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Svar fra Region Midtjylland vedrørende øget dimensionering
på sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College
Tak for jeres henvendelse fra den 5. december 2018 vedrørende en
øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen i VIA University
College (UC).
Baggrunden er den netop offentliggjorte rapport udarbejdet af COWI
om behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland. I henvendelsen
fremhæver I, at rekrutteringssituationen for sygeplejersker er kritisk i
hele Region Midtjylland og at der forventes en omfattende mangel på
sygeplejersker fremover. På den baggrund foreslår I, at dimensioneringen på sygeplejerskeuddannelsen i VIA UC øges med i alt 120 uddannelsespladser om året.
I fremhæver også, at rapporten fra COWI viser, at udfordringerne
med at rekruttere sygeplejersker forventes at ramme den vestlige del
af Midtjylland først. Derfor foreslår I, at sygeplejerskeuddannelsen
etablerer en uddannelsesstation i Herning, som skal have 40 af de i
alt 120 nye uddannelsespladser.
For at kunne søge Uddannelses- og forskningsministeriet om en øget
dimensionering har I brug for en ubetinget tilkendegivelse fra Region
Midtjylland om, at der er behov for en øget dimensionering. Desuden
nævner I, at det er afgørende, at der ikke er tvivl om Region Midtjyllands vilje til at stille kliniske studiepladser til rådighed for en øget
dimensionering.
I Region Midtjylland er rapporten fra COWI blevet behandlet politisk i
løbet af januar 2019. På baggrund af disse drøftelser er der opbakning til, at dimensioneringen på sygeplejerskeuddannelsen skal øges.
Region Midtjylland vil desuden arbejde målrettet for at etablere de
kliniske studiepladser, der er en forudsætning for at øge dimensioneringen. Det er vigtigt, at den videre dialog om, hvor, hvordan og hvor
meget dimensioneringen skal øges, sker sammen med de midtjyske
kommuner. De har en væsentlig rolle i det sammenhængende sundhedsvæsen og er også en betydelig aftager af uddannede sygeplejer-
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sker. Det vil også være kommunerne, der skal være med til at finde
flere kliniske studiepladser til en eventuel øget dimensionering.
Region Midtjylland vil derfor tage kontakt til formandskabet i Kommunekontaktrådet (KKR) Midtjylland for at drøfte det videre samarbejde om en øget dimensionering.
Sidste gang dimensioneringen af sygeplejerskeuddannelsen blev øget
i 2016 skete det i et tæt samarbejde mellem VIA UC, KKR Midtjylland
og Region Midtjylland og der blev indgået en særlig aftale omkring
udmøntningen af den øgede dimensionering. I den forbindelse blev
der oprettet et særligt samarbejdsforum, hvor parterne er repræsenteret på direktørniveau. De nærmere drøftelser af en øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen kunne derfor tages i dette samarbejdsforum.
Jeg synes, det lyder som en spændende model at etablere en uddannelsesstation i Herning, der forventes at få et tæt samarbejde med
Regionshospitalet Gødstrup om simulationstræning m.v. Det vil bidrage til at understøtte det forsknings- og uddannelsesmiljø, der er i
centeret NIDO|Danmark. Dette center er godt på vej til at blive fuldt
udbygget med et nyt byggeri i Gødstrup med opbakning fra en række
offentlige og private bidragydere.
Det er generelt vigtigt for Region Midtjylland, at kvaliteten af uddannelsen er i orden, også ved en øget dimensionering. Det gælder både
den teoretiske del af uddannelsen, der foregår i VIA UC, og den mere
praktiske del, der foregår i klinikken - både på hospitalerne og i
kommunerne.
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