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Overblik Region Hovedstadens grunduddannelsesopgave 

Grunduddannelsesopgaven i tal

- Erhvervsuddannelserne 

- Sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelserne

- Lægeuddannelsen og andre videregående uddannelser

De gode praktikforløb – det er regionens opgave

Indhold: 
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29 Kommuner 

Det nære sundhedsvæsen

Regionens hospitaler, virksomheder og centre 

>12.000 praktikforløb årligt

Center for HR og Uddannelse
Koordinerer, kvalitetssikrer og udvikler tværgående indsatser for klinisk uddannelse i 

samarbejde med uddannelsesinstitutioner og hospitaler

• Sektion for Grunduddannelse og Uddannelsesudvikling

• Enhed for Simulation og e-læring mfl. 

Uddannelsesinstitutioner
• Københavns Professionshøjskole

• SOSU-H

• Ørige erhvervsskoler 

• Københavns Universitet 

Region Hovedstadens Grunduddannelsesopgave

Fordeling af elever og studerende
Koordinering og samarbejde  på tværs

Kvalitetsudvikling
Praktikevalueringer

Vejlederkompetencer 

Uddannelsesudvikling og -implementering
Dimensionering 

Udviklingsprojekter

Uddannelsespolitiske 

dagsordener

Danske Regioner

Øvrige regioner

Faglige organisationer

Uddannelses- og 

Forskningsministeriet / 

styrelser

Supplerende klinisk 

undervisning

Elevansættelser og uddannelsesaftaler

Vejledning 

undervisning
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Kliniske vejledere 
Praktikvejledere 

Uddannelsesansvarlige
Oplæringsansvarlige 
Kliniske undervisere

Klinisk lektor/professor
Leder 

Kolleger 
Praksisfællesskaber

Studiemiljø

Erhvervsuddannelserne  elevansatte

– 371 lærlinge ansat i Region H  de fleste i 

hovedforløb af ca 2½ års varighed

Skolesamarbejde med erhvervsskolerne bla. 

NEXT og U/NORD

Erhvervsuddannelse i klinisk 

praktik på hospitalerne :
• SOSU-assistentelever

• Ambulancebehandlerelever

Skolesamarbejde med SOSU-H og 

U/NORD

Professionsbacheloruddannelser

3½ år vekseluddannelse med varierende antal 

og længde på praktik  primært de 

sundhedsfaglige områder

Lægestudiet og andre lange 

videregående uddannelser
bla. Sundhed og informatik, psykologi, humanbiologi, 

famaci mm

>3800 praktikforløb årligt

Københavns Universitet

Københavns Professionshøjskole

>1500 forløb årligt

> 6000 praktikforløb årligt

+  andre vekseluddannelser : sundhedsadm.koordinator

(2½år) & farmakonomuddannelse(3 år)

Grunduddannelsesopgaverne
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Byggeri og 

anlæg

Kontor

/offentlig 

adm

Lager-

operatører

Ambulance-

behandlerel

ever

Læge-

sekretær
(restgruppe) 

Mad til 

mennesker

Service-

assistent 

Andre SOSU-

elever 
(restgruppe)

I ALT  

d.25.9.22

29 25 14 55 45 103 51 34 15 371

-
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Uddannelse Praktik/klinisk undervisning

andel af den samlede 

uddannelse 
Ca.% 

Antal praktikforløb af 4 til 20 

ugers varighed i alt i  

RegionH
(årligt i 2021 ca tal)

Praktiksteder  

Radiograf 40% 280 RegionHs hospitaler og få pladser i Region Sjælland lidt 
endnu

Bioanalytiker 30% 630 Region Hs hospitaler 

Ergoterapeut 20% 100 Kommuner, private og Region H  

Fysioterapeut 20% 300 Private, kommuner og Region H  

Jordemoder 50% 450 Region H og Slagelse Hospital lidt endnu 

Sygeplejerske 40% 4250 Region H og kommunerne 
Den enkelte studerende har mellem 26 og 46 ugers praktik i Region 

H – Resten i det kommunale sundhedsvæsen (i alt 58 ugers 
praktik) 

Klinisk diætist 30 % 
af specialeretningen

20 Region H - 20 ugers klinikophold på specialafdelinger på 6. 
semester

Meduddanner af de sundhedsfaglige professionsbachelorer fra Københavns Professionshøjskole 

Sundhedsadministrativ

koordinator

30% 180 (forventet) Region H (10+20 uger) 

2½ årlig erhvervsakademiuddannelse



Region Hovedstaden

Center for HR og Uddannelse

7

1 2Lægestuderende i Region Hovedstaden

• Årligt ca. 3.500 studerende i korte og længere kliniske ophold i 

RegH årligt

• De studerende har  samlet set 34 ugers klinisk ophold på tværs af 

hele BA+KA

• Planlægning af de kliniske ophold sker på KU i samarbejde med 

sekretærer i regionen. 

• Kliniske lektorer og professorer er ansat i delte stillinger mellem 

Københavns Universitet og kliniske afdelinger i Region 

Hovedstaden 

• CAMES, Region Hovedstaden leverer ca 6000 kursusforløb pr år til 

Københavns Universitet, hvor lægestuderende skal træne kliniske 

færdigheder som fx kommunikation, sondeanlæggelser, iv-adgange 

etc. 

Andre videregående uddannelser

Der er en række andre videregående uddannelser der i 

vekslende omfang og med relativt få studerende har 

praktikforløb på region Hovedstadens hospitaler, 

virksomheder og centre - blandt andet 

- Farmakonom uddannelsen

- Farmaceutuddannelsen

- Psykologuddannelsen

- Socialrådgiveruddannelsen

- Pædagoguddannelsen 

- Professionsbachelor i offentlig administration

- Ingeniøruddannelser 
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• Gode praktikforløb er helt centrale for at sikre relevante kompetencer og for at fastholde studerende og nyuddannede i studie

og fag 

• Vi uddanner mange og flere og flere studerende og elever – det presser afdelingerne og kvaliteten 

Derfor skal vi understøtte: 

• Nye måder at løse uddannelsesopgaven – for at rumme de mange og gøre det endnu bedre

• Ledelsesmæssig bevågenhed og målrettet arbejde med organisering og rammer og vilkår for at sikre gode 

praktikforløb  

• Stærke vejlederkompetencer, trygge læringsmiljøer, mulighed for at træne og øve færdigheder

• Kultur for inkluderende praksisfællesskaber hvor studerende og elever lærer ved at deltage og bidrage sammen med  

dygtige professionelle på tværs af fag skaber gode praktikforløb 

• Udbredelsen af gode erfaringer og viden fra udviklingsprojekter på tværs af regionen og på tværs af uddannelser

• Tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og kommuner og de øvrige regioner om uddannelsesopgaven for 

sammenhængende uddannelsesforløb

De gode praktikforløb – er regionens grunduddannelsesopgave
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