
 
 
 
 
  
 
 
 
 

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN 
Peter Bangs Vej 7A, 2000 Frederiksberg 
Telefon 38 38 41 00 | info@diakonissen.dk | www.diakonissestiftelsen.dk 
 
 
 

Dagsorden lokalt uddannelsesudvalg (LUU) – Social- og sundhedsud-
dannelserne på Diakonissestiftelsen 

Tid: Mandag 12. 2. 2018 kl. 13.30 – 15.30 

Sted: Bjælkeloftet (ind ad indgang 5B og spørg om vej i receptionen) – se vedhæftede oversigts-

kort. 

Parkering: Vær opmærksom på, at der er 2 timers parkering på Diakonissestiftelsens parke-

ringsplads med parkeringsskive – kom i god tid, da pladsen ofte er meget fyldt.  

 

 

 

1. Velkommen og præsentation 

 

2. Godkendelse a fdagsorden 

 

3. Farmakologi og medicinhåndtering  

PASS anmodede i 2016 Danske SOSU-skoler om et samarbejde om at sikre et ensartet 

niveau i faget Farmakologi og medicinhåndtering og understøtte, at der arbejdes sy-

stematisk med den obligatoriske prøve i faget. Resultatet af samarbejdet er Vejledning 

til tilrettelæggelse og gennemførelse af faget farmakologi og medicinhåndtering.  

PASS vil gerne opfordre medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg til at bruge vej-

ledningen som inspiration til LUU´s bidrag i arbejdet med den lokale undervisnings-

plan (LUP) for faget Farmakologi og medicinhåndtering.  

Særligt bilaget til vejledningen, der omhandler opgaver og dataindsamling i praktikken, 

kan bidrage som inspiration til, hvordan skole og praktik kan samarbejde om at kvalifi-

cere elevens læring. Og hvordan praktikundervisningen fx kan bidrage til prøven i fa-

get.  

 

Der er i særlig grad tre nedslag i vejledningen, som er væsentlige for LUU at drøfte og 

forholde sig til ved en lokal tilpasning og implementering af vejledningens modeller.  

·         Forslag til placering og tilrettelæggelse af prøve  

·         Fælles retningslinjer for den obligatoriske prøve  

·         Opgaver og dataindsamling i praktikken  

 

Bilag 1 og 2 

 

4. Grundforløbsprøver 2017 – en drøftelse af lokale retningslinjer 

Danske SOSU-skoler har nedsat en arbejdsgruppe, der har indsamlet og gennemgået 

skolernes prøvebestemmelser og eksemplariske cases. Dette store og omfattende arbej-

de er mundet ud i rapporten Grundforløbsprøver 2017. Arbejdsgruppen har været i lø-



 
 
 
 
 
 
 
 
 

bende dialog med PASS. Det har været et konstruktivt samarbejde med positiv betyd-

ning for etableringen af fælles forventninger til GF2 prøvens indhold og niveau. PASS 

vil gerne opfordre medlemmerne af LUU til at sætte de lokale retningslinjer for GF2 

prøven på dagsordenen. En drøftelse af de lokale retningslinjer vil med fordel kunne 

tage sit afsæt i Danske SOSU-skolers rapport og PASS' bemærkninger til rapporten. 

 

Bilag 3 

 

5. Farmakologiopgaven i praktikken - vejledende 

De tre opgaver er opbygget ud fra den fælles model: 

· De to første sider indeholder en generel information om opgaverne og går igen i 

alle tre opgaver 

· Herefter følger skabelonen, som eleven skal arbejde ud fra. Der er spørgsmål i 

skabelonen, der går igen i de tre praktikperioder, og der er spørgsmål, der er til-

passet, så de retter sig mod den enkelte praktikperiode. Progressionen sikres via 

udvælgelse af borger og situation.  

Skabelonen består af: 

 

 En generel del, der omhandler lovgrundlaget for social- og sundhedsassisten-

tens arbejde med farmakologi og medicinhåndtering.  

 En specifik del, der retter sig mod den medicinske behandling hos en udvalgt 

borger.  

 Pædagogiske overvejelser i forhold til samarbejdet med borgeren og eventu-

elle pårørende.  

Bilag 4 (2 stk) 

6. Orientering og drøftelse af Handleplan for øget gennemførelse (HØG) 

se mere: https://www.diakonissestiftelsen.dk/media/3994/handlingsplan-for-oeget-

gennemfoerelse-2018-final-180118-loth.pdf 

 

7. Orientering om ansvar- og opgavefordeling i forbindelse med praktikopsøgende 

arbejde 

 

Bilag 5 

 

8. Dialog omkring elevernes grundbøger. 

 

9. Evt. 
 

https://www.diakonissestiftelsen.dk/media/3994/handlingsplan-for-oeget-gennemfoerelse-2018-final-180118-loth.pdf
https://www.diakonissestiftelsen.dk/media/3994/handlingsplan-for-oeget-gennemfoerelse-2018-final-180118-loth.pdf

