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Udkast til afslag på godkendelse 
 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet 

følgende udkast til afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse fysioterapi 

 

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: Aarhus Universitet  
Uddannelse: Cand.san. i fysioterapi  

Engelsk titel: Master of Science (MSc) in Health (Physiotherapy) 

Udbudssted: Aarhus 

Uddannelsessprog Dansk 

Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Kandidatuddannelsen i fysioterapi er en 2-årig uddannelse, hvis formål er dels at sikre en 
stærk metodisk fundering på kandidatniveau, så fysioterapeuten kan analysere og vurdere 
evidens inden for deres område, dels at give kandidaterne kliniske kompetencer ud over 
bachelorniveauet, så de i mødet med patient og borger kan være med til at sikre sund-
hedsydelser på højere kandidatniveau med udgangspunkt i eksisterende evidens. 
 
Uddannelsen sigter mod beskæftigelse inden for: 
- Specialiserede kliniske (patient-/borgerrettede) funktioner på hospitaler, i kommu-

ner, i praksissektoren og på private/selvejende institutioner. 
- Kliniske udviklingsfunktioner og projektledelse. 
- Faglige ledelsesfunktioner. 
- Sundhedskonsulentfunktioner. 

- Undervisnings-, vejlednings- og uddannelsesfunktioner (i klinisk praksis og på grund 

-, efter – og videreuddannelsesniveau). 
 
Konstituerende elementer: 
Uddannelsen består af en klinisk, monofaglig del inden for det fysioterapifaglige område 
og en forskningsmetodisk del. Endelig indeholder uddannelsen også et valgfrit element, 
der har som formål at sætte et tværfagligt perspektiv på det fysioterapeutiske område og 
virkefelt.  
 

- Epidemiologi og biostatistik (10 ECTS) 

- Kvalitativ forskning og metoder (10 ECTS) 

- Grundforudsætninger for træning (10 ECTS) 

- Statistik (10 ECTS) 

- Fysioterapi i et specialiseret kardio-vaskulært (hjerte-karsygdomme) perspektiv (10 

ECTS) 

- Fysioterapi i et specialiseret neurologisk perspektiv (10 ECTS) 

- Fysioterapi i et specialiseret rehabiliteringsperspektiv (10 ECTS) 

- Projektrapport med selvvalgt klinisk problemstilling (10 ECTS) 

- Speciale 
 

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 fysioterapi, der retter sig mod videreuddannelse til kandidatniveau af uddanne-
de professionsbachelorer.  
 
Angående kandidatuddannelsen i fysioterapi vurderer RUVU, at ansøger ikke har godt-
gjort, at der vil være et arbejdsmarkedsbehov, som ikke kan dækkes af den eksisterende 
kandidatuddannelse i fysioterapi ved Syddansk Universitet.   
 
RUVU bemærker, 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 kort-
lægning af det fremtidige kompetencebehov på arbejdsmarkedet for de sundhedsfaglige 
professionsbacheloruddannelser. Fremsynet planlægges afsluttet i september 2014. På 
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den baggrund vurderer RUVU, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at godkende yderlige-
re kandidatuddannelser målrettet sundhedsfaglige professionsbachelorer, før kortlægnin-
gen 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. 

 



 
 

Universitetsledelsen 
 
Allan Flyvbjerg 
 
Dekan, Health 
 
Dato: 2. maj 2014 

 
 
Mobiltlf .:  51779548 
E-mail:  alf@adm.au.dk 
 
 
Afs.  CVR-nr.:  31119103 
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Styrelsen for Videregående Uddannelser 
Bredgade 43 
1260 København K 
Att: pkf@uds.dk 

Indsigelse mod udkast til afgørelse om afslag på godkendelse af kandi-
datuddannelse i fysioterapi 

Aarhus Universitet har modtaget RUVUs udkast til afgørelse om afslag på godkendel-
se af kandidatuddannelse i fysioterapi af 11. april 2014 og skal hermed indgive indsi-
gelse mod udkastet til afgørelse.  
  
Universitetet savner i udkastet en begrundet vurdering fra RUVU af, at universitetet 
ikke skulle have godtgjort et arbejdsmarkedsbehov for den ansøgte kandidatuddan-
nelse i fysioterapi, der ligger ud over det arbejdsmarkedsbehov, som den eksisterende 
kandidatuddannelse i fysioterapi ved Syddansk Universitet dækker. Aarhus Universi-
tets ansøgning indeholder netop en detaljeret analyse af arbejdsmarkedets behov, 
hvor det konkret og ud fra flere perspektiver og data underbygges, at der er et merbe-
hov, som ikke dækkes af eksisterende kandidatuddannelser. Det er netop en af de 
særlige pointer ved den foreslåede kandidatuddannelse, at den kvalificerer til særlige 
kliniske jobfunktioner, der adresserer nye kompetencebehov i sundhedssektoren. 
 
Begrundelsen for afslaget indeholder imidlertid ikke en nærmere redegørelse for, 
hvilke forhold i ansøgningsmaterialet, der ifølge RUVU har været utilstrækkelige i 
forhold til at opfylde kriterierne.  
 
Den egentlige begrundelse for afslaget synes derimod at findes i forlængelse af RU-
VUs vurdering af, om universitetet opfylder kriterierne fastsat i akkrediteringsbe-
kendtgørelsen – nemlig i bemærkning om, at der er iværksat en kortlægning af det 
fremtidige kompetencebehov på arbejdsmarkedet for de sundhedsfaglige professi-
onsbacheloruddannelser. RUVU finder, at det på den baggrund ikke vil være hen-
sigtsmæssigt at godkende yderligere kandidatuddannelser målrettet sundhedsfaglige 
professionsbacheloruddannelser, før kortlægningen er afsluttet.  
 
Universitetet finder det problematisk, at RUVU tilsyneladende ikke har foretaget en 
konkret vurdering af ansøgningsmaterialet, men baserer sit afslag på, at det generelt 
ikke finder det hensigtsmæssigt at godkende kandidatuddannelser til denne mål-
gruppe på nuværende tidspunkt. Sådan et afslag synes uhjemlet i relation til akkredi-
teringsbekendtgørelsen nr. 745 af 24. juni 2013, bilag 4, hvor alene universitetets do-
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kumentation af behovet for uddannelsen og redegørelse for sammenhængen til det 
øvrige uddannelsessystemkan vurderes. Bilaget stiller således ikke krav om, at uni-
versiteterne også skal tage højde for igangværende og eventuelt kommende politiske 
udvalg, kortlægninger og udmeldinger i forbindelse med den fortsatte planlægning og 
udvikling af uddannelsesporteføljen, hvorfor sådanne parametre heller ikke kan an-
vendes som målestok ved afgørelse af ansøgning om prækvalifikation. Ydermere ret-
ter kompetencefremsynet sig i udgangspunktet slet ikke mod kandidatniveauet, men 
alene mod bachelorniveauet. Aarhus Universitet er af den opfattelse, at det er usagligt 
at lægge dette forhold til grund for afgørelsen. 
 
Aarhus Universitet skal af ovenstående grunde anmode om en fornyet konkret og 
saglig vurdering af ansøgningen. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Allan Flyvbjerg 
Dekan 
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Afslag på godkendelse 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, og Aar-

hus Universitets indsigelse mod ministerens afgørelse af 11.april 2014 truffet føl-

gende afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af  

Kandidatuddanelsen i fysioterapi 

 

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 bemærker, at vurderingen af ansøgningen har taget udgangspunkt i 

universitetets behovsafdækning, men har lagt vægt på, at der findes en eksisterende 

kandidatuddannelse målrettet fysioterapeuter, som efter RUVUs vurdering giver 

mulighed for videreuddannelse. RUVU har også lagt vægt på fremsynet for de 

sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser i anerkendelse af, at der netop er 

en bevægelse i gang i fysioterapeuternes arbejdsmarked, hvorfor det er relevant at 

inddrage det kommende kompetencebehov på professionsbachelorniveau i vurde-

ringen af behovet for en kandidatuddannelse, der bygger oven på.  

 

Endelig skal RUVU bemærke, at RUVUs opdrag både er at vurdere om ansøgninger 

om prækvalifikation opfylder kriterierne samt rådgive ministeren om principielle 

spørgsmål i tilknytning hertil. 

 

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 


	Afgørelse_AU_Fys1
	Afgørelse_AU_fys2
	Afgørelse_AU_Fys3

