Møde i Regionalt Strategisk Samarbejdsforum
Dagsorden

Fredag den 6. oktober 2017 kl. 11.00 – 13.00
Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø
DELTAGERE
Repræsentanter Region Sjælland:
Kim Leck Fischer (HR-udviklingschef – formand for RSS)
Aase Bjerring (vicedirektør - Holbæk Sygehus)
Inge Paamejer (vicedirektør - Nykøbing Falster Sygehus)
Susanne Lønborg Friis (vicedirektør - Sjællands Universitetssygehus)
Tom Johansen (kvalitetschef - Psykiatrien)
Louise Rabøl (sundheds- og uddannelseschef - Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse)
Repræsentanter Professionshøjskolen Absalon:
Daniel Schwartz Bojsen (direktør for Social og Sundhed)
Mette Rose (centerchef for Sygepleje og Bioanalyse)
Tomas Bech Madsen (direktionskonsulent)
Repræsentanter ZBC Velfærd:
Søren Clausen (uddannelsesdirektør)
Carina Villadsen (uddannelseschef)
Repræsentanter SOSU Nykøbing:
Jeppe Rosengård Poulsen (direktør)
Repræsentanter Roskilde Handelsskole:
Jørgen Sloth (direktør)
Afbud:
Charlotte Bøll Larsen (vicedirektør - Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse)
Dorthe Juul Lorentz (vicedirektør – Psykiatrien)
Pia Bille (socialchef – Socialområdet)
Berit Hvalsøe (centerchef for Ernæring og Rehabilitering)
Sekretariat:
Amalie Østerberg Rump (konsulent, Koncern HR)
Pernille Nielsen (praktikant, Koncern HR)
Referent: Amalie Østerberg Rump
DAGSORDEN:
1. Bordrunde
Deltagere: Region Sjælland, Roskilde Handelsskole og SOSU Nykøbing.
Deltagerne præsenterede sig.

2. Projekt Kompetenceudvikling for lægesekretærer
Deltagere: Region Sjælland, Roskilde Handelsskole og SOSU Nykøbing.
Jørgen Sloth præsenterede projektet Kompetenceudvikling for lægesekretærer.
Region Sjælland kvitterede for præsentationen. Lægesekretærens rolle er under
forandring, men regionen har endnu ikke overblik over hvad lægesekretærens
opgave fremtidigt vil være. Derfor har regionen ikke mulighed for at deltage i udvikling af ny efter- og videreuddannelse. Roskilde Handelsskole vil genfremsætte
forslaget om et halvt år.
3. Organisering af SSA-elevrekrutteringsopgaven i Region Sjælland
Deltagere: Region Sjælland, SOSU Nykøbing og ZBC Velfærd.
Region Sjælland orienterede om, at SSA-elevrekrutteringsopgaven pr. 1. januar
2018, vil være samlet på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse.
SOSU-skolerne opfordrede Region Sjælland til øge fleksibiliteten i forhold til ansøgningsfrister.
4. Status på dimensioneringen på social- og sundhedsassistentuddannelsen
Deltagere: Region Sjælland, SOSU Nykøbing og ZBC Velfærd.
Region Sjælland orienterede om status for ansættelse af social- og sundhedsassistentelever i 2017.
5. Gensidig orientering
Deltagere: Region Sjælland, SOSU Nykøbing og ZBC Velfærd.
SOSU-skolerne orienterede om, at de har ansøgt undervisningsministeriet om at
blive videnscenter for velfærdsteknologi. Skolerne har fået afslag på deres ansøgning, men opfordres til at indgå i samarbejde med SOPU og SOSU C. Skolerne
pointerede, at der er oprettet ni videnscentre. Ikke et eneste ligger i region Sjælland, men alle andre regioner har fået to-tre videnscentre. Region Sjællands skoler har ansøgt om to videnscentre.
ZBC Velfærd (tidligere SOSU Sjælland) orienterede om, at de har indgået i en frivillig fusion med ZBC og Selandia. Fusionen træder formelt i kraft 1. januar 2018.
Fusionen forventes ikke at have betydning for samarbejdet med regionen.
Region Sjælland orienterede om, at de har udviklet et nyt vejledningsværktøj;
GATU-kort.
6. Eventuelt
Deltagere: Region Sjælland, SOSU Nykøbing og ZBC Velfærd.
Intet at bemærke.
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7. Bordrunde
Deltagere: Region Sjælland, Professionshøjskolen Absalon, SOSU Nykøbing og
ZBC Velfærd.
Deltagerne præsenterede sig.
8. Afrapportering fra arbejdsgruppe om koordinering af uddannelsesforløb på tværs af erhvervs- og professionsbacheloruddannelser
Deltagere: Region Sjælland, Professionshøjskolen Absalon, SOSU Nykøbing og
ZBC Velfærd.
Arbejdsgruppen har peget på tre mulige tiltag, som kan igangsættes. RSS drøftede tiltagene. RSS besluttede, at der skulle arbejdes videre med:
-

Tværprofessionelle tiltag, hvor studerende underviser hinanden i klinikken på
tværs af uddannelser.

-

Elever i praktik kommer på skolen sammen med en vejleder og underviser
elever, som er på vej i praktikken.

RSS besluttede, at de gerne ville støtte en workshop i 2018, hvor der formidles erfaringer og nye muligheder til vejledere. Region Sjælland undersøger muligheden
for finansiering af workshoppen. Skolerne gav tilsagn om, at de gerne vil være
med til at lave en workshop.
9. Evaluering af samarbejdsformer med professionshøjskolen Absalon
Deltagere: Region Sjælland og Professionshøjskolen Absalon.
RSS drøftede det fremtidige samarbejde. Region Sjælland har sammen med
kommunerne sendt et brev til Absalon, hvor de orienterer om oprettelsen af et
nyt samarbejdsforum: Regionalt Kommunalt Strategisk Samarbejdsforum
(RKSS). Absalon kvitterede for brevet, som de støtter.
Det nuværende RSS nedlægges således efter dette møde og erstattes af det nye
RKSS.
RSS drøftede samarbejdsfora med aftagerfeltet om udvikling af grunduddannelserne. Region Sjælland ønsker en evaluering af samarbejdet og et nyt samarbejdspapir for sygeplejerske- og bioanalytikeruddannelserne. Det blev besluttet,
at Absalon inviterer uddannelseskonsulenterne til en proces om indholdet af papiret.
Regionen ønsker at gøre samarbejdet mere forpligtende. Der er behov for mere
struktur, et højere fagligt udbytte af uddannelsesmøderne og referater fra møder.
Desuden er bioanalyse og sygepleje i hverdagen adskilt, derfor giver det ikke mening for praksis at samle de to uddannelser i samarbejdsudvalg og lignende.
Region Sjælland lagde desuden vægt på, at sygeplejerskestuderende på 1., 2. og 6.
semester skal komme i praktik samme sted i somatikken som aftalt, og hvis ikke
vil regionen gerne samarbejde om en løsning.
RSS aftalte, at Absalon snarest tager initiativ til at lave en handleplan i forhold til
samarbejdet. Daniel Bojsen opfordrede desuden til at orientere ham, hvis der op-

Side 3

står konkrete udfordringer. Handleplan og procesplan fra Absalon er udsendt
den 13. oktober.
Absalon vil igangsætte en evaluering af samarbejdsfora med aftagerfeltet om udvikling af grunduddannelserne, hvor uddannelseskonsulenterne vil blive inddraget. RSS vil blive orienteret om resultatet.
10. Status på opnormering på sygeplejerskeuddannelsen
Deltagere: Region Sjælland og Professionshøjskolen Absalon.
Professionshøjskolen Absalon orienterede om status på opnormering på sygeplejerskeuddannelsen.
Grundet opnormeringen er der en bekymring i forhold til, hvordan det vil påvirke
de studerendes læringsudbytte, at der er en meget lille gruppe studerende, som
har andre læringsmål end de øvrige studerende. RSS aftalte, at Absalon tager initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe, som kan se på, hvordan der kan laves en
fordeling af de studerende på en hensigtsmæssig måde for læringsmålene.
11. Samarbejde om udeblivende studerende
Deltagere: Region Sjælland og Professionshøjskolen Absalon.
RSS besluttede, at samarbejdet om udeblivende studerende vil indgå i arbejdet
med evaluering af samarbejdsfora.
12. Hvordan sikre vi, at der uddannes til fremtidens behov?
Deltagere: Region Sjælland og Professionshøjskolen Absalon.
RSS drøftede, hvordan grunduddannelser kan bidrage til strategisk kompetenceudvikling. Herunder hvordan nye tiltag i praksis kan blive inddraget i uddannelserne på en effektiv måde og hvordan den gensidige påvirkning mellem uddannelse og praksis kan understøttes strategisk.
RSS besluttede, at dette skal være et tema for en større temadrøftelse i RKSS.
13. Gensidig orientering
Deltagere: Region Sjælland og Professionshøjskolen Absalon.
RSS blev orienteret om, at Professionshøjskolen Absalon, Holbæk Sygehus samt
Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner har ansøgt ministeriet om at tilrettelægge en sygeplejerskeuddannelse i Holbæk. På næste møde vil der blive orienteret om uddannelsen i Holbæk.
14. Eventuelt
Deltagere: Region Sjælland og Professionshøjskolen Absalon.
Professionshøjskolen Absalon foreslog at afholde næste møde i Holbæk.
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