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Side 1 

Professionshøjskolen Absalon  

E-mail: absalon@pha.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendelse af dublering af uddannelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført præ-

kvalifikation af PHA’s ansøgning om godkendelse af dublering af udbud truffet 

følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af dublering af professionsbacheloruddannelsen 

i Sygepleje (Holbæk) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

videregående uddannelser og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om 

særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, 

professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.  

 

Da Professionshøjskolen Absalon er positivt institutionsakkrediteret gives god-

kendelsen til oprettelse af uddannelsen uden forudgående uddannelsesakkre-

ditering. 

 

Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for professions-

højskolens vedtægtsbestemte dækningsområde.  

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af ud-

bud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. 

 

Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 15 h i lov om videregående uddan-

nelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1038 af 

30. august 2017. 

 

Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1047 af 30. juni 2016 

om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 
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 Side 2 

Nr. D3 - Dublering – prækvalifikation 
(efterår 2017) 

Status på ansøgningen: Godkendelse 

Ansøger og udbudssted: Professionshøjskolen Absalon (Holbæk) 
(tidl. UC Sjælland) 

Uddannelsestype: Professionsbachelor 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Sygepleje 
 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

-Professionsbachelor i sygepleje 
-Bachelor of Science in Nursing 

Hovedområde: Det sundhedsfaglige område 
 

Genansøgning 
(J/N): 

N 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 210 ECTS 

Link til ansøgning på 
http://pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d126c258  
 

Link - UddannelsesGuiden: https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsund
hedsuddannelser/sygeplejerske 
 

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende  
elementer/struktur, erhvervssigte, adgangskrav, udbud og optag 

Beskrivelse af uddannel-
sen, herunder erhvervssig-
te 

Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje er at kvalificere 
den studerende til efter endt uddannelse selvstændigt at udføre sygepleje for 
og med patient og borger i alle aldre. Den uddannede skal selvstændigt kunne 
håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i sygepleje og inter-
venere med afsæt i en evidens- og forskningsbaseret praksis i alle dele af 
sundhedsvæsenet under hensyntagen til den samfundsmæssige, videnskabe-
lige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for sygepleje og om-
sorg samt sundhedsfremme og forebyggelse. 
 

RUVU’s vurdering på møde 
d. 15. november 2017: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgø-
relse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
RUVU finder etableringen er udbuddet relevant og har endvidere lagt til grund 
for vurderingen, at udbuddet i Holbæk ikke øger PH Absalons samlede optag 
på uddannelsen, da antallet af uddannelsespladser reduceres tilsvarende på 
andre lokaliteter. 
 
Det noteres også at Holbæk, jf. en fremskrivning af antallet af arbejdsløse 
sygeplejersker i regionens 17 kommuner, er den kommune, der vil have den 
største mangel på uddannede sygeplejersker i såvel 2020 og 2025. 
 
Endvidere konstaterer RUVU, at det er positivt, at sygeplejerskeuddannelsen i 
Holbæk er udviklet som led i et gensidigt forpligtende projektsamarbejde mel-
lem Nordvestsjællandske Kommuner, Holbæk Sygehus og PH Absalon. 
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