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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  

(REUs) høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om erhvervs-

akademiuddannelsen i sundhedsadministration (sundhedsadmini-

strativ korordinator AK) 

 

REU har ved brev af 23. november 2020 fra Uddannelses- og Forsk-

ningsstyrelsen modtaget udkast til nævnte bekendtgørelse med hørings-

frist fredag den 18. december 2020. 

 

REU behandlede udkastet på rådets møde den 4. december 2020 og be-

mærker på den baggrund, at rådet finder det afgørende vigtigt, at er-

hvervsuddannelsen kontoruddannelse med specialer bliver direkte ad-

gangsgivende ift. optagelse på uddannelsen uden opfyldelse af specifikke 

adgangskrav. 

 

Et mindretal i REU (Landssammenslutningen af Handelsskoleelever 

(LH) og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne (DEG-L))  

er meget bekymrede over en udvikling, der flytter uddannelser fra er-

hvervsuddannelsesområdet til de videregående uddannelser, herunder 

den aktuelle nedlæggelse af lægesekretæruddannelsen og erstatning heraf 

med erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration (sundheds-

administrativ korordinator AK). De to organisationer udtaler i forhold 

hertil: 

  

”LH og DEG-L er stærkt bekymrede for at de mest præstigefyldte er-

hvervsuddannelser forsvinder og dermed nogle af de uddannelser, som 

er med til at løfte erhvervsuddannelsernes anseelse. Vi er samtidig be-

kymrede over den akademisering, som det medfører, at uddannelserne 

kommer ind under Forsknings- og Uddannelsesministeriet. Det betyder, 

at en stor gruppe af velfungerende elever reelt afskæres fra uddannelser-

ne. 

  

Som LH og DEG-L ser det, så er der stadig rigeligt med muligheder 

inden for erhvervsuddannelsessystemet til at lægge ekstra niveauer og 
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kompetencer i uddannelsen. Det kunne være ekstra specialefag eller et 

ekstra trin på uddannelsen. Derfor vil LH og DEG-L opfordre til, at det 

faglige udvalg fremlægger et alternativt forslag baseret på lov om er

hvervsuddannelser, alternativt at den nuværende uddannelses fasthol

des.”

Venlig hilsen  

Stina Vrang Elias 
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