Referat
Udvalg:

Portøruddannelsesnævnet

Dato:

Onsdag den 3. november 2010, kl. 12.30 – 15.30

Emne:

Referat fra mødet den 3. november 2010

_________________________________________________________________
Til stede:
Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand)
Janne Uth, Region Sjælland (medlem)
Steen Norit, Region Nordjylland (medlem)
Elias Pedersen, FOA (medlem)
Stig Ove Jensen, FOA (medlem)
Elsebeth Melgaard, Portørskolerne, (tilforordnet)
Lotte Meilstrup, FOA (suppleant)
Dennis Vagtborg Christensen, FOA (suppleant)
Katarina Held, sekretær for nævnet
John Steffensen, sekretariatsleder
Afbud:
Karen Stæhr, FOA (næstformand)
Gurli Evershed, Region Syddanmark (medlem)
Kjeld Christiansen, FOA (medlem)
Helle Nørtoft Laursen DR (suppleant)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Fremtidige opgaver for portører
Bilag 1: Indstilling
3. Udbud af uddannelser for portører og uddannelsernes gennemførsel
Bilag 1: Indstilling
Bilag 2: Katalog fra SOSU C
Bilag 2: Katalog fra Århus Social- og Sundhedsskole
4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse
Bilag 1: Indstilling
5. Nyt fra censorerne
Bilag 1: Indstilling
6. Status på opfølgning på uddannelsesbeviserne
Bilag 1: Indstilling
7. Orientering om dispensationer givet det sidste år.
Bilag 1: Indstilling
8. Drøftelse af årsplan og mødeplan for Portøruddannelsesnævnet

Bilag 1: Indstilling
Bilag 2: Årsplan og mødeplan
9. Budget for 2011
Bilag 1: Indstilling
Bilag 2: Budget for 2011
10. Meddelelser
Bilag 1: Nye AMU-uddannelser
Bilag 2: Notat fra SOSU-lederforeningen fra 8.9.2010 om finanslovens betydning
for SOSU- skolerne
Bilag 3: Referat fra mødet den 2.6.2010
11. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2. Fremtidige opgaver for portører
Portøruddannelsesnævnet mente ikke, at udviklingen umiddelbart medfører behov
for andre nye AMU-uddannelser end AMU-uddannelsen for portører til de nye Fælles Akut Modtagelser. Portøruddannelsesnævnet vil meget gerne kunne læse med,
når denne uddannelse bliver udviklet.
John Steffensen vil undersøge muligheden for, at Portøruddannelsesnævnet orienteres om indholdet i uddannelsen, når den udvikles.
John Steffensen mente ikke, at de generelle besparelser på uddannelsesområdet
vil få konsekvenser for udviklingen af AMU-uddannelsen, og at EPOS derfor vil
modtage penge til AMU-uddannelsen for portører til de nye Fælles Akut Modtagelser. Uddannelsen vil i så fald kunne benyttes fra efteråret 2011.
3. Udbud af uddannelser for portører og uddannelsernes gennemførsel
Katalogerne fra portørskolerne, SOSU C og Århus Social- og Sundhedsskole, var
blevet udsendt sammen med oversigten over de overbygningsmoduler, som Portøruddannelsesnævnet henstiller til portørchefer og portøraspiranter i det hvide område, at de vælger at tage på portørskolerne nemlig:
1. Kontakt med psykisk syge
2. Arbejde med døende og afdøde patienter
3. Forflytningsteknik og speciallejring
4. Voldsforebyggelse og konflikthåndtering
5. Hvad fejler den syge?
6. Portøren som fast vagt
Portøruddannelsesnævnet henstilling skyldes, at der er problemer med at få nok
deltagere, og kurserne dermed aflyses. Det medfører, at det kan være svært at
færdiggøre portøruddannelsen med relevante overbygningsuddannelser inden for
et år.
Der var enighed om at fastholde denne henstilling.
Elsebeth Melgaard kunne oplyse, at der på nuværende tidspunkt kun er 3 tilmeldte
til basisuddannelsen til næste år på SOSU C. Pga. store besparelser på AMU-

taxametret har skolerne meget svært ved at gennemføre kurser med for få tilmeldte.
Erik Brouer roste katalogerne fra portørskolerne.
Steen Norit gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at kursuskatalogerne dækker
1½ år frem i tiden, for at nye uddannelsesaftaler kan udfyldes både med basisuddannelsen og med alle overbygningsmodulerne og dermed overholde tidsfristen.
Elsebeth Melgaard vil sige det videre til Leo Fodgaard Hansen, Århus Social- og
Sundhedsskole.
4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse
Der er intet nyt, men Danske Regioner vil i nærmeste fremtid komme med et samlet
udspil for uddannelserne på hospitalsområdet herunder portøruddannelsen.
5. Nyt fra censorerne
Censorformand Elias fortalte, at prøverne bliver afholdt planmæssigt. Der er intet
nyt, og derfor afholdes mødet for censorer først til næste år. Janne Uth nævnte, at
der i hendes bagland var ønsker om, at der snart blev afholdt et censormøde. Det
blev aftalt, at Janne og Elias efterfølgende taler om årsagerne til behovet for et
censormøde.
6. Status på opfølgning på uddannelsesbeviserne
I 2008 kom det frem, at mange portører ikke havde afsluttet uddannelsen og fået et
uddannelsesbevis. Dette har Portøruddannelsesnævnet gjort noget ved. Der er udarbejdet lister over portører, der mangler beviser, og de er blevet gennemgået. Det
er især Stig Ove Jensen, der har stået for at følge opgaven til dørs. Han har fået
hjælp af de 4 regionsrepræsentanter (Steen Norrit, Gurli Evershed, Janne Uth og
Elias Pedersen).
Der er nu enten en forklaring på, at portørerne ikke har fået et uddannelsesbevis, fx
at de ikke længere er ansat, eller de har fået afsluttet deres uddannelse og fået et
bevis. Portøruddannelsesnævnet afslutter dermed sagen. Portøruddannelsesnævnet regner ikke med, at det samme problem vil opstå i fremtiden, da ingen begynder uddannelsen uden en udfyldt uddannelsesplan.
Erik Brouer takkede for det gode arbejde.
7. Orientering om dispensationer givet det sidste år.
Der var udsendt en kort orientering om de 5 dispensationer, som Formandskabet
har behandlet mellem møderne i år. Portøruddannelsesnævnet havde ingen bemærkninger.
8. Drøftelse af årsplan og mødeplan for Portøruddannelsesnævnet
Der var udsendt et forslag til en årsplan med indsatsområder og en mødeplan. Årsplanen blev vedtaget med en tilføjelse om, at der på møderne skal være en løbende orientering om portøruddannelsen som EUD.
Indsatsområder 2011 bliver:
1. Løbende orientering om, hvad der sker inden for AMU bl.a. mht. skolernes udbud, VEU-godtgørelse og nye uddannelser.
2. Løbende dialog om portørskolernes kursusudbud, og om der er nok deltagere,
til at uddannelserne afvikles.
3. Drøftelse af udviklingen inden for området og behov for nye AMU-uddannelser
4. Løbende orientering om den fremtidige portøruddannelse og om portøruddannelsen som en erhvervsuddannelse

Det blev aftalt at afholde møder i Portøruddannelsesudvalget kl. 12.30-15.30 den
9.2.2011, 22.6.2011 og 2.11.2011.
Det er efterfølgende aftalt med formandskabet, at der kun afholdes to møder, da
det skønnes, at disse to møder kan dække behovet for fælles drøftelse i 2011.
Årsplan og mødeplan er herefter revideret, så der kun er to møder. Den reviderede
udgave vedhæftes som et bilag til referatet.
9. Budget for 2011
Det udsendte budget for 2011 blev taget til efterretning.
Budgettet for 2011 er fremskrevet med 2 % til 12.240. Der er afsat 10.000 kr. til
møder og rejser og 2.420 kr. til informationsmateriale.
10. Meddelelser
Der var udsendt følgende meddelelser:
AMU uddannelsen for portører til de nye Fælles Akut Modtagelser: EPOS har valgt
at søge penge til udvikling af uddannelsen.
AMU- uddannelserne Innovation – idéudvikling og Innovation – gennemførsel og
formidling er begge tilknyttet FKB 2688.
Der er på Portøruddannelsesnævnets opfordring kommet et nyt mål i AMUuddannelsen Arbejde med døende og afdøde patienter, og uddannelsen bliver
dermed igen en AMU-uddannelse. Uddannelsen vil sandsynligvis være færdiggodkendt til foråret.
Finanslovsforslagets betydning for AMU-området bliver bl.a. en reduktion af VEUgodtgørelse.
11. Evt.
Steen Norrits bemærkning om katalogerne fra portørskolerne er refereret under
punkt 3.
Lotte Meilstrup nævnte, at både FOA og Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser arbejder for at gøre opmærksom på det problematiske ved at reducere i voksen-efteruddannelsesområdet, dvs. både i taxameter til skolerne og
EVE-rammen, dvs. penge til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.
Stig Ove Jensen, FOA oplyste, at han vil opstille til hvervet som næstformand
(enekandidat), og FOAs repræsentation i Portøruddannelsesnævnet vil derfor blive justeret.

