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Efter – og Videreuddannelsesudvalget
REFERAT
Udvalg:

Efter- og Videreuddannelsesudvalget

Møde nr.14

Torsdag den 22. marts 2018

Sted:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Til stede:

Konst. Enhedschef Anders Kalf-Hansen, BOH (går kl. 13.30)
Social- og Sundhedsassistent Rikke Jørgensen, FOA

Tilforordnede:

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

Afbud:

Kredsnæstformand Hanne Krogh, DSR
Sektorformand Dorthe Pedersen, FOA
Uddannelsessygeplejerske Birgitte Pihl, BRK
Udviklingskonsulent Pia K. Holm

Uden afbud:

Social- og sundhedsassistent Hanne Sommer, FOA
Oversygeplejerske Lajla Vang, BOH

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.
Kirsa var ordstyrer.

Dato: 22.marts 2018
J. nr 03233
Fil: 180322u

2. Opfølgning på møde nr. 14. 22. marts 2018
Vi endte med at afholde 2 kurser i Vejledning i forflytning her i foråret, da der var meget stor
interesse for kurset.
Der var 24 deltagere på første kursus, som er afsluttet og 12 på det næste, som afslutter den 10.
april.
3. Udvalgets medlemmer, evt. ændringer og rettelser.
Medlemsoversigten blev rettet til og udsendes med referatet.
Anders lufter muligheden for om, det evt. er en anden repræsentant, der skal sidde i udvalget fra
sygehuset. Sygehuset afgør selv, hvem der skal repræsentere dem i udvalget.
Vi mangler en tilbagemelding fra BRK om deres repræsentant Birgitte Pihl fortsætter i det nye
udvalg.
4. Drøftelse af aktiviteter efterår 2018
Både fra Sygehuset og fra BRK giver man udtryk for at mangle praktikvejledere.
Man mangler både nye og nogle, der har en overbygning på det tidligere kursus.
EVU arbejder videre med at udbyde et praktikvejlederkursus for Sosu, et kliniske vejleder 2
kursus for sundhedsfaglige professionsuddannelser og undersøger muligheden for et
overbygningskursus for praktikvejledere i Sosu.
Klinisk vejleder 2 vil afvikles over 13 uger med 2 dage om uge i ugerne 39 – 51 ÷ uge 42
Sygehuset efterlyser et medicinkursus for sygeplejersker!
Mange assistenter efterlyser et kursus om ganske almindelige somatiske lidelser, evt. nyt om
diabetes behandling, nyt om urinvejsinfektion m.m. således at de kan forebygge mange
indlæggelser af de ældre.
Kurset kan evt. tilrettelægges som eftermiddagsseancer på nogle timer i et forløb.
Institutioner i kommunen ønsker et kursus i forflytning til deres medarbejdere. Vi vil etablere et
kursus af et par dages varighed, hvor det præciseres, hvilket niveau man starter på.
Hvis der skulle være ønsker om et kursus eller undervisning, så meld meget gerne tilbage.
Vi vil meget gerne gøre noget på bestilling.

5. EVU fremover
Pr. 1. maj 2018 kommer der ny medarbejder i EVU. Det er sygeplejerske Jane Boldemann.
Praktikvejlederkurset er blevet rost af FOA, da det var meget relevant. Man ønsker derfor et
lignende kursus samt et opfølgningskursus for erfarne praktikvejledere.

6. Status på Sundhedsplatformen
Der arbejdes meget med arbejdsgange

Ligeledes arbejder man med at personalet kender og anvender platformen korrekt.
7. Samlokalisering
Ibrugtagning og indflytning på Campus sker efter planen.
Skolen flytter ud af de nuværende lokaler og ind i de nye i løbet af sommeren.
8. Trepartsforhandlingernes konsekvens for AMU
VEU godtgørelsen er blevet til fuld dagpengestøtte
De sundhedsfaglige uddannelser er nu uden gebyrer.
9. Gensidig orientering
BRK: Der er et øget pres på praktikvejlederne p.g.a. den nye uddannelse.
Derudover mangler der uddannede praktikvejledere, som er opkvalificeret på den nye
uddannelse.
Pia Krathmann Holm har orienteret os om, at Center Ældre ikke har planer om aktiviteter i
AMU regi, da de arbejder med implementering af DRO og derudover har en del kursusaktivitet
i forhold til det nye omsorgssystem.
BHSUND: Der er en nyansat EVU medarbejder og nyansat rektor pr. 1.5.18 som begge er
tilforordnede i EVU udvalget.
10. Dato for næste møde:
Tirsdag den 25. september
11. Punkter til kommende møder
Konstituering af udvalget
Forretningsorden
Aktiviteter foråret 2019
12. Eventuelt
På baggrund af sammenlægninger og ændringer på sygehuset er sygehuset i bekymring for om
der er praktikpladser nok hvis optaget slår igennem med 2 X 30 elever fra 2019.

