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DAGSORDEN

1. Frokost
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
3. Rekruttering og Fastholdelse
RKSS besluttede, at der arbejdes videre med 2 af de 3 forslag fra arbejdsgruppen
(Samarbejde om undervisning i skills og afprøvning af tutorordning også i praktikken). Og
herudover også med forslag fra Absalon om lærere i praktik i klinik/praksis. Det sker i den
nuværende arbejdsgruppe, der suppleres med 2 repræsentanter fra kommunerne på
chefniveau, ligesom SOSU Nykøbing også træder ind i gruppen. Arbejdsgruppen arbejder
videre med de nævnte forslag og vender tilbage til RKSS.
4. Læringsbuddy
RKSS drøftede forslaget. Blandt andet blev peget på, at det i givet fald skal ske indenfor
eksisterende økonomiske rammer. Forslaget minder om forslaget om tutorordning /peer to
peer jf. punkt 3. og RKSS besluttede, at den under punkt 3 nedsatte arbejdsgruppe tager
overvejelserne vedr. læringsbuddy med i det videre arbejde.
5. Praktikfordeling på sygeplejerskeuddannelsen
RKSS roser det arbejde der er lagt fra arbejdsgruppens side.
Kommunerne undrer sig over, at psykiatripraktikken afkortes til 4 uger i stedet for 8 uger.
Psykiatrien forklarer derfor om erfaringer fra Holbæk-uddannelsen og fra psykiatrien, der
har vist, at også korterevarende praktikforløb, der er meget strukturerede og fokuserede
medvirker til, at de studerende hurtigt får patientkontakt og inkluderes i
praksisfællesskabet. Samt psykiatrien tager en større del af 6. semester.
Der drøftes omkring 5 og 7 semester, hvor der er sket en ændring til at de studerende nu
skal ud på sygehusene. Dette vil give 611 studerende i 6 uger mere om året. Dette ønskes
dog drøftet uden for RKSS, Absalon tager initiativ til et etablere et møde.
Det skal undersøges om den løsning kommer til at påvirke kommunerne.
Herefter vender punktet tilbage på RKSS.
6. Status på ansøgning om udbud af den nye sundhedsadministrative
uddannelse
Absalon har ansøgt uddannelses- og forskningsministeriet om at udbyde uddannelsen.
7. Dimensionering af uddannelser, som er omfattet af en uddannelsesspecifik
dimensionering
Regionen vil fokusere på øget fastholdelse i stedet øget dimensionering.
Uddannelsesrådet på Absalon oplyser ligeledes at der ikke er mange flere ansøgere, Region
Sjælland supplerer dermed at regionens CTR rapport viser at der ikke kommer mangel på
sygeplejersker. Her skal dog regnes med en usikkerhedsfaktor.
8. Ændring af studieordning på fysioterapeutuddannelsen
Fysioterapeut uddannelsen ændres efter den nationale ramme.
De korte praktikker på 1. og 2. semester samles og flyttes til 3. semester.
Der bliver en langsom indfasning med opstart september 2020. Ændringen vil fortsat være
indenfor rammen for samarbejde.

9. Drøftelse af mulige emner til næste møde
RKSS beslutter at aflyse mødet d. 22. april 2020, og flytte det til 22. juni 2020.
Fremtidsforsker vil dermed blive rykket dertil.
Det drøftes at have Task force fra regeringen med på næste møde, hvis der på det tidspunkt
er kommet en rapport der kunne drøftes.
10. Gensidig orientering og eventuelt
Danske professions højskoler har givet følgende inputs til task force i regeringen:
-

Flere mænd skal være sygeplejersker
Mere målrettet faglige studieaktiviteter
Ansættelse af flere kliniske vejledere, samt sætte normer på dette.
Mere fokus på glideovergang, evt. introduktionsstillinger
Styrke karriereveje

