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Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
”Erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration”

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
”Academy Profession Degree Programme in healthcare administration”

Den uddannedes titel på dansk
Sundhedsadministration

Styrelsen for Forskning og Uddannelse · pkf@ufm.dk · Udskrevet 10. januar 2023

Side 2 af 15

Prækvalifikation af videregående uddannelser - ”Erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration”

Den uddannedes titel på engelsk
Healthcare administration

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

• Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)

• En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

• Generel kontoruddannelse eller kontoruddannelse med specialer samt dansk C, engelsk C og enten erhvervsøkonomi
C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C

• Social og Sundhedsassistent samt dansk C, engelsk C og enten erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller
matematik C.

• Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt dansk C, engelsk C og enten erhvervsøkonomi C,
virksomhedsøkonomi B eller matematik C

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Ansøgere med en gymnasial eksamen kan søge både i kvote 1 og kvote 2. Ansøgere med en erhvervsuddannelse kan
kun søge i kvote 2.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej
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ECTS-omfang
150

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte
Der henvises til ansøgning fra Københavns Professionshøjskole om ny uddannelse i sundhedsadministration.

Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer
Der henvises til ansøgning Københavns Professionshøjskole om ny uddannelse i sundhedsadministration.

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Der henvises til ansøgning Københavns Professionshøjskole om ny uddannelse i sundhedsadministration.

Forslag til censorkorps
Der er på nuværende tidspunkt ikke et censorkorps på erhvervsakademiområdet, som kan rumme uddannelsens
forskellige fagområder. Uddannelsens faglige sammensætning mellem samfundsfaglige-, sundhedsfaglige- og tekniske
fagligheder medfører, at der ønskes et nyt landsdækkende censorkorps, som kan dække alle uddannelsens fagområder.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én
fil.
Bilag 1.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller
regionalt

Danske Regioner har udarbejdet et notat om ”Fremtidens sundhedsvæsen – fremtidens sundhedsadministrative
medarbejder” (jf. bilag 1a), hvoraf det fremgår, at der er behov for at etablere en ny uddannelse i sundhedsadministration
på erhvervsakademiniveau. Uddannelsen skal tilvejebringe regionernes efterspurgte kompetenceløft blandt
sundhedsadministrativt personale. Heri ligger, at det efterspurgte kompetenceløft ikke vurderes at kunne imødekommes
indenfor rammerne af det nuværende erhvervsuddannelsesniveau. Af notatet fremgår det, hvilke kompetencer det danske
sundhedsvæsen har behov for i forhold til at kunne dække behovet for administrativ arbejdskraft i sundhedsvæsenet.
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Fremtidens sundhedsadministrative medarbejder vurderes af Danske Regioner til at have en betydelig koordinerende
funktion både i forhold til patientforløbs- og driftskoordinering. Det vurderes, at den administrative sagsbehandling generelt
bliver mere kompleks og i et vist omfang vil have en mere controller-relateret karakter. Afhængigt af arbejdssted kan de
grundlæggende administrative opgaver også handle om at skulle varetage sagsbehandling i relation til afdelingsledelsen,
f.eks. i form af udarbejdelse af dagsordener, beslutningsoplæg og referater.

Anvendelsen af teknologiske løsninger og digitale arbejdsgange bliver til stadighed mere kompleks og vil stille krav til nye
kompetencer hos den sundhedsadministrative medarbejder. Data er i stigende omfang omdrejningspunktet for de
sundhedsadministrative opgaver, og fremtidens sundhedsadministrative medarbejder skal fortløbende sikres
opkvalificering til at kunne foretage registreringer, lave udtræk af data, bearbejde og formidle data til kollegaer og til
ledelsen i samarbejde med andre faggrupper (f.eks. It-medarbejdere, økonomer og statistikere).

Den sundhedsadministrative medarbejder vil i høj grad skulle bidrage til at sikre effektiv og optimal ressourceanvendelse
og kapacitetsudnyttelse i forhold til eksisterende økonomiske ressourcer, medarbejderressourcer og lokalekapacitet.

Øget fokus på styring efter kvalitetsmål vil få betydning for fremtidens sundhedsadministrative medarbejdere. De forventes
i øget omfang at skulle indgå i kvalitets- og udviklingsarbejde, bidrage til at udvikle og vedligeholde kvaliteten, arbejde med
patientsikkerhed, bidrage til at udvikle sikre arbejdsgange og i det hele taget bidrage til det løbende forbedringsarbejde.

Grundet det stigende behov for koordination på tværs af fag og sektorer indenfor sundhedsområdet, vil den nye
uddannelse have et tværgående fokusområde inden for patientforløbskoordinering. Den sundhedsadministrative
medarbejder vil være en central aktør i forhold til at kunne identificere behov og bidrage til effektiviseringer/nye løsninger
på tværs af fag og sektorer. De uddannede forventes at få en central funktion som koordinatorer for de beslutninger, der er
truffet af de forskellige professioner.

Journalbehandling og patientkontakt er forsat et centralt område for de sundhedsadministrative medarbejdere. Desuden
skal den uddannede have klinisk viden, herunder om fundamental sygdomslære, anatomisk forståelse, medicin mv. for at
kunne bistå og understøtte den sundhedsfaglige indsats administrativt.
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For yderligere information om det nationale og regionale kompetencebehov henvises til vedlagt
dokumentationsnotat (Bilag 1a).

Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Region Midtjylland har tilkendegivet det estimerede behov for færdiguddannede med den nye uddannelse, opgjort som nye
studerende pr. år. Behovsvurderingen er behæftet med en vis usikkerhed, idet uddannelsen i sagens natur ikke var
færdigbeskrevet på tilkendegivelsestidspunktet, og at sundhedsvæsenet, opgaveløsningen og snitfladerne mellem
sundhedsvæsenets aktører og mellem medarbejdergrupper fortløbende udvikler og forandrer sig. Derudover vurderes
også, at der skønnes et yderligere behov for øvrige aktører i regionen, herunder bl.a. privathospitaler og private
lægeklinikker.

Med disse forbehold in mente ser Region Midtjyllands estimerede behov for dimittender (opgjort på nye studerende pr. år)
og praktikkapaciteten således ud:

Styrelsen for Forskning og Uddannelse · pkf@ufm.dk · Udskrevet 10. januar 2023

Side 6 af 15

Prækvalifikation af videregående uddannelser - ”Erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration”

Styrelsen for Forskning og Uddannelse · pkf@ufm.dk · Udskrevet 10. januar 2023

Side 7 af 15

Prækvalifikation af videregående uddannelser - ”Erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration”

Antal nye studerende/år

Praktikkapacitet

Region Midtjylland

71

71

Øvrige aktører

9

9

I alt for VIA

80

80

I alt for alle regioner

277-319

277-319

Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

I forbindelse med behovsafdækningen og opbygningen af den nye erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration
har der været nedsat 2 grupper, som har arbejdet med uddannelsens indhold og struktur. En gruppe i regi af Danske
Professionshøjskoler, hvor landets 6 professionshøjskoler har udgjort en sektorarbejdsgruppe, og i tilknytning hertil en
aktørkredsgruppe, som har bestået af repræsentanter for de væsentligste aktører i tilknytning til sundhedssektoren og
dermed det sundhedsadministrative felt.

Følgende aktører har været involveret i arbejdet med beskrivelsen af uddannelsen i den fremlagte form:

Danske Regioner med regionsrepræsentanter

HK Kommunal

Danske Lægesekretærer
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Sundhed Danmark – Foreningen af Danske Sundhedsvirksomheder

Praktiserende Lægers Organisation

Kommunernes Landsforening

I bilagsmaterialet (bilag 1a til 1d) fremgår tilkendegivelserne om ønsket om en ny uddannelse fra de
forhandlingsberettigede parter, dvs. Danske Regioner og HK HK-Kommunal, herunder Danske Lægesekretærer.
Områdeudvalget for kontoruddannelser til den offentlige administration (OMKOF) har endvidere tilkendegivet støtten til
uddannelsen, herunder nedlæggelse af det eksisterende lægesekretærspeciale i kontoruddannelsen.

Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration skal erstatte den tidligere kontoruddannelse med specialet
lægesekretær. Der er derfor i dag størst overlap til denne uddannelse, som forventes nedlagt i takt med etableringen af
den nye uddannelse. Herudover er erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration i mindre omfang beslægtet
med uddannelser på flere niveauer, jf. nedenstående.

Erhvervsuddannelser:

Kontoruddannelsen med speciale i administration med praktikforløb i offentlig eller privat virksomhed.

I forhold til kontoruddannelsen med specialet administration dækkes de administrative dele i forhold til de elementer, som
handler om generel sagsbehandling, særligt hvis praktikken har været i en offentlig organisation. Herudover ophører alle
ligheder, og uddannelsen har ikke relevans for sundhedsområdet.

Korte videregående uddannelser:
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Serviceøkonomuddannelsen

Administrationsøkonomuddannelsen

Serviceøkonomuddannelsen er en uddannelse, som har fokus på turisme, hotel, kultur- og kongresvirksomheder med
opgaver som udvikling, planlægning og organisering af serviceydelser. Der er visse ligheder i forhold til servicebegreber,
innovation mv., men herudover ophører lighederne.

Administrationsøkonomuddannelsen er en uddannelse med hovedvægt på administration, organisation, økonomi og jura i
både offentlige og private virksomheder. Der er delelementer af uddannelsen, som har ligheder til
erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration, men uddannelsen har ikke fokus på sundhedsvæsenets
funktioner.

Mellemlange videregående uddannelser:

Administrationsbacheloruddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen

Administrationsbacheloruddannelsen, der er en professionsbacheloruddannelse, har fagelementer inden for
administration, jura, organisation, styring, teknologi mv. og indeholder derfor elementer, som er samstemmende med den
nye uddannelse, men på et andet taksonomisk niveau, ligesom administrationsbacheloruddannelsen ikke indeholder
fagelementer indenfor det sundhedsfaglige område.

Sygeplejerskeuddannelsen, der også er en professionsbacheloruddannelse, indeholder det kliniske/sundhedsfaglige
element, mens fokus på de administrative og koordinerende elementer er fraværende.
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Efter- og videreuddannelse

Sundhedskommunomuddannelsen

Sundhedskommunomuddannelsen er en efter- og videreuddannelse på akademiniveau og udbydes af COK udenfor det
formelle uddannelsessystem. Uddannelsen fungerer som efteruddannelse for lægesekretærer, og har hovedvægt på
administration og kommunikation i sundhedsvæsenet.

Samlet set er det vurderingen, at de kompetencebehov der efterspørges blandt aftagerne, ikke kan indfries med det
nuværende uddannelsesudbud.

Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Rekrutteringsgrundlag

Der rekrutteres studerende med gymnasiale uddannelser samt studerende fra erhvervsuddannelser. Uddannelsen retter
sig mod personer med interesse for administrativ opgaveløsning samt interesse for beskæftigelse i sundhedssektoren og
har således et mere specialiseret rekrutteringsgrundlag end mange andre erhvervsakademiuddannelser. Personer, der
hidtil har haft interesse for kontoruddannelsen med specialet lægesekretær, forventes at have interesse for
erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration, ligesom uddannelsen forventes at have større interesse hos
mandlige ansøgere på grund af øget fokus på teknologi og data.

Det forventede optag på uddannelsen modsvarer i store træk antallet af nuværende elevpladser på kontoruddannelsen
med specialet lægesekretær, hvorfor den samlede virkning på uddannelsesmarkedet forventes at være neutral.

Videreuddannelsesmuligheder
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En erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration bidrager til en ny profil i det videregående uddannelsessystem.
Der er tale om en uddannelse, der kombinerer det administrative- og det sundhedsfaglige område på en måde, der ikke
findes i uddannelsessystemet frem til nu. Uddannelsen skal løfte kompetenceniveauet på det sundhedsadministrative
fagfelt, så arbejdsstyrkens uddannelses- og kompetenceniveau matcher sundhedssektorens efterspørgsel som beskrevet
af Danske Regioner.

Uddannelsens indplacering på niveau 5 i kvalifikationsrammen betyder, at dimittenderne vil kunne optages på
bacheloruddannelser samt diplomuddannelser, hvilket sikrer videreuddannelsesmuligheder for de nye
sundhedsadministratorer.

Med en erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration er det muligt at videreuddanne sig inden for både det
administrative- og sundhedsfaglige område, og dimittenderne vil f.eks. kunne søge merit for ét eller flere moduler på
professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration.

Herudover vil den sundhedsfaglige diplomuddannelse samt diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration
være efteruddannelsesmuligheder efter 2 års relevant erhvervserfaring.

Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Det forventes, at der i den midtjyske region skal optages 80 studerende årligt for at imødekomme den nuværende
efterspørgsel fra Region Midtjylland (Jf. bilag 1a) samt forventet efterspørgsel fra øvrige aktører.

Der vil løbende frem mod optag være en tæt dialog mellem VIA University College og Region Midtjylland samt andre
relevante aftagere inden for regionen med det formål at sikre, at antallet af uddannede matcher det regionale
arbejdsmarkeds efterspørgsel. Dette gælder således både i relation til Region Midtjyllands behov på hospitalerne, men
også ift. udviklingen i det borgernære sundhedsvæsen, som både knytter sig til praksissektoren og det kommunale
sundhedssystem.
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Det forventede optag vil således være følgende:

2021: 80 studerende

2022: 80 studerende

2023: 80 studerende

Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Uddannelsen indeholder 2 praktikperioder på henholdsvis 15 og 30 ECTS, som er af helt central betydning for
dimittendernes afsluttende kompetenceniveau. Der er direkte sammenhæng mellem det antal af dimittender, som Region
Midtjylland forventer at kunne aftage og antallet af praktikpladser i den midtjyske region. VIAs bestyrelse har godkendt et
optag på i alt 80 studerende, heraf forventes 9 praktikpladser ved øvrige aktører.

Som det fremgår ovenfor i afsnittet ”Skøn over det regionale behov for dimittender” har Region Midtjylland vurderet, at de
kan stille praktikpladser til rådighed, svarende til nedenstående tal:
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Praktikkapacitet årligt

Region Midtjylland

71

Øvrige aktører

9

I alt for VIA

80

I alt for alle regioner

277-319
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Forud for første optag vil VIA University College skulle afstemme det lokale arbejdsmarkedsbehov med Region Midtjylland
og evt. andre aktører.

Danske Regioner og HK-Kommunal ønsker, at praktikperioderne bliver aflønnet af hospitalerne, hvorfor de studerende i
praktikperioderne ikke vil være modtagere af Statens Uddannelsesstøtte.

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2020-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
B2 - Godkendelse af nyt udbud - EA i Sundhedsadministration - VIA (Aarhus).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
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Bilag 1 indeholder følgende:
a) Notat af 7.11.2019 fra Danske Regioner: ”Fremtidens sundhedsvæsen –
fremtidens sundhedsadministrative medarbejder” .
b) Skrivelse af 23.01.2020 fra HK Kommunal og Danske Lægesekretærer:
”Behovstilkendegivelse vedr. ny erhvervsakademiuddannelse i
sundhedsadministration og koordinering”.
c) Skrivelse af 24.01.2020 fra Områdeudvalget for kontoruddannelser til den
offentlige administration: ”Tilkendegivelse vedrørende ny
erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration og koordinering”.
d) Skrivelse af 27.01.2020 fra Sundhed Danmark: ”Behovstilkendegivelse vedr. ny
erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration”.
e) Uddannelsesmodel for ny uddannelse ”Erhvervsakademiuddannelse i
sundhedsadministration”.

Semester

1.

2.

3.

Sundhedsadministration
og koordinering
Sundhedsadministration
og koordinering 1
(5 ECTS)
Sundhedsvæsenets
organisering og
finansiering, kultur, etik
og professionsforståelse.
Sundhedsadministration
og koordinering 2
(10 ECTS)
Ressourceoptimering,
proces– og arbejdsgange,
flow, logistik og
koordinering, nationale
kvalitets- og servicemål.
Sundhedsadministration
og koordinering 3
(5 ECTS)
Den professionelles rolle,
tværprofessionelle og
tværsektorielle
samarbejdsrelationer.

Jura

Jura 1
(10 ECTS)
Juridisk metode,
forvaltningsloven,
offentlighedsloven,
persondataforordningen
samt
databeskyttelsesloven.

Sundhed og sygdom

Kommunikation

Sundhed og sygdom 1
(5 ECTS)
Folkesygdomme,
sundhedsadfærd,
hverdagsliv med sygdom
og patientinvolvering.

Kommunikation 1
(5 ECTS)
Kommunikationsmodel
ler, interpersonel
kommunikation,
professionel service og
etik.

Teknologi og data

Praktik

Afsluttende
eksamensprojekt

Praktik 1
(15 ECTS)
Tværprofessionelt
samarbejde,
patientservice, journalbehandling og patientregistrering.

Sundhed og sygdom 2
(10 ECTS)
Anatomi, fysiologi,
sygdomslære,
farmakologi, rehabilitering
og sundhedsterminologi.
Kommunikation 2
(10 ECTS)
Kommunikation i
organisationer,
konflikthåndtering,
interpersonel
kommunikation og
skriftlig
kommunikation.

Jura 2
(5 ECTS)
Patientrettigheder,
sundhedsprofessionelles pligter,
sundhedsloven,
serviceloven og
retssikkerhedsloven.

Teknologi og data 1
(10 ECTS)
Sundhedsfaglige
systemer, håndtering
af persondata i
systemer, it-sikkerhed,
telemedicin og
telesundhed.
Praktik 2
(30 ECTS)
Forløbskoordinering,
kvalitetssikring og
ressourceoptimering,
informations- og
formidlingsopgaver samt
tværprofessionelle
opgaver.

4.

5.

Administration og
koordinering 4
(5 ECTS)
Forandringsprocesser,
innovation, kvalitets- og
procesudvikling.

ECTS

25

Sundhed og sygdom 3
(5 ECTS)
Compliance, lighed i
sundhed, sundhedstilbud
og fælles
beslutningstagen.
15

20

Teknologi og data 2
(5 ECTS)
Den digitale
sundhedsforbruger,
automatisering og
kunstig intelligens.
15

15

Afsluttende
eksamensprojekt
(15 ECTS)
45

15

Godkendelsesbrev

VIA University College
E-mail: via@via.dk

Godkendelse af nyt udbud
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført
prækvalifikation af VIA University Colleges ansøgning om godkendelse af
ny uddannelse truffet følgende afgørelse:
Godkendelse af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse i
Sundhedsadministration (Aarhus)
Uddannelses- og forskningsministeren bemærker til sin godkendelse af
den nye uddannelse på de seks professionshøjskoler, at der, med en enkelt
undtagelse, er tale om udbud i de fem største universitetsbyer i landet og
dermed tale om en centralisering i forhold til både de nuværende udbud af
lægesekretæruddannelsen men også i forhold til regeringens generelle
fokus på gode uddannelsestilbud i hele landet – også uden for de store
byer.
Ministeren har derfor bedt Styrelsen for Forskning og Uddannelse om at gå
i dialog med professionshøjskolerne om muligheden for mere regionale
udbud af uddannelsen.

24. april 2020
Styrelsen for Forskning og
Uddannelse
Professions- og Erhvervsrettede
Videregående Uddannelser
Bredgade 40
1260 København K
Tel. 3544 6200
www.ufm.dk
CVR-nr. 1991 8440
Sagsbehandler
Jørgen Prosper Sørensen
Tel. 72 31 90 01
jso@ufm.dk
Ref.-nr.
20/06422-24

BEMÆRK tillige, at godkendelsen først er endelig, når der er afklaret en
række forhold med Børne- og Undervisningsministeriet og Finansministeriet.
Blandt andet skal der foreligge en beslutning om at nedlægge det nuværende lægesekretærspeciale på kontorassistentuddannelsen i Børne- og
Undervisningsministeriet samt fastlægges overgangsordninger for nuværende studerende. Ydermere skal økonomien drøftes med Finansministeriet
da den nye uddannelsen indeholder statslig finansiering.
Disse forhold forventes afklaret i efteråret 2020. Styrelsen for Forskning
og Uddannelse vil kontakte jer, når den endelige godkendelse foreligger.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august
2019 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22.
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marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.
Da VIA University College er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til oprettelse af uddannelsen uden forudgående uddannelsesakkreditering.
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af
udbud af videregående uddannelser (RUVU). RUVU's vurdering er vedlagt
som bilag.
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 16 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr.
1343 af 10. december 2019.
Titel:
Uddannelsens titler fastlægges til:
Dansk: Sundhedsadministrativ koordinator.
Engelsk: AP Graduate in Healthcare Administration
Hovedområde:
Det samfundsfaglige område.
Udbudssted:
Aarhus.
Sprog:
Dansk.
Normeret studietid:
150 ECTS.
Adgangskrav:
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi B
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Generel kontoruddannelse
Social- og sundhedsassistent
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse:
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere,
dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi B
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Takstindplacering:
Uddannelsen takstindplaceres til:
Undervisningstaxameter: 41.200 kr.
Praktiktaxameter:
8.700 kr.
Aktivitetsgruppekode: 4140.
Koder Danmarks Statistik:
Afventer endelig godkendelse af uddannelsen.
Censorkorps:
Censorkorpset: administrationsøkonomi. Det er muligt at supplere, således
at det samlede korps bl.a. dækker fag/fagelementer, det indgår i denne nye
uddannelse.
Dimensionering/Maksimumramme/kvote
Uddannelsen er ikke dimensioneret.

Med venlig hilsen

Jørgen Prosper Sørensen
Chefkonsulent
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Bilag: RUVU’s vurdering:
Nr. B2 - Ny uddannelse – prækvalifikation
(forår 2020)
Ansøger og udbudssted:
VIA University College (Aarhus)

Status på ansøgningen:
Godkendt

Uddannelsestype:

Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes titler på
hhv. da/eng:
Hovedområde:

Erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration
Academy Professions Degree Programme in Healthcare Administration
- Sundhedsadministrativ koordinator
- AP Graduate in Healthcare administration
Samfundsfaglig
Genansøgning: Nej
(ja/nej)
Dansk
Antal ECTS:
150 ECTS/45 ECTS
praktik
Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende
elementer/struktur, erhvervssigte og adgangskrav
Som følge af ændrede kompetencekrav i sundhedssektoren er der udviklet en ny erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration. Formålet med den nye uddannelse er at kvalificere den uddannede til at kunne
varetage en række administrative, koordinerende og planlægningsmæssige opgaver inden for sundhedssektoren.

Sprog:
Om uddannelsen: indhold
og erhvervssigte
Beskrivelse af
uddannelsen:

Uddannelsen er udviklet på baggrund af ønske fra aftagerne (især Danske Regioner) og efter et længerevarende uddannelsesudviklingsarbejde
sammen med en række aktører. Det er en forudsætning for oprettelse af
ny uddannelse, at den nuværende kontoruddannelse med specialet lægesekretær (erhvervsuddannelsen) nedlægges.
Erhvervssigte:

Den ny uddannelses erhvervssigte er den regionale sundhedssektor beståede af hospitaler og klinikker. Som med den nuværende lægesekretæruddannelse forventes regionerne at aftage ca. 95 % af de uddannede
dimittender, ligesom det også vil være inden for den regionale ramme, at
praktikpladserne skal findes. På sigte vil den igangværende opgaveflytning fra hospitaler til almen praksis og kommunernes sundhedstilbud
formentlig føre til bredere arbejdsmarked for dimittenderne.

RUVU’s vurdering på
møde d. 11. marts 2020:

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4.
RUVU noterer sig, at der er tale om en ny erhvervsakademiuddannelse
inden for sundhedsadministration som skal afløse den eksisterende erhvervsuddannelse til lægesekretær.
Det er RUVU’s vurdering, at der er tale om en god og veldokumenteret
ansøgning, som fint afdækker behovet og relevansen på arbejdsmarkedet
for den nye ”lægesekretæruddannelse”. RUVU vurderer samtidig, at ansøger har sandsynliggjort, at der er behov for et udbud af uddannelsen i
professionshøjskolens dækningsområde.
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Det er endvidere positivt, at uddannelsen er blevet til i et samarbejde
mellem professionshøjskolerne og en række relevante aktører på sundhedsområdet.
RUVU forudsætter i sin positive vurdering af den nye uddannelse, at den
nuværende lægesekretæruddannelse under BUVM nedlægges samtidig
med at den nye erhvervsakademiuddannelse oprettes. RUVU er endvidere
opmærksom på, at der såfremt uddannelses- og forskningsministeren er
enig i RUVU’s vurdering, udestår et afklaringsarbejde i forhold til BUVM
(nedlæggelse af den eksisterende lægesekretæruddannelse og oprettelse
af overgangsordninger) samt FM (DUT-forhandlinger).
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