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Referat
Det lokale uddannelsesråd (LUU)
for social- og sundhedsuddannelsen
20. marts 2017 kl. 12.30 – 14.00

1. Valg af ordstyrer:
Mette Dich
2. Valg af referent:
Helle Alexandersen
3. Godkendelse af referat fra den 22.11 2016:
Godkendt
4. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
5. Konstituering af ny næstformand.
Udsættes til næste møde pga. mange afbud

6. Nye ”hjælpe – skemaer” med kun en underskrift / T.O.
PASS-erklæringerne skal nu kun have en underskrift – drøftelse af hvem der skal skrive under.
Det blev besluttet at der fremover fortsat er to underskrifter, så både vejleder og
uddannelsesansvarlig (uddannelsessygeplejerske/klinisk underviser) skriver under.
7. Taksonomier i den nye ass. uddannelse
Taksonomierne er de samme som tidligere – drøftelse af punktet tages op på næste møde
8. Den nye ass. uddannelse med 2 praktikker i praktik 1 og 3 hvordan/hvor ligger
midtvejssamtalen og slutsamtalen og hvem er tovholder.
Drøftelse af forskellige muligheder – tages op på næste møde
MD har været til møde i det regionale praktikudvalg, hvor dette også er drøftet.
Der kan hentes inspiration på disse links:
SOSUC
http://www.sosuc.dk/media/268070/20170310-haandbog-i-praktikuddannelsen-assistent.pdf
Praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering findes på side 18
SOPU’s udgave
http://sopu.dk/praktikmaal-for-sosu-assistentuddannelsen/
9. Hvordan tænkes Farmakologi undervisningen i den nye ass. uddannelse i skoleperiode
1/praktik 1.
De første 5 ugers skoleforløb indeholder udelukkende basal viden, farmakologiundervisningen
ligger først efter den periode, hvor uddannede SSH’ere har godskrivning/merit.
Ifølge ministeriet skal eksamen i farmakologi ligge i skoleperiode 2, dette har PASS stilet
spørgsmålstegn ved – der forventes et svar omkring påske.
Der foreslås at eleverne her på skolen starter op med undervisning i farmakologi i skoleperiode
1B.
Punktet tages op igen på næste møde – MD vil forinden snakke med de undervisere, der har
SSA-eleverne.
10. Drøftelse af RKV, godskrivninger for grundfag og erhvervserfaring for de to
hovedforløb.
Punktet drøftet – det aftales at alle går tilbage til bagland og drøfter videre.
Punktet tages op igen på næste møde.
11. Overgangsordninger
PASS har stillet spørgsmål til ministeriet om overgangsordninger – der er intet svar endnu.
12. Den nye ass. uddannelsen: Psykiatri praktikken fordeling af pladser. Der sker kun
ændringer i fordelingen for Anette og Jette Riis, når den nye uddannelse ”slår igennem
Opfølgning fra sidste møde:
I forhold til den nye SSA-uddannelse: Jette Riis Nielsen har ”overtaget” praktikpladserne i det
røde hus på PCS, har fortsat alle praktikpladser i socialpsykiatrien.
Annette Holm har Psyk. Center og Nylars plejecenter.
Der er store udfordringer i at skaffe tilstrækkeligt med praktikpladser i psykiatrien – dette er
gældende for det meste af landet.

13. Turnusplan for SSA 2017.
MD har kigget på turnusplaner for SSA aug 17 og SSA nov 17 sammen med Birgitte Pihl og
Jette Riis Nielsen – der er for store overlap i P2, BoH har kun 24 pladser ad gangen.
Der arbejdes videre med dette.
MD: Ligeledes arbejdes der i primærområdet med at få samlet et SSA-”merithold” med ansatte
SSh’ere – vi regner med at høre mere om dette i nærmeste fremtid.
14. Orientering fra:
- Bornholms Regionskommune
TO: Der arbejdes hårdt og ihærdigt med rekruttering til både SSH og SSA uddannelserne og
der vil blive afholdt en workshop snarest for ar se om det kan give bedre resultater.
- Bornholms Hospital
BS: Der står Sundhedsportal overalt og der hersker lidt kaos pga dette, så man forsøger at
holde skindet på næsen for elever og studerende.
Derudover flyttes der rundt mede forskellige afdelinger, hvilket elever og studerende også
mærker.
- Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
MD: Der er travlt.
To undervisere har været på en temadag om ny grundforløbsprøve.
SSH 17 er lige startet i deres første praktik og trin 2 aug. 15 er inde i deres sidste
skoleperiode, de er færdige med deres uddannelse om tre uger.
Der vil blive afholdt et møde snarest om PAU, der er dels et hold, der skal gøre deres
uddannelse færdig på Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole, og dels et hold der skal
startes op i 2018.
-

FOA
BR: Der er sektorgeneralforsamling 27/4, hvor der skal vælges en ny sektorformand, da
Birthe stopper primo september.
Der er meget travlt i FOA, hele ældreområdet er præget af højt sygefravær, som nedslidning
og højt arbejdspres – og der er stort set ingen ledighed.

-

Elever
NA: Intet nyt fra eleverne

15. Eventuelt
Intet til evt.

NÆSTE MØDE: ONSDAG 24/5 KL. 13 – 14.30
Punkter til kommende møde:
Konstituering af ny næstformand
Taksonomier i den nye assistentuddannelse
Hvordan skal samtalerne placeres i ”delte praktikker” i den nye assistentuddannelse
Farmakologiundervisning i SSA-uddannelsen
RKV, godskrivninger for grundfag og erhvervserfaring for de to hovedforløb

Møder i resten af 2017:
18. september kl. 12.30 – 14
23. november kl. 12.30 – 14

