Referat af Regionalt Praktikudvalg d. 14.3.2017 på Diakonissestiftelsen

Til stede: Helle Udsen (Region H), Malene Balle Ricken (Region H), Catherine Fenger Benwell (Frederiksberg Kommune), Lotte Røhder (Hvidovre Kommune), Pia Berg (Bispebjerg Hospital), Gitte Brodersen (SOSU C), Juddie Ørsted Jørgensen (Hvidovre Hospital), Pernille Kortland (Lyngby – Taarbæk
Kommune), Maj Parsberg Orye (Halsnæs Kommune), Mette Dich (SOSU Bornholm), Henrik Dyrholm
Bech (KKR), Inger Kuch Poulsen (Hovedstadens psykiatri), Louise Elmgaard Thiem (SOSU Diakonissestiftelsen)
Afbud: Sysser Bendtsen (Helsingør Kommune), Sarah Vafai-Blom (Region H), Anette Helmer (Region
H), Anette Macko (SOPU)
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt.
2. Praktikpladsfordeling for januar optaget
Der har ikke været elevhenvendelser vedr. fordeling af praktikpladser. Region H efterspørger praktikfordelingslister fra skolerne, så de kan se, hvor eleverne er i praktik.
Nogle kommuner vil gerne se regionelevernes uddannelsesplan. Eleverne kan selv printe den ud og
bringe den videre.
Retningslinjer for praktikpladsfordelingen udstukket fra arbejdsgiverudvalget fungerer overordnet set
fornuftigt.
I forhold til referatet fra sidst, hvor det blev diskuteret, hvorvidt praktikpladser skal fremgå af uddannelsesaftalerne, drøftede vi, at praktikpladser ikke fremgår af uddannelsesaftalerne, men vi tager højde for
pædagogiske og transportmæssige hensyn, når eleverne er i gang med uddannelsen. Vi kan rent teknisk
skrive, at fx Hvidovre Kommune er praktikplads for den enkelte elev.
Region H har for første gang gennemført ansættelsessamtaler, og det har været en positiv oplevelse.
Ansættelsesforløbenes forskellighed har været drøftet i arbejdsgiverudvalget, og det overvejes at opstille
ens retningslinjer/kriterier for kommuner og region, som skal tages i anvendelse ved ansættelsessamtaler. Dette for bl.a. at undgå at tage de samme elever til samtale og evt. vurdere dem forskelligt. Det kan
være vigtigt at blive enige om, hvad det er, ansættelsessamtale skal afspejle og få afstemt forventninger.
I første omgang ligger bolden hos Jette Hovedskov i Region H, som skal indkalde til et første møde.
Der blev spurgt ind til søgningen til hjælperuddannelsen. Vi kan se, at hjælpergruppen er anderledes, da
de nu fra start har skullet vælge mellem hjælper og assistent. Det kan både være de elever, som ikke
synes at "magte" en assistent-uddannelse, men også elever, som af faglige grunde ønsker en hjælperuddannelse.
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3. Modtagelse af den nye fælles praktikhåndbog
Der er blevet udarbejdet en ny praktikhåndbog på tværs af regionen. Der har været afholdt to møder i
den brede gruppe, og så har der været stort forarbejde og efterarbejde på SOSU C. Praktikmålene falder
i kategorier, som der skal arbejdes med.
Håndbogen har både vejledere og elever som målgruppe.
På Diakonissestiftelsen er praktikhåndbogen blevet godkendt i LUU, men det er nødvendigt at lave en
større implementeringsproces og tage det op på samarbejdsmøder, så den kan følges godt på vej.
Håndbogen er godkendt i SOSU C's LUU og ligger på hjemmesiden.
I Hvidovre Kommune er den blevet efterspurgt, og vejlederne er glade for den.
I Halsnæs Kommune er den ikke taget i brug endnu, men den er heller ikke godkendt i SOPUs LUU.
Vi skal drøfte på hvilke niveauer, målene skal nås i hvilke praktikker, og om der skal arbejdes med udvalgte mål i de forskellige praktikker?
Nedsættelse af arbejdsgruppe under RPU, som arbejder med dette, så der er enighed på tværs af skoler/arbejdsgiver:
Helle Udsen
Malene Ricken
Lotte Røhder
Catherine Fenger Benwell
deltager fra Socialpsykiatrien (Lotte finder en)
Deltager fra Hospitalpsykiatrien (Inger finder en - evt. Solveig Østergaard)
Deltager fra Studieunit, Københavns Kommune (Region H finder en)
En uddannelseskonsulent fra Nord (Maj finder en)
Juddie Ørsted
Gitte Brodersen
Louise Elmgaard Thiem
Deltager fra SOPU (Region H finder en)
Region H står for mødeindkaldelsen - første møde placeres primo maj
Det faglige udvalg (PASS) afholder workshops for skoler/LUU'er omkring implementering af de nye
social – og sundhedsuddannelser d. 4/4 - 2017.

4. Somatisk praktik
Indgår i ovenstående.

5. Faget "Farmakologi og medicinhåndtering" på uddannelsesordning 2017
Der har været afholdt møde i arbejdsgruppen omkring de 3 praktikopgaver jf. uddannelsesordning 2015.
For hold under 2015-ordningen fortsætter den nuværende ordning med de 3 praktikopgaver.
Vi afventer PASS' udmeldinger om eksamen i farmakologi på 2017-ordningen.
Eleverne skal til prøve i farmakologi i skoleperiode 2, og dermed vurderes de af ministeriet som færdigudprøvet inden for det farmakologiske område. Hvis dette fastholdes skal praktikopgaverne gentænkes dette sker dog først, når rammerne for farmakologi er lagt endeligt fast.
Kan man forestille sig, at farmakologiprøven opdeles i 2 prøver: en almen og en speciel del? PASS vil
undersøge dette sammen med ministeriet. Hvis det fastholdes, at man skal til 1 prøve i farmakologifaget, så skal fagets udprøvning muligvis flyttes fra 2. skoleperiode til senere i uddannelsesforløbet.
Vi må forvente, at der kommer en udmelding om dette før påske.

6. Praktikvejlederuddannelsen - kort orientering
3-dages opfølgningsmoduler på praktikvejlederuddannelsen. Arbejdet med at udvikle nye moduler går
først i gang ultimo marts

7. Gensidig orientering
Region H:
Anne Bondesen er ikke længere ansat, Sarah Vafai-Blom er sygemeldt, og der er en konstitueret leder
pt., der slås en stilling op som enhedschef med besættelse inden sommer.
Lotte:
Der er lavet et nyt skema for prøvetidsvurdering på tværs af hele regionen. Det lægges ud på Region H's
hjemmeside, og kommunerne får det tilsendt af Helle Udsen, så de selv kan ligge logo på og lægge ud
på deres respektive hjemmesider.
Catherine:
Der er brug for en fælles drøftelse af, hvordan overgange mellem de to primærpraktikker skal fungere.
Den skal muligvis tages internt i kommunerne.
Henrik:
Arbejdsgruppen, der sad med aktivitetsplanerne i efteråret 2016, vil i efteråret 2017 se på, hvordan det
er gået med fordeling og hvordan hænger det sammen. Jette Hovedskov vil tage initiativ til dette.
Dimensioneringen i 2018 vil være den samme som i 2017.
Lotte:
Det er vigtigt, at uddannelsesaftalerne skal underskrives og registreres i det år, de skal tælle med i dimensioneringen - uanset, hvornår deres startdato er.

Gitte:
Rigshospitalet har i forbindelse med et udviklingsprojekt ønsket at følge nogle SSA-elever fra start, så
somatikken kan forberede sig på, hvad elever, når de skal i somatisk praktik, har med sig gennem uddannelsen.

8. Evt.
Intet under evt.

9. Punkter til næste møde
- opfølgning på dimensionering
- farmakologiprøve
- prioritering af praktikmål
- overlevering mellem praktik 1a og 1b

Referent: Louise Elmgaard Thiem

