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Øget dimensionering på VIA Sygeplejerskeuddannelsen
VIA ønsker, jf. nærværende henvendelse, at søge om øget dimensionering på Sygeplejerskeuddannelsen med virkning fra optag september
2021.
En ansøgning om øget dimensionering fordrer en ubetinget tilkendegivelse fra hhv. Region Midtjylland og KKR Midtjylland, hvoraf det fremgår, at der er et aktuelt behov for en øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen samt at der er vilje til at stille kliniske uddannelsespladser til rådighed til den øgede dimensionering.

Behov for flere sygeplejersker
I januar 2020 indgik regeringen og Danske Regioner en aftale om, at
øge antallet af sygeplejersker på de somatiske og psykiatriske sygehuse. Aftalen lød, at antallet skulle øges med 500 sygeplejersker i 2020
og yderligere 500 sygeplejersker i 2021, så der samlet sker en forøgelse med 1.000 sygeplejersker fra 2021.
I samme forbindelse blev der nedsat en task force, som skulle komme
med anbefalinger, ift. at understøtte flere social- og sundhedsmedarbejdere (sygeplejersker og sosu-assistenter) i ældreplejen og sundhedsvæsnet.
Task forcen færdiggjorde i juni 2020 sit arbejde og har foruden analyser af social- og sundhedsmedarbejdere peget på en række anbefalinger beskrevet i publikationen ”Veje til flere hænder”. Task forcen anbefaler bl.a., ”at fortsatte løft af dimensioneringen af sygeplejerskeuddannelsen drøftes, bl.a. mhp. at understøtte aftalen om 1.000 flere sygeplejersker i 2021”.
I lighed med den politiske dagsorden har VIAs samarbejdspartnere, såvel i regionalt som kommunalt regi, løbende givet udtryk for at der opleves et reelt behov for flere sygeplejersker i regionen. VIAs samarbejdspartnere, repræsenteret i Samarbejdsforum, har dog samtidig givet udtryk for bekymring for, hvordan vi sikrer et tilfredsstillende uddannelsestilbud i den kliniske del af uddannelsen med en eventuel øget
dimensionering.
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VIA Sygeplejerskeuddannelsen
Sygeplejerskeuddannelsen i VIA udbydes i dag i hhv. Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg og Aarhus – samt som netbaseret uddannelse. Derudover er der i efteråret 2020 etableret en uddannelsesstation i Herning, hvor de studerende kan tage en del af deres uddannelse.
Samlet er der i dag en dimensionering på 898 uddannelsespladser årligt. Antallet af ansøgere har gennem en længere årrække ligget væsentligt over dimensioneringen. Ved optag 2020/2021 var der således
1.230 førsteprioritetsansøgere, hvilket betyder, at der er omkring 300
afviste førsteprioritetsansøgere.
I forbindelse med COVID-19 blev der indgået en aftale om 500 flere
uddannelsespladser i 2020 og 2021 på de videregående uddannelser
inden for velfærdsområdet. VIA fik tildelt 118 uddannelsespladser,
hvoraf 65 pladser blev tildelt Sygeplejerskeuddannelsen og anvendt
ved optag september 2020/februar 2021. Ved dette optag var dimensioneringen derfor 963. Der gøres opmærksom på, at de ekstra pladser
er tildelt ét optag og er således ikke en varig opdimensionering.

Øget dimensionering
På baggrund af de identificerede behov for flere sygeplejersker ønsker
VIA at søge om en øget dimensionering på 65 uddannelsespladser med
virkning fra optag september 2021.
En øget dimensionering er naturligt forbundet med en række justeringer i forhold til fordeling af studerende i praktikken. Justeringer som
kan være både komplicerede og ressourcekrævende. Med en øget dimensionering på samme niveau, som det ekstra optag ifm. COVID-19,
undgås dette, da disse justeringer allerede er foretaget. VIA ønsker
med denne begrundelse også at videreføre den fordeling af uddannelsespladser, som blev besluttet ifm. det ekstra optag.
De 65 uddannelsespladser blev fordelt næsten ligeligt mellem optag
september (35 studiepladser) og februar (30 studiepladser) og fordelt
på følgende udbudssteder:
• Randers: ekstra optag september: 8 og februar: 7
• Viborg: ekstra optag september: 8 og februar: 7
• Aarhus: ekstra optag september: 19 og februar: 16
Vi ser frem til at modtage jeres tilbagemelding i foråret 2021 mhp. at
VIA, såfremt der er grundlag herfor, kan fremsende en ansøgning til
Uddannelses- og Forskningsministeriet ultimo marts 2021.
VIA vil i en eventuel ansøgning tage forbehold for at eventuelle ekstra
uddannelsespladser som følge af COVID-19 medregnes i den øgede dimensionering.
Med venlig hilsen
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