
Sagsnr.: 22/13517 
Social- og sundhedshjælper 

1 
 

Skabelon: Redegørelse om fagligt udvalgs indsats for godkendelse af oplæ-
ringsvirksomheder 
 
Det faglige udvalgs navn Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser 
Sekretariat Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser 
Navn på uddannelse Social- og sundhedshjælper 
Dato 13. oktober 2022 

 
 
1. Udviklingen i antal godkendte oplæringsvirksomheder set ift. udviklingen 
i antallet af elever 
 
Tabel 1. Udviklingen i antal godkendte oplæringsvirksomheder (opgjort på p-numre) 
2021-2022 
Antal lærepladsgod-
kendte virksomheder 
(30. juni 2021) 

Antal lærepladsgod-
kendte virksomheder 
(1. juli 2022) 

Ændring i antal over 
året 

418 423 5 

 
Tekstboks 1. Fagligt udvalgs beskrivelse af forhold relateret til udviklingen i antal god-
kendte oplæringsvirksomheder (maks. 600 tegn inkl. mellemrum) 

 
[Vejledning til fagligt udvalg: FU kan i tekstboksen gøre opmærksom på faktuelle forhold relate-
ret til ændringen i antal godkendte oplæringsvirksomheder, herunder indvirkning på antal lære-
pladser.] 
 

Den præsenterede udvikling i antallet af godkendte oplæringsvirksomheder på social- og 
sundhedshjælperuddannelsen er ikke retvisende, idet at FEVU har besluttet, at alle kommu-
ner og regioner er koncerngodkendte. Dette betyder, at den enkelte kommune eller region 
selv bestemmer, hvor der inden for koncernen (kommunen/regionen) skal oprettes oplæ-
ringspladser. Oplæringsstederne skal opfylde de krav for godkendelse af oplæringsvirksomhe-
der, som fremgår af ansøgningsskemaerne for private oplæringssteder. Nye oplæringssteder 
inden for koncernen (kommunen/regionen), skal ikke godkendes af FEVU. Private virksom-
heder kan ikke opnå koncerngodkendelse. 
 
Dette betyder, at det er op til den enkelte koncern at registrere og oplyse om de enkelte p-
numre anvendt i koncernen til skolen og det faglige udvalg. Registreringspraksis på tværs af 
koncerner og skoler er meget forskellige, hvorfor ovenstående antal af oplæringssteder ikke 
giver et retvisende billede af antallet af oplæringssteder på uddannelsen.   
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Tabel 2. Antal elever på uddannelsens grundforløb 2021-2022 
Antal elever påbegyndt grund-
forløbets 2. del* 
(juni 2021 – maj 2022) 

Antal elever, der afslutter 
grundforløbets 2. del med ud-
dannelsesaftale* 
(2. kvartal 2021 – 1. kvartal 
2022) 

Antal elever, der afslutter 
grundforløbets 2. del uden 
uddannelsesaftale* 
(2. kvartal 2021 – 1. kvar-
tal 2022) 

2811 1921 589 

* For de merkantile uddannelser dækker tallene både over elever, der kun tager grundforløbets 2. 
del, og elever, der både tager grundforløbets 2. del og det studiekompetencegivende forløb. 
 
 
 
2. Godkendelse af oplæringsvirksomheder set ift. fremtidige beskæftigelses-
muligheder 
 
Tabel 3. DA/FH’s modelparameter 2021 
Uddannelse Modelparameter 
Social- og sundhedshjælper 1,09 

 
[Vejledning til fagligt udvalg: Parameteret beskriver de forventede fremtidige beskæftigelsesmulig-
heder. Er parameteret lavere end 1, forventes der større udbud end efterspørgsel. Er parameteret 
større end 1, forventes der større efterspørgsel end udbud. Modellen opererer under den strenge 
antagelse, at udviklingen i udbud og efterspørgsel kommer til at være den samme, som den har 
været de seneste 10 år.] 
 
Tekstboks 2. Fagligt udvalgs sammenhold af udviklingen i antal lærepladsgodkendte 
virksomheder med fremtidige beskæftigelsesmuligheder (maks. 600 tegn inkl. mellemrum) 

 
[Vejledning til fagligt udvalg: FU sammenholder udviklingen i antal lærepladsgodkendte virksom-
heder med fremtidige beskæftigelsesmuligheder som indikeret af DA/FH’s modelparameter.] 
 
 

o Det kan af tabel 3 ses, at DA/FH’s modelparameter er på 1,09, hvilket betyder at efter-
spørgslen efter uddannet social- og sundhedsassistenter er større end antallet af uddannet 
personale. Som beskrevet i udviklingsredegørelse for social- og sundhedsassistentuddan-
nelsen er der en stor efterspørgsel efter uddannet social- og sundhedspersonale, da der i 
de kommende år vil være en markant stigning af antallet af borgere over 80 år. Det er for-
ventningen, at dette tal forventes at stige fra 272.326 personer i 2020 til 561.180 personer i 
20451. Fremskrivninger viser, at der frem mod 2030 vil mangle knap 16.000 social- og 
sundhedspersonale, hvis det samme forhold med personale og ældre skal bevares uændret. 
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3. Det faglige udvalgs redegørelser og vurderinger af, om der er tilstrækkelig 
med godkendte virksomheder 
 
Tekstboks 3. Fagligt udvalgs redegørelse for indsatser med at godkende oplæringsvirk-
somheder og vurdering af, om der er tilstrækkeligt med godkendte oplæringsvirksomhe-
der (maks. 2.400 tegn inkl. mellemrum) 

 
 
 
[Vejledning til fagligt udvalg:  

• FU redegør for sin indsats med at godkende oplæringsvirksomheder. Herunder skal FU 
inddrage relevante projekter finansieret af pulje til lærepladsunderstøttende tiltag (AUB-
midler på ca. 119 mio. kr. årligt.  

• FU vurderer, om der samlet set godkendes lærepladser på virksomheder i et omfang, som 
er tilstrækkeligt i forhold til de optagne elever på uddannelserne og de forventede fremti-
dige beskæftigelsesmuligheder – dvs. om indsatsen understøtter et tilstrækkeligt læreplads-
potentiale.]
 

Jf. lærepladsaftalen har parterne indgået aftale om at fastholde dimensioneringen i 2022 til 
3.000. Det understreges at der er tale om en minimumsdimensionering, som kan forhøjes lo-
kalt.  
Minimumsdimensioneringen på 3.000 for hjælperelever fastholdes i den resterende del af afta-
leperioden.  
 
Det faglige udvalg godkender løbende private oplæringsvirksomheder til at tage social- og 
sundhedshjælperelever.  
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