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Referat: Møde i Fordelingsgruppen 

Mødedato: Tirsdag d 18. februar 2020 

Starttidspunkt: Kl.9:00 

Sluttidspunkt: Kl. 12:00 

Mødested: Campus Slagelse, SLAB0.07 

  

Deltagere: 
 
  

Kommunerepræsentanter: Tine Lundtang (Køge), Karen Vestergård 
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Gitte Ferreira/Siv Bilsted 
 
Kaffe & the, samt morgenbrød 

 

Dagsorden 

1 Kl. 9.00: Godkendelse af dagsorden ........................................................................................... 1 

2 Kl. 9.10 Gensidig orientering ved alle ......................................................................................... 1 

3 Kl. 9. 30 Behov for eksempelvis punktpraktik inden for det kirurgiske speciale for studerende på 

6. semester, ved Siv Bilsted ...................................................................................................... 2 

4 Kl. 10.20 Behov for ekstra 1. semesterpladser, ved Gitte Ferreira .............................................. 2 

5 Kl. 10.40 Pause .......................................................................................................................... 3 

6 Kl. 10.50 Principper for fordeling af pladser, ved alle .................................................................. 3 

7 Kl. 11.45 EVT samt mødeevaluering ........................................................................................... 3 

 

 

1 Kl. 9.00: Godkendelse af dagsorden 

1.1 Indstilling 

At gruppen godkender dagsorden. Kommentar: punkt 7 drøftes under punkt 6. Dagsorden herefter 

godkendt. 

2 Kl. 9.10 Gensidig orientering ved alle 

Ingen informationer at dele. 
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3 Kl. 9. 30 Behov for eksempelvis punktpraktik inden for det kirurgiske 
speciale for studerende på 6. semester, ved Siv Bilsted 

3.1  Sagsfremstilling 

Der har desværre været en fejl i data omkring studerende med behov for kendskab til det kirurgiske 

speciale; hvilket er dybt beklageligt! 

Det drejer sig for nuværende om 40 studerende. Der er sat en proces i gang, hvor studerende er bedt 

om, at dokumentere hvis de i en tidligere praktikperiode har opnået kendskab til det kirurgiske speci-

ale. Der er en forventning om at dette tiltag kan reducere antallet med ca. 4-7 studerende, og at der 

efterfølgende vil være behov for at finde det nødvendige antal praktikpladser til det resterende antal 

studerende.  

Det er nødvendigt at Fordelingsgruppen samarbejder omkring løsningen af denne udfordring. 

Hvordan finder vi sammen en løsning på denne udfordring? Hvordan skal der eksempelvis etableres 

ekstra punktpraktikker? Og på hvilket tidspunkt i semestret kan disse forløb afholdes? 

3.2  Indstilling 

At der samarbejdes om en løsning og udvikles en plan for det nødvendige antal praktikpladser. 

3.3 Beslutning 

Vi sender de 31 studerende ud i kirurgiforløb på 7. semester en uge (uge 39) og vi gør det ud fra eksi-

sterende model, som bliver justeret ud fra erfaringer. Hvis muligt kan uddannelseskonsulenter sam-

men med vejledere arrangere punktpraktik for de 31 – for at reducere behovet på 7. semester. Siv sen-

der liste i uge 8. 

Somatikken beder om liste fra Absalon (gerne 26/2) med oversigt over hvor mange studerende der 

mangler kirurgi, for de studerende der skal i 6. semester efterår 2020. Vi afholder møde i marts om-

kring fremadrettet plan. Gitte og Lisbeth koordinerer mødedato. 

Somatikkens uddannelseskonsulenter kigger på langsigtet plan i forhold til kirurgikendskab. 

4 Kl. 10.20 Behov for ekstra 1. semesterpladser, ved Gitte Ferreira 

4.1  Sagsfremstilling 

Absalon fik ikke fyldt sit sommeroptag op ved den koordinerede tilmelding i sommers. Derfor har der, 

for første gang igennem mange år, været et særligt efteroptag, for at fylde de resterende studieplad-

ser. Det har været meget positivt, at efteroptaget har været særdeles attraktivt og at alle pladser for-

ventes fyldt.  

Det betyder dog, at vi først i slutningen af uge 7, har data på, hvor mange studerende der reelt starter 

ved efteroptaget.  

Omkring medio uge 8, kan vi melde et estimat ud, men først pr. 1. marts er det forventeligt at vi ender 

på den endelig dimensionering på 291 1. sem. studerende.  
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4.2 Indstilling 

Den nye situation omkring efteroptag drøftes, med fokus på en kvalificering og beslutning om hvor-

dan en fremrettet proces og styring omkring praktikpladsbehovet på 1. semester skal være.  

4.3 Beslutning 

Fremadrettet melder Absalon fuld dimensionering ud for 1. semesters praktikpladsbehov, altså 52% af 

611 om efteråret og 48% af 611 om foråret. Samtidig sender somatikken prioriteringsliste til Absalon 

med ca 35 pladser der, ved evt. frafald, IKKE skal benyttes. Kommunerne laver, hvis det giver mening, 

ligeledes information om pladser der ikke benyttes ved frafald. 

5 Kl. 10.40 Pause 

6 Kl. 10.50 Principper for fordeling af pladser, ved alle 

6.1 Sagsfremstilling 

Ud over de rammer der er fastlagt omkring praktikpladsfordeling i RKSS notat godkendt 01.03.2019, 

er der efterhånden i Fordelingsgrupperegi fastlagt flere principper, herunder vedrørende internatio-

nale studerende. Disse kan med fordel nedfældes i et ”principark”. 

6.2 Indstilling 

At der udarbejdes en oversigt/principark med alle aftalte principper så de er eksplicitte. Vedlagt er ud-

kast – som kan suppleres/tilrettes m.m. på mødet. 

have kendskab til deres studieforløb senest 14 dage før begivenheden. 

6.3 Beslutning 

Kommuner, Psykiatri og Somatik laver hver især en formulering i forhold til ”bufferpladser” – som kan 

bruges til principarket. Formuleringer sendes til Siv, som opdaterer principarket. 

Opdatering af flows fremadrettet? Dette sker i forlængelse af opdatering af uddannelsesplaner (un-

dergruppe af Kvalitetskoordinationsgruppe/Kvalitet – Fordeling – og Koordineringsgruppe). 

Et fremadrettet princip (når ny 3. & 4. semester bliver implementeret) kan være, at man ved afslutnin-

gen af 4. semester har været igennem alle sektorer. 

7 Kl. 11.45 EVT samt mødeevaluering  

Godt møde – god stemning. Ærgeligt at deltagere kommer for sent. Fint at der på mødet blev svaret 

på fremsendte spørgsmål.  

 

Næste møde: 

1) Håndtering af inhabilitet (evt. vejledning)? 

2) Formulering i forbindelse med sen flytning af studerende (harmonisering)? 

3) Langsigtet plan for 6. semester (hvad er behovet videre frem  - idet vejlederne gerne skal vide hvad.  


