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Sundhedsstyrelsen, Uddannelse og Autorisation	  
	  
	  
	  
Høringssvar	  udkast	  til	  bekendtgørelse	  for	  specialuddannelse	  for	  sygeplejersker	  
i	  psykiatrisk	  sygepleje.	  

	  
Dansk	  Sygepleje	  Selskab	  (DASYS)	  takker	  for	  at	  kunne	  læse	  bekendtgørelsen	  og	  hilser	  opkvalificeringen	  af	  
uddannelsen	  velkommen.	  	  
	  
Som	  indledning	  bemærker	  vi	  at	  DASYS	  ikke	  er	  anmodet	  om	  høring	  over	  udkastet	  til	  denne	  bekendtgørelse.	  
Vi	  har	  konstateret	  at	  Fagligt	  Selskab	  for	  psykiatriske	  sygeplejersker	  er	  høringspart,	  og	  vi	  kan	  helt	  tilslutte	  os	  
en	  besvarelse	  som	  de	  måtte	  sende.	  Det	  undrer	  os	  dog	  at	  henvendelsen	  ikke	  som	  vanlig	  procedure	  er	  sendt	  
til	  DASYS,	  så	  vi	  kan	  indsamle	  svar	  fra	  relevante	  faglige	  selskaber	  samt	  DASYS’	  bestyrelse	  og	  råd,	  og	  vi	  giver	  
derfor	  her	  en	  kort	  høringskommentar.	  
	  
Specialuddannelsen	  er	  meget	  vigtig	  både	  i	  forhold	  til	  at	  fastholde	  og	  rekruttere	  nye	  sygeplejersker,	  der	  
gerne	  vil	  være	  med	  til	  at	  udvikle	  klinisk	  praksis.	  	  
Når	  udkastet	  sammenlignes	  med	  den	  nuværende	  bekendtgørelse	  for	  specialuddannelse	  er	  det	  tydeligt,	  at	  
opkvalificeringen	  og	  de	  nye	  tiltag	  langt	  bedre	  matcher	  udviklingen	  af	  vores	  sundhedsvæsen	  i	  dag	  og	  i	  
fremtiden.	  	  
	  	  
Der	  bør	  være	  følgende	  opmærksomhedspunkter	  på	  samarbejdet	  mellem	  somatikken	  og	  psykiatrien,	  det	  
interprofessionelle	  samarbejde,	  der	  både	  gælder	  på	  tværs	  af	  fag	  og	  sektorer.	  Udvikling	  og	  uddannelse	  af	  
kompetencer,	  der	  understøtter:	  

• Velfærds-‐	  og	  sundhedsteknologiske	  løsninger	  	  
• Tværprofessionelt	  samarbejde	  	  
• Tværsektorielt	  samarbejde	  	  
• Forløbsorienteret	  i	  accelererede	  patientforløb	  	  
• Et	  sikkert	  og	  godt	  arbejdsmiljø	  	  
• Inddragelse	  af	  patienter	  og	  pårørende	  med	  øget	  fokus	  på	  patienternes	  handlekompetencer	  	  

	  	  
Opkvalificeringen	  af	  bekendtgørelsen	  for	  specialuddannelsen	  i	  psykiatrisk	  sygepleje	  hilses	  velkommen	  af	  
DASYS.	  
	  
Vi	  står	  gerne	  til	  rådighed	  med	  yderligere	  kommentarer	  hvis	  Sundhedsstyrelsen	  ønsker	  det.	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
For	  Dansk	  Sygepleje	  Selskab,	  DASYS	  	  
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