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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.
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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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