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Punkt 1

Gensidig orientering:
Status vedr. hold 13
a. 15 ansøgere øst, mangler flere ansøgere for at kunne få økonomien til at hænge sammen.
Britta afventer yderligere ansøgere. Syd har 14 ansøgere. Nord har nuværende 8 ½.
Ansøgningsfrist forlænget. Det vurderes, at 12 som minimum vil være tilstrækkeligt.
b. Orientering om ankesager. Øst, Syd. Øst har haft en ankesag. Syd har haft en ankesag. Nord
ingen. Ankesagerne beror på den skriftlige tilbagemelding til den studerende. Hvilket
behandles yderligere under punkt 6.

Punkt 2

Regionernes loyalitet overfor Specialuddannelsen / Nord:
Margit spørger til, hvad problemet med får få ansøgere beror på. Claus svarer, at han antager, at
det handler om økonomi. Betingelserne for at have medarbejdere på specialuddannelse, er de
samme som sidste år, men der er varslet besparelse, og en del penge er lagt ud i distrikterne.
Claus har undret sig over, at f.eks Risskov ikke er leverandører til specialuddannelsen i år. Helle
har 6 ansøgere, 2 fra Ålborg, 2 fra Brønderslev og 2 fra mindre steder.
Nete fortæller, at der er sat 1.5 mill. af til specialuddannelsen. Hun har 5 ansøgere plus 2
ansøgere, der står parat. Hun mener, at ledelserne gerne sender medarbejdere af sted, hvis de
kan få lov. Største fare er, at uddannelsen bliver nedlagt, og det er problematisk, at alle i øst ikke
tilslutter sig uddannelsen. Det vil med tiden gå ud over den samlede kvalitet i psykiatrien, hvor der

skal flere kompetencer ind i de snævre rammer, der er i psykiatrien. Opgaverne skal klares
intensivt.

Helle mener, at ingen stiller spørgsmålstegn ved en speciallægeuddannelse, men at hælene skal
sættes i. Måske er lederne ikke godt nok uddannet, hvis de ikke kan se de langsigtede
konsekvenser af deres egne valg.
Margit mener at ledelsen forstår det, men økonomien presser. Der er brug for 3 mill., men har kun
1,2. Nogen arbejder på at nedlægge uddannelsen. Hun mener, at 4-5 i hvert afsnit skal være
uddannet.
Isabel påpeger, at det nytter at have højtuddannede ansatte, fordi ”produktionen” stiger tilsvarende.
Ledelserne skal forstå, at uddannelsen ikke svarer til en diplomuddannelse. At indplaceringen
kandidat, master, specialuddannelsen og diplom skal synliggøres blandt andet gennem den gode
historie.
Ole påpeger, at dette bliver vores fælles bestræbelser. Nete tilslutter sig, at det handler om ”salg”.
Hvad er god psykiatri, hvilke opgaver skal til for at løse det? Hvor meget nytter? Måske knyttes an
til ”den gode psykiatriske afdeling”..
Det konkluderes, at der skal holdes fast på uddannelsen og ikke give efter på grund af økonomien,
også selv om der er færre ansøgere. Specialuddannelsen skal holde kvaliteten. Uddannelsen må
ikke lukke.
Punkt 3

Drøftelse af forslag om forlængelse af uddannelsen / Nord:
Claus orienterer om, at afsættet for dette punkt er, hvordan vi kan få reduceret omkostningerne på
uddannelsen, på grund af den store modstand. Spørgsmålet er, hvordan vi kan skabe muligheder
for uddannelsens bevarelse. Kan vi klumpe teori sammen, så vi kan reducere vikaromkostninger?
Kan der være et rationale i at forlænge uddannelsen med baggrund i dette?
Dette oplæg afstedkommer en nuanceret drøftelse af blandt andet arbejdsværdi under
uddannelsen. Muligheder og begrænsninger i forhold til bekendtgørelse og cirkulære. Samt
hvordan sundhedsstyrelsen vil forholde sig til en ændring af varigheden af uddannelsen. De
pædagogiske aspekter berøres også, i forhold til såvel læring i praksis som betydningen for den
samlede kvalitet på uddannelsen. Rådet drøfter den nuværende justering af uddannelsen, og
hvorvidt det er muligt at arbejde sideløbende med ændringer i forhold til varigheden af
uddannelsesforløbet, samt fortolkningen af et sammenhængende uddannelsesforløb.
Ole konkluderer, at processen med kommissorium skal færdiggøres først, inden nye ændringer
præsenteres for SST. Det giver mulighed for et længere forløb, hvor rådsmedlemmerne kan
forholde sig til en mulig strategi. Der er enighed om, at det er vigtig med en grundig undersøgelse
af muligheder og begrænsninger, fordele og ulemper inden yderligere forslag fremsættes for
Sundhedsstyrelsen.
Der udarbejdes en justeret bekendtgørelse som holdes inden for de eksisterende rammer.

Punkt 4

Orientering om annoncering mm. vedr. nyt censorkorps i perioden 2011 – 2014: (Bilag 1)
Koordinatorerne orienterer om, at der er indsat annonce i Sygeplejersken i forhold til at hverve nye
censorer til den kommende 4-årige periode. Dette behandles yderligere i det kommende punkt.
Ansøgningerne sendes til nuværende censorformand Karin Johannesen.

Punkt 5

Drøftelse af retningslinjer for rekruttering og godkendelse af censorer / Øst, Syd, Nord:
Alle censorer skal søge og beskikkes igen. Rekruttering og godkendelse af censorer har hidtil
været et samarbejde mellem censorformændene og de tre formænd i Det koordinerende Landsråd.
Spørgsmålet er, om censorformændene er habile, i og med at de selv er på valg?
Konklusionen bliver, at ansættelsesudvalget fremover består af tre formænd og tre koordinatorer.
Og at ansøgningerne skal sendes til formanden for Det koordinerende Landsråd. Da
ansøgningerne i år stiles til Karin Johannesen, besluttes det, at disse efter modtagelse af Karin
Johannesen videresendes til Ole Ryttov.

Punkt 6

Afsluttende eksamensopgaver / Øst, Syd, Nord:
a. Drøftelse af skriftlig tilbagemelding fra censor vedr. karakter.
Den skriftlige tilbagemelding til de uddannelsessøgende i forhold til den angivne karakter giver
bagslag, da der klages og ankes i forhold til at formuleringen ikke svarer til de anvendte
terminologier på karakter skalaen. Dette er omkostningsfuldt.
Det besluttes, at den skriftlige tilbagemelding bortfalder, og at de uddannelsessøgende
fremover kun får en karakter.

b. Beskrivelse af karaktererne 12-02 mhp. karakterfastsættelse.
”Beskrivelser af karaktererne 12-02 med henblik på at vejlede censorer og eksaminator ved
karakterfastsættelsen”, ændres. Det besluttes at, ordet ”vejlede” skal slettes, idet beskrivelse
skal bruges til bedømmelse af opgaverne. Fremover vil ordlyden være: ”Beskrivelse af
karaktererne 12-02 med henblik på karakterfastsættelse”.
c.

Punkt 7

Rettelse til redaktionelle retningslinjer – tillade fodnote i stedet for slutnote.
Nuværende skal der i forhold til de redaktionelle retningslinjer anvendes slutnoter i opgaverne
på uddannelsen. Dette ønskes ændret til fodnote, da slutnoterne ikke er læsevenlige.
Det besluttes, at der fremover anvendes fodnoter i opgaverne.

Drøftelse af arbejdsgruppens 2. udkast til justering af Bekendtgørelse / Øst, Syd, Nord:
Britta orienterer, om de ændringer der er i forhold til justeringen af den hidtidige bekendtgørelse.
Herunder at bilagene skal justeres hver 5 år.
Der er en generel anmodning fra rådsmedlemmerne om at gruppen skal være særlig
opmærksomme på niveau angivelser. Vigtigt at det fremgår, at der ikke er tale om viden på
generelt niveau, men special niveau.
I forhold til varighed på uddannelsen er der sket en ændring af perioderne. Modul et og to er slået
sammen. Der er udfordringer i forhold til disponering af 20 og 25 uger. Regnestykket i forhold til de
4 perioder skal udregnes, hvilket koordinatorerne arbejder videre med. Arbejdsgiverne ønsker, at
koordinatorerne undersøger, hvorvidt der kan ændres på de fem uger til afsluttende
eksamensopgave, idet de stiller spørgsmålstegn ved, om der nødvendigvis skal sættes 5 uger af til
dette.
Et andet punkt der blev drøftet i forhold til varighed af uddannelsen var Region Nords ønske om, at
strække uddannelsen (uden udvidelse af indhold) over en periode på 1½ år.
Der er enighed om, at koordinatorerne udarbejder et forslag, så der kan gives tilbagemelding på
mail fra samtlige rådsmedlemmer.
§9 er fuldkommen afskrift af den tidligere. Der er rettet fra obligatoriske øvelser til obligatoriske
opgaver. Det skal ikke hedde godkendt/ikke godkendt, men bestået/ikke bestået.
§14 stk. 2 kommer til at hedde ”Specialsygeplejerske i psykiatriske sygepleje”.
Koordinatorerne opfordres til at anvende ad hoc personer, når der skal arbejdes med de forskellige
emneområder.
Rådsmedlemmerne giver mange gode input til koordinatorerne i forhold til formuleringerne i den
nye bekendtgørelse, og der lægges op til et løbende samarbejde. Koordinatorerne opfordres til at
kontakte rådsmedlemmerne, hvis/når der er noget, de har brug for input til.
Kommissoriet godkendes uden anmærkninger.

Punkt 8

Drøftelse af dagsorden til censormøde:
Det besluttes, at Ole Ryttov orienterer Censorformandskabet om beslutninger vedr.
dagsordenspunkterne til mødet.

Punkt 9

Evt.
Ingen.
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