
   

Dagsorden SOSU LUU d. 24.november 2022 
 

SOSU LUU: 

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

Harrekilde, Heidi Lemb, Dorte Myhre Therkildsen, Anette Due Hartmann, Pia Påske, Lars 

Mortensen, Maibritt Gisli, Jesper Svanberg, Annie B. Schytte, Katja Irmark, Lene Bylov, Anja 

Broad og Lone Rasmussen, Lise Hygum. 

 
Tilforordnet uddannelseschef og sekretær for udvalget: Majbritt Vangslev.  

Tilforordnet uddannelseschef: Susanne Marstal. 

Tilforordnet og referent: Susanne Marstal (afbud), ref. Lone Rasmussen 

Afbud: Heidi Lemb, Susanne Marstal 

 
Kl. 11.15 
 

1. Introduktion til simulation som pædagogisk metode ved Line Mia Larsen 

Sagsbeskrivelse: Vi vil gerne vise hvordan vi på skolen bruger simulation som en 
pædagogisk metode. 

Indstilling: information 
 

Referat og beslutning:  
Line Mia Larsen, simulationsansvarlig på skolen, gav os en grundig og inspirerende 
indføring i, hvad simulation kan give eleverne (og os). 

 
Frokost kl. 12 
 
KL 12.30 
 

1. Kommunerne venter på RKV-A vurderingerne/ ved Karen Rolsted og Charlotte 
Juhl eller Annette Farnov 

Sagsbeskrivelse: Kommunerne oplever at der er ventetid på RKV-A, hvilket gør 
kommunen mangler profil skemaer. 
 
Vi har tidligere udarbejdet en procedure for RKV-A med datoer for frister på RKV-A m.m. 
Sidst vi talte om proceduren, blev vi på LUU enig om, at det fungerer meget godt, og hvis 
der kom udfordringer, ville vi tage det op igen på LUU. 
 
Se bilag 
 
 

Indstilling: drøftelse og beslutning 
 
 

Referat og beslutning:  
Kommunerne mangler ofte RKV-A på ansøgere, de gerne vil/skal ansætte på SSA.  
Anette F og Heidi Ø oplever ikke, at der er ventetid på RKV-A, men at der ofte kommer 
henvendelser meget tæt på holdstart og så er det meget svært for skolen at nå at få dem 
ud før start. Skolen oplever ikke, at der er en flaskehals på dette punkt. Heidi Ø fortæller, 
at ansøgere ofte glemmer at få sendt konkret en ansøgning til GF2 og så kan skolen ikke 



   

gå videre i processen, selv om der er rettet henvendelse fra kommende arbejdsgiver. 
Nogen arbejdsgivere kan være i tvivl, om de skal tilbyde ansøger SSH eller SSA. Derfor 
afventer de RKV-A før de går videre i ansættelsesprocessen.  
 
RKV-A kan foregå på 3 måder:  

• Ansøger er i tvivl om SSH eller SSA – tilbydes RKV-A 

• RKV-A til elever over 25 år i forbindelse med optag/uddannelsesaftale på SSA 

• RKV-A hvis uden uddannelsesaftale på GF2 til SSA 

Forskelligt i kommunerne, hvordan rækkefølgen er mht. RKV-A i ansættelses-
processen, bl.a. fordi de lokale vilkår er forskellige. Skolen har sat en optagelsesfrist 
på 2 uger før holdstart. Procedurerne er præget af de aktuelle udfordringer med 
rekruttering.  
Vi skal arbejde på at få ansøgere til at sende en ansøgning til GF2 på Optagelse.dk 
hurtigst muligt, for at nedsætte behandlingstiden. Skolen (Heidi Ø) vil fremover give 
kommunerne besked, hvis nogen af de elever, som kommunerne har meldt ind til 
skolen, ikke har ansøgt om optagelse på GF2. 
 

RKV-A fungerer generelt godt. 
 
KL: 12.50 
 
 

2. SSH og SSA-dimensionering ved Ditte Grostøl. 

 

Sagsbeskrivelse: Status på ansættelse i 2022, samt forventede antal hold i 2023 
 
Se bilag 
 
 

Indstilling: Til information 
 

Referat og beslutning:  
Ditte informerede om elevtal. Generelt set meget færre ansøgere på alle afdelinger. Derfor 
har der også været færre hold.  
Forventningen er 118 færre elever end dimensioneret i 2023. Dette får konsekvenser i form 
af færre hold. Revideret oversigt sendes ud med referatet. 
 
Et tæt samarbejde imellem arbejdsgivere og skole skal sikre at rammeplanerne hele tiden 
er ajour, dvs. at der oprettes hold, hvis der er elever nok til det. Derfor opfordres 
kommunerne til løbende at informere skolen/Heidi Ø, hvis der optages flere end planlagt, så 
der kan findes en løsning i form af ekstra hold.  
 
Der kommer SSH EUV1-forløb i Køge og Holbæk til foråret.  
 

 
Kl. 13.10 
 

3. SSA afsluttende projekt og afsluttende prøve ved Ditte Grostøl 
 

Sagsbeskrivelse: Vi vil gerne introducere det nye projekt og prøveform på SSA-
uddannelsen 



   

 
 

Indstilling: til information og efterretning 
 

Referat og beslutning:  
Vi vil gerne støtte eleverne i projektformen, så de bygger op til afsluttende projekt og bliver 
mere praksisrelaterede og mindre akademiske. 
Projektformen bygges op i elementer, så der er progression igennem uddannelsen.  
 
Den nye projektform gælder SSA-hold fra august 2022, dvs. efter den nye LUP.  
Afsluttende prøve tager afsæt i en case, som eleven selv har udarbejdet ud fra en fastlagt 
skabelon. Sideantallet er mindsket fra 9-12 til 6-8 sider. Elevens oplæg skal indeholde et 
produkt, fx en folder, screening, graf, billeder eller praksisnær handling.  
Formen tages til efterretning. 

  
 
Kl. 13.25 
 

4. Argumentation for ekstra VUF på SSH samt LUP på SSH EUV1 ved Ditte 
Grostøl og repræsentanter fra arbejdsgruppen i udvikling af SSH LUP  

 

Sagsbeskrivelse: Ved sidste LUU kom der 2 forslag til 2 ugers påbygning: 1 uge med 
demens (forslag fra arbejdsgruppen) og 1 uge med det palliative forløb (forslag fra 
undervisere).  LUU ønskede en uddybning fra arbejdsgruppen på SSH LUP samt fra 
underviserne omkring palliation. 
 

Indstilling: til information og beslutning 

 
 

Referat og beslutning:  
Ekstra valgfri uddannelsesspecifikke fag på SSH: 
Praktiklængden fastholdes som fastlagt i bekendtgørelsen. Der er p.t. ikke stemning for at 
trække eleverne ud af praktikken i to uger for at lave påbygning i de to VUF-fag. 
Arbejdsgiverne ønsker en noget mere konkret beskrevet metode, før punktet kan tages op 
igen. 
LUP: 
Kalundborg-holdene kommer til at køre SSH-EUV1 med ECL (elevcentreret Læring) efter 
den nye LUP og kræver derfor godkendelse pga. logistik og elevantal. Alle andre hold kører 
videre efter den gamle model. 6 temaer. Indholdet er ens for de to modeller, men temaerne 
er organiseret lidt anderledes.  
 
Det foreslås at modellen ses som et forsøg, der skal evalueres efterfølgende.  
Slagelse Kommune har planlagt et forløb, hvor ufaglærte tager EUV1 på ordinære hold, 
hvor de følger holdet på skoleforløbene, men arbejder på deres normale arbejdsplads 
med alm. løn i praktikperioderne. Der skal laves en ensartet og sammenlignende 
evaluering af alle tre EUV1-modeller. 
LUP’en godkendes.  
 

 
 
Kl. 13.40 
 



   

5. Procedure om hvem der har ansvaret for at give regionspraktikstederne 

besked hvis SSA-eleverne har ændringer i deres uddannelsesplan og derfor 

ikke skal starte i praktik ved Karen Rolsted og Majbritt Vangslev 
 

Sagsbeskrivelse: Regionen har henvendt sig, da de oplever SSA elever ikke møder op i 
praktik på grund af sygdom, barsel eller lignende.  
 
Hvem har ansvaret for at informere regionen? 
 

Indstilling: til drøftelse og beslutning 
 

Referat og beslutning:  
Det handler formentlig primært om, at elever stopper i spændet imellem praktikfordeling på 
skolen og praktikstart. Der er flere fejlkilder – også på skolen. Gensidig opmærksomhed på 
dette punkt.  
 

 
Kl. 14.00 
 

6. Træning for skills deltagerne set i forhold til regionsmesterskabet samt DM i 
Skills ved Majbritt Vangslev 

Sagsbeskrivelse:  
FEVU er meget optaget af, at konkurrencerne både skal medvirke til at højne 
uddannelsens faglige niveau og til at eksponere uddannelserne overfor 
uddannelsessøgende.  
FEVU håber, at LUU aktivt understøtter begivenhederne, så de får størst mulig effekt. 

 
Flere ansættende myndigheder og oplæringssteder fandt dialogen med skolerne om 
planlægningen af elevernes tid til forberedelse til DM uhensigtsmæssig. De oplevede, at 
der manglede dialog om, hvor meget og hvornår eleverne skulle fritages fra oplæring for 
at træne på skolen, og at arbejdsgiverne ikke i tilstrækkelig grad blev inddraget i disse 
beslutninger. 
 
Se bilag af tidligere aftalte tidsforbrug til Skills elever. 
 
 

Indstilling: information og beslutning 

Referat og beslutning:  
Undring over, at der ikke er aftalt tidsforbrug på landsplan. Oplevelse af, at både skills-
deltagere og andre elever lærer rigtig meget af at deltage i/overvære Skills. 
Det tidligere overslag over tidsforbrug til SKILLS fastholdes, da det er vores oplevelse af at 
passe meget godt med elevernes behov. Dokumentet lægges på sosu.info.zbc 
 

 
Kl. 14.20 
 

7. Procedure mellem somatikpraktik på sygehus til kommune ved Heidi Lemb 
 



   

Sagsbeskrivelse: På sygehuset skal der efter somatikpraktikken udfyldes PASS-
hjælpeskema, så denne bliver medtaget i kommunernes samlede vurdering ift. af 
praktikerklæringen. 
Det opleves meget forskelligt, hvordan de enkelte kommuner anvender dette PASS-
skema og ønsker ”forretningsgangen”: 

·         Nogle ønsker PASS-hjælpeskema sendes elektronisk 
·         Nogle ønsker besked om PASS-hjælpeskema og derigennem bekymring 

  
Nuværende procedure er: at eleverne selv bærer dette skema med til 
kommunepraktikken. 
Er der bekymring for en elev fra sygehuspraktikken, så kontaktes arbejdsgiver. 
  
Nogle praktiksteder sender altid PASS-hjælpeskema til skolen – andre gør aldrig. 
 
  

Indstilling: At vi drøfter proceduren, så dette gøres ens ift.: 
·         Overgange mellem sygehus til kommune (fælles praktikerlæring) 
·         Dokumentation til skolen 

 

Referat og beslutning:  
Tidligere aftalt procedure fastholdes.  
Proceduren er: Eleverne bærer selv hjælpeskemaet med til kommunepraktikken. 
Er der bekymring for en elev fra sygehuspraktikken, så kontaktes arbejdsgiver af 
praktikvejleder. 
Skolen ønsker generelt ikke at modtage hjælpeskemaer, kun praktikerklæringer. 
 

 
 
 
 
Kl. 14.40 
 
  
 

Korte, gensidige orienteringer: 
 

• Indgåelse af uddannelsesaftaler på GF2 SSH/SSA 

I 2021 har der været store problemer med at få registreret aftaler på GF2, så ZBC 
opnår ikke bonus på SSH/SSA. Der er kommuner, som ikke ansætter elever på 
GF2-online. Skolens oplevelse er at nogle online-elever bliver også opfordret til at 
stoppe på onlineforløbet for at blive ansat på ordinært GF2.  
 
• Ved næste LUU har vi punktet på om evalueringer af elevcentreret læring 

 
• Der er SSA-elever som har godskrivning for dansk, men ikke orienteres om 

muligheden for at få uddannelsen afkortet. Arbejdsgiverne opfordres til at skrive 
til Majbritt ang. dette.  
 

• Skolen mangler censorer til de afsluttende prøver. Praksis må meget gerne 
opfordre SSA/sygeplejersker fra praksis til at melde sig ved at kontakte Jane 
Nielsen på jann@zbc.dk  
 
 

mailto:jann@zbc.dk


   

 


