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DELTAGERE
Repræsentanter Region Sjælland:
Kim Leck Fischer (HR-udviklingschef – formand for RSS)
Aase Bjerring (vicedirektør - Holbæk Sygehus)
Hanne-Birgitte Sveistrup Demant (vicedirektør - Psykiatrien)
Lisbeth Lumby Rasmussen (vicedirektør - Nykøbing Falster Sygehus)
Pia Bille (socialchef – Socialområdet)
Susanne Lønborg (vicedirektør - Sjællands Universitetssygehus)
Trine Hedegaard Holgersen (vicedirektør - Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse)
Repræsentanter University College Sjælland:
Hanne Fischer (direktør for Sundhed og Social)
Berit Hvalsøe (centerchef for Ernæring og Rehabilitering)
Gitte Ferreira (uddannelsesleder for sygeplejerskeuddannelsen)
Tomas Bech Madsen (direktionskonsulent)
Repræsentanter SOSU Sjælland:
Søren Clausen (direktør)
Repræsentanter SOSU Nykøbing:
Jeppe Rosengård Poulsen (direktør)
Repræsentanter for Roskilde Handelsskole:
Bent Holtzmann (kursuschef)
Afbud:
Jørgen Sloth (direktør)
Mette Rose (centerchef for Sygepleje og Bioanalyse)
Sekretariat:
Amalie Østerberg Rump (Koncern HR, Region Sjælland)
Referent: Amalie Østerberg Rump (Koncern HR, Region Sjælland)
REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden
Deltagere: Region Sjælland og UC Sjælland
Dagsordenen blev godkendt.
2. Dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen
Deltagere: Region Sjælland og UC Sjælland
RSS drøftede antallet af studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen. RSS anerkender, at der er en mangel på sygeplejersker i regionen, og at manglen også forventes i fremtiden. Derfor blev det på sidste møde i RSS besluttet, at arbejde hen
imod en forøgelse af antallet af studiepladser på ca. 10 procent – svarende til 50

ekstra pladser – på den betingelse, at UC Sjælland bidrager til, at finde praktikpladser udenfor regionens sygehuse.
UC Sjælland har i mellemtiden henvendt sig til Region Sjælland med et ønske om
at hæve antallet af praktikpladser med 100, fra 481 til 581 pladser, fra sommeren
2017.
UC Sjælland oplyste, at KKR Sjælland er villige til at stille praktikpladser til rådighed for 70 studerende ekstra fra sommeren 2017 i den kommunale del af
praktikken. KKR Sjælland har desuden besluttet, at kommunerne på sigt vil hæve
den kommunale andel af praktik på uddannelsen med 30%.
Regionen kvitterede for, at kommunerne vil søge at hæve den kommunale andel
af praktikken på sygeplejerskeuddannelsen på sigt.
Region Sjælland er indstillet på at samarbejde om at øge dimensioneringen for
sygeplejerskeuddannelsen, men ønsker at kende præmisserne for en øget dimensionering inden Region Sjælland støtter, at UC Sjælland søger opnormering i uddannelses- og forskningsministeriet ca. 1. april. Regionen er bekymret for et for
stort pres på klinikken kan have konsekvenser for kvaliteten og sikkerheden i den
kliniske uddannelse. Det skyldes blandt andet, at der indenfor det sidste år har
været en markant øgning af det samlede antal elever og studerende i klinikken.
Region Sjælland bemærkede indledningsvis, at de var villige til at støtte ansøgningen om en øget dimensionering under forudsætning af, at alt praktikken på 1.4. semester for de ekstra studerende varetages andetsteds end i regionen. Regionen vil stille praktikpladser til rådighed på 6. semester. Når placering af praktikperioderne i kommunerne indtil 6. semester er afgørende for at finde en løsning,
hænger det blandt andet sammen med implementering sundhedsplatformen og
tid til at uddanne ansvarlige kliniske undervisere (AKU), samt en ny social- og
sundhedsassistentuddannelse, der udfordrer praktikken med en stigning på 20,3
% (for Psykiatrien).
UC Sjælland oplyste, at de i forhandlingerne med kommunerne endnu ikke har
drøftet, hvilke praktikperioder kommunerne skal varetage.
RSS aftalte, at Region Sjælland støtter UC Sjælland i at søge om opnormering på
100 ekstra studiepladser fra 481 til 581, hvis praktikken for 70 af de ekstra studerende varetages af kommunerne indtil 6. semester. UC Sjælland vil drøfte placeringen af praktikken med kommunerne snarest. Region Sjælland vil så finde en
model sammen med UC Sjælland for praktikken for de sidste 30 ekstra studerende. Projektet ’Flere sygeplejersker til Nordvestsjælland’ kommer til at aftage en
del praktikanter fra 2018.
Kim Leck Fischer er kontaktperson for Region Sjælland i den videre drøftelse.
3. Dimensionering af diætistuddannelsen
Deltagere: Region Sjælland og UC Sjælland
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RSS drøftede behovet for at øge antallet af regionale praktikpladser på diætistuddannelsen.
Det blev besluttet, at Region Sjælland fremadrettet vil tilbyde 20 praktikforløb
om året ligesom de har gjort i 2016 og 2015. Da der ikke vurderes at være et øget
behov for at uddanne diætister.
4. Praktik på andre sundhedsuddannelser
Deltagere: Region Sjælland og UC Sjælland
Region Sjælland orienterede om fremskrivningen ”Arbejdsmarkedet for social- og
sundhedsuddannelser i region Sjælland – nu og i fremtiden”. RSS tog orienteringen taget til efterretning.
5. Praktik på socialrådgiveruddannelsen
Deltagere: Region Sjælland og UC Sjælland
UC Sjælland oplyste, at de ønsker, at flere socialrådgiver har mulighed for at
komme i praktik i somatikken eller psykiatrien.
Somatikken og Psykiatrien ser ikke dette som en mulighed, da antallet at socialrådgivere med mulighed for at have praktikanter er begrænset.
Socialområdet tilbød at indgå i en dialog om at øge antallet praktikpladser på socialområdet. Turid Eikeland, UC Sjælland, kontakter Pia Bille, Region Sjælland,
om et samarbejde.
6. Praktik i psykiatrien for ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende
Deltagere: Region Sjælland og UC Sjælland
UC Sjælland orienterede om deres begrundelse for at ønske et øget antal praktikpladser i psykiatrien. Region Sjælland havde en del kritiske bemærkninger i forhold til sagsfremstilling og de fremlagte data.
Det blev på den baggrund besluttet, at Berit Hvalsøe, UC Sjælland, tager initiativ
til en drøftelse med Hanne Demant, Psykiatrien, om emnet.
7. Gensidig orientering og eventuelt
Deltagere: Region Sjælland og UC Sjælland
Intet at bemærke.
8. Orientering om kommissorium for arbejdsgruppe om koordinering
af uddannelsesforløb på tværs af erhvervs- og professionsbacheloruddannelser
Deltagere: Region Sjælland, UC Sjælland, SOSU Sjælland og SOSU Nykøbing
Sekretariatet orienterede om arbejdsgruppens arbejde. RSS godkendte arbejdsgruppens kommissorium.
9. Godkendelse af dagsorden
Deltagere: Region Sjælland, SOSU Sjælland og SOSU Nykøbing
Dagsordenen blev godkendt.
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10. Rekruttering af social- og sundhedsassistentelever
Deltagere: Region Sjælland, SOSU Sjælland og SOSU Nykøbing
RSS drøftede, hvordan Region Sjælland og SOSU-skolerne i fællesskab kan sikre
et tilfredsstillende optag på uddannelsen. SOSU-skolerne vil bidrage til at sikre et
tilfredsstillende optag.
Region Sjælland ønsker, at overholde deres dimensionering, og vil igangsætte initiativer til at sikre tilfredsstillende optag fremover. Det understreges dog, at det
samtidig er væsentligt at bibeholde et fokus på at sikre kvaliteten og driften, gennem en ligelig fordeling af eleverne over året og at holdstørrelserne ikke overstiger det aftalte.
SOSU-skolerne oplever, at eleverne hellere vil ansættes i en kommune, da de har
en større tilknytning hertil. Desuden er eleverne ikke opmærksomme på, at de
kan blive ansat i regionen. SOSU Sjælland anbefalede, at regionen indgår i en
tættere interaktion med kommunerne.
SOSU-skolerne opfordrede desuden Region Sjælland til øge fleksibiliteten i forhold til ansøgningsfrister. Region Sjælland bakkede op om, at der skal være en
mere flydende start.
Region Sjælland oplyste, at Nykøbing Falster Sygehus vil lave et pilotprojekt,
hvor eleverne kommer til en café og ansættelsessamtale i forhold til det næste optag. Andre tiltag kunne være karriereforløb i praktikken.
11. Profiler for SOSU-uddannelserne
Deltagere: Region Sjælland, SOSU Sjælland og SOSU Nykøbing
SOSU Nykøbing uddelte en profil for den nye social- og sundhedsassistentuddannelse. Orienteringen blev taget til efterretning.
RSS drøftede desuden udfordringen ved at elevernes forløbs individualitet grundet mange forskellige afkortninger.
12. Harmonisering af læringsmål på tværs af SOSU-skolerne
Deltagere: Region Sjælland, SOSU Sjælland og SOSU Nykøbing
SOSU-skolerne oplyste, at de arbejder tæt sammen omkring udarbejdelsen af læringsmål i praktikken.
13. Introduktion til Roskilde Handelsskoles udbud
Deltagere: Region Sjælland, SOSU Sjælland, SOSU Nykøbing og Roskilde Handelsskole
Bent Holtzmann præsenterede Roskildes Handelsskoles udbud og mulige fremtidige samarbejdsområder. RSS tog orienteringen til efterretning.
14. Gensidig orientering og eventuelt
Deltagere: Region Sjælland, SOSU Sjælland, SOSU Nykøbing og Roskilde Handelsskole

Side 4

SOSU Sjælland orienterede om, at de har valgt at indgå i en fusionsproces med
ZBC og Selandia, for at afdække mulighederne for en eventuel fusion. Der vil blive taget stilling til en fusion i maj 2017. Se pressemeddelelsen her.
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