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Efter – og Videreuddannelsesudvalget
REFERAT

Mandag den 28. september 2015

Udvalg:

Efter- og Videreuddannelsesudvalget

Møde nr. 9

Mandag den 28. september 2015 kl. 11.00 – 12.30

Sted:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Samtalerummet

Medlemmer:

Tilstede:
Kvalitets- og uddannelseschef Anette Kragh, BOH, formand
Oversygeplejerske Lajla Vang, BOH
Sektorformand Birthe Runekær, FOA
Social- og sundhedsassistent Hanne Sommer, FOA
Sundhed og Ældre chef Birgit Mortensen, BRK
Uddannelsessygeplejerske Birgitte Pihl, BRK
Afbud fra:
Social- og sundhedsassistent Rikke Tolstrup, FOA
Kredsnæstformand Charlotte Engell, DSR

Tilforordnede:

Rektor Kirsa Ahlebæk
Underviser Heidi Bidstrup Larsen, referent

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Opfølgning på møde nr. 8, 24. februar 2015
Intet til opfølgning
3. Udvalgets medlemmer, evt. ændringer og rettelser.
Bilag: medlemsfortegnelse
Opdateret. Vedhæftet referatet
4. Samlokalisering og driftsoverenskomst for sygeplejerskeuddannelsen
Orientering ved Kirsa Ahlebæk:
Samlokalisering: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole flytter til Campus Bornholm ca. i
marts 2018. Lejekontrakt er under udarbejdelse for at sikre bygherre. Der involveret advokater
fra både lejer og udlejers side, det er en kompliceret proces.
Driftsoverenskomst: Processen med sammenlægning af sygeplejerskeuddannelsen i UCC har
været mere kompliceret end først forventet, men ikke noget der ikke kan løses.
5. Den aktuelle situation i EfterVidereUddannelsesafdelingen
Orientering ved Kirsa Ahlebæk:
Første ansættelse måtte trække sin ansøgning tilbage pga personlige årsager. Jackie Skov Møller
er nu ansat i EVU. For at stadig kunne beholde to stillinger i EVU har det været nødvendigt
med opgaveglidning, således at flere administrative opgaver tilgås konsulenterne. Sparring og
konstruktiv udvikling bibeholdes. Stor aktivitet i efteråret. Påtænker en ændring af strategien for
udbydelse af efter- og videreuddannelse.
6. Foråret 2016
Bilag: forslag til aktiviteter. Uddeles på mødet.
Forslag til at udbyde AMU-mål 48093 ”kliniske opgaver i almen praksis” – da der har været en
del efterspørgsel på dette, dog er målgruppen Social- og Sundhedsassistenter der arbejder i
almen Praksis. På Bornholm er vi oplyst om at der arbejder 3 i almen praksis, dette giver ikke
grundlag for at udbyde 48093.
Hanne Sommer BOH: Medicinadministration. Det bliver aflyst gang på gang. BRK har valgt
ikke at sende deres sosu-assistenter på opkvalificering af medicinske kompetencer. Vi forsøger
at udbyde det igen i februar 2016. BOH assistenter fra F1 har søgt et kursus på Sjælland hvor
der på nuværende tidspunkt er venteliste.
Birthe Runekær: Socialt udsatte borgere og håndtering heraf. Der er gennemført et stort kursus
for BRK Hjemmeplejen i 2013-2014. Det kan forsøges at udbydes. Kompetenceudvikling for
sosu-assistenter der arbejder på barselsgangen på Hospitalet. Skolens opland for denne
specifikke interesse er dog noget smal,- dog er der altid mulighed for at selv samle et hold på
minimum 15 kursister,- henvende sig til skolen med ønske om at få udbudt uddannelsen.
7. Drøftelse af aktiviteter efteråret 2016.
Klinisk vejleder vil blive udbudt.
8. Udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for sundhedspraksis
Samarbejde mellem Skolen og KEA kom ikke i gang da vi ikke kunne levere underviser. Der
deltager 13 kursister, hvoraf 3 er fra BOH.

9. Diplomuddannelse som årligt uddannelsestilbud
Klinisk vejleder er under revision. Så det vides endnu ikke om klinisk vejleder skal udbydes i
den form som vi kender den i efteråret 2016.
10. Invitation til AMU - konference – Se mail
Birthe Runekær deltager
Anette Kragh overvejer
Birgitte Pihl overvejer
Skolen har desværre ikke mulighed for at deltage.
11. Gensidig orientering
Sundhedsplatformen – certificeres – der søges 80 nye undervisere
Type2 dialog BRK
12. Møder 2016
OBS!! Mødetidspunktet er rykket da det vil passe ind i forhold til flytiderne.
Mandag den 29. februar 2016 kl 12:30-14:00
Mandag den 26. september 2016 kl. 12.30 – 14.00
13. Punkter til kommende møder.
Status på Sundhedsplatformen
Samlokalisering
Opfølgning på AMU-konference
14. Eventuelt.

