To-årig praktikpladsaftale om uddannelserne til social- og
sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk
assistent for 2020-2021

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om, at der er en rekrutteringsudfordring for social- og sundhedspersonale i kommunerne. Der bliver flere ældre i
fremtiden, og et stort antal medarbejdere er på vej på pension. På den baggrund er
det et centralt element at få uddannet flere social- og sundhedshjælpere og socialog sundhedsassistenter.
Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er på den baggrund enige om:
Praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne
1. På uddannelsen til social- og sundhedsassistent forpligter kommunerne og regionerne sig til som minimum at tilvejebringe 6.000 praktikpladser i 2020 og 2021.
2. På uddannelsen til social- og sundhedshjælper forpligter kommunerne sig til
som minimum at tilvejebringe 3.000 praktikpladser i 2020 og 2021.
Formålet med denne aftale er at få uddannet mere social- og sundhedspersonale.
Det forudsætter en styrket tilgang til uddannelserne og en indsats for at få flere til at
gennemføre uddannelserne.
Aftaleparterne er derfor enige om:
3. Aftaleparterne forpligter sig til løbende at følge og drøfte udviklingen i søgning
til og gennemførelse af social- og sundhedsuddannelserne. Aftaleparterne er
enige om at udarbejde en koordinerende arbejdsplan, der bl.a. skal indeholde et
fælles videns- og datagrundlag i samarbejde med social- og sundhedsskolerne.
4. Kommunerne vil fra 1. januar 2020 overtage det fulde ansættelsesansvar for
social- og sundhedsassistenteleverne med henblik på bedre udnyttelse af det
samlede praktikpladspotentiale. Overtagelsen af ansættelsesansvaret er permanent og gælder for elever, der ansættes efter 1. januar 2020. Regionerne har fortsat uddannelsesansvaret for eleverne under den regionale praktiktid og vil fortsat være en del af det faglige udvalg for uddannelsen (PASS), samt fortsat være
en part i dimensioneringsaftalen.
Der er enighed om, at denne opgaveflytning skal medføre en udgiftsneutral justering af statens bloktilskud til kommuner og regioner, der følger de gængse
DUT-principper. Justeringerne vil skulle indgå ved fastsættelsen af bloktilskuddene i forbindelse med økonomiaftaler for 2020.
5. Kommuner og regioner kan oprette flere praktikpladser, end minimumsdimensioneringen tilsiger. På uddannelsen til social- og sundhedsassistent skal der være enighed mellem involverede kommuner og regioner, såfremt der oprettes flere praktikpladser end minimumsdimensioneringen.
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Kommuner skal opslå praktikpladser på praktikpladsen.dk.
6. Arbejdsmarkedets parter vil i fællesskab undersøge, hvordan praktikken på uddannelsen til social- og sundhedsassistent tilrettelægges, så det både understøtter
aftalens ambitioner om at få uddannet flere og understøtter fortsat høj kvalitet i
uddannelsen, herunder den fortsatte autorisation. Afdækningen skal inddrage
konsekvenser af opgaveudviklingen i det samlede sundhedsvæsen. Det er en
forudsætning for afdækningen, at kompetenceniveauet for uddannede elever ikke forringes. Denne afdækning igangsættes primo 2019 og afsluttes primo 2020.
7. Der fastsættes en målsætning om at reducere frafaldet på hovedforløbet (målt 3
måneder efter påbegyndt hovedforløb) til maksimalt 10 procent. Der arbejdes
samtidig for, at frafaldet i overgangen mellem grundforløb og hovedforløb reduceres. Nedbringelse af frafaldet er et fælles ansvar mellem aftaleparterne og
social- og sundhedsskolerne. Aftaleparterne er enige om, at der allerede fra 2019
arbejdes på at nedbringe frafaldet.
8. Regeringen og arbejdsmarkedets parter mødes igen i 2021 for at drøfte praktikpladsniveauer efter aftaleperiodens udløb. Inden da vil regeringen invitere de relevante parter til en drøftelse om rammerne herfor.
Praktikpladser på uddannelsen til pædagogisk assistent
På uddannelsen til pædagogisk assistent er der en gældende aftale om, at kommunerne i 2019 forpligter sig til at tilvejebringe mindst 700 uddannelsesaftaler. Euv1elever indgår i dimensioneringen i denne aftale.
Aftaleparterne er enige om:
9. Den fremadrettede dimensionering på pædagogisk assistentuddannelsen drøftes
i foråret 2019 med henblik på at fastlægge antallet af praktikpladser samt aftaleperiodens længde. I samme forbindelse tages der stilling til opfølgning efter aftaleperiodens udløb.

