Universitetssamverkan för EU Master
i komplementär medicin
Schengenavtal om akademisk kvalitet inom det
komplementära fältet
En gränsöverskridande distanskurs
Representanter för ett nätverk av 35 europeiska universitetsinstitut träffades vid Schengens historiska
slott i Luxemburg i december 2004 för att skriva på ett avtal om en EU Master i Komplementär
medicin. EU-mastern ger underlag för en EU-bredd gemensam strategi och standard för akademisk
vetenskaplig och psykosocial kompetens för yrkesutövanden inom alternativ, komplementär och
integrerad medicin, vård och hälsofrämjande.
Det gränsöverskridande initiativet är en del av den Europeiska kommissionens “Leonardo da Vinci”program.
EU Mastern kan beviljas av akademiska institutioner som erbjuder den ursprungliga kursplanen för
Leonardo-projektet (vägledd distansutbildning, se www.inter-uni.net: campus.at@inter-uni.net,
campus.de@inter-uni.net, campus.lu@inter-uni.net, campus.dk@inter-uni.net, campus.il@interuni.net) ELLER av institutioner vars kursplan har godkänts som motsvarighet (www.inter-uni.net:
samarbetspartners från Storbritannien och andra förväntas komma till). Den gränsöverskridande
benämningen EU Master grundar sig alltid på den nationella magisterexamen, t.ex. enligt österrikisk,
tysk eller brittisk universitetslag.
”Yrkesutövanden inom vård har ofta stor kompetens inom sitt komplementära eller alternativa
medicinska fält” säger projektsamordnaren Chris Endler som är forskare i Österrike. “Men de söker
efter vidare horisonter: för kunskap om folkhälsa, för psykologisk kompetens, för ett interdisciplinärt
samarbete inom ramen för biologi, medicin, hälsovetenskap, humaniora, vetenskapsfilosofi och
komplementär medicin. De vill bli informerade om läget inom forskning, och ett flertal av dem vill
själva delta i forskningsprocessen.”
“Och även konsumenterna, både klienter och patienter, behöver få reda på vilken allmän kompetens
deras terapeut har – det finns ett behov av transparens”, sa den oberoende observatören Lorraine
Williams, representant för stiftelsen Prince of Wales Foundation for Integrated Health i Storbritannien.
“Den komplementära medicinen behöver akademiska nätverk för att kunna tas på allvar. I de
europeiska länderna har vi brickorna för ett imponerande och riktigt europeiskt pussel”, poängterade
Michel van Wassenhoven från den Europeiska Kommittén för Homeopati i Bryssel.
“Europa bör hitta sin egen hälsoidentitet” sa Endler. ”När man jämför Världshälsoorganisationens
rankning av vårdsystem i världen visar de europeiska länderna prov på mycket bra resultat. Vad gäller
folkhälsan ser Europa ut att vara mindre individualiserat än USA och mindre massorienterad än

Fjärran Östern. Detta verkar vara en bra balans. Det är här koncepten mainstream och komplementär
kan komma att mötas på ett balanserat sätt. Europa har en stark arkaisk och transcendental grund och
gav upphov till den europeiska Upplysningstiden. Det är här intuition och vetenskaplig reflexion kan
mötas. Europa bildade den psykoanalytiska rörelsen, och det är här den terapeutiska interaktionens
roll först utforskades på ett vetenskapligt sätt. Europa har ju trots allt själv lidit av konsekvenserna från
flera krig och har därför studerat behovet av ett fredligt samarbete. Bortsett från arrogans gentemot de
kulturerna i världen där de komplementära metoderna härstammar från, eller där den tekniska
medicinen är mer avancerad, förtjänar vi ett europeiskt självförtroende för integrerad vård”.
EU Master-programmet stöds av den Europeiska kommissionen (Leonardo da Vinci A/02/B/F/PP124.205 med sammanlagt ca 250.000 €). Samarbetspartnerna har utvecklat en EU-bredd gemensam
strategi och standard för akademisk vetenskaplig och psykosocial kompetens för yrkesutövanden inom
alternativ, komplementär och integrerad medicin, och vård. Avtal för studiepoäng, studiemoduler och
studentöverföring inom dessa samarbetsländer garanterar ett europeiskt och internationellt utbyte.
Ämnena inom EU Master-programmet i Komplementär medicin är:
•
•
•
•
•
•
•

hälsofrämjande (Världshälsoorganisationen), individuellt och globalt hälsofrämjande
hälsorelaterad kunskap
fördjupande inom psykosocial kompetens
kommunikationskompetens för hjälp till förhållanden och offentligt arbete
att förstå paradigmer och allmänna principer för komplementära närmanden
forskningsläget inom komplementär medicin
att lära sig att delta i studier, utforma och utföra studier, och skriva en vetenskaplig
doktorsavhandling.

Detta projekt samordnas av Interuniversity College for Health and Development Graz/Castle of
Seggau (www.inter-uni.net). Den brittiska, tyska, och österrikiska personalen styr en postakademisk
distansutbildningsversion av kursen som leder till en EU Master (Msc) i komplementär medicin på
universiteten at, de, lu, dk och il enligt §28 i den österrikiska lagen om universitetsstudier. I april 2005
registrerades den första uppsättningen på 120 studenter från olika fält inom vårdyrken. Vanligtvis har
studenterna rollen som informationsspridande i vårdsystemet.
Idag är detta den enda distansutbildningen som leder till en EU Master i komplementär medicin.
Parallellkursen leder till en EU Master (Msc) efter 2-3 år, beroende på studentens tidigare kompetens.
Den kombinerar didaktiska resurser i form av gruppseminarier, datorstödda sessioner, läsning och
redigering av arbeten, samt Internet-vägledning inom vardagsarbetet och vardagslivet. Kursavgiften är
€ 1250 per termin. För vidare information, kontakta www.inter-uni.net och college@inter-uni.net.
En pionjäranda krävs för denna kurs då den omfattar individuell och personlig tillväxt jämsides med
genomförandet av metodik-tekniska och intellektuella övningar.
Studenterna samlas på seminarier fyra helger per år på deras lokala universitet, med föreläsningar,
psykosociala och Balint-grupper samt ömsesidigt utbyte. Mellan dessa seminarier – på våren,
sommaren, hösten och vintern – förväntas studenterna lägga ned några timmar tre gånger i veckan för
dator- och vägledningsstödda hemmastudier, och resten av veckan för tillämpning av de nyinlärda

kunskaperna och kompetensen i ramen för deras dagliga arbete och liv, samtidigt som de får
utbildningsmaterial som är skräddarsytt för deras intresse. Resultatet av denna process får de återigen
tillbaka i studierna. Ett samverkande studentnätverksarbete garanterar en kontinuerlig
studieuppmärksamhet. Den gränsöverskridande interaktionen – studenternas och personalens – skapar
en mycket speciell akademisk stämning.
En tredjedel av kursen är planerad för att förbereda en Master doktorsavhandling. Denna kan grundas
på Interuniversity College forskningsriktlinjer (www.inter-uni.net > research), som representeras av
universitetspersonalen, eller på studentens individuella bakgrund.
Kursavgiften är € 1250 per termin (registrering 2005). För vidare information, kontakta www.interuni.net och college@inter-uni.net.
Det slutliga avtalet på Schengen-mötet skrevs på en båt på floden Mosel, på samma sätt som
Schengen-avtalen som reglerar de europeiska gränserna skrevs på. Representantländerna sträckte sig
från Island i Norden till Italien i Södern, och från Storbritannien i Västern till Ungern i Östern. Israel
och Egypten närvarade som gäster.
Deltagarna kom överens om att alternativ, komplementär och integrerad medicin och vård måste:
• uppfattas som en viktig faktor inom folkhälsa och individuell vård
• vara förankrad i den allmänna kunskapen om hälsofrämjande och folkhälsa
• styras av psykologisk kompetens och självmedvetenhet
• vara avancerad i en interdisciplinär diskussion på en akademisk nivå.
• genomgå vidare kvalitetskontroll och kvalitetsfrämjande
• vara underlag för vidare högkvalitativ akademisk forskning.
För vidare information om EU-inter-uni.net för komplementär och integrerad medicin, se www.interuni.net.
Kontakt: Chris Endler, kurssamordnare
college@inter-uni.net, 0043 316 42 38 13
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