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Neurologisk Faggruppe, Fagforum for Hjerte- og Lungefysioterapi, Dansk Selskab for
Folkesundhed

Høringsbrev vedr. Aarhus Universitets kandidatuddannelse i fysioterapi

Health, Aarhus Universitet, arbejder aktuelt på at etablere en kandidatuddannelse i
fysioterapi med forventet opstart september 2015.
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Regeringen ønsker et mere sammenhængende uddannelsessystem, og det er et politisk ønske, at universiteterne udvikler kandidatuddannelser rettet mod professionsbachelorer. Danske Regioner ønsker, at det sundhedsfaglige personale har kompetencer, som matcher de opgaver, arbejdsgange, organiseringsformer og teknologier,
som de står over for i det daglige arbejde1. Kommunernes Landsforening efterspørger
styrkede sundhedsfaglige kompetencer til at løfte stadig flere og mere komplekse
sundhedsopgaver på systematisk vis og i overensstemmelse med kommende eller
gællende retningslinjer og standarder2.
Health’s svar på disse ønsker er en satsning på at udvikle kandidatuddannelser rettet
mod sundhedsfaglige professionsbachelorer. Uddannelserne skal imødekomme samfundets efterspørgsel efter både mere specialiserede kliniske kompetencer samt stærke akademiske kompetencer i virkefeltet for sundhedsfaglige professionsbachelorer.
Kandidaterne skal med deres øgede kompetenceniveau være med til at løfte udfordringerne i det fremtidige, komplekse sundhedsvæsen.
Health’s kandidatuddannelser forankres i forskningsmiljøer omkring Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, samt Institut for
Folkesundhed, Aarhus Universitet. Kandidatuddannelsen i fysioterapi vil i særdeleshed kunne profitere af indgået aftale om oprettelse af et klinisk professorat i neurofysioterapi, der forankres i et samarbejde mellem Hammel Neurocenter, Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital.
Den her skitserede kandidatuddannelse i fysioterapi adskiller sig fra eksisterende uddannelser rettet mod fysioterapeuter med en særskilt faglig profil. Profilen indebæ1
2
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rer, at der uddannes kandidater med specialiseret viden indenfor kredsløbsbetingede
sygdomme (herunder livsstilssygdomme), neurologiske sygdomme samt særlig viden
om generel rehabilitering (herunder overgangen mellem sektorerne). Men derudover
vil kandidatuddannelsen også give kandidaterne stærke forskningsmetodiske færdigheder og generelle akademiske kompetencer som det at kunne tilegne sig og kritisk
vurdere ny viden, stærke analytiske færdigheder, evner til at kunne diskutere og syntetisere samt opstille nye løsningsforslag.
Uddannelsen har et patient-/borgerrettet sigte, og undervisningen vil foregå i tæt
samarbejde med forskningsmiljøer, der er klinisk funderede. Således vil dimittenderne have stærke forudsætninger for at indgå i og løfte udviklingen af specialiseret klinisk arbejde. Kandidatuddannelsen kvalificerer også til optagelse på ph.d. uddannelsen.
Vedlagt høringsbrevet er uddybende materiale om den planlagte uddannelse – herunder uddannelsens formål, erhvervssigte og kompetenceprofil samt kort oversigt
over nært beslægtede uddannelser. Health forventer årligt at kunne optage max. 25
studerende på uddannelsen.
Health er bekendt med, at også Aalborg Universitet har en kandidatuddannelse i fysioterapi under udvikling. Gennem dialog med Aalborg Universitet har vi fået mulighed for, at I som aftagere kan forholde jer til vores uddannelsesforslag i relation til
den profil, som Aalborg Universitet påtænker. Se høringsmaterialet for nærmere detaljer.
I er i jeres høringssvar velkomne til at tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
 Hvordan vurderer I uddannelsens formål og erhvervssigte?
 Hvordan vurderer I hele eller dele af kompetenceprofilen?
 Hvordan vurderer I behovet og relevansen af Health’s uddannelsesforslag set
i relation til nærtbeslægtede uddannelser?
Høringssvar bedes sendt til Inge Molt Ipsen (imi@sun.au.dk) med svarfrist 18.11.
2013.

Med venlig hilsen

Berit Eika
Prodekan for uddannelse
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