Referat
Udvalg:

Portøruddannelsesnævnet

Dato:

Den 2. juni 2010

Tid:
Kl. 12.30 – 15.30
__________________________________________________________________
Til stede:
Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand)
Steen Norrit, Region Nordjylland (medlem)
Elias Pedersen, FOA (medlem)
Janne Uth, Region Sjælland (medlem)
Kjeld Christiansen, FOA (medlem)
Stig Ove Jensen, FOA (medlem)
Gurli Evershed, Region Syddanmark (medlem)
Anders Kold, Portørskolerne, (tilforordnet)
Lotte Meilstrup, FOA (suppleant)
Dennis Vagtborg Christensen, FOA (suppleant)
Katarina Held, sekretær for nævnet
John Steffensen, sekretariatsleder
Afbud:
Karen Stæhr, FOA (næstformand)
Jacob Møller Jørgensen, Danske Regioner (suppleant)
Elsebeth Melgaard, Portørskolerne, (tilforordnet)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Status på hvor portøruddannelserne gennemføres
Bilag 1 – Forside
3. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse
Bilag 1 – Forside
4. Nyt fra censorerne
Bilag 1 – Forside
5. Status på opfølgning på uddannelsesbeviserne
Bilag 1 – Forside
6. Forslag fra Rigshospitalet om en AMU uddannelse for portører omhandlende
akutte patienter i akutmodtagelse og traumecentre
Bilag 1 – Forside
Bilag 2 – Ansøgning til EPOS
7. Meddelelser
Bilag 1
8. Evt.

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Det udsendte forslag til dagsorden blev godkendt.

Punkt 2. Status på hvor portøruddannelserne gennemføres
Anders Kold indledte punktet med at tilslutte sig kataloget fra portørskolen i Århus,
men han ser gerne, at uddannelsen Hvad fejler den syge? indgår og tages før Portøren som fast vagt. Kataloget i form af en lille folder kan blive udsendt to gange
årligt. Der vil være en tidsmæssig afstemning mellem basisuddannelsen og overbygningsuddannelserne, så portørerne får mulighed for praksiserfaring. Portørskolen i Herlev kan kun garantere, at uddannelsen gennemføres med under 20 tilmeldte, hvis der er indgået en aftale om betaling af tomme pladser, eftersom skolen er
taxameterfinasieret.
Steen Norrit refererede mødet om overbygningsmoduler mellem repræsentanter fra
skolerne og Portøruddannelsesnævnet. Man er kommet frem til at foreslå 5 overbygningsmoduler:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontakt med psykisk syge
Arbejde med døende og afdøde patienter
Forflytningsteknik og speciallejring
Voldsforebyggelse og konflikthåndtering
Hvad fejler den syge?

6. Portøren som fast vagt
Efter en grundig drøftelse blev man enige om at understrege, at portørerne skal
have den overenskomstmæssige uddannelse, og at man fastholder de funktionsrettede portøruddannelser.
Portøruddannelsesnævnet henstiller derfor til portørchefer og portøraspiranter i det
hvide område, at de vælger mellem de 5-6 foreslåede uddannelser, og at uddannelserne tages på portørskolerne.
Portøruddannelsesnævnet henstiller derfor til skolerne om at give sekretariatet besked, hvis der er et funktionsbestemt kursus, der skal aflyses pga. for få tilmeldte.

Punkt 3. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse
Lotte Meilstrup orienterede om, at Karen Stæhr har haft kontakt med Danske Regioner. Danske Regioner vil komme med et samlet udspil for uddannelserne på hospitalsområdet herunder portøruddannelsen

Punkt 4. Nyt fra censorerne
Censorformand Elias Pedersen fortalte, at det er hans indtryk, at afviklingen af de
praktiske prøver følger retningslinjerne for prøven. Der er planer om at afholde et
censormøde til oktober.
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Punkt 5. Status på opfølgning på uddannelsesbeviserne
Stig Ove Jensen mente, at det er svært at komme længere med hensyn til at følge
op på de manglende uddannelsesbeviser. Steen Norrit har ingen, der mangler, og
Janne Uth har næsten ingen. Stig foreslog, at portørskolerne fremover holder øje
med, at portørerne får færdiggjort deres uddannelse og får et uddannelsesbevis.
Der var enighed om, at de 4 regionsrepræsentanter (Steen Norrit, Gurli Evershed,
Janne Uth og Elias Pedersen) gør et sidste forsøg og sender besked til Stig. Der
var desuden enighed om, at problemet fremover ikke vil være så stort, fordi ingen
begynder uddannelsen uden en udfyldt uddannelsesplan, og derfor bliver de nye
portøraspiranter lettere at følge til dørs.

Punkt 6. Forslag fra Rigshospitalet om en AMU uddannelse for portører omhandlende akutte patienter i akutmodtagelse og traumecentre
Der var megen ros til portørerne Jonas Lisgaard og Gert Kristensen og portørleder
Lars Lund fra Rigshospitalet for deres initiativ til en AMU uddannelse for portører i
akutmodtagelser og traumecentre samt deres forslag til, hvad kursisterne skal lære
på uddannelsen.
Erik Brouer sagde, at det er relevant med en sådan landsdækkende uddannelse.
Han mente, at der vil komme flere døgnbemandede fælles akutmodtagelser med
tilsammen ca. 400 portører ansat. Han mente desuden, at uddannelsen især var
relevant som efteruddannelse for portører, men også kunne være relevant for andre faggrupper, pga. at man arbejder i team.
John Steffensen mente, at de første hold allerede vil kunne begynde om 12 måneder, hvis alt går efter planen, fordi Jonas Lisgaard, Gert Kristensen og Lars Lunds
har lavet et meget grundigt forarbejde.
Der var enighed om, at sekretariatet sender ansøgningen videre til EPOS, og at
sekretariatet skriver til portørerne Jonas Lisgaard og Gert Kristensen og portørleder
Lars Lund samt Bente Frederiksen, Udviklingsafdelingen, Rigshospitalet, og roser
deres arbejde samt fortæller, at Portøruddannelsesnævnet har vedtaget at gå videre med deres forslag.
Punkt 7. Meddelelser
Der var ingen bemærkninger til dette punkt.
Punkt 8. Eventuelt
Elias Pedersen har fået en henvendelse fra Region Hovedstadens Apotek i Herlev.
Nogle af deres medarbejdere skal have en portøruddannelse. Da der er en regel
om, at alle portøraspiranter skal have været 4 uger i det hvide område, opfordrer
Elias til, at man andre steder stiller de nødvendige praktikpladser til rådighed.
Steen Norrit anmodede på vegne af Lis Fibæk og Bjarne Hansen om, at de får referaterne fra møderne hurtigere end de nuværende 14 dage. Anders Kold lovede at
informere dem om møderne, og sekretariatet lovede at sende referatet til dem, når
det er godkendt, dvs. mindst en uge efter at referatet er sendt til godkendelse hos
mødedeltagerne.
Referent Katarina Held, 10. juni 2010
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