Årshjul for samarbejdet mellem VIA UC og Region Midtjylland om fordeling af sygeplejestuderende fra VIA UC til kliniske uddannelsespladser i Region Midtjylland
Trin

Efterår

Tidspunkt

0

Anbefalet aftale: Uddannelsesdekanen i VIA UC kontakter vicekontorchefen i Region
Midtjylland, Koncern HR, Sundhedsuddannelser for at afstemme VIAs overordnede
forventninger til antallet af kliniske uddannelsespladser i regionen i det kommende
efterår.

1. marts

1

VIA sender Sundhedsuddannelser en prognose for 1.-6. semestre, alle inklusive, for
det antal studerende, som VIA ønsker, at regionen stiller kliniske uddannelsespladser til rådighed for i det kommende efterår, inklusive indkommende internationale
studerende.

22. marts

2

Som svar på prognosen sender Sundhedsuddannelser regionens plan til VIA for fordelingen af de studerende på et tilsvarende antal praktikpladser i regionen, fordelt
på alle seks semestre, udbudssteder og hospitaler.

15. april

3

De uddannelsesansvarlige informerer de kliniske koordinatorer om navngivne afdelinger/afsnit, hvor de kliniske uddannelsespladser er for studerende i 3., 5. og 6.
semestre.

6. maj *

4

På initiativ fra de kliniske koordinatorer kommunikerer de kliniske koordinatorer og
de uddannelsesansvarlige sammen lokalt om det faktiske antal studerende henholdsvis det faktiske antal tilgængelige kliniske uddannelsespladser i 3., 5. og 6.
semestre - Eventuelt efter en forudgående intern koordinering i henholdsvis VIA og
Region Midtjylland.
Eventuelle ændringer i forhold til regionens plan kan først tilgodeses, når der er
kommunikeret mellem alle berørte udbudssteder (kliniske koordinatorer) og alle
berørte hospitaler (uddannelsesansvarlige).

uge 20

5.

VIA frigiver navne på de studerende inkl. navn på udbudssted på 3., 5. og 6. semestre, som er tildelt de angivne kliniske uddannelsespladser i givne afdelinger/afsnit i
regionen. Når uge 25 er afsluttet, er i Praktikportalen alle navne fra samtlige udbudssteder tilgængelige for studerende og for kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig. Navnene bliver tilgængelige inden for denne uge.

uge 25

6.

VIA sender Sundhedsuddannelser en revideret prognose for 1, 2. og 4. semestre (jf.
trin 1)

uge 24

7.

Som svar på den reviderede prognose sender Sundhedsuddannelser regionens reviderede plan til VIA for 1., 2. og 4. semestre (jf. trin 2)

uge 26

8.

De uddannelsesansvarlige informerer de kliniske koordinatorer om navngivne afdelinger/ afsnit for 1., 2. og 4. semester (jf. trin 3)

19. august*

9.

På initiativ fra de kliniske koordinatorer kommunikerer de kliniske koordinatorer og
de uddannelsesansvarlige lokalt om 1., 2. og 4. semestre (jf. trin 4).

uge 35

VIA frigiver navne for studerende i 1., 2. og 4. semester (jf. trin 5)
Navnene bliver tilgængelige inden for denne uge.

uge 38

10.

* De to datoer er fikspunkter for VIA UC's arbejde i forhold til de studerende og dermed fikspunkter for ovenstående datoer.
Kliniske koordinatorer arbejder i VIA UC. Uddannelsesansvarlige og kliniske vejledere arbejder i Region Midtjylland.

Trin

Forår

Tidspunkt

0

Anbefalet aftale: Uddannelsesdekanen i VIA UC kontakter vicekontorchefen i Region
Midtjylland, Koncern HR, Sundhedsuddannelser for at afstemme VIAs overordnede
forventninger til antallet af kliniske uddannelsespladser i regionen i det kommende
forår..

23. september

1

VIA sender Sundhedsuddannelser en prognose for 1.- 6. semestre, alle inklusive, for
det antal studerende, som VIA ønsker, at regionen stiller kliniske uddannelsespladser til rådighed for i det kommende forår, inklusive indkommende internationale
studerende.

7. oktober

2

Som svar på prognosen sender Sundhedsuddannelser regionens plan til VIA for fordelingen af de studerende på et tilsvarende antal praktikpladser i regionen, fordelt
på alle seks semestre, udbudssteder og hospitaler.

1. november

3

De uddannelsesansvarlige informerer de kliniske koordinatorer om navngivne afdelinger/afsnit, hvor de kliniske uddannelsespladser er for studerende i 3., 5. og 6.
semestre.

25. november*

4

På initiativ fra de kliniske koordinatorer kommunikerer de kliniske koordinatorer og
de uddannelsesansvarlige sammen lokalt om det faktiske antal studerende henholdsvis det faktiske antal tilgængelige kliniske uddannelsespladser i 3., 5. og 6.
semestre - Eventuelt efter en forudgående intern koordinering i henholdsvis VIA og
Region Midtjylland.
Eventuelle ændinger i regionens plan kan først tilgodeses, når der er kommunikeret
mellem alle berørte udbudssteder (kliniske koordinatorer) og alle berørte hospitaler
(uddannelsesansvarlige).

uge 49

5

VIA frigiver navne på de studerende inkl. navn på udbudssted på 3., 5. og 6. semestre, som er tildelt de angivne kliniske uddannelsespladser i givne afdelinger/afsnit i
regionen. Når uge 1 er afsluttet, er i Praktikportalen alle navne fra samtlige udbudssteder tilgængelige for studerende og for kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig.
Navnene bliver tilgængelige inden for denne uge.

uge 1

6.

VIA sender Sundhedsuddannelser en revideret prognose for 1, 2. og 4. semestre (jf.
trin 1)

uge 46

7

Som svar på den reviderede prognose sender Sundhedsuddannelser regionens reviderede plan til VIA for 1., 2. og 4. semestre (jf. trin 2).

uge 49

8

De uddannelsesansvarlige informerer de kliniske koordinatorer om navngivne afdelinger/ afsnit for 1., 2. og 4. semester (jf. trin 3)

7. januar*

9

På initiativ fra de kliniske koordinatorer kommunikerer de kliniske koordinatorer og
de uddannelsesansvarlige lokalt om 1., 2. og 4. semestre (jf. trin 4).

uge 3

VIA frigiver navne for studerende i 1., 2. og 4. semester (jf. trin 5)
Navnene bliver tilgængelige inden for denne uge.

uge 8

10

* De to datoer er fikspunkter for VIA UC's arbejde i forhold til de studerende og dermed fikspunkter for ovenstående datoer.
Kliniske koordinatorer arbejder i VIA UC. Uddannelsesansvarlige og kliniske vejledere arbejder i Region Midtjylland.

Godkendt 26. juli 2019 af VIA UC/Jonna Frølich og Region Midtjylland, Marianne Wolf

