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Punkt 1

Valg af ordstyrer:
Britt Sommer

Punkt 2

Godkendelse af referat:
Godkendt

Punkt 3

Konstituering af ny næstformand – jf. kommissoriet:
Gitte Krog

Punkt 4

Ny medlemssuppleant:
Helle Kofoed Hansen for Gitte Krog

Punkt 5

Annoncering v/ Birthe Runekær:
Der er problemer med at forstå annoncer og stillingsopslag til uddannelserne. BRK vil gerne
se på stillingsopslag og Bhsund ser på annoncer, med henblik på ændringer.

Punkt 6

Planlægning af SSA uddannelse, input fra SSA undervisere:
JL, HL, EWJ deltager fra dette punkt. Underviserne har stået for udviklingsarbejdet til den nye
SSA uddannelse. Prøve i alle grundfag og farmakologi, samt afsluttende prøve. Skema
overblik over uddannelsens opbygning fremlægges. Farmakologiprøve lægges i
skoleperiode(skp) 3, så der er mulighed for cases fra flere områder og et bredere felt.
Læseplan for 2 skoleperioder er næsten klar. Resten gøres klar efterhånden som
uddannelsen er i gang. Forventninger fra praktikken omkring undervisning i skp. 1. Eleverne
vil ikke være lige så selvstændige som tidligere, da mange kommer direkte fra GF2.
Orientering af vejledere er nødvendigt, så der ikke er for høje forventninger til de nye elever.

De kan evt. følge en SSH-elev og vejleder de første 20 uger i praktik, f.eks. som makkerpar og
skift af praktiksted efter skp. 1B.
I forhold til samarbejde og teoretisk støtte af eleverne, kan undervisere komme på besøg i
virksomheden/følge eleverne. Eller komme i studiecaféen.
Der er behov for at lave en folder med en overskuelig oversigt over den nye uddannelse.
Rotation i praktik 3, evt. elever til medicinsk ambulatorie. Eleverne i rotation vil være på hold
af 8. Eleverne kunne evt. være i terapidelen, da det vil ruste dem til den rehabiliterende
tilgang.
Ad hoc gruppe ser på praktikfordeling og rotation: Tina Olsen, Britt Sommer og Heidi Larsen.
Punkt 7

Optags måneder SSA/SSH:
SSH hold starter til januar 2018.

Punkt 8

Forslag til Workshop omkring LUU:
Medarbejder fra PASS til workshop. Kan vi udvide mødet i LUU så der er tid til en workshop?
Der findes en anden dato i oktober.
Farmakologiundervisning i SSA-uddannelsen v/Jytte Lassen: undervisningen foreslås lagt i
skp. 2 og 3. i skp. 1 er der fokus på medicinhåndtering, så eleverne får stadig noget af det der
efterlyses fra praktiksteder.

Punkt 9

RKV, godskrivninger for grundfag og erhvervserfaring for de to hovedforløb:
Orientering v/Mette Dich om mange slags godskrivninger. Der gives afkortninger i
uddannelsen for erfaring, uddannelse og alder

Punkt 10

Orientering fra,
BRK:
BoH:
Bhsund: orientering om forskellige afkortninger. Talentspor.
FOA: Dorthe Pedersen deltager fremover som LUU medlem
Elever:

Punkt 11

Punkter til næste møde:
Taksonomier i den nye assistentuddannelse
Hvordan skal samtalerne placeres i ”delte praktikker” i den nye assistentuddannelse

+ De sædvanlige punkter – dog ikke valg af referent, da det er givet.

