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Høringssvar: Revideret bekendtgørelse om specialuddannelsen til 
sundhedsplejerske 

 

Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over udkast til revideret 
bekendtgørelse om specialuddannelsen til sundhedsplejerske. Vi har følgende bemærkninger: 

 

Generel bemærkning 
I udkastet anvendes både ”prøve” og ”eksamen”. Det foreslås, at ”eksamen” anvendes 
konsekvent. Det skyldes, at Uddannelses- og Forskningsministeriet i udkast til ny 
eksamensbekendtgørelse for de erhvervsrettede videregående uddannelser, der netop har 
været i høring, har erstattet ”prøve” med ”eksamen”. 
 
Specifikke bemærkninger 
Indledning til bekendtgørelsen 
Henvisningen til ”§ 16” foreslås præciseret til ”§ 16, stk. 1 og stk. 3”. 
 
§ 1 
Lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010 er erstattet af gældende lovbekendtgørelse nr. 903 af 
26.8.2019 om sundhedsloven.  
 
§ 3, pkt. 2 
Det foreslås, at formuleringen i pkt. 2 opdeles i to punkter og ændres til:   
 
Pkt. 2) Bestået dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen på bachelorniveau eller  
 
Pkt. 3) anden dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen samt et modul i en 
diplomuddannelse i videnskabsteori og -metode eller tilsvarende. 
 
Opdelingen gør reglen mere læsevenlig, samtidig vil formuleringen herefter være enslydende 
med den tilsvarende regel i bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær 
sygepleje. 
 
§ 4, stk. 2 
Det foreslås, at der fastsættes hjemmel til, at institutionerne kan dispensere fra de 6 år og 
forlænge den maksimale indskrivningstid. Baggrunden for forslaget er, at studerende der f.eks. 
som følge af langvarig sygdom ikke har kunnet færdiggøre uddannelsen indenfor de 6 år, kan 
have behov for en dispensation til forlængelse.  
 
Forslag til nyt § 4, stk.3 
”Institutionen kan, hvor usædvanlige forhold foreligger, give dispensation til forlængelse af 
uddannelsen”. 
 
§ 8, stk. 3 
Det foreslås, at stk. 3 får en selvstændig paragraf med egen overskrift, f.eks. ”Ansøgning om 
anerkendelse som specialsygeplejerske”. 
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§ 9, stk. 2 
Henvisningen til § 12 må være en fejl og ændres til § 11. 
 
§ 9, stk. 3 
Stk. 3 foreslås formuleret således: 
”I øvrigt gælder reglerne i bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående 
uddannelser (eksamensbekendtgørelsen)”. 
 
§ 12, stk. 2 
Det kan være relevant at indsende anden dokumentation for sygdom end lægeerklæring (f.eks. 
psykologerklæring, sygehusjournal osv.). Det foreslås derfor, at stk. 2 formuleres således: 
 
Stk. 2. Sygeeksamen tilbydes, såfremt der foreligger rettidig dokumentation for sygemelding i 
form af lægeerklæring eller anden relevant dokumentation. 
 
§ 13, stk. 4 
Foreslås formuleres således:  
”Styrelsen for Patientsikkerhed orienteres om og fører register over sygeplejersker, der har 
gennemført specialuddannelsen”. 
 
§ 14, stk. 2 
Det foreslås at præcisere, at den enkelte udbyder ikke er forpligtet til at udbyde den teoretiske 
uddannelse på to udbudssteder, men at uddannelsen som minimum skal udbydes to steder i 
landet. 
 
Det foreslås derfor, at stk. 2 formuleres således: 
”Stk. 2. Den teoretiske uddannelse skal tilbydes mindst to steder i landet” 
 
§ 14, stk. 4, pkt. 8 
Ud fra faglige betragtninger er bestemmelsen ikke hensigtsmæssig, og bestemmelsen foreslås 
derfor udskrevet af bekendtgørelsen. 
 
§§ 17-18 
Der foreslås, at klageadgangen for de studerende udvides, i overensstemmelse med 
eksamensbekendtgørelsen, således at klagen i første omgang behandles internt af institutionen. 
Det foreslås, at eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 18, af 9. januar 2020, §§ 44-49 
indføres. 
 
Denne ændring vil skabe en forbedring af de studerendes retsstilling, idet sagen i første omgang 
behandles internt ved institutionen, hvorefter bekendtgørelsens § 17-19 bringes i anvendelse. Får 
en studerende ikke medhold i sin eksamensklage, kan sagen stadig indbringes for et af 
specialuddannelsen nedsat ankenævn. 
 
§20 
Det foreslås, at paragraffen suppleres med beskrivelse af overgangsordning, som fx kan 
formuleres således: 
 
”Bekendtgørelsen træder i kraft den xxx 
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 680 af 21. november 2011 om specialuddannelse til sundhedsplejerske 
ophæves, dog med følgende undtagelser, jf. stk. 3 og stk. 4:  
Stk. 3. Studerende, der er påbegyndt specialuddannelsen før 1. januar 2022, kan færdiggøre 
uddannelsen efter bekendtgørelse nr. 680 af 21. november 2011 om specialuddannelse til 
sundhedsplejerske indtil sommeren 2022, jf. stk. 4. 
Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordninger, således at studerende, 
der er begyndt på specialuddannelsen til sundhedsplejerske på tidligere bekendtgørelse, skal 
færdiggøre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.” 
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Bilag 1 
I det sidste kompetencemål er der en punktumfejl midt i sætningen ”kan bidrage til 
kvalitetsudvikling i klinikken/sundhedsplejen med et særligt. fokus på forankring og 
implementering af nyeste viden og patientsikkerhed”. 
 
Bilag 4 
Det er ikke klart, hvad relevansen af bilaget er for forslaget om revideret bekendtgørelse for 
specialuddannelse til sundhedsplejerske. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 

Inge Friis Svendsen 
Direktør 
Danske Professionshøjskoler 

 


