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Høringssvar til AAU vedr. ny
kandidatuddannelse.

Tak for muligheden for at afgive høringssvar. Det er med stor interesse vi har læst jeres oplæg
vedrørende udviklingen af en ny kandidatuddannelse i fysioterapi. Et øget fokus på udvikling af
kandidatuddannelser i Danmark stiller os stærkere i samarbejdet tværfagligt og på den
internationale scene. Fysioterapifaget i Danmark er i rivende udvikling og med denne nye
kandidatprofil er det vores overbevisning, at fysioterapeuter vil kunne varetage nye og udvidede
opgaver i sundhedssektoren. Med det stigende antal studerende på professionshøjskolerne, er det
nødvendigt at tænke på nye arbejdsområder for de kommende fysioterapeuter. Disse
arbejdsområder kan være i tværfagligt samarbejde med andre sundhedspersonaler og i
projektleder stillinger. Kandidat uddannelsen på AAU beskriver kompetencer indenfor
projektledelse, smerte-rehabilitering og videnskabsteknologi. Disse kompetencer, forankret i den
fysioterapeutiske kliniske praksis, beskriver en meget bredt funderet kompetenceprofil, som
adskiller sig markant fra øvrige udbudte kandidatuddannelser. Det er naturligt og nødvendigt med
en vis overlapning af emnerne videnskabsteori, men uddannelsen adskiller sig fra eksisterende
ved at have fokus på smerte og smertens indvirkning på rehabilitering. I forhold til test og
måleredskaber har AAU taget skridtet videre og inkluderer teknologien, hvilket er et kærkomment
emne.
FFI har hvert år omkring 400 kursister på idrætsfysioterapi kurser. Heraf vælger omkring 40 at
afslutte med eksamen. FFI har opnået international anerkendelse af uddannelsens indhold,
således at idrætsfysioterapeuter, uddannet i FFI regi og med specialistgrad, godkendes som
værende Sports Physical Therapists. Vi samarbejder for nuværende med SDU om moduler på
kandidatuddannelsen og er ligeledes interesseret i at samarbejde med AAU om moduler ”med rod
og fokus på det kliniske fysioterapeutiske arbejde”. FFI vil således kunne være aftager af
nyudklækkede kandidater i projektarbejder og som undervisere. Samtidig vil AAU, ligesom SDU,
være modtager af en del af FFIs idrætsfysioterapeuter, som ønsker at opnå specialistgraden og
den internationale anerkendelse.
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