Referat
Udvalg: Portøruddannelsesnævnet
Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 – 15.30
_________________________________________________________________
Til stede:
Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand)
Janne Uth, Region Sjælland (medlem)
Steen Norit, Region Nordjylland (medlem)
Dennis Vagtborg Christensen, FOA (medlem)
Lotte Meilstrup, FOA (suppleant)
Anders Kold for Elsebeth Melgaard, Portørskolerne, (tilforordnet)
Katarina Held, sekretær for nævnet
John Steffensen, sekretariatsleder
Afbud:
Karen Stæhr, FOA (næstformand)
Kjeld Christiansen, FOA (medlem)
Gurli Evershed, Region Syddanmark (medlem)
Elias Pedersen, FOA (medlem)

Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner (suppleant)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Retningslinjer for valg af censorer osv.
Bilag 1: Indstilling
Bilag 2: Forslag til ny tekst til Retningslinjer for portøruddannelsen
Bilag 3: Gældende kommissorium for censorkorpset
Bilag 4: Nuværende tekst i Retningslinjer for portøruddannelsen
3. Uddannelsesbogen og den bariatriske patient
Bilag 1: Indstilling
4. Udbud af uddannelser for portører og uddannelsernes gennemførsel
Bilag 1: Indstilling
Bilag 2: Kursuskatalog fra portørskolen i Herlev
Bilag 3: Kursuskatalog fra portørskolen i Århus
5. Sterilarbejdet på sygehusene som overbygningsuddannelse
Bilag 1: Indstilling
6. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse
Bilag 1: Indstilling
7. Portøruddannelsesnævnets årsplan og mødeplan for 2012
Bilag 1: Indstilling

8. Portøruddannelsesnævnets budget for 2012
Bilag 1: Indstilling
Bilag 2: Forslag til budget for 2012
9. Meddelelser
Bilag 1: Meddelelser
Bilag 2: Godkendt referat fra mødet den 3.11.2010
10. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2. Retningslinjer for valg af censorer osv.
Der var udsendt et forslag til en ny tekst til Retningslinjer for portøruddannelsen
vedrørende den praktiske censor samt et forslag om, at Portøruddannelsesnævnet
holder et møde med censorkorpset og hvert andet år afholder et kursus for censorerne.
Der var enighed om, at den nye tekst skal indskrives i Retningslinjer for portøruddannelsen. Teksten skal dog have en anden struktur nemlig en stillingsbetegnelse
(hvilke kompetencer en censor skal have), kommissoriet, opgaver og til sidst praktiske oplysninger. Derudover skal der indføjes, at censorerne skal have indgående
viden om og erfaringer med uddannelsen af portører og portørernes arbejdsområde. Sætningen vedrørende formandskabets registrering af gennemførte prøver skal
slettes, da ansættelsesstedet giver portørskolerne besked, når en portøraspirant
har bestået den praktiske prøve; og skolerne skal gemme beviser ind til CPR nr.
udgår, dvs. til personen dør.
Der var enighed om, at der ikke skal afholdes et kursus for censorer hvert andet år,
men efter behov. Behovet kan fx opstå, når censorernes egne kompetenceprofil fra
arbejdspladsen bliver sammenholdt med den stillingsbeskrivelse, der udarbejdes
for censorer.
Den nye tekst udarbejdes af sekretariatet i samarbejde med formanden og sendes i
høring i Portøruddannelsesnævnet.
Der var enighed om, at en repræsentant for censorformandskabet bør sidde i Portøruddannelsesnævnet, og at Portøruddannelsesnævnet mødes med censorkorpset i forbindelse med næste møde i Portøruddannelsesnævnet (8.2.2012). Om
formiddagen afholdes møde i Portøruddannelsesnævnet, så spiser nævnet og
censorkorpset frokost sammen, og derefter er der et fælles møde med følgende
punkter: præsentation, Portøruddannelsesnævnets opgaver, censorkorpsets opgaver og håndteringen af opgaver, herunder at censorerne får tid til at løse censoropgaverne af deres arbejdspladser.
Det blev oplyst, at Elias Pedersen har trukket sig som censor og censorformand,
og at censorerne afholder møde den 2. november 2011 for at vælge en ny formand. Der var enighed om, at det nuværende censorkorps har fungeret godt.

3. Uddannelsesbogen og den bariatriske patient
En censor er fremkommet med ønsket om, at Uddannelsesbogen skal indeholde
mål om den bariatriske patient. Portøruddannelsesnævnet drøftede behovet for
dette. Man var enige om ikke at have særlige mål for den bariatriske patient i Uddannelsesbogen. Meget tunge patienter indgår i basisuddannelsen, fordi det er et
mål i AMU-uddannelsen Forflytning og speciallejring: Faget giver forudsætninger
for at flytte svært overvægtige personer og lejre patienter, som skal opereres. Portøruddannelsesnævnet vil dog drøfte det med censorkorpset på det kommende
møde.

4. 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.
Anders Kold oplyste, at hovedparten af aktiviteterne inden for patientrelateret service foregår på portørskolerne. Men det er et vigende marked, og der gennemføres
kun et hold på basisuddannelsen til foråret. Der er cirka en halvering af hold for
portørerne. Dette skyldes sandsynligvis, at VEU-godtgørelsen er reduceret til 80 %,
og at hospitalerne har haft afskedigelsesrunder og derfor kan ansætte ledige, uddannede portører i stedet for at ansætte aspiranter.
Sekretariatet skal kontakte portørskolen i Århus for at høre, om hold har været aflyst i år, og hvad forventningerne er til 2012, og maile svaret til Portøruddannelsesnævnets medlemmer.
Lotte Meilstrup ønskede, at nævnet på næste møde drøfter, om kurserne har det
rette indhold.
Steen Norit roste portørskolen i Århus, fordi den kalder delene i den teoretiske del
af portøruddannelsen for hhv. modul 1, modul 2 osv. og derved skaber en strukturel sammenhæng.
5. Sterilarbejdet på sygehusene som overbygningsuddannelse
Sygehuset Himmerland ønsker, at AMU uddannelsen Sterilarbejdet på sygehusene
kan tages som en overbygningsuddannelse på portøruddannelsen.
Portøruddannelsesnævnet drøftede forslaget. Der var enighed om, at AMU uddannelsen Sterilarbejdet på sygehusene ikke skal kunne tages som en overbygningsuddannelse på portøruddannelsen, fordi det vil blive endnu sværere at få gennemført overbygningsuddannelserne, hvis der er flere at vælge imellem. Derudover
mener nævnet ikke, at antallet af portører i sterilcentraler generelt er så stort, at det
nødvendiggør, at AMU-uddannelsen bliver en overbygningsuddannelse.
Sygehuset i Himmerland kan indsende dispensationsansøgninger, så vil Portøruddannelsesnævnet give dispensation, så de portører, der skal arbejde i sterilcentralen, kan tage AMU uddannelsen Sterilarbejdet på sygehusene som en overbygningsuddannelse på portøruddannelsen.

6. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse
Der er intet nyt at berette. Danske Regioners uddannelsespolitiske udspil skulle
komme december 2011.

7. Portøruddannelsesnævnets årsplan og mødeplan for 2012
Der blev aftalt følgende indsatsområder for 2012:
1. Styrkelse af samarbejdet mellem Portøruddannelsesnævnet og censorkorpset
2. Løbende orientering om, hvad der sker inden for AMU bl.a. mht. VEUgodtgørelse og nye uddannelser
3. Løbende dialog om portørskolernes kursusudbud, og om der er nok kursister til
at uddannelserne afvikles
4. Drøftelse af udviklingen inden for området og behov for nye AMU-uddannelser
5. Løbende orientering om den fremtidige portøruddannelse

Der blev aftalt følgende mødedatoer for 2012:
Onsdag den 8.2.
Onsdag 6.6
Onsdag 7.11

(uge 6)
(uge 23)
(uge 45)

Møderne i juni og november er fra 12.30-15.30, mens mødet i februar vil ligge om
formiddagen efterfulgt af et møde med censorkorpset om eftermiddagen.

8. Portøruddannelsesnævnets budget for 2012
Budgetopfølgning per den 30. september 2011 viser, at der er alene omkostninger
til udvalgets forplejning. Udvalget får derfor også et overskud i 2011.
Budgettet for 2012 er som forslag fremskrevet med 2 procent, og der er som tidligere afsat penge til transport, forplejning og informationsmateriale.
Portøruddannelsesnævnet har en egenkapital per 1.1.2011 på 50.506 kr. Denne
egenkapital vil forøges, hvis der kun benyttes penge på mødeforplejning ved de to
møder i 2011.
John Steffensen oplyste, at det vil blive nødvendigt at lægge Portøruddannelsesnævnets hjemmeside over på et tidssvarende it-system, og at det sandsynligvis vil
koste under 25.000 kr. Portøruddannelsesnævnet var enige om at få dette gjort,
når der var tid til det.
Derudover var der enighed om at købe en gave til Elias Pedersen som tak for hans
indsats som censorformand.
Med disse bemærkninger blev budgettet godkendt.

9. Meddelelser
Portørens arbejde med akutte patienter i skadestuer m.m.
EPOS er ved at udvikle AMU-uddannelsen Portørens arbejde med akutte patienter
i skadestuer, akutmodtagelser og traumecentre. Skolerne vil sandsynligvis kunne
udbyde den i løbet af foråret 2012.
Portøruddannelsesnævnet orienteres, når indholdet af uddannelsen er færdigt
Steen Norit mindede om, at denne uddannelse ikke skal benyttes som overbygningsuddannelse, men som efteruddannelse.
www.EfterUddannelse.dk
EfterUddannelse.dk bliver fra 1.11.2011 obligatorisk at benytte til at søge VEUgodtgørelse og befordringstilskud til de medarbejdere, der skal tage AMUuddannelser. Dvs. at det ikke længere vil være muligt at benytte almindelige breve.
Efteruddannelse.dk benyttes til at finde de rigtige AMU-uddannelser, tilmelde medarbejderne, betale for dem, søge VEU-godtgørelse og få godtgørelsen overført til
kontoen.
10. Evt.
Steen Norit rejste den problemstilling, at der er 5 regioner, men kun de 4 af regionerne er repræsenteret i Portøruddannelsesnævnet.

