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Referat af 12. møde i uddannelsesudvalget ved Fysioterapeutuddannelsen Esbjerg - 

Haderslev tirsdag den 3. april 2013, kl. 12-16 i Esbjerg. 

 

Til stede:  Brian Errebo-Jensen, Hanne Zaken, Jens Nielsen Gade, June Knudsen, Hans Lund, John 

Møller Bruun, Birgith Andersen, Annemette Jepsen, Vanessa Andresen, Jens Bach 

Johansen, Anette Maagaard  

 

Gæst: Esther Skovhus 

 

Afbud:  Marianne Thomsen, Anna Nielsen Rønnow, Susanne Grann, John Møller Bruun (uden 

afbud) 

 

Referent:  Bettina Aagaard Jacobsen 

 

Dagsorden: 
1. Godkendelse og supplering af dagsorden 

 
2.  Siden sidst 

a. Skriftlig orientering fra uddannelsen om begivenheder og aktiviteter siden mødet i 

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

Bilag: ”Skriftlig orientering”, ”Ansøgertal kvote 2 pr. 15. marts 2013”, 

”Beskæftigelsesundersøgelse januar 2013”, ”Dimittendundersøgelse januar 2013 

Esbjerg”, Dimittendundersøgelse januar 2013 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. 

 

3. Studieaktivitetsmodellen omsat til Fysioterapeutuddannelsen – fortsat punkt fra sidste møde 

v. Jens Bach Johansen 

Bilag: ”Studieaktivitetsmodellen ved Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev”. 

 

4. Tema emne 

a. Hvorfor søger de studerende fysioterapeutuddannelsen og hvem er de?  

Bilag "På vej til professionerne", studiestartsundersøgelse v. Anette Maagaard 

 

b. Hvilke forventninger møder de nye studerende uddannelsen med? 

Bilag: ”Studiestartsundersøgelse 2012” og  

”spørgeskema til fys. Studerende” v. Jens Bach Johansen 

 

c. Hvordan profilerer fysioterapeuter sig bedre, så de kan tilegne sig nichebeskæftigelse?  

Bilag: ’Health for Sale’ og ”Mønsterbryderrapporten” v. Esther Skovhus og Brian 

Errebo.  

 

5. Ny grunduddannelse - en orientering v. Anette Maagaard  

 

6. Temaemne til næste møde den 8. oktober kl. 12-16 

 

7. Evt. 
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Velkomst til Hanne Zaken og Vanessa Andresen – nye udvalgsmedlemmer. Ny sekretær Bettina 

Jacobsen. Hans Lund har sit sidste møde i dag, udtræder af arbejdsmæssige hensyn. 

Præsentationsrunde af alle tilstedeværende medlemmer. 

 

Pkt. 1.  Godkendelse og supplering af dagsorden 

Dagsordnen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 2.  Siden sidst 

- Orientering fra uddannelsen om begivenheder og aktiviteter siden sidste møde.  

 Der udsendes en skriftlig orientering, som man kan spørge ind til 

Birgith Andersen spørger til hvad ”Frascati manualen” er. Bruges som forskningsmæssig model til 

at definere/beskrive grundforskning, anvendt forskning og udviklingsarbejder. Modellen skal bruges 

efter krav fra Videnskabsministeriet. 

Jens Johansen: Optagelse februar 2013 – sammenligning af kvote 1 og kvote 2 mellem sommer og 

vinteroptag. Der er en ligelig fordeling mellem kvote 1 og 2 i vinteroptaget. Standby pladserne til 

vinteroptag er primært tildelt kvote 2 ansøgere. 

Der er en lille stigning i ansøgerantallet på kvote 2 i optag 2013.  

Har modtaget en henv. fra ANSA1 om at lave en præsentation af vores uddannelsessted til deres 

hjemmeside. 

Beskæftigelsesundersøgelsen viser, at de studerende der blev færdige sidste år har en pæn grad af 

beskæftigelse. 

Brian Errebo-Jensen bemærker at de studerende nævner i dimittend rapporten (Esbjerg), at der er 

mangelfulde studiefaciliteter, utilfredshed med studiemiljøet og at hele 29 % ikke vil anbefale UC 

Syd til andre. Dette er tal vi ikke kan ignorere. Det vil være beklageligt, hvis en sammenlignelig 

undersøgelse viser samme tendens næste år.  

Birgith Andersen nævner at forholdene er bedre i Haderslev – måske fordi uddannelsen der er 

mindre. Der mangler et nærmiljø i Esbjerg. 

 

En del studerende nævner også, at de mangler den håndværksmæssige del af uddannelsen. 

Uddannelsen er blevet mere akademisk og det kan der ikke laves om på. 

Brian Errebo-Jensen pointerer, at det er vigtigt at skolen tager tallene i rapporten alvorligt. 

Hans Lund pointere at der er forskel mellem akademisering og teoretisering. Der er ikke så stor 

interesse fra de studerendes side, at starte med et fælles basisår med andre uddannelser. Det 

kunne være en mulighed med mere turnus/praktik. 

Brian Errebo-Jensen spørger til svaret fra de studerende om at de ikke føler sig godt nok rustet. 

Det er vigtigt at forholdene er i orden bl.a. for at fastholde de studerende. 

Ny stillingsstruktur træder i kraft 1. august. Der skulle komme docent stillinger. Der kommer øgede 

krav til nye adjunkter der ansættes. Der er dog ikke meldt noget ud officielt endnu. 

 

- Orientering fra formanden om begivenheder og aktiviteter siden sidste møde 

Brian Errebo-Jensen sidder også i UU på UC Lillebælt, hvor de har et årligt møde med alle UU 

formænd og ledelsen v. UC Lillebælt. Han vil gerne have den samme ordning på UC Syd og retter 

henvendelse til rektor. 

Udover lockout af et stort antal folkeskolelærere er der ca. 17.000 statsansatte undervisere som er 

lockoutet. Dette er en lidt usynlig lockout. Bl.a. fysioterapeuter på Social- og Sundhedsskoler er 

lockoutet (ca. 60 på landsplan). 

Danske Fysioterapeuter har udarbejdet anbefalinger omkring screening af patienter med psykiske 

lidelser i relation til fysisk aktivitet. Der er et stort politisk fokus på psykiatrien og konsekvenserne 

af ulighed i sundhed, som slår meget igennem på det psykiatriske område. Praktik indenfor 

psykiatrien er væsentlig for at opbygge faglige miljøer og rekruttere fysioterapeuter til det 

psykiatriske område. 

Hans Lund supplerer med at der er øget fokus på psykiatrien fra studerende på kandidat 

uddannelsen. 

                                                                   
1 ANSA er de norske studerende organisation 
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Generalforsamling 7. maj i Danske Fysioterapeuter Syd med foredrag af Eva Roos og Bente 

Klarlund (se program på fysio.dk/ region Syddanmark). Indlæggene lægges efterfølgende på 

hjemmesiden. 

 

- Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder og aktiviteter med 

betydning for Fysioterapeutuddannelsen 

Ingen orientering 

 

 

Pkt. 3. Studieaktivitetsmodellen v. Jens Bach Johansen 

Fortsat fra sidste møde. 

Det er på landsplan besluttet at studieaktivitetsmodellen skal bruges på alle professionshøjskoler. 

Alle aktiviteter på fys er sat ind i de fire ’kasser’. Tydeligt at uddannelsen er modulopbygget og de 

enkelte moduler har deres egne mål, der skal opfyldes. 

Antallet af undervisningstimer er rimeligt fordelt på alle moduler – dog bortset fra modul 9 og 12, der 

er praktikmoduler samt modul 14. 

Fordeling med 8 undervisningstimer pr ECTS point. Dette giver 12 timer pr hold pr. uge. Tidligere lå 

der flere undervisningstimer i starten af uddannelsen. 

Måske skal uddannelsen omtænkes, så flere undervisningstimer lægges tidligt i uddannelsen, så nogle 

af de ”håndværksmæssige” færdigheder bliver indlært tidligere. 

Modellen er benævnt ’Den Blå Model’ og ligger på www.ucsyd.dk  

Brian Errebo-Jensen spørger om modellen bliver omsat til viden, ansøgere på uddannelsen kan bruge 

inden de søger ind, i forhold til f.eks. tidsforbrug på uddannelsen. 

Anette Maagaard nævner at de studerende kan bruge modellen som sammenligningsgrundlag i forhold 

til andre uddannelsessteder. 

Hans Lund nævner det er problematisk at undervisningsministeriet lægger stor vægt på 

klasseundervisning, da det er dokumenteret at det ikke er en speciel effektiv indlæringsmetode. Det 

er vigtigere at de studerende får feedback fremfor ’kateder undervisning’. 

Jens Nielsen Gade pointerer at det er vigtigt at lærerne er i stor kontakt med de studerende.  

Anette Maagaard - Kriterier for fastholdelse – mentorordning – flytte den studerende i den rigtige 

retning. 

Jens Bach Johansen – vil ikke kunne ses på studieaktivitetsmodellen – vejledning koster mange timer i 

forhold til f.eks. forelæsning, hvor man kan give mange flere studerende undervisningstid. 

Anette Maagaard – balance mellem administration og undervisning. 

Birgith Andersen – forskellig måder at undervise på - også når man er til stede. 

Brian Errebo-Jensen – relation mellem beskæftigelsesrapporten og studieaktivitetsrapporten. Hvad 

skyldes det at de ikke er så tilfredse? Har de for høje forventninger inden start? 

Birgith Andersen – de studerende er meget aktive på modul 8, der er meget fysisk. 

De studerende er ikke specielt interesseret i modulbeskrivelserne – de forstår dem ikke. Det skal 

præsenteres for dem på en enklere måde. 

June Knudsen – vigtigt at præcisere overfor de studerende at de skal forvente at bruge 40 timer om 

ugen, men jo kun være på uddannelsen ca. 12 timer ugentlig. 

Jens Nielsen Gade – de unge opfatter videregående uddannelser som en forlængelse af gymnasiet. 

Der kan vejledningen være bedre.  

Hans Lund – samme problem fra bachelor til kandidat. Er det et modenhedsspørgsmål? 

Jens Nielsen Gade – skolerne skal være forberedt på, at det ikke kun er de bedste studerende der 

søger og kommer ind. Flere studerende mangler studiemæssige færdigheder. 

Hans Lund – toningsforløb i gang omkring studieteknik på sundhedsvidenskab. 

Jens Nielsen-Gade – træningen skal ske allerede fra grundskolen. 

Esther Skovhus – omtænke vores tilgang til de studerende. Møder ikke de studerende hvor de er. De 

skal lære struktur.  

Anette Maagaard - toningsforløbet på Sundhedsvidenskab er på vej til fremover at være e-læring uden 

supervision. Ville gerne have den modulopbyggede uddannelse evalueret, men det er der ikke lagt op 

til fra ministeriets side. 

Afrunding ved Brian Errebo-Jensen 

 
Pkt. 4.  Temaemner 

http://www.ucsyd.dk/


 

 

 Side 4/5 

 

a. Hvorfor søger de studerende fysioterapeutuddannelsen og hvem er de? 
Anette Maagaard– udgangspunkt i undersøgelsen ”På vej til professionerne” og studiestarts-

undersøgelserne for Esbjerg og Haderslev. Gennemgang af undersøgelsernes enkelte 

punkter i udpluk.  2 bilag udleveret: artikel fra bladet ”Fysioterapeuten” nr. 6 2012 samt 
undersøgelsen ’På vej til professionerne’. 

 

b. Hvilke forventninger møder de nye studerende uddannelsen med? 
Jens Bach Johansen gennemgår studiestartsundersøgelsens enkelte punkter. For at 

imødegå, at de studerende stopper tidligt i uddannelsen, har man planer om at lave små 

videosekvenser, så ansøgere kan se lidt mere om, hvad uddannelsen kan bruges til og hvad 
man skal forvente i studietiden (at skulle røre ved patienter, behandle ældre mennesker, 

det handler ikke kun om elitesport). 

Hans Lund – det kunne være interessant at lave undersøgelsen på alle ansøgere og ikke kun 
på de studerende der bliver optaget. 

Mange af de studerende vil gerne arbejde med idræt og kommer selv med en idrætsmæssig 

baggrund. 

Vi ved ikke, hvordan de studerende bliver vejledt inden de søger ind. Mange kræver støtte 
og vejledning især i starten af studiet. 

Evt. bruge www.fysioterapeutuddannelsen.dk eller Danske Fysioterapeuters hjemmeside til 

information om, hvad uddannelsen indeholder. 
Der er et frafald på uddannelsen, som vi ikke er vant til. I sammenligning med andre 

uddannelser er vores frafald dog ikke blandt de højeste. En del søger væk efter første år, da 

vi ligger i et yderområde. Der arbejdes i hele UC Syd med en minimering af frafaldet. 
Danske Fysioterapeuter har de senere år lavet en målrettet indsats for at tiltrække og 

fastholde medlemmerne – både færdiguddannede og studerende medlemmer. 

 
c. Hvordan profilerer fysioterapeuter sig bedre, så de kan tilegne sig 

nichebeskæftigelse? 

Brian Errebo-Jensen præsenterer ”Mønsterbryderrapporten” fra ugebladet ”Mandagmorgen” 

fra marts 2009. Rapporten kan bruges som inspiration inden for alle professioner indenfor 
sundhedsområdet (slides er vedlagt referatet). 

Fremtidens sundhedsopgave er en træningsopgave. 

Hans Lund – en særlig opgave/mulighed for fysioterapeuter i forhold til livsstilsygdomme – 
ikke kun KRAM - for de særligt udsatte grupper.  

Mere fokus på træning fremfor operation. 

Rapporten er stadig særdeles aktuel.  
Birgith Andersen– der er flere punkter, der blev nævnt i rapporten, der ikke bliver så meget 

berørt i uddannelsen (f.eks. psykiatri, børn, coaching). 

Hans Lund – noget skal læres på grunduddannelsen, andre skal man først lære når man er 
uddannet. Man kan ikke berøre alle emner på grunduddannelsen. 

Det giver en udfordring i forhold til at ’man’ er så fokuseret på det faglige og ikke så 

interesseret i det tværfaglige. 
 

Esther Skovhus præsenterer uddrag af rapporten ”Health for Sale” – slides er vedlagt som 

bilag. 

Hans Lund ser en problematik i et for stort fokus på ”Forbedringsdelen” i cirklen, da der 
fortsat skal være fokus på ”genopbygning” og ”behandling”. 

Birgith Andersen – skal vi ændre uddannelsen, hvis vi skal have andel i ”forbedringsdelen”? 

eller skal vi have fokus på grunduddannelsen og efterfølgende videreuddannelse? 
Jens Nielsen Gade – det vil være rart hvis der kommer mere faglig viden i 

”forbedringsdelen”. 

Brian Errebo-Jensen – ikke lavet ud fra en professionsmæssig betragtning. Der er flere 
dilemmaer i oversigten. 

Jens Bach Johansen – inspirationen til at søge ind på studiet kommer meget fra 

”forbedringsdelen”.  
Hans Lund – kernen i hvad en fysioterapeut kan, skal kunne bruges inden for alle fire 

områder. 

Jens Nielsen Gade – den tværfaglige del kan i høj grad anvendes i ”forbedringsdelen”. 

Brian Errebo-Jensen – det offentlige område er slet ikke udtømt for jobmuligheder (f.eks. 
psykiatri, børneområdet).  

Hans Lund – skelne mellem hvad grunduddannelsen indeholder og hvad man som behandler 

ønsker at bruge den til. Uddannelsen skal være fokuseret. 

http://www.fysioterapeutuddannelsen.dk/
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Esther Skovhus – modellen kan bruges som øjenåbner for de studerende til hvad de kan 
bruge uddannelsen til. 

 

Brian Errebo-Jensen rundede emnet af. Vi skal holde fast i kernekompetencerne på 
grunduddannelsen. Det er også en arbejdsgivers forpligtelse at videreuddanne 

medarbejderne og øge deres kompetencer. Modellen kan bruges af alle uddannede til 

videreudvikling og jobskabelse – målgruppen er ikke kun dimittender. 
 

Pkt. 5.  Ny grunduddannelse v. Anette Maagaard 

Uddannelsespolitisk udvalg under UC rektorkollegiet har udarbejdet forslag til ny uddannelsesmodel. 
Professionsuddannelserne skal fremtidssikres. Forslag om 6 ugers moduler. Opdeling i: Grundfaglig 

viden, fordybelse og specialisering (5. semester valgfrit), speciale. 

Der er mange delte meninger om forslaget. 
Jens Bach Johansen – vi kan få udfordringer på 1. – 3. år, hvor der kan komme studerende fra andre 

uddannelser ind i et semester. 

Anette Maagaard gav eksempler på sammensætning af forskellige uddannelsesmodeller (valg på 5. 

semester). Det er vigtigt at sikre kvaliteten. 
Jens Nielsen Gade – må give udfordring for uddannelsesinstitutioner der ligger i udkantsområderne. 

Brian Errebo-Jensen – interessant at man præsenterer en ny model, når der slet ikke er evalueret på 

den eksisterende model. 
Anette Maagaard – mange af elementerne i forslaget bygger på den aktuelle politiske dagsorden. 

Forslaget bliver offentliggjort engang i april 2013. 

 

Pkt. 6.  Temaemne til næste møde 

Samarbejde med praksisfeltet med fokus på kompetencer. Hvilke kompetencer ønsker aftagerne/ 

arbejdsgivere, de nyuddannede har? 

 

Pkt. 7.  Eventuelt 

Udløbsdato på pladserne i udvalget? Valgperioden følger den kommunale valgperiode. Der er valg til 

efteråret. 

Hans oplyser, at der er kommet 50-60 ansøgere til kandidat uddannelsen i Fysioterapi på SDU. 

 

Mødet slut kl. 16.00. 

 

Godkendelsesfrist for referatet 

07.05.13 


