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Punkt 1

Formand for Det koordinerende Landsråd Ole Ryttov
Uddannelseskoordinator Chanett Simonsen

Gensidig orientering:
Karin spørger til antallet af uddannelsessøgende, som skal til afsluttende eksamen på det
nuværende hold. Der skal i alt 16 + 2 (syd), 16 (øst), 12 (nord) uddannelsessøgende til
eksamen, hvoraf enkelte er ”skæve” forløb.
Ole orienterer om, at der er ændret i proceduren for vurdering af ansøgninger fra censorerne.
Den nye sammensætning vil fremover blive de tre formænd og tre koordinatorer i det
koordinerende landsråd. En nuanceret drøftelse af fordele og ulemper ved den ændrede
procedure finder sted.
Ole orienterer om, at der er sket en mindre ændring i de redaktionelle retningslinjer. Det
hidtidige krav om at anvende slutnote er ændret til brugen af fodnote.
Ole orienterer om, at ordlyden, i ”Beskrivelser af karaktererne 12-02 med henblik på at vejlede
censorer og eksaminator ved karakterfastsættelsen”, ændres. Det besluttes at ordet ”vejlede”
skal slettes, idet beskrivelsen skal bruges til bedømmelse af opgaverne. Fremover vil ordlyden

være, ”Beskrivelse af karaktererne 12-02 med henblik på karakterfastsættelse”.
Karin opfordrer til, at der tænkes nye tanker i forhold til, at få censorerne til at møde op til
introduktionsdagen til censorfunktionen. Set tilbage på tidligere erfaringer har der været
vanskeligheder ved, at få det nye censorkorps til at deltage. Hun mener, at problemet i at få de
nye censorer til at møde op, kan handle dels om at de skal tage en fridag fra deres arbejde,
samt at de ikke aflønnes for de timer, de kommer til introduktionen. Ole vil drøfte dette med
medlemmerne i Det koordinerende Landsråd ved det kommende møde.
Koordinatorerne orienterer om, at hjemmesiden www.specpsyksygeplejerske.dk flyttes til region
Nord, hvor uddannelsessekretær Trine Christensen kan kontaktes, hvis censorerne har
spørgsmål og ønsker i forhold til denne.
Punkt 2

Udveksling af erfaringer fra eksamen sommer 2009:
Karin opfordrer til et tættere samarbejde omkring de skæve forløb, og til at koordinatorerne
oplyser om disse hurtigst muligt. Dette tages til efterretning af koordinatorerne.
Britta orienterer om 1 ankesag øst – primært på baggrund af skriftlige tilbagemelding.
Chanett orienterer om 1 ankesag syd – primært på baggrund af skriftlig tilbagemelding.
Helle orienterer om ingen ankesager.
Karin orienterer om at censornoter, ifølge sundhedsstyrelsen, skal beholdes indtil klage- og
ankesager er fuldstændig afviklet. Hvorefter de kan makuleres.

Punkt 3

Udveksling af erfaringer om den skriftlige censorberetning:
Ole orienterer om, at den skriftlige tilbagemelding fra censorerne afvikles. I og med at klage og
ankesager ofte udspringer af ordlyden i den skriftlige tilbagemelding, vurderes det at redskabet
giver flere ulemper end fordele. Der skal fremover kun gives karakter. Censormændene er
meget enige heri.

Punkt 4

Udveksling af erfaringer vedrørende vejleder- og censorbeskrivelser:
Britta orienterer om, at hendes erfaring vedrørende disse er, at vejlederne jævnligt skriver
kommentarer. Hvorimod censorer krydser af i de enkelte felter.
En nuanceret drøftelse, af de problemer der kan opstå ved uenighed mellem opgavevejleder og
censor, finder sted. Karin opfordrer til at både censorformand, censorer og koordinatorer
informeres omkring de forløb, hvor der er helt eller delvis uenighed.
Karin opfordrer til, at koordinatorerne læser de opgaver, som er involveret i de problematiske
sager.
Der er enighed om, at der i den elektronisk skabelon skal fjernes linjer således at dokumentet
kun fylder en side.

Punkt 5

Status vedrørende revision af uddannelsen:
Ole orienterer om sundhedsstyrelsens oplæg i forhold til revision af uddannelsen, hvilke
ændringer der påtænkes og begrundelser for disse. En nedsat arbejdsgruppe arbejder på, at
justerer den tidligere bekendtgørelse og det hidtidige cirkulære til en ny bekendtgørelse, der
”læner” sig op af kræftsygeplejerskerne. Cirkulæret bortfalder, efter justeringen har fundet sted.
Det drøftes hvordan ændringerne i den nye bekendtgørelse kan bidrage, i forhold til at
imødekomme nogle af de udfordringer specialuddannelsen står overfor.

Punkt 6

Næste møde:
I og med at der skal ansættes nyt censorkorps fastsættes der ikke nogen ny mødedato.
Karin foreslår, at vi eventuelt kan mødes ved et ekstraordinært møde efter sommerferien hvis
særlige forhold foreligger. Ellers enighed om at dette var sidste møde mellem
Censorformandskabet og DKL.
Det koordinerende Landsråd takker for godt samarbejde.

Venlig hilsen

f/Ole Ryttov
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