Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 10. april
2008
Til stede
Formandskab
Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand)
Medlemmer fra Danske Regioner
Janne Uth, Region Sjælland (medlem)
Gurli Evershed, Region Syddanmark (medlem)
Sten Norrit, Region Nordjylland (medlem)
Medlemmer fra FOA
Elias Pedersen, FOA (medlem)
Kjeld Christiansen, FOA (medlem)
Stig Ove Jensen, FOA (medlem)
Suppleanter
Lotte Meilstrup, FOA (suppleant)
Dennis Vagtborg Christensen (suppleant)
Sekretariatet
Mette Vase, konsulent
Anders Dahl, studentermedhjælp
Afbud fra
Karen Stæhr, FOA (næstformand)
Katrine Orebo Pyndt, Danske Regioner (suppleant)
Lis Tjørnelunde Pedersen, Skolerne (tilforordnet)
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
I forbindelse med punktet vil udvalget få en beskrivelse af
forskellen på lovgivning og styringsredskaber, når en uddannelse
er i hhv. EUD og AMU regi, samt hvordan det adskiller sig fra
styringen af en kontraktuddannelse, som portøruddannelsen pt.
er.

Indstilling:

Til orientering

Referat:

Powerpoint fra oplægget er vedhæftet referatet.
Lotte Meilstrup fortalte på vegne af Karen Stæhr, at
medlemmerne til arbejdsgruppen nu endelig er udpeget. Første
møde er ved at blive etableret.
Erik Brouer bad om at blive orienteret om, hvem der bliver
formand for arbejdsgruppen, når det første møde er afholdt.

Ad 3) Udbud af portøruddannelsen
OBS! Nedenstående bilag er vedhæftet separat
Bilag:
1.
2.
3.
4.
5.

Ansøgning fra SOSU C
Bilag 1 til ansøgning fra SOSU C
Bilag 2 til ansøgning fra SOSU C
Bilag 3 til ansøgning fra SOSU C
Følgebrev til ansøgning fra Århus Social- og
sundhedsskole
6. Ansøgning fra Århus Social- og sundhedsskole
7. Følgebrev til ansøgning fra Region Nord
8. Beskrivelse af portørskolen i Region Nord
9. Bilag med lokal undervisningsplan i Region Nord
10. Beskrivelse af Portørskolen på Hvidovre Hospital
11. Bilag fra Hvidovre Hospital
Bemærkninger: Portøruddannelsesnævnet har besluttet at antallet af portørskoler
i Danmark skal reduceres til én i vest og én i øst. Der er kommet
ansøgninger fra SOSU C og Århus Social- og sundhedsskole.
Indstilling:

Nævnet skal vedtage, hvilke skoler der fortsat skal udbyde
portøruddannelsen.

Referat:

Formanden fungerede som mødeleder på punktet, men deltog
ikke i diskussion pga. inhabilitet.
Der blev rejst spørgsmål om, hvorfor der skal reduceres i antallet
af skoler. Reduktionen begrundes i, at det sikrer oprettelse af hold
samt faglig kvalitet.
Portøruddannelsesnævnet er meget tilfreds med kvaliteten af alle
fire nuværende portørskoler.
Nævnet er dog enige om at pege på de rene SOSU-skoler som
fremtidige udbydere. Først og fremmest fordi de er mest driftsikre
i kraft af selv at have godkendelsen til FKB Patientrelateret
service, men også fordi de kan sikre en faglig kvalitet som
uddannelsesinstitutioner. Desuden konkluderede nævnet, at den
geografiske placering af Social- og sundhedsskolen i Århus er

Side 2 af 5

fordelagtig. Fra og med 2009 er det således Social- og
sundhedsskolen i Århus samt SOSU C, der har retten til at
udbyde portøruddannelsen.
Sekretariatet orienterer alle fire skoler.

Ad 4) Gennemgang af hjemmesiden
1. www.portoeruddannelse.dk
Bilag:
Bemærkninger: Hjemmesiden gennemgås på mødet med henblik på, at evt.
kommentarer eller forslag kan komme på bordet.
Indstilling:

Til drøftelse

Referat:

Medlemmerne af portøruddannelsesnævnet er meget tilfredse
med hjemmesiden. Lokalt får hjemmesiden ros, den opleves som
et godt værktøj.
Nævnet efterspørger om de kan få oplyst antallet af hits på
hjemmesiden samt antallet af abonnementer på nyhedsbrevet.
Desuden blev der knyttet en kommentar til de elektroniske
uddannelsesbeviser, der er sendt til skolerne m.m. Censoren for
den praktiske prøve skal kunne underskrive i forbindelse med
afholdelse af prøven.

Ad 5) Lovpligtig isocyanatuddannelse
1. Link til kursuskompendium for den lovpligtige uddannelse
Bilag:
om isocyanat
Bemærkninger: Arbejdet med isocyanat kan bl.a. give hud og øjenirritationer og
hovedpine, og arbejdstilsynet har derfor med ”AT Bekendtgørelse
292 af 26. april 2001” lovfæstet, at personale skal have
uddannelse, der giver dem kendskab til de sundheds- og
sikkerhedsmæssige forhold og nødvendige
beskyttelsesforanstaltninger.
I efteråret 2001 godkendte arbejdstilsynet uddannelsen:
”Personlig sikkerhed ved arbejde med isocyanatbaserede
kunstgipsbandager og sammenlignelige isocyanatbaserede
produkter indenfor sundhedssektoren og lignende sektorer”. I
2002 godkendte parterne (H:S, ARF og DSR) uddannelsen.
Uddannelsens varighed er 6 timer og henvendelse om
uddannelsen kan for sygeplejerskers vedkommende ske til den
daglige sikkerhedsleder.
Portøruddannelsesnævnet skal drøfte, hvorvidt portørerne
arbejder med isocyanat og har kendskab til uddannelsen.
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Indstilling:

Til drøftelse

Referat:

Nævnet fastslog, at portørerne arbejder med isocyanat flere
steder. Sekretariatet skal Informere om uddannelsen via
hjemmesidens nyhedsbrev.

Ad 6) Diskussion af formål med analyse af, at kun 50% af portørerne med en
basisuddannelse har en overbygningsuddannelse
Ingen
Bilag:
Bemærkninger: Nævnet diskuterede på sidste møde, hvordan det skal forholde
sig til at 50% af portørerne ikke får overbygningsuddannelsen.
Nævnet skal diskutere, om og evt. hvornår problematikken skal
analyseres, og hvad formålet med analysen i givet fald skal være.
Indstilling:

Til drøftelse

Referat:

Stig Ove Jensen arbejder stadig på det skriftlige materiale. 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 senere på året at sammenholde det med tallene
fra den første halvdel af 2008, for at se om opstramningen af
reglerne omkring portøruddannelsen har en effekt.

Ad 7) Generel orientering
1. Årsregnskab 2007
Bilag:
2. Brev sendt til bl.a. portørskolerne vedr. udstedelse af
bevis til uddannelsen Patienttransport og løft mv.
3. Endnu ikke bilag, men den nye uddannelsesordning for
serviceassistentuddannelse kan snart findes på
www.efteruddannelse.dk
4. Mødeplan
Bemærkninger: Ad 1. Årsregnskabet godkendes af formandskabet. Det vil blive
underskrevet på selve mødet. Der er følgende bemærkninger til
regnskabet. Lønomkostningerne dækker knap timeforbruget for
den konsulent samt administrative medarbejder, der er tilknyttet
udvalget. Administrationsbidraget dækker husleje, telefon, IT
m.m. I årsregnskabet er omkostningerne i forbindelse med
kontering, regnskab og revision ikke dækket, ligesom OH til
overordnet ledelse af nævnet ikke er finansieret.
Ad 2. Det fælles beskrivelsessystem for erhvervsuddannelserne
og AMU betyder, at erhvervsuddannelserne i deres anvendelse af
AMU uddannelser kan ændre deres status. I forbindelse med
faget Patienttransport og løft mv. betyder det f.eks. at deltageren
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ikke blot skal vurderes bestået/ikke bestået, men bedømmes ud
fra 7-trin karakterskalaen.
Ad 3. Uddannelsesordningen for serviceassistentudannelsen er
revideret. Følgende AMU uddannelser fra FKB Patientrelateret
service er optaget som specialefag:
• Arbejde med døende og afdøde patienter
• Forflytningsteknik og speciallejring
• Genoptræning i fysioterapeutisk regi
• Hvad fejler den syge
• Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt
• Portøren og hosp.serv.ass. kontakt m. psykisk syge
• Tilberedning og servering for patienter
Indstilling:

Drøftelse

Referat:

Ad 1. Formandens navn skal rettes inden der skrives under.
Nævnet konstaterer med tilfredshed, at ressourcerne udnyttes til
fulde. Formanden opfordrer dog sekretariatets leder til at tage
kontakt, hvis partsbidraget ikke er dækkende.
Ad 4. Til mødet den 28. august skal følgende to punkter tilføjes
dagsordenen:
• Status på antallet af gennemførte basisuddannelser
• Udpegning af censorer
Formanden bad på mødet de lokale regionsrepræsentanter at
undersøge, hvordan censorerne udvælges lokalt.
Sekretariatet har modtaget en mail fra AGA, vedrørende den nye
lægemiddellovs betydning for gassers status. Nævnet fastslog, at
det er hospitalerne opmærksomme på, hvilket sekretariatet
formidler videre til AGA.

Ad 8) Evt.
Bilag:

Ingen

Bemærkninger: Ingen
Indstilling:

Ingen

Referat:

Der var intet at referere.
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