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Dagsorden: Møde i Fordelingsgruppen 

Mødedato: Tirsdag d 26. maj 2020 

Starttidspunkt: Kl.10:00 

Sluttidspunkt: Kl. 12:00 

Mødested: Zoom 

  

Deltagere: 
 
  

Kommunerepræsentanter: Tine Lundtang (Køge), Karen Vestergård 
(Odsherred); Kristine Fredslund (Solrød) 
Regionale repræsentanter: Dorte Ørum, Psykiatri, Lisbeth Trebbien 
(NSR), Teresa Andersen (Nykøbing F Sygehus)  
Absalon repræsentanter: Gitte Ferreira, Jesper Ipsen, Siv Bilsted 

 
Ordstyrer/sekretær 
 
Forplejning: 

 
Gitte Ferreira/Siv Bilsted 
 
Høflig selvbetjening i hjemmekontor 
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1 Kl. 10.00: Godkendelse af dagsorden 

1.1 Indstilling 

At gruppen godkender dagsorden. 

2 Kl. 10.10 Gensidig orientering, ved alle 

Herunder om manglende praktik i sundhedspleje på 3. & 4 semester samt registrering af EU fagkrav i 

forbindelse med oprettelse af pladser. 
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Grundet Coronaberedskab er der udfordringer ift til at få studerende i sundhedspleje på 3. og 4. seme-

ster. Der er udarbejdet en afløsningsopgave – som studerende der er ude i periode 2, får udleveret i 

uge 23. 

Uddannelseskonsulenter opfordres til at huske at sætte krydserne for at markere hvilke EU fagkrav 

der kan opnås kendskab til på den enkelte praktikplads. Jesper følger op på udfordring med hvor 

mange EU fagkrav der kan registreres i praktikportalen.  

Kunne der være mulighed for at opdatere med EU fagkrav undervejs i et forløb? Det undersøges nær-

mere. Ligeledes undersøger Absalon hvorvidt det er muligt at markere en international plads i praktik-

portalen (samt evt. hvor lang en periode der kan tages internationale studerende). Der gives en tilba-

gemelding efterfølgende.  

 

3 Kl. 10. 20 Status på fordeling af praktikpladser efterår 2020 (rul 1), ved 
Jesper Ipsen og Siv Bilsted 

3.1  Sagsfremstilling 

Efter region og kommuners har oprettet praktikpladser i portalen samt indsendt prioriteringslister og 

bufferpladser kan praktikportalteamet lave autofordeling samt manuel fordeling. Dette gælder for 6. 

semesterstuderende, samt for 3. & 4. semester periode 1. Oversigt over eventuelle udfordringer ud-

sendes mandag d. 25. maj.  

3.2  Indstilling 

At der aftales håndtering på eventuelle udfordringer 

3.3 Beslutning 

Alle studerende er fordelt til efteråret – mange tak for samarbejdet med at få det på plads!  

Vi er på Absalon opmærksomme på, at alt skal sættes ind på at sikre kvaliteten – også med præcis ud-

melding af pladsbehov. 

Fremadrettet bliver der sendt oversigt ud over eventuelle restpladser i de enkelte sektorer – så evt. 

rokeringer kan ske inden de studerende får meldt placering ud.  

4 Kl. 10.50 Overgangsordning inden ny fordeling på 3. og 4. semester 
fra september 2021, ved Dorte Ørum m.fl. 

4.1 Sagsfremstilling: 

Som aftalt mellem kommuner, somatik og psykiatri, og godkendt i RKSS 10. marts 2020, ændres 

praktikfordelingen og indhold på 3. og 4. semester pr. september 2021.  

Vi må allerede nu arbejde for at sikre, at der ikke er studerende som, når ændringen træder i kraft, 

kommer til at mangle psykiatripraktik. Dette er en del af den overordnede proces omkring ændringen. 

Derfor vil kommuner og psykiatri forud for mødet den 26. maj drøfte en ændret praktikfordeling mel-

lem de to virksomhedsområder i foråret 2021, og fremlægge forslaget på praktikfordelingsmødet. 
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4.2 Indstilling: 

At forslaget fra kommuner og psykiatri drøftes, kvalificeres og derefter godkendes. Flot arbejde af ud-

valget! 

4.3 Beslutning 

Der er fuld tilslutning til modellen for overgangsordning i foråret 2021 - i forlængelse af RKSS beslut-

ningen om at ændre praktikpladsfordelingen på 3. og 4. semester. Det er dette forslag til overgangs-

ordning som Fordelingsgruppen godkender, idet det er den bedst mulige løsning med mindst belast-

ning for kommunerne og psykiatrien. 

Vi har dog tre opmærksomhedspunkter nemlig 1) Vi kan indtænke at bruge portefolio til overgange 

for de studerende på 3. semester i forår 2021 samt 2) hvad kan lade sig gøre i Praktikportalen ift at 

skulle i samme kommune på 3. semester og 4. semester. Og 3) Rammeplaner for foråret 2021 er i pro-

ces og foreligger inden sommerferien. 

Endvidere undersøges hvordan flows i praktikportalen kan tilpasses den nye struktur (efterfølgende 

gives tilbagemelding herpå til uddannelseskonsulenterne). 

5 Kl. 11.10 EU fagkrav, opsamling på kendskab til kirurgi, ved regionens 
somatikkonsulenter 

5.1 Sagsfremstilling 

For at få overblik over hvilke 6. semesterstuderende, der på deres 7. semester skal have en uges sær-

ligt tilrettelagt forløb i forhold til kirurgikendskab skal vi samle op på de lister der blev sendt til uddan-

nelseskonsulenter i somatikken i starten af året.  

5.2 Indstilling 

At der udarbejdes plan for opsamling af kendskab til EU fagkrav 

5.3 Beslutning 

Absalon sørger for, at der kommer en samlet liste ud, og at der fremadrettet sendes ud så uddannel-

seskonsulenter udelukkende skal orientere sig i en enkelt liste. Dette tiltag er er et generelt tiltag for 

at effektivisere arbejdsgangene og smidiggøre samarbejdet. 

 

6 Kl. 11.30 Omkring placering af 2. semesterstuderende, ved regionens 
somatikkonsulenter 

6.1 Sagsfremstilling: 

Der er udsendt flere lister ift. Fordelingen af 2. semester studerende i 1. og 2. periode. Det fremgår 

ikke tydligt hvor mange somatiske praktikpladser, der skal findes ekstra, ligesom der ikke er transpa-

rens i forhold til hvor mange praktikpladser kommunerne skal oprette som ekstra pladser Dette har 

skabt forvirring i praktikken, idet listerne har været forskellige og derudover er der tvivl om listerne er 

korrekte eller om opgaven kommer tilbage med nye ændringer. 
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6.2 Indstilling:  

På baggrund af ovenstående ønskes en dialog og afklaring af, hvad vi gør fremadrettet ift. denne for-

deling. Hvordan vi får opdaterede og detaljerede lister, vi kan oprette pladser efter til start?  

Et forslag er at 2. semester fordelingen forskydes til et senere tidspunkt i årshjulet, så der bliver mere 

tid til at få disse pladser ajourført.  

6.3 Beslutning 

Vi beslutter at klare placering af 2. semestersstuderende på samme tidspunkt som 1. semester frem-

adrettet. Somatik sender lister til Absalon over de placeringer der typisk bruges til de studerende, der 

ikke kan være samme sted på 2. semester som på 1. semester. 

Vi holder et møde i FG gruppen (på nær psykiatrirepræsentant) for at lave fast proces/arbejdsgang for 

2. semesterstuderende. Siv indkalder snarest til møde ultimo juni. I indeværende uge sender Jesper og 

Siv en opdateret liste ud omkring oprettelse af 2. semesterspladser til efteråret. 

7 Kl. 11.40 Opdatering af principark, ved alle 

7.1  Sagsfremstilling 

Det eksisterende principark, der indeholder både rammer besluttet i RKSS samt principper vedtaget i 

Fordelingsgruppen, er nu klar til færdigbehandling. Eventuelle yderligere kommentarer kan tilsendes 

pr mail. 

7.2 Indstilling 

At Principarket godkendes via mail. 

7.3 Beslutning 

Vi opdaterer løbende dette principark og udsender løbende til deltagerne af mødet.  

 

8 Kl. 11.50 EVT samt mødeevaluering  

Tak for et godt møde!  

 

 


