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1. Gensidig orientering. 
Censorformandskabet orienterer:  
Eksamen 2008 har været et kæmpearbejde grundet konflikten. Karakterskalaen har været brugt 
bredt i Uddannelsesregion Nord og Øst. Uddannelsesregion Syd indsender snarest oversigt over 
karakterer og censorrapporter.  
 
Koordinatorerne bedes fremover sende oversigt over karakterer og hvilke vejledere og censorer 
der har givet karaktererne til Censorformanden. .  
 
Der har været på et tidspunkt været tale om at nedsætte et udvalg, der skal revidere uddannelsen 
og det var meningen at censorformandskabet skulle inviteres til at deltage i arbejdet. Det 
koordinerende Landsråd har udsat en revision af uddannelsen, men denne beslutning er ikke 
formidlet til Censorformandskabet. Det beklager Rådet. 
 
Der er kommet en klage fra en tidligere studerende. Karin Johannesen og Helle Jørgensen 
udformer et svar.    
 
Uddannelsesregionerne orienterer: 
Uddannelsesregion Øst har 13, Nord har 14 og Syd har 12 – 14 uddannelsessøgende, der skal 
eksamineres til sommer. 
 
Uddannelsesregion Syd overtager formandskabet fra juni 2009.  
 
Mads Sallings evalueringsrapport udleveres til Censorformandskabet.  
 
Sekretær Annette Topholm, Uddannelsesregion Syd og sekretær Lisbeth Mikkelsen, 
Uddannelsesregion Nord ophører som sekretærer på Specialuddannelsen hhv. i løbet af foråret og 
til sommerferien 
 
Region Nordjylland har udarbejdet et grundlag for den psykiatriske sygepleje, dette udleveres.   
 
2. Orientering om dagsorden til temadagen d. 11. maj 2009 for censorer og opgavevejledere.  
Der aftales et par ændringer i programmet, se vedlagte Bilag 1. Mødet indledes med en 
erfaringsopsamling fra censureringen af sidste hold v. Karin Johannesen og Tove Pank vil 
præsenterer baggrunden for udarbejdelsen af Beskrivelser af karaktererne 12 og 02 – med henblik 
på at vejlede censor og eksaminator ved karakterfastsættelsen 
 
Censorformandskabet opfordrer medlemmerne af Det koordinerende Landsråd til at deltage på 
temadagene fremadrettet. 

 
3. Orientering om ændring af målene for den afsluttende opgave.  
De forelagte ændringer til mål for den afsluttende eksamensopgave afstedkom en livlig diskussion, 
der munder ud i en ændring af det 1. mål, det 4. mål og det 5. mål.  
Målene tilrettes, dog skal der arbejdes videre med det 2. sidste mål. Koordinatorerne mødes med 
Tove Pank og sender et forslag i høring. Det endelige resultat skal foreligge senest 1. maj.  
 



4. Orientering af ændringer i ”Skriftlig tilbagemelding på den afsluttende eksamensopgave, 
Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker.  
Der er ingen kommentarer til den skriftlige tilbagemelding. Dokumentet tilrettes, når målene for den 
afsluttende opgave er på plads.  
 
5. Orientering om ”Beskrivelse af krav for at opnå karakteren 12 og 02 i den afsluttende 
eksamensopgave, Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker”  
Overskriften på beskrivelsen problematiseres af Censorformandskabet, der i stedet foreslår 
”Beskrivelser af karaktererne 12 og 02 – med henblik på at vejlede censor og eksaminator ved 
karakterfastsættelsen” som overskrift. Denne ændring godkendes af Rådet.  
Tove Pank udarbejder et udkast til en revision af beskrivelsen, når målene er tilrettet. 
 
6. Planlægning af møde i 2010 
Næste møde d. 26. marts 2010 i Vejle. Censorformandskabet ønsker et lokale til et møde om 
formiddagen.  
 
Evt. 
Intet under dette punkt.  

 
 
 
 
 


