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Efter – og Videreuddannelsesudvalget
REFERAT
Udvalg:

Efter- og Videreuddannelsesudvalget

Møde nr.13

Torsdag den 14. december 2017

Sted:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Til stede:

Sektorformand Dorthe Pedersen, FOA
Konst. Enhedschef Anders Kalf-Hansen, BOH
Uddannelsessygeplejerske Birgitte Pihl, BRK
Social- og sundhedsassistent Hanne Sommer, FOA
Udviklingskonsulent Pia K. Holm f/ Ældre chef Birgit Mortensen, BRK

Tilforordnede:

Rektor Kirsa Ahlebæk, Bhsund
Konsulent Hanne Sletterød, Bhsund (referent)

Afbud:

Oversygeplejerske Lajla Vang, BOH
Charlotte Engell, DSR
Social- og Sundhedsassistent Rikke Jørgensen, FOA

1. Godkendelse af dagsorden
Siden sidst er kommet flere nye medlemmer i udvalget.
Da formanden er trådt ud af udvalget er Kirsa ordstyrer.
Dagsordnen godkendt.

Dato: 14.december 2017
J. nr 03233
Fil: 171214u

2. Opfølgning på møde nr. 12. 9. marts 2017
Punktet udgår, da flere er nye i udvalget.
3. Udvalgets medlemmer, evt. ændringer og rettelser.
Medlemsoversigten blev rettet til og udsendes med referatet.
Dansk Sygeplejeråds repræsentant mangler, da Charlotte Engell ikke opnåede genvalg.
4. Valg af formand
Formanden Anette Kragh er trådt ud af udvalget og der skal dermed vælges en ny formand.
Kirsa foreslog Lajla Vang, som er interesseret i valg. Der er ingen andre forslag.
Alle tilslutter sig Lajla Vang som formand.

5. Forårets aktiviteter 2018
Hvis der skulle være ønsker om et kursus eller undervisning, så meld meget gerne tilbage.
Vi vil meget gerne gøre noget på bestilling.
Et medicinkursus kunne evt. have interesse.
6. Drøftelse af aktiviteter efterår 2018
Ønsker til efteråret må meget gerne allerede nu meldes ind.
Praktikvejlederkurset er i FoA blevet rost, da det var meget relevant. Man ønsker derfor et
lignende kursus samt et opfølgningskursus for erfarne praktikvejledere.
7. Klinisk vejleder 2, et diplommodul for erfarne kliniske vejledere
Både hospitalet og BRK er interesseret i et sådan kursus. Men for begges vedkommende har
tidspunkt, indhold og pris en betydning, så det vil de gerne se noget materiale på.
Der arbejdes videre med at skolen kommer med et forslag, hvor kurset afholdes i efteråret 18.
På dette kursus er der særligt fokus på egen vejlederrolle og proces. Der vil derfor være fokus
på aktiv deltagelse, træning og øvelse med udgangspunkt i nye og kendte teorier indenfor
læring, didaktik, vejledning og relaterede felter.
Ved 15 deltagere vil prisen være 14.000 kr. Ved færre deltagere vil prisen selvfølge stige.
8. Status på Sundhedsplatformen
Sundhedsplatformen har været i gang ca. 10 måneder.
Det er ekstremt svært system.
Det kører endnu ikke optimalt i forhold til tidligere, hvilket heller ikke var forventet.
På plejesiden fungerer mange ting godt, selvom det giver mange problemer i indkøringsfasen.
Håbet er, at det på sigt bliver bedre, da der ligger flere gode ting i platformen.
Det er et godt system ift. Kvalitetssikring.
9. Samlokalisering
Skolen skal være ude af Industrivej den 30.6. og af Ullasvej den 31.7.
Skolen holder personaleseminar i marts måned vedr.: Hvordan skal vi komme godt videre
herfra!
Servicemedarbejderne bliver virksomhedsoverdraget., så personalet bliver splittet.

10. Trepartsforhandlingernes konsekvens for AMU
Voksen- og videreuddannelsescentrene bliver nedlagt. I stedet bliver der et centralt
vejledningscenter.
De frigjorte penge kommer ud som et øget taxameter.
AMU aktiviteten her på Bornholm bliver et samarbejde mellem Campus Bornholm og Bhsund.
Godtgørelsen på kursisternes løn øges fra 80 – 100% - man følger dagpengesatsen.
Der kommer en udbudsrunde sidst i 2018/først i 2019
11. Gensidig orientering
BRK: Her er det også rekruttering, der står i fokus.
Der er kommet flere kliniske vejledere.
BOH: Der pågår strukturelle forandringer på sygehuset.
Der er afholdt nogle kompetenceløft kurset á 2 timers varighed, hvor en læge og en
sygeplejerske har undervist. Det har fungeret godt.
Der ønskes gennemsigtighed og overblik over hvilke kurser, der udbydes og afholdes på
sygehuset. Man vil have fokus på fastholdelse og karriereplanlægning. Ane Falch er nyansat til i
2018 at afdække behovet for efteruddannelse for alle faggrupper og til at komme med forslag til
kompetenceløft og uddannelse.
Der er kommet ny funktionsbeskrivelse for de kliniske vejledere på baggrund af ny revideret
uddannelse, hvor der er fokus på klinisk lederskab.
BHSUND: Der er en afmatning i forhold til ansøgninger på Sosu.
FOA: Iværksætter tiltag for at få nogle i gang med uddannelsen – de indgår et samarbejde med
kommunen.
Farmakologiprøven fylder rigtig meget for potentielle ansøgere. Den gør dem utrygge, måske
fordi den er ny.
I samarbejde med 3F vil FOA lave tiltag i Folkeskolen for at gøre børnene opmærksomme på
fagene tidligere.
12. Punkter til kommende møder
Klinisk vejleder 2
Overbygning til praktikvejlederkurset
Aktiviteter foråret 2019
13. Eventuelt
Der skal være nyvalg til udvalget i foråret 2018 med virkning fra den 1.5.18
Der vil i starten af det nye år blive sendt materiale ud.

