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1. Godkendelse af dagsorden
Formanden bød velkommen til mødet, herunder særlig velkommen til Casper Nomanni, der er ny elevrepræsentant i udvalget. Casper er i gang med social- og
sundhedshjælperuddannelsen og forventer at fortsætte på social- og sundhedsassistentuddannelsen til efteråret.
Dagsordenen blev godkendt med en bemærkning om, at bilag 5.3, der ikke fremgik
af dagsordenen, indgik i behandlingen af punkt 5.

2. Konstituering
Der var udsendt et forslag til konstituering. Aftalen fra 23. februar 2016 betød, at
der skulle ske en ny konstituering.
Udvalget godkendte indstillingen om, at Ursula Dybmose, KL, er formand de kommende to år og Joan Prahl, FOA, er næstformand de kommende to år.

3. Godkendelse af referat fra seneste møde
Referatet blev godkendt.
Sekretariatet oplyste, at det vedtagne brev til ministeriet om rammerne for talentspor var sendt, og ministeriet har svaret, at PASS’ bemærkninger indgår i den evaluering af talentspor, der vil blive igangsat i nærmeste fremtid.
Desuden orienterede sekretariatet om, at ministeriet har udsendt vejledning til skolerne om brugen af Trivselsundersøgelsen til benchmarking af egen skole i forhold
til gennemsnitlige profiler.

4. Aktivitetsplan
Der var udsendt en opdateret aktivitetsplan samt en oversigt over de væsentligste
opgaver i sekretariatet siden seneste møde. De fleste emner ville blive behandlet
under dagsordenspunkterne.
Det blev nævnt, at det ville være relevant snart at opdatere udvalgets handlingsplan.

5. Fælles retningslinjer for farmakologiprøven
Udvalget havde nedsat en arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til fælles
retningslinjer for prøven i Farmakologi og medicinhåndtering.
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Arbejdsgruppens forslag til gennemførelse af og retningslinjer for prøven var udsendt som bilag sammen med et første forslag til vejledende materiale til elever og
praktiksteder.
Udvalget drøftede det fremsendte forslag til rammerne for prøven i Farmakologi og
medicinhåndtering.
Udvalget tilsluttede sig de overordnede rammer for prøven. Udvalget havde desuden en drøftelse af dilemmaet i forhold til, at når prøven er placeret i slutningen af
2. skoleperiode, så vil eleverne have svært ved af nå ”avanceret” niveau. Af
samme grund var der indstillet i forslaget, at det skulle tydeliggøres, at kompetencemål og fagets mål skulle indgå i de efterfølgende skole- og praktikperioder. Der
var enighed i udvalget om, at der bør forsøges at finde en løsning, så eleverne kan
prøves i et givent (lavere) niveau i faget inden 2. praktikperiode, suppleret med den
afsluttende prøve, når faget fx bliver afsluttet, hvilket bør ske inden 3. praktikperiode.
Sekretariatet oplyste, at der er taget kontakt til ministeriet om en sådan løsning. Sekretariatet bør følge op på dette.
Udvalget gennemgik dernæst udkastet til vejledende materiale, hvor der var en
række konkrete bemærkninger til udkastet, herunder en række sproglige ændringer, fx at der alle steder skal bruges ”borgeren” og ikke ”patienten”.
Det skal fremgå, at skemaerne til indsamling af data er eksempler, som det er frivilligt at bruge, og hvor praktikstedet kan supplere med relevante skemaer. Eksemplerne på skemaer skal adskilles fra samtykke-erklæringen, så det er to selvstændige dokumenter. Dette skal tydeliggøres i den tilhørende vejledning.
Med udvalgets bemærkninger bliver udkastet til vejledende materiale sendt til kommentering i arbejdsgruppen.
Der var udsendt et forslag til formelle retningslinjer for prøven. Sekretariatet oplyste, at de formelle retningslinjer havde været til ”korrektur” hos to skolerepræsentanter, der havde haft enkelte kommentarer. Udvalget drøftede kort forslaget.
Der udsendes en revideret udgave til skriftlig kommentering i udvalget. Når udvalget har godkendt de formelle retningslinjer, så skal Danske SOSU-skoler kontaktes, med henblik på at nå til enighed om, at PASS og Danske SOSU-skoler i fællesskab kan anbefale skolerne at tilrettelægge prøven efter retningslinjerne.

6. Fælles retningslinjer for GF2-prøve
Udvalget havde på sit foregående møde behandlet et første udkast til fælles retningslinjer. Danske SOSU-skoler havde på baggrund af PASS’ bemærkninger
fremsendt til nyt forslag til fælles retningslinjer.
Sekretariatet oplyste, at Dansk SOSU-skoler i uge 10 vil informere skolerne om retningslinjerne og opfordre skolerne til at tilrettelægge GF2-prøverne efter retningslinjerne.
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Skolerne vil ligeledes nedsætte en arbejdsgruppe, der udarbejder nye forslag til eksempler på cases, som Danske SOSU-skoler vil fremsende til udvalget i april 2017.
Danske SOSU-skoler vil desuden indsamle evalueringer af de kommende GF2prøver og vil i samarbejde med PASS i efteråret holde en temadag om de fælles
retningslinjer for GF2. De fælles retningslinjer kan på den baggrund blive tilpasset.

7. Kvalitetsindikatorer
Ministeriet har oprettet en ny statistikdatabase, ”Datavarehuset”, hvor der bliver offentliggjort data om opfyldelsen af de fire klare mål for reformen. I den sammenhæng gennemførte ministeriet i efteråret 2015 den første landsdækkende trivselsundersøgelse blandt eleverne.
Disse data blev tilgængelige i efteråret 2016, og der var udsendt et bilag, der gennemgik resultaterne for PASS’ uddannelser. Data er indhentet inden for det første
halve år efter reformens gennemførelse, så resultaterne skal tolkes med en vis forsigtighed.
Den generelle konklusion i forhold til PASS’ uddannelser er, at eleverne på uddannelserne generelt er meget tilfredse med uddannelserne. PASS’ uddannelser scorer lidt højere end gennemsnittet for erhvervsuddannelserne.
Den eneste sikre konklusion på den første trivselsmåling er, at læringskulturen hos
udbyderne bedst passer til ældre elever over 25 år og især kvinder.
Da det forventes, at der forholdsmæssigt vil komme flere yngre elever, vil udvalget
opfordre udbyderne til at have fokus på, hvordan læringskulturen kan udvikles, så
den i højere grad også er attraktiv for de yngre elevgrupper.
Udvalget vil derfor også opfordre til, at elevrådene bliver involveret i den lokale proces.

8. Dialogmøder 2017
Formandskabet ønsker, at der igen i 2017 gennemføres tre dialogmøder med lokale uddannelsesudvalg. Formålet med møderne er at fremme dialogen mellem lokale og centrale organisationsrepræsentanter om udviklingen af uddannelserne.
For at sikre dialogmødernes relevans foreslår formandskabet, at de lokale uddannelsesudvalg inddrages mere i planlægningen af møderne. Det kan fx ske ved at
anmode LUU om at fremsende spørgsmål og temaer, som de ønsker på dagsordenen. Det overvejes, om det kan overdrages til LUU at planlægge møderne.
Temaer, som formandskabet foreslår kan danne ramme for møderne er:
- Fortsat drøftelse af rammer for talentspor
- Drøftelse af eux, modeller og rekruttering
- Erfaringer med euv og forventninger om nye regler
- Drøftelse af implementering af nye social- og sundhedsuddannelser
- GF 2 prøve og farmakologiprøve
- Andre lokale ønsker
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Udvalget drøftede og godkendte forslag til plan for dialogmøder 2017. Udvalget foreslog, at man også kunne drøfte praktikvejlederuddannelse og så frem til, at møderne vil blive mere differentierede i forhold til lokale ønsker.

9. Godkendelse af private praktiksteder
Der var i mødematerialet fremlagt forslag til nyt ansøgningsskema med tilhørende
vejledning for virksomheder, der ønsker at søge godkendelse til at oplære socialog sundhedsassistentelever.
Udvalget drøftede forslaget og foreslog enkelte præciseringer, herunder at det i
punkt 3) skal forklares, hvad der er hensigten med opdelingen af praktikperioderne
og i punkt 6) skal tilføjes, at eleven skal kunne løse somatiske sygeplejeopgaver.
Sekretariatet orienterede desuden om den i henhold til dimensioneringsaftalen nedsatte arbejdsgruppe for fremskaffelse af 200 nye uddannelsesaftaler på private
praktiksteder for social- og sundhedshjælperelever. Arbejdsgruppen har holdt et
par møder og ser allerede store udfordringer ved at nå målsætningen.
KL’s repræsentant udtrykte behov for, at skolerne optager flere GF2 elever for at
kommunerne kan få tilstrækkeligt antal ansøgere til egne elevpladser.

10. Evaluering af DM i SOSU 2017
Konkurrencerne blev gennemført planmæssigt, og der var udsendt en kort sammenfatning af evaluering fra deltagerne, trænerne og dommerne. PASS’ nedsatte
styregruppe og Danske SOSU-skolers arbejdsgruppe evaluerer dagene på et fælles møde, og der gennemføres evaluering i regi af SkillsDenmark, begge dele i
marts måned.
Undervisningsminister Merete Riisager besøgte SOSU-scenen efter konkurrencen.
Politikereventen blev gennemført i fin og humoristisk stil med deltagelse af Dennis
Kristensen, forbundsformand for FOA og Mads Duedahl, rådmand og formand for
sundhedsudvalget i Aalborg Kommune.
Der var stor mediedækning af begivenheden og social- og sundhedsassistentuddannelsen blev rigtig godt eksponeret. SkillsDenmark har netop udsendt en opgørelse, der estimerer, at annonceværdien af eksponeringen af erhvervsuddannelserne omkring DM i Skills svarer til mindst 27,5 mill. kr.
En anden undersøgelse fra SkillsDenmark estimerer, at værtsbyens udbytte af DM
i Skills er omkring 16,2 mill. kr. eller 6,2 årsværk.
Udvalget drøftede erfaringerne med DM og KL’s repræsentant i udvalget oplyste, at
de vil udpege en ny repræsentant til styregruppen, Marianne Notholm-Larsen fra
Aalborg Kommune.
Næste DM i SOSU gennemføres i Herning den 18. – 20. januar 2018.

Side 5 af 6

11. Nyhedsbrev til LUU
Der var i mødematerialet foreslået punkter til nyhedsbrev til LUU.
Forslaget blev godkendt.

12. Meddelelser
Sekretariatet oplyste, at UC’erne har udtrykt bekymring for mulighederne for at få
hovedforløbselever fremover, når dimensioneringen er reduceret og kun social- og
sundhedsskolerne kan gennemføre GF2-forløb. UC’erne har desuden konstateret,
at SOSU-skolerne placerer GF2-forløbene i de byer, hvor UC’erne ikke har hovedforløb.
KL’s repræsentant anførte, at ansættende myndighed har indflydelse på valg af uddannelsessted for hovedforløbselever.
Det fremgik af det udsendte materiale, at formandskabet ønskede, at sekretariatet
skulle deltage i et indledende møde i Oslo for at undersøge mulighederne for at
etablere et nordisk mesterskab for social- og sundhedsassistentelever. Sekretariatet kunne imidlertid oplyse, at Danske SOSU-skoler havde besluttet ikke at deltage
ved internationale konkurrencer. PASS-udvalget besluttede derfor ikke at arbejde
videre med muligheden.
Udsendte skriftlige meddelelser om godskrivning for sygeplejestuderende, årsresultat for 2017, godkendte praktiksteder og afsluttede elevsager siden sidste møde
blev taget til efterretning.

13. Eventuelt
KL’s repræsentant oplyste, at ministeriet havde oplyst, at dato for registrering af
indgåede uddannelsesaftaler er dato for underskrift uanset, at uddannelsen først
starter senere. Den senere start giver skolerne problemer, hvilket ansættende myndighed desværre ikke kan gøre noget ved.
KL’s repræsentant oplyste, at Københavns Kommune har besluttet at oprette 30
elevpladser til social- og sundhedsassistentelever med eux.
Susanne Wind meddelte, at dette var hendes sidste møde i udvalget, da hun går
på pension. Susanne, der har været i udvalget siden 1998, takkede for mange års
godt samarbejde og håbede at se så mange som muligt til sin afskedsreception i
3F den 20. april.
Både formand og næstformand takkede Susanne for mange års godt samarbejde.

9. marts 2017
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