PASS (passinfo@sevu.dk)
Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse
og social- og sundhedsuddannelsen
Vesterbrogade 6 D, 4. sal
1620 København V

København, den 14. maj 2019

Fælles høringssvar til høring af nye uddannelsesordninger for social- og sunhedhedsassistentuddannelsen
og social- og sundhedshjælperuddannelsen

Danske SOSU-skoler skal på vegne af de skoler, der udbyder uddannelserne til social- og
sunhedhedsassistent og social- og sundhedshjælper, gøre følgende bemærkninger til de udsendte udkast til
uddannelsesordninger til ikrafttræden den 1. august 2019.
Generelt for begge uddannelsesordninger finder skolerne, at der er et behov for et samarbejde om udvikle
nogle fælles rammer for talentudvikling - herunder at udvikle flere fag på ekspertniveau. Foreningen
tilbyder derfor at facilitere et sådant samarbejde med henblik på at øge fleksibiliteten i talentudviklingen i
begge uddannelser og derigennem skabe et grundlag, der giver mulighed for at sammensætte lokale
talentpakker i et et tæt samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og praktikstederne.
Det virker i denne forbindelse umiddelbart uhensigtsmæssigt, at talentudviklingen formelt udlægges til
skolerne, når uddannelsesordningen forsat kun indeholder enkelte fag, der er beskrevet med en højere
præstationsstandard. Det virker begrænsende for den lokalt tilrettelagte talentudvikling.
For så vidt angår uddannelsesordningen til social- og sundhedshjælper er der ikke indkommet yderligere
bemærkninger til det fremsendte udkast.
Udkastet til uddannelsesordning for social og sundhedsassistentuddannelsen afføder følegende
bemærkninger fra skolerne:
•

De noterer sig med tilfredshed, at euv-pakker til de såkaldte merit-hjælpere nu indgår i
uddannelsesordningen. Samtidigt bemærkes det dog, at der fortsat ikke er fundet en løsning for
social- og sundhedshjælpere, som i medfør af reglerne i uddannelsesbekendgørelserne for 2001 og
2006, har dispensation til at imødekomme overgangskravene i grundfag på et lavere niveau end det
foreskrevne. (jf. Bek nr. 1073 af 17.12.2001 §15, stk. 2 og BEK nr. 620 af 22.06.2006 om § 17, stk.
3). Der er behov for en udvidelse af målgruppen, så disse ansøgere får en mulighed for at opnå
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kvalifikationer i hhv. dansk og/eller naturfag svarende til overganskravene via adgang til euvpakkerne.
•

Skolerne noterer sig, at ”Generhvervelse af førstehjælp på erhvervsuddannelserne” er udlagt i et
nyt certifikatfag med varighed af 0,2 uge. Anbefalingen om, at generhvervelsen tilrettelægges
således, at eleven har et gyldigt førstehjælpsbevis undervejs i alle praktikperioder udgør imidlertid
både en planlægningsmæssig bindning og en økonomisk udfordring for skolerne. Udfordringerne
skærpes af, at en betydelig andel af de voksne, der optages til uddannelsen med godskrivning for
grundforløbet ikke har et gyldigt førstehjælpsbevis ved uddannelsesstart og derfor risikerer at
skulle gennemgå 2 generhvervelser undervejs i hovedforløbet.
Anbefalingen betyder også, at skolerne ikke får mulighed for at lægge erhvervelsen af førstehjælpsbeviset ved indledningen til grundforløb 2, hvilket opleves som en uheldig begrænsning.
Det bemærkes i denne sammenhæng, at skolerne skal erlægge afgift ved udstedelse af hvert enkelt
bevis - herunder også bevis for generhvervelse.

Herudover er der ikke bemærkninger til det fremsendte udkast til uddannelsesordning for social- og
sundhedsassistentuddannelsen.
Vi er til rådighed for en drøftelse af, hvordan et eventuelt fælles tiltag i forhold til talentudviklingen kan
realiseres.
Med venlig hilsen
På foreningens vegne
e.b.

Michael Kümmel
Chefkonsulent
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