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Ergoterapeutforeningens høringssvar vedrørende Avanceret Klinisk Sygepleje 

på kandidatuddannelsen i sygepleje på Aarhus Universitet 

 

 

Ergoterapeutforeningen takker for invitationen til at være høringspart vedrørende 

etablering af en ny linje på kandidatuddannelsen i sygepleje på Aarhus Universi-

tet. 

 

Ergoterapeutforeningen er positiv overfor, at Aarhus Universitet etablerer en ny 

linje på universitetet, som har de kliniske kompetencer som omdrejningsfokus i 

en kandidatuddannelse. 

 

Det er vores overordnede vurdering, at der er et stort behov for en kandidatud-
dannelse, hvor det vil være muligt at forene højt specialiserede kliniske funktioner 
med akademiske metoder i et sundhedsvæsen, hvor kompetencekrav til opgave-
glidning, delegation, sammenhæng og vurdering fordrer mere og mere speciali-
sering og faglig ledelse. 
Vi kan dog kun opfordre til, at tilsvarende kandidatuddannelse bliver tilgængelig 
for eksempelvis ergoterapeuter men også for andre sundhedsfaglige professi-
onsbachelorer.  
 
Udviklingen især i det nære sundhedsvæsen i kommunerne kræver efter vores 
opfattelse, at flere faggrupper bliver højt specialiserede indenfor forskellige om-
råder. Borgernes grad af multi - sygdom kræver effektive tværfaglige indsatser og 
ledelse af forløb kræver specialisering af forskellige kompetencer, således at de 
rette medarbejdere kan tilrettelægge, lede og eksekvere indsatser, der er direkte 
målrettet den enkelte borgers behov.  
 
Ændringer i demografi, rekrutteringsudfordringer, ny teknologi og nye organise-
ringer vil også medføre nye arbejdsområder og funktioner for mange faggrupper, 
og det vil efter vores opfattelse være en stor styrke, hvis forskellige fagligheder vil 
få muligheder for at tilegne sig kandidatuddannelse med avanceret klinik. 
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Ergoterapeutforeningen står naturligvis til rådighed for eventuelle uddybende 
kommentarer i forhold til høringssvaret, og vi ser frem til at følge det fortsatte ar-
bejde. 

 

Med venlig hilsen 

   
Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen 


