Uddannelsesaftale i forbindelse med ansættelse som portør
Det bekræftes hermed, at der er indgået en uddannelsesaftale mellem:

Arbejdstagers navn
Tjenestenummer/CPR nr.

Arbejdsgiver

Portøruddannelsesnævnet blev nedsat af Sygehusforeningen i henhold til
betænkningen af 12. marts 1964 fra et udvalg vedrørende uddannelse af portører.
Portøruddannelsen er en overenskomstaftalt uddannelse mellem Danske Regioner og
FOA (Fag og Arbejde). Den nuværende uddannelse bygger på en aftale om
uddannelsens indhold indgået mellem Forbundet af Offentlige Ansatte og
Amtsrådsforeningen i Danmark per 1. juli 1997 og godkendt af
Portøruddannelsesnævnet.
Den overenskomstbestemte portøruddannelse består af to dele:
1. En obligatorisk, teoretisk basisuddannelse, der veksler med praktik på
ansættelsesstedet. Alle gennemfører basisuddannelsen i løbet af aspiranttiden
(de første 8 måneders ansættelse).
2. En obligatorisk overbygningsuddannelse, som den enkelte i samarbejde med
arbejdslederen sammensætter i forhold til individuelle behov på
arbejdspladsen. Overbygningsuddannelsen sammensættes i forhold til
følgende hovedområder: Det patientrelaterede (hvide) område, Det tekniske
(blå) område samt Det gartneriske (grønne) område.
Bemærk, at:

• basisuddannelsen er sammensat af det godkendte grundkursus for portører
samt AMU-uddannelsen Patienttransport og forflytning m.v.
I basisuddannelsen indgår minimum 4 ugers praktik i det patientrelaterede
(hvide) område.
• aspiranten inden afslutningen af aspiranttiden skal gennemføre og bestå den
teoretiske og den praktiske prøve.

• overbygningsuddannelsen kan først gennemføres efter bestået
basisuddannelse, og den sammensættes af AMU-uddannelser og andre af
Portøruddannelsesnævnet godkendte relevante uddannelser.
• portøruddannelsen sammenlagt indeholder 10 kursusuger med efterfølgende
oplæring i de nye arbejdsfunktioner (praktik).
•

den samlede portøruddannelse gennemføres over en periode på 12
måneder.

Uddannelsens grundlag er basisuddannelsen på 6 uger. Formålet er at skabe
holdninger til den fremtidige funktion som portør. Basisuddannelsen indeholder
desuden Patienttransport og forflytning m.v., som er en grundkompetence i portørens
jobområde.
Til overbygningsuddannelsen vælger portøraspiranten i samarbejde med
arbejdsgiveren mindst 4 ugers variable kursusmoduler. Disse skal tilgodese såvel
individuelle som arbejdspladsrelaterede behov og er målrettet kompetencer på det
patientrelaterede, det tekniske eller det gartneriske område.
I arbejds/praktikperioderne mellem kurserne etableres der på arbejdspladsen en
løbende instruktion gennem hele det tidsrum, uddannelsen dækker. Hermed
sikres, at den teoretiske undervisning gøres praktisk anvendelig gennem en
struktureret og målrettet vejledning.
De involverede parter forpligter sig hermed til at gennemføre portøruddannelsen efter
følgende tidsskema:
Basisuddannelsen
Basisuddannelsen skal gennemføres inden for 8 måneder efter ansættelsen.
Kursusperiode
Fra
6 ugers teori
Grundkursus for portører:
Basismodul 1
Basismodul 2
Basismodul 3
Prøve aflægges
Praktik
De resterende uger er praktik, heraf mindst 4 ugers
praktik i det hvide område
Prøve aflægges

Til

Overbygningsuddannelsen
Overbygningsuddannelsen består af 20 dages uddannelse og kan først gennemføres
efter bestået basisuddannelse (dvs. 9.-12. måned af ansættelsen). Man kan ikke
vælge Patienttransport og forflytning m.v. eller tage den samme uddannelse flere
gange.
Kursusperiode
Nr.

Titel

Dage

Fra

Til

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Portøraspiranterne kan ikke påbegynde basisuddannelsen, før uddannelsesaftalen er
helt udfyldt, dvs. også med overbygningsuddannelsen – og underskrevet af
arbejdsgiver og arbejdstager.
Arbejdsgiveren opbevarer uddannelsesaftalen.
Portørskolerne opbevarer uddannelsesbeviset for basisuddannelsen. Portørcheferne
samler løbende uddannelsesbeviserne for overbygningsuddannelserne og sender
dem samlet til den portørskole, hvor basisuddannelsen er gennemført, når de 20
dages overbygningsuddannelse er gennemført. Portørskolerne udsteder Bevis for
uddannelse som portør til portøren, når der foreligger dokumentation for gennemført
basisuddannelse og de 20 dages overbygningsuddannelse, dvs. når alt er gennemført
og bestået efter reglerne.

Dato

Arbejdsgiver
Kopi af denne uddannelsesaftale sendes til:
Den lokale FOA-afdeling, SOSU-sektoren, og portørskolen

Denne uddannelsesaftale er revideret den 10.2.2010

Arbejdstager

