NOTAT

Referat af møde i RKSS den 31. maj 2021 kl. 13-15
Deltagere:
Repræsentanter for kommunerne i region Sjælland:
Gitte Løvgren, direktør, Ringsted Kommune (formand)
Allan Ruders, direktør, Guldborgsund Kommune
Rikke Kragh Iversen, Odsherred Kommune
Dorte Berg Rasmussen, centerchef, Næstved Kommune
Jette Stobbe Olesen, genoptræningschef, Kalundborg Kommune
Kasper Sonne, direktør, Ringsted Kommune
Repræsentanter for Region Sjælland:
Kim Leck Fischer, HR-uddannelses- og udviklingschef, Koncern HR (formand)
Ann Maria Kromann Halse, Uddannelseschef, Koncern HR
Dorthe Juul Lorenz, vicedirektør, Psykiatrien
Lone Bjørklund, vicedirektør, Holbæk Sygehus
Anne Grethe Raahauge Larsen, vicedirektør, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
Susanne Lønborg Friis, vicedirektør, Sjællands Universitetshospital
Repræsentanter Professionshøjskolen Absalon:
Daniel Schwartz Bojsen, direktør for Social og Sundhed
Conni Simonsen, Centerchef for Engineering and Science
Mia Fatum, Centerchef for sygepleje
Berit Hvalsøe, centerchef for Ernæring og Rehabilitering,
Claus Gerstrøm Eliasen, direktionskonsulent, Absalon
Repræsentanter SOSU-skolerne i region Sjælland:
Glenny Hansen, Udddannelsesdirektør, ZBC
Steen Frederiksen, direktør, SOSU Nykøbing i
Afbud:
Inge Paamejer, vicedirektør, Nykøbing Falster Sygehus
Majbritt Jane Vangslev, Uddannelseschef, ZBC Velfærd
Pia Bille, socialchef, Socialområdet, Region Sjælland
Sekretariat:
Amalie Østerberg Rump, chefkonsulent, Koncern HR, Region Sjælland
Diana Bergholtz, praktikant Region Sjælland
Anne Andersen, specialkonsulent, KKR Sjælland
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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Tilbagemelding fra den nedsatte arbejdsgruppe om rekruttering og
fastholdelse på sundhedsuddannelserne
RKSS drøftede de 5 projektforslag og det videre arbejde.
Der var stor ros til arbejdsgruppens arbejde med alle 5 projektforslag, og
RKSS kvitterede for det endog meget fine arbejde, som er blevet leveret på
meget kort tid og i et fint samarbejde. Med rigtig fine og inspirerende oplæg.
RKSS fandt det nødvendigt at prioritere ift. hvilke forslag, der arbejdes videre med, og det blev besluttet, at der alene på nuværende tidspunkt arbejdes videre med: Projektforslag 1: Værktøj til forventningsaftale og uddannelsesplan og Projektforslag 2: Konkrete indsatser ved særligt tilrettelagt praktikforløb. Der er nedsættes en arbejdsgruppe hertil.
Herudover var der enighed om se nærmere på spørgsmålet om uddannelsesgaranti. Der udarbejdes et projektforslag herom. I projektforslaget skal
indgå en beregning af, hvad indførelse af uddannelsesgaranti vil koste.
(Baggrunden var bl.a., at skolerne pegede på, at der er for mange, der falder
fra mellem grund- og hovedforløb, og at det vil skabe en positiv fortælling,
der vil kunne medvirke til at flere søger uddannelsen, hvis man er sikret
elevplads efter endt grundforløb). Der nedsættes med afsæt i projektforslaget en arbejdsgruppe herom.
Endelig besluttede man på det næste møde i RKSS, at dagsordenssætte et
inspirationsoplæg om netværk for elever og studerende, som flere allerede
arbejder med. Afsættet for drøftelsen skal være oplæg fra steder (f.eks. Holbæk sygehus,) hvor man arbejder med netværk for elever og studerende i
praktikken.
3. Sundhedsadministrativ koordinatoruddannelse. (Modtaget fra Absalon)
RKSS drøftede sagen og støtter op om uddannelsens etablering. Kommunerne tilkendegav, at man ikke for nuværende så sig selv om aftagere og
dermed praktikværter for uddannelsen. Regionen og Absalon afklarer det
endelige antal pladser forud for ansøgningsfristen i september.
4. Ændring i praktik/klinisk undervisning til kliniske diætister
RKSS blev orienteret om uddannelsen til klinisk diætist og de overvejelser,
der pt. er vedrørende planlægningen af uddannelsens praktik.
RKSS tog orienteringen til efterretning, idet RKSS bemærkede, at opgaven i
første omgang bør drøftes i den dertil nedsatte arbejdsgruppe.
5. Punkter til næste møde
Næste møde i RKSS er aftalt til den mandag 13. september 2021 kl. 13.0015.00. Med evt. formøder fra kl. 12-13. Mødet afholdes i Regionshuset,
Sorø.
Der dagsordenssættes jf. punkt 2. et punkt, hvor RKSS via inspirationsoplæg orienteres om arbejde med netværk i de studerendes/elevernes praktik.
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6. Gensidig orientering og eventuelt
Daniel Bojsen orienterede om planerne om en radiografuddannelse i regionen.
Professionshøjskolen Absalon orienterede ligeledes om regeringsudspillet
’Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund’. Det blev foreslået, at Absalon orienterer om betydningen for Region Sjælland på næste
møde.
RKSS tog orienteringen til efterretning.
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