Referat fra mødet i LUU den 06.09.16, kl. 09.00 – 12.00,
på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.
Tilstede: Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Carsten Madsen, Birte
Engen, Kirsten Velschow, Anette Aagaard Jensen, Jens Erik Boesen, Jørgen Lücking Houmøller,
Anne Bjerregaard, Hanne Didriksen og Hanne Stilling-Meilgaard.
Afbud: Kjeld Saul, Ulla Mikkelsen, Lise Rasmussen
Referent: Kirsten Lauritsen
Formanden gør opmærksom på at hun oprindeligt havde meldt afbud til mødet, men er blevet
kontaktet af skolens direktør med henblik på deltagelse i møderne.
Formanden har indkaldt arbejdsgiverne til møde lige efter dette møde.
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.
2.

Godkendelse af dagsorden for mødet.

På forrige møde blev det aftalt, at punktet ”Nyt fra kursus” skulle stå først på dagsordenen.
Punktet er denne gang flyttet nederst på dagsordenen, da kursuskonsulent Gitte Overvad ikke
havde mulighed for at deltage.
Det kan endvidere oplyses, at Gitte Overvad har fået nyt job og har sidste arbejdsdag på SOSU
med udgangen af september 2016. Dette betyder, at skolen skal finde en ny struktur omkring
kurser.
Herefter blev dagsordenen godkendt.
3.

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

Repræsentanter i LUU:
Nykøbing Falster sygehus har besluttet at ændre på deres repræsentation i LUU. Dette betyder at
Karen Hansen udtræder af udvalget og ny repræsentant er Ulla Dalby, som vi kender fra skolepraktikforum.
Revideret oversigt over medlemmer i LUU er vedlagt referatet.
De nye uddannelser:
Bekendtgørelserne på den nye SSH- og SSA-uddannelse er godkendt og uddannelsesordningerne
er sendt i høring. De nye uddannelser træder i kraft pr. 1. januar 2017 og skolen er i gang med
at se på uddannelsesordningerne. Samtidig er den nye dimensioneringsaftale for 2017 og 2018
kommet. Dimensioneringen på PA og SSH falder voldsomt og stiger på SSA.
Skolen er spændt på, at se hvor stor tilgangen bliver til den nye SSH- og SSA-uddannelse. Elever
fra GF2 vil fremover skulle starte direkte på SSA. Alle, som har taget GF 2 efter sommeren 2015,
vil være klar til de nye uddannelser. Fra 1.januar 2017 vil der være separate GF2 til henholdsvis
SSH og SSA.
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Lolland kommune har haft samtaler med henblik optagelse af elever til SOSU-uddannelsen og her
ønsker 3 ud af 11 elever at stile mod SSA-uddannelsen. I Vordingborg er 3 ud af 6 elever
relevant til SSA.
Skolen har allerede holdt møde med SOSU Sjælland, hvor man sammen ser på de nye
uddannelser og harmoniseringen af holdene, som er blevet lettere da praktikken nu ligger fast.
Dog er vi usikre på, om vi skal starte hold 2 eller 4 gange om året. Som noget nyt arbejdes der
på at uddannelsen ikke slutter med en skoleperiode, som der ellers har været tradition for. Dette
kan give mulighed for praktikafkortning.
Repræsentant fra regionen tænker ikke, at det vil give de store udfordringer for somatikken om
det er 2 eller 4 gange der optages elever, men vil formentlig give udfordringer for psykiatrien.
Næstformanden har været til møde med PASS, hvor man bl.a. drøftede farmakologiprøven og her
blev der lagt op til, at det skulle drøftes i udvalget samt at forholde sig til overgangsordninger.
Repræsentant fra FOA har læst, at antallet er ansøgere er faldet med 20 % på SOSU skolerne kan det skyldes de skærpende krav til optagelsen?
Vicedirektøren oplyser, at skolen har en stor søgning til grundforløbet, men samtidig er der også
hold på hovedforløbet SSH, som ikke er blevet oprettet.
Dimensionering på PA
Den nye dimensioneringsaftale på PA er 700 på landsplan – dette er en halvering. Der bliver brug
for at kontakte kommunerne, for at høre hvad man tænker omkring dette.
Derudover er der lavet loft på optagelse til GF 2 PA, der må ikke optages flere elever end der
efter endt GF2 er uddannelsesaftaler til.
Skolen har tidligere lavet en undersøgelse som viser udviklingen af et hold færdig uddannet PAelevers beskæftigelse/uddannelsesudvalg mm. Undersøgelsen er vedlagt referatet.
4.

Punkter til drøftelse.

4.1 Overgangsordning i forbindelse med de kommende nye uddannelser
Ny SSH og SSA uddannelse træder forventeligt i kraft pr. 01.01.17. I den forbindelse
skal vi overveje om vi på SOSU Nykøbing F. har behov for en overgangsordning?
Der er ikke som tidligere mulighed for at lave overgangsordinger, men man må gerne lave
uddannelsesaftale pr. 31.12.16 på den gamle ordning og skolen samarbejder gerne om oprettelse
af de forløb, som der er brug for.
Vordingborg har elever, som kan starte på den gamle ordning, men ikke nok til et helt hold.
Skolen gør opmærksom på, at eleverne fra Vordingborg måske kan optages på hold allerede i
2016 under nuværende ordning.
Guldborgsund kommune optager kun til den nye ordning.
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4.2

Drøftelse af kommende psykiatri praktikpladser med udgangspunkt i de nye
uddannelser.
Uddrag af udkast til uddannelsesordning SSA:
2. praktik ”Psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende
sundhedsvæsen”:
1/3 af eleverne på et optag har deres praktik i den regionale psykiatri, mens 2/3 af
eleverne har deres praktik i enten den kommunale socialpsykiatri eller i en kombination
af den kommunale socialpsykiatri og demens-/misbrugsområdet. Som udgangspunkt
skal det tilstræbes, at halvdelen af de elever, som er i kommunal psykiatripraktik, skal
have deres forløb i socialpsykiatrisk regi, mens den anden halvdel af disse elever skal
have en kombination mellem socialpsykiatri og demens-/misbrugsområdet.
Med udgangspunkt i de lokale forhold kan fordelingen af elever i psykiatrien drøftes i
LUU.
I den nye uddannelsesordning er der en væsentlig ændring i forhold til psykiatri praktikpladser,
som kan være vigtig at drøfte i LUU. Det nye som specifikt nævnes i ordningen er
demensområdet, som kan være en udfordring for det kommunale område.
Der findes allerede praktikpladser i psykiatrien, hvor der er demente og der kommer flere
psykiatriske patienter ud i den primære sektor. Det er vigtigt, at vi prioriterer det
læringsmæssige, eleverne skal være der, hvor de lærer mest.
LUU har brug for et overblik over, hvad der har været af praktikpladser hidtil. Skolen laver
oversigt og sender til LUU.
5.

Udarbejdelse af nye lokale undervisningsplaner i forbindelse med de nye
uddannelser.
Er der repræsentanter fra LUU, der ønsker at deltage i arbejdet?
Der skal laves nye lokale undervisningsplaner til de nye uddannelser. Direktørerne på samtlige
SOSU skoler har lagt op til, at der skal laves en skitse til en fælles overordnet undervisningsplan,
som de enkelte skoler og LUU kan præge med lokal islæt. I den forbindelse vil det være dejligt
med repræsentanter til arbejdsgruppen.
Der spørges ind til hvor meget arbejde der forventes at ligge i det. Pia Lindquist der tidligere har
deltaget i dette arbejde, fortæller at skolen laver udkast, der så drøftes på møderne. Der
påregnes tid til læsning af udkast inden møderne. Der har ikke tidligere været tale om en lang
møderække.
Anette Hartmann og Dorte Ørum vil gerne deltage i forhold til psykiatridelen.
Følgende er valgt til arbejdsgruppen:
 Pia Lindquist
 Ulla Dalby – SSA delen
6.

Nyt fra kursus.

Skolen er i gang med en overdragelse af opgaverne. Har I behov for kurser skal I endelig sige til,
så skal vi nok løse det.
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Kurset ”kritisk syge” blev aflyst, da den underviser, som skulle være tovholder fik nyt arbejde.
Der var andre ressourcer i huset, men de kunne ikke frigøres på daværende tidspunkt. Kurset
bliver udbudt igen i januar 2017, og der er skrevet til dem, som tidligere var tilmeldt.
Der er fortsat et stort ønske om en papirudgave af kursuskataloget. Skolen er opmærksom på
det, og der vil komme noget.
Der blev spurgt til hvordan det går med medicinkurset, som der tidligere har været talt om?
Vicedirektøren undersøger dette.
7.

Punkter til næste møde.




8.

Hvor langt er vi kommet med de lokale undervisningsplaner (LUP)
Harmonisering i forhold til SOSU Sjælland.
Psykiatri pladser i forhold til ny SSA uddannelse – hvad rører der sig.
Eventuelt.

Der er ønske fra Anette Hartmann om at få en plads i LUU. Regionen er allerede repræsenteret af
Ulla Dalby, men skolen vil gerne undersøge om det lovmæssigt er tilladt med en mere.
LUU siger ok for det.

