Dagsorden
ekstraordinært
LUU-møde
i
det
lokale
efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområde
Tid:

Tirsdag 22.06.2021, kl. 08.30-10.45

Sted:

Fysisk møde På Sporet i lokale 1.11 – eller virtuelt via teams

Deltagerer:

Lotte Quist Glinvad, Region Nordjylland – virtuel deltagelse

uddannelses-

og

Hanne Christensen, FOA - virtuel deltagelse
Lene Nielsen, KKR Hjørring
Pernille Vestergaard, KKR Aalborg – AFBUD
Gitte Tougaard, KKR Rebild
Jette Larsen, Region Nordjylland - AFBUD
Gitte Christensen, FOA – virtuel deltagelse
Annette Press, FOA – deltager virtuelt
Jesper Hejlman Hermansen, FOA – virtuel deltagelse
Elsebeth Nielsen, FOA – virtuel deltagelse
Anitta Gajhede, elevrepræsentant Hjørring
Pia Asmussen, elevrepræsentant Aalborg – deltager virtuelt
Jan Kemp Berthelsen, SOSU Nord uddannelseschef
Karina Krage, SOSU Nord uddannelsesleder - AFBUD
Maybritt Skak Pedersen, SOSU Nord leder Kursus Nord
Vibeke Gørlitz, medarbejderrepræsentant SSA
Mette Bernbom, medarbejderrepræsentant SSH
Gæster:

Anne Hyttel Agerholm, John Kristensen, Anders Nielsen, Marianne Notholm og Trine Urban fra
SOSU Nord – indkaldt fra kl. 08.45-09.45 vedr. pkt. 3

Referent:

Lise-Lotte Tandrup Ruprecht, SOSU Nord

Punkter:
1.

Godkendelse af dagsorden (5 min.)

2.

Orientering om ny lærepladsaftale v/Jan Kempf Bertelsen (10 min)

3.

Optag 25+ social- og sundhedsuddannelsen v/Jan Kempf Bertelsen + gæster (60 min) - bilag

4.

Akutuddannelse for Social- og sundhedsassistenter v/Maybritt Skak Pedersen (30 min) – bilag

5.

Eventuelt (10 min.)

6.

Næste møde

1

Pkt. 1: 08.30-08.35 : Godkendelse af dagsorden (5 min.)
Sagsansvarlig: Lotte Quist
Indstilling:
Det indstilles til LUU at godkende dagsordenen.
Referat:
Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2: 08.35-08.45 : Orientering om ny lærepladsaftale v/Jan Kempf Bertelsen (10 min.)
Sagsansvarlig: Jan Kempf Bertelsen
Sagsfremstilling:
Jan orienterer på selve mødet.
Indstilling:
Det indstilles til LUU at tage orienteringen til efterretning.

Referat:
Konklusion: Der var enighed om, at punktet dagsordensættes på mødet i september for en dybere
gennemgang af aftalen, og en grundig drøftelse af, hvordan opgaverne skal håndteres fremadrettet.
Man er vidende om, at aftalen i øjeblikket drøftes nærmere i KKR-regi, og derfor blev det aftalt, at SOSU Nord
vil holde LUU orienteret, såfremt der sker nyt på området.

Pkt. 3: 08.45-09.45 : Optag 25+ social- og sundhedsuddannelsen v/Jan Kempf Bertelsen + gæster (60
min.)

Sagsansvarlig: Jan Kempf Bertelsen
Sagsfremstilling: Med afsæt i trepartsaftalens indhold omhandlende RKV og godskrivning, screening af
ansøgere, individuelle samtaler samt støtte til elever med særlige behov over 25 år vil SOSU Nords
studievejledere og koordinator fra læringssupport orientere om skolens procedurer. (bilag)
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Indstilling: Det indstilles til LUU at drøfte oplæg med henblik på at kvalificere SOSU Nords indsats
Referat:
SOSU

Nords

studievejledning

orienterede

om,

hvordan

studievejledningen

håndterer

realkompetencevurderingerne (RKV).
Af tidsmæssige- og ressourcemæssige faktorer fokuseres lige nu på eleverne, som er i gruppen 25+.
Når skolen modtager ansøgningerne via optagelse.dk indkaldes eleverne til samtale og screening i ét og
samme brev. Nogle samtaler gennemføres online og andre fysisk. Online-samtalerne gennemføres for at få et
billede af, om man evt. kan ”nøjes” med at foretage disse online, da det vil kunne lette opgaven betydeligt.
På baggrund af ansøgningen kigger studievejledningen på ansøgernes papirer, og ser på, hvad de er
godskrevet til, tager en samtale omkring personlige kompetencer osv., så skolen kan danne sig et
helhedsbillede af dem, og dermed elevtypebestemme dem, og kigge på, hvem der evt. har brug for særlig
støtte osv.
Når samtalen er overstået, får eleven sin uddannelsesplan, hvor det fremgår, om de er optaget på
assistentuddannelsen eller hjælperuddannelsen, og det kan de så gå videre med til arbejdsgiverne.
RKV foretages på landsplan, og derfor er afkortningsmulighederne ens over hele landet. Dette skal SOSU
Nords LUU tage stilling til, da man tidligere i dette forum ikke har ønsket afkortning i praktikken.
LUU pointerede, at årsagen til, at arbejdsgiverne i SOSU Nords dækningsområde har fravalgt
afkortningsmuligheden var for elevernes egen skyld, da eleverne ville blive kede af at skulle skifte klasse, og
kede af at komme til at mangle noget af det, som de har brug for mere viden omkring. Det handlede også om
at det gav meget små hold, og gav udfordringer med praktikken, fordi der ikke var nogen sammenhæng i,
hvornår eleverne kunne sendes ud i praktik.
Der blev fra LUU rejst bekymring ift. RKV og den meget korte tid der er inden de nye elever skal starte i uge
26.
SOSU Nords studievejledning forklarede, at alle elever får den samme RKV, som tidligere. De elever, som
allerede er ansat, kommer ikke igennem screeningen nu, da de allerede er realkompetencevurderet, og
elevtypevurderet. Dette fremgår i UDDATA.
Trine Urban gjorde opmærksom på, at LUU kan Google ”EUD-screening”, og se, hvilke spørgsmål de bliver
stillet, hvis man har interesse i det.
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SOSU Nord gjorde opmærksom på, at udfordringerne omkring afkortningerne og meritterne er bragt til bords
hos FEVU.
Konklusion: LUU besluttede at benytte denne formulering ift. afkortningsmuligheden i praktikken: ”…det er
arbejdsgivers vurdering, om der gøres brug af afkortning i uddannelsen”.
LUUs beslutning udsendes til alle ansættende myndigheder.
De arbejdsgivere, som ikke havde deltaget i infomødet i uge 24 på SOSU Nord spurgte, hvornår og fra hvem
de modtager en briefing?
Jan Kempf Bertelsen oplyste, at 3 arbejdsgiverrepræsentanter på mødet deltog med mandat, og påtog sig
opgaven at vende tilbage til de arbejdsgivere, som ikke deltog i mødet.
Anne Hyttel Agerholm oplyste, at SOSU Nord har aftalt med Haukur Thorsteinsson fra KKR, at når skolen
kender de elever, som står uden aftale, at skolen da i første omgang henviser dem til egen hjemkommune, og
at KKR ellers laver en fordeling. Så, hvis arbejdsgiverne åbner op for ansøgningsmuligheden, skal skolen nok
henvise hertil.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 4: 09.45-10.15 Akutuddannelse for social- og sundhedsassistenter (30 min.) - bilag
Sagsansvarlig: Maybritt Skak Pedersen
Sagsfremstilling:
Kursus Nord oplever i samarbejde med praksis et øget behov for udvikling af en ny AMU-uddannelse der er
målrettet Social- og sundhedsassistenter.
Den øgede kompleksitet inden for sundhedsvæsenet betyder, at flere faggrupper bliver involveret i
samarbejdet omkring den akut syge borger. Der sker desuden en opgaveglidning fra sygeplejersker til socialog sundhedsassistenter, som medfører, at social- og sundhedsassistenterne kommer til at stå i flere akutte
situationer, hvor de har brug for at tilkalde hjælp og kommunikere med andre faggrupper som fx sygeplejersker,
praktiserende læger og den præhospitale enhed.
At social- og sundhedsassistenterne er i stand til at videregive observationer om borgerens tilstand, i samme
sprog som samarbejdspartnerne, øger patientsikkerheden og kan være med til at forebygge indlæggelser.
I forhold til at få udviklet nye AMU-uddannelser er det en forudsætning at skolens LUU indstiller
udviklingsbehovet til FEVU.
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I vedhæftede bilag er et udkast til en beskrivelse af uddannelsen. Der indstilles til at bilaget kvalificeres og at
LUU tilkendegiver opbakning til den videre indstilling til FEVU.
Indstilling:
Det indstilles til LUU at indstille til FEVU om behov for udvikling af ny AMU-uddannelse; ”Akutuddannelse for
social- og sundhedsassistenter”.
Referat:
Der herskede forvirring omkring formålet med at få udviklet uddannelsen, og selve indstillingen i punktet, så
KURSUS Nord forklarede, at det handler om at træne i at handle korrekt i akutte situationer, og at
kommunikationen bliver ens og tydelig – at der benyttes ét og samme sprog. Rent teknisk handler det om at
få de foreløbigt to sammensatte uddannelser gjort til én og samme uddannelse, hvilket betyder ét
uddannelsesmål, og én prøve = ét uddannelsesnummer frem for to numre.
Det handler ikke om opgaver og opgavedelegering, og det handler heller ikke om, at assistenterne ikke er
dygtige nok. Det handler alene om at træne færdighederne, og evalueringerne på det nuværende kursus er
entydigt positive, og kursisterne føler sig bedre klædt på til at stå i akutte situationer.
KURSUS Nord tog til efterretning, at den første linje i punkt 5 skal slettes, og at længden på kurset bør udvides
til 4 eller 5 dage.
Konklusion: Med ovenstående som baggrund bakkede LUU op om, at det skal indstilles til FEVU at udvikle
denne uddannelse. Det blev dog aftalt, at KURUS Nord sender dokumentet til FEVU ud til LUU, når det er
tilrettet, så LUU har mulighed for en endelig kommentering inden det sendes.

Pkt. 5: Eventuelt (10 min.)
Der var intet til dette punkt.

Pkt. 6: Næste møde
Næste ordinære LUU-møde SOSU er planlagt til tirsdag den 21.09.2021kl. 08.30-12.00
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