Mødereferat fra EVU-udvalget.

Dato: 28. februar 2014
J. nr.: 03233
Fil: 140303u mødereferat

Møde nr. 6:

27. februar 2014 kl. 11:00-12:30

Sted:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Ullasvej 6

Medlemmer til stede:

Kvalitets- og uddannelseschef Anette Kragh, BOH; formand
Klinisk Underviser, Birgitte Pihl, BRK
Oversygeplejerske, Lajla Vang, BOH
Social- og sundheds assistent, Rikke Jørgensen, FOA
Sektorformand Birthe Runekær, FOA

Afbud:

Kredsnæstformand, Kristina Robins, DSR
Social- og sundhedsassistent, Mie Dahl, FOA
Områdechef, Vibeke Juel Blem, BRK

Tilforordnede:

Rektor, Kirsa Ahlebæk, BHSUND
Underviser, Heidi Bidstrup Larsen, referent, BHSUND
Underviser og gæst, Charlotte Jelager, gæst og observatør, BHSUND

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Opfølgning på møde nr. 5, torsdag d. 28. februar 2014
Intet til referat
3. Udvalgets medlemmer, evt. ændringer og rettelser.
Orientering om valg/udpegning til udvalget pr. 1. maj 2014

Side 1 af 3

Den nye struktur i BRK vil få indflydelse på hvilke medlemmer der er repræsenteret i EVUudvalget det vides endnu ikke hvordan. Der skal ske nyudpegning til udvalget pr. 1. maj 2014.
Kirsa iværksætter dette.
4. Efterårets aktiviteter 2014.
Kommunikativ Kompetence Udvikling(KKU) til Døgnplejen Bornholm forsætter trods
strukturændringer. Strukturændringen har medført at sygeplejerskerne i Døgnplejen
Bornholm ikke automatisk kommer med på uddannelsen.
På baggrund af KKU er øvrige AMU-udbud lidt smallere.
Klinisk vejleder er udbudt i uge 43-48, herunder vil der blive tilbudt pladser til praksis i:
Litteratursøgning, Vejledning og dens udfordring, samt oplæg af Knud Illeris om
transformativ læring.
Drøftelse om fremtidigt samarbejde om uddannelse til forflytningsvejledere mellem BHSUND
og BOH og deres arbejdsmiljøgruppe.
5. Drøftelse af aktiviteter forår 2015.
Der er en ny AMU-uddannelse om Pleje af den svært overvægtige borger som vil blive
udbudt. Annette Kragh orienterer om der på BoH er et projekt i gang hos jordmødrene om
den svært overvægtige gravide – med fokus på forebyggelse og kost. Ligeledes er de på BoH
nedsat en gruppe med fokus på den Bariatriske patient med fokus på sygepleje incl.
hjælpemidler.
Praktikvejleder AMU-uddannelsen drøftes på baggrund af for få tilmeldte – på den baggrund
drøftes muligheden for at lave en tværfaglig-uddannelse hvor dele af uddannelsen bliver
differentieret,- der er bred enighed om at det vil blive på bekostning af kvaliteten,alternativet kan dog være at uddannelsen ikke bliver gennemført på grund af for få tilmeldte.
Forslag fra Birthe Runekær om at kontakte psykiatri og handicap med henblik på at
undersøge behov for uddannelser til ufaglærte og sosugruppen.
6. Diplomuddannelse som årligt uddannelsestilbud
Det er allerede planlagt at udbyde 1 modul på Den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse
(Klinisk Vejledning) i efteråret 2014.
I 2015 ønskes et Sundhedsfagligt modul med fokus på pædagogik – som vil give god mening
for de Kliniske Vejledere. Kirsa undersøger mulighed for at få et modul til BHSUND.
7. Udarbejdelse af ny uddannelse
Orientering om udvikling af 1-dags AMU-uddannelse i injektionsteknik til social- og
sundhedsassistenter.
8. Aktivitetsudvikling og behovsindmelding til EPOS
Kirsa Orienterer om hvad tilbagemeldingen vil indeholde og laver et forsalg som sendes
rundt til kommentring.
9. Gensidig orientering
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Den nye EUD-reform drøftes.
Ny struktur i BRK – vi ser frem til den nye struktur træder i funktion.
BOH er i gang med at udarbejde uddannelsesgrundlag med primær fokus på at løfte
kompetenceniveauet hos personalet. Hertil er der tilknyttet Anette Nielson og Mie ? fra
Region Hovedstadens HR afdeling.
10. Møder 2014
Mandag d. 29. september 2014 kl. 11-12.30
11. Punkter til kommende møder.
De faste punkter
12. Eventuelt.
Intet til referat
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