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Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA har drøftet en ny aftale om antallet af 

praktikpladser i 2019 på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og 

sundhedsassistent samt pædagogisk assistent, da den gældende aftale udløber med 

udgangen af 2018. 

 

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om, at dimensioneringsaftalen fra 

august 2016 (bilag 1) forlænges til også at gælde for 2019. Antallet af praktikpladser 

opgøres efter metoden beskrevet i bilag 2.  

 

Der er en aktuel rekrutteringsudfordring for social- og sundhedspersonale i kom-

munerne. På den baggrund er en styrket tilgang til og fastholdelse af elever på 

social- og sundhedsuddannelserne en central udfordring. Derfor er der enighed 

om at have en styrket dialog med social- og sundhedsskolerne om udfordringerne 

med rekruttering og fastholdelse. Den styrkede dialog supplerer de tiltag, der alle-

rede er igangsat eller planlagt af overenskomstparterne på social- og sundhedsom-

rådet og det faglige udvalg, jf. bilag 3. 

 

De offentlige arbejdsgivere vil arbejde for, at alle egnede elever indenfor rammer-

ne af dimensioneringen får plads på et hovedforløb til det ansøgte optagstids-

punkt. 

 

Aftaleparterne er enige om at indgå en flerårig praktikpladsaftale for 2020 og 

frem. Det er ambitionen, at denne flerårige praktikpladsaftale kan indgås inden 

udgangen af 2018. Med fokus på praktikuddannelsens betydning vil drøftelserne 

tage udgangspunkt i en række temaer, herunder: 

 

 Arbejdskraftbehov. Hvordan opleves det fremadrettede arbejdskraftbehov 

for alle tre uddannelser?  

 Frafald og gennemførelse. Hvordan kan det understøttes, at flere elever fær-

diggør deres påbegyndte social- og sundhedsuddannelse? 

 Rekruttering. Hvordan kan tilgangen til social- og sundhedsuddannelserne 

styrkes?  

 Uddannelsesstruktur og praktiktilrettelæggelse med fokus på uddannelsen til social- og 

sundhedsassistent. Hvordan kan praktikken tilrettelægges, så det muliggør en 

øget tilgang til social- og sundhedsassistentuddannelsen? 

 

Drøftelserne om en flerårig praktikpladsaftale skal koordineres med den kortlæg-

ning og drøftelse af kommuner og regioners rekrutteringsudfordringer for bl.a. 

social- og sundhedspersonale, som Folketinget har vedtaget, at regeringen i efter-

året 2018 skal gennemføre. 


