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Professionshøjskolen Absalon 
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Godkendelse af nyt udbud 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af Professionshøjskolen Absalons ansøgning om prækvalifikation af nyt ud-
bud truffet følgende afgørelse: 
 

Godkendelse af nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen i jordemo-
derkundskab (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.  
 
Godkendelsen gives under forudsætning af, at det nødvendige antal praktikplad-
ser er til stede. 
 
Idet godkendelsen af udbuddet har konsekvenser for praktikpladserne på allerede 
eksisterende udbud af uddannelsen, igangsættes et arbejde med henblik på at til-
vejebringe nye praktikpladser, således at vilkårene for eksisterende uddannelser 
og udbud ikke forringes væsentligt. Det forventes, at alle parter går konstruktivt 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.  
 
Københavns Professionshøjskole orienteres om indholdet af nærværende afgørel-
sesbrev.  
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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. 700 af 8. juni 
2016, som ændret ved bekendtgørelse nr. 890 af 24. juni 2018, om uddannelsen 
til professionsbachelor i jordemoderkundskab. 
 
Udbudssted: 
Slagelse 
 
Sprog: 
Dansk 
 
Med venlig hilsen 
 
Kevin Gønge 
Specialkonsulent 
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Nr. C 3 - Nyt udbud – prækvalifikation 
(Efterår 2021) 

Ansøger og udbudssted: Professionshøjskolen Absalon, 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/a9d3df8f35ee8df1d02183ce57134800 

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 Absalon kan tage udgangspunkt i eksisterende lokationer 
og studiemiljø med andre udbud, men at der til gengæld skal opbygges et helt 
nyt fagligt miljø. RUVU finder derfor, at det vil være en fordel at etablere udbud-
det i et samarbejde med eksisterende udbydere.  
 
RUVU noterer sig desuden, at Region Sjælland, som er den største aftager af 
dimittender i området, bakker op om Absalons ansøgning. Absalon har et tæt 
samarbejde med Region Sjælland, som planlægger at hjemtage sine praktik-
pladser til Absalons udbud og oprette nye praktikpladser. Praktikpladserne be-
nyttes i dag af KP og UC Syd. 
 
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. Samtidig har nuvæ-
rende udbydere påpeget, at uddannelsen i dag består af relativt små uddannel-
sesmiljøer, og at endnu et mindre udbud vil kunne påvirke vilkår og kvalitet for 
eksisterende udbud. 
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