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Udkast til afslag på godkendelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet
følgende udkast til afgørelse:
Afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i radiografisk teknologi
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser.
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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.
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Sagsbehandler
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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 betragtes afslaget som endeligt.
Med venlig hilsen

Jette Søgren Nielsen
Kontorchef
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Bilag 1: RUVUs vurdering

Ansøger:
Uddannelse:

Aalborg Universitet

Udbudssted:

Aalborg

Uddannelsessprog

Dansk

Beskrivelse af uddannelsen:

Kandidatuddannelsen i radiografisk teknologi er en 2-årig uddannelse, der bygger oven
på, videreudvikler og supplerer de radiograffaglige kompetencer opnået på professionsbacheloruddannelsen i radiografi. Kan-didatuddannelsen i radiografisk teknologi har afsæt i
og fokus på radiografens kliniske praksis.

Cand.san. i radiografisk teknologi
Engelsk titel: MSc in Health - Radiographic Technology

Uddannelsen sigter mod beskæftigelse som forsknings- og udviklingsradiograf, kvalitetskoordinator, medicotekniker eller undervise. Vil endvidere kunne arbejde som undervisere på professionshøjskolerne. Herunder vil dimittenderne endvidere kunne varetage projektledelse og have viden, færdigheder og kompetencer, som giver forudsætninger for at
indgå i samarbejdsrelationer på tværs af fagkulturer og derved være med til at fremme et
godt og effektivt behandlingsforløb for den enkelte patient(fx på billeddiagnostiske, nuklearmedicinske, medicotekniske og stråleterapi afdelinger).
Uddannelsen har en struktur, der er fælles med de ansøgte nye kandidatuddannelser i
hhv. klinisk sygepleje og fysioterapi.
Konstituerende elementer:
Monofaglige moduler. I alt 90 ECTS.
3 monofaglige projektmoduler á hver 15 ECTS
3 monofaglige kursusmoduler á 5 ECTS
specialet på 30 ECTS.
Tværfaglige moduler: 4 moduler á 5 ECTS. I alt 20 ECTS
Biostatistik med henblik på klinisk forskning, klinisk udvikling og evidensbaseret
praksis
Kvalitetsudvikling og kliniske retningslinjer
Kvalitative metoder med henblik på klinisk forskning, klinisku udvikling og evidensbaseret praksis
Organisation, projektledelse og implementering.
Valgfrie moduler: 2 moduler á 5 ECTS. I alt 10 ECTS.

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 Aalborg Universitet søger om at oprette i alt 3 nye kandidatuddannelser inden for sundhedsområdet, der alle retter sig mod videreuddannelse til kandidatniveau af uddannede professionsbachelorer. De tre uddannelser i henholdsvis radiografisk
teknologi, fysioterapi og klinisk sygepleje har fælles struktur og tilrettelægges med betydelig grad af samlæsning.
Angående uddannelsen i radiografisk teknologi vurderer RUVU, at det beskrevne behov
på kort sigt er for lille til at kunne bære oprettelsen af en kandidatuddannelse.
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 kortlægning af det fremtidige kompetencebehov på arbejdsmarkedet for de sundhedsfaglige
professionsbacheloruddannelser. Fremsynet planlægges afsluttet i september 2014. På
den baggrund vurderer RUVU, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at godkende yderligeSide
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re kandidatuddannelser målrettet sundhedsfaglige professionsbachelorer, 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 kandidatuddannelse, men at det kan være mere samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at løse
opgaven i efter- og videreuddannelsessystemet.
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Vedr. prækvalifikation, afgørelser

Aalborg Universitet har den 11. april 2014 modtaget afslag på ansøgte uddannelser i høring.
Det drejer sig om følgende:




Kandidatuddannelse i fysioterapi
Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje
Kandidatuddannelse i teknologisk radiografi.

Aalborg Universitet har fuld forståelse for, at yderligere udvikling af kandidatuddannelser til sundhedsfaglige
professionsbachelorer skal afvente det fremsyn for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, som
Uddannelses- og Forskningsministeriet med deltagelse af KL, Danske Regioner, Danske Professionshøjskoler
og Sundhedsministeriet har iværksat.
I afslagene peges der på, at der er eksisterende monofaglige kandidatuddannelser, der kan imødekomme
behovet for kandidater på området. Så vidt Aalborg Universitet kan vurdere, er der en meget lille grad af
mobilitet blandt studerende på området, som betyder, at sundhedsfaglige professionsbachelorer uddannet på
den nordjyske professionshøjskole, UCN, i meget ringe grad søger optagelse på kandidatuddannelsen andre
steder i landet.
Der er fra det sundhedsfaglige arbejdsmarked tilkendegivelser om, at man gerne ser, at
kandidatuddannelserne først gennemføres efter at professionsbachelorerne har erhvervet sig nogle års klinisk
erhvervserfaring, hvilket betyder, at de studerendes mobilitet er begrænset på grund af arbejdspladstilknytning
og familieetablering.
Universitetet ønsker at udtrykke sin bekymring for, hvilke konsekvenser det kan få for de kompetencer, der er til
rådighed for det nordjyske arbejdsmarked, hvis der ikke etableres kandidatuddannelser målrettet
sundhedsfaglige professionsbachelorer.
Aalborg Universitet håber positivt, at ovennævnte fremsyn også vil inddrage videreuddannelsesproblematikken,
herunder de regionale forhold.
Med venlig hilsen
Lisbeth Videbæk Thomsen
Fuldmægtig
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Afslag på godkendelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, og
Aarhus Universitets indsigelse mod ministerens afgørelse af 11.april 2014 truffet
følgende afgørelse:
Afslag på godkendelse af
Kanidatuddannelsen i radiografisk teknologi
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser.
Indsigelsen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). RUVU vurderede ikke, at Aalborg Universitets
indsigelse ændrer vurderingsgrundlaget, og fastholder derfor sin oprindelige vurdering af ansøgningen.
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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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