FAQ
Ofte stillede spørgsmål i forbindelse med ansættelse og optagelse på Specialuddannelsen i
anæstesiologisk sygepleje.
Kvalifikationer
I forhold til ansøgerkvalifikationer henvises til ”ansøgerprofil”.
Ansøgerprofilen er et redskab for potentielle ansøgere i deres karriereplanlægning, ligesom
ansøgerprofilen vil blive anvendt i prioritering af ansøgere, der indkaldes til en personlig samtale.
Ansøgerprofilen fokuserer på ansøgerens kliniske erfaring, den faglige profil samt personlige
kompetencer.
Alderskrav
Der findes ingen formelle alderskrav.
Ansættelsesudvalget vil hver gang vurdere den enkelte ansøgers faglige kvalifikationer, og
sammenholde dette med det aktuelle ansøgerfelt.
Løn
Løn og ansættelsesvilkår er fastsat i henhold til gældende overenskomst for Ikke ledende
personale indgået af Sundhedskartellet mellem Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings og
Takstnævn.
Udover den overenskomstmæssigt fastsatte løn ydes der i den tidsbegrænsede
uddannelsesperiode et kvalifikationstillæg på 9000 kr. årligt (1.1 2006 niveau)
Da store dele af uddannelsen foregår i dagvagt, mandag til fredag, optjener man ingen vagttillæg.
Alt i alt må påregnes en væsentlig lønnedgang i de to år, uddannelsen varer.
Ferie
Såfremt man ansættes i et uddannelsesforløb, gøres opmærksom på de specielle forhold, der gør
sig gældende i forbindelse med afholdelse af ferie:
Ifølge ferieloven har man i lighed med en nuværende ansættelse, krav på afholdelse af 5 ugers
ferie samt 6. ferieuge i løbet af ferieåret. Man har ret til afholdelse af 3 ugers sammenhængende
ferie i perioden 1/5 til 30/9 i forhold til hhv. rotationen mellem hospitalerne og
uddannelsesaktiviteterne er det vigtigt at præcisere, nedenstående overordnede principper for
afholdelse af ferie:
•
•

Afholdelse af 3 ugers ferie i hver af de 4 halvårsperioder jf. prioriteringsskemaet
Placering af ferie skal tilrettelægges under hensyntagen til uddannelsesaktiviteterne
(regionalundervisning, teoriuddannelse, simulationsbaseret undervisning)

Det betyder således, at tilrettelæggelse af disse ferier i løbet det to-årige uddannelsesforløb, som
hovedregel skal placeres i skolernes ferieperioder samt i hospitalernes lavaktivitetsperioder.
Det skal pointeres, at tilrettelæggelse af ferie altid skal aftales med den relevante
uddannelsesansvarlige.

Sygdom og fravær generelt

Fravær under Specialuddannelsen:

PERIODE
Introduktionsperiode (6 mdr.)
Den kliniske uddannelsesperiode (18 mdr.)
Den teoretiske uddannelse

FRAVÆR
Max.10 arbejdsdage
Max. 20 arbejdsdage
Max. 10 %

Såfremt dette overskrides på den teoretiske del vil det betyde, at Specialuddannelsesrådet i Region
Hovedstaden skal udstede en dispensation før deltagelse i den skriftlige eksamen.
Såfremt fraværet overskrides på den kliniske del af uddannelsen forlænges uddannelsen efter en
individuel vurdering. Uddannelsen forlænges mindst svarende til fraværet, dog skal uddannelsen være
afsluttet senest 2 år efter bestået teoretisk eksamen. Såfremt denne tidsfrist ikke overholdes, skal
kursisten til reeksamination som selvstuderende.

Litteratur anvendt i uddannelsen
Kursister skal påregne en udgift til bøger på ca. 5000 kr.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Jobmuligheder
Kursister i Specialuddannelsen ansættes i et 2-årigt kontraktforløb, som ophører ved afslutning af
uddannelsen. Mulighederne for at få job efter uddannelsen er gode, da uddannelseskapaciteten
løbende tilpasses behovet for nyuddannede anæstesisygeplejersker. De sidste år har alle
nyuddannede fået job indenfor anæstesi, flere dog i vikariater.

