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Punkt 1

Formand Ole Ryttov
Sekretær Merete Moorhouse
Gensidig orientering fra uddannelsesregion Syd, Øst og Nord
Status for nuværende er at Region Nord har 9 studerende til næste hold. Udgifterne til
hold 13 bliver reduceret med ca. kr. 350.000.
Region Syd har 14 studerende. Aflønning betales af arbejdsgiverne. Der er ligeledes et
behov for harmonisering af vederlag i Region Syddanmark.
Forskellige forhold omkring aflønning af de kliniske vejledere drøftes.
Der drøftes endvidere forskellige forhold omkring evaluering af uddannelsen. Det blev
besluttet at drøfte dette ved senere lejlighed.
Region Øst har 18 studerende, hvilket er en stigning i forhold til tidligere. Aflønning af de
kliniske vejledere betales ikke længere af uddannelsens budget, men af arbejdsgiverne.
Der ønskes en harmonisering af vederlag for den kliniske vejlederfunktion.
Region Syd har 14 studerende. Aflønning af betales af arbejdsgiverne. Der er ligeledes et
behov for harmonisering af vederlag i Region Syddanmark.
Forskellige forhold omkring aflønning af de kliniske vejledere drøftes.
Der drøftes endvidere forskellige forhold omkring evaluering af uddannelsen. Det blev
besluttet at drøfte dette ved en senere lejlighed.
Region Syd orienterede om nuværende status på ”ny organisering af de uddannelsessøgendes klinik”. Tilbagemeldinger fra såvel studerende som ledere er positive.

Punkt 2

Gennemgang og drøftelse af justeret Bekendtgørelse (bilag 1)
Claus stillede forslag om at uddannelsen spredes over 1½ år. P.t. er uddannelsen af 1 års
varighed.
Helle spurgte til, hvorvidt uddannelsen kan angives til 60 ECTS points, når vi ikke er tilknyttet undervisningsministeriet. Britta oplyste hertil, at dette er undersøgt, og at uddannelsen gerne må angives til 60 ECTS points.

Punkt 3

Drøftelse af udkast af bilag 1 i Bekendtgørelsen (bilag 2)
Koordinatorerne gav udtryk for, at de mangler ledelsesrepræsentanter i arbejdsgruppen til
det videre arbejde. Konklusionen på dette blev, at de 3 uddannelsesregioner hver udvælger 1 repræsentant til kommende møder i arbejdsgruppen.
Der er enighed om at bekendtgørelsen skal være færdig 2011 ved opstart af hold 14.
Ole påpeger at ambitionsniveauet skal afstemmes med deadline for arbejdsgruppen.
Det besluttedes at Ole deltager den 10.6. Den 11.6 arbejder uddannelseskoordinatorerne
videre. Den 21.6 deltager Nete, Claus og Ole. Møderne finder sted i Middelfart den 10.
juni og 21. juni. Mødet den 11. juni finder sted i Vejle.

Punkt 4

Fremlæggelse af foreløbig arbejdsplan for arbejdsgruppen (bilag 3)
Planen drøftedes uden anmærkninger.

Punkt 5

Status censoransøgninger v/Ole Ryttov
Der er 29 ansøgninger. Disse behandles på møde den 30.6 2010 kl. 10-15. Mødet er i
Vejle.

Punkt 6

Drøftelse af dagsorden til mødet med Sundhedsstyrelsen, herunder tidsramme for
revidering af uddannelsesordning
Dagsordenen drøftedes uden anmærkninger.
Det besluttes at spørge Sundhedsstyrelsen om tidsrammen.

Punkt 7

Folketingspolitikerne stemte i begyndelsen af maj om et forslag om ændring af autorisationslovens paragraf 74 med henblik på indførelse af kliniske ekspertsygeplejersker. Hvilken betydning får loven for Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker.
Dette tages op på møde med Sundhedsstyrelsen.

Punkt 8

Fremtidige møder
Onsdag den 7. oktober 2010 i Middelfart:
Kl. 10:00 – ca. 12:00 Møde i Det koordinerende Landsråd
Kl. 13:00 – ca. 16:00 Møde med censorerne og Det koordinerende Landsråd
Fredag den 27. maj 2011 i Sundhedsstyrelsens lokaler, København
Formandskabet fremsender mødeforslag til 2011.

