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REFERAT:
Efter – og Videreuddannelsesudvalget
Mandag den 26. september 2016 kl 12:30-14:00

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Opfølgning på møde nr. 10, 29. februar 2016
Ingen op følgende bemærkninger
3. Udvalgets medlemmer, evt. ændringer og rettelser.
Bilag: vedhæftet medlemsfortegnelse
Få ændringer – oversigten vedhæftes dette referat
4. Efterårets aktiviteter 2016.
Klinisk Vejleder afholdes via UCC på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.
8. klasses skills afholdes i øjeblikket.. EUD10 og 10. klasser i brobygning afholdes i efteråret.
På vej mod SOSU er startet på AOF og starter på Bhsund i uge 43
5. Drøftelse af aktiviteter forår 2017.
BRK- Birgit Mortensen: BRK undersøger mulighederne for at styrke personalets kompetencer
indenfor medicinhåndtering. Heidi informerer om mulighederne indenfor AMU,- der
eksisterer 3 kurser på 3 forskellige niveauer indenfor den danske kvalifikationsramme for
livslang læring (niveau 3,4 og 5). Der er mulighed for Individuel kompetence vurdering, således
at kurserne kan tilpasses den enkelte medarbejder.
FOA – Birthe Runekær: retter opmærksom mod den nye praktikvejleder uddannelse, der nu er
på 11 dage. Det kan betyde at der opstår et behov for opkvalificering af medarbejdere.
Der er stadig et behov for socialpædagogiske kurser for Social- og sundhedsassistenter/
pædagogiske assistenter. Medlemmerne er frustrerede over den øgede tilgang af borgere fra
social psykiatrien. Det kunne være et kursus om konflikthåndtering..
6. Status på Sundhedsplatformen
Følger planen
7. Samlokalisering
I November besøges byggepladsen. Indflytnings dato hedder 5. december 2017, men der er nu
tale om at indflytningsdatoen muligvis bliver rykket til efter nytår 2017/18.
8. Trepartsforhandlingernes konsekvens for AMU.
Bilag: vedhæftet

AMU reformeres i 2017.
Bl.a. Indeholdende:
• Takstforhøjelse
• Øge VEU-godtgørelse
• Tilbagerulning af forhøjet deltagerbetaling
9. Gensidig orientering
BRK: den rehabiliterende organisation er en voksende opgave. Implementeres via Type2dialog.
Skærper opmærksomheden på om medarbejderne har behov for kompetenceløft pga.
opgaveglidning.
Der bliver færre sosu-hjælper elever og flere sosu-assistent elever og sygeplejerskestuderende
BOH: Sundhedsplatformen skal sættes i gang 17. marts 2017. fra 1/1-2017-1/5-2017 har
medarbejderne ikke mulighed for at afvikle ferie, hvilket personalet planlægger sig ud af.
Bornholms Hospital er udviklingshospital, dette har givet en portion penge til kvalitetsløft,
bhsund vil rette henvendelse om der er noget bhsund kan byde ind med.
FOA: Akademiuddannelsen kører videre med 9 deltagere.
BHSUND: ny ansatte ledere. Mette Dich er ansat som uddannelsesleder i Sosu-uddannelserne
og Bonnie Gudbergsen er ansat som uddannelsesleder for Sygeplejeuddannelsen.
Helle Alexandersen er blevet ansat i SOSU.
Heidi Larsen har opsagt sin stilling i EVU og er ansat i SOSU pr. 1. oktober.
I EVU er Birgit Kruse blevet ansat. Pr og kommunikation tilføjes til EVU’s arbejdsopgaver.
Den kommunale dimensionering på skolen er 21social og sundhedshjælpere 43 social- og
sundhedsassistenter. Vi afventer stadig tallene fra Regionen. Dimensioneringen på
sygeplejerskeuddannelsen er øget med 4 studerende til 40 om året fordelt på 2 hold.
10. Punkter til kommende møder.
Kirsa laver en aftale om kommende møde datoer med Anette Kragh.
11. Eventuelt.
Tak til Heidi for 6 år i dette forum.

