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Den netop offentliggjorte rapport ”Behovet for velfærdsuddannede i
Midtjylland” (november 2018) viser, at rekrutteringssituationen for sygeplejersker er kritisk i hele Region Midtjylland, hvor der er omfattende
mangel på sygeplejersker i dag. Denne situation vurderes at fortsætte de
kommende år.

VIA University College
Hedeager 2
DK-8200 Aarhus N

Sygeplejerskeuddannelsen

E: HM@VIA.DK
T: +4587551001
via.dk

Sygeplejerskeuddannelsen udbydes i VIA i dag i hhv. Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg og Aarhus. Samlet er der i dag en dimensionering på 778 studiepladser årligt.
Som angivet i rapporten ”Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland”
forventes der som for nuværende også i de kommende år at være rekrutteringsproblemer og lav ledighed blandt sygeplejersker. Det vurderes
at der er risiko for at denne situation kan udvikle sig til reel og betydelig
mangel i starten af 2020’erne.
Der er en forventning om, at et stort antal sygeplejersker vil forlade arbejdsmarkedet i de kommende år. Således udgør gruppen over 50 år i
Region Midtjylland 41% i 2017. Dansk Sygeplejeråd (DSR) udarbejdede
i foråret 2016 en rapport over forventet udbud og efterspørgsel på landsplan. Heraf fremgår det, at over 10% af sygeplejerskerne i 2017 er i kategorien 60+ og derfor må forventes at udtræde af arbejdsmarkedet inden for de kommende år.
Etablering i Herning af uddannelsesstation på sygeplejerskeuddannelsen
Jf. rapporten ”Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland” forventes
det, at den vestlige del af Midtjylland vil opleve manglen på sygeplejersker tidligere end den østlige del af regionen.
Med henblik på at sikre rekrutteringsgrundlaget i den vestlige del af regionen ønskes etableret en uddannelsesstation af sygeplejerskeuddannelsen på VIAs campus i Herning. Ved en placering af uddannelsen i Herning, vil et samarbejde med Regionshospitalet i Gødstrup om såvel praktikpladser som etablering af simulationslaboratorium være ikke kun nærliggende, men også en forudsætning. Ligeledes vil et tæt samarbejde
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med Herning Kommune være en forventning. Som ved andre uddannelsesstationer sker det formelle optag af studerende på et af de godkendte
udbud, i dette tilfælde udbuddet i Holstebro.
En dimensionering på 40 nye studiepladser som følge af oprettelsen af
uddannelsesstationen anses som værende nødvendig for at sikre dels
en økonomisk rentabel uddannelse, dels et tilstrækkeligt stærkt fagligt
miljø. Etableringen i Herning vil hermed give grundlag for en bæredygtig
uddannelsesstation med et sundhedsfagligt miljø.
Øget dimensionering
Med henblik på at kunne sikre et tilstrækkeligt antal dimittender, bør der
ud over de 40 nye studiepladser i Herning, søges om yderligere 80 studiepladser til placering ved sygeplejerskeuddannelsen i Horsens med 40
nye pladser, Silkeborg med 20 nye pladser og Holstebro 20 nye pladser.
Det ønskes således at søge om en øget dimensionering på i alt 120 studiepladser:
Holstebro
Herning
Silkeborg
Horsens
I alt

20
40 uddannelsesstation, indskrevet v. Holstebro-udd.
20
40
120

Ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriet
Uddannelsesministeriet skal søges om tilladelse til etablering af en uddannelsesstation.
Der er behov for en ubetinget tilkendegivelse fra Region Midtjylland om,
at der er et aktuelt behov for øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen. Derudover er det afgørende, at der ikke er tvivl om Region
Midtjyllands vilje til at stille kliniske uddannelsespladser til rådighed ved
den øgede dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen.
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