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Foreløbig godkendelse af ny uddannelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny kandidatuddannel-

sen i muskuloskeletal fysioterapi og Aalborg Universitets indsigelse mod udkast til 

afslag af 25. april 2016 truffet følgende afgørelse: 

 

Foreløbig godkendelse af kandidatuddannelsen i 

muskuloskeletal fysioterapi 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videre-

gående uddannelser. 

 

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). 

 

Da AAU er betinget positivt institutionsakkrediteret, er godkendelsen til oprettelse 

af kandidatuddannelsen foreløbig og betinget af efterfølgende positiv uddannelses-

akkreditering. Uddannelsesakkrediteringen skal være opnået senest d. 1. februar 

2018. Såfremt den positive uddannelsesakkreditering ikke er opnået inden denne 

dato, bortfalder den foreløbige godkendelse af uddannelsen. 

 

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

videregående uddannelser (RUVU). 

 

Uddannelsen er omfattet af reglerne i uddannelsesbekendtgørelsen.  

 

Hovedområde: 

Uddannelsen hører under det sundhedsvidenskabelige hovedområde.  

 

Titel: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 20, stk. 1 og nr. 5.6. i bilag 1, fast-

lægges uddannelsens titel til: 

 

Dansk: Cand.san. i muskuloskeletal fysioterapi  

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

 

Udbudssted: 

Uddannelsen udbydes i Aalborg. 

 

mailto:aau@aau.dk


 

 Side     2/2 

Styrelsen for Videregående 
Uddannelser 
 

 

Sprog: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk. 

 

Normeret studietid: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 19 fastlægges uddannelsens nor-

mering til 120 ECTS-point. 

 

Takstindplacering: 

Uddannelsen indplaceres til: heltidstakst 3. 

 

Censorkorps: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for folkesund-

hedsvidenskabelige og relaterede uddannelser. 

 

Dimensionering/maksimumramme/kvote 

Ministeriet har ikke fastsat en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. 

Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange stu-

derende der optages på uddannelsen, jf. § 9, stk. 1 i kandidatadgangsbekendtgørel-

sen.  

 

Ministeriet har noteret sig, at universitetet ikke har fastsat en maksimumramme 

for tilgangen til uddannelsen.  

 

Adgangskrav: 

Efter det oplyste er følgende uddannelser direkte adgangsgivende til kandidatud-

dannelsen, § 10, stk. 2, i uddannelsesbekendtgørelsen: 

 Professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi 

 

Herudover er følgende uddannelser adgangsgivende, såfremt de studerende efter 

optagelsen gennemfører en supplerende uddannelsesaktivitet ved universitetet 

svarende til højest 15 ECTS-point, jf. § 10, stk. 3, i uddannelsesbekendtgørelsen: 

 

 Bacheloruddannelsen i medicin fra Aalborg Universitet 

 Bacheloruddannelsen i medicin fra Aarhus Universitet 

 Bacheloruddannelsen i medicin fra Syddansk Universitet 

 Bacheloruddannelsen i medicin fra Københavns Universitet 

 Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering fra AAU 

 

Ministeriet bemærker, at det af hensyn til de studerendes retssikkerhed og gen-

nemsigtigheden i optagelsesprocessen tydeligt skal fremgå af uddannelsens studie-

ordning samt universitetets hjemmeside, hvilke uddannelser, der anses som ad-

gangsgivende til uddannelsen, herunder hvilke forudsætninger med hensyn til 

fagsammensætninger eller supplering efter optag, der skal opfyldes for den enkelte 

uddannelse. 

 

Med venlig hilsen 

 
Jørgen Sørensen 







Motivation for anbefaling af kandidatuddannelse i fysioterapi på Aalborg Universitet 

FysioDanmark er landets største kæde af fysioterapi-klinikker med 62 klinikker og mere end 600 fysioterapeuter. 
De fleste klinikker er i vækst og ansætter løbende nye medarbejdere. Ligesom der stadig kommer flere klinikker til 
fællesskabet. 

FysioDanmark arbejder på en løbende kvalitetssikring af de ydelser klinikkerne leverer, herunder også 
implementering af klinikske retningslinjer og et øget kompetenceniveau blandt de ansatte på klinikkerne.   
Muskuloskeletale problemstillinger dækker over et stort område og selv om det er kerneområdet på vores 
klinikker, kan det være svært at sikre, at alle ansatte fysioterapeuter er opdateret med den seneste viden og 
færdigheder. Det kan skyldes flere årsager, hvoraf den største enkelstående faktor formodentlig er, at 
grunduddannelsen ikke på alle områder formår at løfte de studerende til det niveau, som vi ønsker af de 
nyuddannede fysioterapeuter. 

I Danmark eksisterer der endnu ikke nogen formaliseret overbygning på kandidat eller master niveau der sikrer, 
at den enkelte fysioterapeut kan få en grundig og sammenhængende uddannelse rettet mod klinisk praksis. Selv 
om der i dag findes kliniske videreuddannelsesforløb, halter Danmark bagud i forhold til andre lande som vi 
sammenligner os med.  

FysioDanmark vil kraftigt anbefale, at der etableres en kandidatuddannelse, hvor en væsentlig del vil være 
placeret i klinisk praksis, rettet mod at gøre fysioterapeuterne dygtigere på både teori og kliniske færdigheder. 
Netop det at kunne omsætte den nyeste viden til noget der kan bruges i klinisk praksis, er i dag en mangelvare.  
En voksende andel af patienterne kommer med langt mere komplekse problemstillinger end tidligere. At have de 
studerende i et klinisk forløb på klinikkerne vil være med til at sikre, at den nyeste viden bliver bragt ud i klinikken. 
Det forventes, at dette vil have en afsmittende effekt på klinikken som helhed. 
For FysioDanmark klinikkerne vil dette betyde, at vi i endnu højere grad kan arbejde imod en kvalitetssikret og 
evidensbaserede praksis. 

En anden vigtig pointe er, at en væsentlig del af uddannelsen (70 ud af 120 ECTS ifølge den foreslåede 
studieordning), ligger i projektarbejde. Her kan vi se en god mulighed for et samarbejde med universitetet omkring 
projekter forankret i praksis.  Det kan være projekter, der undersøger/understøtter effekten af den behandling og 
træning, der allerede foregår i klinisk praksis eller nytænkning inden for behandling og træning.  

Med den nuværende struktur i sundhedsvæsenet er det en stor udfordring, at få udarbejdet og implementeret 
forskning i en klinisk hverdag. Det kræver ressourcer, som normalt ikke er tilgængelige på en klinik. I forbindelse 
med denne nye uddannelse, ser FysioDanmark det som en stor mulighed, at sætte flere projekter i gang, i tæt 
samarbejde med Aalborg Universitet. Et sådant samarbejde er netop noget af det, som også er efterspurgt i 
kvalitetsudvalgets rapport (Nye veje og høje mål), hvor fokus skal være en tættere kobling mellem uddannelser og 
arbejdsmarked. 

Vi mener, at den beskrevne kandidatuddannelse på Aalborg Universitet vil gavne såvel patienterne som 
fysioterapifaget i sin helhed. Et studiemiljø på klinikken vil uden tvivl udfordre og løfte praksis.  

Vi tror på, at en kandidat uddannelse med fokus på praksis vil vil betyde bedre patientoplevelse, mere effektiv 
udredning, mere effektive behandlingsforløb og dermed bedre sundheds- og samfundsøkonomi. 

FysioDanmark vil således på det kraftigste bakke op om uddannelsen og vil i videst mulige omfang stille vores 
klinikker til rådighed for et samarbejde med universitetet.  

København d. 22. april 2016 

_______________________ 

Flemming Enoch MR, Specialist i fysioterapi & bestyrelsesformand i FysioDanmark 

Bilag 1



Bilag 2



Side 1 af 1 

 Aalborg Universitetshospital,  Hobrovej 18-22,   9000 Aalborg  

Fysio- og Ergoterapi 
Afsnit A 

Hobrovej 18-22 

9000 Aalborg 

97 66 42 10 

www.aalborguh.rn.dk 

Chefterapeut, MPM 

Hans Erik Lind Madsen 

Direkte 97 66 42 12 

helm@rn.dk 

21. april 2016

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

Ledelsessekretariatet 

Niels Jernes Vej 10 

9220 Aalborg Øst 

Att.: Dekan Lars Hvilsted Rasmussen 

Vedr.: Tilkendegivelse vedr. adgang til patienter og klinisk supervision 
ifm. kandidatuddannelse i fysioterapi, Aalborg Universitet 

Kære Lars Hvilsted Rasmussen. 

På baggrund af din skrivelse den 5. april 2016 kan jeg meddele, at vi ved tidligere møder har pointeret, at vi 

finder det væsentligt, at studerende på kandidatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapeut på Aalborg 

Universitet bør have forankring til praksis under studiet. 

I den forbindelse gives hermed skriftlig tilsagn om, at kandidatstuderende i muskuloskeletal fysioterapi på 

Aalborg Universitet kan få adgang til patienter og klinik ved Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospi-

tal, og vi vil i det omfang vores ressourcer tillader det bidrage med klinisk supervision og undervisning. 

Med venlig hilsen 

Hans Erik Lind Madsen 

Chefterapeut, MPM 
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Fra: Martin Bach Jensen 
Sendt: 24. april 2016 22:11
Til: Lars Hvilsted Rasmussen; Bodil Brander Christensen
Emne: FW: SV: SV: Samarbejde om klinisk undervisning. Kandidatuddannelse i muskuloskeletal
 fysioterapi, AAU

Hej Lars og Bodil

Det tilsagn jeg i forbindelse med udviklingsarbejdet af kandidatuddannelsen i muskuloskeltal
 fysioterapi har givet om involvering af almen praksis i rekruttering af patienter og undervisning af
 kandidater i fysioterapi bekræfter jeg hermed.
Jeg vil gerne tilbyde at Lægeklinikken Sløjfen (som jeg er den ene ejer af) kan bruges. Den ligger tæt på
 Universitetet, har 10.000 patienter og Forskningsenheden for Almen Praksis har to
 undersøgelseslokaler i tilknytning til klinikken. (Hvis rummene i større omfang skal bruges til
 undervisning vil der være behov for en aftale vedrørende deling af huslejen). Der er positiv tilsagn fra
 de to ejere til at medvirke til at skaffe patienter til undervisning.
Jeg vil også foreslå at vi indgår en formel samarbejdsaftale som underbygger muligheden for at de
 kandidatstuderende kan komme i almen praksis (se vedhæftede for udkast).
Jeg vil endvidere gerne medvirke til at annoncere efter yderligere lægeklinikker der vil deltage i dette.
Vh Martin

___________________________________________

Martin Bach Jensen
Professor, ph.d., praktiserende læge

Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg &
Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Fyrkildevej 7,1; 9220 Aalborg Ø, Danmark
E: mbj@dcm.aau.dk M:+4525154519
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Aalborg,	21.4.16	
Sund	
Aalborg	Universitet	

og	

Lægerne	Sløjfen	
Fyrkildevej	7,1	
9220	Aalborg	Ø	
Cvr.	nr.:	34235031	

indgår hermed samarbejdsaftale vedrørende forsknings- og 
udviklingsprojekter, undervisning, samt evt. brug af lokaler i forbindelse 
med uddannelse af læger, speciallægeuddannelsen i almen medicin og 
kandidatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi. 
Samarbejdsaftalen indgås for at fremme koblingen mellem undervisning 
og forskning til den kliniske hverdag i almen praksis. Samarbejdet 
vedrører ikke de to enheders ejerskab eller ledelsesmæssige forhold. 

Indledning	
Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg (FEA Aalborg) og 
Center for Forskning i Almen Medicin ved Aalborg Universitet (CAM 
AAU) er etableret mhp at uddanne, rekruttere og fastholde 
universitetstilknyttede forskere og undervisere ved at skabe et fagligt 
miljø, der kan facilitere sammenkoblingen mellem teori og klinik i almen 
medicin. I tilknytning til dette er det vigtigt med et tæt samarbejde til de 
almenmedicinske klinikker, der ønsker at medvirke til et samarbejde. 
Dette kan bla. ske ved undervisning af medicinstuderende og andre 
sundhedsprofessionelle, samt udviklings og projektsamarbejder. Desuden 
deltidsansættelse af forskere der samtidig arbejder klinisk samt forsker 
og underviser. Desuden kan projektansættelse af nye faggrupper i 
praksis, fx. kandidater i fysioterapi, være med til at afprøve tiltag der 
sigter mod at afhjælpe kapacitetsproblemerne i almen praksis. Ofte vil 
sådanne samarbejde omhandle et afgrænset område, fx vedrørende et 
projekt, som aftales ad hoc, men enkelte klinikker kan være interesserede 
i et mere omfattende samarbejde, hvor der så indgås en bredere 
samarbejdsaftale.  

Sløjfen er en kompagniskabspraksis der drives på almindelige 
overenskomstmæssige vilkår. Klinikken har april 2016 to ejere, tre 
ansatte speciallæger i almen medicin, en uddannelseslæge, syv 
sygeplejersker, tre sekretærer, tre ansatte studenter og en 
rengøringsassistent. Den er placeret i Aalborg Øst i et socialt  belastet 
område, men har også en del patienter, som er tilknyttet Aalborg 
Universitet, andre dele af Aalborg, samt i oplandet, hvor klinikken har 
absorberet tidligere oplandsklinikker og således har patienter i en radius 
der strækker sig over 20 km ud i oplandet mod øst og syd-øst. De ca. 
10.000 patienter har samlet en meget bred etnisk og social baggrund. 
Klinikken deltager i uddannelse af medicinstuderende, KBU- og 
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speciallæger og har siden sin etablering været meget eksperimenterende i 
sin organisation, i anvendelsen af IT og har deltaget i en række 
forsknings- og udviklingsprojekter, herunder forskertræningsprojekter 
udført af klinikkens uddannelseslæger. Klinikken ICPC koder sine 
konsultationer og er akkrediteret januar 2016. FEA Aalborg og Sløjfen 
samarbejder ift.  lokaler, hvilket gør at der i tilknytning til Sløjfen findes 
undersøgelsesrum dedikeret til undervisning og forskning. 

Aftale	
Den aktuelle samarbejdsaftale tilsigter at fremme undervisning knyttet til 
til patienter i almen praksis, pilotafprøvninger og udvikling af 
praksisnære løsninger. Aftalen gør det muligt for forskere ved SUND, 
AAU, der samarbejder med FEA Aalborg, at foretage 
patientundersøgelser i egnede lokaler og adgang til lån af klinikudstyr – 
fx Sløjfens ultralydsscanner. For Sløjfen bidrager samarbejdet til at 
fastholde klinikken som en udviklingsorienteret klinik, hvor 
undervisning, projektdeltagelse og samarbejde med forskere bidrager 
positivt til rekruttering og faglig udvikling i klinikken. De konkrete 
undervisningsforløb, projekter,  afprøvninger og lokaleforhold aftales ad 
hoc med Sløjfens ledelse og forskere ved FEA Aalborg. Den 
foreliggende aftale indeholder ingen gensidige økonomiske 
forpligtigelser, men hvis dette bliver relevant, vil vilkårene for Sløjfen 
svare til de vilkår der måtte gælde for andre klinikker, der indgår en 
samarbejdsaftale om undervisning, forskning og udvikling. Økonomiske 
aftaler mellem Sløjfen og SUND, AAU tiltrædes af xxxxxxx mhp at sikre 
tredje parts vurdering. 
 

Ikrafttræden	og	ophør	
Samarbejdsaftalen indgås per 1.6.2016 og foreløbig for en 3-årig periode. 
Aftalen kan opsiges af en af partnerne med mindst 3 måneders skriftlig 
varsel. Igangværende projekter på ophørstidspunktet gennemføres af begge 
parter efter denne aftales bestemmelser. 
 
Såfremt en part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne 
aftale, kan den anden part dog bringe aftalen til øjeblikkeligt ophør over for 
den misligholdende part. Inden en sådan ophævelse finder sted, skal den 
part, der ønsker at hæve aftalen, dog skriftligt have opfordret den 
misligholdende part til inden 30 dage at berigtige sådan misligholdelse. Har 
berigtigelsen fundet sted inden for 30 dage, kan ophævelse ikke ske som 
følge af den påtalte og berigtigede væsentlige misligholdelse. 

Tvister	
Tvister mellem parterne i forbindelse med samarbejdet skal søges afgjort 
i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt, skal tvisten afgøres ved de 
almindelige danske domstole.  
 
Nærværende aftale skal fortolkes og anvendes i forhold til dansk ret. 
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Underskrifter 
 
Dato og sted   Dato og sted 
   21.4.2016, Aalborg 
	
SUND, AAU    Lægerne Sløjfen 
Dekan Lars Hvilsted Rasmussen Praktiserende læge Martin Bach Jensen 
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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 kan-
didatuddannelsen i Muskuloskeletal fysioterapi truffet følgende afgørelse: 
 

Afslag på godkendelse af kandidatuddannelse i 
Muskuloskeletal fysioterapi 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 
om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse 
af videregående 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 ansøg-
ningen ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 852 af 3. juli 2015, 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 tids-
frist betragtes afslaget som endeligt.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Jette Søgren Nielsen  
Kontorchef 
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A2 - ansøgning om ny uddannelse 
Ansøger og udbudssted: Aalborg Universitet, Aalborg. 
Ansøgningsnr.: A2 Status på ansøgningen: Afslag 
Uddannelsens navn: Muskuloskeletal fysioterapi 
Den uddannedes titel 
(da/eng): 

Cand.san. i muskuloskeletal fysioterapi 
Master of Science (MSc) in Health (Musculoskeletal Physiotherapy) 

Hovedområde: Sundhedsvidenskab Genansøgning: Ja 
Sprog: Dansk Antal ECTS: 120 ECTS 
Link til ansøgning: http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d10a8c45  

 
RUVU’s vurdering  
d. 8. marts 2016: 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i be-
kendtgørelse nr. 852 af 03. juli 2015, bilag 4.  
 
RUVU noterer sig ansøgers intention om at give uddannede fysioterapeuter 
mulighed for en forskningsbaseret udbygning af deres kliniske kompetencer 
inden for et specialiseret område som muskuloskeletal fysioterapi. RUVU note-
rer sig endvidere, at aftagerne generelt er positivt indstillede over for forslaget. 
 
RUVU påpeger imidlertid, at ansøger ikke fremlægger konkrete tilkendegivelser 
fra aftagere, der vil medvirke til at løfte den kliniske undervisning. Da den klini-
ske undervisning er et bærende element i uddannelsen og medvirker til at dif-
ferentiere denne fra den eksisterende kandidatuddannelse i fysioterapi, betrag-
ter RUVU dette som en mangel i behovsafdækningen. 
 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d10a8c45
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