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Kære Jens Ringsmose 

 

På baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk Universitets 

ansøgninger om godkendelse af ny kandidatuddannelse samt flytning af 

bacheloruddannelse er der truffet følgende afgørelse: 

 

Afslag på ny kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab samt afslag på 

flytning af bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab (Slagelse) 

 

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

af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingerne er vedlagt som bilag. 

 

Ved afslagene er der lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningerne ikke 

opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. 

juli 2021 med senere ændring. 

 
Det er et opmærksomhedspunkt, at uddannelserne er beskrevet i Syddansk 
Universitets institutionsplan for, hvordan Syddansk Universitet vil tilpasse 
tilgangen i Odense, jf. den politiske aftale om Flere og bedre 
uddannelsesmuligheder i hele Danmark. I forlængelse af afslaget henstilles derfor 
til, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen faciliterer en dialog med Syddansk 
Universitet og de relevante, omkringliggende institutioner med henblik på en 
koordination af fremtidige udbud på Vestsjælland.  

 

Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter 

modtagelsen af afgørelserne. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@ufm.dk. Ved 

spørgsmål til afgørelserne kan der ligeledes rettes henvendelse hertil.  

 

Såfremt ministeriet ikke har modtaget en indsigelse inden den fastsatte tidsfrist, 

betragtes afslagene som endelige. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Christina Egelund 

 

 

mailto:pkf@ufm.dk


 

 

 Side 2/6 

Uddannelses- og 

Forskningsministeriet 

  

 

Bilag: 1 – RUVU’s vurderinger af ansøgningerne 
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Bilag 1 – RUVU’s vurderinger af ansøgningerne 

 

Nr. A1 – Ny uddannelse – prækvalifikation 
(Efterår 2022) 

Status på ansøgningen:  
Afslag 

Ansøger og 
udbudssted: 
 

Syddansk Universitet (Slagelse) 

Uddannelsestype: Kandidatuddannelse 
 

Uddannelsens 
navn 
(fagbetegnelse): 

Folkesundhedsvidenskab 
 

Den uddannedes 
titler på hhv. 
da/eng: 

- Cand.scient.san.publ. 
- Master of Science (MSc) in Public Health 

Hovedområde: Sundhedsvidenskab  Genansøgning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Dansk Antal 
ECTS: 

120 ECTS 

Link til ansøgning 
på pkf.ufm.dk: 

https://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a601576478122af5  

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

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne som 

fastsat i bilag 4 i bekendtgørelse om akkreditering af 

videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

videregående uddannelser (nr. 1558 af 2. juli 2021 med 

senere ændring).  

 

RUVU bemærker, at uddannelsen er ledighedsbaseret 

dimensioneret, men har noteret sig, at SDU finder det muligt 

at oprette udbuddet inden for den samlede 

dimensioneringsramme for uddannelsen. 

 

RUVU lægger vægt på, at der er indkommet indsigelser fra 

både AU, KU og RUC, som bl.a. fremhæver, at den ansøgte 

uddannelse med fokus på profilerne ’implementering og 

evaluering’ og ’epidemiologi’ har væsentligt overlap med 

indholdet i de eksisterende kandidatuddannelser og peger på 

deraf afledte konsekvenser af et nyt udbud i det østlige 

Danmark med hensyn til rekrutteringsgrundlag og 

arbejdsmarkedsbehov. 

 

RUVU finder, at uddannelsen i folkesundhedsvidenskab i 

forvejen er geografisk spredt, og at det ikke er tilstrækkeligt 

dokumenteret, at der er behov for et nyt udbud i Slagelse. 

Derfor finder RUVU det sandsynligt, at etableringen at en 

bachelor- og kandidatuddannelse, som vil ligge i geografisk 

nærhed med beslægtede udbud, vil forringe vilkårene for 

disse udbud. 

 

RUVU bemærker, at ansøgningen er en del af SDU’s ambition 

om udflytning og regional forankring af eksisterende 

https://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a601576478122af5
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uddannelser, og at SDU i den forbindelse har planer om at 

udvikle sit campus i Slagelse. RUVU anerkender denne 

ambition og opfordrer til, at SDU overvejer, hvordan der 

samtidig tages hensyn til de eksisterende uddannelsesudbud 

på Sjælland og i København.  

 

Ved vurderingen af ansøgningen deltog RUVU-medlem Jakob 

Bigum Lundberg ikke. 
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Nr. E2 – Flytning – prækvalifikation 
(Efterår 2022) 

Status på ansøgningen:  
Afslag 

Ansøger og 
udbudssted: 

Syddansk Universitet (fra Odense til Slagelse) 
 

Uddannelsestype: Bacheloruddannelse 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Folkesundhedsvidenskab 

Den uddannedes titler 
på hhv. da/eng: 

- Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab 
- Bachelor of Science (BSc) in Public Health 

Hovedområde: Sundhedsvidenskab 
 

Genansøgning 
(ja/nej): 

Nej 

Sprog: Dansk 
 

Antal 
ECTS: 

180 ECTS 

Link til ansøgning på 
pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a601576478121
d6a 
 

Link - 
UddannelsesGuiden: 

https://www.ug.dk/ 

RUVU’s vurdering på 
møde d. 24. oktober 
2022: 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne 

som fastsat i bilag 4 i bekendtgørelse om akkreditering af 

videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

videregående uddannelser (nr. 1558 af 2. juli 2021 med 

senere ændring). 

RUVU bemærker, at uddannelsen giver retskrav til 

kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, som er 

ledighedsbaseret dimensioneret. RUVU har noteret sig, at 

SDU ansøger om at flytte bacheloruddannelsen fra 

Odense til Slagelse, og at flytningen kan ske uden, at det 

samlede optag på uddannelsen øges.  

 

RUVU lægger vægt på, at der er indkommet indsigelser fra 

både AU, KU og RUC, som bl.a. fremhæver, at den 

ansøgte uddannelse har væsentligt overlap med indholdet 

i de eksisterende bacheloruddannelser og peger på deraf 

afledte konsekvenser af et nyt udbud i det østlige Danmark 

med hensyn til rekrutteringsgrundlag og 

arbejdsmarkedsbehov. 

 

RUVU finder, at uddannelsen i folkesundhedsvidenskab i 

forvejen er geografisk spredt, og at det ikke er 

tilstrækkeligt dokumenteret, at der er behov for et nyt 

udbud i Slagelse. Derfor finder RUVU det også 

sandsynligt, at etableringen af en bachelor- og 

kandidatuddannelse, som vil ligge i geografisk nærhed 

med beslægtede udbud, vil forringe vilkårene for disse 

udbud.  

 

RUVU bemærker, at ansøgningen er en del af SDU’s 

ambition om udflytning og regional forankring af 

http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a601576478121d6a
http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a601576478121d6a
https://www.ug.dk/uddannelser/bachelorogkandidatuddannelser/bacheloruddannelser/sundhedsvidenskabeligebacheloruddannelser/folkesundhedsvidenskab
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eksisterende uddannelser, og at SDU i den forbindelse har 

planer om at udvikle sit campus i Slagelse. RUVU 

anerkender denne ambition og opfordrer til, at SDU 

overvejer, hvordan der samtidig tages hensyn til de 

eksisterende uddannelsesudbud på Sjælland og i 

København.  

 

Ved vurderingen af ansøgningen deltog RUVU-medlem 

Jakob Bigum Lundberg ikke. 

 


