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Høringssvar: Høring over bekendtgørelse om uddannelse til 
specialsygeplejerske i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje

Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over bekendtgørelse om 
uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje. 
Danske professionshøjskoler har følgende bemærkninger:

Overordnede bemærkninger

Danske Professionshøjskoler konstaterer med tilfredshed, at det er godkendte, videregående 
uddannelsesinstitutioner, der skal udbyde uddannelsen til specialsygeplejerske i psykiatrisk og 
børne/ungdomspsykiatrisk sygepleje. Danske Professionshøjskoler mener, at 
professionshøjskolerne har de relevante kompetencer til at varetage opgaven, idet 
professionshøjskolerne både har konkrete relevante faglige kompetencer på det psykiatriske 
område og solid erfaring med at udbyde specialuddannelser i sygepleje, og gerne vil gøre det i 
endnu højere grad.

Professionshøjskolerne udbyder i forvejen diplomuddannelsen i psykiatri, hvis formål er at 
kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner og 
udviklingsorienterede opgaver af høj kompleksitet inden for den psykiatriske praksis samt at 
udvikle egen praksis gennem anvendelse af forskningsbaseret teori og metode. Endvidere er 
formålet at kvalificere den enkelte til at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i såvel 
offentlige institutioner som private virksomheder. 

Professionshøjskolerne udbyder derudover en række andre formelle uddannelser, som også 
henvender sig til medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet og socialområdet, der 
arbejder med borgere med en sindslidelse. Konkret undervises der bl.a. i:

- tilgange og metoder i det tværprofessionelle/tværsektorielle samarbejde omkring 
udsatte borgere og sindslidende

- pårørende- og netværkssamarbejde
- psykosocial rehabilitering
- problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til socialsygepleje
- ungeambassadøruddannelsen målrettet medarbejdere, der arbejder med børn og 

unge i sundhedsvæsenet.

Professionshøjskolerne har således allerede et veletableret fagligt miljø inden for 
psykiatriområdet.

Danske Professionshøjskoler vurderer, at det er fagligt hensigtsmæssigt at samle den tidligere 
specialuddannelse med tillægsmoduler ift. børn og unge, idet det bidrager til at sikre faglig 
bredde samt øget mulighed for at bevæge sig på tværs af specialer. Desuden kan 
professionshøjskolerne byde ind med supplerende diplommoduler mhp. yderligere 
specialisering.
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Samarbejde med professionshøjskolerne om udbud af teoretiske uddannelseselementer
Danske Professionshøjskoler mener, at der er stærke argumenter for at samarbejde med 
professionshøjskolerne om udbud af de teoretiske uddannelseselementer. Målet med revision 
af uddannelsen, som fremgår af høringsbrevet, er identiske med væsentlige 
indholdselementer i fx specialuddannelsen i borgernær sygepleje og en stor del 
professionshøjskolernes udbud af moduler i den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Danske 
Professionshøjskoler anerkender dette som en væsentlig opdatering af den gældende 
bekendtgørelse.

Specifikke bemærkninger

Kapitel 1: Formål
Uddannelsen skifter navn fra ”uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje” til 
”uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje”. 
Ifølge § 1 er formålet at uddanne sygeplejersker til at varetage dette udvidede 
funktionsområde. At funktionsområdet således fremover må formodes at omfatte både børn 
og voksne, kunne fremgå mere tydeligt af bilag 1: Funktionsområde og bilag 2: Emneområder. 

Danske Professionshøjskoler finder det relevant at påpege, fordi det fremgår af den gældende 
uddannelsesordning af d. 21. januar 2019, at børne-/ungepsykiatri i dag er et tillægsforløb til 
uddannelsessøgende og uddannede specialsygeplejersker på 3 x 3 dage. Med den nye 
overskrift må det forventes at indgå i uddannelsen fremover. 

Danske Professionshøjskoler foreslår, at titlen på uddannelsen ændres til ”specialsygeplejerske 
i almen børne -, unge- og voksenpsykiatri”.

Kapitel 2: Sygeplejerskens ansvars- og funktionsområde § 2 stk. 2: Sundhedspædagogik
§2 og §5 i bekendtgørelsen ser ud til at mangle et område, der omhandler psykologiske og 
etiske forhold i forhold til, at det er en specialuddannelse i psykiatri og børne-
/ungdomspsykiatrisk sygepleje. Ud fra bekendtgørelsen er det ikke tydeligt, om 
’sundhedspædagogik’ dækker dette.

Kapitel 3: Uddannelsen: Adgangsbetingelse § 7 
Af § 7 fremgår følgende: ”Den kliniske del af en uddannelsesperiode består af systematisk 
tilrettelagt uddannelse i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje med 
udgangspunkt i kliniske problemstillinger”. Danske Professionshøjskoler anbefaler, at ordet 
systematisk erstattes af didaktisk. Ligeledes fremgår: ”Desuden indgår klinisk vejledning, 
studiebesøg, pensumkrav, litteratursøgning mv.” Danske Professionshøjskoler foreslår at 
pensumkrav erstattes af målfastsættelse.

Kapitel 4: Bedømmelse m.v.: Klinisk uddannelse § 9

Der henvises flere steder til ’Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 
20. marts 2007 (karakterbekendtgørelsen). Den er stadig gældende, men opdateret flere 
gange siden.

Danske Professionshøjskoler foreslår en formulering, som i bekendtgørelse om uddannelse til 
specialsygeplejerske i borgernær sygepleje, hvor der i § 11 stk. 2 står: Prøven bedømmes efter 7-
trins skalaen ved ekstern prøve efter principperne i Uddannelses- og Forskningsministeriets 
bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelse på Uddannelses- 
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og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Inge Friis Svendsen
Direktør
Danske Professionshøjskoler


