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Udkast til afslag på godkendelse 
 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Syddansk Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truf-

fet følgende udkast til afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i radiografi 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vi-

deregående uddannelser..  

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. 

 

Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen 

ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 

af 24. juni 2013, bilag 4.  

 

Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modtagelsen 

af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@uds.dk  

 

Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tidsfrist be-

tragtes afslaget som endeligt. 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Jette Søgren Nielsen 

Kontorchef 
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Bilag 1: RUVUs vurdering 

Ansøger: Syddansk Universitet  
Uddannelse: Kandidatuddannelse i radiografi  

Engelsk titel: MSc in Radiography 

Udbudssted: Odense 

Uddannelsessprog Dansk 

Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Kandidatuddannelsen i radiografi er en 2-årig uddannelse, der kvalificerer til ansættelse 
inden for regioner og sygehuse i stillinger som udviklingsradiograf og 
forsknings- / specialeansvarlig radiograf eller tilsvarende stillinger. Uddannelsen 
supplerer og kvalificerer den studerendes grundlæggende viden, færdigheder og kompe-
tencer fra professionsbachelorniveauet, således at kandidaten selvstændigt og på et viden-
skabeligt / forskningsbaseret grundlag er i stand til at varetage jobfunktioner inden for 
eller i en kombination af innovation, forskning og formidling. 
 
Kandidaten kunne ansættes i private organisationer, i konsulentopgaver eller i undervis-
ningssammenhænge f.eks. på professionshøjskoler  
 
Konstituerende elementer 
Ligesom kandidatuddannelserne i ergoterapi, jordemodervidenskab og klinisk sygepleje 
(der udbydes fra 2014) er uddannelsen opbygget med tre vertikale spor:  

- det samfundsvidenskabelige spor: Projektledelse(5 ECTS), organisation og ledelse af 

forandringer(5 ECTS), sundhedsøkonomi og økonomisk evaluering (5 ECTS),  

- det forskningsmetodologiske spor: Sundhedsvidenskabelige tilgange I (15 ECTS), 

Sundhedsvidenskabelige tilgange II (15 ECTS) 

- det fagvidenskabelige spor: Etik og filosofi (10 ECTS), subjektiv og objektiv billedana-

lyse (5 ECTS), medicinsk strålingsfysik (5 ECTS), MTV og GDP (5 ECTS), Biostatistik 

(5 ECTS), valgfrit modul (10 ECTS) 

- Speciale (30 ECTS)  
 

De tre søjler udgør tilsammen uddannelsens konstituerende elementer. De første to spor 
samlæses med de øvrige uddannelser.  Sidste spor samt speciale tager udgangspunkt i den 
kliniske og faglige kontekst. 

 

RUVU’s vurdering RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 
745 af 24. juni 2013, bilag 4.  
 
RUVU bemærker, at der er indgivet to ansøgninger om oprettelse af kandidatuddannelse 
inden for radiografi, der retter sig mod videreuddannelse til kandidatniveau af uddannede 
professionsbachelorer.  
 
RUVU bemærker endvidere, at Syddansk Universitet’s ansøgning baserer sig på betydelig 
grad af samlæsning med universitets udbud af kandidatuddannelser i ergoterapi, jorde-
modervidenskab og klinisk sygepleje. 
 
For Syddansk Universitets ansøgning om oprettelse af kandidatuddannelse i radiografi 
vurderer RUVU, at behovet for dimittender fra uddannelsen er for begrænset til at kunne 
bære oprettelse af kandidatuddannelse.  
 
RUVU bemærker i forlængelse heraf, at Uddannelses- og forskningsministeriet med del-
tagelse af KL, Danske Regioner, Danske Professionshøjskoler og Sundhedsministeriet har 
iværksat et fremsyn for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Fremsynet 
indeholder en kortlægning af det fremtidige kompetencebehov på arbejdsmarkedet for de 
sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Fremsynet planlægges afsluttet i sep-
tember 2014. På den baggrund vurderer RUVU, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at 
godkende yderligere kandidatuddannelser målrettet sundhedsfaglige professionsbachelo-
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rer, før kortlægningen af det fremtidige kompetencebehov er afsluttet.    
 
RUVU bemærker i forlængelse heraf, at den generelle opgaveglidning og det øgede behov 
for evidensbaseret viden og anvendelse heraf ikke nødvendigvis forudsætter en ny kandi-
datuddannelse, men at det kan være mere samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at løse 
opgaven i efter- og videreuddannelsessystemet. 
 

 



Indsigelse over afgørelse – 
kandidatuddannelse i radiografi 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 

 

Syddansk Universitet har med beklagelse modtaget ministeriets udkast til afslag på prækvalifikation af 11. 
april 2014 for kandidatuddannelsen i radiografi.  

Syddansk Universitet ønsker i den forbindelse at fremhæve nedenstående: 

Syddansk Universitet har med tilfredshed konstateret, at Danmark i de senere år er fulgt med den 
internationale udvikling, således at der er etableret kandidatoverbygninger på en række 
professionsbachelorer indenfor det sundhedsvidenskabelige område. Baggrunden har været en accept af, 
at kandidatuddannelser er en forudsætning for, at der sker udbredelse af evidensbaseret praksis indenfor 
de respektive sundhedsprofessioner, at udviklingsprojekter initieres og evalueres på en systematisk måde, 
og at der skabes optimale forudsætninger for hensigtsmæssig opgaveglidning  og effektivt tværfagligt 
samarbejde. 

På den baggrund finder universitetet det uheldigt, at radiografernes virksomhedsområde ikke får mulighed 
for et tilsvarende kvalitetsløft, som ikke mindst digitaliseringen af og opgaveglidningen på netop dette felt 
nødvendiggør. Forhold som disse fremhæves netop af brancheforeninger og et betydeligt flertal af de 
adspurgte inden for de radiografiske, nukleare og strålemedicinske afdelinger, som er positive over for en 
kandidatuddannelse i radiografi.  Også flere regioner deler opfattelsen af, at der er behov for uddannelsen. 

Endeligt er det beklageligt, at professionsbachelorer i radiografi ikke får tilsvarende mulighed for 
videreuddannelse indenfor egen profession. 

Universitetet er opmærksomt på, at behovet for kandidater i radiografi næppe er meget stort. Netop derfor 
giver samlæsninger med tilsvarende kandidatuddannelser ved Syddansk Universitet i ergoterapi, 
jordemodervidenskab og klinisk sygepleje en unik mulighed for at håndtere hold med et begrænset 
volumen. Ligeledes vil studerende på en kandidatuddannelse i radiografi bidrage til at berige og kvalificere 
de øvrige kandidatuddannelser for professionsbachelorer. 

Syddansk Universitet håber, disse bemærkninger giver anledning til at afslaget på kandidatuddannelsen i 
radiografi geovervejes. 
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Afslag på godkendelse 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Syddansk Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, og 

Syddansk Universitets indsigelse mod ministerens afgørelse af 11.april 2014 truffet 

følgende afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af  

Kanidatuddannelsen i radiografi 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vi-

deregående uddannelser.  

 

Indsigelsen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). RUVU vurderer ikke, at indsigelsen ændrer 

vurderingsgrundlaget, og fastholder derfor sin oprindelige vurdering af ansøgnin-

gen. RUVU anerkender, at der fremadrettet kan blive behov for en videreuddannel-

sesmulighed på kandidatniveau for radiografer, og at det kan være en fornuftig 

løsning at samle mindre faglige miljøer. RUVU bemærker dog, at arbejdsmarkedets 

efterspørgsel efter kompetencer inden for radiografi forventes at være i bevægelse, 

og at det derfor er vanskeligt at vurdere behovet for en kandidatuddannelse, før 

fremsynet for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser er afsluttet. 

 

Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at uddannelsen i følge RUVUs vurdering 

ikke lever op til kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 

745 af 24. juni 2013, bilag 4. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Jette Søgren Nielsen 

Kontorchef 
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