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Punkt nr. 22 

Dimensioneringen af de grundlæggende social- og 
sundhedsuddannelser i 2008 



 
Sagsnr.: 140.611.031 

Dimensioneringsprocedure for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 

 

Fra 2007 har Undervisningsministeren ansvaret for dimensioneringen af de grundlæggende social- og 

sundhedsuddannelser. Følgende procedure for dimensioneringen er fastlagt i en arbejdsgruppe med 

deltagelse af repræsentanter for KL, Amtsrådsforeningen, foreningen af skoleledere ved sosu-skoler og 

Undervisningsministeriet. 

 
Procedure for dimensionering 

Trin 1 Regionerne koordinerer behovet for færdiguddannede social- og sundhedsassistenter og 
PGU’er på tværs af  sygehusene og institutionerne i regionen. Kommunerne koordinerer på 
tilsvarende vis behovet for færdiguddannede social- og sundhedsassistenter, hjælpere og 
PGU’er.  
 
I vurderingen af  behovet tager regioner og kommuner højde for de private udbyderes 
praktikpladsbehov.  
 
Regionsråd og kommunalbestyrelser koordinerer hhv. regionens og kommunens samlede 
behov for færdiguddannede social- og sundhedsassistenter, hjælpere og pgu’er samt behovet 
for sammenhængende forløb. 
 
Det samlede tal for hver region indsendes til Undervisningsministeriet senest den 20. marts.  

Trin 2  I samråd med institutioner, der udbyder de grundlæggende sosu-uddannelser, koordinerer 
og udarbejder regionsråd og kommunalbestyrelse forslag til dimensionering af  
uddannelsespladser fordelt på institutioner til regionsrådet. 

Trin 3 Regionsrådet udtaler sig om:  

• Behovet for færdiguddannet arbejdskraft (SOSU-hjælper, SOSU-assistent og PGU) 

• Forslag til udbud af  uddannelsespladser på grundforløb, SOSU-hjælper, SOSU-
assistenter, PGU og sammenhængende uddannelsesforløb fordelt på institutionerne. 

 
Regionsrådet fremsender forslaget til Undervisningsministeriet senest den 1. maj med deres 
kommentarer om dimensioneringen og den geografiske placering.  

Trin 4 Undervisningsministeriet sammenfatter regioner og kommuners indmeldinger og udarbejder 
et forslag til det efterfølgende års dimensionering senest den 22. maj. 
 
Forslaget til dimensionering samt forslag til fordeling på institutionerne drøftes i Udvalget 
for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser, der kommer med en udtalelse til 
ministeren senest den 14. juni. 
 

Trin 5 Undervisningsministeriet fastsætter og fordeler et antal uddannelsespladser i 
overensstemmelse med regioners og kommuners indmeldte behov senest den 30. juni. 

 
 
 









Oversigt over myndighed og primære skole-samarbejdspartner(e) 
Kommuner i Region Midtjylland 

Region Midtjylland 
  
Myndighed Primære skole-samarbejdspartner(e) 
    
Faurskov kommune Randers Social- og sundhedsskole 
 Århus Social- og sundhedsskole 
 Social- og sundhedsskolen i Silkeborg 
Hedensted kommune Social- og sundhedsskolen i Fredericia-Horsens 
Herning kommune Social- og sundhedsskolen i Herning 
Holstebro kommune Social- og sundhedsskolen i Herning 
Horsens kommune Social- og sundhedsskolen i Fredericia-Horsens 
 Gedved Seminarium, CVU Vitus Bering 
Ikast-Brande kommune Social- og sundhedsskolen i Herning 
Lemvig kommune Social- og sundhedsskolen i Herning 
Norddjurs kommune Randers Social- og sundhedsskole 
Odder kommune Århus Social- og sundhedsskole 
Randers kommune Randers Social- og sundhedsskole 
Ringkøbing-Skjern 
kommune Social- og sundhedsskolen i Herning 
Samsø kommune Århus Social- og sundhedsskole 
Silkeborg kommune Social- og sundhedsskolen i Silkeborg 
  Social- og sundhedsskolen i Skive 
Skanderborg kommune Social- og sundhedsskolen i Silkeborg 
 Århus Social- og sundhedsskole 
Skive kommune Social- og sundhedsskolen i Skive 
 Viborg Seminarium 
Struer kommune Social- og sundhedsskolen i Herning 
Syddjurs kommune Randers Social- og sundhedsskole 
 Århus Social- og sundhedsskole 
Viborg kommune Social- og sundhedsskolen i Skive 
 Viborg Seminarium 
Århus kommune Århus Social- og sundhedsskole 
Region Midtjylland Social- og sundhedsskolen i Herning 
  Social- og sundhedsskolen i Skive 
  Social- og sundhedsskolen i Silkeborg 
  Social- og sundhedsskolen i Fredericia-Horsens 
  Århus Social- og sundhedsskole 
  Randers Social- og sundhedsskole 
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