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Referat af 16. møde i uddannelsesudvalget ved Fysioterapeutuddannelsen 
Esbjerg - Haderslev mandag den 21. september 2015, kl. 11-12 i Esbjerg. 
 
Til stede:  Brian Errebo-Jensen, Anna Nielsen Rønnow, John Møller Bruun, 
 Hanne Zaken, Jens Nielsen Gade, Birgith Andersen, Lisbet Mad-

sen samt Jens Bach Johansen 
 
Afbud:  Lisbeth Minet, Anders Enemark, June Knudsen, Susanne Grann, 

Marianne Thomsen 
 
Ikke tilstede: Trine Mosbæk Sørensen, Pia Toft Assenholm 

 
Referent:  Lisbet Madsen 
 
Dagsorden til 16. møde i Uddannelsesudvalget mandag den 21. september 
2015, kl. 11 – 12 i lok. 4165: 
 

1. Hvilken betydning har den foregående information for den aktuelle 
udviklingsproces på Fysioterapeutuddannelsen? 

2. Hvordan kan UU støtte udarbejdelsen af ny studieordning? 

3. Kort nyt fra Uddannelsen 

4. Eventuelt, herunder datoer for møder i 2016 – forslag om forårs-
møde onsdag den 9. marts 2016 kl. 12 – 16. Efterårets møde fast-
sættes senere. 

 
Referat: 

 

1. Hvilken betydning har den foregående information for den aktuelle udviklingsproces 
på Fysioterapeutuddannelsen. 

2. Hvordan kan UU støtte udarbejdelsen af ny studieordning? 

Punkt 1 og 2 refereres under ét. 

På baggrund af informationen fra Jannie Fibecker Ladegaard, drøftedes Uddannelsesudval-
gets rolle og eventuelle initiativer i forbindelse med revisionen af uddannelsen.  

Udgangspunktet er de nationale rammer, som JFLA redegjorde for tidligere på mødet. JBJO 
uddybede rammerne, som de foreligger nu. Uddannelsen er fortsat 3,5 årig, men i stedet for 

 



 

 
en modulopbygning bliver uddannelsen fremover semesteropdelt med mulighed for at lave 
temamoduler indenfor semestrene. Forholdet mellem de uddannelseselementer der ligger på 
uddannelsen og de der ligger i klinikken ændres ikke ved revisionen. Det drøftes stadig på 
landsplan, hvorvidt der skal laves overgangsordninger for de studerende, som er startet på 
den gamle uddannelse. Udgangspunktet er, at der skal laves en overgangsordning, som gæl-
der for samtlige uddannelser. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg har tilkendegivet et ønske 
om, at der ikke laves overgangsordning, men at studerende, som er i gang, fortsætter på den 
ordning de er startet på. På spørgsmål vedr. dimittendprofil er svaret, at der udfærdiges et 
forslag til denne af studielederne på landsplan. 

Der blev vendt flere temaer i diskussionerne. Flere af temaerne kunne evt. danne grundlag 
for senere drøftelser i UU. 

Placering af den kliniske undervisning. UU ønsker at en mindre del af den kliniske under-
visning lægges tidligt i studiet, mens den overvejende del lægges mod slutningen i 5. og 6. 
semester.  

Der skal tilrettelægges et vindue til international mobilitet på 3 mdr. 

Flere tilkendegav, at nogle af de grundlæggende fag (anatomi og fysiologi) er afsluttede in-
den start på de længerevarende kliniske perioder. 

Der udtrykkes ønske om, at det tværfaglige element placeres sent på uddannelsen, så de stu-
derende inden da, har nået at tilegne sig en professionel identitet. For at kunne arbejde tvær-
professionelt og for den sags skyld tværsektorielt, er det nødvendigt, at de studerende har 
opnået kendskab til egen uddannelse og de muligheder og begrænsninger der ligger heri. 

Der diskuteredes, at monofaglighed kan komme forskelligt til udtryk i de forskellige sekto-
rer indenfor sundhedsvæsnet. Fysioterapeuter skal have en meget bred profil for at kunne 
tilgodese alle sektorer. Samtidig skal profilen være klar, så der ikke er tvivl om, hvad en fy-
sioterapeut kan i forhold til andre faggrupper. Det er vigtigt at få med over i en ny studie-
ordning. Det er vigtigt, at vi er åbne for nye arbejdsområder, hvoraf psykiatrien og det socia-
le- samt uddannelsesområdet er nærliggende. Det kunne være et emne for en temadrøftelse i 
fremtiden. 

Det drøftedes, at vi har gjort mange gode erfaringer med den modulopbyggede uddannelse. 
Det er vigtigt at sørge for, at disse erfaringer bringes i spil i den nye semesteropdelte ord-
ning. Nogle af de ting UU ønsker videreført er, at de kliniske undervisere deltager i uddan-
nelsesforløb på uddannelsen f.eks. på modul 9. I det hele taget er der tilfredshed med, at kli-
niske undervisere inddrages mere i forløbene både som undervisere og som medeksaminato-
rer, ligesom det også er godt, at uddannelsens undervisere deltager i kliniske forløb. Det 
kunne med fordel udbygges. En fortsættelse og udbygning af ”praktikforberedelsesperioder” 
blev fra flere sider anbefalet. 
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Det blev konstateret, at med den i forbindelse med Finansloven udmeldte besparelse, nok 
ikke er basis for udvidelse af økonomien. 

På baggrund af, at det på nuværende tidspunkt er svært at se, hvornår UU kan påvirke pro-
cessen med revision af uddannelsen, besluttedes det, at forslaget om dato for næste UU mø-
de fastholdes til onsdag den 9. marts 2016. Der bliver sandsynligvis bruge for mindst et eller 
to møder mere i foråret. Det/de indkaldes når tidsplanen for revisionen kendes. 

Diverse links i forbindelse med ny studieordning: 

http://sundhed2016.dk/afrapportering-fra-de-8-tvaergaaende-udviklingsgrupper/  

Tilmelding til informationsmøde 8. oktober 2015 https://evu.ucsyd.dk/fagområde/319 

Powerpoint præsentation fra Jannie institutchef Fibecker Ladegaard er vedlagt referatet som 
bilag. 

3. Kort nyt fra Uddannelsen 

Der var inden mødet udsendt skriftlig information. Der var en kort diskussion på baggrund 
af informationen om, at Danske Fysioterapeuter overfor Ministeriet har udtrykt ønske om en 
30% reduktion af studiepladser på Fysioterapeutuddannelsen. Brian Errebo og John Bruun 
tilkendegav opbakning til synspunktet, da prognoserne viser en markant dimittendledighed 
om 5-10 år. Jens Bach tydeliggjorde at der ikke på baggrund af aktuelle ledighedstal er basis 
for at skære på antallet af studiepladser og at en reduktion svarende til hele optaget i Hader-
slev + 5 studerende uvægerligt vil betyde store forringelser for uddannelsen af de resterende 
studerende. Der konkluderedes ikke på diskussionen. 
 

4. Eventuelt, herunder datoer for møder i 2016 

Som nævnt ovenfor besluttedes det at forårsmødet afholdes onsdag den 9. marts 2016 kl. 12 
– 16. Efterårets møde fastsættes senere. 
 

Opsummering af udvalgets aktuelle råd til bestyrelse og rektor: 

Ny studieordning 
- UU ønsker at en mindre del af den kliniske undervisning lægges tidligt i studiet, mens 

den overvejende del lægges mod slutningen i 5. og 6. semester.  
- Der udtrykkes ønske om, at det tværfaglige element placeres sent på uddannelsen, så de 

studerende inden da, har nået at tilegne sig en professionel identitet. 

 
Referatet godkendt 

09.10.2015 
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