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Godkendt referat fra virtuelt møde i Portøruddannelsesnæv-
net den 15. juni 2021, kl. 12.30-15.00 

 
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 

Hanne Mentz Nedergaard, Portørskolerne, (tilforordnet) 

Lotte Meilstrup, FOA (suppleant) 

Rikke Engelbrecht Andersen, Region Sjælland 

Gurli Evershed, Region Syddanmark  

Jette Sonny Nielsen, seniorkonsulent, SEVU 

Afbud 

Torben Juul Larsen, FOA (suppleant) 

Rósa Víkingsdóttir, Danske Regioner (suppleant) 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra virtuelt møde den 22. marts 2021 
Referat af mødet den 22. marts 2021 – godkendt af formandskabet og udsendt 31. 
marts 2021 – der var ikke yderligere bemærkninger. 
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3. Forslag til revidering af Retningslinjer og Lærervejledning til uddannelsen 
Hanne M. Nedergaard, SOSU Øst indledte med at orientere om de redaktionelle ju-
steringer i de to dokumenter. Der er ikke redigeret i indholdet i dokumenterne. 
 
Nævnet finder, at det giver god mening at justere teksterne redaktionelt som en 
modernisering af uddannelsessproget. 
 
Undervisningsplan 2021 (tidl. Lærervejledning) og Retningslinjer 2021: Det er aftalt, 
at SOSU Øst sender dokumenterne til sekretariatet, som lægger dem på en ny PUN-
logoskabelon og uploader det på portør-hjemmesiden.  
 
Nævnet har tilkendegivet, at der ikke er behov for at gennemse dokumenterne igen 
efter tilretningen. De tilrettede dokumenter fremsendt af Hanne efter mødet er ved-
hæftet referatet. 

 
 

4. SOSU Øst’s forslag til revidering/tilføjelse af materialer til PUN-hjemmesiden 
Nævnet drøftede forslagene og besluttede – se kursiv: 

• Der mangler oplysninger om holdstart (basismodulet) på skolerne. 
o Medtages ikke på hjemmesiden. Der henvises/linkes til skolernes hjemmesider. 

 

• Der mangler et sted, hvor vi kan informere om efteruddannelse til portøruddan-
nelsen. 

o Medtages ikke på hjemmiden. Der linkes fra ”efteruddannelse” til skolernes 
hjemmesider og til voksenuddannelse.dk. 

 

• Der mangler et sted til fakta-blade / brochurer med datoer for uddannelsesstart 
på basis - og overbygningskurser – fakta-blade / brochurer for kurser der udby-
des som overbygning/efteruddannelse til uddannelsen (FAM-kurser, Kapelud-
dannelse, ergonomikurser – sterilkurser eller uddannelse/ajourføringskurser 
for praktikvejledere for portører).    

o Medtages ikke på hjemmiden. Der henvises/linkes til skolernes hjemmesider. 
 

• Det ville være ønskeligt, at skolerne, via PUN-hjemmesiden kunne informere om 
temadage/netværksdage/andre kurser, der kunne være relevante for en uddan-
net portør at tage, for at holde sig opkvalificeret og for samarbejdspartnere at 
kunne orientere sig om kompetenceudvikling.  

o Temadage for censorer og praktikvejledere og andre PUN-arrangementer opda-
teres på PUN-hjemmesiden. 
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• Der mangler oplysninger om, at man som ledig og ønsker at blive portør, godt 
kan gå i gang med kurser der findes i portøruddannelsen. 

o Medtages ikke på hjemmesiden. Af vedtægterne fremgår det, at man skal være 
ansat på et hospital for at kunne starte som aspirant. 

 

• Informationen, om hvor skolerne ligger, er ikke optimal – når der kun er to sko-
ler, virker en drop-down menu ikke. Det ville være optimalt, hvis begge skoler er 
synlige på samme tid – også gerne med adresse og kontaktpersoner. 

o Sekretariatet er opmærksom på, at kortvisningen ikke er optimal og arbejder på 
en løsning på kortvisningen.  

 

• Uddannelsesbogen og de 2 evalueringer samt aspirantens udtalelse bør ligge 
sammen på sitet (eventuelt også sammen med bevis på bestået praktisk 
prøve). Det vil gøre det nemt for praktikvejlederen at finde relevant information. 
Uddannelsesbogen er p.t. placeret under ”Alt om uddannelsen”  under basisud-
dannelsens opbygning. Det vil give mere mening at placere den under punktet 
”Alt om praktik”, da den udfyldes på arbejdspladsen (praktikken). 

o De 2 evalueringer og aspirantens udtalelse placeres under ”Alt om praktik”.  
 

• Punktet ”Beviser” er ikke logisk placeret, Det burde være placeret under punktet 
”Censor”, da det er censor, der skal bruge det.  

o Det er uddannelsesstedet, som skal udfylde beviset. Beviset flyttes ikke fra den 
nuværende placering på hjemmesiden. 

 

• Er der tænkt på, at praktikvejledere eventuelt vil kunne have fordel af at få et 
forum/sted på hjemmesiden, hvor de kan hente inspiration til kurser og finde 
relevant information / materiale i forhold til deres arbejde?  - Eventuelt også 
give dem et sted de kan stille spørgsmål måske en FAQ (ofte stillede spørgs-
mål).  

o Behovet for en FAQ kan eventuelt drøftes på praktikvejledertemadagen, hvis 
programmets tidsplan tillader det.  

o Sekretariatet udarbejder et forslag til en generel FAQ til portørhjemmesiden til 
drøftelse på PUN-mødet 18. november 2021. 

 

5. Status på planlægning af temadage for censorer og praktikvejledere i 2021 
Nævnet tog orienteringen om processen for planlægning af de to temadage til ef-
terretning. 
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Lotte Meilstrup og sekretariatet drøfter et forslag til tilretning af praktikvejlederte-
madagens program, herunder forslag til oplægsholdere og deltagerbetaling. Forsla-
get sendes til formandskabet. 
 

6. Status på afvikling af portøruddannelsen jf. Covid19 
Der er ikke udestående grundet Covid 19. Nævnet tog orienteringen til efterretning. 
 

7. Eventuelt 
Hanne orienterede om, at skolerne har skiftet til systemet Uddataplus, hvor modu-
let for udskrivning af beviser endnu ikke er færdigt, hvorfor skolerne p.t. ikke har 
mulighed for at udskrive beviserne. Modulet forventes færdigt til september 2021. 
Skolerne håndterer eventuelle henvendelser relateret til udfordringer ift. mang-
lende udskrivning af beviser. 


