REFERAT
Regionalt praktik udvalg
Møde afholdt på SOSU C Herlev d. 29. marts kl. 13.00 – 15.00
Deltagere:
Helle Udsen, Inger Kuch Poulsen, Juddie Ørsted Jørgensen, Anette Macko,
Louise Elmgaard Thiem, Pia Berg, Henrik Dyrholm Bech, Sysser Bendtsen,
Catherine Fenger Benwell og Gitte Brodersen(mødeleder og ref.)
Afbud:
Sara Vafai – Blom, Anette Greve, Anette Helmer Larsen

Præsentationsrunde
Kort præsentationsrunde og velkommen til oversygeplejerske Pia Berg, som pr. 1. maj tiltræder som oversygeplejerske for Geriatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital og Henrik
Dyrholm Bech uddannelseskoordinator i KKR Hovedstaden.
Udvalget afventer nye repræsentanter fra KUA syd og nord, idet uddannelseskonsulent
Camilla Woller og Susanne Elbæk er udtrådt af udvalget. Gitte Brodersen kontakter KUA
for valg af repræsentanter.
I KUA Nordsjælland er uddannelseskonsulent Engelke Riber udtrådt. Pr. august 2016 tiltræder i stedet uddannelseskonsulent Maj- Britt Parsberg Oryé fra Halsnæs kommune.
Gitte sendes Outlook invitation for møderækken i indeværende år til de nye medlemmer.
Region H var sidste år værter for møderne. I år er værtsskabet delt. Mødet d. 29. marts
og 17. maj foregår på SOSU C og møderne d. 16. august og 15. november foregår på
SOPU.

PASS erklæringer
Helle Udsen har på foranledning af LUU på SOSU C kontaktet uddannelseskonsulent i
PASS, Karen Therkelsen i forhold til slutniveau for praktikmålene. Alle praktikmål skal i 3.
praktik bestås på avanceret niveau.
Hidtidig har praksis været forvaltet forskelligt. Eleverne har nødvendigvis ikke nået alle
mål på avanceret niveau. Hvis eleven har opnået avanceret niveau tidligere i uddannelsen
kan dette niveau ikke overføres. Mål, der ikke er mulige at opnå i en given 3. praktik, må
gennemgås teoretisk med eleven. I praktik 1 skal eleven gennemsnitlig have opnået niveau som begynder og tilsvarende som rutineret i praktik 2.
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Det drøftes, at kravene til de færdiguddannede social- og sundhedsassistenter er høje,
hvilket kan tale for at eleverne opnår avanceret niveau omvendt udfordrer den lineære
tænkning læring og uddannelse.
Det aftales, at Louise Elmgaard Thiem og Gitte Brodersen som stikprøve ser på omfanget
af elever på Diakonissen og SOSU C, der ikke har opnået avanceret niveau i 3. praktik.
På SOSU C er resultatet af stikprøven omfattende 52 PASS erklæringer fra 3. praktik:
24 erklæringer godkendt på avanceret niveau med vedlagt hjælpeskema
21 erklæringer godkendt på avanceret niveau uden hjælpeskema
3 godkendte erklæringer, hvor 1 – 3 mål er afkrydset på rutineret niveau i hjælpeskemaet.
1 godkendt erklæring, hvor 4 mål er afkrydset på rutineret niveau i hjælpeskemaet.
1 godkendt erklæring, hvor 5 mål er afkrydset på rutineret niveau
2 godkendte erklæringer, hvor 8 mål er afkrydset på rutineret niveau.
Det aftales, at punktet drøftes på alle LUU i regionen og Henrik faciliterer, at punktet
kommer på dagsorden på uddannelseskonsulenternes kommende netværksmøde.

Status for arbejdet med praktikopgaven i ”farmakologi og medicinhåndtering”.
Den af RPU nedsatte gruppe har afholdt møde 14. marts. Aftalerne herfra er, at Catherine Fenger Benwell udarbejder en metatekst til opgaven(vedhæftet ref.) Derudover revideres den nuværende praktikopgave til somatisk praktik og der udarbejder opgave forslag
til psykiatrisk praktikopgave.
Gruppen mødes igen d. 14.april. Ambitionen er, at praktikopgaven er klar til psykiatrisk
praktik med opstart primo maj, og somatisk praktik med opstart ultimo juni.
Det vil fremgå af opgaven, at der først skal arbejdes med farmakologi efter midtvejsevalueringen. Ordlyden i opgaven skal være så enkel og entydig som mulig i forhold til forventet niveau og i hvilket omfang øvrige målpinde inddrages som eksempelvis sundhedspædagogik.
I forhold til kommunikationsstrategi aftales, at uddannelseskonsulenterne i Region H informerer direktionerne på regionens hospitaler. Inger Kuch Poulsen informerer tilsvarende
de psykiatriske centre i regionen.
Skolerne videreformidler informationsbrev til de socialpsykiatriske praktiksteder. Dette informationsbrev udarbejder Catherine Fenger Benwell og Sysser Bendtsen i samarbejde
med Henrik Bech. Det aftales, at det socialpsykiatriske område forvarsles så hurtig som
muligt om, at eleverne skal arbejde med en praktikopgave i ”farmakologi og medicinhåndtering” efter midtvejsevaluering og at opgaven udsendes senere.
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I psykiatrien efterspørges, at skolerne informerer om hvilke temaer og litteratur eleverne S. 3/3
har arbejdet med forud for praktikken. Farmakologi udgør 2 uger i uddannelsen. Skolerne
anvender Munksgaards lærebog i farmakologi, som udkommer ultimo april 2016. Opgaven er styrende for hvilke emner, eleverne arbejder med på skoleperioderne.

Praktik start og slut tidspunkter
Der har været planlagt med overlap i praktikstart og slut med en uge for et enkelt hold i
forbindelse med en psykiatripraktik. Det skyldes afkortning på skoleforløbet.
Generelt har alle skolerne udfordringer med afkortningerne i forhold at kunne planlægge
skoleforløb, hvor det ikke kun er praktikstart og slut der er styrende, men hvor der også
er hensigtsmæssige læringsforløb på skoleperioderne. Der er eksempel på en skoleperiode 3 på 12 dage grundet den fastlagte praktikstart for praktik 1 og 2.
Somatisk og psykiatrisk praktikperioder ligger fast, de kommunale praktikker må honorere de individuelle og afkortede forløb.
Det aftales at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal ser nærmere på udfordringerne og
evt. løsningsmuligheder.
Gruppen består af skole og praktikrepræsentanter: Helle Udsen, Anette Helmer, Inger
Kuch , Henrik Bech, Anette Macko, Louise Elmgaard og Gitte Brodersen.

Hospitalsfusioner og sundhedsplatformen
Helle Udsen informerer om, at de somatiske praktikpladser er fordelt på flere geografier
og andre geografier end hidtil begrundet i ledelsesmæssige hospitalsfusioner.
I forbindelse med at sundhedsplatformen går live i maj måned på Herlev og Gentofte
Hospital er der disponeret med færre elever på de to hospitaler. Samlet set er det ikke i
en størrelsesorden, der påvirker de øvrige somatiske praktikker.

Ny uddannelsesbekendtgørelse for social – og sundhedsuddannelsen
Helle Udsen informerer om, at en ny uddannelsesbekendtgørelse med ikrafttræden 1. januar 2017 snarest forventes i høring.

Dagsordensforslag til næste møde
•

praktikopgaven i farmakologi og medicinhåndtering herunder kommunikationsstrategi

•

status på den nye uddannelsesordning

