Referat fra mødet i LUU tirsdag den 07.02.17, kl. 09.00 – 12.00,
lokale 214 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.
Tilstede: Ulla Dalby, Anette Due Hartmann, Pia Lindquist Nielsen, Birte Engen, Lise Rasmussen,
Carsten Madsen, Anette Aagaard Jensen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Kirsten
Velschow, Hanne Didriksen, Hanne Stilling-Meilgaard og Lotte Frøik
Afbud: Kjeld Saul, Birthe Kristensen, Jens Erik Boesen, Anne Bjerregaard, Christina Graungaard,
Birgit Hansen, Jeppe Poulsen
Referent: Kirsten Lauritsen

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Tilføjelse til punkt 4 fra Birthe Kristensen:
SOSU-skolen gør opmærksom på, at en mulig løsning på den lave kvoteudmelding
på GF2 PA kan være at arbejdsgiver ansætter PA-elever på GF2.
Tilføjelse/kommentar til punkt 5.1 fra Anette Hartmann:
Det giver problemer, hvis der starter et merithold i november 2017, idet det giver
fire ugers overlap mellem to hold i somatikken og som kan risikere at gøre, så flere
elever ikke kan komme i praktik på Nykøbing F. sygehus. Hvis merithold placeres
så de følger rammeplanen, hvori rækkefølgen af teori og praktikperioder udstikker,
hvor merithold kan starte, så fremkommer der ikke overlap. Endvidere er det
væsentligt at holdstørrelsen/antal hold ikke overstiger det samlede antal, der skal i
praktik for SOSU Nykøbing F. jf. rammeaftale og 34 elever pr. hold.
Den videre drøftelse af ovenstående vil foregå i et andet forum.

2.

Godkendelse af dagsorden for mødet.
Godkendt.

3.

Nyt fra kursus.
Lotte Schlosshauer Frøik orienterede om, hvad der rører sig i kursusafdelingen og
nævnte bl.a.


Praktikvejlederkurserne er godt i gang. Skolen udbyder basis-, ajourføringsog overbygningskurserne. Har man taget praktikvejlederkursus i 2016, kan
man gå direkte til overbygningskurset.



Fokus på forløb i kvalitetssikring og rehabilitering samt kurset ”Kritisk syge”



Har kontakt til private aktører (Præstegård og Blå Kors), som har særlig
interesse i medicin- og farmakologikurser.



Der er lavet en pjece over de praktikvejlederkurser, som vi udbyder samt
plakat over skolens kursusudbud i 2017 – begge blev delt rundt.
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Kursusforløbet ”SOSU klar” i Vordingborg har skiftet navn til
”Vordingborgmodellen”. Forløbet er lavet i samarbejde med Jobcentret og
Skiftesporet i Vordingborg og rekruttering af kursister sker blandt de
langtidsledige i kommunen. Kursisterne er meget motiverede og vil gerne i
gang med en uddannelse bagefter.



Kursusplanlægningen for 2018 er i fuld gang og der arbejdes på nogle
kursuspakker for henholdsvis SSH, SSA, PA. Ideen er, at man kan få merit
for de AMU kurser, som man allerede har og det er planen, at forløbet skal
afsluttes med en prøve og/eller en fremlæggelse. Fællessprog 3 skal flettes
ind i pakkerne. Lotte vil meget gerne inviteres med, når der ude i
kommunerne holdes møde om Fællessprog 3.



Der arbejdes på et kursusforløb for psykiatrien på minimum 21 dage, som
bl.a. kan indeholde temadage, KUA-fagmodul og evt. noget akademi.

Anette Due Hartmann spørger, om skolen har fokus på somatiske lidelser i forhold til
psykiatrien. Det er en udfordring for behandlingspsykiatrien og vi må meget gerne
tænke dobbeltdiagnoser med ind i vores kursusudbud.
Rapporten ”Social- og sundhedsassistenter i den moderne regionale psykiatri”, som er
udarbejdet for EPOS vedlægges referatet.
4.

Hvad rører der sig i forhold til uddannelserne på skolen og i praksis?

SOSU Nykøbing F.
De nye SSH- og SSA-uddannelser er kommet godt fra start. Det første SSH-hold, som
startede ude i praktikken, er lige kommet ind på deres første skoleperiode.
Birthe Engen spørger om skolen har evalueret deres første periode ude i praktikken, da
det kunne være spændende og høre om praktikken var klar til at modtage dem? Hanne
Stilling-Meilgaard oplyser, at det har skolen ikke på nuværende tidspunkt.
Efter LUU mødet melder eleverne fra det omtalte hold, at det har været rigtig positivt at
starte i praktikken. De er blevet taget godt imod og det er rigtig godt at have et fælles
udgangspunkt ved start på skolen.
Der er stor aldersforskel på de nye hold, men på sigt vil gennemsnittet blive trukket ned,
da de fremover kommer direkte fra grundforløbene.
På grundforløb 2 SSH og SSA er der en del fravær blandt eleverne, så skolen bruger
mange ressourcer, på at få fat i disse elever.
Hanne Didriksen fortæller, at eleverne fra grundforløb 2 SSH og SSA er meget
nysgerrige på, hvad der skal ske, når de kommer ud i praktik.
I Guldborgsund kommune følger eleverne en vejleder i lang tid, før de bliver sluppet løs.
I Lolland kommune er der ingen regler for, hvor længe eleven følger vejlederen, der
laves en vurdering ud fra hver enkelt elev.
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PA-dimensionering:
I slutningen af 2016 indgik skolen en samarbejdsaftale med borgmestrene fra de 3
kommuner. Aftalen gør, at skolen kan holde dimensioneringen på hovedforløbet på
samme niveau (49 elever). Næsten samtidig blev der udmeldt en kvote på optag til
grundforløb 2 PA, som betyder at SOSU Nykøbing Falster kun må optage 20 elever om
året. Kvoten er for lav i forhold til hovedforløbspladser. De 20 pladser har vi allerede
brugt til januar holdet, så det betyder, at vi ikke kan optage til et hold i august. Skolen
er derfor gået i gang med at lave beregninger på, hvad det koster at ansætte en GF2
PA-elev, hvis de har en uddannelsesaftale. Med en uddannelsesaftale kan eleverne
optages på GF2.
Ulla Mikkelsen oplyser, at FOA centralt gør rigtig meget i forhold til dimensioneringen og
der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde på en højere
dimensionering. Samtidig opfordre Ulla skolen til, at man sammen laver noget materiale,
som fortæller noget om, hvad det er, man kan som PA-er.
Lolland Kommune:
Birthe Engen har sidste arbejdsdag den 7. april 2017. Der bliver ingen overlap med den
nye medarbejder i stillingen.
Guldborgsund kommune:
Kommunen har i samarbejde med Lolland Kommune lavet elevmapper, og har i den
forbindelse fået henvendelser fra bl.a. Greve og Ringsted, som er meget begejstrede.
Lotte Schlosshauer Frøik vil meget gerne se elevmappen.
Nykøbing F. sygehus:
Her er man i gang med det sidste SSA-hold efter den gamle uddannelse, hvorefter de får
1½ år uden SSA-elever.
Psykiatrien:
Her vil der i efteråret være 6 ugers overlap på 2 hold SSA-elever.
Regionen arbejder med at 1/3 af praktikpladserne skal være regionspsykiatripladser –
dette foreskriver den nye uddannelsesordning på SSA. Derudover arbejdes der på at
finde praktikpladser i Bo og Naboskab og på Kofoedsminde.
I 2. halvår af 2017 skal Sundhedsplatformen implementeres. I den forbindelse vil der
blive travlt og eleverne vil få meget patientkontakt. Men der kommer struktur på det, så
eleverne får de samtaler, de skal have.
5.

Punkter til drøftelse.
5.1 Psykiatripraktikpladser for social- og sundhedsassistentelever efter
den 1. januar 2017. Hvilke krav og forventninger kan der stilles til
praktikstederne? Uddannelseskonsulent Gitte Guttner deltager under
dette punkt.

Punktet blev tidligere taget op, fordi vi så psykiatripraktikpladser, hvor der ikke var
psykiatri. Hvordan sikrer vi, at eleven kommer i psykiatripraktik og ikke bare fortsætter i
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hjemmeplejepraktik? Det er vigtigt, at have fokus på, at det er en psykiatripraktik.
Hvordan sikrer vi, at stedet rent faktisk ved noget om den del af praktikken?
I Lolland kommune har de holdt møde og demensområdet må gerne være en del af
psykiatripraktikpladserne. Der nedlægges mange botilbud for sindslindende i kommunen
og man har oplevelsen af, at der er flere elever/studerende, end der er fastansatte.
Socialpsykiatrien har holdt møde med demensområdet og deres opfattelse er, at de ikke
er klar til opgaven. Der er meget fokus på, hvordan man håndterer demens.
Hanne Stilling-Meilgaard oplyser, at kommunale pladser vil være koncern godkendte og i
den forbindelse er det kommunen, der tager stilling til om eleven vil kunne nå sine mål
på det pågældende sted.
I Guldborgsund kommune har de fundet 10 psykiatripladser og derudover 3 pladser på
Forsorgshjemmet Saxenhøj og håber, at de kan undgå at inddrage demensafsnittene.
I Vordingborg kommune er der kun meldt en plads ind i forhold til socialpsykiatri.
Christina Graungaard har nævnt, at der skal holdes møde i forhold til flere
praktikpladser.
I den regionale psykiatri er Anette Due Hartmann og Dorthe Ørum i gang med at besøge
socialområdets steder. Det lader til at ledelsen vil have, at der skal være en øget
sundhedsfaglig indsats.
Det blev drøftet, hvorvidt der er psykiatripladser på Søndersø, hvortil Lise Rasmussen
kan oplyse, at de ikke har fokus på psykiatri.
På Kofoedsminde er de helt klar på, at de snart skal have elever, og de skal finde ud af,
hvem der skal på praktikvejlederkursus.
6.

Punkter til næste møde.



7.

Opsamling på grundforløb 2 prøven.
Hvordan kommer det pædagogiske ind i det sundhedsfaglige og omvendt.
Eventuelt.

Pia Lindquist orienterede om en kedelig sag de lige havde haft, hvor to elever er blevet
bortvist, fordi de er blevet taget i at ryge hash i skoletiden.
På sidste K17 møde kom det op, at nogle SOSU-skoler giver eleverne studiefri mellem
jul og nytår. Eleverne får løn - men arbejdsgiver kan ikke få refusion.
Hanne Stilling-Meilgaard oplyser, at vores elever får en opgave, som de skal arbejde
med mellem jul og nytår og eleverne har mulighed for at få vejledning af en lærer enten
pr. telefon eller mail.
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Hvordan går det med de fælles retningslinjer for grundforløb 2 prøven - er de færdige?
Hanne Stilling-Meilgaard vil undersøge det og punktet sættes på dagsordenen på næste
LUU.
FOA Guldborgsund og Lolland holder ”Praktikdag 2017” den 20.03.17 på SOSU.
Silas Holst kommer og fortæller om mobning. Eleverne har fået skemafri, så de kan
deltage i arrangementet.
Anette Due Hartmann oplyser, at medarbejderne fra den 24.09.17 ikke må holde ferie
eller deltage i kursus resten af året, da Sundhedsplatform går i luften.

