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Efter – og Videreuddannelsesudvalget
REFERAT
Udvalg:

Efter- og Videreuddannelsesudvalget

Møde nr.12

Torsdag den 9. marts 2017

Sted:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Til stede:

Sektorformand Birthe Runekær, FOA
Enhedschef Anette Kragh, BOH, formand
Oversygeplejerske Lajla Vang, BOH
Uddannelsessygeplejerske Birgitte Pihl, BRK

Tilforordnede:

Rektor Kirsa Ahlebæk, Bhsund

Afbud:

Social- og sundhedsassistent Hanne Sommer, FOA
Ældre chef Birgit Mortensen, BRK
Social- og sundhedsassistent Rikke Jørgensen, FOA
Kredsnæstformand Charlotte Engell, DSR
Underviser Birgit Kruse, Bhsund

1. Godkendelse af dagsorden
Der tilføjes punkt om indmelding om behov om nye uddannelser
2. Opfølgning på møde nr. 11. 26. september 2016
Pkt. 5: Birthe Runekær mente at der var større behov for kurser i relation til den
socialpædagogiske tilgang

Dato: 15. marts 2017
J. nr 03233
Fil: 170315u

3. Udvalgets medlemmer, evt. ændringer og rettelser.
Anette Kragh har fået ny stillingsbetegnelse
4. Forårets aktiviteter 2017
Der blev orienteret om kurset Low arousel.
Flere af udvalgets medlemmer mener det kunne have generel interesse. Evt. udbyde det for en
målgruppe på tværs af institutioner? Materiale om kurset medsendes referatet.
Temadag om MRSA 4. april 2017
5. Drøftelse af aktiviteter efterår 2017
Udvalget mener der kunne være interesse for følgende kurser:
Forflytning
Kursus om bariatiske patienter (Både BOH og BRK ”grej” der kan bruges i undervisningen)
Praktikvejleder – både kursus og opkvalificering af tidligere kursister
Medicinadministration (BOH har kun få)
På vej mod SOSU – ny udgave
Tankerne om et akutbehandlermodul blev positivt modtaget
Noget for flygtninge for at tiltrække ansøgere
Ønsker diplomvejledermodulet udbudt for at se om der er behov.
I øvrigt nogle negative tilbagemeldinger fra sidste modul, specielt om informationen før kursus
Afviklingen på faste ugedage over en længere periode blev evalueret som godt.
6. Status på Sundhedsplatformen
BOH er velforberedt. Der skiftes over natten mellem den 17. og 18. marts.
Arbejdet med elever og studerende vil blive påvirket af processen. Der skulle måske være aftalt
teoriindkald/studiedage i den første periode?
7. Samlokalisering
Byggeriet er forsinket så der nu tales om indflytning forår/sommer 2018.
Der arbejdes i tværgående grupper om bl.a. arbejdsmiljø, kultur, IT, bestykning, skema- og
lokaleplanlægning samt proces for indflytning.
8. Opfølgning fra VEU 12-12 seminar
Seminaret indeholdt bl.a. oplæg om kvalitet i virksomhedsbesøg og motivation for
kompetenceudvikling og efteruddannelse.
9. Gensidig orientering
BRK: den rehabiliterende organisation fylder fortsat.
Generel mangel på arbejdskraft – og ikke ansøgere nok til at opfylde dimensioneringen.
BOH: Det meste drejer sig om Sundhedsplatformen. Hele hospitalet er involveret i
organisationsændringer og interne flytninger (patienter/senge). Samtidig er hospitalet også
udviklingshospital. Der arbejdes på at udvikle læringsmiljøet.
FOA: Birthe Runekær anfører at der er behov for uddannelse ud over undervisningen i relation
til rehabilitering.
BHSUND: AMU kurserne er stadig under pres – også på landplan.
Den vigende søgning til SOSU-uddannelserne påvirker skolens økonomi i negativ retning.
Fra august 2017 udbyder skolen også PAU-uddannelsen og det første nye hold forventes
etableret i august 2018.

10. Indmelding om behov for nye uddannelser
Udvalget har mulighed for at foreslå nye uddannelser eller revision af eksisterende.
Hvis udvalgets medlemmer har forslag vil medarbejderne i EVU beskrive og videreformidle.
Bilag medsendes referatet.

Deadline for indsendelse af forslag til skolen er 1. maj 2017.
11. Næste møde er 26. september 2017
Mødedatoen fastholdes
12. Punkter til kommende møder.
Forslag til mødedatoer aftale med formanden inden dagorden udsendes.
Dagsordenspunkter kan sendes til skolen
13. Eventuelt.
Birthe Runekær orienterer om at hun går på pension den 8. september, og at dette møde således
er hendes sidste. Hendes afløser vælges i løbet af foråret.
Tak til Birthe for mange års arbejde i udvalget. Der bliver lejlighed til at sige farvel til Birthe.

