
Nyt fra KKR Syddanmark

REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning.

RESUMÉ
Der gives en orientering om nyt fra KKR Syddanmark.

INDSTILLING

KKR Syddanmark indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Tager orienteringen til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Styrkelse af SOSU-uddannelserne
På mødet i kommunaldirektørkredsen den 27. september 2021 og på mødet i KKR Syddanmark 
den 11. oktober 2021 blev det drøftet, hvordan kommunerne og SOSU-skolerne i fællesskab kan 
styrke social- og sundhedsuddannelserne. 

Den ny femårige lærepladsaftale for social- og sundhedsuddannelserne fra juni 2021 har fokus på 
indsatser, der skal få flere elever til at gennemføre social- og sundhedsuddannelserne. Også  KL’s 
nye rekrutteringshandleplan  fra september 2021 kommer med konkrete forslag til indsatser, der 
kan afhjælpe rekrutteringsudfordringerne på sundheds- og ældreområdet. 

Samtidig lægger både lærepladsaftalen og KL’s handleplan op til et endnu tættere samarbejde 
mellem kommunerne og SOSU-skolerne.  På den baggrund har kommunerne i Syddanmark og 
SOSU-skolerne i september 2021 udarbejdet en samarbejdsaftale, der sætter rammen for et styr-
ket samarbejde.

Herudover arbejdes der i samarbejdet mellem skoler og kommuner (ankerkommunen for SOSU-
uddannelserne, Esbjerg Kommune, og KKR-sekretariatet) konkret med:

– Udarbejdelse af handleplan, hvor skoler og kommuner i fællesskab udvælger og igangsæt-
ter særligt prioriterede indsatser

– Fælles temadag i 2022 med fokus på SOSU-uddannelserne med det formål at styrke viden-
deling på tværs og udbrede best practice

– Afdækning af muligheder for at udvide de nuværende oplæringsmuligheder i uddannelsen, 
så vi fortsat sikrer og styrker kvaliteten i uddannelsen (med primært fokus på den somati-
ske praktik).

Både kommunaldirektørkredsen og Dimensioneringsudvalget orienteres løbende om samarbejdet 
og de indsatser, der er fokus på. 

https://kl.uxmail.io/x/8NJNJ4n3tyMgKZnRVEgOI3ahnXbYU5K0WzgZQLpHkMXaCcLxY6BH6hHSuxUgro2fPdIewygPi-pnr1B4vz7QWlE/
https://kl.uxmail.io/x/8NJNJ4n3tyMgKZnRVEgOI3ahnXbYU5K0WzgZQLpHkMXaCcLxY6BH6hHSuxUgro2fPdIewygPi-pnr1B4vz7QWlE/


Se dagsorden og referat fra KKR Syddanmarks møde i oktober 2021 (pkt. 3.1) her.

Samarbejdspapiret er vedlagt som bilag.

Møde i Dimensioneringsudvalget 
Dimensioneringsudvalget for social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentud-
dannelse holdt møde den 13. oktober 2021 for at drøfte de nationale og regionale indsatser, der er 
igangsat for at styrke uddannelserne.
Udvalget vil, på grund af de store rekrutteringsudfordringer vi står overfor på velfærdsområderne, 
fremadrettet afholde kvartalsvise møder, så udvalget løbende holdes vidende om udviklingen på 
uddannelsesområdet og kan komme med inputs til de forskellige initiativer, der igangsættes regio-
nalt.

Kort om udvalget
Dimensioneringsudvalget er et kommunalt udvalg, der er nedsat af KKR Syddanmark, og som har 
til formål at rådgive og indstille til KKR Syddanmark om praktikpladser på social- og sundhedsud-
dannelserne og pædagogisk assistentuddannelsen.
Udvalget består af fire medlemmer, der er udpeget af kommunaldirektørerne i Syddanmark. For at 
sikre en bred repræsentation i udvalget, er der et medlem for hver af de fire SOSU-skolers optage-
områder.
Medlemmerne af udvalget er på nuværende tidspunkt:

– Arne Nikolajsen, direktør for sundhed og omsorg, Esbjerg Kommune (formand)
– Torben Birk Rosbach, børnechef, Nyborg Kommune
– Annette Lund, senior- og sundhedsdirektør, Kolding Kommune
– Louise Thule Christensen, chef for Senior og Rehabilitering, Haderslev Kommune

Udvalget sekretariatsbetjenes af ankerkommunen og KKR-sekretariatet.
Oplægget fra mødet i Dimensioneringsudvalget er vedlagt som bilag.

BILAG 
 Samarbejdspapir mellem de fire SOSU-skoler og KKR Syddanmark, september 2021
 Oplæg fra møde i Dimensioneringsudvalget den 13. oktober 2021

https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-syddanmark/moededatoer-dagsordener-og-referater/

