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3.2

Henvendelse til Sundheds- og Ældreministeren

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde
Holbergsgade 6,
1057 København K
sum@sum.dk

KKR
HOVEDSTADEN

Kommunal medfinansiering ved overflytninger mellem
hospitaler

Den 26. august 2015

Kære Sophie Løhde,

Dok.ID: 2076685

Kommunerne betaler i dag kommunal medfinansiering, når en borger
overflyttes fra et hospital til et andet. For kommunerne i Region
Hovedstaden betyder dette en merudgift til kommunal medfinansiering som
i 2014 løb op i godt 170 mio. kr. Dette er en udgift, som ikke i alle tilfælde
er udtryk for en ændret eller øget behandling af borgerne, men kan skyldes
den arbejdsdeling, der i en region er mellem hospitalerne.

Sags ID: MDR-2014-00335

AFP@kl.dk
Direkte
Mobil 2443 7906

Albertslund Kommune
Nordmarks Alle
2620 Albertslund

www.kl.dk/kkr-hovedstaden

Ordningen med kommunal medfinansiering er blandt andet begrundet i at
give kommunerne incitament til at styrke den borgerrettede forebyggelse på
sundhedsområdet samt sikre dialog med hospitalerne. Det har aldrig været
intentionen med ordningen, at den skulle være afhængig af de enkelte
regioners organisering af hospitalsvæsenet.
Opkrævning af overflytninger af borgeren mellem hospitaler hos kommuner
er af rent teknisk karakter, da modellen indebærer, at der beregnes
medfinansiering pr. udskrivning fra et sygehusnummer. Hospitalerne i de
fleste regioner har hvert sit sygehusnummer, medens der i en enkelt region,
Region Sjælland, alene gøres brug af ét sygehusnummer for samtlige
hospitaler i regionen, hvorved der ikke afregnes for overflytninger overfor
kommuner i den region.
Det er forståelsen, at det for Statens Seruminstitut – der opkræver
medfinansieringen hos kommunerne – vil være muligt at undlade at
opkræve betaling for overflytningerne uden de store vanskeligheder. Det vil
derimod for de fleste regioner – og også for Region Hovedstaden – være
uhensigtsmæssigt og forbundet med store udgifter at sammenlægge alle ITsystemer, således at opkrævningen ikke finder sted. Region Hovedstaden
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har flere gange rejst spørgsmålet overfor Seruminstituttet, desværre uden at
det indtil nu har medført en ændret model.
For os er det uforståeligt, at kommunerne skal opkræves medfinansiering
for overflytninger af borgere. Kommunerne i hovedstadsregionen og
Region Hovedstaden vil derfor opfordre til, at du sikrer at beregningen af
kommunal medfinansiering fremover sker for et samlet indlæggelsesforløb i
en region og i bedre overensstemmelse med ordningens intentioner.

Med venlig hilsen

Steen Christiansen,
Formand for KKR Hovedstaden
Borgmester i Albertslund
Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand
Region Hovedstaden
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3.3

Socialtilsyn Hovedstaden

N O TAT

KKR
HOVEDSTADEN

Opsummering af kommunale kommentarer til
socialtilsynets årsrapport

Den 1. september 2015

Sags ID: MDR-2014-00335
Dok.ID: 2076061

Kommunerne er blevet bedt om at komme med kommentarer til Socialtilsynets årsrapport 2014. Enkelte kommuner er vendt tilbage med bemærkninger.
Helt overordnet kan det konstateres, at kommunerne oplever et godt og
konstruktivt samarbejde med Socialtilsynet. Socialtilsynet bidrager positivt
til at sætte fokus på faglighed og professionalisme i tilbuddene. Der er en
god dialog med Socialstilsynet, præget af en lyttende og fleksibel tilgang.

AFP@kl.dk
Direkte
Mobil 2443 7906

Albertslund Kommune
Nordmarks Alle
2620 Albertslund

www.kl.dk/kkr-hovedstaden
Side 1/2

Neden for opsummeres kommunernes kommentarer til, hvor der med fordel kan rettes fokus ift. det fremadrettede samarbejde med Socialtilsynet.
•

Socialtilsynet bør nedbringe sagsbehandlingstiden på godkendelser af
plejefamilier. Den nuværende sagsbehandlingstid på 6-9 måneder er
uhensigtsmæssig af både i forhold til barnet/den unge og af økonomiske
hensyn.

•

Sagsbehandlingstider for afrapportering efter tilsyn kan forbedres, ligesom form og indhold af tilsynsrapporterne kan forbedres og forenkles.
Det kan overvejes, om årsrapporten bør suppleres med en rapport som
opsummerer den faglige indsats i de enkelte kommuner, hvilket vil give
den enkelte kommunes øget indsigt indsatser i tilbuddene og dermed
bedre styringsmuligheder.

•

Der er ønske om en øget fleksibilitet ift. tilpasninger og justeringer af
tilbud og ydelser som følge af udviklingen i målgrupper og ændringer i
efterspørgslen på tilbud og ydelser. Socialtilsynet skal godkende ændrin-

ger eller midlertidige dispensationer, såfremt de ligger ud over det enkelte tilbuds godkendelsesramme. Det er dog oplevelsen at proces og
sagsbehandlingstid er en udfordring for den fleksibilitet ift. tilpasning på
området som både er nødvendig og efterspurgt, og som også Rammeaftalen har fokus på.
•

Krav til indberetning til tilbudsportalens er en løbende udfordring, og
det kan være hensigtsmæssigt at arbejde videre med form af indberetninger til Tilbudsportalen.

•

Det materiale, som skal sendes til Socialtilsynet inden regodkendelsesbesøg, er meget omfattende og ressourcekrævende at fremskaffe. Det
samme gælder materiale og oplysninger om økonomien på tilbuddet.
Det er oplevelsen, at mængden ikke står mål med vægten af økonomien
i den samlede vurdering af tilbuddene. Endvidere er der ikke opmærksomhed i reglerne på forskelle i lovgrundlag ift. økonomi for hhv. private og kommunale tilbud. Ligesom kravet om indsendelse af budgetter
til Socialtilsynet den 1. oktober ikke harmonerer med styrelsesloven,
hvor det er anført, at det kommunale budget for det følgende år først
skal være godkendt den 15. oktober. Herefter skal de enkelte tilbuds
budgetter fastlægges.

•

Der er opmærksomhed på, at det er Socialstyrelsen som har opstillet
rammer og krav ift. ovenstående. Der skal dog opfordres til at Socialtilsynet retter henvendelse til Socialstyrelsen med henblik på at få rettet op
på ovenstående uhensigtsmæssigheder.

•

Det fremhæves, at det er vigtigt, at Socialtilsynene har fokus på at koordinere praksis på tværs af de forskellige socialtilsyn. Det er vigtigt for
borgerne og medarbejderne i kommunerne oplever, at der er et ensartet
niveau for, hvordan sagerne behandles på tværs af de fem socialtilsyn,
herunder socialtilsynenes faglige holdninger og vurderinger er målgruppers behov.
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Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035

Energi på Tværs

Oplæg til etablering af projekt ’Strategisk
energiplanlægning – Fossilfri 2035’, der skal understøtte
omstilling af energisystemet i hovedstadsregionen.
Oplæg udarbejdet af styregruppen for ’Energi på Tværs’.
Baggrund
KKR Hovedstaden godkendte på KKR mødet den 26. juni 2015 en ny fælles vision om
at ”Hovedstadsregionen skal være førende indenfor grøn omstilling og vækst. I 2035 skal
hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i 2050.
For at indfri denne vision vil kommuner, region og forsyningsselskaber samarbejde om
strategisk energiplanlægning og koordinere fremtidige investeringer i energisystemet, så
synergier udnyttes og energi- og transportsystemet bliver mere effektivt. Scenarieanalyser
for hovedstadsregionen viser en risiko for en samfundsmæssig meromkostning på op
mod 1 milliard kroner årligt, hvis ikke der etableres store varmepumpeløsninger i god tid
inden 2050. Ligeledes skal der samarbejdes med virksomheder og universiteter om at være
førende inden for innovation og udvikling af grønne løsninger, der sikrer jobskabelse,
grøn vækst og øget livskvalitet. I forlængelse af denne beslutning har KKR Hovedstaden
bedt Styregruppen for Energi på Tværs om at udarbejde nærværende beslutningsoplæg til
etablering af et projektsamarbejde, som kan planlægge, koordinere og facilitere det
regionale samarbejde for omstilling af energisystemet, skabe fælles overblik samt rådgive
og støtte kommuner og forsyningsselskaber i den lokale indsats.
Formål med Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035
Projektsamarbejdet med arbejdstitlen ’Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035’ har
til formål at understøtte kommuner og forsyningsselskaber i realiseringen af
energivisionen for hovedstadsregionen samt at sikre, at parterne omkostningseffektivt
kommer i mål med den fælles energivision. Projektsamarbejdet skal agere som bindeled
mellem den nationale lovgivning og den regionale/kommunale planlægning og dermed
både betjene et politisk samt administrativt niveau i kommuner og forsyningsselskaber.
Der skal skabes en struktur, som understøtter realisering af den fælles regionale
energivision og sikrer sammenhængen til det lokale niveau i kommuner og
forsyningsselskaber, hvor beslutningskompetencen ligger.
”Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035” skal bidrage til følgende:
 Fremme de rigtige investeringer: Projektet skal sikre regional synergi mellem de mange
parter i en effektiv omstilling af sektoren til vedvarende energi. Det er både teknisk
og økonomisk uhensigtsmæssigt, hvis hver enkelt kommune og forsyningsselskab
arbejder alene og ukoordineret på at blive fossilfri. Der vil være betydelige
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besparelser ved koordinerede investeringer med henblik på at undgå
kapacitetsoverskud i energisektoren. Det vil kræve ændringer i afgiftssystemet, og
også kræve at energiselskaberne foretager en betydelig koordinering og
erfaringsopsamling. En fælles overordnet strategisk energiplan ses som en afgørende
forudsætning for at nå det mål.


Understøtte kommuner og forsyningsselskaber: Projektet skal med afsæt i den regionale
energivision og et fælles overblik understøtte kommuners og forsyningsselskabers
lokale planlægning og investeringsindsats gennem neutrale analyser, faglige indspil,
sparring og beslutningsoplæg.



Høj forsyningssikkerhed: Den nuværende høje forsyningssikkerhed og fleksibilitet i
energisystemet skal fastholdes og bevares sammen med en større implementering af
vedvarende energikilder.



Øget vækst, innovation og profilering: Omstilling fra fossile brændsler til vedvarende
energi i hovedstadsregionen giver særlige muligheder for at fastholde og udbygge
Greater Copenhagens førerposition som en international grøn metropol og tiltrække
virksomheder og investeringer til regionen. Indsatsten skal ses i tæt sammenhæng og
koordineres med den øvrige erhvervs- og eksportfremmeindsats i Greater
Copenhagen og DK.



Samarbejde på tværs: Projektet skal understøtte et tæt samarbejde mellem
virksomheder, forsyningsselskaber, transportsektoren, region og kommuner og
indgå i tæt og kvalificeret dialog med staten om nationale incitamenter og
rammevilkår, der understøtter omstilling af energisystemet til vedvarende energi.

Hovedopgaver
Projektsamarbejdet ’ Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035’ skal varetage
følgende opgaver:








Udvikle den første fælles strategiske energiplan for hovedstadsregionen, som
revideres hvert fjerde år.
Opstille samlende handlings- og investeringsplaner i den strategiske energiplan, som
koordineres med forsyningsselskabernes individuelle udviklings- og
investeringsplaner.
Understøtte kommuners og forsyningsselskabers arbejde med strategisk
energiplanlægning gennem faglig rådgivning og sparring, indspil til beslutningsoplæg
og virkemidler.
Støtte udviklingen og gennemførelsen af konkrete projekter og aktiviteter, som skal
igangsættes indenfor de 7 indsatsområder.
Skabe synergi med relevante initiativer, der skaber grøn vækst og styrker danske
virksomheders muligheder for eksport af grønne løsninger.
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Identificere klare snitflader til andre relevante sektorer for at forbedre
inddragelsesprocesser og dermed understøtte en bred og helhedsorienteret
omstilling.
Monitorere og evaluere den samlede effekt af de tværgående indsatser hvert andet
år.
Betjening af politisk og administrativt niveau for forsyningsselskaber, kommuner,
region og KPF/KKR samt at yde assistance til kommunerne ved at stille et fælles
beslutningsgrundlag til rådighed.

I løbet af det første år opstilles klare kvantitative samt kvalitative succeskriterier og
målsætninger for projektet.
Organisering
Projektsamarbejdet vil blive oprettet som en selvstændig enhed med reference til en
politisk styregruppe og en administrativ styregruppe.
Den politiske styregruppe har til formål at drøfte samt godkende beslutningsoplæg til
KKR Hovedstaden, Regionsrådet og forsyningsselskabernes bestyrelser i dialog med
relevante interessenter, herunder øvrige forsyningsselskaber mv. Den politiske
styregruppe bemandes af Klimapolitisk Forum, der er nedsat af KKR Hovedstaden og
Region Hovedstaden og består af fem regionspolitikere og fem kommunalpolitikere
(Bestående af repræsentanter fra henholdsvis Fredensborg, København, Allerød,
Albertslund og Helsingør) samt tre bestyrelsesrepræsentanter fra forsyningsselskaberne.
Der vil løbende blive set på forskellige modeller for optimal inddragelse af øvrige aktører
for at sikre opbakning til arbejdet i samarbejdsprojektet.
Den administrative styregruppe skal med afsæt i de politisk fastsatte rammer sikre en
strategisk prioritering af projektsamarbejdets (”Strategisk Energiplanlægning – Fossilfri
2035”) arbejde, kvalitetssikre politiske beslutningsoplæg, understøtte samarbejdet med
kommuner og forsyningsselskaber samt sikre, at de politiske beslutninger forankres hos
kommuner og forsyningsselskaber. Lederen refererer til styregruppen. Derudover skal
den administrative styregruppe assistere den politiske styregruppe ved administrativt at
koordinere arbejdet for det fælles initiativ ”Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035”.
Den administrative styregruppes bemanding er en spejling af den politiske styregruppe.
Den administrative styregruppe skal løbende sikre inddragelse af alle kommuner og
forsyningsselskaber på både direktørniveau og nøglemedarbejderniveau. Dette gøres
enten ved at etablere nye samarbejdsfora eller ved at involvere allerede eksisterende
samarbejdsfora på det tekniske område på tværs af kommuner og forsyningsselskaber og
afholde seminarer, konferencer mv.
Bemanding
Den fulde bemanding af ”Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035” forventes at
udgøre i alt 8 fultidsansatte, da det er afgørende, at initiativet besidder den fornødne
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kapacitet og kompetence til at kunne understøtte realiseringen af den fælles energivision
samt til at rådgive og støtte kommuner og forsyningsselskaber i den lokale planlægning
og investeringsindsats. ”Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035” bemandes
indledningsvis med en erfaren sekretariatschef på kontorchefniveau med stærke
strategiske og faglige kompetence og 3-4 medarbejdere. Den øvrige bemanding forventes
gradvist ansat, så ”Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035” er fuldt bemandet efter
årsskiftet 2016/2017.
Der anvendes en rekrutteringskonsulent til ansættelse af sekretariatslederen, ligesom et
ansættelsesudvalg nedsættes. Udvalget vil bestå af den regionale styregruppeformand for
projektet Energi på Tværs, to udpegede kommunale repræsentanter, to udpegede
repræsentanter fra forsyningsselskaberne, samt direktøren fra den organisation, som skal
være vært for projektet.
Ansættelsesudvalget vil efterfølgende bistå sekretariatschefen med de øvrige ansættelser
til ”Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035”.
Projektet skal bemandes med følgende kernekompetencer:
•
•

•
•
•
•

Strategisk tænkning og erfaring med ledelse af politisk ledede organisationer.
Primære kompetencer er faglighed i tilknytning til energiplanlægning og særligt
kendskab til de 7 indsatsområder i Energivisionen, herunder
forsyning/produktion, energieffektivisering og transport.
Økonomisk og analytisk baggrund og forståelse.
Strategisk kommunikation, proces og forankring inklusiv forvaltningsmæssig
baggrund
Tværgående kompetencer inden for projektledelse, forandringsledelse og
netværksaktivitet mv.
Faglige kompetencer i tilknytning til strategisk energiplanlægning eksempelvis
grøn vækst, Smart City, Living Labs, transport, mv.

Det er sekretariatslederens ansvar at vurdere, hvornår og hvordan ”Strategisk
energiplanlægning – Fossilfri 2035” bedst muligt driftes og aktører med kompetencer
inden for forandring kommunikation, innovation og projektudvikling inddrages efter
behov.
Økonomi og finansiering
Driftsomkostningerne til et fuldt funktionsdygtigt projektsamarbejde med en bemanding
på 8 årsværk er estimeret til 8.300.000 kr. årligt, hvilket inkluderer omkostninger til løn,
overheads,
kontordrift,
aktivitetsomkostninger
og
lignende.
”Strategisk
energiplanlægning – Fossilfri 2035” bemandes med en sekretariatsleder i starten af 2016,
udbygges gradvist og tænkes fuldt bemandet så vidt muligt inden for et år.
Omkostningerne for første år vurderes til at være omkring 5.000.000 kr.
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Finansieringen sker efter en model, hvor ”Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035”
finansieres 25 % af kommunerne, 25 % af udvalgte forsyningsselskaber samt 50 % af
Region Hovedstaden. Det foreslås, at fordelingen af udgifter mellem kommunerne
forløber efter befolkningstal, og at der anvendes et lignende princip for
forsyningsselskaberne, som endeligt baseres på eget valg af fordelingsnøgle. Der er
vedlagt en opstilling af et budget- og finansieringsforslag til ”Strategisk energiplanlægning
– Fossilfri 2035” (Bilag A) samt en oversigt over befolkningstal fordelt på kommuner i
hovedstadsregionen for år 2014 (Bilag B).
Placering
”Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035” placeres hos Gate 21 med en forpligtelse
til at skabe synergi og sammenhæng til de faglige miljøer hos kommuner og
forsyningsselskaber. Der skal derudover hurtigst muligt udvikles en model, som sikrer en
tæt ledelsesmæssig og bred inddragelse af forsyningsselskaberne og kommunerne i
projektets opgaver.
Projektets placering er koblet til et eksisterende fagligt relevant miljø og med
sammenhæng til udviklingsaktiviteter, der giver særlige muligheder for at fastholde og
tiltrække virksomheder til en grøn dansk metropol. Placeringen skal understøtte den fælles
kommunale og regionale indsats og bidrage til at fremme grøn vækst og samarbejde
mellem private virksomheder, universiteter og organisationer.
Tidsplan
Etableringen af ”Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035” påbegyndes i efteråret
2015 og forløber resten af året, med forventet opstart i første kvartal 2016 (Bilag C).
”Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035” planlægges at fungere fra februar 2016 til
februar 2020. Det første år vil være et opstartsår, hvor der i primo 2017 gennemføres en
evaluering af mål, omkostninger og gevinster ved gennemførelse af projektet 2017-2020.
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BILAG A
Opstilling af budget- samt finansieringsforslag til
projektet ”Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035”

Udgiftsposter (DKK)
Sekretariatsleder
7 Sekretariatsmedarbejdere, energiplanlægning

Estimeret
950.000
4.550.000

Drift (husleje, mv.)

500.000

Kommunikationsmaterialer

500.000

Netværksaktiviteter, transport, møder, mv.

500.000

Pulje til konsulentbistand*

1.300.000

Total

8.300.000

Finansiering (DKK)

Beregnet

Region Hovedstaden

4.150.000

Forsyningsselskaber

2.075.000

Kommuner

2.075.000

Total

8.300.000

Borger / hustand (DKK)
Befolkningstal
Beløb pr. borger for alle kommuner
Beløb pr. husstand for forsyningsselskaber

1.766.677
1,17452
(egen fordeling)

* Indkøb af analyser og tværgående kompetencer inden for Energieffektivitet, Transport, Grøn
vækst mv. samt rekrutteringsproces ifm. ansættelse af sekretariatsleder.
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BILAG B
Befolkningstal fordelt på kommuner i
Hovedstadsregionen, 2014
Folketal den første i kvartalet efter område og tid, 2014:
Nedenstående er den oprindelige indstilling fra styregruppen. Det understreges, at
indstillingen går på det halve beløb i 2016.
Befolkningstal
Samtlige kommuner i hovedstadsregionen

Kommunebeløb

1.766.677

kr.

2.075.000

København

579.513

kr.

680.650

Frederiksberg

103.405

kr.

121.451

Dragør

13.970

kr.

16.408

Tårnby

42.537

kr.

49.961

Albertslund

27.789

kr.

32.639

Ballerup

48.408

kr.

56.856

Brøndby

35.038

kr.

41.153

Gentofte

74.986

kr.

88.073

Gladsaxe

67.262

kr.

79.001

Glostrup

22.331

kr.

26.228

Herlev

28.062

kr.

32.959

Hvidovre

52.264

kr.

61.385

Høje-Taastrup

49.151

kr.

57.729

Ishøj

21.904

kr.

25.727

Lyngby-Taarbæk

54.776

kr.

64.336

Rødovre

37.637

kr.

44.205

Vallensbæk

15.192

kr.

17.843

Allerød

24.293

kr.

28.533

Egedal

42.546

kr.

49.971

Fredensborg

39.810

kr.

46.758

Frederikssund

44.512

kr.

52.280

Furesø

38.867

kr.

45.650

Gribskov

40.875

kr.

48.009

Halsnæs

30.744

kr.

36.109

Helsingør

61.660

kr.

72.421

Hillerød

48.944

kr.

57.486

Hørsholm

24.833

kr.

29.167

Rudersdal

55.394

kr.

65.061

Bornholm

39.880

kr.

46.840

Fordelingstal
1,17452
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Energi på Tværs

BILAG C

Tidsplan for etablering af projektet ”Strategisk
energiplanlægning – Fossilfri 2035”

År 2015
•

September: KKR Hovedstaden behandler indstilling til etablering ”Strategisk
energiplanlægning – Fossilfri 2035”

•

November: Tilbagemelding fra kommuner og forsyningsselskaber om
medfinansiering af ”Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035”.

•

November: Regionsrådet behandler ansøgning om bevilling til ”Strategisk
energiplanlægning – Fossilfri 2035”.

•

December: Ansættelsesudvalg nedsættes

•

December- Januar 2016: Ansættelsesproces for sekretariatschef igangsættes.

År 2016
•

Februar: Sekretariatschef er ansat

•

Marts - april: Sekretariatschef ansætter i samarbejde med ansættelsesudvalget
de første medarbejdere til ”Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035”

•

Juni: ”Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035” er funktionsdygtigt.

•

December: ”Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035” fuldt bemandet

År 2017
•

Februar: Evaluering af energisamarbejde gennemføres
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3.5

Fælles uddannelsesstrategi til endelig godkendelse

N O TAT

KKR
HOVEDSTADEN

Opsamling på uddannelsesstrategi
Udkast til fælles uddannelsesstrategi har været sendt til politisk høring i hovedstadskommunerne fra marts til ultimo juni. Alle 29 kommuner behandlet strategien. I alt 11 kommuner har fremsendt deciderede høringssvar,
mens de øvrige kommuner har meldt tilbage, at de har godkendt strategien.
Kommunernes tilbagemeldinger er grupperet i to temaer:
• Overordnede betragtninger
• Specifikke forslag til tilpasning af udviklingskrav i de uddannelser som
er omfattet af strategien
I nedenstående er essensen af høringssvarenes overvejelser er sammenskrevet i neutral form. Der er skelnet mellem overordnede betragtninger og specifikke bemærkninger til specifikke uddannelserne. De generelle betragtninger handler mere om forhold som kan skærpes på det tværgående niveau.
Endvidere er oplistet konkrete forslag til ændringer af uddannelsesstrategien
på baggrund af høringen.
Endelig vedrører en række bemærkninger en række forhold fastsat i lov eller
bekendtgørelse, som ligger udenfor KKR’s direkte indflydelse fx at kravet
til 50% mødepligt for at bestå et praktikforløb er for løst, og at arbejdet
med to-sprogede bør indgå i almenuddannelsen til lærer. Også problematikken om styring af dimensioneringen af erhvervsuddannelserne er nævnt i
høringssvarene. Der fremsættes ønske om at dimensioneringen i højere grad
bliver styret efter arbejdskraftbehovet. Dette er ligeledes et rammevilkår
som reguleres efter den gældende 3-partsaftale, dog med undtagelse af dimensioneringen på pædagoguddannelsen.
Overordnede og tværgående betragtninger

Den 28. august 2015

Sags ID: SAG-2015-03663
Dok.ID: 2068592

www.kl.dk/kkr-hovedstaden
Side 1/5

Mange kommuner kvitterer for strategien, og der er generelt bred tilslutning
til de strategiske mål for udvikling af velfærdsuddannelserne. En fælles strategi kan styrke kommunernes fælles interessevaretagelse på området. Målgruppen med de kommunale repræsentanter i udvalg og bestyrelser på anses
for at være den rette at klæde på.
Der peges endvidere på behovet for at supplere uddannelsesstrategien med
fælles målsætninger for efter- og videreuddannelse.
En styrket sammenhæng mellem kommuner og skoler anses for vigtig i forhold til at udvikle kvaliteten i uddannelserne, og dermed styrke erhvervsparatheden hos de unge. Fx nævnes i relation til udvikling af det nære sundhedsvæsen, at det vil være en fordel at skabe tættere sammenhæng, og det
indebærer, at uddannelsesinstitutionerne i højere grad gøres fortrolige med
kommunernes opgaveløsning bl.a. via virksomhedsbesøg. Et tættere samarbejde bidrager også til at sikre tilstrækkelig og velkvalificeret arbejdskraft.
Flere kommuner fremhæver behovet for, at kerneopgavens løsning skal
være et fixpunkt for uddannelsesstrategien. Udviklingen går i retning af, at
den arbejdsmæssige indsats handler om, hvilken værdi kommunerne skal
skabe for borgerne. På den baggrund efterlyses behov for, at få større fokus
på borgerperspektivet. Det er et anderledes perspektiv, som kræver andre
kompetencer bl.a. i forhold til tværfaglig forståelse, kommunikation mv.
Nye kompetencekrav skal hvile på en solid fag-faglighed. Traineeordninger
er der gjort gode erfaringer med og kan styrke erhvervsparatheden.
I forlængelse heraf peges der på, at sociale- og relationelle kompetencer
også bør være et selvstændigt og tværgående uddannelsespolitiske krav til
udvikling af uddannelserne.
Praktikopgaven bør opfattes som en af de kommunale kerneopgaver, herunder fokus på vejlederopgaven.
I forhold til det tværgående uddannelsespolitiske krav om behovet for at
udvikle kompetencer i innovation efterlyses stilles forslag om at fremhæve,
at innovation handler om at skabe ny velfærd med inddragelse af borgerne
via løsning af kerneopgaven.
Der stilles forslag om at tilføje et nyt tværgående uddannelsespolitisk krav,
som handler om brobygningskompetencer. Det begrundes med, at kerneopgaven ikke kan løses uden borgeren og involvering af andre ressourcer. Der
er stigende behov for at kunne skabe samarbejde og bygge bro mellem de
forskellige interessenter, som har betydning for kvaliteten i kerneopgaven
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En sidste generel overvejelse omhandler de økonomiske konsekvenser ved
implementering af strategien. Flere kommuner påpeger, at strategien ikke
berører evt. økonomiske konsekvenser af at implementere strategien og det
er uklart, hvad de uddannelsespolitiske om de krav vendt mod kommunerne
vil indebære ressourcemæssigt. Det præciseres derfor, at de beskrevne udviklingskrav til de enkelte velfærdsuddannelser alene er pejlemærker for det
fremadrettede arbejde med at udvikle uddannelserne i en for kommunerne
ønskelig retning. Det vurderes derfor, at uddannelsesstrategien ikke vil have
udgiftsmæssige konsekvenser for den enkelte kommune.
Specifikke forslag til tilpasning af udviklingskrav i de uddannelser som er omfattet af
strategien
Nedenfor er opsummeres de forslag til præcisering af kompetencer i de enkelte uddannelser:
• Socialrådgiveruddannelsen
Der ønskes en revision af de opstillede mål for kompetenceudvikling. Udover at kunne opstille SMARTE mål for borgerne, efterlyses behov for at
stramme op på udviklingsmålene, således at de i højere grad afspejler de aktuelle udfordringer i hverdagen.
Forslag til en ændret præsentation af hvilke kompetencer som skal udvikles
i uddannelsen, så de i højere grad afspejler de aktuelle udfordringer:
• Varetage myndighedsopgaven på vegne af kommunen
• Arbejde forebyggende ved at tage udgangspunkt i borgernes res-sourcer,
behov og lokalsamfundets muligheder
• Arbejde med forvaltningsretlige problemstillinger i sagsarbejdet
• Rådgive og formidle faglige problemstillinger, herunder i form af socialfagligt og juridisk begrundede vurderinger og afgørelser
• Anvende IT-baserede dokumentationssystemer
• Anvende dokumentation og indgå i kvalitetsudvikling
Læreruddannelsen
Der foreslås en ændret rækkefølge af de oplistede udviklingspunkter for læreruddannelsen, således at målstyring kommer først, og at det præciseres at
målstyring betyder kompetencer til at arbejde analytisk og systematisk med
evaluering. Kompetencer til opsporing af børn og unge i mulig mistrivsel
skal også fremmes. Ligeledes er der behov for at ud-ikle kompetencer til at
arbejde med at udvikle inkluderende miljøer.
•

Pædagoguddannelsen
Der er stillet konkret forslag om, at der på specialiseringen på skole- og fritidsområdet bør være et skærpet fokus på didatik, evaluering og klasserumsledelse. Behov for kompetencer til at reflektere over egen praksis bl.a. i forhold til valg af pædagogiske metoder. Og det gælder også dokumentation
•
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PA-uddannelsen
Der ønskes en uddybning af, hvordan PAU’erne supplere og går i samspil
med det pædagogisk uddannede personale.
•

Generelt for de sundhedsfaglige uddannelser
For disse uddannelser er fremsat behov for at der generelt arbejdes for at
udvikle forudsætningerne for en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang til
borgerne. Rolle som tovholder er vigtig at kunne udfylde, hvilket kræver
færdigheder i bl.a. koordinering og dokumentation.
Det foreslås, at strategien udvides til også at omfatte tillægsuddannelsen til
sundhedsplejerske.
•

Sygeplejerskeuddannelsen
Der lægges vægt på, at de sygeplejestuderende skal bestå klinikkens læringsudbytte og ikke kun den interne prøve.
•

Ergo- og fysioterapeutuddannelserne
Ønskes udvidet med behovet for at udvikle kompetencer om behandling af
børn under 18 år. En opgave som fulgte af kommunalreformen i 2007.
•

Anbefalinger til videre tilretning af uddannelsesstrategien
Nedenfor er oplistet forslag til revision af med baggrund i de indkomne høringssvar.
Efter- og videreuddannelse
I formidlingen af den endelige version af uddannelsesstrategien kan der
med fordel gøres opmærksom på, at der arbejdes på at udvikle strategiske
mål for efter- og videreuddannelse.
Endvidere er der indledt en dialog med professionshøjskolerne om at rammesætte dialogen med at fremme (parts)samarbejdet til udvikling og professionalisering af praksis. Lige nu arbejdes der på at fastlægge en fælles hensigtserklæring som danner rammen for at en eller flere kommuner sammen
kan indgå partnerskabsaftaler med professionshøjskolerne.
Økonomiske konsekvenser af implementering af strategien
Det er vurderingen, at strategien kan holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer, idet det vil være overladt til kommunerne at vurdere i
hvilken udstrækning de strategiske mål opfyldes og hvordan. En opfyldelse
af de krav som er rettet mod kommunerne kan indebære et ressourcetræk
for at opnå det optimale udbytte af vekseluddannelser. På den anden side
vil det være en investering i at styrke nyuddannedes erhvervsparathed.
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I formidling af strategien lægges der op til at det indledningsvist præciseres,
at der er tale om overordnede pejlemærker, som den enkelte kommune selv
beslutter implementeringen af.
Præcisering under formålet med strategien:
Flere af høringssvarene fremhæver behovet for at gøre kerneopgavens løsning til et centralt fikspunkt for strategien, idet omstilling af kommunernes
serviceproduktion med færre ressourcer handler om hvilken værdi, der skabes for borgeren. Der er behov for en helhedsorienteret tilgang, hvor der
arbejdes tværfagligt med fokus på borgeren. Tilgangen til kerneopgaven
indarbejdes i formålet med strategien.
Krav på flere niveauer:
I sammenhæng med beskrivelsen af kommunernes uddannelsesforpligtelse
tilføjes en bemærkning om ansvaret for den praktiske del af uddannelserne
bør anses for en kerneopgave for at opnå fokusering og det fulde udbytte af
den understøttende indsats med eksempelvis praktikvejledning mv.
Tværgående uddannelsespolitiske interesser:
Der ønskes altså en bredere anvendelse af innovationsbegrebet, så det fremgår at målet er både mere effektiv opgaveløsning men også et spørgsmål om
at udvikle ny velfærd.
Brobygningskompetencer bringes i forslag som et supplerende strategisk
mål, da disse færdigheder har til formål at samle og mobilisere ressourcer
som kan bidrage til kerneopgavens løsning.
Målsætningen om innovation suppleres med ovenstående, og der tilføjes en
ekstra målsætning om brobygning.
Udviklingskrav til udvalgte velfærdsuddannelser
Der lægges op til at de ovennævnte forslag til præcisering og fremstilling af
de strategiske kompetencemål for uddannelserne ændres i overensstemmelse med sagsfremstillingen.
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Fælles uddannelsesstrategi til endelig godkendelse

26. august 2015

Fælles uddannelsesstrategi – KKR Hovedstaden
Formålet med uddannelsesstrategien
Der sker løbende en udvikling af kommunernes velfærdsydelser og opgavetilrettelæggelse. Udviklingen
af det nære sundhedsvæsen og ændringerne på skoleområdet er eksempler herpå. Dygtige medarbejdere
er afgørende for, at denne omstilling kan lykkes.
Der er derfor behov for at skabe bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og
kommunernes opgavemæssige udfordringer. Strategien skal bidrage til at styrke kommunernes samlede
indflydelse på udvikling af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske pejlemærker.
Personalets kompetencer er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Optimering af
ressourcer til velfærdsopgaverne kræver et skærpet fokus på, hvad der giver størst værdi for borgerne.
Med borgerperspektivet er kerneopgaven det centrale omdrejningspunkt og det fordrer en
helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen. Det stiller krav om et højt vidensniveau, stærke
handlekompetencer og omstillingsparathed hos de ansatte.
Strategien tydeliggør, hvad der kræves udviklingsmæssigt for at målrette velfærdsuddannelserne mod
aftagerområdet og kommunerne som arbejdsgivere. I strategien præsenteres kommunernes fælles
pejlemærker for udvikling af udvalgte velfærdsuddannelser.
Målgruppen for strategien
Strategiens primære målgruppe er kommunale repræsentanter som KKR Hovedstaden har udpeget til
bestyrelser og uddannelsesudvalg/lokale uddannelsesudvalg (LUU) på professionshøjskoler mv. Via
repræsentationen har de kommunale repræsentanter indflydelse på udvikling af velfærdsuddannelserne
inden for de lov- og bekendtgørelsesfastsatte rammer.
Endvidere understreger strategien kommunernes ansvar for som arbejdsgivere at udvikle kvaliteten i
uddannelserne.
Krav på flere niveauer
De velfærdsuddannelser som strategien omfatter, er alle vekseluddannelser. Det betyder, at praktikken i
større eller mindre omfang er en integreret del af uddannelsesforløbet. Samspillet mellem skole og
praktik er derfor afgørende for, at der uddannes personer med de rette kompetencer.
Strategien er bygget op om tre fokusområder:




Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
Aftagere i form af kommunerne selv
Uddannelser – de indholdsmæssige krav til udvalgte velfærdsuddannelser
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Uddannelsesinstitutionerne skal tage ansvar for at række ud mod praktikken og medvirke til, at den
indholdsmæssige tilrettelæggelse af skoleforløbet præges af den kommunale virkelighed. Det sker bl.a.
gennem brug af elevers og de studerendes praktikerfaring i undervisningen, og ved at styrke samarbejdet
mellem undervisere og praktikvejledere.
Kommunerne har en uddannelsesforpligtelse med at stille praktikpladser til rådighed. Det giver
kommunerne ansvar for at sikre rammer og ressourcer, som gør det muligt for studerende og elever at
opnå det planlagte læringsudbytte. Uddannelsesforpligtelsen kan med fordel anskues som en
kerneopgave for kommunerne. Dels fordi det indebærer fokusering og prioritering af den understøttende
indsats, og dels fordi det styrker det fremtidige rekrutteringsgrundlag.
Uddannelsesforpligtelsen rummer også mulighed for, at kommunerne kan fastholde og udvikle kvaliteten
i de kommunale ydelser. Ansvaret for at stille praktikpladser til rådighed rummer herudover også
perspektiver i forhold til faglig udvikling, rekruttering mv.
Krav og forventninger rettet mod uddannelsesinstitutioner, kommunerne selv og de enkelte uddannelser
skal opfattes som uddannelsespolitiske pejlemærker, der skal styrke og målrette udviklingen af
velfærdsuddannelserne.
Tværgående uddannelsespolitiske interesser - rettet mod uddannelsesinstitutionerne:
For at styrke udbuddet af kvalificeret arbejdskraft som matcher kommunernes kompetencebehov, skal
der arbejdes for, at:


Nyuddannede er evidensinformerede og har kompetent handlingskapacitet

Nyuddannede skal være dygtige fagprofessionelle og være i stand til at træffe kompetente valg baseret
på viden og praksisnær erfaring. Med evidensinformeret menes, at nyuddannede mestrer færdighederne:
metoder, systematik og dokumentation af effekt.


Styrke en tværfaglig forståelse for samspillet med andre faggrupper, gennem:




Eget faglige udgangspunkt
Indsigt i hvad andre fagprofessioner bibringer fagligt til kerneopgavens løsning
En helhedsorienteret forståelse for opgavevaretagelsen med borgeren i centrum

Afsættet for tværfaglig forståelse udspringer af en stærk faglighed. Sammen med indsigten om, hvad
andre fagprofessioner kan bibringe kan kvaliteten i opgaveløsningen fremmes til gavn for borgeren.


Fremme fagprofessionelles kommunikative kompetencer
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Det er afgørende, at de fagprofessionelle over for borgeren kan forklare, hvorfor kerneopgaven løses som
den gør. For at få det optimale ud af det tværfaglige samarbejde, vil det også være afgørende, at
fagprofessionelle kan kommunikere på tværs.


Innovation og udvikling af ny velfærd

I en tid med behov for at gentænke opgaveløsningen, er der brug for nye og anderledes løsninger. Øget
brug af bl.a. velfærdsteknologiske løsninger kan effektivisere driften, skabe bedre arbejdsmiljø og
samtidig øge borgernes livskvalitet.


Kunne facilitere samarbejde til mobilisering af ressourcer

Løsning af kerneopgavens afhænger af. at der mobiliseres ressourcer via samarbejde med en række
relevante interessenter, som kan bidrage til at skabe værdi for borgeren. Det stiller krav om, at kunne
blive opmærksom på at spotte ressourcer, som samlet set kan styrke kvalitet i ydelserne.


De studerende i højere grad forberedes på hvad en kommunal ansættelse indebærer.

Der er mange eksempler på, at nyuddannede kræver efteruddannelse allerede ved første ansættelse.
Arbejdet i en politisk styret organisation er et rammevilkår, som stiller særlige krav til opgaveløsningen,
og det skal studerende og elever i højere grad forberedes på.


Udvikle og styrke samarbejdsrelationer mellem skoler og praktiksteder

Der er behov for tættere samarbejdsrelationer mellem uddannelsesinstitutioner og den kommunale
praksis, så kommunernes behov som arbejdsgivere i højere grad integreres i den teoretiske del af
uddannelsen.


Uddannelsesinstitutionerne er fortrolige med kommunernes aktuelle opgaveløsning

Der er behov for, at velfærdsuddannelserne løbende tilpasses i overensstemmelse med ændringer i
opgaveløsningen og kommunernes kompetencebehov. I den forbindelse kan det være værdifuldt at skele
til, hvordan der internationalt reageres på udviklingen.


Velfærdsuddannelserne status og omdømme styrkes

De kommende år vil konkurrencen med uddannelser som er rettet mod det private arbejdsmarked tage til
i styrke. Det kræver ’branding’ af kommunal ansættelse for dels at sikre tilstrækkelig kvalificeret
arbejdskraft, dels at undgå flaskehalse.
Uddannelsespolitiske krav til kommunerne selv:
Udvikling af kvaliteten i velfærdsuddannelserne afhænger af, at kommunerne bidrager til at skabe bedre
sammenhæng i vekseluddannelserne, og derfor skal der arbejdes for, at:
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Skabe arbejdsmæssige rammer der bringer nyuddannedes evidensinformerede tilgang i spil

Forventninger om at den nyuddannede arbejdskraft fokuserer på metoder, systematik og dokumentation
af effekt forudsætter ledelsesmæssige rammer, som gør det muligt at udvirke en praksis, som hviler på
en evidensbaseret tilgang.


Sætte ledelsesmæssigt fokus på de krav som stilles til uddannelsesinstitutionerne for at hæve
uddannelseskvaliteten

Da velfærdsuddannelserne veksler mellem skole og praktik er der behov for at kommunerne ved, hvad
der forventes af uddannelsesinstitutionerne for at sikre sammenhængende uddannelsesforløb.


Udvikle rammer og vilkår for uddannelsespraktikken

Det er afgørende, at kommunerne skaber rammer for praktikken, som gør det muligt for studerende og
elever at nå det fastsatte læringsmål, herunder sørger for systematisk og kompetent praktikvejledning.


Udvikle tværgående og tværsektorielle praktikforløb for elever og studerende

Uddannelsesinstitutionerne arbejder allerede med at holde fælles undervisning for de uddannelser som
forventes at få et tværfagligt samarbejde i opgaveløsningen. Kommunerne kan understøtte udviklingen
ved at tilrettelægge fælles praktikforløb på tilsvarende vis.


Stille praksisviden og –erfaring til rådighed for de teoretiske dele af uddannelsen

Når målet er, at de nyuddannede er praksisorienterede, er der behov for, at kommuner byder ind med
viden og erfaring. Kommunerne har en opgave med at fortælle om, hvad opgaveudviklingen indebærer
for kompetencebehovet.


Fremstille og positionere kommunerne som attraktive arbejdspladser

For at sikre rekrutteringsbehovet til velfærdsuddannelserne er det afgørende, at kommunerne opsøger og
indgår samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om, hvad kommunerne kan tilbyde karriere- og
arbejdsmæssigt.
Yderligere ressourcer knyttet til implementering af strategien beror på de prioriteringer, kommunerne
selv foretager inden for de eksisterende økonomiske rammer.
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Bilag: Udviklingskrav til udvalgte velfærdsuddannelser:
Afgrænsning
For at fokusere uddannelsesstrategien tages der udgangspunkt i:



Kommunernes arbejdsgiverrolle, og herunder hvad der skal til for at opfylde det fremadrettede
rekrutteringsbehov
Specifikke professionsrettede grunduddannelser udbudt af erhvervsskoler og professionshøjskoler

Velfærdsuddannelser med størst aftagerinteresse
Strategien omhandler nedenstående grunduddannelser, da de har en særlig strategisk betydning
rekrutterings- og opgavemæssigt:








Socialrådgiveruddannelsen
Læreruddannelsen
Pædagoguddannelsen
Sygeplejerskeuddannelsen
Ergo- og fysioterapeutuddannelsen
Pædagogisk assistentuddannelse (PAU)
Social- og sundhedsuddannelser (SOSU)

Ni udvalgte grunduddannelser har en særlig strategisk betydning for kommunerne, når det handler om at
sikre rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.
Generelt for de udvalgte uddannelser gælder, at der er behov for, at uddannelserne styrkes i forhold til
kompetencer, vidensgrundlag og tværprofessionel forståelse.
Hver af de nedenstående uddannelser indledes kort med en skitsering af de kompetencemæssige udfordringer, og efterfølgende præsenteres pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet.


Socialrådgiveruddannelsen

For at varetage komplicerede sager inden for beskæftigelse-, børne-, unge-, samt voksne- og
handicapområderne kan der være behov for, at der i højere grad veksles mellem teori og praksis, og at der
arbejdes for at udvikle en overensstemmelse mellem det teoretiske indhold og arbejdsmarkedets behov. I
den konkrete sagsbehandling skal der kunne opstilles præcise mål og arbejdes med handleplaner for
borgerne.
De studerende skal udvikle kompetencer til, at:
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varetage myndighedsopgaven på vegne af kommunen
arbejde forebyggende ved at tage udgangspunkt i borgerens ressourcer, behov og lokalsamfundets
muligheder
arbejde med forvaltningsretslige problemstillinger i sagsarbejdet
rådgive og formidle faglige problemstillinger, herunder i form af socialfagligt og juridisk begrundede
vurderinger og afgørelser
arbejde med IT-baserede dokumentationssystemer
anvende dokumentation og indgå i kvalitetsudvikling



Læreruddannelsen




Det overordnede mål er, at lærerne skal sikre, at eleverne bliver uddannelsesparate ved afslutning af 9.
klasse, så flere dermed rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
De studerende skal udvikle kompetencer til, at:
 arbejde målstyret for at følge elevernes faglige progression og herunder evnen til at arbejde analytisk og
systematisk med evaluering
 forstå og arbejde med flere forskellige digitale læringsredskaber som en integreret del af alle
læringsforløb
 differentiere undervisningen efter elevernes kunnen og forudsætninger, og herunder varetage
specialpædagogiske opgaver til støtte af elever med særlige behov, herunder arbejde inkluderende
 Opspore børn og unge i mulig mistrivsel
 drage fordel af de muligheder som ligger i et styrket forældresamarbejde og øget elevinddragelse
 gennemføre målrettet klasserumsledelse samt bidrage til samarbejdet i de faglige teams


Pædagoguddannelsen

Udfordringen er at skabe en mere sammenhængende hverdag for børn med en tættere kobling mellem
dagtilbud, skole, SFO, fritidshjem, klub og fritidstilbud. Reformen af pædagoguddannelsen i 2014 rummer perspektiver for udvikling af de pædagogiske tilbud i kommunerne med den indførte specialisering.
De studerende skal generelt udvikle kompetencer til at:






styrke og sikre gode overgange mellem dagtilbud og skole
styrke læringsperspektivet i det pædagogiske arbejde
målrette og strukturer lærings- og udviklings- og undervisningsaktiviteter bl.a. ved at anvende
pædagogiske handleplaner
udøve systematisk og tidlig indsats, herunder tidlig opsporing vedr. børn med særlige behov
reflektere over egen praksis, herunder i forhold til valg af pædagogiske metoder samt dokumentation af
effekten
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Inden for hvert specialeområde er der behov for forskellige kompetencer:





Dagtilbudspædagogik: evne til læringsmotivation; inkluderende pædagogik og bedre evne til at
spotte børn med særlige behov, sprogstimulering og sundhed
Skole- og fritidspædagogik: styrket fokus på læring – særligt 0. klasse og indskolingen, sundhed og
bevægelse samt didaktik, evaluering og klasserumsledelse
Social- og specialpædagogik: styrket fokus på bl.a. recovery /rehabilitering, medicinhåndtering og
styrket kendskab til specialpædagogiske indsatser, tilbud, tilgange, metoder mv.
Sygeplejerskeuddannelsen:

Udvikling af det nære sundhedsvæsen har øget kravene til sygeplejerskers sundhedsfaglige handlekompetencer. Dette gælder behovet for at matche den øgede kompleksitet i plejeforløb og virke understøttende for sammenhængende borger- og patientforløb.
De studerende skal udvikle kompetencer til, at:
 optræde understøttende og ansvarlig for at sikre sammenhæng i borgerforløb med baggrund i viden om
sundhed, sygdom og sundhedsfremme
 forstå rammer og vilkår for opgaveløsning i det nære sundhedsvæsen, herunder anvende lovstof vedr.
magtanvendelse, medbestemmelse og bevillingspraksis.
 arbejde med kvalitetsudvikling og kliniske retningslinjer
 arbejde systematisk med dokumentation af sundhedsfaglige handlinger
 anvende de muligheder som telesundhed og velfærdsteknologiske løsninger giver
 arbejde med farmakologi. ledelse af medicinhåndtering, sundhedspædagogik samt rehabilitering og
shared care


Ergo- og fysioterapeutuddannelsen

I takt med udviklingen af det nære sundhedsvæsen vil ergo- og fysioterapeut-uddannelserne få flere og
mere komplicerede opgaver i forhold til borgerne. Der giver flere og tættere samarbejdsrelationer i og på
tværs af sektorerne. Ergo- og fysioterapeuter har central betydning i forhold til forebyggelse, borgernes
mestring af eget liv og rehabiliteringsindsatsen.
De studerende skal udvikle kompetencer til, at:
 udøve stærke kliniske handlekompetencer og bidrage til de fælles mål for udvikling af det nære
sundhedsvæsen
 anvende netværksanalyser og herigennem understøtte og aktivere borgeres ressourcer, herunder netværk
fx pårørende
 behandle børn under 18 år
 arbejde med rehabilitering og recovery samt med shared care som metode
 anvende dokumentation og indgå i kvalitetsudvikling
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identificere og analysere behov for hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger



PA-uddannelsen

Pædagogiske assistenter uddannes til at arbejde med børn, unge og voksne, hvor der løses praktiske,
kreative og fysiske opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for unge og voksne og
i borgeres eget hjem. Der skal opnås viden om, hvordan der kan bidrages til samarbejdet med pædagoger
om løsning af kerneopgaven.
PA-elever skal udvikle kompetencer til, at:
 tilrettelægge, begrunde og evaluere egne og andres pædagogiske indsatser.
 anvende IT-baserede dokumentations og evalueringssystemer bl.a. hvad angår faglige refleksioner samt
velfærdsteknologiske løsninger.
 håndtere børn i vanskeligheder og til at tackle de udfordringer, som følger med det øgede fokus på
inklusion.
 udøve konstruktivt samarbejde med kollegaer samt indgå dialog med forældrene herunder evner at
håndtere konflikter.


SOSU-uddannelserne

Social- og sundhedshjælper og – assistenter er i dagligdagen den primære sundhedsfaglige kontakt til
borgerne i relation til omsorgs- og plejeopgaver. Øget kompleksitet i plejeforløbene bl.a. som følge af
tidlige udskrivninger fra hospitalerne har skærpet kompetencekravene i opgaveløsningen.
SOSU-hjælperelever skal udvikle kompetencer til, at:
 udøve stærke praktiske handlekompetencer
 arbejde med udgangspunkt i shared care for at kunne bidrage til at skabe sammenhæng i borgerforløb
 indgå i det tværfaglige samarbejde ud fra eget faglige udgangspunkt og ud fra forståelse for betydningen
af tværfagligt samspil og opgaveløsning
 udøve pædagogisk og socialpædagogisk tilgang i samarbejdet med borgerne for at kunne bidrage til
motivation, selvbestemmelse og i differentierede ydelser
 arbejde med dokumentation
 arbejde med telesundhed og velfærdsteknologiske løsninger
SOSU-assistentelever skal udvikle kompetencer til, at:
 udøve stærke praktiske handlekompetencer
 arbejde med udgangspunkt i shared care for at kunne bidrage til at skabe sammenhæng og kvalitet i
borgerforløb
 udøve tidlig opsporing og forebyggelse og sundhedsfremme, herunder rehabilitering og recovery
 indgå i koordineringen af den tværfaglige/tværprofessionelle indsats
 arbejde med medicinhåndtering ud fra gældende lovgivning og retningslinjer
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arbejde med dokumentation af eget sundhedsfaglige arbejde og anvende dokumentation af
sundhedsfaglige indsatser
anvende mulighederne i telesundhed og velfærdsteknologiske løsninger.
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