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Referat fra SOSU LUU møde den 29/11, 2018. 

SOSU LUU: 
Mette Lindelof, Lone Rosenville, Inge Noack, Charlotte Vagner Christensen, Katrine Harrekilde, 
Bente Lyngbo, Anette Due Hartmann, Heidi Lemb, Malene Maarup, Pia Påske, Charlotte 
Sørensen, Kirsten Christiansen, Vibeke Zangenberg, Maibritt Gisli, Lars Langhoff Stengaard, 
Lene Bylov, Anni Bindslev Schytte, Marianne Møller, Lise Juhl Jepsen. 
 
Tilforordnede LUU på Efter/Videreuddannelsesområdet:  
Anette Damgaard, Marianne Eilsø Munksgaard.  
 
Tilforordnet for kompetenceudvikling: Tanja Ferslev, områdeleder. 
 
Tilforordnet for uddannelsescheferne for SOSU: Majbritt Vangslev, koordinerende 
uddannelseschef. 
 
Tilforordnet og Sekretær: Majbritt Vangslev, koordinerende uddannelseschef. 
 
Tilforordnet og Referent: Merete Frank Christensen (syg). 

 
1. Orientering om arbejdet med rammeplanerne/ (Ditte Grostøl var syg) 

 
Resume 
Arbejdsgruppen har mødtes første gang og 
præsenterer de mindre ændringer, gruppen 
er endes om. 

Bilag 2: Forslag til rammeplan 

 
Sags beskrivelse 
Det er et stort ønske fra regionens sygehuse, at de 10 + 2 ugers praktik på 
sygehusene bliver et sammenlagt forløb da, persondataforordningen forhindrer, at der 
kan sendes oplysninger om elevernes standpunkt fra det ene praktiksted til det andet, 
og da der bliver mange praktikskift for eleverne med det nuværende.   
Der er ligeledes et ønske fra regions psykiatrien om, at psykiatripraktikkerne starter 
samtidig – på den eksisterende rammeplan stater EUX holdet deres psykiatriperiode 
en uge tidligere end det ordinære hold. 

 
Indstilling 
Der indstilles til en dialog omkring forslaget til rammeplan og at der tages en 
beslutning om det fortsatte arbejde med rammeplanen. 

 
Beslutning 
Rammeplansgruppen har fået LUU´s godkendelse til at arbejde videre med planer hvor de 
10 uger + 2 uger slås sammen. Planerne skal efterfølgende godkendes af LUU. Da Ditte 
ikke deltog i mødet blev konsekvenserne i forhold til praktikbelastningen ikke visualiseret. 
Rammeplansgruppen arbejder videre med planerne og mødes igen før jul. 

Der spørges om, om skoleperiode 3B på februar holdene kan rykkes fra uge 22-24 til 
uge 10-12?  

 

2. Fælles indblik i elevpladser på holdene/ Mette Lindelof og Ditte Grostøl Punktet  
    udsættes da  Ditte Grostøl var syg 
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Resume 
Der har tidligere været talt om, at give 
arbejdsgiverne mulighed for at se ind i, hvor 
der kan være ledige pladser på skoleperiode 
1B 

Bilag 3 – Forslag til oversigt over 
pladser på SSA hold 

 
Sags beskrivelse 
Det kan være en fordel, hvis arbejdsgiverne kan se, hvor der kan være ledige pladser 
på SSA holdene op til skoleperiode 1B. Hvis man som arbejdsgiver har brugt sine 
pladser på et hold, vil man kunne tage kontakt til en anden arbejdsgiver for evt. 
at ”overtage” en plads , hvis den anden arbejdsgiver ikke kan bruge pladsen. 

 
Indstilling 
Det indstilles, at skolen kommer med et forslag til, hvordan dette indblik kan skabes. 

 
Beslutning 

 
3. Opstart i praktik midt i ugen/Anette Due Hartmann 
 

 
Resume 
Det er et stort problem, at eleverne fra nogle 
SSA hold på ZBC begynder i psykiatripraktik 
midt i ugen. 

 

 
Sags beskrivelse 
De øvrige elever/studerende, som kommer i praktik, begynder om mandagen, og alle 
skal introduceres til sikkerhedsprocedurer på den første dag. 
Det giver derfor dobbelt arbejde, når ikke alle uddannelsessøgende begynder på 
samme tid. 
 
Årsagen til, at eleverne fra ZBC møder i praktik midt i ugen er, at LUU på et tidligere 
tidspunkt har besluttet, at eleverne ikke skal have studiedage i skoleperioderne. 

 
Indstilling 
Der indstilles til en dialog om mulighederne for at elevernes psykiatripraktik begynder 
på en mandag i stedet for midt i ugen. 

 
Beslutning 
Skolen ser på om det kan lade sig gøre. 

 
 
4.  Præsentation af skole/praktikopgave til skoleperiode 3A og praktikperiode 3A/  
     Heidi Lemb 

 
Resume 
 
 

Bilag 4: Forslag til 
skole/praktikopgave i skoleperiode 3A 
og praktik 3A.  

 
Sags beskrivelse 
Uddannelseskonsulenterne fra somatikken har udarbejdet et forslag til 
skole/praktikopgave på det somatiske område. 
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Konsekvenser 
 

 
Indstilling 
Det indstilles, at LUU drøfter skole/praktikopgaven, indføjer evt. ændringer/tilføjelser 
og vedtager at bruge skole/praktikopgaven. 

  
Beslutning 
Heidi Lemb gennemgår forslaget til hvordan der kan arbejdes med praktikopgaven i 
3A med brug af skyggemetoden. Dette fra holdene som starter i praktik i 3A fra uge 
22, 2019. 
 
Det aftales, at man i somatikken afprøver praktikopgaven som et pilotprojekt for hold 
januar 2017 i ugerne 5-6 og for hold februar 2017 (elever med SSH baggrund) i 
ugerne 12-13 i alt på fire hold. Erfaringerne fra dette overleveres til LUP gruppen. 
 
Derefter skal LUP arbejdsgruppen vurdere, hvordan opgaven skal bruges i 
sammenhæng med øvrige skole-praktikopgaver m.h.p. at sikre progression og 
sammenhæng. Tina Rosenkjær indkalder arbejdsgruppen til møde i marts. 
 
Spørgsmål fra Heidi Lemb: Hvad skal vi kalde vi 3A+3C, det tematiserede forløb? Hvis 
3C skal ligge i forlængelse af 3A – hvad kalder vi det? Hvad skal niveauet være 
avanceret/rutineret? 
 
Vi skal have taget stilling til fra hvornår der på skolen kan påbegyndes at give 
introduktion til skyggemetoden. Dette skal gives i skoleperioden forud for praktik 3A. 
Majbritt og Tina ser på fra hvornår dette kan påbegyndes. 

 
 
5.  Fordeling af elever på de psykiatriske praktikpladser/ Anette Due Hartmann (og  
     Merete Frank Christensen (syg)) 

 
Resume 
 

 

 
Sags beskrivelse 
I uddannelsesordningen står der: 1/3 af eleverne på et optag har deres praktik i den 
regionale psykiatri, mens 2/3 af eleverne har deres praktik i enten den kommunale 
socialpsykiatri eller i en kombination af den kommunale socialpsykiatri og demens-
/misbrugsområdet. 

Der er en oplevelse af, at der henstår ledige pladser i kommuner/socialpsykiatrien, 
når et holds elever er fordelt, hvorimod alle behandlingspsykiatriens pladser næsten 
altid bliver anvendt. 

 
Konsekvenser 
 

 
Indstilling 
Det indstilles, at skolen fremlægger hvordan fordelingen af eleverne foregår i dag og 
måske fremadrettet, samt at det i LUU undersøges, om det er et reelt problem. 

Fremadrettet aftale hvordan fordeling foregår. 
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Beslutning  
Skolen ser på fordelingen igen. 

 
6. Holdstørrelser på SSA uddannelsen og aldersfordeling på frafaldne elever/  
    Majbritt Vangslev 

 
Resume 
Der er kigget ind i størrelsen på de 
igangværende hold og på, hvordan frafaldet 
fordeler sig aldersmæssigt. 

 

 
Sags beskrivelse 
Frafaldet på SSA uddannelsen er mindre her i regionen end på landsplan. 

 
Indstilling 
Det indstilles, at LUU tager informationerne til efterretning.  

 
Beslutning 
Majbritt gennemgår de SSA hold vi har kørende lige nu på alle afdelinger. 

 
 
7. Orientering om fordeling af arbejdsopgaver/Majbritt Vangslev  

 
Resume 
 

 

 
Indstilling 
 

 
Beslutning 
Majbritt gennemgår et overblik over hvorledes Meretes opgaver vil blive fordelt efter 
Meretes ophør. Fordelingen vil blive sendt ud med referatet. 
 
Heidi Øhlers vil fremover være den, der skriver dagsorden og modtager tilmeldinger 
til LUU. 
 
Ditte Grostøl og Mette Sell vil finde frem til en måde fremover at håndtere 
praktikpladsfordeling. 
 
Helle Hjarsø foreslår at vi fremover inviterer de praktikkonsulenter med til nogle 
dialogmøder hvor der skal drøftes fælles problemstillinger og udvikling i samarbejdet. 
De drøftede ting vil derefter tages op på LUU. 
 
Det aftales at der på de næste møder vil samtlige 6 uddannelseschefer deltage i LUU 
Formandsgruppen vil snarest udmelde mødedatoer for 2019. 

 
Korte, gensidige orienteringer 
 

• Region Sjælland er i gang med at revidere de eksisterende kompetencekort/Heidi 
Lemb 

 


