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Godkendelse af dublering af udbud 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af Professionshøjskolen Absalon ansøgning om godkendelse af dublering 
af udbud, truffet følgende afgørelse: 
 

Godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadmini-
stration (Roskilde) 

 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i 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 22. 
marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademi-
uddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomud-
dannelser. 
 
Da Professionshøjskolen Absalon er positivt institutionsakkrediteret gives godken-
delsen til umiddelbar oprettelse af udbuddet. 
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 
videregående uddannelser (RUVU). Se bilag nedenfor. 
 
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 16 i lov om erhvervsakademiuddannel-
ser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 10. de-
cember 2019.  
 
Uddannelsen er endvidere omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 141 af 28. ja-
nuar 2021 om erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration. 
 
Udbudssted: 
Roskilde 
 
Sprog: 
Dansk  
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Nr. D 9- dublering – prækvalifikation 
(efteråret 2021) 

Ansøger og udbudssted: Professionshøjskolen Absalon, Roskilde 

Uddannelsestype: Erhvervsakademiuddannelse 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Sundhedsadministration 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

-Sundhedsadministrativ koordinator AK 
- AP Graduate in Healthcare Administration 

Hovedområde:  
Samfundsvidenskabelige område 

Genansøgning (J/N): N 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 150 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/a9d3df8f35ee8df1d02183ce57091b2d 
 

Link - UddannelsesGuiden: https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/samfundsfaglige-
akademiuddannelser/sundhedsadministrativ-koordinator 

RUVU’s vurdering på møde 
d. 12. oktober 2021 

 
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgørelse 
nr. 1558 af 2. juli 2021, bilag 4 med senere ændringer om akkreditering af videre-
gående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser. 
 
RUVU vurderer, at ansøgningen dokumenterer, at der er behov for uddannelsen 
på sundhedsområdet i Region Sjælland. RUVU finder det også sandsynliggjort, at 
et udbud af uddannelsen i Roskilde vil have et solidt rekrutteringsgrundlag.  
 
Ansøgningen har desuden afdækket, at udbuddet ikke vil forringe vilkårene for øv-
rige udbydere af uddannelsen. 


