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VIA University College  
viauc@viauc.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udkast til afslag på godkendelse 
 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af VIA UC’s ansøgning om godkendelse af nyt udbud, truffet følgende udkast 

til afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af udbud af  

Professionsbachelor i radiografi i Aarhus 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vi-

deregående uddannelser..  

 

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

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

 
Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen 

ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013. 

 
Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter 
modtagelsen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@uds.dk  
 
Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tids-
frist betragtes afslaget som endeligt. 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Jette Søgren Nielsen 
Kontorchef 
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Bilag 1: RUVUs vurdering 
Ansøger: VIA University College   
Uddannelse: Professionsbacheloruddannelse i radiografi 
Udbudssted: Aarhus 
Uddannelsessprog: Dansk 
Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Uddannelsen til radiograf er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse, der kvalificerer 
til beskæftigelse på sygehuse og klinikker med billeddiagnostiske og nuklearmedicinske 
afdelinger eller på stråleterapiafdelinger. Uddannelsen udbydes med 3 specialiseringer i 
henholdsvis nuklearmedicinsk billeddiagnostik, radiologisk billeddiagnostik og strålete-
rapi. Uddannelsen omfatter kliniske undervisning svarende til 80-95 ECTS, hvoraf 
mindst 25 ECTS skal indgå i uddannelsens 1. eller 2. semester.  
 

Eksisterende ud-
bud 

UC Lillebælt, Odense  
Metropol, København 
UC Nordjylland, Aalborg 
  

RUVU’s vurdering RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse 
nr. 745 af 24. juni 2013, bilag 4.  
 
RUVU vurderer, at det ikke i tilstrækkelig grad er belyst, hvordan et nyt udbud af uddan-
nelsen til radiograf i Aarhus bidrager til opfyldelse af det nationale behov for uddannel-
sen uden at medføre væsentlige forringelser for eksisterende udbud. Det er lagt til grund 
for vurderingen, at det nationale behov for uddannede radiografer er afspejlet i den gæl-
dende centralt fastsatte dimensionering, der omfatter 216 studiepladser, fordelt mellem 
de tre eksisterende udbud af uddannelsen i København, Odense og Aalborg.  
 
Der søges om et udbud med 60 studiepladser, og det forudsættes, at 20 heraf overføres 
fra UCN’s udbud i Aalborg. Gennemførelse af uddannelsen forudsætter imidlertid, at 
regionen kan stille tilstrækkeligt mange relevante praktikpladser til rådighed for den 
kliniske del af undervisningen, og det vurderes ikke dokumenteret, at Region Midtjylland 
vil stille praktikpladser til rådighed for mindst 40 yderligere studiepladser.  RUVU lægger 
herunder også vægt på, at konsekvenserne for de eksisterende udbud ikke er tilstrække-
ligt belyst. 
 

 



 

Harald Mikkelsen 

Rektor  

VIA University College 

Skejbyvej 1 

DK-8240 Risskov  

E: hm@via.dk 

T: 87551001 

via.dk  

Dato: 6. maj 2014 

J.nr.: U0200-1-01-2-13 

Ref.: hm   
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Sæt præg på fremtiden 

VIA University College 
   

Uddannelses- og Forskningsministeriet 

 

Fremsendt pr. mail til pkf@uds.dk 

Indsigelse mod udkast til afslag på godkendelse af 
udbud af Professionsbachelor i radiografi i Aarhus 

Med denne henvendelse ønsker VIA University College (VIA) at gøre 
indsigelse mod uddannelses- og forskningsministerens afslag på VIAs 
ansøgning om godkendelse af nyt udbud af uddannelsen Professions-
bachelor i radiografi i Aarhus. 
 
Det fremgår af afslaget, at uddannelses- og forskningsministeren har 
lagt vægt på, at Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af vide-
regående uddannelser, RUVU, har vurderet, at ansøgningen ikke opfyl-
der kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013.  
 
RUVU vurderer, at ansøgningen:  

1) ikke i tilstrækkelig grad belyser, hvordan et nyt udbud af ud-
dannelsen i Aarhus bidrager til opfyldelse af det nationale be-
hov for uddannelsen uden at medføre væsentlige forringelser 
for eksisterende uddannelser.  

 
2) ikke i tilstrækkelig grad dokumenterer, at Region Midtjylland vil 

stille praktikpladser til rådighed for mindst 40 yderligere stu-
diepladser. 

 
I forlængelse af ovenstående gør VIA indsigelse mod afgørelsen med 
følgende begrundelser: 
 
Det nationale behov og dimensioneringsgrundlag 
I forhold til dimensioneringen i radiografuddannelsen er det RUVU’s 
vurdering, at det nationale behov i øjeblikket er tilgodeset med et årligt 
optag på 216 studerende fordelt mellem de tre udbud i København 
(90), Odense (72) og Aalborg (54).  
 
Region Midtjylland er imidlertid udpeget som nationalt center for parti-
kelterapi for kræftpatienter og forventer, at der bliver et øget behov for 
radiografer på hospitalerne de kommende år, særligt omkring 
Aarhus Universitetshospital (jf. bilag 1, brev fra Region Midtjylland da-
teret 5. maj 2014). Det er derfor VIAs vurdering, at der er behov for, at 
ministeriet revurderer, om den nuværende fordeling af uddannelses-
pladser mellem landsdelene modsvarer de regionale behov. 
 
VIAs vurdering bygger for det første på den gennemførte behovsanaly-
se i Region Midtjylland i januar 2014 (jf. bilag 2). Heri fremgår det bl.a., 
at man på Aarhus Universitetshospital forventer en produktionsstig-
ning på 60 % inden for radiologisk billeddiagnostik i de kommende år.   
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VIAs vurdering bygger for det andet på COWI–rapporten ”Behovet for 
velfærdsuddannede i Region Midtjylland” (jf. bilag 3). Heri fremgår det, 
at der i Region Midtjylland kan være risiko for rekrutteringsproblemer 
eller direkte mangel på radiografer i løbet af fremskrivningsperioden.  
 
VIA er bekendt med COWI-rapporten ”Behovet for velfærdsuddannede 
i Region Hovedstaden” (jf. bilag 4). Heri fremgår det, at man i Region 
Hovedstaden forventer, at der bliver et overskud af radiografer i hele 
perioden frem til 2022.  
 
Region Midtjylland er, jf. brev dateret 5. maj 2014, positiv indstillet i 
forhold til etablering af en radiografuddannelse i det midtjyske område. 
Dette begrundes i, at en radiografuddannelse i Aarhus dels vil under-
støtte den fremtidige rekruttering af radiografer til hospitalerne i Regi-
on Midtjylland, dels vil understøtte de uddannelsespolitiske intentioner 
om, at mindst 60 % af en ungdomsårgang får en videregående uddan-
nelse, dels vil styrke muligheden for udvikling af den faglige kvalitet på 
området. 
 
Såfremt ministeriet på baggrund af ovenstående er indstillet på en 
revurdering af den nuværende fordeling af uddannelsespladser for 
radiografstuderende mellem landsdelene, er VIA naturligvis indstillet 
på at indgå i en konstruktiv drøftelse med de eksisterende udbudsste-
der.  
 
Konsekvenser for eksisterende udbud 
Når det gælder belysningen af konsekvenserne for de øvrige udbud af 
radiografuddannelsen, vil vi gøre opmærksom på, at bestyrelsesfor-
manden for UC Nordjylland (UCN) i en støtteerklæring (jf. bilag 5) har 
udtrykt fuld tilslutning til VIAs ansøgning om udbud af radiografud-
dannelsen i Region Midtjylland under forudsætning af, at UCN kan 
fortsætte udbud af radiografuddannelsen, og at der etableres et tæt og 
stærkt samarbejde mellem uddannelserne på UCN og VIA.  
 
VIA vil i tilknytning hertil understrege, at vi naturligvis er parate til og 
ser meget positivt på et fremtidigt samarbejde. 
 
Praktikpladser 
Region Midtjylland tilkendegiver i brev dateret 30. januar 2014 (jf. bilag 
6), at de er indstillet på at stille kliniske studiepladser til rådighed. I 
brev dateret 25. april 2014 og 5. maj 2014 tilkendegives tydeligt, at 
Region Midtjylland vil stille praktikpladser til rådighed for yderligere 40 
studiepladser fra det tidspunkt radiografuddannelsen eventuelt etable-
res i regi af VIA University College (jf. bilag 7 og 1). 
 
VIA bidrager gerne med yderligere oplysninger, såfremt ministeriet 
skønner det relevant. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Harald Mikkelsen 
Rektor 
 



 

 

 

 Side     1/1 

28. maj 2014 

 

Styrelsen for Videregående 

Uddannelser 

Uddannelsespolitik 2 

 

Bredgade 43 

1260 København K 

Tel. 7231 7800 

Fax 7231 7801 

Mail uds@uds.dk 

Web www.ufm.dk 

 

CVR-nr. 3404 2012 

 

Sagsbehandler 

Jakob Krohn-Rasmussen 

Tel. 72318737 

Mail jkra@uds.dk 

 

Ref.-nr. 14/001970-45  

 

 

 

  

 

VIA University College 
Viauc@viauc.dk 
   
   
 

 

Afslag på godkendelse 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af VIA UC’s ansøgning om godkendelse af nyt udbud, og VIA UC’s indsigelse 

mod ministerens afgørelse af 11.april 2014 truffet følgende afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af udbud af 

Professionsbacheloruddannelsen til radiograf  

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vi-

deregående uddannelser.  

 

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

videregående uddannelser (RUVU). RUVU vurderede ikke, at VIA UC’s indsigelse 

ændrer vurderingsgrundlaget, og fastholder derfor sin oprindelige vurdering af 

ansøgningen.  

 

Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at uddannelsen i følge RUVUs vurdering 

ikke lever op til kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 

745 af 24. juni 2013, bilag 4. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Jette Søgren Nielsen 

Kontorchef 
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