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1 Kl. 9.00: Godkendelse af dagsorden 

1.1 Indstilling 

At gruppen godkender dagsorden. 
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2 Kl. 9.10: Orientering, ved alle 

Herunder status omkring EU fagkrav på Absalon, samt kilometerpenge. Kommunerne foreslår føl-

gende model for fremtidig fordeling: 1 & 2 semester: 29% til kommuner og 71% til region, 3. semester: 

alle pladser i region 50% som/50% psyk), 4, semester: alle pladser i kommuner, 6 semester 15% til 

kommuner og 85% til region. Kvalificering af 6. semester praktik blev drøftet. Udbudssted Holbæk får 

i første omgang mulighed for at fortsætte med eksisterende struktur. Så fordeling internt mellem 

kommuner mangler endnu at komme helt på plads ift hvor stor en andel Holbækudbuddets kommu-

ner aftager i forlængelse af de enkelte kommuners dimensionering. Anerkendelse fra Absalon til dette 

forslag fra kommuner og region. 

Kilometerpenge – er en mulighed i særlige tilfælde (Siv sender info fra Studieservice).  

 

3 Kl. 9. 25: EU fagkrav – sikring af fagkrav om bl.a. kirurgi, ved alle 

3.1  Sagsfremstilling 

Der blev på sidste møde drøftet, at alle studerende kan opnå kendskab til fagkrav der hvor faget er i 

fokus, dvs. at fagkrav kirurgi opnås via praktik på kirurgisk afsnit på et af regionens sygehuse.  

Det blev på mødet aftalt at ”diskussionen tages videre på lokalt/uddannelseskonsulent niveau” – hvad 

er tilbagemeldingen herfra i forhold til en konkret løsning på eksempelvis fagkrav kirurgi? 

Til konkretisering af behovet kan nævnes, at der i foråret 2020 er knap 150 af de 6. semesterstude-

rende som ikke har haft kirurgi og derfor skal nå dette inden færdiggørelsen af uddannelsen. Der er 

formentlig behov for 60-75 punktpraktikker eller lignende. 

3.2 Indstilling 

At der på baggrund af de lokale tilbagemeldinger drøftes og tages beslutning om de indkomne for-

slag, der kan sikre at alle studerende kan opnå kendskab til alle fagkrav. Herunder at der udarbejdes 

en beskrivelse af ”hvor lang tid” og ”formål”. 

3.3 Beslutning 

Kommunerne har drøftet kirurgi fagkrav  mm og er kommet frem til at man stadig må hen i et sted 

hvor specialet er i fokus – dvs, at kirurgi foregår på kirurgisk afsnit i somatik og psykiatrikendskab kræ-

ver praktik på decideret psykiatriplads.  

Kommuner og regionens forslag omkring ny fordeling af pladser på semestre bør have opmærksom-

hed omkring EU fagkrav. Ved eventuelle mangel på kirurgipladser er somatikken (og specielt Holbæk 

Sygehus) interesseret i at afhjælpe dette. 

Der udsendes snarest liste til somatikkonsulenter omkring hvilke studerende der mangler kirurgi. 
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4 Kl. 10.10: Praktikrelaterede aktiviteter- rammer, ved Gitte 

4.1 Sagsfremstilling 

Da flere studerende på kommende 7. semester mangler, at opnå kendskab til det kirurgiske speciale, 

er der, i samarbejde med praktikken, besluttet at praktikstederne flere steder skal modtage disse stu-

derende. Det kræver en situationsbestemt håndtering af modtagelsen af nye studerende på afdelin-

ger, i forhold til indhold og rammer for den praktikrelaterede aktivitet i relation til opnåelse af SU fag-

krav.  

Der er efter aftale med samarbejdspartner i praksis, udarbejdet et udkast til vejledning til de kliniske 

vejledere på de involverede praktiksteder (denne eftersendes).  

4.2 Indstilling 

At udkastet til vejledning til praktikstederne drøftes, evt. justeres og besluttes som værende en vej-

ledning der kan sendes ud til de kliniske vejledere. 

4.3 Beslutning 

Absalon skriver til de studerende der mangler kendskab til de kirurgiske speciale jævnfør kriterier i 

studieordning (s. 38) og beder dem redegøre for om de har kendskab hertil fra tidligere praktik. 

Alle studerende laver ansøgninger om ønske tema og praktiksted 

De studerende, der mangler kirurgi kommer i to uger på deres ønskede plads og i sidste uge teames 

op med en studerende på en kirurgisk afdeling (Absalon sørger for dette).  Den sidste uge vil de der 

mangler kirurgi have fokus på de fire pinde fra EU fagkravene. Den studerende der er kendt med prak-

tikpladsen er social vært. De to studerende kan endvidere sparre med hinanden om kultur og etik (stu-

dieaktiviteten på 7. semester). Der skal gives besked til alle makkerpar. Heidi, Lisbeth og Gitte laver et 

kort udkast til rammebeskrivelse. Husk kommunikation til 6 & 7 semesterteam (og hermed også til 

alle undervisere). Operationaliseringsværktøj lægges i praktikportalen og blanket til underskrivning af 

klinisk kontaktperson skal af studerende med manglende kirurgi afleveres i to eksemplarer (fra hen-

holdsvis de to steder de har været i praktik). 

5 Kl. 10.30: Pause 

6 10.40: 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 eksplicit 

6.3 Beslutning 

Punkt udskydes til næste møde (udkast sendes med dagsroden). 
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7 Kl. 11.10: Opsamling på evaluering af Fordelingsgruppen, ved Siv Bil-
sted 

7.1 Sagsfremstilling 

Fordelingsgruppen skal lave en samlet indstilling vedrørende forslag til eventuelle ændringer i grup-

pens kommissorium. Siv har lavet udkast til indstilling på basis af besvarelserne i det fælles evalue-

ringsdokument. 

7.2 Indstilling 

At gruppen, med udgangspunkt i opsamling (som eftersendes en uge inden mødet) kan sende samlet 

indstilling til Kvalitetskoordinationsgruppen. 

7.3 Beslutning 

Den samlede evaluering af samarbejdsfora foregik allerede 25/11 – og der vil på næste møde i Kvali-

tetskoordinationsgruppen (3/12) laves indstilling til RKSS om samarbejdsstruktur.  

8 Kl. 11.25: Færre ”sidste øjebliksflytninger” af studerende inden prak-
tikstart, ved Siv Bilsted 

8.1 Sagsfremstilling 

Absalon oplever, at der før praktikstart er et stort antal studerende, som bliver flyttet til et nyt praktik-

sted af hensyn til bl.a. kliniske vejlederressourcer samt enkelte flytninger, der bliver foretaget for at 

minimere rejsetid. Uanset årsag, er der komplikationer ved sene flytninger bl.a utryghed, velkomst-

breve, diverse attester, uniformsbestilling, bestilling af ungdomskort og vagtplanlægning, der alle har 

en betydning for studieengagement og fastholdelse. Til orientering har Absalon en intern praksis om 

at alle studerende skal have kendskab til deres studieforløb senest 14 dage før begivenheden. 

8.2 Indstilling 

At gruppen, på baggrund af en drøftelse, bliver enige om en målsætning for hvornår der senest kan 

laves flytninger i de studerends praktikpladstildeling, eksempelvis senest 14. dage før praktikstart. 

8.3 Beslutning 

Punkt udskydes til næste møde. 

9 Kl. 11.40: Orienteringspunkt: Status på fordeling forår rul 1, ved Je-
sper Ipsen og Siv Bilsted 

Eventuelle udfordringer eftersendes. 

9.1 Opsummering:  

10 Kl. 11.50: EVT samt mødeevaluering 

Lidt hårdt. Vanskeligt når der er en del ting der skal implementeres i forlængelse af den justerede stu-

dieordning. 


