
 

Referat  
 

Portøruddannelsesnævnet  
 
Dato: Mandag den 22. marts 2021 
Tid: kl. 12.30 – 13.30 
Sted: Virtuelt - teamsmøde  
_________________________________________________________________  
 
Deltagere: 
Mette Luplau Gliese, Region Hovedstaden (formand)  
Vinni Jakobsen, FOA (næstformand) 
Bjarne Petersen, Region Nordjylland 
Per Olsen, FOA 
Dennis Vagtborg Christensen, FOA 
Tim Kristensen, FOA 
Rikke Engelbrecht Andersen, Region Sjælland 
Gurli Evershed, Region Syddanmark 
Lotte Meilstrup, FOA (suppleant)  
Torben Juul Larsen, FOA (suppleant) 
Hanne Mentz Nedergaard, Portørskolerne, (tilforordnet) 
Jette Sonny Nielsen, seniorkonsulent, SEVU, ref. 
 
Afbud: 
Rósa Víkingsdóttir, Danske Regioner (suppleant) 
 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2020 

Referatet fra 25. november 2020 godkendt i skriftlig høring 11. december 
2020. Ingen yderligere bemærkninger. 
 
 

3. Status for afvikling af portøruddannelsen ift. COVID19  
Per orienterede om, at de har fået en ny censor tilknyttet i Region Syddan-
mark: Thomas Kaas Rausching, portør på Sygehus Lillebælt – Kolding Syge-
hus 
 
Per orienterede om, at der ikke har været udfordringer relateret til Covid 19 i 
forbindelse med afholdelse af praktiske portør-prøver, da aspiranterne fortsat 
var i gang med skoleforløbet og først skulle være færdige med det. 
 
Hanne orienterede om, at afviklingen af uddannelsesforløbet på SOSU ØST 
blev nedlukket i december 2020, men at de har genoptaget undervisningen 
med fysisk fremmøde i januar 2021, og har afsluttet et basishold og undervis-
ning af et overbygningshold med 16-18 deltagere. 
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SOSU H har fortsat været nedlukket i 2021. 
Nævnet ønsker en afklaring af, om der eventuelt, som følge af Covid 19 ned-
lukningen, er et uopfyldt behov for at uddanne aspiranter på SOSU H i 2021. 
Drøftes i fællesskab mellem SOSU ØST/H og Mette.  
 
 
Status for portøruddannelse i 2020: 
Vinni efterspurgte tal for portøruddannelsen i 2020. 

 
SOSU H: 
I 2020 er der sendt 8 portørbeviser (optag fra 2019 – ikke 2020). 

 
Forårskurset 2020 på 12 kursister mangler stadig et overbygningskursus, for 
at blive færdige grundet Corona.  
 
Efterårskurset 2020 på 21 kursister mangler også overbygningskurser for at 
blive helt færdige. 
 

 
SOSU ØST: 
Har ikke færdiguddannede portører i 2020.  

 
Afholdt basishold med start den 24. august 2020 med 14 deltagere, som blev 
færdige med deres uddannelse den 19. marts 2021. 
 
 

4. Nye datoer for temadage for censorer og praktikvejledere i 2021 
Følgende blev besluttet: 
 
Censortemadag 
Dato: 16. september 2021 
Tid: Kl. 10.00 – 15.00 
Sted: SOSU Østjylland 

 
Målgruppe: 10 censorer fra regionerne.  

 
Indhold: 
Gennemførelsen af den praktiske prøve - fx krav til rammerne for den prakti-
ske gennemførelse, hvad lægges der vægt på i bedømmelsen og tilbagemel-
ding til aspiranterne (karakter eller bestået/ikke bestået). 

 
Censorerne drøfter egne erfaringer og udviklingen af fælles rammer for prø-
ven, med henblik på at sikre, at alle elever/aspiranter stilles lige i prøvesituati-
onen. 

 
Næste skridt 
Mødeindkaldelse sendes til Hanne og til Per, som videreformidler datoen til 
censorer. 
 
Per, Hanne og sekretariatet udarbejder i juni 2021 forslag til et program for te-
madagens form og indhold. 
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Praktikvejledertemadag 
Dato: 14. oktober 2021 
Tid: Kl. 10.00 – 15.00 
Sted: FOA, HB-salen, Staunings Plads 
 
Målgruppe: praktikvejledere og øvrige som varetager en praktikvejlederfunk-
tion (ca. 50 deltagere). 

 
Indhold: 
Hvordan kan Portøruddannelsesnævnet medvirke til at styrke praktikvejleder-
nes funktion? 
 
Oplæg med ny viden og nye ideer til praktikvejledningen 
 
Praktikvejlederne udveksler viden og gode erfaringer 

  
Drøftelse af eventuelt netværk for praktikvejlederne.  

 
Næste skridt 
Mødeindkaldelse sendes til Dennis, som videreformidler datoen til praktikvej-
ledere med flere. 
 
Mødeindkaldelse sendes også til PUN-formandskabet, som, efter ønske fra 
praktikvejlederne, stiller sig til rådighed. 

 
Dennis og sekretariatet udarbejder i juni 2021 forslag til et program for tema-
dagens form og indhold. 

 
 

5. Status på udvikling af portør-hjemmesiden 
Alle uddannelser i Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser 
(SEVU) repræsenteres på den nye fælles hjemmeside, herunder Portør-hjem-
mesiden. 
 
Sekretariatet takkede Per Olsen og Elisabeth, kursussekretær på SOSU Ø for 
deres store bidrag med tekst-input til indholdet på hjemmesiden. 
 
Lanceringen bliver lidt forsinket i forhold til den oprindeligt planlagte dato den 
26. marts. Grundet et omfattende arbejde med at lægge meget store mæng-
der tekstindhold på især SOSU-AMU-området, er der behov for at rykke lan-
ceringsdatoen til den 12. april 2021.  
 
Formandskaber i udvalg og i PUN får tilsendt et link til hjemmesiden og får en 
virtuel introduktion den 8. april, med mulighed for efterfølgende feedback. 
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Når hjemmesiden lanceres den 12. april, sender sekretariatet link til hjemme-
siden til alle PUN-medlemmer. Alle vil have mulighed for at hjælpe med at 
holde portør-hjemmesiden løbende ajourført og aktuel. 

 
 

6. Kan censorer benyttes i egen organisation 
Nævnet besluttede, at der ikke kan benyttes censorer i egen organisation. 
 
Det er vigtigt med en uvildig, faglig baseret vurdering og nævnet besluttede, 
at følgende god skik og brug skal gælde i forbindelse med en censors habili-
tet: 
 

➢ En censor kan ikke deltage i bedømmelse af en praktisk portør-prøve, hvis 
denne på grund af arbejdsmæssige, personlige eller slægtsmæssige forhold 
må anses for inhabil i forhold til en eller flere af portøraspiranterne. 

 
➢ Censor er inhabil, hvis denne er ansat ved aspirantens praktiske uddannel-

sessted, er aspirantens praktikansvarlige, har en tæt familierelation eller har 
særlig interesse i udfaldet.  

 
➢ Det er uden betydning, at censor selv vurderer sig i stand til at bedømme prø-

ven, da der skal være tale om en objektiv vurdering af portør-prøven. 
 

➢ Habilitet vurderes i første omgang af censor selv. Hvis censor er i tvivl, rettes 
henvendelse til Portøruddannelsesnævnet. Nævnet vil i givet fald, sammen 
med censor, vurdere, om der i det konkrete tilfælde foreligger inhabilitet. 

 
Tilføjes under afsnittet om censorer på hjemmesiden. 
 
 

7. Ajourført 2021 årshjul 
 

Datoer for temadagene for censorer og praktikvejledere blev besluttet – se 
ovenstående punkt 4. 

 
Et ajourført 2021 årshjul medsendes referatet. 

 
 

8. Eventuelt 
Der var ikke noget til eventuelt. 


