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Tilkendegivelse fra Region Midtjylland vedrørende øget dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen på VIA University College
Kære Peter Sørensen og Harald Mikkelsen
I et brev dateret 5. december 2018 foreslog I, at dimensioneringen af
sygeplejerskeuddannelsen på VIA University College øges med 120
pladser årligt. Henvendelsen blev behandlet politisk i Region Midtjylland i løbet af januar 2019 i forbindelse med en drøftelse af opfølgningen på COWI's analyse af behovet for velfærdsuddannede i
Midtjylland fra november 2018.
På den baggrund blev der sendt et svar til jer dateret den 4. februar
2019. Her gav Region Midtjylland opbakning til, at dimensioneringen
på sygeplejerskeuddannelsen skal øges og at Region Midtjylland vil
arbejde målrettet for at etablere de kliniske uddannelsespladser, der
er en forudsætning for at øge dimensioneringen.
Det blev desuden fremhævet, at den videre dialog om, hvor, hvordan
og hvor meget dimensioneringen skal øges, skal ske sammen med de
midtjyske kommuner. Der er nu indledt en dialog med KKR Midtjylland om dette.
Eftersom det ikke har været muligt at få afklaret den konkrete udmøntning af en øget dimensionering inden fristen for ansøgning til
Uddannelses- og Forskningsministeriet den 29. marts 2019 har regionsrådet på sit møde den 27. marts 2019 haft en opfølgende behandling af forslaget om en øget dimensionering.
I forlængelse af dette fremsendes hermed en tilkendegivelse af, at
Region Midtjylland støtter, at VIA University College søger Uddannelses- og Forskningsministeriet om en øget dimensionering på 120 studiepladser årligt på sygeplejerskeuddannelsen.
Baggrunden er bl.a. rapporten fra COWI's analyse af behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland fra november 2018, der viser, at der er
stor risiko for mangel på sygeplejersker de kommende 10 år. Et øget
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optag på 120 studerende årligt vil desuden kunne imødekomme de
stigende rekrutteringsudfordringer, som allerede opleves på nogle
områder i Region Midtjylland og som bl.a. kommer til udtryk i den seneste vakanceopgørelse pr. 1. november 2018.
Med denne støtteerklæring tilkendegiver Region Midtjylland samtidig,
at der i samarbejde med KKR Midtjylland vil blive stillet det nødvendige antal kliniske uddannelsespladser til rådighed for den øgede dimensionering.
Såfremt VIA University College får godkendt ansøgningen om en øget
dimensionering på 120 studiepladser er det aftalt, at VIA University
College, Region Midtjylland og kommunerne i fællesskab konkret aftaler, hvordan den øgede dimensionering skal udmøntes, herunder
hvor der stilles kliniske uddannelsespladser til rådighed. Dette var
ligeledes praksis ved seneste opdimensionering i 2016 og har fungeret hensigtsmæssigt.
Region Midtjylland ønsker, at der bliver fokus på, om en del af den
øgede dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen kan lægges som
særligt tilrettelagte meritforløb for social- og sundhedsassistenter.
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