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Velkomst ved formand for Det koordinerende Landsråd, sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov og 
præsentationsrunde. 
 
Ole Ryttov redegjorde for den bekymring, der med rette har været omkring uddannelsens fremtid begrundet 
i for få uddannelsessøgende og manglende opbakning ”udefra”. Der arbejdes nu målrettet på at bevise 
uddannelsens fortsatte eksistensberettigelse. Der ligger heri en udfordring for alle med hensyn til at få 
uddannelsen synliggjort.  
 
Punkt 1 Oplæg om specialuddannelsen, herunder bekendtgørelse, uddannelsesordning m.v. 

Det næstkommende holds uddannelse foregår i henhold til de nuværende regler, men næste 
hold - hold 14 - vil komme til at høre under en revideret bekendtgørelse. (Der henvises til 
punkt 2) 
 
Karin H. Johannesen pointerede, at censorformandskabet gerne vil bruges som 
sparringsorgan i forhold til det igangværende arbejde med at revidere bekendtgørelsen. Dette 
blev imødekommet. Sekretær for arbejdsgruppen Lisbeth Ebsen-Hansen orienteres herom. 
 
Karin H. Johannesen påpegede endvidere, at koordinatorerne ud fra et uvildighedsprincip ikke 
bør indgå i udvælgelsen af censorer. Dette skal præciseres i ”retningslinier for censorfunktion” 
og drøftes på kommende møde i censorformandskabet.  
Britta Kruse Kristensen orienterede om, at der i april 2010 er udvirket et rettelsesblad. Dette 
fremgår p.t. ikke af hjemmesiden, som derfor snarest vil blive opdateret/tilrettet.  
 
Ole Ryttov informerede yderligere om, at det i øjeblikket er ved at blive kortlagt, hvor mange 
færdiguddannede specialsygeplejersker, der er ansat i de enkelte afdelinger. 
 

Punkt 2 Information vedrørende udkast til revideret bekendtgørelse for specialuddannelsen i 
psykiatrisk sygepleje 
Det koordinerende landsråd har nedsat en arbejdsgruppe, der p.t. arbejder på et udkast til 
revideret bekendtgørelse, hvori cirkulæret indarbejdes. Arbejdet forventes tilendebragt primo 
januar 2011 og det er hensigten, at hold 14 vil være det første hold efter den nye 
bekendtgørelses ikrafttræden.  
 

Punkt 3 Retningslinier for censorfunktion ved specialuddannelsen, herunder antal møder og 
honorering. 
Britta Kruse Kristensen gennemgik retningslinier for censorfunktionen, jfr. Studievejledning, 
bilag 12. Censorformandsskabet kan holde max. 3 møder pr. år, samt inviteres til 1 møde 
årligt i det koordinerende landsråd. Dette foregår i reglen i marts måned. Derudover er der 
informationsmøde for alle censorerne hvert 2. år og temadag efter behov. Honorering pr. 
opgave er hidtil sket i henhold til Finansministeriets takst C, men vil fremover ske efter takst B, 
hvilket i år giver en timeløn på kr. 342,87. Der er afsat 4 timer pr. opgave, hvilket inkl. 
feriepenge giver ca. kr. 1540. Der gives ikke ekstrahonorar ved klagesager, men 
dobbelthonorar ved ankesager. Normalt foregår voteringen pr. telefon, men i ankesager 
foregår det personligt – befordringsgodtgørelse gives.  
Hvis ikke arbejdsgiver vil betale kørselsgodtgørelse til mødeaktiviteter og temadag, 
fremsendes befordringsbilag til uddannelseskoordinatoren i den uddannelsesregion, hvor 
censor hører til.  
 
Anonymitet for censorer blev drøftet. Skal med på næstkommende møde mellem 
censorformandskabet og Det Koordinerende Landsråd. 
 
Klageregler blev ligeledes drøftet. Der skal tages stilling til, om man vil fastholde den 
nuværende procedure eller anvende ny eksamensbekendtgørelse, hvor man i forbindelse 
med en klage kan risikere at få karakternedsættelse. Punktet tages op på næstkommende 
møde mellem censorformandskabet og Det Koordinerende Landsråd.  
 

Punkt 4 Den afsluttende eksamensopgave, herunder bedømmelse og eksamensklager 
Karen Nielsen gennemgik de overordnede forhold vedr. den afsluttende eksamensopgave og 



bedømmelse. Retningslinierne for den afsluttende opgave afspejler Det Koordinerende 
Landsråds vægtning af, hvilke indholdskomponenter der skal indgå for, at opgaven afspejler 
uddannelsens formål og indhold. Det er derfor nødvendigt at censor kan abstrahere fra sin 
egen forståelse af opgavers indhold. På Specialuddannelsen er der eksempelvis ikke krav om 
redegørelser vedrørende søgestrategi.  
Retningslinier for den afsluttende eksamensopgave samt beskrivelse af karakteren 2 og 12 
findes på uddannelsens hjemmeside.  
 
Chanett B. Simonsen redegjorde for formalia vedrørende klage og anke.  
Bilag 10 vedrørende behandling af klager vedlægges referatet.  
 

Punkt 5 Valg af censorformand, herunder 
- orientering om censorformandskabets opgaver/funktioner, censorindberetning og 

klager over opgavevejledere og censorer. 
- valg til censorformandskabet – 1 fra hver region vælges. 
 

Karin Højen Johannesen orienterede om censorformandskabets funktioner, herunder at sikre 
en retmæssig varetagelse af censorrollen og at sikre en ”kritisk tilgang” til Det koordinerende 
Landsråd. Derudover er en af opgaverne også at fungere som sparringspartner til censorerne.
 
Det blev ligeledes fastslået, at eftersom alt materiale rundsendes pr. mail er det af afgørende 
betydning, at alle kontaktinformationer såsom mobilnumre, adresser og mailadresser er 
ajourførte. Det er censorerne ansvar, at opdatering sker. Alle ændringer i kontaktinfo sendes 
til uddannelsessekretær Merete Moorhouse på mail: 
Merete.Moorhouse@regionsyddanmark.dk. Meretes tlf. er direkte: 76631822 - mobil: 
29101951. 
Merete Moorhouse sørger herefter for, at censorformand og dennes sekretær holdes fuldt 
orienteret om alle ændringer i kontaktinformationerne.  
 
  
Valg til censorformandskabet – følgende blev valgt: 
 
Øst: Karin Højen Johannesen 
Syd: Mette Dubert 
Nord: Tove Pank (ikke stede på mødet) 
 
Censorformandskabet vil herefter konstituere sig med formand og næstformænd, hvorefter de 
giver en tilbagemelding til formanden for Det Koordinerende Landsråd. 
 

Punkt 6 Samarbejde/gensidige forventninger 
Stemningen blandt de tilstedeværende blev vejret i forhold til at afholde en temadag i foråret. 
Der var enighed om at prioritere en sådan temadag. Dagen vil formentlig blive primo maj, da 
dette tidspunkt traditionelt passer bedst i forhold til den øvrige opgaveløsning. Stedet bliver 
forventelig i Middelfart. Nærmere information følger.  
 

Punkt 7 Næste møde 
Møde mellem censorformandskabet og Det koordinerende landsråd bliver i marts 2011.  
 

Punkt 8 Eventuelt 
Intet.  
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