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Velkomst og præsentationsrunde
Kort præsentationsrunde og der bydes velkommen til uddannelseskonsulent Lotte Røhder
fra Hvidovre kommune. Lotte repræsenterer de sydlige kommuner i regionen.

Orientering om den nye social – og sundhedsassistentuddannelse
Som regionsrepræsentant i det faglige udvalg PASS orienterer Jette Hovedskov om strukturen i den nye social – og sundhedsassistentuddannelse og om processen omkring udviklingsarbejdet.
Der har været arbejdet med og forhandlet om en ny social- og sundhedsuddannelse gennem det sidste 1 1/2 år.
Uddannelsen er på fagligt højere niveau, svarende til den øgede kompleksitet der er i plejeopgaverne i kommunerne og regionen. Uddannelsen retter sig mod sygepleje – og rehabiliteringsopgaver i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Social – og sundhedsassistentuddannelsen får en varighed på 2 år 9 mdr. og 3 uger plus
grundforløb. Adgangskravene til uddannelsen er 02 i dansk og matematik og opfyldelse af
overgangskravene på grundforløbet. Uddannelsen er indplaceret på niveau 4 i den danske
kvalifikationsramme. Uddannelsesbekendtgørelsen er på vej i høring og uddannelsesordningen forventes i høring d. 9. juni.
Fagrækken er ikke på plads endnu, men der er tale om en ny fagrække. Faget Farmakologi forventes udvidet med 1 uge. Farmakologi skal tilrettelægges tidligt i uddannelsen.
Dette gælder også for prøveafholdelsen i faget, således at eleverne kan arbejde med faget i praktikken.
Uddannelsen tilrettelægges med længerevarende praktik i primærsektoren og praktikmålene og opgaverne peger mod assistentniveau fra start.
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Kommunikation vedrørende omgængere i praktik 1, 2 og 3
Anette Helmer beskriver problematikker vedr. sen tilbagemelding fra praktikken om elever, der ikke består den givne praktik. I forhold til den somatiske praktik kan det betyde,
at der fra fredag til mandag skal findes en praktikplads + kommunikeres herom til praktikken. Det er ikke hensigtsmæssigt planlægnings- eller kommunikationsmæssigt for det
nye praktiksted.
Tidligere praksis var, at PASS erklæringer var skolerne i hænde mandag i sidste praktikuge. Denne praksis er ikke længere brugt.
Der udveksles erfaringer omkring omgængere i henholdsvis praktik 1, 2 og 3. En given
helhedsevaluering med eleven burde afklare elevens videre forløb.
Det aftales, at Anette Helmer i samarbejde med Bolette Holck udarbejder et udkast omkring kommunikation om omgængere. Dette udkast sendes videre til Catherine Fenger og
Lotte Røhder for kommentarer.
En anden problemstilling er sygemeldte elever, der sent i praktikforløb er klar til at genoptage. Dette punkt kvalificeres og drøftes på næstkommende møde.

Hjælpeskema til PASS erklæringerne.
Det er tidligere aftalt, at en arbejdsgruppe med repræsentation fra de lokale LUU i regionen skulle udarbejde guidelines for udfyldelse af hjælpeskemaet som erstatning for de
mange lokalt beskrevne guidelines.
Der er enighed om, at det er en omfattende proces at få udarbejdet fælles guidelines som
ikke nødvendigvis står mål med behovet.
Det aftales, at hjælpeskemaerne skal udfyldes med krydser i forhold til præstationsstandarderne ved hver praktik og gerne med kommentarer om, hvad eleven med fordel kan
arbejde videre med i næste praktik. Det er værdifuldt for den efterfølgende praktik, at
det er ekspliciteret, hvilke mål og emner, der skal arbejdes videre med.
Arbejdet med udfyldelse af hjælpeskema kan med fordel starte ved midtvejsevalueringen.

Status for praktikopgaven i faget ”farmakologi og medicinhåndtering”.
Arbejdsgruppen omkring praktikopgaven har revideret opgaven til praktik 1 samt udarbejdet en opgave til praktik 2. Tilsvarende er der aftalt en kommunikationsstrategi i forhold til information af alle praktiksteder.
I arbejdsgruppen mangler der repræsentation fra primærområdet til udarbejdelse af praktikopgaven målrettet praktik 3
SOPU har allerede elever i praktik i primærområdet, idet halvdelen af eleverne er i psykiatrisk praktik og den anden halvdel er planlagt med praktik i primærområdet før psykiatripraktik. Praktikopgaven i farmakologi er her under udarbejdelse.
Det aftales, at Lotte Røhder og Anne Klitgaard fra studieunit Bispebjerg – Nørrebro indgår
i arbejdsgruppen mhp. udarbejdelse af praktikopgave målrettet praktik 3. Anne Klitgaard
har aktuelt elever i praktik. Gitte Brodersen indkalder arbejdsgruppen.
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Layout af opgaven drøftes. Gitte tilbyder, at se på mulighed for ændret layout på et senere tidspunkt.

Dagsordensforslag til næste møde:
Den nye social – og sundhedsassistentuddannelse
Håndtering af sygemeldte og barselselever i praktikperioderne.
Opfølgning på kommunikationsstrategi vedr. omgængere

