Referat
Udvalg: Portøruddannelsesnævnet
Emne: Referat fra mødet onsdag den 22. juni 2011, kl. 12.30 – 14.30
_________________________________________________________________
Til stede:
Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand)
Janne Uth, Region Sjælland (medlem)
Gurli Evershed, Region Syddanmark (medlem)
Steen Norit, Region Nordjylland (medlem)
Dennis Vagtborg Christensen, FOA (medlem)
Lotte Meilstrup, FOA (suppleant)
Elsebeth Melgaard, Portørskolerne, (tilforordnet)
Katarina Held, sekretær for nævnet
Afbud:
Karen Stæhr, FOA (næstformand)
Kjeld Christiansen, FOA (medlem)
Elias Pedersen, FOA (medlem)
Helle Nørtoft Laursen DR (suppleant)
John Steffensen, sekretariatsleder

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Udbud af uddannelser for portører og uddannelsernes gennemførsel
Bilag 1: Indstilling
3. Behov for nye AMU-uddannelser
Bilag 1: Indstilling
4. Revision af uddannelsesbogen
Bilag 1: Indstilling
5. Nyt fra censorerne
Bilag 1: Indstilling
6. Håndtering af basisbeviserne
Bilag 1: Indstilling
7. Orientering om godkendelse af årsregnskab for 2010
Bilag 1: Indstilling
Bilag 2: Årsregnskab for 2010
8. Meddelelser
Bilag 1: Meddelelser
Bilag 2: Godkendt referat fra mødet den 3.11.2010
9. Forslag om ændring i retningslinjerne for portøruddannelsen

10. Dispensationsansøgning
11. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden med de to eftersendte punkter blev godkendt.
Dennis Vagtborg Christensen, FOA, som har været suppleant, vil i fremtiden være ordinært medlem af Portøruddannelsesnævnet.
2. Udbud af uddannelser for portører og uddannelsernes gennemførsel
Portøruddannelsesnævnet har brug for at kende portørskolernes udbud, og
at udbuddet afspejler det, der er brug for. Portørskolerne har brug for at
kende behovet for uddannelser.
Sekretariatet oplyste, at de to portørskoler i 2010 har gennemført 2 hold
hver på basisuddannelsen med tilsammen 109 deltagere. SOSU C havde
aflyst 2 hold.
I 2011 har SOSU C indtil nu gennemført to hold på basisuddannelsen med
tilsammen 33 deltagere, og Århus Social- og Sundhedsskole har gennemført et hold med 24 deltagere, hvoraf 21 bestod. Det vil sige, at der indtil nu
er 54 portøraspiranter, der her gennemført basisuddannelsen i år.
Portørskolernes tilforordnede gjorde opmærksom på, at de to skoler hver
har et hold på basisuddannelsen til efteråret.
Portøruddannelsesnævnet drøftede det fremtidige behov for basisuddannelsen, og der var enighed om, at behovet i 2012 sandsynligvis vil være
som behovet i år.
Portøruddannelsesnævnet henstiller stadig til, at portørcheferne og portøraspiranterne benytter portørskolerne, så der er større sandsynlighed for at
overbygningsuddannelserne på portøruddannelsen bliver gennemført.
Portøruddannelsesnævnets hjemmeside bør indeholde de sidste nye kursuskataloger. De sidste nye er der ikke nu.
3. Behov for nye AMU-uddannelser
Portørerne skal kunne uddanne sig til det, der er brug for. En gang om året
indstiller efteruddannelsesudvalget EPOS til UVM, hvilke AMU-uddannelser
der er brug for.
Portøruddannelsesnævnet drøftede udviklingen inden for portørernes arbejdsområde. Der var enighed om, at portørerne også vil være efterspurgt i
fremtiden, bl.a. fordi de er fleksible og gerne påtager sig nye opgaver.

Portøruddannelsesnævnet drøftede, om der er behov for nye AMUuddannelser om meget tunge patienter og inden for operationsområdet.
Nævnet var enige om at følge udviklingen på FAM- og sterilområdet.
Portøruddannelsesnævnet ser gerne, at portørcheferne kommer med forslag til områder, hvor der mangler AMU-uddannelser.
4. Revision af uddannelsesbogen
Sekretariatet har modtaget en henvendelse fra en portørchef, der ønsker
uddannelsesbogen revideret, fordi nogle af ordene ikke er tidssvarende.
Portøruddannelsesnævnet drøftede og besluttede en revision af uddannelsesbogen på baggrund af Steen Norits forarbejde. Sekretariatet indarbejder
ændringerne, og den reviderede uddannelsesbog sendes i høring.
5. Nyt fra censorerne
Censorformand Elias Pedersen havde meldt afbud og derfor udgik punktet.
Der var dog flere medlemmer, der efterspurgte en censorkonference i nærmeste fremtid.
6. Håndtering af basisbeviserne
På mødet i december 2010 mellem portørskolerne og portørcheferne blev
håndteringen af basisbeviser nævnt, fordi nogle portørchefer ikke får en kopi af basisbeviset fra portøraspiranten.
Portøruddannelsesnævnet drøftede håndteringen af basisbeviserne. Der
var enighed om, at portørskolerne skal beholde originalen af beviset for
gennemført basisuddannelse og udlevere en kopi til portøraspiranten, når
basisuddannelsen er gennemført.
Portørskolerne skal beholde kopier af beviser for overbygningsuddannelserne og udlevere originalen til portøren.
Baggrunden, for at portørskolerne skal beholde hhv. originaler og kopier af
beviser for modulerne på portøruddannelsen, er, at det er den nemmeste
måde at holde styr på, at portørerne får færdiggjort uddannelsen og får et
uddannelsesbevis.
7. Orientering om godkendelse af årsregnskab for 2010
Portøruddannelsesnævnets årsrapport 2010 er revideret af den statsautoriserede revisor, og han videregiver rapporten uden bemærkninger. Formandskabet har godkendt og underskrevet årsrapporten for 2010.
Formanden konstaterede, at årsrapporten viser, at der er uforbrugte midler
på 5.846 kr. for året 2010, samt at nævnet har en egenkapital på 50.506 kr.
Lotte Meilstrup gjorde opmærksom på, at PASS og EPOS er ved at få en ny
hjemmeside, og at pengene kunne bruges på at revidere Portøruddannelsesnævnets hjemmeside. Sekretariatet lovede at sende et link til nævnets
medlemmer, når PASS' hjemmeside er i luften. En revision af hjemmesiden
kan komme på næste møde i Portøruddannelsesnævnet.

8. Meddelelser
Ændring af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i voksen- og efteruddannelse og lov om arbejdsmarkedsuddannelse er vedtaget
af Folketinget den 1. juni 2011. De endelige bestemmelser er endnu ikke
formuleret i en bekendtgørelse, men ud fra sekretariatets kendskab til
UVMs overvejelser, er det sekretariatets vurdering, at de ikke vil få en praktisk betydning for portøruddannelsen.
Nyt mål i Arbejde med døende og afdøde patienter, og uddannelsen bliver
dermed igen en AMU-uddannelse. Titlen på 46836 bliver Patientrelateret
arbejde med døende og afdøde.
AMU-uddannelse til FAM. EPOS søger penge til udvikling. UVM er meget
forbeholden i forhold til at give meldinger om EPOS får penge og i så fald
hvornår. Uddannelsen kan derfor tidligst være færdig i 1. kvartal 2012.
9. Forslag om ændring i retningslinjerne for portøruddannelsen
Steen Norit har ønsket, at Portøruddannelsesnævnet drøfter de retningslinjer for portøruddannelsen, der forhindrer, at portøraspiranter kan få godskrevet funktionsrettede AMU-uddannelser, der er taget inden de påbegynder portøruddannelsen.
Portøruddannelsesnævnet drøftede problemstillingen og blev enige om at
ændre i Retningslinjer for portøruddannelsen, så der på side 4 efter sætningen ”Overbygningsuddannelsen kan ikke påbegyndes, før basisuddannelsen er afsluttet.” indføjes følgende:
”En portøraspirant kan på sin overbygningsuddannelse få godskrevet AMUuddannelser inden for FKB’en patientrelateret service på sygehusene. Uddannelserne skal i så fald være gennemført inden uddannelsesaftalen indgås, og AMU-beviserne må ikke være mere end 5 år gamle.”
10. Dispensationsansøgning
Overvagtmester Steen Norit søger på vegne af en af sine portøraspiranter
dispensation for reglen om, at en overbygningsuddannelse ikke påbegyndes, før basisuddannelsen er afsluttet.
På baggrund af beslutningen under punkt 9 besluttede Portøruddannelsesnævnet at give dispensation.
11. Evt.

