
   

Referat SOSU LUU 
D. 5 maj 2022 

 
SOSU LUU: 

Mette Lindelof, Jørn T. Nielsen, Karen Rolsted, Katrine Harrekilde, Christi Hansen, Tine Kornval 

Jacobsen, Heidi Lemb, , Anette Due Hartmann, Maibritt Gisli, Pia Påske, Lars Mortensen, Jesper 

Svanberg, Inger Petersen, Randi Christiansen, , Katja Irmark, Lene Bylov, Lise Hygum, Anja 

Broad og Lone Rasmussen. Lisbeth Triben 

 

 
Tilforordnet for efter- videreuddannelsesområdet, ZBC: Tanja Ferslev. 

 
Tilforordnet for efter- videreuddannelsesområdet, arbejdsgiverne:  

Tilforordnet uddannelseschef og sekretær for udvalget: Majbritt Vangslev.  

Tilforordnet uddannelseschef: Susanne Marstal. 

Tilforordnet og referent: Susanne Marstal 
 
Afbud/ikke fremmødt: Mette Høgsbjerg Holm, Annie B. Schytte 
 
Kl 9.00- 9.20 

 

1. Nyt LUU pr. 1 maj 2022 
 

Sagsbeskrivelse: Hver 4 år udpeges ny repræsentanter til LUU på SOSU ZBC. Kommuner og 

regioner har meldt repræsentanter ind til ZBC 
 

Indstilling: Der skal udpeges en formand samt en næstformand for SOSU LUU 
 

Referat og beslutning: I den kommende periode er det FOA der skal varetage 
formandsskabet og kommunerne der skal varetage næstformandsposten. Ny formand er: 
Jørn T. Nielsen. Ny næstformand er: Karen Rolsted.  
 
 

 
Kl. 9.20- 9.50 

 

2. Ny Rammeplan for SSA uddannelsen/ Ditte Grostøl 

 

Sagsbeskrivelse: Der har været nedsat en rammeplansgruppen som har udarbejdet en ny 
rammeplan som skal træde i kraft pr. 1/8 2022. Rammeplansgruppen består Fra Regionen af Ditte 
Fisker, Heidi Lemp og Anette Hartmann fra kommuner deltog Christi Hansen, Tine Lundtag 
Hansen, Karen Rolsted. 
Fra ZBC deltog Ditte Grostøl og Majbritt Vangslev samt chefer fra SOSU Nykøbing 
 
Ditte orienterer og informerer om den nye rammeplan. Se bilag 
 

Indstilling: Der indstilles til, at LUU tager orienteringen til efterretning  
 

Referat og beslutning: Ditte redegjorde for de foreslåede ændringer, og forskellige bekymringer 
blev drøftet. I Slagelseområdet er det en bekymring, at der ikke er et optag mellem januar og juni.  På 



   

næste rammeplansmøde vil evt. tilretninger blive diskuteret (se nyt princippapir). 
I princippapiret skal indskrives, at 6. ferieuge som udgangspunkt ikke afholdes i sygehuspraktikken, 
men omsorgsdage kan afholdes, hvis det er tvingende nødvendigt og at eleverne altid skal aftale 
ferie mv. med arbejdsgiver.  
Princippapiret lægges på infosiden og vedhæftes referatet.  
Rammeplanen er hermed godkendt. 
 

 

Kl. 9.50- 10.35 
 

3. Ny bekendtgørelse og nye uddannelsesordninger for GF2, SSH og SSA uddannelserne/ 

Ditte Grostøl og Majbritt Vangslev 

 

Sagsbeskrivelse: Orientering om de nye bekendtgørelser, som træder i kraft pr. 1/8 2022, og evt. 
overvejelser til de reviderede LUPP’er. 
 

Indstilling: der indstilles til orientering og efterfølgende dialog om de nye ændringer fra 
bekendtgørelsen 
 

Referat og beslutning: Ditte orienterede om ændringerne, se bilag.  
Overordnet er der ekstra fokus på kommunikation og relationer, for både SSH og SSA.  
Der er to nye mål til SSH – se bilag.  
Der er ingen ændringer til praktikmålene.  
På GF 1 har vi valgt at tilbyde grundfag i psykologi på E-niveau i stedet for at løfte dansk til et C-
niveau, der i stedet vil blive tilbudt senere i uddannelsen.  
 
Der er stor bekymring ift. at Farmakologi ikke mere skal bestås før udtræk til prøve, da der som nyt i 
bekendtgørelen er indført, at prøvefag ikke skal bestås først. Bekymringerne tages med i det 
kommende LUP arbejde.  
Ditte gennemgik kort medlemmerne i de nedsatte LUP grupper, og hvilket opdrag grupperne har. 
LUP grupperne vil tage de overordnede beslutninger, og skolen lave det detaljeret arbejde med 
læringspakkerne, hvorfor mødedatoerne vil blive revideret.   

 

 
Kl. 10.35 
 

Korte, gensidige orienteringer 

 

 Kortlægning af psykiatripladser/ Lone Rasmussen og Anette Due Hartmann 

Når kortlægningen er på plads, tager vi i LUU stilling til, hvad der videre skal 

ske.  

 

 


