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Sag til KKR Midtjylland om VIAs henvendelse vedr. øget
dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen
Henvendelse fra VIA om øget dimensionering af
sygeplejerskeuddannelsen

Øget dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen med 50 studerende fra sommer
2022
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Baggrund
VIA har den 2. marts 2022 henvendt sig til KKR Midtjylland, idet Region
Midtjylland anmoder VIA om at oprette 50 yderligere studiepladser på sy-geplejerskeuddannelsen fra sommer 2022. VIA skal have en positiv tilkendegivelse fra både kommuner og region om at stille kliniske uddannelses-pladser
til rådighed.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tilkendegiver, at man kan støtte at VIA søger om at øge studiepladserne på sygeplejerskeuddannelsen med 50
Sagsfremstilling
Der er pt. 963 studiepladser årligt på VIA s sygeplejerskeuddannelsen. Studiepladserne er øget med først 50 studiepladser i 2016, dernæst 120 studiepladser i 2019 og senest 65 studiepladser i 2021. De øgede dimensioneringer er sket med afsæt i blandt andet en analyse af behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland udført af COWI i 2018. Analysen viste allerede dengang, at der er en risiko for, at rekrutteringsproblemer i sundhedsvæsenet
kan udvikle sig til en egentlig mangel på sygeplejersker i 2020'erne. Der pågår pt. et arbejde med at opdatere analysen for at give et mere retvisende
billede af det fremtidige behov for blandt andre sygeplejersker i Midtjylland.
KKR Midtjylland og Region Midtjylland har en aftale om at dele opgaven
med at uddanne sygeplejersker, så Region Midtjylland stiller 70% og de
midtjyske kommuner 30 % af de nødvendige kliniske uddannelsespladser til
rådighed. Region Midtjylland er indstillet på fortsat at stille 70% af de kliniske uddannelsespladser til rådighed og en rundspørge blandt kommuner har
vist, at kommunerne i klyngerne Horsens, Midt, Vest og Randers er villige til
at stille pladser til rådighed, hvis der øges med yderligere 50 studiepladser.
VIA oplyser, at man såfremt de får mulighed for at oprette yderligere 50 studiepladser vil oprette dem som 28 netbaserede studiepladser og 22 fordelt i
Randers, Silkeborg og Horsens.
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Øget dimensionering på VIA
Sygeplejerskeuddannelsen
VIA har modtaget henvendelse fra Region Midtjylland, som anmoder VIA
om at søge om en øget dimensionering på 50 studiepladser årligt med
virkning fra optag september 2022.
Under forudsætning af, at kommunerne er positivt indstillet, agter VIA at
søge om øget dimensionering på de anmodede 50 studiepladser årligt.
VIA ønsker i den forbindelse en tilkendegivelse fra de midtjyske
kommuner om at stille de nødvendige kliniske uddannelsespladser til
rådighed.
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Region Midtjylland er (jf. henvendelse fra Region Midtjylland til VIA den
24. februar 2022) indstillet på fortsat at stille 70 % af de kliniske
uddannelsespladser til rådighed.

Behov for flere sygeplejersker
Region Midtjylland peger i sin henvendelse på, at antallet af vakante
sygeplejerskestillinger er steget støt fra 2016 til 2021, således at 4,5% af
de nuværende sygeplejerskestillinger er vakante.
I samme femårige periode er den årlige dimensionering på
sygeplejerskeuddannelsen i VIA øget med 235 studiepladser, senest
med 65 studiepladser i 2021. Dette med afsæt i blandt andet en analyse
af behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland udført af COWI i 2018,
som peger på en risiko for, at rekrutteringsproblemer i sundhedsvæsenet
kan udvikle sig til en egentlig mangel på sygeplejersker i 2020'erne. Der
pågår p.t. et arbejde med at opdatere analysen for at give et mere
retvisende billede af det fremtidige behov for blandt andre sygeplejersker
i Midtjylland, men Region Midtjylland ønsker i lyset af den aktuelle
situation at anmode om en øget dimensionering med virkning fra 2022.

VIA Sygeplejerskeuddannelsen
Sygeplejerskeuddannelsen i VIA udbydes i dag i hhv. Holstebro,
Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg og Aarhus – samt som netbaseret
uddannelse. Derudover er der fra efteråret 2020 etableret en

uddannelsesfilial i Herning, hvor de studerende kan tage en del af deres
uddannelse.
Med den nuværende dimensionering af Sygeplejerskeuddannelsen på
963 studiepladser modtager VIA ansøgninger, der ligger væsentligt over
dimensioneringen, og derfor afvistes i 2021 omkring 200
førsteprioritetsansøgere og yderligere omkring 250 kvalificerede
ansøgere, heraf omkring 100 i Horsens, Randers og Silkeborg (tal fra
UFMs Datavarehus, KOT).
Ifm. den politiske aftale ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder” har VIA
på lige fod med alle øvrige omfattede videregående
uddannelsesinstitutioner udarbejdet et oplæg til, hvorledes aftalen kan
udmøntes for egen institution i såkaldte institutionsplaner.
Af denne fremgår at VIA ønsker at oprette flere studiepladser på
Sygeplejerskeuddannelsen i hhv. Viborg og Herning. Det fremgår
desuden at VIA vil søge om tilladelse til at omdanne uddannelsesfilialen i
Herning til en fuld uddannelse samt øge optaget på den netbaserede
sygeplejerskeuddannelse.

Foreløbig skitse for fordeling af 50 nye studiepladser
VIA foreslår følgende foreløbige skitse over fordelingen af de 50
studiepladser:
Antal
28 nye studiepladser

Uddannelsessted
Den netbaserede sygeplejerskeuddannelse

22 studiepladser

Fordeles mellem Horsens, Silkeborg og Randers
og foreslås ligeligt fordelt mellem optag i hhv.
september og februar.

Vi henleder opmærksomheden på, at forudsætningerne herfor kan
ændre sig. Der vil derfor kunne opstå et behov for at flytte studiepladser
efterfølgende. En evt. omfordeling vil bl.a. afhænge af ansøgning og
godkendelse af et fuldt udbud i Herning.
Vi ser frem til at modtage jeres tilbagemelding senest ultimo marts 2022
mhp. at VIA, såfremt der er grundlag herfor, kan fremsende en
ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Med venlig hilsen
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