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Referat fra SOSU LUU møde den 30/1, 2018 kl. 12.30-13.50. 

Selandia Park 8, Ringsted; Lokale U4.  

Tilstede: 
Lone Rosenville, Mette Lindelof, Tove Nordmark Grønvold, Inge Noack, Katrine Harrekilde, 

Bente Lyngbo, Rikke Hansen, Vibeke Zangenberg, Maibritt Gisli, Pia Påske, Charlotte Sørensen, 
Lene Bylov, Lise Juhl Jepsen. 

 
Fra regionen deltager Amalie Rump i stedet for Heidi Lemb og Anette Due Hartman i stedet for 

Dorte Ørum. 
 

Tilforordnet for uddannelseslederne: Jesper Borresen Hansen og Majbritt Vangslev 

 
Sekretær: Carina Villadsen 

 
Referent: Merete Frank Christensen 

 

1. Drøftelse om, hvornår der skal udfærdiges afsluttende praktikerklæring på SSA  
    eleverne i praktik 3 /Mette Lindelof 

 

Resume 

Praktik 3 er ikke planlagt i den samme rækkefølge 
for alle hold, og vi har behov for at drøfte hvornår 

eleven modtager en vejledende praktikerklæring 
(et PASS hjælpeskema) og en afsluttende 

praktikerklæring.  
 

Generelt er der behov for at drøfte, hvordan vi 
samarbejder, hvis en elev får dårlig evaluering i 

somatik praktikken i regionen og ikke består den 

sidste primær praktik. 

Bilag 4 – oversigt over 

praktikforløb 3 på de forskellige 
hovedforløb. 

 
 

 

Sags beskrivelse 

Region og kommuner har drøftet følgende: 
Elever modtager afsluttende praktikerklæring efter praktik 3B. I det tilfælde at eleven 

ikke består praktik 3B fortsætter eleven i praktik 3C. Herefter afslutter eleven 

skoleperioden og derefter forlænges eleven i praktik.  

 

Konsekvenser 

Der er ønske om, at der indgås en form for samarbejdsaftale region, kommuner og 
skole imellem som tilgodeser de forskellige muligheder der er for forløb. Måske skal 

der udarbejdes et ”flow diagram”. 

 
Der er behov for, at der udarbejdes en oversigt over, hvornår de enkelte hold skal 

have den afsluttende praktikerklæring. 

 

  

Beslutning 
Det er aftalt, at eleven skal have PASS´ hjælpeskema udfyldt, når eleven går fra 

praktik til enten skoleperiode eller til næste praktik 3. Hjælpeskemaet bliver arkiveret 
på praktikstedet og gives med i papirform, så praktikvejlederen i den næste 
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praktikperiode kan tage udgangspunkt i det i planlægningen af den kommende 

praktikperiode sammen med eleven. 
 

Hvis eleven ikke har den vejledende praktikerklæring med, kan samtalen udskydes, 
og har eleven ikke hjælpeskemaet mere, har eleven ansvar for at kontakte det 

tidligere praktiksted og fremskaffe den.  
LUU foreslår, at dette bliver praksis for alle praktiksteder. 

 

I forhold til forløb 1711-12, hvor eleverne afslutter P3 med de to ugers tematiseret 
forløb, aftaler LUU, at den afsluttende praktikerklæring laves i DNS i P 3B og 

underskrives når eleven har gennemført P 3C.  
På dette forløb, hvor eleverne er i praktik 3C i peiorden 18/11-1/12 2019, aftales det, 

at regionens praktiksteder kontakter det forrige praktiksted (for P3B) hvis eleven ikke 
klarer sig godt nok og ikke består. 

 
LUU anmoder om, at det skrives ind i LUP´en, at der afgives PASS´ hjælpeskema i de 

praktik 3 periode, hvor der ikke skal afgives afsluttende praktikerklæring. Ligeledes 

beder LUU om, at elevens forpligtigelse omkring at medbringe PASS´ hjælpeskema 
skrives ind i LUP´en. 

 
I forhold til, hvornår det skal afgøres, om en elev skal gå om, så må kommunerne og 

regionen (praktikstederne) være i tæt kontakt omkring, hvordan det går. 
 

LUU aftaler, at taksonomien for praktikmålsopfyldelsen praktik 3A, B og C (evt. D) må 
afprøves og vurderes løbende. 

 

 
 

2. Orientering om vejledning til tilrettelæggelse af faget ”Farmakologi og  

    medicinhåndtering fra Danske SOSU Skoler/Carina Villadsen og Tina Rosenkjær. 

 

Resume 
Danske SOSU Skoler har haft nedsat en 

gruppe til at udarbejde en vejledning til 
skolerne omkring faget Farmakologi og 

medicinhåndtering. 

Bilag 5 – Vejledning omkring 
farmakologi og medicinhåndtering 

 

Sags beskrivelse 
Vejledningen har været i PASS som med enkelte bemærkninger har tilsluttet sig 

denne.  
Vejledningen har givet anledning til at uddannelseslederne har drøftet placeringen af 

farmakologieksamen som i øjeblikket ligger i skoleperiode 2. 

 

Konsekvenser 
Arbejdsgruppen planlægger af afvikle en temadag om vejledningen. Det forventes at 

blive den 13. marts 2018. Så snart endeligt program og sted er fastlagt udsendes 
invitation til skolerne og netværket.  

Der vil også blive mulighed for at LUU-medlemmer kan deltage i temadagen.   

 

Indstilling 
Det indstilles, at LUU tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

Skolen har besluttet, at bibeholde farmakologiprøven i skoleperiode 2. 
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Der er lidt bekymring fra praksis over, at eleverne koncentrerer sig meget om 

farmakologieksamen og derfor måske ikke får så meget ud af undervisningen i 
psykiatri, som lægger op til den kommende praktikperiode. 

Skolen er opmærksom på dette. 
 

Fra regionspsykiatrien (P2) oplever man, at nogle elever slet ikke har arbejdet med 
medicin eller medicinhåndtering i P 1A og 1B, og det er problematisk.  

Nogle elever har i en enkelt kommune fået at vide, at de skal agere på SSH niveau i P 

1A og 1B, og dette vil uddannelseskonsulenterne i regionen gå videre til 
vedkommende kommune med. 

 
I kommunerne prioriterer man, at eleven lærer at læse om medicin, planlægge plejen 

med udgangspunkt i borgeren og den medicin, borgeren får m.m.  
 

Det er vigtigt, at eleverne lærer om medicinhåndtering inden de skal på skoleperiode 
2, så de er klædt på, også fra praksis, til at gå til eksamen. 

 

Det aftales, at der udarbejdes en skolepraktikopgave, som handler om medicin og 
medicinhåndtering, som ligger på tværs af skoleperiode 1B, praktik 1B og 

skoleperiode 2. 
 

 

 

3. Ikke bestået farmakologiprøve /Mette Lindelof 

 

Resume 

Det sker, at en elev ikke består 
farmakologiprøven, inden vedkommende skal i 

Praktik 2- psykiatri. 

Evt. lovgrundlag 

 

Sags beskrivelse 
Prøven i farmakologi skal bestås, inden eleven kan få sit uddannelsesbevis. Der er 

ikke krav om, at prøven skal være bestået på et tidligere tidspunkt. 
Ved en ikke bestået prøve tilbydes eleven en omprøve. En elev kan deltage i samme 

prøve 2 gange.  

 
Det kan være problematisk, hvis en elev ikke har opnået det godkendte niveau i 

skolen når eleven kommer i praktik. I andre tilfælde løfter elever sig, når de møder 
praktikken og anvender det, der er gennemgået på skolen. 

Det kan især være problematisk, når eleven skal i praktik på et andet praktiksted end 
hos sin arbejdsgiver. 

 

Indstilling 

Der indstilles til, at LUU drøfter, hvordan skole og praktik kan samarbejde omkring at 
give elever, som ikke har fået godkendte karakterer i en skoleperiode eller et fag, en 

hensigtsmæssig start på praktikperioden. 

 

Beslutning 
Det aftales, at praktikstederne skal orienteres, hvis en elev ikke består 

farmakologiprøven. Det vil give praktikstedet mulighed for at planlægge elevens 
praktikforløb på det rette grundlag. Orienteringen af praktikstedet skal aftales med 

eleven. 

 
 



 
 

Referat, SOSU LUU møde 30/1, 2018 

 

Korte, gensidige orienteringer 

 
 Orientering fra Munksgaard om mulighed for at tilbyde GF2 eleverne adgang til GF2 

bøgerne i en periode efter de har afsluttet GF2. 
Dette er endnu ikke afklaret. 

 
 Orientering omkring kvalificering af de to ugers tematiseret undervisning i somatik 

praktik/Tove Normark Grønvold 

Regionens uddannelseskonsulenter har mødtes med kommunernes omkring at brede 
skyggemetoden til DNS, så eleverne arbejder med den i hele P3. 

 
 Hvad er en retfærdig Praktikpladsfordeling- og for hvem? 

           Til næste møde d. 9/4 ønsker Regionen at drøfte, hvorledes vi som arbejdsgiver kan   
           komme til at fungere mere ligeværdigt.    

Problematikken består i at, som kommunalt ansat garanteres eleverne en 

praktikplads i sin hjemkommune, det kan en Regionsansat elev ikke garanteres på 

samme måde, hvilket stiller regionen svagt i ansættelsessituationen/Tove Normark 

Grønvold.  

           Regionen oplever, at deres elever ikke altid får de samme muligheder for at komme i  

           praktik i nærheden af deres bopælskommune, som de kommunalt ansatte elever.  
            

           Der er behov for, at skolen melder tidligere ud, hvilke regionsansatte elever,  

           der kommer i praktik i hvilke kommuner. 
           Dette arbejdes der på af uddannelsesvejlederne, der er et årshjul på vej for fordeling  

           af eleverne i DNS.                
 

           Dette punkt sættes på dagsordenen til SOSU LUU mødet d. 9/4. 
 

 Der er et ønske om, at den nye hjemmeside præsenteres for LUU. 
 

 

 


