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Hvad vi sælger

Kina efterspørger dansk ældrepleje
VIA har i en årrække opbygget akademiske samarbejder i Kina.
Igennem udveksling af studerende og undervisere, videnudveksling og projekter har vi fået en stærk viden om landet.
For at styrke vores tilstedeværelse, har vi siden 2011 haft kontor
i Chengdu i Sichuan provinsen.

Uddannelsesforløb i Kina
Uddannelser til det kinesiske marked tager udgangspunkt i
samarbejdspartneren. Det er typisk skræddersyede forløb, som
tager udgangspunkt i et uddannelseskatalog opdelt i tre
niveauer ”primary-, secondary- og senior care level”.

Kineserne har et massivt behov for at uddanne plejepersonale
til det boomende antal ældre, hvis børn ikke længere forventes
at kunne tage sig af dem. I VIA Sundhedsfaglig Højskole oplever vi, at Kina meget gerne vil samarbejde med lande, som har
lang erfaring i serviceydelser og løsninger til ældre med plejebehov. Som Danmarks største professionshøjskole anser kinesiske myndigheder og virksomheder os for at være en attraktiv
partner. Den goodwill ønsker vi at udnytte.
Eksport styrker VIA – og Danmark
VIAs eksport af knowhow giver:
- Øget internationalisering af vores uddannelser til glæde for
studerende, undervisere og det danske samfund
- Kompetenceudvikling af undervisere og medarbejdere
- Markedsføring overfor danske og udenlandske partnere
Eksport bygger på den skandinaviske velfærdsmodel
- Danmarks verdenskendte velfærdssystem og flexicurity-model
har fokus på individets ret til et godt og trygt liv. Heraf er
retten til sundhed og ældrepleje væsentligt
- Uddannelse et meget vigtigt element i opretholdelsen af en
sundheds- og ældrepleje af høj kvalitet
- For danske sygehuse, rehabiliteringscentre, plejehjem og
hjemmepleje er medarbejderne den vigtigste ressource. En stor
del af disse medarbejdere har en uddannelse fra VIA

Studerende/personale, som har gennemgået VIAs uddannelsesforløb, får et certifikat fra både VIA og vores uddannelses-partner
Shanghai Institute of Health Sciences.

Niveau			Færdigheder
Primary Care Level
					

Basale færdigheder indenfor ældrepleje opnås.

Intermediate Care Level
					
					

Basale færdigheder indenfor ældrepleje udbygges med flere specialkompetencer.

Senior Care Level		
					
					

Specialisering indenfor eksempelvis
ledelse, rehabilitering, demens
og/eller ernæring

Uddannelse af kinesere i Danmark
Et stigende antal kinesere er interesserede i at læse i Danmark.
VIA tilbyder internationale moduler, semestre og sommerskoler,
som matcher kinesiske behov indenfor sundheds- og ældreområdet.
Kina vil købe livskvalitet
Vi oplever, at et stærkt menneskesyn, herunder en dyb respekt
for ældre, betyder meget i Kina. Det svarer overens med det, vi
mener, karakteriserer vores uddannelser, nemlig at: ”VIA uddanner
kompetente studerende og personale, der står for kvalitet og
bidrager til en tryg hverdag med øget livskvalitet for ældre.”

Forretningsmodel

Forretningsmodel
Forretningsmodel for salg af
uddannelsesforløb
Der findes ingen modeller for,
hvordan danske uddannelsesinstitutioner kan håndtere
eksportaktiviteter. Derfor har
VIA Sundhedsfaglig Højskole
udarbejdet en forretningsmodel for det kinesiske marked.
Modellen dækker over to typer
af ydelser: uddannelsesforløb
i Kina og uddannelse af kinesiske studerende i Danmark.

VIA Sundhedsfaglig Højskole

VIAs produkt
- Uddannelse af kinesiske studerende i Danmark
- Skræddersyede uddannelsesforløb i Kina

VIAs Interessenter
- Kunder
- Samarbejdspartnere

VIAs vision
VIA bliver den foretrukne skandinaviske uddannelsespartner
indenfor ældreområdet i Kina

VIAs mission
- At bidrage til professionalisering af ældresektoren i Kina –
fra familieforetagende til offentlig og kommerciel opgave
- At organisere pleje og rehabilitering til ældre
- At uddanne i pleje og hverdagsrehabilitering
- At tilføre specialviden og kompetencer indenfor eksempelvis l
ledelse, aldring , demens og ernæring

VIAs værdier
- Den skandinaviske velfærdsmodel
- Innovativ uddannelse med unik kombination af teori og
praksis
- Dannelse og faglig stolthed
- Respekt for – og viden om den kinesiske kontekst og
ældresektor

VIAs organisation
- Internationalt undervisningsteam i VIA
- Kvalitetssikring af uddannelse
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Kunder og samarbejdspartnere

Fakta

VIAs kunder
VIA Sundhedsfaglig Højskole har følgende kunder i Kina:
- Kinesiske plejehjem, der ønsker uddannelse af personale – både
eksisterende og projekterede offentlige og private plejehjem
- Kinesiske hospitaler, der ønsker uddannelse af personale inden
for eksempelvis rehabilitering, demens eller ledelse
- Kinesisk hjemmepleje – offentlig og privat - der ønsker uddannelse af personale
- Universiteter eller ressourcecentre, der ønsker uddannelsesforløb i Kina eller i Danmark indenfor ældrepleje

Kinas behov for ældrepleje
I dag har Kina over 200 millioner ældre, der er over 60 år. I 2040
forventer man at tallet stiger til 329 millioner. Den kinesiske
regering har vedtaget en 90-7-3 plan, som betyder, at 90 % af
den ældre befolkning skal passes hjemme uden offentlig indblanding, 7 % skal tilbydes offentlig hjemmepleje og 3 % skal på
plejehjem. I en by som Beijing betyder det, at der er behov for
100.000 ”caregivers”. I dag er der 5.000.

Blandt vores danske partnere er:
- Region Midtjyllands repræsentationskontor i Shanghai
- Viborg Kommune
- Horsens Kommune
- Aarhus Universitet
- SOSU Silkeborg
- Danske Diakonhjem
- Udenrigsministeriet - Den Danske Diplomatiske Mission i Kina
- Danske konsortier, eksempelvis Danish Health Consults
(Schmidt-Hammer-Lasen, Aarhus arkitekterne, NNE Pharma og
MOE) og Welfare Tech
- Virksomheder indenfor Danish Rehab Group
Blandt de kinesiske partnere er:
- Shanghai Institute of Health Sciences
- Fudan University, School of Nursing
- Sichuan University, West China Medical College
- Beijing City University
- Private investorer
- Myndigheder i Vest- og Østkina

Mere om VIA Sundhedsfaglig Højskole
www.via.dk/hoejskoler/sfh

Mere om VIA internationalt
www.via.dk/internationalt
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VIAs samarbejdspartnere
VIAs repræsentationskontor i Chengdu faciliterer og understøtter vores Kina-indsats. Samtidig samarbejder vi med en række
partnere, hvoraf danske og kinesiske myndigheder spiller en
vigtig rolle.

Om VIA University College
- Danmark’s tredje største uddannelsesinstitution
- 4 fakulteter
- 18.000 studerende
- 20.000 studerende indenfor videre- og efteruddannelse
- 2000 undervisere
- 21 forskningscentre
- Certificeret af den kinesiske stat til at udbyde uddannelser i Kina

