Referat
Udvalg:

PASS-udvalg

Dato:

Torsdag den 24. nov. 2011

Emne:

Referat

_________________________________________________________________

Tilstede:
Nanna Højlund, FOA, formand
Ursula Dybmose, KL, næstformand
Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner
Kirsten Højlyng, KL
Stig Ove Jensen, FOA
Lotte Meilstrup, FOA
Ronnie Prein, elevrepræsentant
Gitte Vind, FOA, suppleant
Birgitte Rasmussen, FOA, suppleant
Afbud:
Marianne Jensen, Danske Regioner
Helle Stang Traasdahl, KL
Jakob Sølvhøj, FOA
Susanne Wind, 3F
Karen Stæhr, FOA
Jan Bauditz, KL

Forslag til dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden
2) Godkendelse af referat fra sidste møde
3) Aktivitetsplan
4) Status vedr. revision af bekendtgørelse og uddannelsesordning
5) Godkendelse af kommunikationsstrategi
6) Status vedr. lokale projekter om somatik-praktik
7) Godkendelse af opgaver til DM i SOSU
8) Statistik vedr. SOSU-uddannelsen og uddannelsen til pædagogisk assistent
9) Budget 2012
10) Indsatsområder og mødeplan 2012
11) Meddelelser
12) Evt.

Referat
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Formanden noterede, at Danske Regioner havde udpeget en ny repræsentant til
udvalget, Marianne Jensen, som dog ikke kunne komme til dette møde.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat fra sidste møde
Der var fremsendt en præcisering til referatets punkt evt. Med denne bemærkning
blev referatet godkendt.
Ad 3) Aktivitetsplan
Sekretariatet fremlagde aktivitetsplanen, der var opdateret med de aktiviteter, der
var sket siden sidste møde. Generelt er den planlagte aktivitet for perioden gennemført. Sekretariatet nævnte, at proceduren for behandling af klagesager kan
komme på dagsordenen igen.
Udvalget tog gennemgangen til efterretning.
Ad 4) Status vedr. revision af bekendtgørelse og uddannelsesordning
Sekretariatet orienterede om, at Ministeriet har fremsendt tidsplan for godkendelse
af bekendtgørelse og uddannelsesordning. Under forudsætning af, at tidsplanen
overholdes, vil forhandlingerne vedr. bekendtgørelsen være afsluttede omkring 1.
dec. og uddannelsesordningen vil kunne sendes i høring omkring 1. marts. Uddannelsen kan så træde i kraft 15. juli 2012.
Forhandlingerne med Undervisningsministeriet foregår i to spor.
a) Økonomisporet, der foregår mellem KL, Danske Regioner og MBU
b) Indholdssporet, der foregår mellem kvalitetssikringsgruppen og MBU
Økonomisporet drøfter de mulige økonomiske konsekvenser af ændringsforslag
vedr. adgang til trin 1. Kan resultere i, at ikke alle ændringer gennemføres i denne
omgang.
Indholdssporet drøfter en fælles forståelse af indholdsmæssige ændringer i såvel
grundforløb som hovedforløb. Der drøftes især de særlige kompetencemål for
grundforløbet og mål for førstehjælp.
Formanden orienterede om, at der i nærmeste fremtid vil blive afholdt et møde med
SOSU-Lederforeningen for at afstemme forventningerne til godkendelses- og implementeringsprocessen. Med disse bemærkninger godkendte udvalget tidsplanen.
Sekretariatet orienterede endvidere om status for den reviderede uddannelsesordning. De nye fag er nu udarbejdet i samarbejde med SOSU-Lederforeningen og har
været udsendt til kvalitetstjek hos repræsentanter fra kommunale og regionale
praktiksteder. De nye valgfri specialefag er endnu ikke udarbejdet. Bestemmelserne vedr. farmakologiprøven og den afsluttende prøve er ligeledes ikke afsluttet.
Udvalget drøftede målene for de nye områdefag, og det blev blandt andet nævnt,
at målene flere steder er meget ambitiøse. Det drøftedes, at det har været kvalitetssikringsgruppens ønske at præcisere målene i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov, og at undervisningen skal være praktisk og træne færdigheder. En sidste gennemlæsning af fagene vil blive foretaget for at sikre, at undervisningen er praktisk gennemførlig og fx ikke forudsætter en afdød person.
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Formanden orienterede om, at FOA på møde med Ministeren for Børne og Undervisningsministeriet havde omtalt det store og vigtige arbejde, der udføres af socialog sundhedsuddannede og havde peget på at uddannelse, herunder jobrotation,
var vigtige redskaber til at sikre kvaliteten af dette arbejde.

Ad 5) Godkendelse af kommunikationsstrategi
Sekretariatet fremlagde den reviderede tekst med begrundelse for og indhold af
revision af SOSU-uddannelsen. Denne tekst vil danne grundlag for de skriftlige og
mundtlige omtaler af revisionen, som skal udarbejdes til brug ved implementering
af bekendtgørelse og uddannelsesordning.
Formanden understregede, at det var vigtigt, at parterne i en kommende implementeringsfase var enige om at italesætte SOSU-uddannelsens store samfundsmæssige betydning, og herunder kunne orientere om visionen, arbejdsmarkedets behov
og hvordan processen for revisionen havde forløbet. Med disse bemærkninger blev
kommunikationsstrategiens forslag til begrundelse og indhold af revisionen godkendt.
Ad 6) Status vedr. lokale projekter om somatik-praktik
Tre social- og sundhedsskoler har indsendt beskrivelse af forskellige forslag til ny
tilrettelæggelse af somatisk praktik. Disse har givet anledning til tvivl om, hvorvidt
sådanne forløb kan berettige til tildeling af autorisation.
Uddannelsesstyrelsen og Sundhedsstyrelsen har drøftet betingelserne for autorisation og de foreløbige meldinger er, at autorisation udstedes i hht. den nuværende
bekendtgørelse og Uddannelsesordning, og at den ikke kan fraviges. Dvs. at praktikuddannelsen skal gennemføres med 1/3 hvert sted.
Der bliver indkaldt til møde mellem Uddannelsesstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og
PASS, hvor blandt andet spørgsmålet om den krævede varighed af somatikpraktikken på sygehuse skal drøftes.
PASS’ mål er, at alle elever, der gennemfører uddannelsen, er sikret autorisation.
Der skal findes en løsning på, hvordan rammerne for tilrettelæggelsen af den somatiske praktik skal beskrives i den kommende bekendtgørelse og uddannelsesordning.
Ad 7) Godkendelse af opgaver til DM i SOSU
Sekretariatet orienterede om, at forberedelserne til DM i SOSU skrider planmæssigt frem. Siden sidst har Ældresagen givet tilsagn om at sponsorere konkurrencen.
Resultat af de regionale mesterskaber og presseomtale kan ses på
http://www.sosuinfo.dk/composite-1088.htm
Casebeskrivelser for opgaverne til DM i SOSU er udarbejdet af undervisere fra
skolerne efter oplæg fra styregruppen. Opgaverne består af 2 større opgaver à 45
min. og 3 mindre opgaver à 15 min.
Casebeskrivelserne vil blive suppleret med nogle helt præcise opgaver og evalueringsspørgsmål, der først offentliggøres, når eleverne går på scenen. Opgaverne
bliver suppleret med dommerkriterier, skuespillerinstruktion og rekvisitliste.
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Dommerne udvælges fra de regionale konkurrencer, en fra hver region. 4 ud af 5
dommere er social- og sundhedsassistenter.
Når opgaverne er endeligt godkendte vil forlaget Munksgaard, som en del af sit
sponsorat, redigere, lay-oute og trykke hele opgavematerialet.
Udvalget drøftede opgaverne, fandt dem relevante og så frem til mesterskaberne.
Børne og Undervisningsministeren åbner DM i Skills, og formanden foreslog at
invitere ministeren til at overvære en konkurrence på SOSU-standen.
Udvalget godkendte opgaverne.
Ad 8) Statistik vedr. SOSU-uddannelsen og uddannelsen til pædagogisk assistent
Sekretariatet præsenterede den udsendte statistik.
En opgørelse over antal praktiksteder viser, at praktikstederne registreres forskelligt på skolerne, hvorfor en samlet opgørelse over antal praktiksteder ikke er muligt.
Der er godkendt mellem 20 og 30 private praktiksteder for de tre uddannelser, heraf har ca. halvdelen elever pt.
En undersøgelse af elevprofilerne viser elevernes alder, køn og etnicitet ved nedslag på tre forskellige årgange siden uddannelsernes start. Desuden kan praktikpladsstatistikken nu give oplysninger om antal indgåede uddannelsesaftaler.
Udvalget udtrykte tilfredshed med de opgjorte profiler og statistikker og formanden
efterlyste tilsvarende tal for antal færdiguddannede elever. I den endelige udgave til
hjemmesiden ønskes oplysning om kilder og en vurdering af validiteten af tallene
indføjet.
Ad 9) Budget 2012
Sekretariatet fremlagde forslag til budget for 2012. Budgettet er en fremskrivning af
budgettet for 2011 med 2 procent. Udvalgets budget øges til 76.990 kr.
Budgetposterne er ikke ændret i forhold til 2011, men der kan ske en forøgelse af
rejseudgifterne i forbindelse med implementering af den reviderede SOSUuddannelse.
Udvalget godkendte budgetforslaget.
Ad 10) Indsatsområder og mødeplan 2012
Ud over de faste opgaver foreslås der fire større indsatsområder for udvalgets arbejde i 2012
- Revisionen af SOSU-uddannelsen
Der skal ske en færdiggørelse af uddannelsen med hensyn til uddannelsesordning mv. i foråret 2012.
Konferencer og møder, som de fremgår af kommunikationsplanen, bliver
gennemført i foråret 2012.
- DM 2012
DM 2012 bliver gennemført i januar. Efterfølgende skal der ske en evaluering samt tilrettelæggelse af DM 2013, herunder næste års finansieringsmodel.
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Kvalitet
Det er beskrevet i handlingsplanen, at PASS-udvalget skal se nærmere på
kvalitet i uddannelserne, herunder en nærmere beskrivelse af, hvordan det
faglige udvalg opfatter kvalitet, og hvordan udvalget vil arbejde med udviklingen af uddannelsernes kvalitet.
Workshops om PAU-uddannelsen
Det blev i forbindelse med Udviklingsredegørelsen 2011 drøftet, at der bør
ses på indholdet i praktikken på PAU-uddannelsen.
Det foreslås, at der fx holdes to workshops for repræsentanter fra praktikstederne og skolerne i løbet året

KL udtrykte tilfredshed med prioritering af indsatsområder i 2012, men henviste til
plan om strategidrøftelser i regi af EPOS, som måske med fordel kunne tænkes
sammen med tilsvarende drøftelser i PASS-regi.
Sekretariatslederen orienterede om, at EPOS’ strategidrøftelser omhandlede veje
til at øge udbyttet af AMU-udbuddet, hvilket næppe vil have stor berøringsflade
med PASS-området. Men sekretariatet ville gerne tilrettelægge en strategidrøftelse
på tværs af udvalgene med et fælles tema.
Formanden konkluderede, at udvalgene gerne ville deltage i en tværgående strategisk drøftelse om emner som kvalitet, uddannelsesbehov etc.
Men denne tilføjelse blev indsatsområder og mødeplan godkendt.
Ad 11) Meddelelser
Ud over de udsendte meddelelser informerede sekretariatet kort om status for projekt ”Didaktik i praktik”, som nærmer sig sin afslutning. Der arbejdes med muligheder for at formidle projektets resultater vhja. små videoklip.
Både KL og FOA udtrykte tilfredshed med projektets udvikling og nævnte, at erfaringerne også pegede på behov for revision af AMU-uddannelsestilbuddet til praktikvejledere.
Ad 12) Evt.
Intet at referere.
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