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Udkast til afslag på godkendelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Roskilde Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet
følgende udkast til afgørelse:
Afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i
Sundhedsfremmeledelse
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.

Sagsbehandler
Jakob Krohn-Rasmussen
Tel.
72318737
Mail
jkra@uds.dk

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.

Ref.-nr.

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:

Roskilde Universitet

Udbudssted:

Roskilde

Uddannelsessprog

Dansk

Beskrivelse af uddannelsen:

Kandidatuddannelsen i sundhedsfremmeledelse er en 2-årig uddannelse, der indeholder
teori og metode i sundhedsfremmeledelse, viden og virkning i sundhedsfremme, ledelse
og sundhed i et samfund i forandring samt projektledelse. Uddannelsen er tværfaglig,
uden klinisk indhold og er udviklet til at håndtere sundhedsfremmeindsatser i primært
offentlig regi samt frivillige organisationer og netværk.

Kandidatuddannelse i sundhedsfremmeledelse,
Engelsk titel: Master of Science in Health Promotion Leadership

Konstituerende elementer:
Teori og metode i sundhedsfremmeledelse
1. Teori og praksis i sundhedsfremmeledelse (5 ECTS)
2. Sundhedsfeltets kulturer og organisationer (5 ETCS)
3. Ledelse af brugerinddragelse (5 ECTS) eller Innovation og teknologi i sundhedsledelse (5 ECTS) – valgfrit.
4. Projekt (15 ECTS)
Viden og virkning i sundhedsfremme
1. Social epidemilogi (5 ECTS)
2. Sundhedsfeltets økonomi og politik (5 ECTS)
3. Evaluering og evidens i sundhedsfremme. (5 ECTS)
4. Projekt (15 ECTS)
Ledelse, sundhed og samfund i forandring
1. Sundhed, værdier og senmodernitet (5 ECTS)
2. Sundhedsplanlægning og ledelsesstrategi (5 ECTS)
3. Sundhed, læring og forandringsprocesser (5 ECTS) eller Sundhed og velfærdsteknologi (5 ECTS) – valgfrit.
4. Projekt (15 ECTS)
Specialemodul

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 det estimerede behov på 400-530 dimittender inden
for en overskuelig fremtid ikke er sandsynliggjort. RUVU vurderer endvidere, at det ikke
er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at det eventuelle behov vil kunne imødekommes med den
ansøgte uddannelse. Udvalget finder det ikke underbygget, at det eventuelle behov ikke
kan dækkes af eksisterende uddannelser i fx folkesundhedsvidenskab.
RUVU bemærker, at uddannelsesforslagets særlige vægtning af ledelseskompetencer i
højere grad vil kunne være relevant i et videre- og efteruddannelsestilbud.
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 sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Fremsynet planlægges afsluttet i september
2014. Da relevante sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser er en del af optagelsesgrundlaget for uddannelsen, og da uddannelsen retter sig mod sundhedsfremmeområdet, vurderer RUVU, at det vil være hensigtsmæssigt at afvente kortlægningen.
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