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Velkomst og præsentationsrunde
Kort præsentationsrunde og Pernille Kortland bydes velkommen.

Den nye social – og sundhedsassistentuddannelse med ikrafttræden januar
2017. Opfølgning på mødet i arbejdsgiverudvalget.
Udmøntning af dimensioneringen:
Arbejdsgiverudvalget har indstillet til 4 årlige optag med mulighed for 3 for de kommuner,
der ønsker dette. Diakonissestiftelsen planlægger med 3 årlige optag.
Lotte Røhder har udarbejdet en fordelingsnøgle ud fra de indmeldte kommunale ønsker,
som betyder, at regionens optag vil variere over året fra 98 til 120 elever.
Henrik Dyrholm roser arbejdsgruppens indsats.
Praktikpladsfordelingen:
Elever ansat i kommunalt regi har praktik 1 og 3 i ansættelseskommunen. Regionens elever vil tilsvarende have samme praktikvært i praktik 1 og 3. Regionens elever tildeles
praktik ud fra individuelle ønsker om geografi og transport. Skolerne forestår fordelingen
af regionens elever.
Regionens elever har første valg til praktikpladserne i behandlingspsykiatrien. Regionen
udfylder 29 % af dimensioneringen og stiller 1/3 af psykiatripladserne til rådighed, kommunerne 2/3 af psykiatripladserne. Henrik Dyrholm udsender de aftalte principper om
praktikpladsfordeling.
Der har været en konference om elevernes retlige forhold. FOA har opmærksomhed på, at
elevernes praktikpladser i de 3 praktikker skal anføres på uddannelsesaftalen jf. lov om
erhvervsuddannelse. Der er tale om en skærpet praksis. Detaljeringsgraden af oplysningerne om praktikpladserne er uvis. Der er tvivl om, hvor vidt de digitale uddannelsesafta-

ler indeholder praktikpladsoplysningerne. Problematikken vil blive drøftet med Ursula
Dybmose og eller i Det Faglige Udvalg.
3. dages ajourføringsmodul til praktikvejlederuddannelsen
På mødet med arbejdsgiverudvalget blev, det foreslået, at Det regionale Udvalg udarbejdede forslag til ajourføringsmodulet.
Praktikvejlederuddannelsen består af basismodul, overbygningsuddannelse og specialmoduler. Det 3 dages ajourføringsmodul er et specialmodul, hvor praktikvejlederne kan opdateres på de aktuelle uddannelsesændringer i forhold til at løfte praktikvejlederopgaven.
Praktikvejlederne har forskellige forudsætninger for at løfte uddannelsesopgaven. Det aftales, at Anette Macko og Gitte Brodersen via deres kursusafdelinger kommer med et oplæg til indhold til næste møde.

Evaluering af praktikopgaven i farmakologi og medicinhåndtering
De første elever er startet i praktik 3. Eleverne har haft meget fokus på faget og opgaverne, idet faget er et obligatorisk prøvefag. Eleverne skal først til prøve i foråret 2017.
Der mangler empiri om elevernes udbytte af opgaverne i forhold til indsatsen i praktikken.
Et forslag er, at UTH kunne indgå for eleverne på 2017 ordningen. Der har været misforståelser blandt eleverne vedr. praktikopgave 2 og brugen af bilaget.
De lokale LUU opfordres til at indsamle og drøfte erfaringerne med praktikopgaven i praktikken og særligt i praktik 3.
Arbejdsgruppen omkring farmakologiopgaverne indkaldes i februar 2017 til evaluering af
elevernes læringsudbytte med de nuværende praktikopgaver og til drøftelse af praktikopgave til elever i praktik 1B på den nye uddannelse.

Praktikhåndbog
Skolerne har hver sin praktikhåndbog. De regionale praktiksteder bruger håndbøgerne selektivt dvs. eleverne vejledes ikke nødvendigvis ud fra egen praktikhåndbog. Med den nye
uddannelse, er der behov for udarbejdelse af ny håndbog. SOSU C er i LUU regi påbegyndt revision af praktikhåndbogen. Der er hidtil lagt meget og god lokal energi og værdi
i praktikhåndbøgerne. Det drøftes om der kunne være en fælles skabelon for praktikhåndbogen. Praktikhåndbøgerne har forskellig målgruppe på de enkelte skoler.
Det aftales, at de lokale LUU drøfter, hvordan der på tværs af alle LUU kan arbejdes med
mål eller delmål for eleverne i praktik 2 og 3. Særligt er der i praktik 3 behov for udveksling af elevernes kompetenceniveau og videre læringsmål somatik og primær imellem.

Mødeplan og værtsskab for møderne i 2017.
Regionen, SOPU og SOSU C har stået for værtsskab i de to forløbne år.
Louise Elmgaard tilbyder, at Diakonissestiftelsen er vært for møderne i 2017 og tilbyder
også at skrive referater.
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Gitte udsender fortsat dagsorden til møderne og mødeplan for 2017 følger med dette re- S. 3/3
ferat.
Gensidig orientering:
Henrik Dyrholm oplyser, at han samler data fra kommunerne om behovet for et evt. ekstra optag i 2017 på nuværende uddannelsesordning for social – og sundhedsassistentuddannelsen.
Sara Vafai – Blom informerer om, at regionen har indstillet til 4 årlige optag på social – og
sundhedsassistentuddannelsen. Det forventes, at formandskabet i PASS udgiver vejledning om praktikmålene.
Regionen vil rykke undervisningsministeriet for overgangsordninger.

PS. der er udsendt Outlook invitationer til møderne i 2017; 14. marts, 15. juni, 22. august og 16. november.

