Interuniversity EU-mastergrad
i komplementær helsevitenskap
Schengen-avtalen om
akademisk kvalitet på komplementærfeltet
En transnasjonal, støttet fjernundervisning
Representanter fra et nettverk bestående av 35 europeiske universitetsinstitutter kom sammen på det
historiske Schengen-slottet i Luxembourg i desember 2004 for å underskrive en avtale om en EUmastergrad i komplementær helsevitenskap. EU-mastergraden dokumenterer en felles strategi og
standard innen akademisk vitenskapelig og psykososial kvalifisering av fagpersonell i alternativ,
komplementær og integrert medisin, helsetjeneste og helsefremmende tiltak.
Det transnasjonale initiativet er del av “Leonardo da Vinci”-programmet til Europakommisjonen.
EU-mastergraden kan oppnås ved akademiske institusjoner som tilbyr den autentiske Leonardo
prosjektkursplanen (støttet fjernundervisning, 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 ved institusjoner med læreplaner som er godkjent som ekvivalente (www.interuni.net: Storbritannia er samarbeidspartner, andre forventes å ville følge). Den transnasjonale
beskrivelsen EU-mastergrad er alltid basert på en nasjonal mastergrad, mao. i henhold til østerrikske,
tyske eller britiske universitetslover.
“Helsefaglig personell er ofte svært kunnskapsrike på sitt komplementære eller alternative medisinske
felt”, sier prosjektkoordinator Chris Endler, forsker fra Østerrike. “Men de søker etter å utvide sin
horisont; innen kunnskap om offentlig helse, samt interdisiplinært samarbeid i feltene biologi,
medisin, helsevitenskap, humanetiske fag, vitenskapsfilosofi og komplementær medisin. De ønsker
kunnskap om moderne forskning, og mange av dem ønsker selv å delta i forskningsprosessen.”
”Også forbrukeren – kunden eller pasienten – ønsker informasjon om de generelle kvalifikasjonene til
sin terapeut; det er nødvendig med åpenhet”, uttalte uavhengig observatør Lorraine Williams,
representant for Prince of Wales-Stiftelsen for integrert helse i Storbritannia.
“For å kunne bli tatt seriøst, trenger komplementær medisin akademiske nettverk. I de europeiske
landene har vi bitene som kan utgjøre et imponerende genuint europeisk puslespill,” påpekte Michel
van Wassenhoven fra Europakommisjonen for homøopati i Brussel.
“Europa bør finne sin egen identitet”, sa Endler. “Når man sammenligner Verdens Helseorganisasjons
rangering av helsesystemene i verden, gjør de europeiske landene det rimelig bra. Når det gjelder
offentlig helse, virker Europa å være mindre individualisert enn Det Fjerne Vesten (USA) og mindre
masseorientert enn Det Fjerne Østen. Dette ser ut til å være en god balanse. Det er her konseptene

tradisjonell og komplementær kan føres sammen på en balansert måte. Europa har et sterkt arkaisk og
transcendentalt grunnlag, og var grunnlaget for den europeiske opplysningstiden. Det er her intuisjon
og vitenskapelig refleksjon kan bringes sammen. Europa var opprinnelsen til den psykoanalytiske
bevegelsen, og det var her rollen til terapeutisk interaksjon først ble utforsket på en vitenskapelig
måte. Europa led tross alt av følgene fra forskjellige kriger, og studerte som resultat nødvendigheten
av fredelig samarbeid.. Atskilt fra arroganse overfor de kulturer i verden der komplementære metoder
oppstår, eller der teknisk medisin er mer avansert, fortjener vi en europeisk selvtillit innen integrert
helseomsorg.
EU-mastergradprogrammet finansieres av Europakommisjonen (Leonardo da Vinci A/02/B/F/PP124.205 med totalt ca. 250.000 €). Dets samarbeidspartnere har utviklet en felles strategi og standard i
alle EU-landene for akademisk vitenskapelig og psykososial kvalifisering av fagpersoner i alternativ,
komplementær og integrert medisin og helseomsorg. Avtaler for kurspoeng, modul- og
studentoverføring innen disse partnerlandene garanterer europeisk og internasjonal utveksling.
Emnene i EU-mastergradprogrammet i komplementær helsevitenskap er
• helsefremmende tiltak (Verdens Helseorganisasjon), individuell og samfunnsmessig helsefremming;
helserelatert kunnskap
• fordypning i psykososiale ferdigheter
• kompetanse innen kommunikasjon i omsorgsforhold og i offentlig arbeid
• forståelse av paradigma og hovedtrekk i komplementær tilnærming
• forskningssituasjonen for komplementær medisin
• lærdom om deltagelse i studier, å skape og utføre studier, samt å skrive en vitenskapelig avhandling.
Dette prosjektet koordineres av Interuniversity College for Health and Development Graz/Castle of
Seggau (www.inter-uni.net). Det britiske/tyske/østerrikske personellet leder en postakademisk støttet
fjernundervisningsversjon av kurset som leder opp til EU-mastergrad (MSc) i komplementær
helsevitenskap ved universiteter i at, de, lu, dk og il i henhold til § 28 i østerriksk lov om
universitetsstudier. I april 2005 ble det første settet med 120 studenter fra forskjellige helseprofesjoner
immatrikulert. Vanligvis fyller studentene roller som distributører av informasjon i helsevesenet.
For øyeblikket er dette det eneste støttede fjernundervisningskurset som leder til en EU-mastergrad i
komplementær helsevitenskap.
Det ledsagende programmet leder til EU-mastergrad (MSc) etter 2-3 år, avhengig av studentens
forhåndskunnskaper. Det kombinerer didaktiske muligheter i form av gruppeseminar, støttede
multimediasamlinger, lesing og formulering av oppgaver, samt internettundervisning om hverdagsliv
og -arbeid. Kursavgiften er € 1250 pr. semester. For mer informasjon, kontakt www.inter-uni.net og
college@inter-uni.net.
En pionerånd er en forutsetning for dette kurset, da det inkluderer individuell, personlig vekst i tillegg
til tilfredsstillende metodisk-teknisk og intellektuell opplæring.
Studentene samles til fire helgeseminar hvert år ved sine lokale universitet, med foredrag,
psykososiale og Balint-grupper, samt støttet gjensidig utveksling. Mellom disse seminarene – på
våren, sommeren, høsten og vinteren – forventes det at de investerer et par timer tre ganger i uken i

multimedia- og veiledningsstøttede hjemmestudier, og at de resten av uken tar i bruk nylært kunnskap
og ferdigheter i hverdagslivet, i tillegg til å lese materiell etter individuell interesse. Resultatet av
denne prosessen ledes så tilbake til studiene. Nettverkskontakt mellom studentene sikrer en
kontinuerlig universitetsbevissthet. Transnasjonal interaksjon – mellom studenter så vel som personell
– skaper en helt spesiell akademisk atmosfære.
En tredjedel av kurset er avsatt til å forberede en masteravhandling. Denne kan baseres på
Interuniversity Colleges forskningsområder (www.inter-uni.net > research), som representert av dets
universitetspersonell, eller på studentens individuelle bakgrunn.
Kursavgift er € 1250 pr. semester (påmelding 2005). For mer informasjon, kontakt www.inter-uni.net
og college@inter-uni.net.
Den endelige Schengen-avtalen ble underskrevet på elven Mosel, i likhet med Schengen-avtalene som
regulerer de europeiske landegrensene. Nasjonene som var representert strakk seg fra Island i nord til
Italia i sør, og fra Storbritannia i vest til Ungarn i øst. Israel og Egypt hadde status som gjester.
Deltagerne konstaterte at alternativ, komplementær og integrert medisin og helseomsorg må
• bli oppfattet som viktige faktorer i offentlig og individuell helseomsorg
• innlemmes i generell kunnskap om helsefremmende tiltak og offentlig helse
• være veiledet av psykologiske ferdigheter og selvbevissthet
• avansere til interdisiplinære diskusjoner på akademisk nivå
• innordnes videre kvalitetskontroll og kvalitetsfremming
• innordnes videre akademisk forskning av høy kvalitet.
For mer informasjon om EU-inter-uni.net for komplementær og integrert helsevitenskap, se
www.inter-uni.net.
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