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9. marts 2016 JBJO/baja 

 

 

Referat af 17. møde i Uddannelsesudvalget ved Fysioterapeutuddannelsen 

i Esbjerg-Haderslev onsdag den 9. marts 2016 kl. 12 – 16 i Esbjerg. 

 

Til stede: Brian Errebo-Jensen, Anna Nielsen Rønnow, John Møller Bruhn, June 

Knudsen, Marianne Thomsen, Susanne Grann, Birgith Andersen, Jens Bach Johan-

sen, Rina Østergaard (Indtil pausen). 

 

Afbud: Hanne Zaken, Lisbeth Minet, Jens Nielsen Gade, Anders Enemark og Trine 

Mosbæk Sørensen. 

 

Dagsorden til 17. møde i Uddannelsesudvalget onsdag den 9. marts 2016, 

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 (fremsendes senere) 

ii. Dimittendundersøgelse for Esbjerg  

iii. Dimittendundersøgelse for Haderslev 

iv. Frafaldsstatistik aug 15 – jan 16 (fremsendes senere) 

b. Orientering fra formanden om begivenheder og aktiviteter siden 

sidste møde. 

c. Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder 

og aktiviteter med betydning for Fysioterapeutuddannelsen. 

 

 

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

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

Rina Østergaard 

Bilag: 

i. Udkast til ny uddannelsesbekendtgørelse 2016  

ii. Fysioterapeutuddannelsen L1-L5 (er tidl. Fremsendt i mail 

11.01.16) 

iii. Forslag til skabelon for studieordning 2016 (fremsendes se-

nere 

iv. Tidsplan (er tidl. Fremsendt i mail 11.01.16) 

 

Kl. 14.30 – 15.00 Pause med rundvisning i nye grupperum på F-gangen, 

bevægelab og auditorium. 

 

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

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

 

5. Uddannelsens handleplan for 2016 v/Jens Bach Johansen (fremsendes 

senere – evt. i udkast) 

 

6. Samarbejde med kliniske uddannelsessteder v/ praktikkoordinator 

Anne Birgith Andersen 
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7. Projektmatch – en projektportal hvor bachelorstuderende og arbejdsplad-
ser kan finde hinanden omkring konkrete projekter http://www.projekt-
match.dk v/Jens Bach Johansen  
 

8. UC’ets sundhedssatsning 

Bilag: 

i. Etablering af Forsknings- og udviklingscenter for sundheds-

fremme i praksis. 

ii. Praksisnær og virkningsfuld viden om sundhedsfremme, 

velværdsteknologi og rehabilitering. 

 

9. Kommende møde 10. maj 2016 kl. 12-16 

 

10. Evt.  

 

 
Ad 1. Godkendelse og supplering af dagsorden 
June går 15.30 og John kl. 15.45.  
Dagsordnen blev herefter godkendt. 

 
Ad 2. Meddelelser - siden sidst 

a. Skriftlig orientering fra uddannelsen om begivenheder og akti-

viteter siden sidste møde.  

Der er kommet kommentarer fra direktionen til Uddannelsesberetnin-

gen for 2015. Ny udgave blev uddelt på mødet og udsendes sammen 

med referatet. 

Strategi for tværsektoriel kompetenceudvikling nævner begrebet 

’samskabelse’, der bliver centralt i fremtidens behandling, hvor bor-

gerne i højere grad skal inddrages. 

Helene Fuglsang-Damgaard er blevet udpeget til international koordi-

nator for Ergo-, Fys- samt Ernæring og Sund uddannelserne på 

UCSYD. Helene skal referere til international afdeling fsva. denne op-

gave. 

Alle Fysioterapeutuddannelserne har sammen ansøgt UFM om æn-

dring af kvotefordelingen i optagelsen fra 65/35 til 50/50. Jens vil 

gerne lave en form for sortering af kvote 2 ansøgerne. Der har været 

kigget på optagelsen på SDU, der laver dels en MCQ dels optagelses-

samtaler. De bruger et australsk system til MCQ, der koster ca. 

200.000 kr. SDU har haft en signifikant højere gennemførselsgrad ef-

ter den ændrede optagelse. I første omgang vil det være Jordemoder 

og Fys, der skal teste en ændret optagelsesprocedure.  

Brian glæder sig over ændringen af kvoten. 

John spørger til om prisen egentlig er så høj i forhold til, hvad andre 

systemer koster. 

Brian spørger til uddannelsesberetningen, at der må være op til 20 % 

af de studerende, der ikke er tilfredse med det faglige udbytte og ni-

veau inden der sættes ind. Det lyder som et højt tal.  

Vi har en udfordring med lave svarprocenter fra de studerende, men 

det arbejdes der med. 

Susanne pointerer, at der bliver talt om det på holdene uanset tallets 

størrelse. 

Rina forklarer at kvalitetssikringssystemet ud over statistikken blandt 

http://www.projektmatch.dk/
http://www.projektmatch.dk/
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andet også består af undervisernes evalueringer af undervisningen. 

Ud fra en skriftlig survey, bliver der lavet en mundtlig evaluering med 

holdet. 

I Haderslev er de studerende ikke tilfredse med de fysiske rammer. 

Det er planen, at nogle af uddannelserne i Haderslev skal flytte til 

Kolding. Det kan på sigt give en omfordeling af lokaler i Haderslev. 

Og der bliver løbende arbejdet med en forbedring af de fysiske ram-

mer. 

Brian lægger mærke til, at der er sket en forbedring af de fysiske 

rammer i Esbjerg og at de studerende nu udtrykker tilfredshed med 

dem. Det er vigtigt at uddannelsen holder fast overfor bestyrelsen, at 

der skal skabes bedre rammer i Haderslev. 

Birgith: De studerende i Haderslev føler sig indimellem glemt i forhold 

til Esbjerg.  

John spørger til, om der kan ske lukning af Fys udd. i Haderslev, nu 

da der er tale om en reducering af optaget. Det er i flg. Jens ikke no-

get vi forholder os til på uddannelsen pt., da der ikke foreligger pla-

ner om ændring af optaget. 

Brian spørger om det har betydning for Helle Brøggers ph.d. at ryg-

centret eventuelt flytter til Vejle. Det har det i flg. Jens ikke. 

 

Strategi for tværsektoriel kompetenceudvikling: 

Brian uddyber at der er nedsat et Advisoryboard under Roundtable i 

samarbejdet mellem kommuner, region, UCL og UCSYD. John Chri-

stensen (SYPL) sidder i boardet for Sundhedskartellet. Brian er sup-

pleant. Sundhedskartellet holder fast i kvaliteten af uddannelserne og 

at de ikke skal reduceres til en toårig uddannelser. 

Jens nævner at det er spændende med et øget tværsektorielt samar-

bejde – også i forhold til klinisk undervisning for de studerende. 

Marianne spørger til, hvor langt ud i institutionerne strategien er 

kendt, da den ikke var kendt i hendes organisation.  Ikke mange 

kendte den i forvejen. 

 

Frafaldsstatistikken udgår idet frafaldsprocenten indgår i uddannel-

sesberetningen.  

 

b. Orientering fra formanden om begivenheder og aktiviteter si-

den sidste møde. 

RSYD har fremlagt en spareplan, hvor man skal spare ca. 200 mio. 

kr. Dette er vel at mærke ud over den årlige 2% effektivisering, samt 

evt. besparelser på de enkelte institutioner. Der vil blive tale om flyt-

ning og lukning af institutioner, bl.a. flere mindre sygehuse. 

Høringsrunden løber til 14. marts. Regionsrådet træffer beslutning 

om besparelserne den 24.4.16. 

Brian er bekymret for bl.a. rygområdet, da der i forvejen er sket en 

kvalitetsnedgang på området. 

Forbedring på andre områder, bl.a. træningsforløb fremfor operation 

(GLAD). 

Danske Fys  har afgivet høringssvar. 

Danske Fys har udarbejdet folderen ”Fysioterapeuter i Folkeskolen”, 

da de ser både jobmuligheder og et behov for fysioterapeutisk viden i 

folkeskolen. Brian kunne godt tænke sig at se bachelorprojekter og 
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partnerskaber inden for området. 

John: Skolerne har ikke så meget fokus på hvad fysisk aktivitet er. 

Han ser også gerne bachelorprojekter om området. 

Rina: Uddannelsen kigger på, hvad vi kan finde af faste samarbejds-

partnere på den kliniske undervisning. Der er flere bachelorprojekter 

på vej på området. Anne Bjerg har sammen med en underviser på 

læreruddannelsen lavet ansøgning om projekt på folkeskoleområdet. 

Projektet er dog ikke bevilget penge fra forskningsprogrammerne. 

Susanne: i tidl. bachelorprojekter har det vist sig, at der er store kul-

turforskelle mellem forskellige faggrupper. Tværfaglighed bør tænkes 

bredere end kun på sundhedsområdet.  

John: Der skal oplyses fra højere og måske mere politisk sted om be-

hovet. 

Brian har skrevet rundt til alle kommunalbestyrelser om mulighe-

derne. Derudover afventer han en rapport fra Esbjerg kommune, der 

er ved at analysere hele børneområdet.  

Jens: skolerne ser måske fysisk aktivitet som en læringsting, hvor fy-

sioterapeuter ser det mere ud fra et sundhedsperspektiv. 

 

 

c. Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begi-

venheder og aktiviteter med betydning for Fysioterapeutud-

dannelsen. 

Intet 

 

Ad 3. Status på studieordning – herunder uddannelsens indhold, profil, 

kvalitet og relevans (fast punkt jf. forretningsordenen) v/ Jens Bach Johan-

sen og Rina Østergaard 

Processen har været lang og temmelig rodet. Bekendtgørelsen er ikke en-

delig endnu. Læringsmålene bliver ændret jævnligt og senest 7. marts.  

Nyt udkast til bekendtgørelse forventes mandag den 14. marts. Bekendtgø-

relsen skal træde i kraft 1. september, så studieordningen skal laves 

selvom bekendtgørelsen ikke er endelig endnu. Udkastet til studieordningen 

skal ligge klar ca. 1. maj til høring i UU (møde 10. maj) og censorformand-

skabet.  Også kliniske undervisere og studerende får udkast til udtalelse. 

Indstillingen til bestyrelsen skal ligge klar senest 17. maj. 

Rina præsenterer status på arbejdet. Præsentationen er vedlagt referatet. 

Dialog omkring dilemmaerne ved udprøvning af klinisk undervisning. 

Dialog omkring homogenitet/diversitet i uddannelsen i samspil med hvem 

der skal have indflydelse på indholdet i uddannelsen. Der er mange interes-

senter.  

Uddannelsen lægger vægt på, at der skal være emner, der går på tværs 

gennem hele uddannelsen. Der kigges også på tværgående undervisning og 

fælles interesser med de andre sundhedsfaglige uddannelser. 

De kliniske undervisere (skolekoordinatorerne) vil blive inddraget i arbejdet 

med udformning af semesterplaner og kliniske prøveformer.  

Der vil fortsat være overlap mellem praktikperioderne (4.-6. semester) og i 

overgangsordningen mellem nuværende og ny studieordning. 

 

Brian pointerer at det er nødvendigt at uddannelsen er skarp på, hvilke em-

ner UU skal kommentere på (f.eks. tværfaglighed/ tværprofessionalitet og 

praktik).  
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Susanne spørger til, om de enkelte Fys uddannelser kan skabe deres eget 

særkende, så vi kan tiltrække studerende. 

Jens: slutmål og slutkompetencer vil være ens for alle uddannelserne. Men 

der vil i de sidste 1,5 år af uddannelsen være mulighed for at vi kan sætte 

vores præg på uddannelsen. Der arbejdes f.eks. med at 5. semester skal 

have et internationalt fokus (udenlandske undervisere og litteratur, praktik i 

udlandet mv.). 

 

Det ser ud til, at sygdomsfagene bliver spredt ud på uddannelsen i stedet 

for som i dag koncentreret i et modul.  

 

Rina spørger til, om UU ønsker at modtage alt materiale i forbindelse med 

revisionen.  

Brian: hvis udd. ønsker kommentarer er det naturligvis fint at sende noget 

ud, men vi skal være specifikke på, hvad det er vi ønsker fra UU. 

 

Pause med rundvisning i nye grupperum på F-gangen, bevægelab og audi-

torium. 

 

Ad 4. Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder efter- 

og videreuddannelse (fast punkt jf. forretningsordenen) v/ Jens Bach Jo-

hansen 

Der er blevet lavet forslag til diplommodul i træningsprincipper, der des-

værre ikke bliver til noget, da EVU ikke er gået videre med forslaget. 

John foreslår at UC’et udbyder efteruddannelse i manuelle teknikker.  

Birgith: det bliver ikke nødvendigvis billigere end andre udbydere. 

Brian: UCL har samme problematik. Der kommer ikke nok tilmeldinger. 

Birgith arbejder på at arrangere temadage for vores kliniske undervisere in-

den for specifikke områder. 

 

Ad 5. Uddannelsens handleplan for 2016 v/Jens Bach Johansen  

På baggrund af uddannelsesberetning 2015 og udviklingskontrakten mellem 

ministeriet og UC’et udarbejdes uddannelsens handleplan. 

Der arbejdes blandt andet med feedback til studerende, internationalisering 

og professionsdannelse. 

Brian bifalder, at der er fokus på kompetenceudvikling af underviserne, 

blandt andet set i lyset af de nye studieordninger. 

Jens: Der følger ikke ekstra midler med, men der er plads i budgettet til en 

del aktiviteter. 

 

Ad 6. Samarbejde med kliniske uddannelsessteder v/ praktikkoordina-

tor Anne Birgith Andersen 

Praktiksekretær Lisbet Madsen og Birgith har været ude på flere klinikbesøg 

og fået nye praktiksteder, bl.a. Vejlefjord, en privat klinik i Vejle og Psyk. i 

Kolding. Vi vil gerne have flere praktiksteder inden for psykiatrien og i Ha-

derslev by. Samarbejdet med forsvaret har givet overvejelser om flere fys. 

stillinger i forsvaret. 

Birgith har deltaget i møde i Esbjerg kommune omkring arbejdsbelastnin-

gen af kliniske vejledere og øget kvalitet i den kliniske undervisning. 

Vi har pt. to internationale studerende. 

Brian bemærker, at det er dejligt uddannelsen har fokus på nicheområder 
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og alternative praktiksteder. Han spørger til, hvordan kvaliteten af den kli-

niske undervisning sikres. 

Birgith har hele tiden fokus på at finde egnede praktiksteder. Kvaliteten sik-

res ved dialogmøder med kliniske undervisere og praktikbærende ledere, 

kontakt mellem skolekoordinatorer og praktiksteder og besøg på klinikste-

derne. 

 
Ad 7. Projektmatch – en projektportal hvor bachelorstuderende og ar-

bejdspladser kan finde hinanden omkring konkrete projekter 
http://www.projektmatch.dk v/Jens Bach Johansen  
Nyt forum til samarbejde mellem virksomheder/institutioner og UC’et, hvor 
studerende og relevante projekter kan kobles. 

I første omgang er det kun bachelorprojekter på sundhedsområdet. På læn-
gere sigt er der mulighed for at øvrige uddannelser kan kobles på. 

Formålet er at skabe flere praksisnære projekter. 
I flg. planen skal portalen køre fra 15. april. 
Uddannelsen giver besked til praktikstederne, når siden kører. 
Der vil også blive mulighed for tværprofessionelle projekter. 
 

Ad 8. UC’ets sundhedssatsning 

Der kan igangsættes projekter inden for tre områder: 

- Børn, Unge og sundhedsfremme 

- Voksne og sundhedsfremme 

- Velfærdsteknologi og Rehabilitering 

projekterne kører via UC’ets videnscentre, hvor der kan søges midler. 

Jens opfordrer til at melde ind, hvis man har idéer til projekter. Der er ud-

bud to gange om året. 

 

Ad 9. Kommende møde 10. maj 2016 kl. 12-16 

På mødet vil udkast til kommende studieordning blive drøftet forud for ind-

stilling til bestyrelsen. 

Der kan komme andre punkter på dagsordenen, men fokus er på studieord-

ningen. 

 

Ad 10. Evt.  

Marianne, SVS Esbjerg har fået ny klinisk underviser, der oplever en stor og 

positiv forskel på studentermentalitet fra Sjælland, hvor han kommer fra. 

  

Opsummering af udvalgets aktuelle råd til bestyrelse og rektor/prorektor/direk-

tion: 

 

Ingen  

 

Mødet slut kl. 15.50. 

 

 

Referatet godkendt 

11. april 2016  

http://www.projektmatch.dk/

