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Høringssvar til SOPU København og Nordsjælland vedr. grundforløb 2 til so-
cial- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent i Helsingør  

SOPU København og Nordsjælland har ved brev af 15. juni 2018 anmodet regi-
onsrådet om høringssvar, i forhold til stedlig placering af nyt udbud af grundforløb 
2 til social og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent i Helsingør. Re-
gion Hovedstaden takker på denne baggrund for modtagelsen. 
 
Region Hovedstaden arbejder for at sikre, at flere i regionen vælger en erhvervsud-
dannelse, og sikre et dækkende og varieret udbud, så eleverne kan få en uddan-
nelse, der passer dem. Det er derfor vigtigt, at der er en god geografisk uddannel-
sesdækning af grundforløb i regionen, så erhvervsuddannelserne kommer tættere 
på eleverne. Det er ligeledes betydningsfuldt at styrke sammenhængen i uddannel-
sesforløbet for eleverne gennem samarbejde mellem uddannelsessteder, der udby-
der hhv. grund- og relevant hovedforløb. 
 
Der vil i fremtiden være mangel på faglært arbejdskraft i regionen. Dette gør sig 
også gældende på social- og sundhedsuddannelserne. Med et grundforløb 2 i Hel-
singør vil de unge og elever over 25 år få et uddannelsestilbud lokalt og tættere på 
deres bopæl. En række undersøgelser viser, at transportafstand til ungdomsuddan-
nelserne har betydning for søgningen og fastholdelsen på uddannelserne. Ved at få 
placeret et udbud i Helsingør skabes et bedre grundlag for, at flere, herunder også 
ufaglærte og elever over 25 år, vil påbegynde en erhvervsuddannelse.  
 
Det er Region Hovedstadens vurdering, at et nyt udbud i Helsingør ikke mærkbart 
vil påvirke og få konsekvenser for øvrige udbudsgodkendte uddannelsesinstitutio-
ner. Region Hovedstaden noterer sig derudover, at der ikke har været indvendinger 
i høringssvarene fra Esnord, Diakonissestiftelsen, SOSU C, ZBC og Knord.  
 
På baggrund af ovenstående bakker Region Hovedstaden op om SOPU København 
og Nordsjællands anmodning om placering af grundforløb 2 til social- og sund-
hedshjælper og social- og sundhedsassistent i Helsingør.  
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