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Svar fra Region Midtjylland vedrørende en øget dimensionering på VIA Sygeplejerskeuddannelsen
Tak for jeres henvendelse fra den 3. december 2020 vedrørende en
øget dimensionering på VIA Sygeplejerskeuddannelsen.
I henvendelsen nævner I, at for at kunne ansøge Uddannelses- og
Forskningsministeriet om en øget dimensionering har I brug for en
ubetinget tilkendegivelse fra Region Midtjylland om, at der er et aktuelt behov for en øget dimensionering på VIA Sygeplejerskeuddannelsen. Desuden nævner I, at der skal være en vilje hos Region Midtjylland til at stille kliniske uddannelsespladser til rådighed for en øget
dimensionering.
I begrunder det aktuelle behov med aftalen fra januar 2020 mellem
Danske Regioner og regeringen om en øgning af antallet af sygeplejersker på de somatiske og psykiatriske sygehuse med 1.000 sygeplejersker fra 2021. Derudover nævner I en anbefaling om ”at fortsatte løft af dimensioneringen af sygeplejerskeuddannelsen drøftes,
blandt andet med henblik på at understøtte aftalen om 1.000 flere
sygeplejersker i 2021”, fra en taskforce mellem Danske Regioner,
Kommunernes Landsforening og regeringen i forhold til at understøtte
flere social- og sundhedsmedarbejdere (sygeplejersker og social-. og
sundhedsassistenter) i sundhedsvæsenet og ældreplejen.
I forbindelse med COVID-19 blev der i sommeren 2020 indgået en
politisk aftale mellem regeringen og alle folketingets partier om oprettelse af ekstra uddannelsespladser i 2020 og 2021 på de videregående uddannelser inden for velfærdsområdet. I den forbindelse blev
der på VIA Sygeplejerskeuddannelsen ekstraordinært oprettet 65 ekstra uddannelsespladser på sygeplejerskeuddannelsen ved optaget i
september 2020/februar 2021.
Med jeres henvendelse ønsker I at søge om en varig øget dimensionering på 65 uddannelsespladser med virkning fra optaget i september 2021 således at det ekstraordinære optag i september 2020/februar 2021 kan videreføres.
Region Midtjylland noterer sig, at VIA UC i ansøgningen til Uddannelses- og forskningsministeriet vil tage forbehold for, at eventuelle
yderligere ekstra uddannelsespladser som følge af den politiske aftale
fra sommeren 2020 vil blive medregnet i den øgede dimensionering.
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Jeres henvendelse er blevet behandlet politisk i Region Midtjylland i
løbet af februar 2021.
Ud over de begrundelser, I har nævnt i jeres henvendelse, har regionsrådet også inddraget COWI's analyse af behovet for velfærdsuddannede fra november 2018. Analysen viser, at der er en stor risiko
for udfordringer med at rekruttere sygeplejersker frem til 2028, hvis
efterspørgslen efter faggruppen fortsat stiger og med den nuværende
beskæftigelsesgrad. Ifølge analysen er der risiko for, at rekrutteringsproblemerne kan udvikle sig til egentlig mangel på sygeplejersker i
2020'erne.
På baggrund af den politisk behandling bakker Region Midtjylland op
om, at dimensioneringen på VIA Sygeplejerskeuddannelsen øges med
65 pladser årligt og at det ekstraordinære optag i september 2020/februar 2021 dermed videreføres.
Region Midtjylland vil desuden arbejde målrettet for at etablere de
kliniske uddannelsespladser, der er en forudsætning for at øge dimensioneringen.
Region Midtjylland lægger vægt på, at den videre dialog om implementeringen af en øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen
sker i et samarbejde med de midtjyske kommuner. Kommunerne er
både vigtige aftagere og uddannelsessteder i forhold til uddannelsen.
De seneste 5 år er dimensioneringen på sygeplejerskeuddannelsen
blevet øget flere gange, og det har givet et vist pres i klinikken i forhold til fortsat at finde gode læringsmuligheder for de studerende.
Det er derfor vigtigt, at vi sammen gør en ekstra indsats for at udvikle nye måder at tilrettelægge den kliniske uddannelse på, som har fokus på de læringsmuligheder, der er i klinikken (f.eks. ved at se på
læringsmuligheder uden for almindelige dagvagttid).
Dermed kan vi sammen arbejde for, at der fortsat er en høj kvalitet i
uddannelsen ved en øget dimensionering. Det gælder både den teoretiske del af uddannelsen, der foregår i VIA, og den mere praktiske
del af uddannelsen, der foregår i klinikken - både på regionens hospitaler og i kommunerne.
Venlig hilsen
Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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