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Gruppe
SOSU-elever

Uddannelsesområdet i f.m. konflikt 2018
Region Midtjyllands holdning
• Ansat i RM, men i praktik i en kommune
• Ansat i en kommune, men i praktik i RM
• Ansat i RM og i praktik i RM
Uanset ansættelsesforhold: I det omfang der er ledelse til stede (hermed
forstås den leder, der til daglig er ansvarlig i forhold til den konkrete elev),
og eleven kan få den vejledning, eleven normalt modtager, så kan eleven
beskæftiges. (Eksempelvis Psykiatri og Hammel Neurocenter).
Alternativt fritages eleven for beskæftigelse (fri med løn).
Det er pt. ved at blive afklaret med de 19 midtjyske kommuner, hvordan
elever ansat i RM, der er i praktik i en af kommunerne, skal forholde sig.
I det omfang, der ikke er konflikt på området i den kommune, hvor eleven er
i praktik, så passer eleven sin praktik som normalt.
Hvis eleven er ansat i RM, men er på skole, og skolen er omfattet af
konflikten, kan nogle skoler ønske at gennemføre virksomhedsforlagt
undervisning, hvor eleven opholder sig hos arbejdsgiveren. Dette er som
udgangspunkt ikke muligt, og det vil Koncern HR meddele skolerne.

Lægesekretærelever
Kontorelever
Lærlinge
Serviceassistentelever
Andre ansatte elever
Læger under
videreuddannelse på
hospitaler:
(KBU-forløb,
introduktionsstillinger og
Hoveduddannelsesforløb)
Uddannelseslæger i
almen praksis (2. del
af KBU, fase 1, 2, 3 i
speciallægeuddannelsen til almen
medicin)
Sygeplejersker under
specialuddannelse
Professorer, lektorer
og akademiske
koordinatorer

I det omfang der er ledelse til stede (hermed forstås den leder, der til daglig
er ansvarlig i forhold til den konkrete elev), så kan eleven beskæftiges.
Alternativt fritages eleven for beskæftigelse (fri med løn).

Har et ansættelsesforhold i regionen, og betegnes ikke som studerende.
De er dermed omfattet af konflikten, og kan indgå i nødberedskab på lige fod
med alle andre læger.
Kan ikke deltage i kurser.

Under hospitalsdelen: se ovenfor.
Mens de arbejder i almen praksis, er de ikke omfattet af konflikten.

Er omfattet af konflikten.
Deltager ikke i kurser, og kan indgå i nødberedskab.
Er også ansat som overlæger i RM, og derfor i udgangspunktet omfattet af
konflikten.
Hvis ansat på chefaftalen eller er tjenestemænd er de undtaget konflikten.

Gruppe
Alle studerende
(fra universiteter,
professionshøjskoler
m.v.)
Ansatte der er
tilmeldt kurser i
konfliktperioden

Uddannelsesområdet i f.m. konflikt 2018 (fortsat)
Region Midtjyllands holdning
Kan ikke være til stede på hospitalerne under konflikten, og kan ikke indgå i
nødberedskab

Kan ikke deltage i kurser, og kan indgå i nødberedskab

Dette skema gælder så vidt angår elever og studerende i områder
omfattet af konflikt.

Generelt:
• Ekstraordinært tager vi ikke elever og studerende i praktik fordi skolerne
er omfattet af konflikten.
• Ingen medarbejdere kan deltage i kurser, konferencer og
lignende under konflikten.

Region Midtjylland, den 19. marts 2018

Side 2

