Mødereferat fra EVU-udvalget.
Møde nr. 2:

31. januar 2012 kl. 12.

Sted:

Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole.

Medlemmer til stede:

Kvalitets- og uddannelseschef Anette Kragh, BoH
Oversygeplejerske Lajla Vang, BoH
Social- og sundhedsassistent Mie Dahl, FOA
Social- og sundheds assistent Rikke Jørgensen, FOA
Områdechef Vibeke Juel Blem, BRK

Afbud:

Kredsnæstformand Kristina Robins, DSR
Sektorformand Birthe Runekær, FOA

Tilforordnede:

Rektor Kirsa Ahlebæk
Underviser og konsulent Heidi Bidstrup Larsen, referent.

1. Velkomst og præsentationsrunde
Kort præsentationsrunde
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Opfølgning på møde nr. 1 onsdag d. 31. august 2011
Intet nyt
4. Udvalgets medlemmer, evt. ændringer og rettelser.
Medlemsliste sendt rundt og ændringer påført.
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Drøftelse af behov for suppleanter: Da det drejer sig om 2 møder om året er der ikke behov for
suppleanter, dog ved længere varende fravær (ex. Orlov) ønskes en stedfortræder.
5. Forretningsordnen.
Mailadresse tilføjet til indlevering af punkter til dagsorden.
Forretningsordnen godkendt.
6. Valg af formand.
Anette Kragh er valgt til formand for Efter- VidereUddannelsesudvalget.
7. Forårets aktiviteter 2012.
En ny faggruppe ønsker mere viden om medicin; pædagoger, PAU’er og pædagogmedhjælpere har
melder sig nu til medicinkurserne. Ligeledes ønsker de kurser om Neuropædagogik som også
udbydes i foråret.
KOL+ DM kurser for hjælpere skal udbydes, da de ikke bliver tilbudt fællesskolebænk som følge af
forløbsprogrammerne. Kurserne starter op i april 2012.
Hverdags rehabiliterings kurserne slutter i marts 2012. Det har været svært at afse kursister fra
Døgnplejen da der er brugt rigtig mange timer på opkvalificering af medarbejdere.
8. Drøftelse af aktiviteter efteråret 2012.
- BoH ønsker at Klinisk Vejleder uddannelse for sygeplejersker kommer i uge 43-49. Der drøftes
et fast rul af denne uddannelse, således at den skal udbydes hver 2. år. Dette vil skolen gerne
efterkomme.
- Der ønskes uddannelse vedr. velfærdsteknologi/telemedicin. Vibeke Juel Blem orienterer
udvalget om at BRK vil ansøge midler til et projekt der skal rulles ud omkring telemedicinske
løsninger for borgere på Bornholm. Der medtænkes hele primærområdet inklusive apotek og
praktiserende læger. Medarbejdernes barrierer mod de teknologiske forandringer skal
nedbrydes, så de kan forberede sig på den fremtidige velfærdsteknologi.
- Der er fra sygeplejersker ønsket sundhedsfaglig diplom uddannelse, denne kan tidligst ligge i
efteråret 2013.
- Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole udbyder 2 gratis temadage for social- og
sundhedsassistenterne da der er overskud fra 3-parts-midlerne. Forslag: sundhedspædagogik.
Der opfordres til at komme med yderligere forslag.
- BRK og BPC foreslår temadage: ”de skæve eksistenser” – ”tværfaglig samarbejde”
”patientsikkerhed”. Ønsker foruden tilbud om første hjælp.
9. Næste møde.
29. august 2012 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole kl. 13:00
10. Eventuelt – intet til eventuelt.
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