PRESSEMEDDELELSE 19. MARTS 2015
Plejehjemsassistenter tilbage på skolebænken
Som plejehjemsassistent har man ikke autorisation, og derfor har over en fjerdedel af
Nordjyllands plejehjemsassistenter valgt at tage en opkvalificerende uddannelse på SOSU
Nord, og udvide CV’et med titlen Social- og Sundhedsassistent.
Med blot 12 - 20 ugers grundlæggende voksenuddannelse (GVU) får
plejehjemsassistenterne nu de samme kompetencer, som social- og
sundhedsassistenterne. Med et eksamensbevis som social- og sundhedsassistent udvider
de samtidig muligheden for at søge arbejde inden for hele social- og sundhedsassistentens
kompetenceområde.
Det er første gang i mange år, at det har kunnet lade sig gøre at samle så mange
plejehjemsassistenter på en gang til opkvalificerende forløb, og på SOSU Nord er man
overvældede og begejstrede for den store interesse.
”Social- og sundhedsområdet er under konstant udvikling, og kravene til de faglige
kompetencer hos plejepersonalet er stigende. Derfor er vi glade for at det med dette forløb
lykkes at øge andelen af uddannede social- og sundhedsassistenter, og jeg er sikker på at
deltagerne via deres uddannelse skaber nye karriereveje for dem selv”, siger vicedirektør Lene
Kvist, SOSU Nord.
FOA Aalborg og SOSU Nord har i samarbejde afholdt informationsmøder i hele 2014
med henblik på at udbrede budskabet om den opkvalificerende uddannelse til de
nordjyske plejehjemsassistenter, hvilket må siges at have båret frugt. Der er nu startet to
hold på i alt 41 kompetente og engagerede plejehjemsassistenter, som klør på med krum
hals.
Underviserne på SOSU Nord har glædet sig til at tage udfordringen op med en flok
garvede elever, som kommer med dugfrisk erfaring fra praksisområdet.
Plejehjemsassistenterne fortæller, at de har glædet sig til at komme i gang, om end det
også er med sommerfugle i maven at skulle sidde på skolebænken igen, efter mange år i
praksis.
Uddannelsen som plejehjemsassistenter ophørte i 1991, hvorefter social- og
sundhedsuddannelserne blev oprettet og erstattede denne uddannelse sammen med
uddannelserne til sygehjælper, beskæftigelsesvejleder, hjemmehjælper og plejer. Med
SOSU-uddannelserne blev antallet af faggrupper dermed reduceret for at sikre borgerne
en ensrettet tilgang til hjælp og opgaveløsning.
Fakta
- Plejehjemsassistenterne har været til en realkompetencevurdering, som udmunder
i en individuel uddannelsesplan.

-

Holdet startede mandag den 2. februar for de første plejehjemsassistenter,
herefter løbende optage ud fra den enkeltes individuelle uddannelsesplan.
- Mandag den 23. Marts er alle elever startet (Fælles morgenmad kl.9.30)
- Grundlæggende voksen uddannelse (GVU) udgår og afløses af den nye
Erhvervsuddannelsesreform for voksne (EUV) pr. 1. august 2015
Kontaktpersoner
SOSU Nord Udviklingskonsulent Birgitte Klemm Hansen, biha@SOSUnord.dk, tlf. 31647203
SOSU Nord Pr g kommunikationsmedarbejder Line Mandrup Hansen, liha@sosunord.dk, tlf. 27537109.

