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Godkendelse af dublering af udbud 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af VIA University Colleges ansøgning om godkendelse af dublering af ud-

bud truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadmini-

stration (Viborg) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 bekendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021 med 

senere ændringer om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og 

godkendelse af videregående uddannelser, og § 3 i bekendtgørelse nr. 271 af 2. 

marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademi-

uddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomud-

dannelser.  

 

Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse i bekendtgørelse nr. 141 af 

28. januar 2021 om erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration.  

 

Da VIA University College er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til 

umiddelbar oprettelse af udbuddet. 

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag nedenfor. 

 

 

Udbudssted: 

Viborg 

 

Sprog: 

Dansk 

 

Med venlig hilsen 

 

Camilla Badse 

Specialkonsulent 
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Nr. D 4 - Nyt udbud/dublering – prækvalifikation 
(forår 2021) 

 

Ansøger og udbuds-
sted: 

Professionshøjskolen VIA (Viborg) 
 

Uddannelsestype: Erhvervsakademiuddannelse 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Sundhedsadministration 

Den uddannedes titler 
på hhv. da/eng: 

- Sundhedsadministrativ koordinator AK 
- AP Graduate in Healthcare Administration 

Hovedområde: Samfundsfaglige område 
 

Genansøgning 
(J/N): 

N 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 150 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/83fc54461ecd40b8cce1caf59303d00f 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

 
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/samfunds-
fagligeakademiuddannelser/sundhedsadministrativ-koordinator 

RUVU’s vurdering på 
møde 
d. 9. marts 2021 

 
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i be-
kendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4. 
 
RUVU har noteret sig, at uddannelsen blev godkendt i 2020 og afløste 
en eksisterende uddannelse, der hidtil er blevet udbudt i Viborg. RUVU 

finder det positivt på, at VIA med ansøgningen bidrager til at sikre, at ud-
dannelsen også er tilgængelig uden for de større byer f.eks. Aarhus.  
 
VIA ønsker at oprette 80 studiepladser i Viborg. RUVU finder det væ-
sentligt, at antallet af studiepladser ikke alene afspejler behovet for stu-
derende i praktik, men også det egentlige behovet for dimittender. 

RUVU vil derfor opfordre VIA til at have øje for dette ved optaget på ud-
dannelsen. 
 


