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Høringssvar om AUs kandidatuddannelse i fysioterapi.
Tak for muligheden for at kommentere oplægget til en kandidatuddannelse for fysioterapeuter i Aarhus.
Umiddelbart kan Dansk Selskab for Folkesundhed se en række fordele:
1. Fysioterapeuter får mulighed for at videreuddanne sig på universitetet, fremfor på
professionshøjskolerne, som - akademisk set – kan være en 'blindgyde'
2. Den monofaglige kandidat-uddannelse giver mulighed for en høj grad af specialisering og
målrettethed, som vil styrke fysioterapifaget på 'rejsen' mod evidensbasering.
3. Det at kandidatuddannelsen sigter mod klinikken og klinisk forskning med tæt tilknytning til
(kliniske) forskningsinstitutioner, vil sikre, at de kommende kandidaters kompetencer
vil tilgodese implementering og klinisk fysioterapi på længere sigt.
4. Umiddelbart lyder det fornuftigt at fokusere på neuro/hjertekar området, da kandidat-uddannelsen
på SDU har fokus på det muskulo-skeletale område.
På ulempesiden kan nævnes, at:
1. Professionsbachelorgraden i sig selv er adgangsgivende uden suppleringsuddannelse. Der er en
risiko for forringelse af niveauet, således at der på længere sigt bliver 'rigtige kandidater' med den
rigtige universitets-bachelor og ' andenklasses kandidater' med professionsbachelor baggrund.
2. At de tværfaglige kandidatuddannelser (cand. scient. san) vil blive mindre søgte af fysioterapeuter,
og på længere sigt blive til monofaglige uddannelser med primært sygeplejersker.
3. At man med en kandidatuddannelse i både Ålborg og Århus vil skyde over målet. Det bør
være enten Århus eller Ålborg. Det er ligeledes vanskelligt at se hvilket fokusområde en tredje
kandidatuddannelse i givet fald skulle have.
Det undrer i øvrigt, at der ikke i oplægget inddrages erfaringer fra den allerede eksisterende
kandidatuddannelse i fysioterapi på SDU, hvor det første hold kandidater blev færdige i sommeren 2013.
Der eksisterer efterhånden en lang række kandidatuddannelser, som mere eller mindre berører
folkesundhedsområdet.
Hvem skal sikre det store overblik over behovet og afgrænsningerne mellem de forskellige uddannelser?
Venlig hilsen
Torben Jørgensen
Formand for Dansk Selskab for Folkesundhed.

