
 

Principark – fordeling af praktikpladser i Region Sjælland – for 

sygeplejerskestuderende fra Professionshøjskolen Absalon 
 

Rammerne er beskrevet i notat godkendt i RKSS 10.03.2020. De omhandler fordelingsnøgle mellem region 

og kommuner.  

Region Sjælland, KKR Sjælland og Professionshøjskolen Absalon har aftalt en fordeling med 29% af 
pladserne til de 17 kommuner og 71% af pladserne til regionen – fordelt således på semestre:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Optaget af studerende fordeles, så der til studiestart i efteråret optages 52 procent og 48 procent til 
studiestart i foråret.  

 Det er desuden aftalt, at der på de semestre, hvor de studerende kommer i to perioder laves en 
ligelig fordeling af de studerende imellem de to perioder. Her opdeles efter hold af studerende, 
hvilket kan give en mindre skævhed i den samlede fordeling.  

 Der skal i arbejdet med fordeling af nye studerende arbejdes for at sikre en geografisk fordeling, 
som udnytter de tilgængelige praktikpladser bredt i hele regionen. Her skal dog tages hensyn til at 
den enkelte studerende skal have mulighed for at komme frem til praktikstedet og der må max. 
være 1,5 times transporttid til praktikstedet.  

 

Herudover har vi i Fordelingsgruppen aftalt følgende principper 

 Vi følger årshjul og fordeler praktikpladser 4 gange årligt (to gange om året udmeldes behov for 

hele det kommende semester og to gange årligt opdateres tal for periodens 2. del samt 1. 

semester). Eksempelvis udmeldes hele semestrets praktikpladsbehov i henholdsvis april (for 

 Kommunerne Region Sjælland 

1. Semester 29% 71% 

2. Semester 29% 71% 

3. Semester 0 100% 

4. Semester 100% 0 

5. Semester 15% 85% 

6. Semester 15% 85% 

7. Semester  15% 85% 

I alt 29% 71% 



efterårssemestret) og oktober (for forårssemestret). Opdatering af praktikpladsbehovet sker i 

henholdsvis januar (for forårssemestret) og august (for efterårssemestret). 

 Absalon kan gøre bruge af ledige pladser i portalen – så længe det drejer sig om studerende til det 

respektive semester. Der tilstræbes, at eventuelle ændringer sker senest 10 arbejdsdage før 

praktikstart og undtagelsesvist 5 arbejdsdage før. 

 Absalon sørger for at behovet for pladser er opdateret ift merit, orlov osv. 

 Binding 1. & 2. semester: Så vidt muligt er studerende på samme praktiksted i 1. & 2. semester. 

 Binding 6. & 7. semester: Der sikres mulighed for at 6. semesterstuderende kan komme på samme 

praktiksted i 7. semester. 

 De fire kommuner + sygehus, der samarbejder med udbudssted Holbæk tager hovedsagligt 

studerende fra udbudssted Holbæk. Dog kan der i særlige tilfælde også tages studerende fra øvrige 

udbudssteder. Ligeledes kan studerende på udbudssted Holbæk på fx 6. semester komme i praktik 

udenfor udbudssted Holbæk (hospice og psykiatri). 

 I forbindelse med flytning af studerende ved udfordrende/problematiske forløb fastholdses 

studerende inden for virksomhedsområdet. Ingen studerende flyttes uden forudgående 

statusmøde mellem studerende, praktiksted (og uddannelsesansvarlig) samt Absalonrepræsentant. 

 Både region og kommune indmelder prioriteringsliste, over hvilke praktikpladser der evt. ikke skal 

benyttes i tilfælde af frafald, til praktikkoordinator. 

 Internationale studerende placeres i forbindelse med praktikpladsfordeling, hvis muligt i forholdet 

29% til kommuner og 71% til region. 

 Angående bufferpladser: I psykiatrien fungerer de tomme/overskydende pladser, inklusiv pladser 

der bliver frie som følge af frafald, som bufferpladser, og Absalon behøver ikke spørge før de 

bruges. Eventuelle overskydende pladser i somatikken kan bruges umiddelbart. Kommuner 

indmelder bufferpladser pr. mail til praktikkoordinator i forbindelse med praktikpladsoprettelse. 

 Nyt 6. semesters praktikforløb: det er på mødet i KFK 12.01.2021 besluttet at anvende 

dokumentet ”Information til praktiksted om nyt 6. semester forløb” og at Absalon sikrer, at 

kontaktpersoner klædes godt på til opgaven. 

 

Se bilag for oversigt over på hvilke semestre EU-fagkrav opfyldes. 

 

 

SBP/januar 2022 

  



Bilag 1 

Oversigt over på hvilke semestre EU-fagkrav opfyldes. 

EU-fagkrav Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 6 

A: Almen medicin X X X X X  

B: Almen kirurgi (X) (X) (X)  (X) 

C + D: Pædiatri, barsels- og 
sundhedspleje 

((X)) ((X)) ((X)) X ((X)) 

E: Mental sundhed og 
psykiatri 

  X  (X) 

F + G: Geriatri og 
hjemmepleje 

(X) (X) (X) X (X) 

 

Signaturforklaring: 

X = fagkravet opfyldes 

(X) = fagkravet opfyldes såfremt man er på et praktiksted hvor fagkravet kan opfyldes, eksempelvis opfyldes 

B på et KIR afsnit, E på et afsnit i psykiatrien og F + G på et afsnit i borgernær sygepleje (en kommune) 

((X)) = fagkravet opfyldes såfremt man er på et børne & ungeafsnit i enten somatik eller psykiatri 

 

Hvor er der praktiksteder på de enkelte semestre? 

På 1. semester er der 3 ugers praktik – enten i en kommune eller i regionens somatik 

På 2. semester er der 10 ugers praktik – samme sted som på 1. semester (undtagen på udbudssted Holbæk) 

På 3. semester er der 8 ugers praktik – 4 uger i regionens somatik og 4 uger i psykiatri 

På 4. semester er der 8 ugers praktik – i en kommune (borgernær sygepleje) 

På 5. semester er der praktikrelateret aktivitet – forskelligt på hvert udbudssted 

På 6. semester er der 20 ugers praktik – i enten kommune, regionens somatik eller psykiatri 

På 7. semester er der praktikrelateret aktivitet – med flere valgmuligheder 

 

 


