
   

Referat fra SOSU LUU d. 15. september 2022 
 

SOSU LUU: 

Mette Lindelof, Jørn T. Nielsen, Karen Rolsted, Tine Kornval Jacobsen, Heidi Lemb, Dorte Myhre 

Therkildsen, Katrine Harrekilde, Anette Due Hartmann, Pia Påske, Lars Mortensen, Inger 

Petersen, Randi Christiansen, Annie B. Schytte, Katja Irmark, Lene Bylov, Anja Broad og Lone 

Rasmussen,  

 
Tilforordnet uddannelseschef og sekretær for udvalget: Majbritt Vangslev.  

Tilforordnet uddannelseschef: Susanne Marstal. 

Tilforordnet og referent: Susanne Marstal 

Afbud: Lise Hygum, Christi Hansen, Jesper Svanberg, Maibritt Gisli, 

 
Kl. 9.00 
 

1. Besøg fra FEVU vedrørende fremtidssikring af oplæringsperioden i 
psykiatripraktikken/ ved SEVU 
 

Sagsbeskrivelse: FEVU udsendte i november 2021 en opfordring til de lokale 
uddannelsesudvalg til at igangsætte arbejdet med at fremtidssikre kapaciteten for 
oplæringsperioden i psykiatrien på social- og sundhedsassistentuddannelsen. 
Sekretariatet har derudover netop lige færdiggjort en fremskrivning af efterspørgslen efter 
lærepladser på social-og sundhedsassistentuddannelsen frem mod 2026.  
 
 

Indstilling: SEVU har i den forbindelse ønsket at deltage ved vores LUU møde, hvor de 
vil præsentere fremskrivningen, og derefter have en dialog om, hvad vores LUU har gjort 
for at sikre, at der er nok oplæringspladser til social- og sundhedsassistentelever.  
 

Referat og beslutning: FEVU gennemgik deres rapport ift. oplæringsperiode 1, 2 og 3. 
samt gav et overblik over hvor mange praktikpladser der skulle bruge hvis der blev lagt 10% 
til minimumdimensioneringen. 
Som det er lige nu, er der i alle tre perioder lærepladser nok, det er elever vi mangler.  
 
Der blev talt om, at i anden periode, er der udfordringer med 1/3 del ift. regionale pladser, 
idet der er meget overlap mellem holdene – det er en udfordring, som der er sat tal på, dette 
gælder ligeledes de små kommunale tilbud i socialpsykiatrien. Lige nu løser det manglende 
antal elever en stor del af udfordringerne og rammeplansgruppen, der mødes halvårligt 
finder konkrete løsninger på de enkelte hold. 
 
Det er også en udfordring at give praktikvejlederne tilfredsstillende arbejdsvilkår – der 
mangler faste rammer for deres arbejde. I det hele taget mangler der ikke kun elever men 
også vejledere og personale generelt, derfor kan der nogle steder være udfordringer med 
oplæringsforholdene.  
 
Rammeplanssamarbejdet mellem skole, region og kommuner er forbilledligt, hvilket er 
forudsætningen for at kunne lykkes.  
Det anbefales fra nogle af kommunerne, til de øvrige, at have ansvarlige vejledere ud over 
daglige vejleder, da det opleves at det fastholder eleverne i uddannelse.  
 



   

Det undrer LUU, at FEVU ikke bruger deres kapacitet til at se på de udfordringer der er i 
faget, fremfor at beskæftige sig med antallet af pladser som ikke udgør et problem, men i 
stedet have fokus på, at det er elever vi mangler til faget. 
 
Se FEVU oplæg, er vedhæftede som bilag.   
 

 
Kl. 10.00 
 

2. SSH LUP - Første skoleperiode er godkendt på sidste LUU/ v. Ditte Grostøl 

 

Sagsbeskrivelse: Resten af SSH LUP skal godkendes. 
Der er følgende kommentarer til SSH LUP:  

o Arbejdsgruppen anbefaler at SSH-eleverne får en uges påbygning (SOSU-
hjælperens opgaver i det palliative forløb) – denne uge skal ligge i 
slutningen af skoleperiode 3. 

o Arbejdsgruppen ønsker desuden at der skal nedsættes en ”LUP 
evalueringsgruppe” der mødes hver 1-1,5 år således at de kan sikre at 
LUPPEN bliver evalueret. Det skal være de samme personer der sidder i 
denne gruppe, som dem der har udarbejdet LUPPEN 

Se bilag 
 
 

Indstilling: til drøftelse og beslutning 
 

Referat og beslutning: Ditte gennemgik de nye i de forskellige temaer på de forskellige 
skoleperioder. Skolepraktikopgaverne er også ændret. 
 
Der er forskellige holdninger til at alle elever skal fremlægge Skolepraktikopgaven når de 
kommer retur til skolen. Men det afprøves, og tilrettelægges afhængigt af de enkelte holds 
sammensætning. 
Afsluttende prøve er ændret til gruppeprøve med afsæt i en case udarbejdet af gruppen. Se 
bilag. 
LUPPEN blev godkendt. 
 
Der er kommet 2 forslag til 2 ugers påbygning: 1 uge med demens (forslag fra 
arbejdsgruppen) og 1 uge med det palliative forløb (forslag fra undervisere).   
Punktet omkring påbygning skal på næste LUU, hvor repræsentanter fra arbejdsgruppen 
deltager i forhold til både demens og palliation.  
 
Der var en generel snak om, hvordan der kan arbejdes med filmoptagelser mv. og i den 
forbindelse skal der udarbejdes etiske regler/krav.  
Når der optages film, skal det ske på skolens IPad og uploades på Moodle, som er i et 
lukket forum. Af hensyn til GDPR sikkerheden og elevernes digitale beskyttelse kan 
Youtube eller lignende ikke bruges som en fil delingsmulighed.  
 

  
 
Kl. 10.20 
 

3.  SSA LUP/ v. Ditte Grostøl 

 



   

Sagsbeskrivelse: Der er udarbejdet ny LUP i forbindelse med ny bekendtgørelse 
 

Indstilling: til orientering og godkendelse af ny LUP  

 
Se bilag 
 

Referat og beslutning: Kort gennemgang af temaerne i skoleperiode 4 og 5, hvor der 
ligeledes er indlagt simulationer.  
Skolepraktikopgave 6 er nu trindelt – der er både skriftlighed (helhedsbeskrivelse) og et 
produkt – der skal fremlægges for vejlederen i praktikken. Efterfølgende samles der op på 
skolen. 
På næste LLU-møde vil metoden simulation blive demonstreret af projektleder Line Larsen.  
 
Der skal laves en mere præcis formulering ift. ”praktikkens læringsmaterialer”  i forhold til 
somatikpraktik på sygehuset - de vil blive udarbejdet det kommende år, når Regionen har 
udarbejdet nye læringsmaterialer. Ligeledes skal det besluttes om det er et krav at eleverne 
bruger LOG bog.  
 
Det er super vigtigt, at det er de rigtige skolepraktikopgaver der lægges i læringspakkerne!!  
 
Fremadrettet skal der være evalueringer af LUPPERNE efterhånden som et forløb er slut. 
Gruppen der har udarbejdet LUP bliver indkaldt af Ditte, og der skal laves en større skriftlig 
evaluering, når første hold har gennemført et helt forløb.  
 
LUP godkendes. 
 

 
 
 
 
Kl. 10.50 

4. Tilbagemelding fra rammeplansgruppen/ v. Ditte Grostøl 

Sagsbeskrivelse: rammeplansgruppen mødtes d. 30/8. Der er flyttet på sommerferien på 
nov. 2021 hold i Slagelse og Roskilde, samt ændringer på SSA-august 2021 – se bilag 
 
 

Indstilling: til godkendelse 
 

Referat og beslutning: Ændringer til SSA august 21: ok 
Ændring på SSA november 2021: I Slagelse ok – men ikke i Roskilde, de ønsker ikke at der 
flyttes på sommerferien.  
 

 
 
 
Kl. 11.10 
 

5. Hvordan arbejder vi med ECL i Kalundborg/ Susanne Marstal og Majbritt 
Vangslev 

Sagsbeskrivelse: der er kommet et spørgsmål fra kommunerne om ECL (elevcentreret 
læring) og samlæsning, om det skal være løsningen på de meget små hold fremover? 
 



   

Indstilling: til drøftelse 
 

Referat og beslutning: Punktet tages på fælles LUU. Men ja samlæsning af forskellige 
hold er en model, vi nogle gange er nødt til, da skolen med de meget små hold lige nu ikke 
har økonomi  til at der er en underviser  på hvert  hold. 
 

 
Kl.11.30 
 

6. Vejled.nu/ Annette Hartmann 

Sagsbeskrivelse:  
D. 30.8. blev der afholdt webinar om vejled.nu, hvor det er tydeligt, at der er mange 
børnesygdomme især ift. anvendelse af platformen i regionerne. 
 

Indstilling: Der ønskes en drøftelse om kommuner og regionen går i gang med at 
anvende vejled.nu.  
 

Referat og beslutning: Vejled.nu er et program FEVU har udviklet, der handler om at 
skabe vejledning på tværs af tid og rum. 
 
Programmet er gratis lige nu, men senere kommer det til at koste penge. Det er frit for 
kommunerne og regionerne at bruge det eller ej.  
Der var ikke den store tilslutning i LUU til at bruge vejled.nu 
 

 
Kl. 11.40 
 

7. Kontakt til SSA eleverne/ Heidi Lemb 

 

Sagsbeskrivelse: Den eneste kommunikationsvej, som Region Sjælland har til SSA-
elever i sygehuspraktik er deres private mail. 
  
Det er en udfordring: 

·         at der hver gang er mail, som ikke er korrekt nedskrevet eller ugyldige 
·         at mange af disse private mails er usikre, så de bliver spærret i Region Sjællands 

virussystem 
  
 

Indstilling: Behov for kvalitetssikring af disse mails – til drøftelse. 
 
 

Referat og beslutning: Alle elever har en ZBC-mail, så dialog med praktikken i regionen 
skal fremover kommunikeres den vej.  
 

 
 
Kl. 11.50 
 

Korte, gensidige orienteringer: 
• Orientering om hvor mange GF2 elever fra januar holdet har fået en uddannelsesaftale/ 

Majbritt – Vi er på nuværende tidspunkt godt med. Punktet tages med på de kommende 
LUU møder 



   

• Orientering om at påbud på Slagelse afdelingen er sendt i udbud. 


