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Forslag til dagsorden
Kl. 9 – 10 Temadrøftelse: Simulation i undervisningen
Kl. 10 – 12
1)
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4)
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Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Status vedr. aktivitetsplan
EUD-reformen
Godkendelse af opgaver til DM i SOSU
Godkendelse af oplæg om kvalitet i uddannelserne
Godkendelse af talentoplæg
Henvendelse fra LUU om nyt valgfrit specialefag

9) Status vedr. elevsager
10) Godkendelse af budget 2014
11) Godkendelse af mødeplan 2014
12) Meddelelser, herunder
13) Evt.
Temadrøftelse
Ursula og Nanna orienterede om deres tur til USA, hvor de havde set på skillstræning og simulationsundervisning på to private uddannelsesinstitutioner i Florida.
Udvalget drøftede skillstræning og simulation som redskaber til at bygge bro mellem teoriundervisning og praktik, og det blev drøftet, om PASS kunne afholde en
konference for LUU og/eller skolerne for at øge interessen for denne undervisningsform.
Ppts vedheftet.
Af 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
Ad 2) Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
Ad 3) Status vedr. aktivitetsplan
Sekretariatet præsenterede aktivitetsplanen og de aktiviteter, der har fundet sted
siden sidste møde.
Udvalget udtrykte ønske om, at der i det kommende år kunne afholdes lærerkonference om intention med og indhold i fagene Somatisk og Psykiatrisk sygdomslære
og farmakologi med fokus på medicinhåndtering.
Udvalget ønskede fokus på at undgå fejl og utilsigtede hændelser og ønskede oplægsholdere fra praktikken. Formanden foreslog, at konferencerne skulle udbydes i
samarbejde med skolerne, så skolernes kursusafdelinger kunne forestå den praktiske tilrettelæggelse. Gerne samme program to gange, Jylland og København.
Der skal ske en nyudpegning til LUU i løbet af foråret. Det blev aftalt, at et opdateret program for et introduktion-kurserne skulle forelægges på næste udvalgsmøde.
Udvalget drøftede forventninger til UNI-C og Elevplan, og Ursula orienterede om, at
KL har bedt KKR’erne koordinere deres ønsker til Elevplan, for at ønskerne til UNIC kunne fremmes bedst muligt. Et samarbejde mellem KKR’erne og regionerne vil
tillige virke fremmende for, at skolerne vil finde fordele ved at bruge systemet.
Nanna foreslog, at PASS kunne forestå forhandlingerne med UNI-C for at sikre den
overordnede koordinering i forhold til andre faglige udvalg og skolerne.
Ad 4) EUD-reformen
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Udvalgets drøftede forventede konsekvenser af EUD-reformen.
FOA udtrykte især betænkelighed ved den bebudede afkortning af grundforløb og
trin 1 af social- og sundhedsuddannelsen. FOA har afholdt møder med flere af repræsentanterne i Folketingets Uddannelsespolitiske Udvalg.
KL informerede om, at de ville holde møde med Sundhedsstyrelsen for at drøfte
reformens evt. konsekvenser for autorisationen.
Danske Regioner informerede om, at de på et møde med Undervisningsministeren
havde beklaget risikoen for forringelse af uddannelsen.
Sekretariatet fremlagde den forventede overordnede tidsplan for implementering af
EUD-reformen. Tidsplanen indeholder også plan for udvikling af udvalgets egne
fokusområder, herunder PAU-revision, farmakologiprøve og talentspor/erhvervsrettet påbygning.
Udvalget tog orienteringerne til efterretning og så frem til, at ministeriet melder ud
om planen for reformens implementering.

Ad 5) Godkendelse af opgaver og program til DM i SOSU
Sekretariatet fremlagde årets opgaver til DM i SOSU, herunder program for dagene.
Udvalget fandt opgaverne relevante og understregede, at det var vigtigt, at eleverne blev udfordret i at begrunde deres opgaveløsning. Udvalget ønskede, at opgaverne også fremover skulle afspejle aktuelle faglige udfordringer i praktikken.
Udvalget drøftede programmet, herunder statsministerens og undervisningsministerens forventede deltagelse. Ministrenes deltagelse gør det ekstra nødvendigt at
programmet bliver detailkoordineret med SkillsDenmarks overordnede program.
Opgaver og program blev godkendt
Ad 6) Godkendelse af oplæg om kvalitet i uddannelserne
Sekretariatet fremlagde oplægget om kvalitet i uddannelserne, der er tilrettet udvalgets bemærkninger fra forrige møde.
Udvalget drøftede kort oplægget og besluttede, at oplægget udsendes til deltagerne på konferencen for LUU-formandskaberne den 5. dec. med henblik på drøftelse
og kvalificering.

Ad 7) Godkendelse af talentoplæg
Sekretariatet fremlagde oplægget om talentudvikling, der er tilrettet udvalgets bemærkninger fra forrige møde.
Udvalget drøftede kort oplægget og besluttede, at oplægget udsendes til deltagerne på konferencen for LUU-formandskaberne den 5. dec. med henblik på drøftelse
og kvalificering.
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Ad 8) Henvendelse fra LUU om nyt valgfrit specialefag
LUU SOSU Fredericia Vejle Horsens har fremsendt forslag til et nyt valgfrit specialefag ”Rollen i det tværfaglige samarbejde omkring den ældre medicinske patient”.
Udvalget fandt forslaget meget relevant og ønskede det fremmet. Udvalget ønskede dog, at LUU skulle præcisere målene for faget i forhold til, hvad eleverne allerede har lært i den nye uddannelsesordning og en særlig opmærksomhed på, hvordan niveauerne avanceret og ekspert tydeliggøres.
Sekretariatet tager kontakt til skolen og et nyt præciseret forslag forelægges formandskabet til godkendelse.
Ad 9) Status vedr. elevsager
Udvalget har nedsat et underudvalg til at behandle klagesager fra elever. På mødet
fremlagde udvalget en oversigt over behandlede sager. Fremover vil udvalget på
hvert møde modtage en oversigt over udviklingen i antal og type af sager.
Udvalget tog orienteringen til efterretning

Ad 10) Godkendelse af budget 2014
Sekretariatet fremlagde forslag til udvalgets budget 2014. PASS har haft et underskud de senere år, hvorfor det tidligere er besluttet at omlægge et indtægtsbeløb
fra EPOS til PASS. Derved fremstår et overskud på budgettet. Dette overskud kan
gøre det muligt for PASS at afdrage sin gæld til SEVU.
Udgiftssiden er budgetteret som i 2013.
Udvalget godkendte budgettet.
Ad 11) Godkendelse af mødeplan 2014
Sekretariatet fremlagde forslag til mødeplan 2014. Der planlægges som vanligt
med fire formandskabs- og fire udvalgsmøder. Desuden planlægges igen at afholde tre dialogmøder med LUU.
Mødeplanen blev godkendt, og sekretariatet vil indkalde alle gennem Outlook.
Ad 12) Meddelelser
Sekretariatet havde vedlagt informationer om
- Forslag til nyhedsbrev til LUU
- Program for konference for LUU-formandskaberne
- Praktikpladsstatistik
- Godkendte praktiksteder siden sidste møde
- Rapport fra danske SOSU-Skoler: Ældrechefers forventninger til fremtidens
kompetencebehov, 2013
Helle Stang orienterede om, at Kbh. Kommune har udformet en samarbejdsmodel
for private praktikvirksomheder, der udfører pleje- og omsorgsopgaver for kommunen. Dette dokument vil blive fremsendt til KL, som derefter vil fremsende et forslag
om kriterier for godkendelse af private praktiksteder til PASS til drøftelse.
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Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Ad 13) Evt.
Ursula orienterede om KLs konference ”Next Practice i Sundhedsuddannelserne”,
som afholdes i Nyborg den 14. jan. og vil være af relevans for udvalget
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