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Godkendt i Specialuddannelsesrådet den XX 202 

 
Vurdering af udenlandsk erhvervet specialuddannelse 

 
          
Vurdering af udenlandsk erhvervet specialuddannelse i intensiv sygepleje med henblik på 
anerkendelse til funktion som intensivsygeplejerske i Danmark. 
 
Anerkendelsesudvalget har udarbejdet vedlagte procedure og vurderingskriterier.  
Dette for at synliggøre og sikre behandlingsmåde vedrørende vurdering af udenlandske 
sygeplejerskers kvalifikationer og en eventuel anerkendelse til funktion som specialuddannet 
sygeplejerske i intensiv sygepleje i Danmark. 
Vurderingskriterier er baseret på: 

 Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse BEK 396 af 07/04/2017 

 Sundhedsstyrelsens Meddelelse nr. 2, 6. oktober 2000. 

 http://ciriusonline.dk/  

 Anerkendelsesdirektivet (direktiv 2005/36EF) om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer 

 
Krav til vurderingskriterier: 
 
Forudsætning for anerkendelse: 

 Dansk autorisation som sygeplejerske. 

 Ækvivalerende udenlandsk uddannelse i intensiv sygepleje. 
 
Proceduren: 
 
Ansøgning om anerkendelse sendes til formand i Specialuddannelsesrådet. 
Ansøgeren modtager en skriftlig tilbagemelding fra formanden, om at ansøgningen er modtaget, og 
ansøger orienteres om følgende: 

 Ansøgeren kan forvente en behandlingstid på to måneder, når 
ansøgningsskemaet er udfyldt fyldestgørende 

 Ansøgningen behandles af Anerkendelsesudvalget under Specialuddannelsesrådet.  

 Anerkendelsesudvalget kontakter ansøgeren ved mangler eller behov for 
supplerende oplysninger. 

 Der indhentes eventuelt referencer fra den udenlandske uddannelsesinstitution. 

 Ansøgningen behandles i Anerkendelsesudvalget og ved behov vurderes 
Specialuddannelsesrådet.  
 

Formanden for Specialuddannelsesrådet underskriver Anerkendelsesudvalgets afgørelse og på 
vegne af Anerkendelsesudvalget sender formanden afgørelsen til ansøgeren.   
Formanden udsteder anerkendelsesbevis, som sendes til ansøgerens e-boks. 
Kopi af anerkendelsesbevis samt relevant dokumenter arkiveres hos formanden for 
Specialuddannelsesrådet.    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://ciriusonline.dk/
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Afgørelse: 
Efter den individuelle vurdering kan ansøgningen:  
 
Enten godkendes  
Formanden for Specialuddannelsesrådet udsteder et dansk anerkendelsesbevis. 
 
 
Eller anbefaler hvad anerkendelsen mangler 
Såfremt det vurderes, at der er væsentlige mangler/afvigelser, kan der gøres brug af de såkaldte 
udligningsforanstaltninger. Det betyder, at der er krav om, at sygeplejersken deltager i teoriunder- 
visningen på udvalgte områder, og/eller skal søge ansættelse i en målrettet supervisions/observa- 
tionsperiode på et godkendt hoveduddannelsessted.  
Dette med henblik på vurdering af ansøgers kliniske kompetencer inden for intensiv sygepleje, og 
eventuelt krav om ny teoriprøve og/eller afsluttende opgave. 
 
Eller give afslag 
Der gives afslag, fordi uddannelserne ikke er sammenlignelige. 
 
Anerkendelsesudvalget sender svar til formanden Specialuddannelsesrådet. 
Formanden besvarer ansøgningen. 
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Bilag 1 

Ansøgningsskema 
 

 

Ansøgning om anerkendelse af udenlandsk uddannelse til funktion som 
specialuddannet intensivsygeplejerske i Danmark. 

 
Ansøgningen om anerkendelse fremsendes til formanden i Specialuddannelsesrådet:  
Susanne Bøgeholt Kloster Susanne.Boegeholt.Kloster@rsyd.dk 
 
Formanden videresender alle dokumenter til Anerkendelsesudvalget.  
 
Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk.  
           

Ansøgning fremsendt  Dato: Udfyldes af Anerkendelsesudvalget 

Ansøgning fyldestgørende Dato: Udfyldes af Anerkendelsesudvalget 

Alle referencer skal være oversat til dansk, engelsk, svensk eller norsk. 

Navn, adresse og mailadresse 
 

 

Nuværende arbejdssted:  
Afdeling, telefon og mailadresse 

 

Dansk autorisation Dokumentation af autorisation vedhæftes som bilag 

Uddannelsesinstitutionen, hvor 

specialuddannelsen er fuldført 

Navn: 

Mailadresse:  

Web-adresse: 

Kontaktperson for evt. referencer: 

Dokumentation af uddannelsesbeviset vedhæftes 

som bilag 

Specialuddannelsens varighed Varighed i alt i måneder: 

Antal teoritimer: 

Antal måneder i klinisk uddannelse: 

Eksaminer: 

Vedhæftes som bilag 

CV inklusiv nuværende ansættelser Vedhæftes som bilag 

 

 

 

 

mailto:Susanne.Boegeholt.Kloster@rsyd.dk
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Antal timer i dansk uddannelse 2020  

 

Antal timer i udenlandsk uddannelse 

 

Dato 

Respirations- og ventilationsstrategier  

(30 timer) 

  

Hæmodynamik og kredsløbssvigt 

(22 timer) 

  

Multiorgandysfunktion + koagulation/DIC  

(16 timer) 

  

Gastroenterologiske lidelser lever + pancreas 

(10 timer) 

  

Nyreinsufficiens og –svigt + væsketerapi 

(12 timer) 

  

Neurologiske lidelser 

(14 timer) 

  

Immunologi 

(4 timer) 

  

Multitraumer og forgiftninger 

(12 timer) 

  

Obstetrik 

(3 timer) 

  

Endokrinologi, ernæring og metabolisme 

(9 timer) 

  

Stabilisering af børn 

(5 timer) 

  

Den postoperative patient 

(6 timer) 

  

Sedation og smertebehandling 

(6 timer) 

  

Sygeplejemodul   

Etik, palliation, afsked, sorg og krise  

(6 timer) 

  

Patient i højteknologisk miljø og 

patientoplevelser 

(6 timer) 

  

Pårørende og børn som pårørende  

(6 timer) 
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Opfølgning efter intensiv terapi  

(3 timer) 

  

Juridiske aspekter  

(4 timer) 

  

Udviklings- og kvalitetsarbejde og 

dokumentation  

(3 timer) 

  

Udsatte, sårbare og marginaliserede patienter  

(4 timer) 

  

Rehabilitering under indlæggelsen  

(4 timer) 

  

Kommunikation med vågne intuberede patienter  

(4 timer) 

  

Andet   

Eksaminer/prøver i den teoretiske uddannelse  

Eksaminer/prøver/bedømmelse i klinisk 

uddannelse 

 

Antal intensive afdelinger i løbet af klinisk 

uddannelse og varighed opgivet i uger 

 

Hvilke specialer i intensive afdelinger  

Dokumentation af erfaring inden for 

intensivspecialet opgivet i uger  

 

Afsluttende opgave/projekt i uddannelsen 

Vedhæftes som bilag 

 

Andre uddannelser der ønskes medtaget i 

vurderingen Vedhæftes som bilag 

 

Andre oplysninger der ønskes medtaget i 

vurderingen Vedhæftes som bilag 

 

 
Oversigt over dokumenter som skal vedhæftes: 

Dansk autorisation 
Udenlandsk uddannelsesbevis opgivet med antal timer og eksaminer 
CV 
Afsluttende opgave 
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Bilag 2 
     
 

 
Standardsvarmail til ansøgeren fra formanden 

 
 
                              
Kære 
 
Formanden for Specialuddannelsesrådet har modtaget din henvendelse dateret den XX.XX.XX 
med ansøgning om anerkendelse til funktion som specialuddannet sygeplejerske i intensiv 
sygepleje i Danmark. 
 
Anerkendelsesudvalget under Specialuddannelsesrådet har behandlet din ansøgning den 
XX.XX.XXXX. 
 

 Ansøgningen med relevant dokumentation er gennemgået jf. Sundhedsstyrelsens 
Bekendtgørelse BEK 396 af 07/04/2017 

 
Anerkendelse til funktionen specialuddannet sygeplejerske i intensiv sygepleje i Danmark 
imødekommes eller imødekommes ikke.    
  
Ved imødekommes ikke er anvendt følgende tekst: 
 
Anerkendelsesudvalget vurderer, at der er behov for supplerende dokumentation i forhold til den 
udenlandske uddannelse i intensiv sygepleje:  

 Teoretisk, klinisk uddannelse eller andet  
 
Eller 
 
Anerkendelsesudvalget vurderer, at der er behov for, at supplere den udenlandske uddannelse i 
intensiv sygepleje – der kan derfor tilrådes følgende: 

 Klinisk ophold på anden intensivafdeling i et aftalt antal uger 

 Teoriundervisning på et teoriforløb inden for udvalgte områder, teoriprøve og/eller 
udarbejdelse af afsluttende opgave. 

 Fritekst plads. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
På vegne af Anerkendelsesudvalget 
 
Jette Jensen 
 
Formand for Specialuddannelsesrådet  
 
 


