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Referat af 15. møde i uddannelsesudvalget ved Fysioterapeutuddannelsen 

Esbjerg - Haderslev mandag den 2. marts 2015, kl. 12-16 i Esbjerg. 

 

Til stede:  Brian Errebo-Jensen, June Knudsen, Anna Nielsen Rønnow, Lisbeth 

Minet, John Møller Bruun, Birgith Andersen, Susanne Grann, Trine 

Mosbæk Sørensen, Jannie Fibecker Ladegaard, Pia Toft Assenholm 

(fra kl. 14.00) samt Jens Bach Johansen. 

 

Afbud:  Hanne Zaken, Jens Nielsen Gade, Marianne Thomsen og Anders Ene-

mark  

 

Referent:  Bettina Aagaard Jacobsen 

 

Dagsorden til 15. møde i Uddannelsesudvalget mandag den 2. marts 2015, 

kl. 12 – 16 i lok. 4165: 

 

 
1. Godkendelse og supplering af dagsorden 

 

2. Meddelelser - 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. Skriftlig orientering JBJO 100215 

1. Uddannelsesdirektør Karen Marie Madsen er fratrådt 

2. Ny udviklingskontrakt 2015-17  

3. Uddannelsesakkreditering – status 

4. Renovering og udbygning af lokaler 

5. Etablering af bevægelab i Haderslev 

ii. Frafaldsstatistik aug 14 – jan 15 

b. Orientering fra formanden om begivenheder og aktiviteter siden 

sidste møde. 

c. Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder 

og aktiviteter med betydning for Fysioterapeutuddannelsen. 

d. Orientering om institutionsakkreditering og fremsynsprocessen v/ 

institutchef Jannie Fibecker Ladegaard 

 

3. Tema emne kl. 13.00: Tværprofessionelle aktiviteter v/ ph.d. Bo Mor-

thorst Rasmussen 

Bilag: Bo Morthorsts bog rundsendt separat. 

 

Pause kl. 14.15 

 

4. Status på den regionale uddannelsesdækning kl. 14.30 – herunder ef-

ter- og videreuddannelse (fast punkt jf. forretningsordenen) v/ Pia Toft As-

senholm  

a. EVU kursus Anatomy Train (v/ Birgith Andersen) 

 

5. Status på studieordning – herunder uddannelsens indhold, profil, kvalitet 

og relevans (fast punkt jf. forretningsordenen) v/ Jens Bach Johansen 
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a. Ny uddannelsesbekendtgørelse og studieordning 2016 

 

 

6. Drøftelse af ændring af dimensionering v/ Jens Bach Johansen 

Bilag: Medlems- og ledighedstal fra DSA november 2014 

 

7. Temaemne til næste møde  

 

8. Evt.  

a. Mødeplan for 2015 

i. Mandag den 21. september 2015 kl. 9 – 15 inkl. årsmøde 

med bestyrelsen.  

b. Øvrigt 

 

 
1. Godkendelse og supplering af dagsorden 

Kort præsentationsrunde af de tilstedeværende, da der er kommet nyt 
medlem Trine Mosbæk Sørensen, repræsentant for de studerende i Esbjerg. 
 
Brian Errebo-Jensen forklarede lidt om mødestrukturen med nyt tema til 
hvert møde.  
 

Dagsordnen blev godkendt uden bemærkninger. 

 
2. Meddelelser - siden sidst 

a. Orientering fra uddannelsen; 
Den skriftlige orientering er sendt ud med dagsordnen. Susanne 
spurgte til, om udbygningen med grupperum og fjernelse af pavillio-
nen på F-gangen bliver til noget. Det er planlagt til at blive lavet 
sommeren 2015. 

Susanne spurgte ligeledes til, hvorfor aftalen med SDU ikke er med i 
udviklingskontrakten. Jannie forklarede, at de to ting er på forskelli-
ge aftaleniveauer. 
Brian spurgte til, hvordan man måler om målene bliver opfyldt. Der 
er på sektorniveau aftalt med ministeriet at det første år bruges til at 
udvikle målepunkter for de enkelte mål. Udviklingskontrakten kan 
ses på www.ucsyd.dk.  

Anna spurgte til, hvordan ny studieordning og udviklingskontrakten 
kommer til at spille sammen? Udviklingskontrakten er på overordnet 
niveau med tværgående temaer. Jannie uddyber i pkt. 2.d. 

b. Orientering fra formanden om begivenheder og aktiviteter siden 

sidste møde; 

Kort fra Repræsentantskabsmøde i november 2014. Danske Fysio-

terapeuter har vedtaget en ny uddannelsespolitik og forskningspoli-

tik.  

Jf. uddannelsespolitikken har Danske Fysioterapeuter som mål, at 

professionsuddannelsen fremadrettet skal ligge på universiteterne. 

Dette indebærer turnusordning på 1 år.  

Den nye forskningspolitik: Med de store mængder tilgængelig 

forskningsviden er det en udfordring for professionerne at imple-

mentere den stadig stigende mængde viden, der bliver produceret.  

 

I Danske Fysioterapeuters strategiplan nævnes 3 store udfordrin-

ger; nok arbejde til alle uddannede fysioterapeuter, fastholdelse af 

medlemmer, pressede løn- og arbejdsvilkår. 

http://www.ucsyd.dk/
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Der sker meget på uddannelsesområdet for tiden med bl.a. ny ud-

dannelsesordning og -fremsyn. Brian undrer sig over, at tingene 

skal presses igennem og hele tiden forandres. Der er mulighed for, 

at få repræsentanter fra ministeriet ud og orientere om udviklingen. 

 

UC Lillebælt har været en del i pressen på det sidste startet af den 

manglende institutionsakkreditering. Brian vil blot gøre opmærksom 

på, at det samme kan ske her, hvis ikke man er opmærksom. 

Jens har ikke samme holdning til placering af uddannelsen i univer-

sitetsregi som Danske Fysioterapeuter. Han stiller spørgsmålstegn 

ved, hvordan det skal kunne lade sig gøre, at skaffe turnuspladser 

til ca. 1.000 studerende årligt på landsplan. 

Uddannelsen er efterhånden blevet god til at undervise de stude-

rende i at finde forskningsbaseret evidens for deres arbejde.  

John kommenterer, at der ikke skal uddannes flere end der er be-

hov for. 

Brian uddyber at der er et godt samarbejde med professionshøjsko-

lerne og professionen skal ikke tales ned med historier om dårligt 

arbejdsmiljø mv. 

Der er sket en stigning i andelen af fysioterapeuter med akademisk 

overbygning; ca. 1.300 med kandidatuddannelse og 75 med ph.d..  

c. Ingen kommentarer. 

d. Orientering om institutionsakkreditering og fremsynsprocessen v/ 

institutchef Jannie Fibecker Ladegaard 

Selvevalueringsrapporten til institutionsakkrediteringen er blevet 

udsat til omkring november 2015. 

Institutionsakkrediteringen skal sikre kvaliteten på tværs af alle ud-

dannelser. Det arbejde er i fuld gang ved hjælp af bl.a. måling på 

studieaktivitet, ved hjælp af modulplaner samt evalueringer. De 

strategiske indsatsområder skal afspejles helt ned i de enkelte mo-

duler, f.eks. på brug af digitalisering eller antallet af udvekslings-

studerende. Målet er strategisk selvledelse med baggrund i de op-

satte rammer og evalueringer, hvilket er nyt for mange undervise-

re. 

Der vil blive afholdt kvartalsmøder mellem institutchef og de enkel-

te studieledere, for at imødegå kommende udfordringer.  

Der arbejdes på uddannelsen pt. på at få tilrettet modulplanerne, så 

studieaktivitetsmodellen (SAM) indgår som en integreret del af mo-

dulplanerne. Det kræver meget tid løbende at evaluere alle moduler 

og der skal findes en form, hvor der ikke bruges for meget tid på 

møder. 

Susanne mangler fortsat at se, hvordan SAM skaber bedre læring 

for de studerende. Hun ser det mere som en kontrolmulighed frem 

for et læringsredskab.  

jf. Jannie er det vigtigt at synliggøre, hvordan aktiviteterne er for-

delt, da studiet ikke kun handler om konfrontationstimer.  

Brian ser SAM som en forventningsafstemning mellem uddannelse 

og den studerende. 

 

Uddannelsesfremsyn: Fra ministeriets side blev der nedsat et ud-

dannelsesfremsyn for sundhedsuddannelser til at skabe overblik 

over, hvilke nye kompetencer de sundhedsfaglige professioner skal 

besidde i fremtiden.  Hovedområderne er kommunikative kompe-
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tencer, ny teknologi samt selv opdatere sig på ny viden.   

Der er nedsat en styregruppe og en koordinationsgruppe med del-

tagere fra aftagerfelt og PH. De overordnede juridiske rammer skal 

fastsættes her i foråret 2015. Uddannelserne bliver enten semester 

eller modul opbygget. Beskrivelse af de nye uddannelser ved be-

kendtgørelse skal foreligge primo 2016. Implementering sommer 

2016. Der er udvalgt ni sundhedsuddannelser, der skal igennem 

processen. 

Koordinationsgruppen nedsætter udviklingsgrupper for hver af de ni 

uddannelser samt en tværfaglig gruppe og 8 ad hoc grupper (f.eks. 

samspillet med praktikken, internationalisering). 

Uddannelserne skal fortsat være på 3.5 år, stadig indeholdende kli-

nisk undervisning samt fortsat have egne studieordninger. 

Det tværfaglige område er komplekst, når det er ni forskellige ud-

dannelser, der skal spille sammen. 

Brian kommenterer, at det er vigtigt at dimittenderne kender sit 

faglige ståsted, når de er uddannet. 

Jens: Aftagernes forventninger til de fremtidige kompetencer er ik-

ke nødvendigvis entydige. 

 

3. Tema emne: Tværprofessionelle aktiviteter v/ ph.d. Bo Morthorst 

Rasmussen på baggrund af evalueringen ’Det tværprofessionelle i undervis-

ning og praksis’. Slides fra Bo er vedlagt som bilag. 

Bo indledte med at stille spørgsmålet; skal man altid give aftagerfeltet det, 

aftagerfeltet gerne vil have? 

Det tværprofessionelle giver ikke mening, hvis ikke man er skarp på egen 

profession. 

Dialog om, hvordan de studerende skal lære det tværprofessionelle arbejde 

samt om den ændring der er sket de senere år omkring strukturering af det 

sundhedsfaglige område og opgavefordeling mellem f.eks. sygehus og 

kommune. Det er vigtigt at holde fast i de grundlæggende monofaglige 

kompetencer. Det viste sig i evalueringen, at de studerende lærer meget 

om sig selv i det tværfaglige modul. 

 

Dialog omkring kommunikationsformer og kommunikationen mellem for-

skellige faggrupper, herunder krav om journalskrivning og hvordan de stu-

derende bliver styrket i dette i den nye studieordning.  

 

4. Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder efter- og vi-

dereuddannelse (fast punkt jf. forretningsordenen) v/ Pia Toft Assenholm 

Pia gav en kort introduktion til Efter- og Videreuddannelsesområdet (EVU), 

hvor hun sidder på det sundhedsfaglige område. Pia vil fremover deltage i 

UU møderne for at få en større kobling til området. 

På EVU ses der pt. meget på SAM på baggrund af akkrediteringsprocessen. 

EVU skal have en overskudsgrad på 7,5 %. Fokussen på økonomi skyldes 

dels en lavere søgning til grunduddannelserne dels at der skal bruges flere 

ressourcer til forskningsområdet. 

Privatpraktiserende fysioterapeuter kan ikke trække momsen fra ved efter-

uddannelse (da sundhedsydelser er momsfritaget), hvilket giver en skæv-

vridning i forhold til andre faggrupper i forbindelse med deltagelse i bruger-

betalt efteruddannelse. 

John opfordrer EVU til at udbyde flere kurser, evt. i samarbejde med Dan-

ske Fysioterapeuter, da der bruges mange penge i det private segment på 
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efteruddannelse. 

De faglige selskaber anvender ECTS points på beviser, hvilket ikke er i 

overensstemmelse med reglerne. 

 

Pia orienterede om, at de i samarbejde med en Højskole i Bergen, arbejder 

på at udbyde Masteruddannelser i bl.a. psykiatri og sorg. 

Birgith deltager i et uddannelsesforløb ’Anatomic Trains’ (bevægelses-

analyse med fokus på muskler). 

 

5. Status på studieordning – herunder uddannelsens indhold, profil, kvalitet 

og relevans (fast punkt jf. forretningsordenen) v/ Jens Bach Johansen 

 

Se pkt. 2.d. under ’fremsyn’. Uddannelsen forventes inddraget i arbejdet ef-

ter sommerferien. 

Den største udfordring bliver at få aflivet myterne omkring kvaliteten i den 

nye uddannelse; at bevare en stærk faglighed, fortsat kun én studieord-

ning, uændret studietid, fortsat stærk praksistilknytning. 

 

6. Drøftelse af ændring af dimensionering v/ Jens Bach Johansen 

Bilag: Medlems- og ledighedstal fra DSA november 2014 

UC’et ønsker at dimensioneringen i Haderslev kan hæves med nogle få 

pladser.  

Ledighedstallene der blev sendt ud med dagsordenen blev drøftet. Danske 

Fysioterapeuter mener, at markedet har nået sit mætningspunkt med godt 

1.100 studerende på landsplan. 

Fremtidige vækstmuligheder vil primært være på det private arbejdsmar-

ked. På det offentlige arbejdsmarked indenfor hverdagsrehabilitering, 

kommunal forebyggelse, arbejdsmarkedsområdet, psykiatri, børneområdet 

(herunder Folkeskolen). 

Birgith spørger om Danske Fysioterapeuter mener, at der skal lukkes ud-

dannelsessteder, da der er uddannelsessteder med lav søgning.  

Brian mener ikke, at det nødvendigvis er en fordel at centralisere. 

Debat om uddannelsesniveau og hvilke stillinger man kan bestride som fy-

sioterapeut (f.eks. kandidat uddannet i behandlerstilling).  

Både Danske Fysioterapeuter og DSA har tilbud til dimittender om hjælp til 

jobsøgning og formidling af jobs. 

Punktet sættes på næste møde igen. 

 

7. Temaemne til næste møde  

Ny studieordning (fast punkt) samt drøftelse af ændring af dimensionering. 

 

8. Evt.  

a. Mødeplan for 2015 

i. Mandag den 21. september 2015 kl. 9 – 15 inkl. årsmøde 

med bestyrelsen.  

b. Øvrigt 

Fysioterapeutuddannelsen i Haderslev har haft et foredrag med 

Svend Aage Madsen omkring mænds sundhed. Uddannelsen forsøger 

at komme med i forskningsprojekter omkring emnet.  

 

Godkendelsesfrist for referatet 

26.03.2015 


