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Referat af 13. møde i uddannelsesudvalget ved Fysioterapeutuddannelsen Esbjerg - 

Haderslev tirsdag den 11. marts 2014, kl. 12-16 i Esbjerg. 

 

Til stede:  Brian Errebo-Jensen, Hanne Zaken, Jens Nielsen Gade, June Knudsen, Anna Nielsen 

Rønnow, John Møller Bruun, Susanne Grann, Casper Skønborg Sandholdt, Vanessa 

Andresen samt Jens Bach Johansen. 

 

Afbud:  Marianne Thomsen, Birgith Andersen, Lisbeth Minet (uden afbud) 

 

Referent:  Bettina Aagaard Jacobsen 

 

Dagsorden: 
1. Godkendelse og supplering af dagsorden 

 
2. Præsentationsrunde   

 
3. Siden sidst 

a. Skriftlig orientering fra uddannelsen om begivenheder og aktiviteter siden sidste 

møde. Der kan på mødet spørges ind til den skriftlige orientering. 

Bilag:  

i. a. ”Orientering fra Institut for sundhedsuddannelse til Uddannelsesudvalg”,  

ii. b. ”Skriftlig orientering JBJO 140311”,  

iii. c. Fælles indspil fra Danske Professionshøjskoler og Sundhedskartellet 

iv. d.-e. ”Frafaldsstatistik Fysioterapeutuddannelsen fra aug. 13 – jan 14 for 

Esbjerg og Haderslev”. 

b. Orientering fra formanden om begivenheder og aktiviteter siden sidste møde. 

c. Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder og aktiviteter med 

betydning for Fysioterapeutuddannelsen. 

 

4. Ny valgperiode hvor længe sidder udvalget? v. Jens Bach Johansen 

 

5. Uddannelsesudvalgets nye rolle v. Brian Errebo-Jensen 

Bilag: a. Uddannelsesudvalgenes sammensætning og opgaver, b. Notat om undersøgelse af 

arbejdet i uddannelsesudvalg 

 

6. Akkreditering v. Jens Bach Johansen 

Bilag: Rammemodel-84039 

 

7. Tema emne  

Praktiksituationen; har vi de steder vi skal have? Oplæg v. praktikkoordinator Anne Birgith 

Andersen 

 

8. Mødedatoer 2014 - v. Brian Errebo-Jensen  

 

9. Temaemne til næste møde  

 

10. Evt. 
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1. Godkendelse og supplering af dagsorden 

Da Birgith Andersen er fraværende vil Jens Bach præsentere pkt. 7. 

Dagsordnen blev herefter godkendt. 

 
2. Præsentationsrunde   

Nye medlemmer af udvalget: Casper Sandholdt repræsentant for de studerende i Esbjerg 

samt Lisbeth Minet fra SDU (ikke til stede). 

Alle tilstedeværende medlemmer præsenterede sig. 

 
3. Siden sidst 

Jannie Fibecker, ny institutchef kunne desværre ikke deltage i dagens møde. Hun forventer at 
kunne deltage i efterårets møde. Skriftlig præsentation af Jannie er udsendt som bilag til 
dagsordenen. 
Jens fremlagde sin skriftlige orientering. 

 
Spg. fra Jens Gade om det ikke primært er universitetsuddannelserne, der er i fokus i forhold 

til uddannelsesfremsyn iværksat af Undervisnings- og forskningsministeriet? 
Der er generelt strammet op i forhold til akkreditering af nye uddannelser. F.eks. er den nye 
Bacheloruddannelse i velfærdsteknologi uddannelse, der blev forsøgt startet i Sønderborg, 
ikke blevet godkendt. Jens Bach forventer, at Professionshøjskolerne vil blive berørt at 
fremsynet. Anna Rønnow er via sit arbejde blevet bedt om at komme med input til 

arbejdsmarkedsrelevans.  
 
SU-fremdriftsreform: I flg. Jens Gade, kan de på ungdomsuddannelserne stoppe de 
studerende hurtigt ved manglende fremmøde. Den mulighed har vi ikke, da der ikke er 
mødepligt. På uddannelsen bliver der dog gjort meget dels for at være i kontakt med de 
studerende, der f.eks. udebliver fra modulprøver, dels at fastholde dem i uddannelsesforløbet. 
 

Muligt oplæg til drøftelse i udvalget, om der skal iværksættes studiestartsprøve. Vi har stort 
set ingen studerende, der ikke har bestået de første fire moduler efter 2. studieår. 
 
Jens Gade: det skal give mening hvis der skal indføres en studiestartsprøve og ikke bare ’fordi 
man kan’. Der skal være fornuft i en eventuel prøveafholdelse.  

Uddannelsen har pt. dispensation fra Undervisnings- og Forskningsministeriet til fritagelse for 

prøveafholdelse på modul 1. 
 
SDU flytter adresse til Degnevej, hvor der skal bygges 8.000 m2 på UC Syddanmarks 
idrætsanlæg, der er ejet af Esbjerg kommune. Til gengæld vil der blive anlagt et nyt multi-
idrætsanlæg på græsmarkerne ved Degnevej. Der stilles spørgsmål til, hvem der er bygherre 
og om tidshorisonten? Tidshorisonten er endnu ikke endeligt fastlagt. 
 

I flg. Vanessa har der været rygter i gang om at Fysioterapeutuddannelsen skulle flytte fra 
Haderslev til Kolding. Dette er der dog ikke hold i. 
 
Brian tilkendegiver, at det er flot, at vi har en (Rina Østergaard) ph.d. på vej (forventes 
afsluttet i efteråret 2014), to andre er på vej til at gå i gang med protokolskrivning. 
Projekterne er praksisnære og støttes af Udviklingsafdelingen på UC Syd. 
Brian vil gerne invitere Rina til at fortælle udvalget om sit ph.d.-projekt. Susanne foreslår, at 

Rina kan præsentere et mindre oplæg efter sit forsvar af projektet. 
 

Visionen fra UC rektorforsamlingen er, at 50 % af underviserne på UC’erne skal være ph.d. i 
år 2020 (Jf. UC Syddanmarks strategi på området, ønsker man at 20 % af underviserne skal 
være Ph.d. i løbet af en 10 årig periode).  
 

Casper spørger hvilken betydning det har for uddannelsen og de studerende, at skolen har 
ph.d.er som undervisere? I flg. Jens Bach skulle forskningen gerne føre ny viden med ind i 
undervisningen. Susanne uddyber at ny forskningsviden bliver integreret i undervisningen og 
gerne skulle give de studerende større mulighed for at lave udviklingsprojekter i praksis. Det 
er vigtigt for uddannelsen, at forskningsprojekterne er praksisnære. Det vil også få betydning 
for bachelorvejledningen. 
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John Bruun: i dette forum skal vi forsøge at påvirke uddannelsen til, ikke at blive for 
forskningsorienteret. Det skal stadig være håndværket der er i fokus. 
 
Brian: på den anden vi kan vi ikke ignorere, at flere studerende vil læse videre på 
kandidatuddannelsen. Der er direkte adgang, så det kræver at de studerende har de 
nødvendige akademiske kompetencer. Det kræver samtidig, at flere undervisere har et højere 
akademisk niveau. 

 
Ændring og opdatering af undervisningslokaler er i gang og løber hen over foråret/sommeren. 
Der tages et lokale ad gangen. Den nye placering af bevægelab er dog endnu ikke på plads. 
 
Spørgsmål fra Brian vedrørende frafald, idet der er et større procentvis frafald i Haderslev i 
forhold til Esbjerg. Har dette også været gældende tidligere? I flg. Jens Bach er frafald mange 
ting og kan have mange årsager. Ifølge Vanessa har der ikke været så stort frafald i Haderslev 

her i det nye år.  
 

Vi har på uddannelsen besluttet at undersøge frafaldet nærmere. Vi vil derfor kigge nærmere 
på frafaldet i forhold til optaget. Flere uddannelsessteder agiterer for fremover at have et 
større optag på kvote 1 frem for kvote 2. Undersøgelsen skulle gerne vise mere om, frafaldet i 
forhold til kvoter. 
 

Orientering fra formanden: 
Der tales meget om ledighed og beskæftigelsesmuligheder for fysioterapeuter. Der er et 
rimeligt konstant niveau på 3-4 % ledighed for Fysioterapeuter. Der er en svag stigning i 
dimittendledigheden. Der er i 2013 optaget godt 1.100 studerende på 
Fysioterapeutuddannelsen på landsplan. Der er ca. 10.000 fysioterapeutstillinger. Det er 
derfor en udfordring for professionen at finde nye beskæftigelsesmuligheder for 

fysioterapeuter. 
Gennemsnitsalderen for en fysioterapeut på arbejdsmarkedet er 40 år.  
Ved den seneste dimittendundersøgelse på UC Syd var 87 % af de dimitterede i relevant 
beskæftigelse. 
John oplever at modtage mange henvendelser vedrørende virksomhedspraktik fra nye 
dimittender. Jf. Brian har ledige der kommer i virksomhedspraktik dog en større mulighed for 
varigt arbejde. Hanne tror på, at der er et udækket behov i kommunerne for flere 

fysioterapeuter.  
Den nye folkeskolereform kan også give øgede jobmuligheder. 
 
Der er to nye monofaglige kandidatuddannelser på vej: neurofagligt (Århus Universitet med 
udgangspunkt i Hammel Neurocenter) og smertebehandling/ teknologi (Aalborg Universitet). 
 
Susanne Grann synes det er værdifuldt at dimittenderne kan have gavn af at afprøve 

jobområder der ikke nødvendigvis er traditionelle for området. Vi skal fra uddannelsen hjælpe 
til med, at dimittenderne får øje på de nye jobmuligheder. 
 
Anna: inden for sygehusstrukturen er der mulighed for at komme ind på nye jobområder, 
f.eks. som mellemledere, der traditionelt er besat af andre jobprofiler. 
 

Ny publikation ”Next Practise” om KL’s bud på kompetencer hos dimittender fra 
sundhedsuddannelserne. Ergo- og fysioterapeuter er nøglemedarbejdere i at løfte de nye 
behov for forebyggelse og rehabilitering. 
 

Brian er genvalgt som regionsformand for Danske Fysioterapeuter i region Syddanmark for en 
4-årig periode. 
 

Brian spørger til hvordan samarbejdet med FSR i Esbjerg fungerer. Casper er nyvalgt formand 
og er ved at genskabe udvalget og arbejdet i udvalget. Brian og Casper taler nærmere om 
FSR's arbejde. 
 
Susanne har sendt invitation til udvalget til fremlægges af et innovationsprojekt på 
Sydvestjysk Sygehus (SVS) med 24 studerende fra Ergo-, Fys- og sygeplejerske 
uddannelserne og Fælles Akut Modtagelse (FAM) på SVS. Hun håber det også kan give input 

til bachelorprojekter samt give flere fremtidige udviklingsprojekter. 
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4. Ny valgperiode hvor længe sidder udvalget? v. Jens Bach Johansen 

Udvalget bliver valgt for 4 år fra 1. maj 2014 til 30. april 2018. Valgproceduren er 

gennemført. Dog mangler der at blive udpeget to medlemmer (dette skal formelt ske via UC 

Syds bestyrelse). Uddannelsen har indstillet John Bruun fra aftagerfeltet og Lisbeth Minet fra 

SDU.  

 

5. Uddannelsesudvalgets nye rolle v. Brian Errebo-Jensen 

Nyt lovforslag omkring uddannelsesudvalg på UC’erne. Der er åbnet op for at oprette fælles 

udvalg, f.eks. på sundhedsområdet. Dette er der dog pt. ikke planer om på UC Syddanmark. 

Der er heller ikke begrænsning på antallet af medlemmer længere. Udvalgets kommissorium 

bliver udvidet, således at udvalget nu kan tage emner om af egen drift og rejse eventuelle 

problemstillinger overfor UC’ets bestyrelse. 

Uddannelsesudvalgene skal med på råd ved f.eks. oprettelse af nye uddannelser.  

Jens Bach ser ikke udvidelsen af beføjelserne som den store ændring i forhold til, hvordan 

arbejdet i udvalget har fungeret hidtil. Brian ser det som en styrke, at bestyrelsen ikke kan 

træffe væsentlige beslutninger, som fx oprettelse af nye uddannelser, uden at spørge 

uddannelsesudvalgene. 

 

Brian orienterede kort om en undersøgelse om arbejdet i uddannelsesudvalg offentliggjort af 

FTF og udsendt som bilag til dagsordenen. 

 

Susanne mener ikke undersøgelsen kan bruges til så meget, grundet det lille reference-

grundlag. Brian mener det er fint at det er beskrevet, hvad det f.eks. betyder, at en 

studerende kan bruge et semester i udlandet, samt hvordan man sikrer kvaliteten af udlands-

opholdet. 

 

Susanne orienterede kort om udlandspraktik på uddannelsen. Hidtil har det kun være i 

praktikken på modul 9, de studerende har været i udlandspraktik. Her i foråret prøves det af 

på modul 12 med et par studerende. Der er visse krav til det udenlandske praktiksted, der 

skal være opfyldt. I modul 9, kommer de studerende, der har været i udlandspraktik, til en 

mundtlig intern bedømmelse på baggrund af et skriftligt oplæg. Flere fra praksis har dog 

oplevet, at de studerende, der har været i udlandet, ikke har fået lov til at have egne 

patienter, når de er i udlandet.  

 

Der kører pt. et tre måneders tværfagligt forløb med udenlandske studerende med 10 ugers 

teori og 4 ugers praksis. Der er også udveksling af studerende med blandt andet universitetet 

i Bangkok. Brian spørger til omfanget af studerende, der er i udlandspraktik. I Esbjerg er det 

ca. 1/3 der tager ud. I Haderslev er tallet lavere. Det kan være dels kulturelt, dels bunde i, at 

der er flere norske studerende i Esbjerg. 

 

Anna har fungeret som medeksaminator i Haderslev til modul 9 prøven for studerende der har 

været i udlandspraktik. De studerende kommer hjem med mange gode erfaringer, men 

mangler på det strukturelle og systematiske. 

 

I flg. Jens skulle det alt andet lige også gerne give nogle andre erfaringer at komme til 

udlandet og studere. Det er også derfor, der bliver afholdt en prøve frem for blot at give merit 

for opholdet. Der bliver arbejdet en del med arbejdsjournaler inden de tager ud. 

 

6. Akkreditering v. Jens Bach Johansen 

Der er nedsat en akkrediteringsgruppe bestående af Jens Bach Johansen, specialkonsulent 

Svend Erik Henningsen samt studiesekretær Bettina Jacobsen. Underviserne inddrages ad hoc. 

Uddannelsen skal akkrediteres på 5 punkter. Da UC Syddanmark først skal institutions-

akkrediteres i 2015, blev uddannelsen udtaget til turnusakkreditering.  

 

Arbejdet i gruppen er godt i gang. Der arbejdes pt. på indstilling af områder/moduler, som 

uddannelsen ser som relevante til en nærmere gennemgang.  Der er enkelte punkter hvor 
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uddannelsen kan være bedre. Disse områder arbejdes der med. 

 

Det udsendte bilag ”Rammemodel for evaluering af fællesdelene i professionsbachelor-

uddannelsernes studieordninger” er oplæg til institutionsakkrediteringen. Ergo- og 

Fysioterapeutuddannelserne er udtaget til denne akkreditering. Jens Bach forventer dog ikke 

at arbejdet vil blive så omfattende. 

Brian spørger til samarbejdet med øvrige UC’er, der skal akkrediteres. Campuschef Anette 

Maagaard er ansvarlig for institutionsakkreditering og Jens Bach kender derfor ikke til arbejdet 

med akkrediteringen på dette niveau. 

 

Akkrediteringen går ud på, at sikre sig, at kvaliteten af uddannelsen er god nok. 

Akkrediteringsinstituttet refererer til Uddannelses- og forskningsministeriet. Hvis uddannelsen 

ikke bliver akkrediteret, får vi et år til at rette op på det der ikke fungerer. 

 

Den endelige akkrediteringsrapport vil blive sendt til uddannelsesudvalget.  

 

I flg. Jens Gade skal ungdomsuddannelserne ikke akkrediteres, men oplever større og større 

krav til kvalitet og øget kontrol. Ungdomsuddannelserne skal opfylde specifikke krav til 

karakterer og pædagogisk niveau og bliver kontrolleret af ministeriet. Uddannelserne bliver 

vurderet ud fra den samme matematiske model uanset geografi og demografi. 

 

Universiteter, bachelor- og professionsbachelorerne skal akkrediteres ud fra de samme 

kriterier, selvom uddannelserne er så forskellige. 

 

7. Tema emne Praktiksituationen; har vi de steder vi skal have? Oplæg v. praktikkoordinator 

Anne Birgith Andersen 

Da Birgith er forhindret i at deltage i mødet, fremlægger Jens Bach hendes præsentation. 

 

Input fra Brian: Praktikpladser er med til at skabe et godt fagligt miljø. Det er en udfordring i 

forhold til de små arbejdsområder, såsom psykiatrien, hvor der ikke er mange praktikpladser. 

Det er derfor vigtigt, at aftagerne/Fysioterapeutuddannelsen skaber praktikpladser også 

indenfor de mindre arbejdsområder. 

 

Præsentationen udsendes sammen med referatet.  

 

Spørgsmål: 

June spørger til skema til brug ved indrapportering af patientforløb. Jens har det liggende, 

men det er endnu ikke udsendt til praktikstederne. 

Brian: De kliniske vejledere skal have 1/16 diplomuddannelse. Drøftelse af relevansen for krav 

om en hel diplomuddannelse.  

Susanne: spørger til om Brian kender Danske Fysioterapeuters holdning til kombinations-

stillinger i kortere eller længere perioder. I flg. John har der tidligere været drøftet, at 

undervisere kan komme ud i klinisk praksis i kortere forløb, for at skabe en endnu bedre 

sammenhæng mellem skole og praktiksteder. 

Brian synes det er vigtigt, at der er så tæt et samarbejde mellem uddannelsen og praksis. 

Anna sætter også stor pris på det tætte samarbejde, som både den geografiske nærhed og de 

regelmæssige møder giver. Det skaber også en fælles holdning fra underviserne gennem hele 

forløbet for de studerende. Der er stor stabilitet i staben af undervisere.  

Susanne efterlyser klinisk undervisning på det tværfaglige modul 5 forløb, men ser desværre 

store udfordringer i det. 

Der arbejdes pt. med flere nye praktiksteder, bl.a. specialafdeling på Gjesing skole under Børn 

og Kultur i Esbjerg.  

 

Brian spørger om uddannelsen er tilfreds med antal og fordeling af praktiksteder. Vi mangler 

klinikker i øst samt indenfor psykiatrien, herunder lokalpsykiatrien, hvor der ikke er så mange 

terapeuter. Det er ligeledes et ønske, at få praktikpladser på større virksomheder, såsom 

Lego, der har eget bedriftssundhedscenter. Det er dog endnu ikke afklaret om området er 
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bredt nok til de længere praktikperioder. 

 

June mener det er vigtigt, at det grundlæggende håndværk kommer i første række og at basis 

er på plads inden de studerende begynder at tænke for meget i innovation. 

Anna giver udtryk for at der er mere potentiale i det kommunale regi. På sygehusene går 

tingene meget hurtigt, med kortere indlæggelser end tidligere. I det kommunale er patient-

forløbene af længere varighed og patienterne kommer hurtigere retur til genoptræning i det 

kommunale system.  

Brian spørger til om alle studerende kommer inden for alle felter i deres praktikforløb. Det 

arbejdes der ved hver praktikfordeling på at opnå.  

Der er kommet mere variation i praktikstederne, hvilket er glædeligt. Der må også være flere 

muligheder inden for jobcentrene, hvor der dog også er private aktører. Dette giver 

udfordringer ved syge ledige borgere, hvor der er to aktører (privat og kommunal) i forhold til 

den samme borger. Man kunne overveje at spørge ind til det ved KL i forhold til udbud af 

kommunale opgaver til private virksomheder og krav til de private aktører om forpligtelse til 

at tage studerende i praktik. 

Susanne lægger vægt på, at der skal være stabilitet i tilbuddet overfor de studerende. Dette 

risikerer at gå tabt ved private aktører, hvor kontrakterne typisk er af få års varighed.  

I flg. Jens Bach har vi også været nødsaget til at afslutte samarbejdet med enkelte 

praktisksteder, da de ikke kunne leve op til krav og kvalitet. 

 

8. Mødedatoer 2014 - v. Brian Errebo-Jensen  

Næste møde bliver den 15. september 2014 om formiddagen, hvor UC Syddanmark/ 

bestyrelse og direktion har besluttet at afholde fælles temadag om eftermiddagen med alle 

uddannelsesudvalg startende med frokost. 

 

9. Temaemne til næste møde  

Forslag 1: oplæg fra Rina til drøftelse af uddannelsens tilknytning til professionshøjskolerne 

eller flytning over i universitetsregi. Forslag 2: Akkreditering. Brian og Jens drøfter nærmere. 

 

10. Evt. 

Som et led i arbejdet med at imødegå frafald på uddannelsen, forsøger Jens Bach at få et 

projekt startet med en studerende fra Erhvervssprog og IT-baseret markedsføring til at lave 

målrettet markedsføring, for at præcisere overfor kommende studerende, hvad studiet går ud 

på, så vi får de rette ansøgere. 

 

Susanne: I OK13 blev det besluttet at der skal ske tidsregistrering for underviserne. Det har 

været godt for underviserne, at få klarlagt hvad de egentlig bruger deres tid på og hvordan de 

bruger deres tid i forhold til de studerende. 

 

På næste møde skal uddannelsesudvalget have en rundvisning i de nye undervisningslokaler. 

 

Mødet slut kl. 15.40. 

 

Godkendelsesfrist for referatet 

23.03.2014 (10 dage efter udsendelse) 


