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Udkast til afslag på godkendelse 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af Københavns Professionshøjskoles ansøgning om godkendelse af duble-
ring af udbud, truffet følgende afgørelse: 
 
Afslag på ansøgning om dublering af professionsbacheloruddannelsen i jor-

demoderkundskab (Slagelse) 
 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i akkrediteringsbekendtgørelse (nr. 1558 af 2. 
juli 2021) med senere ændringer, og § 3 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 
2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddan-
nelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddan-
nelser. 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har modtaget to ansøgninger om udbuddet 
af jordemoderkundskab i Slagelse fra hhv. Professionshøjskolen Absalon og Kø-
benhavns Professionshøjskole. Uddannelses- og forskningsministeren har lagt 
vægt på, at udbuddet i Slagelse er placeret i Professionshøjskolen Absalons dæk-
ningsområde, og har således truffet afgørelsen om godkendelse af Professions-
højskolen Absalons ansøgning.  
 
Godkendelsen er givet under forudsætning af, at det nødvendige antal praktikplad-
ser er til stede. 
 
Idet godkendelsen af Absalons ansøgning har konsekvenser for praktikpladserne 
på allerede eksisterende udbud af uddannelsen, igangsættes et arbejde med hen-
blik på at tilvejebringe nye praktikpladser, således at vilkårene for eksisterende ud-
dannelser og udbud ikke forringes væsentligt. Det forventes, at alle parter går kon-
struktivt ind i dette arbejde. 
 
Endelig henstiller uddannelses- og forskningsministeren til, at Professionshøjsko-
len Absalon indgår i et faglig samarbejde med de øvrige udbydere af uddannelsen 
med henblik på opbygning af fagligt miljø m.v. Et samarbejde som ministeren for-
venter Københavns Professionshøjskole tager aktivt del i. 
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 
videregående uddannelser (RUVU). Se bilag nedenfor. 
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Købehavns Professionshøjskole kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter 
modtagelsen af afgørelsen. Indsigelsen indgives skriftlig til pkf@ufm.dk. 
 
Såfremt ministeriet ikke har modtaget en indsigelse inden den fastsatte tidsfrist 
betragtes afslaget som endeligt. 
 
Med venlig hilsen 
 
Kevin Gønge 
Specialkonsulent 
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Nr. D 7- Nyt udbud/dublering – prækvalifikation 

(Efteråret 2021) 
Ansøger og udbudssted: Københavns Professionshøjskole, Slagelse 
Uddannelsestype: Professionsbachelor 

 
Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Jordemoderkundskab 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Professionsbachelor i jordemoderkundskab 
- Bachelor of Midwifery 

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/a9d3df8f35ee8df1d02183ce57102762 
 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsund-
hedsuddannelser/jordemoder 

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

 
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgø-
relse nr. 1558 af 2. juli 2021 om akkreditering af videregående uddannelsesinsti-
tutioner og godkendelse af videregående uddannelser, med senere ændringer. 
 
RUVU bemærker, at udbuddet indgår i den politiske aftale om flere og bedre ud-
dannelsesmuligheder i hele landet. RUVU har noteret sig den politiske ambition, 
men har i sin vurdering og som det følger af reglerne om prækvalifikation alene 
forholdt sig til behov og relevans ved de pågældende uddannelser og udbud, 
herunder om det er tilstrækkeligt belyst og dokumenteret i ansøgningen. 
 
RUVU noterer sig, at der i den aktuelle prækvalifikationsrunde ligger to ansøg-
ninger om jordemoderuddannelsen i Slagelse fra hhv. Københavns Professions-
højskole og Professionshøjskolen Absalon, som begge dokumenterer behov og 
relevans for et udbud i Region Sjælland. 
 
RUVU noterer sig, at der med ansøgningen fra KP vil kunne tages udgangs-
punkt i et eksisterende fagligt miljø men til gengæld på en ny fysisk lokation. 
RUVU finder derfor, at det her vil være en fordel at etablere et nyt udbud i et 
samarbejde med de uddannelsesinstitutioner der udbyder i området. 
 
RUVU bemærker endvidere, at medmindre den nationale ramme for pladser på 
jordemoderuddannelsen udvides, vil et nyt udbud af jordemoderuddannelsen 
ikke øge udbuddet af dimittender væsentligt på landsplan. Det vil samtidig kunne 
påvirke eksisterende udbyderes vilkår og kvaliteten af disse udbud. 
 

 


