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Udkast til afslag på godkendelse 
 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af CBS’ ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast 

til afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Sundhedsinnovation 

 

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 

  



 

 Side     2/2 

 

 

Bilag 1: RUVUs vurdering 

Ansøger: CBS  
Uddannelse: Kandidatuddannelse i Sundhedsinnovation (Master of Science (MSc) in 

Health Care Innovation) 

Udbudssted: Frederiksberg 

Uddannelsessprog Engelsk 

Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Kandidatuddannelsen i Sundhedsinnovation er en 2-årig uddannelse, der skal kvalificere 
den studerende til at udvælge, iværksætte, lede og implementere innovation i offentlige og 
private virksomheder i det danske og internationale sundhedssystem.  
 
Uddannelsen sigter mod beskæftigelse i: 

- Den offentlige sundhedssektor 

- Iværksættervirksomheder 

- Private sundhedsleverandører 
 
Konstituerende elementer: 
- Introduction to the health services system:.  
- Introductory course to business economics 
- The work practices of health care organizations  
- The economics and organization of health care innovations 
- Clinical process innovation and project management 
- Primary health care innovation 
- Drivers and structures in Health care innovation  
 
Den studerende specialiserer sig herefter ved at vælge en af tre valgfagspakker: 
- Health IT,  
- Commercialization of health care innovations (Financial planning, market analysis 

etc. for innovation projects) or  
- a study abroad package  

 

RUVU’s vurdering RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 
745 af 24. juni 2013, bilag 4.  
 
RUVU har herunder lagt vægt på, at der er et generelt og væsentligt behov for innovation i 
sundhedssystemet, men udvalget finder ikke, at ansøgningen sandsynliggør, at behovet 
imødekommes med den ansøgte uddannelse.   
 
RUVU bemærker, at der er behov for at sammenføre forskellige fagligheder med henblik 
på at fremme innovation på tværs af fag- og jobgrænser, men vurderer, at dette også. kun-
ne ske gennem efter-og videreuddannelse for personer med erfaring fra praksis. 
 
RUVU bemærker desuden, at Uddannelses- og forskningsministeriet med deltagelse 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 sundheds-
faglige professionsbacheloruddannelser. Fremsynet planlægges afsluttet i september 
2014.  
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Afgørelse om foreløbig godkendelse 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Copenhagen Business Schools ansøgning om godkendelse af kandidatud-

dannelsen i sundhedsinnovation, og Copenhagen Business Schools indsigelse mod 

ministerens afgørelse af 11. april 2014 truffet følgende afgørelse: 

 

Foreløbig godkendelse af  

Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation. 

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. 

Godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv institutionsakkreditering. Hvis 

den positive akkreditering ikke er opnået senest 1. juli 2015, bortfalder den forelø-

bige godkendelse. 

 

Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv 

akkreditering. 

 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieordning 

skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 1520 af 16. decem-

ber 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelses-

bekendtgørelsen).   

 

Når der foreligger en positiv akkreditering, skal uddannelsesinstitutionen rette 

henvendelse til Styrelsen for Videregående Uddannelser med henblik på tildeling af 

kode til Den Koordinerede Tilmelding samt koder fra Danmarks Statistik. 

 

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

videregående uddannelser (RUVU). RUVU vurderer, at indsigelsen bidrager til 

nærmere afklaring af uddannelsens erhvervssigte. RUVU vurderer på den bag-

grund, at ansøgningen lever op til kriterierne. RUVU er fortsat bekymret for, om 

uddannelsen vil have en tilstrækkeligt klar kernefaglighed, men vurderer på bag-

grund af indsigelsens supplerende beskrivelse af erhvervssigtet og argumentation 

for nødvendigheden af en kandidatuddannelse, at ansøgningen lever op til kriteri-

erne. 

 

Uddannelsen er omfattet af reglerne i uddannelsesbekendtgørelsen. 
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Hovedområde: 

Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde. 

 

Titel: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 20, stk. 1, og nr. 3.2 i bilag 1, fast-

lægges uddannelsens titel til: 

 

Dansk: Cand.merc.(si.) 

Engelsk: Master of Science (MSc) in Business Administration and Health 

Care Innovation 

 

Ministeriet bemærker hertil, at titlen cand.merc.(si.) ikke specifikt fremgår af ud-

dannelsesbekendtgørelsens bilag 1, nr. 3.2. Ministeriet fortolker dog ikke uddan-

nelsesbekendtgørelsens bilag 1, nr. 3.2., som udtømmende for så vidt angår kombi-

nationsuddannelserne. 

 

Udbudssted: 

Uddannelsen udbydes på Frederiksberg 

 

Sprog: 

Ministeriet har noteret, at uddannelsen udbydes på engelsk. 

 

Ministeriet bemærker hertil, at det fremgår af § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1488 

af 16. december 2013 om adgang m.v. til kandidatuddannelser ved universiteterne 

(kandidatadgangsbekendtgørelsen), at hvis en uddannelse eller væsentlige dele 

heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat 

for studiestarten, dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-

niveau. 

 

Normeret studietid: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 19 fastlægges uddannelsens nor-

mering til 120 ECTS-point. 

 

Takstindplacering: 

Ministeriet fremsender takstinplacering separat. 

 

Censorkorps: 

Ministeriet har noteret, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for erhvervsøko-

nomi. 

 

Ministeriet bemærker hertil, at det er muligt at supplere censorkorpset, således at 

det samlede korps dækker alle de fag/fagelementer, der indgår i uddannelsen. 

 

Dimensionering/ Maksimumramme/ kvote 

Styrelsen har meddelt ministeriet, at styrelsen ikke ønsker at fastsætte en maksi-

mumsramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv 

efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. 

§ 11, stk. 1 i bacheloradgangsbekendtgørelsen.  

 

Ministeriet har noteret sig, at universitetet har fastsat en maksimumramme på 50 

studerende for tilgangen til uddannelsen. 
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Efter det oplyste vil universitetet, i tilfælde af at ansøgerantallet overstiger 15 
studerende, udvælge de mest kvalificerede ansøgere på baggrund af en motiveret 
ansøgning (relevant livs- og erhvervserfaring kan inddrages), dokumenteret inte-
resse for og/eller erfaring med uddannelsens fagområder, karakterer i uddannel-
sesbaggrund på bachelorniveau og fagindhold i uddannelsesbaggrund på bachelor-
niveau. 
 
Ministeriet har ikke bemærkninger til disse kriterier, da de er i overensstemmelse 
med kandidatadgangsbekendtgørelsens § 12, stk. 2. Ministeriet bemærker dog, at 
kriterierne af hensyn til de studerendes retssikkerhed tydeligt skal fremgå af ud-
dannelsens studieordning samt universitetets hjemmeside. 

 

Adgangskrav: 

Efter det oplyste er følgende uddannelser adgangsgivende til kandidatuddannelsen: 

- Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universi-

tet 

- Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab fra Syddansk Universitet 

- Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab fra Aarhus Universitet 

- Bacheloruddannelsen i medicin fra Københavns Universitet 

- Bacheloruddannelsen i medicin fra Syddansk Universitet 

- Bacheloruddannelsen i medicin fra Aarhus Universitet 

- Bacheloruddannelsen i medicin fra Aalborg Universitet 

- Bacheloruddannelsen i medicin og teknologi fra Københavns Universitet og 

Danmarks Tekniske Universitet 

- Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin fra Københavns Universitet  

- Bacheloruddannelsen i molekylær medicin fra Aarhus Universitet 

- Bacheloruddannelsen i farmaci fra Københavns Universitet 

- Bacheloruddannelsen i farmaci fra Syddansk Universitet 

- Bacheloruddannelsen i it og sundhed fra Københavns Universitet 

- Bacheloruddannelsen i kommunikation og it fra Københavns Universitet 

- Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og informationsteknologi fra Co-

penhagen Business School 

- Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi fra Copenhagen Business School 

- Bacheloruddannelsen i international business fra Copenhagen Business 

School 

- Bacheloruddannelsen i international business and politics fra Copenhagen 

Business School 

- Bacheloruddannelsen i business administration and sociology fra Copen-

hagen Business School 

 

Styrelsen bemærker hertil, at det af hensyn til de studerendes retssikkerhed tyde-

ligt skal fremgå af uddannelsens studieordning samt universitetets hjemmeside, 

såfremt der er andre uddannelser end de ovenfor nævnte, der anses som adgangs-

givende til uddannelsen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jette Søgren Nielsen 

Kontorchef 
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