Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje
Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst
Hold 15

Roskilde, den 19. april 2013

Referat godkendt den 19. april 2013
Møde Censorformandsskabet og Det Koordinerende Landsråd, ved Specialuddannelsen for
sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje.
Dato:
Torsdag den 4. april 2013, fra kl. 12:30 til kl. 15:00
Mødet starter med frokost kl. 12:00.
Sted:
Teglgårdsparken 26, Middelfart. Lokale 204 (Madhouse)
Dagsorden:
Punkt 1

Orientering fra Det Koordinerende Landsråd
a) Uddannelsesordning og Studievejledning af den 23. januar 2013,
gældende fra hold 16. (Bilag 1 og 2)
Fra hold 16 er Uddannelsesordning af 23. januar 2013 gældende.
Sundhedsstyrelsen har 23. januar 2013 givet dispensation til at flytte en
teoriuge fra uddannelsesperiode 3 til uddannelsesperiode 1. Denne flytning af
teoriuge gør at uddannelsen kan leve op til kravet om øget viden om
psykopatologi, diagnostisk proces og diagnostiske instrumenter. Begge
dokumenter er lagt på Specialuddannelsens hjemmeside.
b) Orientering om status på ny bekendtgørelse
MA: DKL har fra Sundhedsstyrelsen v/Majbritt Codam modtaget
Sundhedsstyrelsens ændringer/kommentarer til DKLs forslag til ny
bekendtgørelse. DKL har få bemærkninger som sendes til Sundhedsstyrelsen.
Den videre plan er at bekendtgørelsen sendes til høring. Sundhedsstyrelsen har
ikke oplyst hvem de sender den til høring hos.
Lene Berring (LB): Uddannelsesordningen som ligger på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside er Uddannelsesordningen fra 1998.
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Konklusion:
DKL vil på mødet den 3. juni 2013 informere Sundhedsstyrelsen om at
Uddannelsesordning på hjemmesiden ikke er den gældende.
c) Rettelse vedr. retningslinjer for udarbejdelse af afsluttende
eksamensopgave (bilag 3)
Rettelsen består af tekstsidernes omfang kun beskrives i satsenheder. Tidligere
stod der både antal sider og antal satsenheder, hvilket gav forståelsesproblemer
(Uddannelsesordning s. 23) Denne rettelse er gældende fra og med hold 15.
d) Nuværende hold 15, der skal bruges censorer til antal afsluttende
eksamensopgaver:
• Uddannelsesregion Nord:
14
• Uddannelsesregion Syd:
22
• Uddannelsesregion Øst.
19
e) Orientering om kommende hold 16.
Uddannelsesregion Syd har optaget 23 studerende, måske 24 studerende.
Uddannelsesregion Nord har optaget 16 måske 17 studerende,
Uddannelsesregion Øst har p.t. optaget ni studerende fra Region H og fem fra
Region Sjælland. Der forventes at der kommer flere fra psykiatrien Region
Hovedstaden, da deres kvote er 15 studerende pr. hold.
f) Temadag for beskikkede censorer, opgavevejledere og DKL medlemmer,
drøftes under punkt 2,1.
Tove Pank (TP): To eksamensopgaver pr. censor er et passende antal at rette. Der er
22 beskikkede censorer, fra Uddannelsesregion Nord er der 12 censorer, fra
Uddannelsesregion Syd er der to censorer og fra Uddannelsesregion Øst er der 8
censorer. Uddannelsesregion Syd vil arbejde på at få nogle flere censorer. Gennemsnit
for eksamensopgaverne ligger fra 8,2 til 8,7 for de tre uddannelsesregioner.
Punkt 2

Orientering og punkter til drøftelse fra Censorformandsskabet
1) Temadag for beskikkede censorer og opgavevejledere 13. maj, Regionshuset i
Vejle
TP: Steen Hundborg er inviteret til at holde oplæg om rettigheder og pligter som
beskikket censor. Steens oplæg kan give et bedre indblik i hvorledes
uddannelsesordnings krav er. Niveauet er blevet højere i løbet af årene.
CS: Det er en udfordring at få opgavevejledere til at forstå hvilke kriterier der er
på Specialuddannelsen.
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LB: Normalvis tager opgavevejleder og censor en dialog hvis der er ny
opgavevejleder. Det er vigtigt at der i dagsordnen til temadagen står, at det er
vigtigt at censorer og opgavevejledere deltager.
KN: Vigtigt at alle indberetter således at vi kender til de problemer der er mellem
censor og opgavevejler.
CS: Materiale fra temadag kunne lægges på hjemmesiden for at gøre lidt reklame.
TP: Censorformandsskabet har gennemgået de indberetninger der er kommet og
det er svært at tyde hvad der er essensen af problemet. Det er ikke et stort problem
men indberetningerne skal blive mere tydelig.
CS: Henviser til bilag 9, beskrivelse af karaktererne 12 og 02 men henblik på
karakterfastsættelse, således at samme sprog bliver talt i forbindelse med
indberetninger
KN: Der er censorer der ”har deres egen kriterier” ved voteringen, vigtigt at alle
votere ud fra de kriterier der hører til Specialuddannelsen.
Konklusion:
Censorerne skal gøres opmærksom på, at der er forskellige krav på de forskellige
uddannelser.
Vi skal benytte hjemmesiden mere til at reklamere for temadagen.
Vi køber bogen, ”Eksamen og censur i profession bachelor uddannelsen” Hver
uddannelsesregion betaler for de antal bøger de udleverer.
2) Drøftelse af censorallokering
TP: Fortæller kort om hvordan systemet fungere. Det er muligt at få beregnet et
gennemsnit osv.
Censorallokerings system blev drøftet frem og tilbage.
Konklusion:
Fra hold 15 skal der benyttes censorallokeringssystemet.
TP skal kontakte Professionshøjskolen vedrørende informationer om
censorallokeringssystemet hvorefter TP skal introducere DKL om hvordan det
skal foregå.
3) Elektronisk aflevering af alle opgaver i specialuddannelsen
Konklusion:
Det er i DKL besluttet, at afsluttende eksamensopgave skal afleveres i PDF format
og to papirformater til Uddannelsesinstitutionen. Intern prøve, Obligatorisk
opgave 1 og 2 kan afleveres i PDF format.
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Punkt 3

Drøftelse af tilbagemelding fra opgavevejledere vedr. bedømmelse, hvor censorer
”har deres egen kriterier” ved voteringen v/ KN.
Drøftet under punkt 2.

Punkt 4

Eventuelt
KN: Anita Holm Riis er stoppet med at undervise i opgaveskrivning på
Specialuddannelsen og Rikke Gottfredsen har overtaget. Rikke Gottfredsen har på
YouTube lagt en undervisningsvideo ind vedr. metode. Rikke Gottfredsen er inviteret
til at deltage i temadagen såfremt hun har mulighed for dette.
HJ – I Uddannelsesregion Nord er der nu klinikker og ikke afdelinger, ingen
oversygeplejersker men klinik chefer som alle medarbejdere referer til. Der er tre
Vice klinikchefer. Sygeplejersker har ikke ansvar for sygeplejeudvikling.
Der er et gab. HJ har lavet oplæg til et nyt råd som kan håndtere denne udfordring.
MA: Det er vigtigt at de som har fagligheden er tæt på praksis.
BKK: Informerede om at hun går på pension 30. juni 2013.

Formandsskabet for DKL, Uddannelsesregion Øst v/BKK og RDA
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