Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. august
2008
Til stede
Formandskab
Erik Brouer, Danske Regioner, Region Hovedstaden (formand)
Medlemmer fra Danske Regioner
Janne Uth, Region Sjælland (medlem)
Gurli Evershed, Region Syddanmark (medlem)
Medlemmer fra FOA
Kjeld Christiansen, FOA (medlem)
Stig Ove Jensen, FOA (medlem)
Skolernes tilforordnede
Annette Rolighed, SOSU C
Sekretariatet
Mette Vase, konsulent
Afbud fra
Karen Stæhr, FOA (næstformand)
Elias Pedersen, FOA (medlem)
Sten Norrit, Region Nordjylland (medlem)
Lotte Meilstrup, FOA (suppleant)
Dennis Vagtborg, FOA (suppleant)
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Har du i hånden
Bilag:
Bemærkninger: Drøftet med formandskabet
Indstilling:

Godkendelse

Referat:

Godkendt

Ad 2) Orientering om arbejdet med at omlægge Portøruddannelsen til
erhvervsuddannelse (fast punkt på dagsordenen)
Ingen
Bilag:
Bemærkninger: Ingen
Indstilling:

Til orientering

Referat:

I arbejdsgruppen har meldingerne fra regionerne været, at
forbruget af portører er status quo, og at der forventes en lille
stigning. Der er et ønske om at få et uvildigt konsulentfirma til at
analysere behovet for antallet af portører i fremtiden samt deres
arbejdsopgaver.

FOA har overfor Danske Regioner givet udtryk for, at det er
ønskværdigt at der snart rettes henvendelse til
Undervisningsministeriet bl.a. for at afklare kravene til
ovenstående analyse.
Arbejdsgruppen har besluttet en række nye mødedatoer og Stig
Ove Jensen formidler mødeplanen via sekretariatet.

Ad 3) Udpegning af censorer
1. Funktionsbeskrivelse for censor ved afholdelse af
Bilag:
portøruddannelsens praktiske prøve på landets
institutioner
2. Kommissorium for censorkorpset
Bemærkninger: Portøruddannelsesnævnet skal udpege censorer. Nævnets
medlemmer bedes sende indstillinger fra deres region til
sekretariatet forud for mødet, så der kan udarbejdes en samlet
indstillingsliste.
Indstilling:

Til drøftelse
Liste over forslag til censorer blev runddelt på mødet. Censorerne
fra Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region
Hovedstaden blev udpeget.
Der var forespørgsel fra Region Sjælland om, hvorvidt de kan
have 5 censorer. Ifølge kommissoriet skal der udpeges to fra hver
region, for at korpset ikke er for stort til at have fælles tiltag. Samt
at de udpegede kan vedligeholde deres kvalifikationer i forhold til
funktionen som censor.
Janne Uth og Gurli Evershed peger på 2 censorer fra hhv. Region
Sjælland og Region Syddanmark. De mailes til sekretariatet
senest 1. oktober 2008, hvorefter de sendes i skriftlig høring.
Når alle censorer er udpeget skriver sekretariatet til de 10
censorer og beder dem udpege en formand.

Ad 4) Koordinering mellem skoler og censorer i forbindelse med den
praktiske prøve herunder revision af begge uddannelsesbeviser
1. Bevis for den praktiske prøve
Bilag:
2. Bevis for den samlede portøruddannelse
Bemærkninger: Efter de nye principper for uddannelsesbeviser er indført, har
censorerne erfaret, at de kun kan underskrive selve beviset for
den praktiske prøve. Men de kan ikke underskrive, at deltageren
har bestået den teoretiske prøve i forbindelse med selve prøven.
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Portøruddannelsen skal gennemgå uddannelsesbeviserne og
finde en procedure, der kan løse problemet
Indstilling:

Til drøftelse

Referat:

Nævnet pointerede, at censorerne kun underskiver på selve den
praktiske prøve og ikke på praktikforløbet. For at det bliver
tydeligt på beviset, fremhæves det yderligere i skabelonen.
Skolernes tilforordnede spurgte til procedurerne vedrørende
uddannelsesbeviser m.m. Sekretariatet tilbød at genfremsende
brev til skolerne vedrørende procedure vedrørende
uddannelsesaftaler, beviser m.m.

Ad 5) Status på reduktion af Portørskoler
Ingen
Bilag:
Bemærkninger: Ifølge de nuværende retningslinjer skal portørskolen, hvor
portøraspiranten har gennemført sin basisuddannelse:
1) Modtage beviser fra overbygningsuddannelsen fra
portørchefen, såfremt uddannelsen er taget på en anden
skole
2) Udstede det samlede bevis for portørskolen
I forbindelse med at to portørskoler stopper udbuddet med
udgangen af 2008, skal portøruddannelsesnævnet finde en model
for 1) overlevering af information om gennemførte
basisuddannelser og 2) hvilke skoler portørcheferne skal sende
beviser for overbygningsuddannelserne.
Sekretariatet har modtaget nogle af oplysningerne, men kan ikke
stå for det egentlige koordineringsarbejde.
Indstilling:

Til drøftelse

Referat:

Sekretariatet laver en skrivelse til Portørskolerne om
overleveringsforretningen i forbindelse med nedlæggelsen af to af
de fire skoler. Af skrivelsen skal det fremgå, at når
basisuddannelsen er gennemført, skal bevis samt
uddannelsesaftale for aspiranterne formidles fra hhv. skolen i
Region Nord til Århus Social- og sundhedsskole samt fra
Hvidovre Hospital til SOSU C.
Sekretariatet sørger for at lave en nyhed på hjemmesiden om, at
der reduceres til to skoler samt hvilke skoler der overtager
basisbeviser og uddannelsesaftaler.
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Ad 6) Status på antallet af gennemførte basisuddannelser
1. Bilag mailes af Stig Ove Jensen eller runddeles på mødet
Bilag:
Bemærkninger: I 2005-2007 er der 29 % af portørerne, der ikke har fået afsluttet
basisuddannelsen med en prøve. Der er ikke mulighed for at få et
overblik over overbygningsuddannelsen.
Nævnet ønsker at sammenholde de tal med tallene fra den første
halvdel af 2008, for at se om opstramningen af reglerne omkring
portøruddannelsen har en effekt.
Indstilling:

Til drøftelse

Referat:

Sekretariatet bad om at få fremsendt bilaget elektronisk.
40% får ikke den påkrævede uddannelse. Ca. 10 skyldes at de
har afbrudt forløbet. Stig Ove Jensen vil opgøre, om der er
tendens til, at det er et problem på bestemte arbejdspladser.
Formanden bad om, at der også bliver opgjort kronologisk for at
se om tendensen er at det med årene er blevet værre eller bedre.
Formanden pointerede at nævnet må analysere årsagerne og
følge op på det. Stig Ove Jensen vil i den forbindelse kontakte de
lokale tillidsrepræsentanter.
Nævnet besluttede at Stig Ove Jensen skal sortere listerne per
region og senest 17. september 2008 sende dem til den i nævnet,
der repræsenterer regionen. Vedkommende gennemgår
materialet for at få dokumenteret for hver enkelt person, om
forklaringen på det manglende uddannelsesbevis er afbrydelse af
ansættelsesforhold, manglende fremsendt bevis osv. Listerne
sendes cc til sekretariatet så opgørelserne bliver journaliseret.
På næste møde gennemgås resultaterne. Nævnet drøftede, hvad
der skal gøres ved de personer, hvor det viser sig, at de mangler
uddannelse og/eller et eksamensbevis.
Nævnet vil drøfte det videre på næste møde. Men følgende
forslag kom frem: 1) Censor kan tage ud og vurderer dem. 2) Der
kan hentes ideer fra Social- og sundhedsskolernes erfaring med
Individuel Kompetence Vurdering (IKV). Til næste møde sørger
sekretariatet for at fremskaffe bilag med eksempler på IKV
materiale.

Ad 7) Enkeltfag der erstatter AMU-uddannelser
1. Oversigt over enkeltfag der erstatter nuværende AMUBilag:
uddannelser
2. Oversigt over ændringer i målbeskrivelser
Bemærkninger: Ad. 1-2 Oversigt over AMU-uddannelser, der bliver pålagt
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betaling i forbindelse med at det nedlægges som AMU og
oprettes som enkeltfag på erhvervsuddannelsen til
Hospitalsserviceassistent. Underudvalget for social- og
sundhedsområdet tager stilling til, om de nye fag søges optaget i
FKB Patientrelateret service på sygehusene på deres møde 16.
september 2008.
Evt. kommentarer for Portøruddannelsesnævnet kan medtages.
Portøruddannelsesnævnet skal tage stilling til følgende:
• Om enkeltfagene fortsat skal indgå i Portørernes
overbygningsuddannelse
• Om nogle af fagene ønskes i den oprindelige form. Dette
er kun muligt, hvis der kan argumenteres for, at der ikke er
identitet. Dvs. at indholdet er anderledes, på et andet
niveau eller den samlede uddannelse er af en anden
varighed.
Indstilling:

Til drøftelse

Referat:

Nævnet bad om link til medlemmerne af det faglige udvalg for
Serviceassistentuddannelsen:
Link til Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service
Link til Fællesudvalget for Serviceerhvervenes uddannelser
Nævnet tog nedlæggelsen af AMU uddannelserne til efterretning.

Ad 8) Generel orientering
1. Mødeplan
Bilag:
Bemærkninger: Ad 1. Mødedeltagerne bedes anføre om de har punkter til de
kommende møder.
Anne-Dorthe Sørensen erstatter Katrine Orebo Pyndt som
suppleant for Danske Regioner.
Nævnet efterspurgte antallet af hits på portoeruddannelse.dk på
sidste møde. Sekretariatet er ved at få etableret den funktionalitet
og vender tilbage med oplysninger vedrørende hits. Nævnet
ønskede ligeledes at få oplyst antallet af abonnenter på Nyt fra
Portøruddannelsesnævnet. Per 4. august 2008 var der 117
abonnenter.
Portørskolen på Hvidovre Hospital, har kontaktet sekretariatet for
at høre, om de må fuldføre portøraspiranternes basisuddannelse
selvom den strækker sig ind i januar 2009. Sekretariatet har
svaret på formandskabets vegne, at det ikke er et problem.
Indstilling:

Til orientering

Referat:

Sekretariatet orienterede om, at EPOS er ved at få lavet en

Side 5 af 6

analyse af efteruddannelsesbehovet indenfor psykiatrien.
Sekretariatet orienterede om, at der er udtrykt ønske om at tilrette
uddannelsesaftalen, så perioderne for de tre basismoduler kan
indtastes hver for sig.
Annette Rolighed uddelte udbudsfolderen. Sekretariatet bad om
elektronisk version. Formand bad om at det bliver tilføjet, at det er
forudsætningen for at påbegynde uddannelsen er at
uddannelsesaftalen er udfyldt. Sekretariatet tilbød at lave en
nyhed om folderen, hvis materialet tilsendes elektronisk.
Skolerne har udtrykt ønske om at have 2 pladser som
tilforordnede, en til hver skole. Nævnets formand pointerede, at
dialogen med skolerne er vigtig. Derfor skal der være en 1
repræsentant fra skolerne og den anden skole kan fint være
suppleant, hvis den tilforordnede ikke kan deltage i mødet.
Nævnet ser ikke behov for 2 tilforordnede, især da den
nuværende portøruddannelse er i fin drift og arbejdet med
nyudvikling er placeret i den arbejdsgruppe, der behandler
spørgsmålet om at portøruddannelsen skal overgå til
erhvervsuddannelse. Desuden forventer nævnet, at skolerne
kommunikerer og samarbejder på en måde, så beslutninger og
information fra møderne formidles videre.

Ad 8) Evt.
Bilag:

Ingen

Bemærkninger: Ingen
Indstilling:

Ingen
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