
 

 
Udvalg: PUN 

15. marts 2022 

 

Referat fra PUN-teamsmøde den 4. marts 2022,  

kl. 12.30-13.30 

 
Deltagere 

Vinni Jakobsen, FOA (næstformand) 

Bjarne Petersen, Region Nordjylland (deltager via Teams) 

Gurli Evershed, Region Syddanmark 

Per Olsen, FOA 

Dennis Vagtborg Christensen, FOA 

Ellen Kjær, FOA (suppleant) 

Torben Juul Larsen, FOA (suppleant) 

Per Kjærsgaard Nielsen, FOA 

Hanne Mentz Nedergaard  (tilforordnet) 

Jette Sonny Nielsen, seniorkonsulent, SEVU 

Afbud 

Mette Luplau Gliese, Region Hovedstaden (formand) 

Rikke Engelbrecht Andersen, Region Sjælland 

Rósa Víkingsdóttir, Danske Regioner (suppleant) 

 

 

 

Dagsorden 

1. Velkommen til Ellen Kjær, FOA 
Portøruddannelsesnævnet bød velkommen til Ellen Kjær, uddannelseskonsulent, FOA, 
som erstatter Lotte Meilstrup. Herefter fulgte en præsentationsrunde. 
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2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Godkendelse af referat fra virtuelt møde den 18. november 2021 
Referatet fra mødet den 18. november 2021 blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 

4. Forslag til portør-praktikvejledertemadag 12. maj 2022 
Programmet for portør-praktikvejledertemadagen den 12. maj 2022 blev godkendt. Emnet 
er ”Hvordan styrker du sidemandsoplæring” med oplæg af Jan Bisgaard og Jonas Sprogøe, 
som har meget erfaring med metoder og teorier inden for sidemandsoplæring. Mette indle-
der med et oplæg på temadagen, og Vinni afslutter med et oplæg. 

  
PUN besluttede, at invitationen skal udsendes snarest muligt, af hensyn til planlægning af 
portørernes vagtplaner. Tilmeldingsfristen bliver den 7. april. Der er vedtaget en deltager-
betaling på 695 kr. 
 
Der blev nedsat en ad hoc gruppe med Per Olsen, Ellen Kjær og sekretariatet til afklaring af 

kontaktdata for målgruppen for temadagen. Der er aftalt møde i ad hoc gruppen mandag 
den 7. marts. 

 
5. Portør-censortemadag 

Per Olsen fastsætter en dato for portør-censortemadagen til afholdelse i uge 41 i oktober 
2022.   
 
Per melder ind til sekretariatet, når dato og afholdelsessted er besluttet. Sekretariatet stil-
ler sig til rådighed som facilitator på censortemadagen. 
 

6. Status på portøruddannelsen 
PUN tog orienteringen om status på portøruddannelsen til efterretning. 
Nævnet drøftede vigtigheden af aspiranternes mulighed for tilmelding til skoleforløbene. 
Det er vigtigt, at aspiranterne kommer på skole, så de ikke arbejder unødigt længe som 
ufaglærte på hospitalerne. 
 

7. Status på ajourføring af ug.dk tekst 
Sekretariatet er i gang med en ajourføring af teksterne om portøruddannelsen på ug.dk. Ud 
over den nuværende jobbeskrivelse bliver der tilføjet en tekst om selve uddannelsen. 
Når der foreligger et udkast af teksterne, sender sekretariatet det til høring i PUN-formand-
skabet. 
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8. Status på PUN-hjemmeside 
Sekretariatet har fotograferet portører og aspiranter på Hvidovre Hospital og på SUSU H’s 
skole i Herlev til udskiftning af det nuværende foto på PUN-hjemmesiden. 
 
Sekretariatet afventer samtykkeerklæringer for brug af billederne fra de pågældende. Når 
de er modtaget, uploades de nye fotos. 
 
Sekretariatet vil gennemgå hjemmesiden med henblik på at skabe en logisk tilgang og 
oversigt over efteruddannelsesmuligheder for portører. 
 
Sekretariatet får en del henvendelser fra potentielle aspiranter, som ønsker at vide, hvor-
dan man starter som aspirant. Som en hjælp til det, linkes der fremover på hjemmesiden til 
jobportalerne i de regioner, der uddanner portører.  

 
9. Eventuelt 

Der var ikke noget til eventuelt. 

 

 

 


