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Udkast til afgørelse på ansøgning om flytning af udbud 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af UC Sjællands ansøgning om godkendelse af flytning af eksisterende ud-

dannelse truffet følgende afgørelse: 

 

Endelig godkendelse af flytning af PB i Sygepleje 

(fra Roskilde) til Køge afventer 

 

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

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

 

RUVU noterer sig, at de ønskede flytninger til Køge er begrundet i regionens behov 

for at sikre kvalificeret arbejdskraft til regionens nye hovedsygehus, Sjællands Uni-

versitetshospital, Køge, som forventes indviet i 2022. Flytningerne er led i en større 

samlet plan, som har været forelagt regionsrådet. 

 

RUVU vurderer på det foreliggende grundlag, at ansøgningen opfylder prækvalifi-

kationskriterierne, men bemærker, at der endnu ikke er fastlagt et årstal for flyt-

ningen, og at en række andre forudsætninger skal være opfyldt, inden flytningen 

kan realiseres, herunder opførelse af nyt campus.  

 

Endelig godkendelse af flytningen afventer, at de øvrige forudsætninger er opfyldt, 

så UCSJ kan fastsætte et konkret årstal for flytningen.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jørgen Sørensen 

Chefkonsulent 
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Nr. E1, E2 og E3 - Flytning af eksisterende udbud 
(efterår 2016) 

Status på ansøgningen: Afventer 

Ansøger og udbudssted: Professionshøjskole UC Sjælland (Køge) 
 
 

Uddannelsens type/-
navn (fagbetegnelse): 

Professionsbachelor i sygepleje 
Professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik 
 

Den uddannedes titler 
på hhv. da/eng: 

- Professionsbachelor i sygepleje/Bachelor of Science in Nursing 
- Professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik/Bachelor of Biomedical  
   Laboratory Science. 

Hovedområde: Sundhedsfaglige område 
 

Genansøgning 
(J/N): 

N 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 210 ECTS 

Link - ansøgning/portal: http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d113a898 
http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d113746b 
http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d1138d4f  
 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsund
hedsuddannelser/sygeplejerske 
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsund
hedsuddannelser/bioanalytiker  
 

Om uddannelsen: ind-
hold og erhvervssigte 

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende  
elementer/struktur, erhvervssigte, adgangskrav, udbud og optag 

Hvor mange forventes opta-
get på uddannelsen: 

Sygeplejerske: 
Der forventes et årligt optag på 237 studerende fra 2022 baseret på de nuværende 
optagelsestal fra sygeplejerskeuddannelsen i Roskilde og Næstved. Dette antal 
svarer til halvdelen af UCSJ’s nuværende samlede dimensionering af sygeplejer-
skeuddannelsen. 
 
Bioanalytiker: 
Der forventes et årligt optag på 58 studerende fra 2022 baseret på de nuværende 
optagelsestal. 
 

RUVU’s vurdering på 
møde d. 3. november 
2016: 

RUVU vurderer på det foreliggende grundlag, at ansøgningen opfylder kriterier-
ne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
RUVU har modtaget tre ansøgninger fra UC Sjælland om flytning af to eksiste-
rende udbud af sygeplejerskeuddannelsen og et udbud af bioanalytikeruddannel-
sen fra Næstved og Roskilde til et nyt campus i Køge.  
 
RUVU har noteret sig, at flytningerne er begrundet i regionens behov for at sikre 
kvalificeret arbejdskraft til regionens nye hovedsygehus, Sjællands Universitets-
hospital, Køge, som forventes indviet i 2022. RUVU har endvidere noteret sig, at 
flytningerne er led i en større samlet plan, som har været forelagt regionsrådet.   
 
RUVU bemærker, at der endnu ikke er fastlagt et årstal for flytningen, og at en 
række andre forudsætninger skal være opfyldt, inden flytningen kan realiseres, 
herunder opførelse af nyt campus.  
 
RUVU vurderer på det foreliggende grundlag, at flytningen ikke forventes at 
medføre væsentlige forringelser af vilkårene for andre uddannelser og udbud. 
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