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BILAG 1: Årsresultat 2016
Den regionale praktikpladsenhed har i 2016 bidraget til at etablere 1.076 ekstra praktikpladser.
Praktikpladsenheden arbejder ud fra en række forskellige indsatser. I skemaet nedenunder fremgår det, hvor mange ekstra praktikpladser, hver indsats har skabt halvårligt
og samlet.
Indsats
Virksomhedsscreening i
samarbejde med regionens erhvervsskoler
Region Hovedstaden
som lærested
Store bygge- og anlægsprojekter på hele Sjælland
Fremtidens Maritime
Håndværker

Første halvår
2016
321

Andet halvår
2016
383

Årsresultat 2016
704

152

116

268

37

42

79

9

16

25

519

557

1.076

I alt

Elever i hospitalsbyggerier
Dertil kommer indsatsen med at etablere ekstra praktikpladser på Region Hovedstadens hospitalsbyggerier og hospitalsrenoveringer. Disse resultater opgøres i antal årsværk, og resultat for 2016, opgjort per 16.12.2016, er 60, 5 årsværk. Heraf er de 42,7
årsværk tilknyttet de seks kvalitetsfondsbyggerier, mens de resterende12, 9 årsværk er
tilknyttet 7 øvrige byggerier. Det forventes, at Center for Økonomi afrapporterer i juni
til forretningsudvalget.

Uddannelsesretning
Skemaet nedenfor viser en top 10 over de uddannelsesretninger, som praktikpladserne
er etableret indenfor:
Uddannelsesretning – Top 10

Antal praktikpladser
Serviceassistent
133
Vejgodstransportuddannelsen
99
Kontor m/speciale
92
Træfagenes byggeuddannelse
86
Gastronom
80
Ernæringsassistent
73
Lageruddannelsen
64
Data/kommunikationsuddannelsen
59
Anlægs/bygningsstruktør
34
Elektriker
31

Virksomhedsstørrelse
Diagrammet nedenfor viser, hvordan de etablerede praktikpladser fordeler sig på virksomhedsstørrelse:

Fordeling på praktikvirksomhedernes størrelse
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Side 2

136 nye virksomheder, kan nu uddanne elever og lærlinge
136 virksomheder, der ikke tidligere var godkendt til at uddanne elever, er i 2016 blevet godkendt som lærested til en eller flere uddannelser.
Af de 136 virksomheder har de 46 også indgået en praktikpladsaftale med en
elev/lærling i 2016.

Aftaler med Region Hovedstaden som lærested – resultat 2016
Der er i alt etableret 268 praktikpladser med Region Hovedstad som lærested i 2016
(tallet omfatter ikke aftaler inden for uddannelsesretningerne: SOSU, PAU og lægesekretær).
De 268 praktikpladser fordeler sig på følgende uddannelsesretninger:
Uddannelsesretning
Serviceassistent
Ernæringsassistent
Kontor m/speciale
Industrioperatør
Gastronom
Lageruddannelse
Hospitalstekniker
Data/kommunikationsuddannelsen
Ejendomsservicetekniker
Bager/konditor
Bygningsmaler
VVS-uddannelsen
Automatik/proces
Elektriker
Anlægsgartner
Elektronik/svagstrøm
Total

Antal praktikpladser
126
62
24
11
11
7
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
268

Aftaler på sundhedsområdet i Region Hovedstaden
Der er pr. 09.01.2017 942 social- og sundhedsassistentelever under uddannelse (i løn)
i Region Hovedstaden.
I den nye dimensioneringsaftale, som er gældende for 2017-2018 fremgår det, at dimensioneringen på SOSU-assistentuddannelsen på landsplan hæves fra de nuværende
ca. 4000 praktikpladser årligt til samlet 5000 praktikpladser årligt.

Side 3

Heraf fordeles de 4700 pladser mellem regioner og kommuner, mens de sidste 300
pladser fordeles med en fast nøgle mellem regioner/KKR, og kan oprettes af kommunerne efter behov.
Danske Regioner har indgået en aftale med KL om fordelingen af dimensioneringen
mellem regioner og kommuner. Den indebærer, at kommunerne fremover ansætter 71
pct. af SOSU-assistenteleverne, og regionerne de resterende 29 pct. (tidl. 50/50)
Dimensioneringen på 4700 praktikpladser årligt fordeles dermed sådan, at kommunerne ansætter 3337 elever og regionerne de resterende 1363 elever.
For Region Hovedstaden betyder det, at den tidligere dimensionering på 681 elever årligt reduceres til 430 elever årligt.
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