Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
(Sendt pr. e-mail til: stine.hesse.hansen@stukuvm.dk og stukeko@stukuvm.dk)

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) indstilling vedrørende ønsker fra PASS om uddannelsesændringer
Ved brev af 12. maj 2016 har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) anmodet REU om indstilling vedrørende ønsker fra
Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og
sundhedsuddannelsen (PASS) om uddannelsesændringer, idet MBUL fra
PASS har modtaget ansøgning om nedlæggelse af den eksisterende social-og sundhedsuddannelse og oprettelse af to nye uddannelser, social- og
sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen.
I sammenhæng hermed har MBUL har endvidere ved mail af 19. maj
2016 sendt følgende to nye bekendtgørelser i høring med høringsfrist
fredag den 10. juni 2016, kl. 10.00:
1) Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper og 2) Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent.
På denne baggrund bemærker REU følgende:
1. REUs indstilling til ønsker fra PASS om uddannelsesændringer
Overordnet finder REU opdelingen i to selvstændige uddannelser med
hver sin klare profil positiv, som vil styrke uddannelserne, så de i højere
grad vil afspejle den opgaveudvikling, der allerede er vidt fremskredet
indenfor især det nære sundhedsvæsen.
I forlængelse heraf og på baggrund af ansøgning og begrundelse fra
PASS, jf. ministeriets brev af 12. maj 2016, samt i henhold til § 1, stk. 3,
jf. og § 35, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser, hvor det fremgår,
at REU rådgiver om oprettelse og nedlæggelse af uddannelser, indstiller
REU følgende ændringer:
Nedlæggelse af den trindelte social- og sundhedsuddannelse, oprettelse
af erhvervsuddannelse til social- og sundhedshjælper, samt oprettelse af
erhvervsuddannelse til social- og sundhedsassistent begrundet i det faglige udvalgs ønske om to nye uddannelser med kompetenceprofiler, der
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afspejler behovet på arbejdsmarkedet, jf. ansøgning af 11. april 2016 fra
PASS.
I forhold til REUs indstilling ovenfor bemærkes, at de private arbejdsgivere i REU udtaler, at de generelt er positive over for de foreslåede ændringer. Det er en god ide at skille de to uddannelser ud fra de hensyn,
som også angives i høringen med et behov for en styrket faglig specialisering og imødekommelse af nye behov og ydelser i ældreplejen. DA er
derfor enige i forslaget.
Flere virksomheder peger dog på, at der ikke er nok elever, der søger ind
på den nuværende uddannelse, og at virksomhederne har svært ved at
rekruttere nok elever til begge uddannelser. I lighed med andre uddannelser på velfærdsområdet mangler de private virksomheder ofte kvalificeret arbejdskraft.
De foreslåede ændringer ville på den ene side kunne bidrage til at løfte
området i prestige, men DA har også en bekymring for, at rekrutteringen
kan blive endnu sværere, hvis eleverne skal starte på hvert deres grundforløb. I øjeblikket går man videre på social- og sundhedsassistentuddannelsen direkte fra social- og sundhedshjælperuddannelsen og altså
ikke har 1/2 år på SU først. Nu vil det også blive sådan for social- og
sundhedsassistentuddannelsen, og det kan blive en udfordring for rekrutteringen til uddannelsen.
2. REUs bemærkninger til to bekendtgørelsesudkast, jf. ovenfor
REU har ikke særskilte bemærkninger hertil.
Til MBULs orientering i relation til punkt 1. og 2. ovenfor vedlægger
REU Danske SOSU-skolers og Bestyrelsesforeningen for Social-og
sundhedsskolers fælles høringssvar af 26. maj 2016 til REUs høring over
udkast til bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper og bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og
sundhedsassistent.
Venlig hilsen
Stina Vrang Elias
Formand

