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Foreløbig godkendelse af ny uddannelse 

 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført præ-
kvalifikation af Københavns Universitet (KU) ansøgning om godkendelse af ny 
uddannelse truffet følgende afgørelse:  
 

Foreløbig godkendelse af ny masteruddannelse i Neurohabilitering 
 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018 

om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

videregående uddannelser. 

 
Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieord-
ning opfylder uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 1187 af 7. de-
cember 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgø-
relsen) og bekendtgørelse nr. 1188 af 7. december 2009 om deltidsuddannelser 
ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) med senere ændringer. 
 

Som udgangspunkt gives godkendelsen på betingelse af en efterfølgende posi-

tiv institutionsakkreditering opnået senest 1. juli 2019. 

 

Alternativt kan uddannelsesinstitutionen vælge at anmode ministeren om, at 

godkendelsen sker på betingelse af en positiv uddannelsesakkreditering i ste-

det for en positiv institutionsakkreditering, jf. § 21, stk. 2, i lov nr. 601 af 12. juni 

2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner som ændret 

ved lov nr. 1564 af 19. december 2017. Såfremt der vælges denne løsning, bedes 

dette meddelt til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. 

 

Vælger uddannelsesinstitutionen at godkendelsen betinges af udfaldet af in-

stitutionsakkrediteringen betyder det, at hvis Akkrediteringsrådet træffer af-

gørelse om afslag på institutionsakkreditering så bortfalder den foreløbige 

godkendelse. 
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af ud-
bud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag ne-
denfor. 
 
Uddannelsen er omfattet af reglerne i deltids- og masterbekendtgørelsen. 
  
Hovedområde:  
Uddannelsen hører under det sundhedsvidenskabelige hovedområde.  
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Titel:  
Efter reglerne i masterbekendtgørelsens § 5, stk. 1, fastlægges uddannelsens ti-
tel til: 
 
Dansk:  Master i neurorehabilitering 
 
Engelsk:  Master of Neurorehabilitation 
 
Udbudssted:  
Uddannelsen udbydes i København.  
 
Sprog:  
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk.  
 
Normeret studietid:  
Efter reglerne i masterbekendtgørelsens § 6, stk. 2, fastlægges uddannelsens 
normering til 60 ECTS-point.  
 
Takstindplacering:  
Uddannelsen indplaceres til: deltidstakst 3. 

Aktivitetsgruppekode: 5952. 

 
Censorkorps: 
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for læge-
uddannelsen. 
 
Adgangskrav:  
Efter det oplyste er følgende uddannelser adgangsgivende til masteruddannel-
sen:  
  

Professionsbacheloruddannelser: 

- Ergoterapi 

- Fysioterapi 

- Sygeplejerske 

  

Bachelor- eller kandidatuddannelser: 

- Bacheloruddannelsen i medicin på KU, SDU, AAU og AU 

- Bacheloruddannelsen i psykologi på KU, RUC, SDU, AAU og AU 

- Bacheloruddannelsen i idræt på KU, SDU, AAU og AU 

- Kandidatuddannelsen i medicin på KU, SDU, AAU og AU 

- Kandidatuddannelsen i psykologi på KU, RUC, SDU, AAU og AU 

- Kandidatuddannelsen i idræt på KU, SDU, AAU og AU 

 

Ansøgere med bachelor- eller kandidatuddannelse i idræt skal kunne dokumen-

tere mindst 22,5 ECTS-point beståede studieaktiviteter inden for det neurovi-

denskabelige fagområde for at have direkte adgang til den ansøgte masterud-

dannelse.  
 
Minimum to års relevant arbejdserfaring. Med relevant menes der arbejdserfa-
ring fra ansættelse på/inden for områderne neurologi, neurorehabilitering og re-
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habilitering inden for det sundhedsfaglige område i hospital, region eller kom-
mune eller privat praksis. Ansøgere med erfaring fra andre, relaterede områder 
kan blive optaget på baggrund af individuel vurdering. 
 
Ministeriet bemærker, at kravet om 2 års relevant erhvervserfaring ligger inden 
for rammerne af masterbekendtgørelsen § 9. Ministeriet bemærker herudover,  
at det af hensyn til de studerendes retssikkerhed skal fremgå tydeligt, hvad der 
anses som relevant erhvervserfaring.  
 
Ministeriet bemærker i øvrigt, at kravene til ansøgernes erhvervserfaring og 
faglige forudsætninger forventes at fremgå af uddannelsens studieordning, jf. 
masterbekendtgørelsen § 13. 
 
Ministeriet bemærker, at masterbekendtgørelsen ikke indeholder hjemmel til, at 
der kan indgå kliniske forløb, projektorienterede forløb eller praktik på en ma-
steruddannelse. 
 
Universitetet har supplerende til ansøgningen oplyst, at modul 5 alene har til 
formål at give de studerende teoretisk indsigt og ikke praktiske kompetencer. 
Universitetet har blandt andet efterfølgende oplyst, at modul 5 vil være opdelt i 
fire korte case-perioder. I hver af de fire perioder vil de studerende blive inddelt 
i mindre grupper, som vil komme på et en-dages besøg på en udvalgt neurore-
habiliteringsinstitution. De studerende vil således ifølge universitets oplysnin-
ger ikke indgå i eller udføre arbejde på behandlingsstederne, men komme på 
en-dages besøg på fire forskellige institutioner, hvor de modtager formaliseret 
undervisning med udgangspunkt i neurologiske lidelser og deres behandlings-
muligheder med udgangspunkt i cases valgt blandt institutionernes patienter.  
 
Universitetet har endvidere oplyst, at universitetet med denne masteruddan-
nelse i neurorehabilitering bygger videre på en årelang tradition for at udbyde 
uddannelser, som gennem et tæt samspil mellem de basale og de kliniske mil-
jøer sikrer, at undervisningen opnår den højeste kvalitet og største relevans for 
de studerende. Universitetet har endelig oplyst, at studerende, som er forhin-
dret i at deltage i den tilrettelagte undervisning på modulet vil blive tilbudt mu-
lighed for, i samråd med en vejleder, at tilrettelægge et alternativt fleksibelt 
forløb, som giver dem mulighed for at opnå de opstillede læringsmål. 
 
På baggrund heraf, og på baggrund af de øvrige oplysninger indsendt af uni-
versitetet, finder ministeriet det dokumenteret, at det kliniske ophold har til 
formål at give de studerende teoretisk indsigt og ikke praktiske kompetencer. 
 
Modulet giver således ikke ministeriet anledning til yderligere bemærkninger. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jørgen Prosper Sørensen 
Chefkonsulent 
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Bilag: RUVU’s vurdering 
 

 

         Nr. A1 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(efterår 2018) 

Status på ansøgningen:   
Foreløbig godkendelse 

Ansøger og udbudssted: 
 

Københavns Universitet (København) 

Uddannelsestype: 
 

Masteruddannelse 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Neurorehabilitering 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Master i neurorehabilitering 
- Master of Neurorehabilitation 

Hovedområde: Sundhedsvidenskab Genansøgning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 60 ECTS 

Link til ansøgning på 
http://pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d1426603  

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende  
elementer/struktur, erhvervssigte og adgangskrav 

Beskrivelse af  
uddannelsen: 

Formålet med masteruddannelsen er at efteruddanne fagprofessionelle med en 
typisk sundhedsvidenskabelig baggrund at udnytte den nyeste viden inden for 
neurovidenskab (der beskæftiger sig med hjernen og det øvrige nervesystem) til 
behandling af personer med neurologiske rehabiliteringsbehov. 
 

RUVU’s vurdering på 
møde 
d. 24. oktober 2018 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgø-
relse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4. 
 
RUVU har ved vurderingen lagt vægt på, at uddannelsen har et godt fagligt ind-
hold og at behovsafdækningen fint dokumenterer en aktuel efterspørgsel efter 
uddannelsen.  
 
Det bemærkes endvidere, at der er tale om betalingsbelagt efter-/og videreud-
dannelse. 
 

Takstforslag: Deltidstakst 3. 
 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d1426603

