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Referat af 14. møde i Uddannelsesudvalget ved Fysioterapeutuddannelsen Esbjerg – 
Haderslev mandag den 15. september 2014, kl. 9 – 12 i Esbjerg. 
 
Til stede: Brian Errebo Jensen, Jens Nielsen Gade, Anna Nielsen Rønnow, John Møller Bruhn, Jens 

Bach Johansen 
 
Afbud: Hanne Zaken, Birgith Andersen, Susanne Grann, June Knudsen, Sophie Rosenberg 

Andreasen, Marianne Thomsen, Lisbeth Minet, Casper Skønborg Sandholdt 
 
Referent: Jens Bach Johansen 
 
Dagsorden: 

1. Præsentationsrunde  
 

2. Godkendelse og supplering af dagsorden 
 

3. Udarbejdelse af endelig forretningsorden for UU for Fysioterapeutuddannelsen, herunder 
drøftelse af uddannelsesudvalgets opgaver og forventningsafstemning til arbejdet i udvalget 
Bilag: Forslag til Forretningsorden  
 

4. Valg af formand efter ny forretningsorden  
Alle eksterne medlemmer af udvalget er valgbare. Brian Errebo-Jensen genopstiller. 
 

5. Meddelelser - siden sidst 
a. Orientering fra formanden om begivenheder og aktiviteter siden sidste møde. 
b. 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 140915 
1. Ph.d. strategi 

ii. Beskæftigelsesundersøgelse 2014 
iii. Dimittendundersøgelse 2014 (UC Syddanmark) 
iv. Beskæftigelses- og dimittendundersøgelse juni 2014 

(Fysioterapeutuddannelsen) 
v. Optagetal 2014 
vi. Frafaldsstatistik 

c. Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder og aktiviteter med 
betydning for Fysioterapeutuddannelsen. 

 
6. Tema emne: Akkreditering v. Jens Bach Johansen 

Bilag: Akkrediteringsredegørelsen 
 

7. Status på studieordning – herunder uddannelsens indhold, profil, kvalitet og relevans (nyt fast 
punkt jf. forretningsordenen) 
 

8. Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder efter- og videreuddannelse (nyt fast 
punkt jf. forretningsordenen) 

 
9. Temaemne til næste møde  

 
10. Evt.  
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a. Mødeplan for det kommende år 
i. Uddannelsen foreslår onsdag den 11. eller 18. marts 2015 kl. 12 – 16.  
ii. Mødedato for efteråret afhænger af hvornår UC’et indkalder til fællesmøde for 

alle uddannelser. 
b. Øvrigt 

 
11.  Rundvisning i Fysioterapeutuddannelsens undervisningslokaler 

 
 
Ad. 1 Præsentationsrunde 
Hurtigt overstået da vi alle kendte hinanden. 
 
Ad. 2 Godkendelse og supplering af dagsorden 
Dagsorden godkendt uden supplerende punkter. 
 
Ad. 3 Udarbejdelse af forretningsorden 
Forslaget som var sendt ud på forhånd godkendtes uden ændringer. 
 
Ad. 4 Valg af formand 
Brian Errebo Jensen genvalgtes uden afstemning. 
 
Ad. 5 Meddelelser 

• Fra formanden: orienterede om Repræsentantskabsmødet i Danske Fysioterapeuter som skal 
afholdes her i efteråret. De store emner er forslag om ny uddannelsespolitik, forskningspolitik 
og sundhedspolitik. Brian nævnte at man i Danske Fysioterapeuter nøje følger udviklingen i 
ledigheden. Lige i øjeblikket er det ikke alarmerende. Ledigheden ligger højt lige efter 
dimissionerne, men falder så til omkring 5 % op til de næste dimissioner. Der er tendens til en 
stigning i ledigheden for hver årgang der uddannes. Der er ikke tal for, hvor mange der 
arbejder indenfor faget, og hvor mange der finder arbejde udenfor faget. Danske 
Fysioterapeuter arbejder på at finde disse tal. 

• Den skriftlige orientering fra uddannelsen: Jens Bach Johansen supplerede den skriftlige 
orientering. 

• Fra medlemmerne: John Bruhn orienterede om, at man på klinikken i Ribe havde involveret 
studerende i screening og udarbejdelse af træningsprogrammer til en efterskoles elever. 

 
Ad. 6 Akkreditering 
Jens Bach Johansen redegjorde for forløbet af akkrediteringsarbejdet indtil nu og hvad der kommer til 
at ske i den kommende tid. Det planlagte besøg fra akkrediteringspanelet den 23. oktober er af 
Akkrediteringsinstitutionen blevet udsat til den 9. januar 2015. Rektorsekretariatet vil samle de 
studerende, lærere, koordinatorer og leder der skal være med ved panelets besøg og forberede dem 
på de spørgsmål panelet kan finde på at stille. Udvalget imødeser resultatet af akkrediteringen. 
 
Ad. 7 Status på studieordningen 
Intet. 
 
Ad. 8. Status på den regionale uddannelsesdækning 
Kort diskussion om mulighederne for at uddannelsen eller UC’et kan byde ind med nogle tilbud om 
efter- og videreuddannelse af færdiguddannede fysioterapeuter. Det vurderes fra praksis, at de kurser 
og efteruddannelsesforløb der udbydes af Danske Fysioterapeuter og diverse faglige selskaber er alt 
for dyre. Konklusionen på diskussionen var, at vi skulle prøve at arbejde videre med udbud af kurser, 
men at det har vist sig svært, at få en tilstrækkelig søgning til kurserne. 
 
Ad. 9 Temaemne til næste møde 
Drøftelse af tværprofessionelle aktiviteter på campus blev foreslået som tema. Jens Bach Johansen 
lovede at undersøge mulige oplægsholdere og finde egnede vinkler på temaet. 
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Ad. 10 Eventuelt 
Næste møde i udvalget bliver 11. marts 2015 kl. 12.00 – 16.00. Notér det gerne allerede nu i 
kalenderen. Mødedato for efteråret kommer senere når UC’et har besluttet dato for 
uddannelsesudvalgenes møde med bestyrelsen. 
 
Ad. 11 Rundvisning 
Rundvisning blev foretaget i en pause. Uddannelsen er flyttet til nyrenoverede lokaler på F-gangen og 
ved Nytorv. Udvalgets medlemmer roste de forbedrede lokaliteter. 
 
 
Mødet slut kl. 12.00. 
 

Godkendelsesfrist for referatet 
08.10.2014 (8 dage efter udsendelse) 
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