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Brian Errebo-Jensen byder velkommen til nye medlemmer. Uddannelsen har anmodet 
om, at de studerendes råd ved uddannelsen i Esbjerg udpeger et nyt medlem til udvalget, 
men dette er ikke lykkedes på nuværende tidspunkt. 
 
Brian orienterer om, at det på et tidligere tidspunkt er besluttet, at der afholdes to længere 
møder om året i modsætning til tidligere, hvor der har været afholdt møder kvartalsvis. 
 
Deltagerne præsenterer kort sig selv. 
 
Brian præsenterer uddannelsesudvalgets rolle i øvrigt. Herunder at arbejdet i udvalget er 
dialogbaseret, samt at udvalget har mulighed for at komme med input til bestyrelsens ar-
bejde, ligesom udvalget er pålagt en række beføjelser af bestyrelsen. Uddannelsesudval-
get har desuden haft en særlig rolle i forbindelse med udarbejdelse og indstilling af ny stu-
dieordning 
 
De nye medlemmer opfordres til at byde ind med emner til dagsordenen.  

3. Præsentation af ny institutchef Heidi Have  
Heidi Have fortæller, at hun kommer fra en stilling som uddannelseschef ved OUH, hvor 
hun har arbejdet med klinisk uddannelse i forhold til studerende fra mellemlange og læn-
gere videregående uddannelser.  
 
Herefter præsenterer Heidi kort institut for sundhedsuddannelse. Foruden fysioterapeut-
uddannelsen, er der; ergoterapeut-, jordemoder-, bioanalytiker-, laborant-, sygeplejerske-
uddannelsen og Ernæring og Sundhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg flytter til 
Aabenraa til sommer. 
 
Alle de sundhedsfaglige uddannelser har været underlagt samme ressourcekævende for-
andring som følge af ny studieordning. Alle de sundhedsfaglige professionsbachelorud-
dannelser har nu 20 tværprofessionelle ECTS-point indlagt i bekendtgørelserne.  
Det tværprofessionelle element er endvidere en prioritet ved UC SYD, ligesom der ved 
UC SYD satses på det internationale område med flere.  
 
Udvalget spørger til, hvordan underviserne rustes til at undervise tværprofessionelt. Jens 
Bach Johansen svarer hertil, at det ikke er noget nyt som sådan for underviserne at ar-
bejde med tværprofessionalitet, samt at uddannelsen har valgt at arbejde med 22 ECTS-
point, i modsætning til de 20 påkrævede.  
Der er fokus på det tværprofessionelle element i praktikken. Der er derfor behov for op-
kvalificering af de kliniske undervisere. Heidi Have fortæller supplerende, at der er nedsat 
følgegrupper for implementeringen af studieordningerne på nationalt plan, samt at der er 
nedsat et Advisory Board med relevante regionale aktører til at understøtte udviklingen. 
Her arbejdes der blandt andet med, hvordan praksis kan støtte op om de reviderede ud-
dannelser. 
 
Under Round Table ” sammen om velfærd” er der udviklet en konference om tværprofes-
sionalitet, som vil blive afholdt d. 10. maj i Vejle. Uddannelsesudvalget vil modtage invita-
tionen, når den kommer. Der opfordres til hurtig tilmelding, grundet få pladser.  
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4. Godkendelse og supplering af dagsorden 
Dagsorden godkendes, med en enkelt tilføjelse til eventuelt om gymnasiereformen.  
 
 
5. 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. 

Jens orienterer om uddannelsesberetningen for 2016, hvor der blandt andet fremgår en 
række nøgletal for uddannelsen. Frafaldet ved uddannelsen er et kritisk nøgletal, og ud-
dannelsen arbejder med dette. Herunder undersøges muligheden for at benytte supple-
rende optagelsesmetoder til kvote to-ansøgere.  
Der har været en særlig stor andel af studerende, der er frafaldet forud for studiestart i fe-
bruar 2017 (16 studerende). Det undersøges, om der kan gøres en indsats for at skabe 
en relation eller aktivitet forud for studiestart for de studerende, der er optaget til februar-
optaget.  
En stor del af de studerende der frafalder har HF baggrund. Erling Petterson siger hertil, 
at der også på gymnasialt niveau er et væsentlig større frafald på HF. 
 

i. Økonomi 
Der har været en besparelse frem mod 2017 (2 % som følge af omprioriteringsbidraget). 
Der varsles nye besparelser i 2018.  
 

ii. Uddannelsesloft 
Der er sket en lempelse af uddannelsesloftet, så der nu bliver mulighed for at tage en ny 
uddannelse på samme niveau efter 6 år 
 

iii. Personalesituationen 
Der har været tre faste stillinger i opslag, som nu er besat. Endvidere er der en vikarstil-
ling, som endnu ikke er besat. Personalesituationen udfordrer tilrettelæggelsen af uddan-
nelsen, og medarbejderne er spændt hårdt for. Det er derfor glædeligt, at der snart starter 
nye medarbejdere. 
 
 

b. Orientering fra formanden om begivenheder og aktiviteter 
siden sidste møde. 

Brian har bidt mærke i terminologien i datamaterialet fra regionen omkring attraktivitet i 
sundhedsvæsenet; at ”der bliver kamp” om at rekruttere studerende fremadrettet. 
 
Danske Fysioterapeuter fylder 100 år i 2018, hvilket naturligvis vil blive markeret. Det vil 
være naturlig at fysioterapeutuddannelserne også inddrages i fejringen af professionen. 
 
Der er på nuværende tidspunkt 3,2 % ledighed, hvilket ikke er alarmerende. Imidlertid er 
der skærpet fokus på ledige dimittender, hvor ledigheden er væsentlig højere. Der er en 
nettotilførsel på 700 fysioterapeuter om året på arbejdsmarkedet, hvilket er udfordrende i 
forhold til at sikre beskæftigelse.  
Det er også vigtigt at være opmærksom på beskæftigelsesmuligheder for nyuddannede 
kandidater i fysioterapi.  
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Danske Fysioterapeuter arbejder mod at åbne op for nye arbejdsområder. Fx arthroseom-
rådet, psykiatri, folkeskoler, jobcentre etc. Det er tvingende nødvendigt af hensyn til be-
skæftigelsen. 

 
c. Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begi-

venheder og aktiviteter med betydning for Fysioterapeutud-
dannelsen. 

Anna Rønnow fortæller, at mens tallene for antallet af fysioterapeuter ansat i regionen jf. 
datamaterialet er konstant, er det ikke det billede hun genkender fra sygehus Sønderjyl-
land. 

6. Status på studieordning - herunder uddannelsens indhold, profil, kvali-
tet og relevans (fast punkt jf. forretningsordenen) 

a. Opfølgning på udvikling af studieordning 2016 v/ Jens Bach 
Johansen 

Rina Østergaard introducerer indledningsvis et overblik over studieordning 2016, som 
trådte i kraft d. 1 september. De studerende på studieordning 2008 overgår til studieord-
ning 2016 i august 2017.  
En af de store ændringer i revisionen er overgangen fra modul- til semesterstruktur, hvil-
ken uddannelsen har mødt positivt.  
De første to år af uddannelsen er fælles, hvilket vil sige at indholdet er fastlagt på natio-
nalt niveau. Uddannelsens sidste del er til gengæld institutionsspecifik. Imidlertid er der 
på fysioterapeutuddannelsen valgt, at der nationalt arbejdes med samme temaer på den 
sidste del af uddannelsen. 
 
Et konstant fokuspunkt på uddannelsen er koblingen mellem teori og praksis.  
Uddannelsen tilrettelægger ud fra følgende hovedprincip; de studerende skal først stifte 
bekendtskab med praksis, for derefter at stifte bekendtskab med det teoretiske perspek-
tiv.  
 
Igennem alle semestre arbejdes der med portfolioafleveringer. Dette har blandt andet til 
hensigt at skærpe de studerendes fokus på mål for læringsudbytte, og giver øget mulig-
hed for feedback. Formen understøtter endvidere progressionen i uddannelsen. 
Aflevering og godkendelse af portfolio er forudsætning for at gå til prøve, og prøverne lig-
ger sidst på semestret. Prøverne afspejler tæt kobling mellem teori og praksis. Prøvefor-
merne er inspireret af et gennemsyn af succesfulde prøveformer benyttet i de seneste to 
studieordninger. 
 
Ændringer som følge af ny studieordning i øvrigt:  

− Der er ændret på fagfordelingen i forhold til videnskabsområderne.  
− Et skærpet fokuspunkt på uddannelsen er at styrke de studerendes skriftlighed 

og evne til at argumentere. De studerende har været udfordret på dette område, 
og har ikke fundet dette relevant. 

− Det tilstræbes at have faste samarbejdspartnere (praksis).  
− Praktikken skubbes kvantitativt til senere på uddannelsen, mens de studerende 

er tidligere ude i praktik på første semester.  
− Internationaliseringsfokus på 5. semester 
− Der fokuseres på at skabe aktiviteter på tværs af årgange/hold 
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− Andelen af tværprofessionelle ECTS-point øges og fordeles på hele uddannel-
sen og udprøves i forbindelse med professionsrettede prøver. Der vil være for-
skellig udmøntning på de to udbudssteder. Der er endvidere fokus på at skabe 
borgercentrerede, tværprofessionelle muligheder i praksis 

− Andelen af valgfrie elementer øges (20 ECTS) og udprøves særskilt eller doku-
menteres i portfolio-aflevering.  

o På det 3. semester arbejdes der med valgfri målgruppe (sundheds-
fremme og forebyggelse).  

o På det 7. semester kan de studerende f.eks. vælge mellem  
 Idræt og sport 
 Sundhedsfremme og forebyggelse 
 Forandrings-/løsningsorienterede metoder. 

 
Udmøntningen af 1. semester gennemgås som eksempel, hvilket har været en stor suc-
ces. Funktionel anatomi udprøves forskelligt fra UC til UC. På UC SYD har tilrettelæggel-
sen taget udgangspunkt i studieprogressionen.   
 
I forhold til udvikling af de enkelte semesterbeskrivelser, udarbejdes disse i samarbejde 
med skolekoordinatorer og studiekoordinator, hvorefter udkastet sendes i høring. D. 30. 
marts 2017 skal alle semesterbeskrivelser ligge klar. 
 
Jens orienterer om, at der som følge af ny eksamensbekendtgørelse foreligger eksplicit 
krav om, at underviser fra uddannelsen skal deltage i prøver i praktikken. Uddannelsen er 
udfordret på det område og får svært ved at honorere kravet ved alle kliniske prøver. Der 
tilkendegives positive erfaringer med formen hidtil. 
 
Jens orienterer endvidere om, at han deltager i den nationale følgegruppe. Her er der 
fremkommet et krav fra KL og Danske Fysioterapeuter om, at alle fællesdelens prøver ud-
prøves ens. UC rektorkollegiet har tilkendegivet at det er i orden at studerende prøves ef-
ter lokale bestemmelser, så længe de i fællesdelens beskrevne områder udprøves. Det er 
altså i orden at der er lokale variationer. Læringsmålene for fællesdelen er ens for alle 
landets udbud.  

7. Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder efter- og vi-
dereuddannelse (Fast pkt. jf. forretningsordenen) v/Jens Bach Johan-
sen og Pia Toft Assenholm 

Jens orienterer om, at Pia Toft Assenholm, koordinator ved Efter- og videreuddannelsen 
ved UC SYD, ikke er blevet inviteret ved en fejl. Pia Toft Assenholm bliver inviteret på et 
senere møde med henblik på en dialog om at udvikle relevant efter- og videreuddannelse.  
Brian foreslår, at uddannelsesudvalget kan foreslå bestyrelsen at prioritere relevante fag-
lige områder. Imidlertid er det essentielt at få inddraget aftagerfeltet, herunder lederne 
som har beslutningskompetencen. 
 

8. Er vores praktikpladser dækkende for vores uddannelse med hensyn til 
antal og områder? Er der områder vi skal arbejde med at få bedre dæk-
ket – f.eks. psykiatrien, børneområdet, jobcentre mv.? v/Brian Errebo-
Jensen 
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I forlængelse af orienteringen under 5.b, fortæller Brian, at det er et langt sejt træk at 
åbne op for nye aftagerfelter, og Danske Fysioterapeuter ønsker at samarbejde med pro-
fessionshøjskolerne om at udvikle disse. 
Birgith orienterer om, at der generelt er et tilstrækkelig antal praktikpladser. Imidlertid er 
det til tider udfordrende at finde ressourcer til kliniske vejledere på flere ”specielle” praktik-
steder. Uddannelsen gør rigtigt meget for at skabe nye muligheder for de studerende. 
 
Anja Sørup Mortensen ytrer bekymring for, at nogle studerende ikke har oplevet sig til-
strækkelig klædt på i forhold til deres praktik i psykiatrien. Birgith kender til enkelte til-
fælde, men kan ikke genkende dette som generelt fænomen.  

9. Arbejdet med spotning og udvikling af talenter v/Jens Bach Johansen 
Jens orienterer om, at alle uddannelser skal arbejde med talentudvikling jf. talentbekendt-
gørelsen. Talentudvikling dækker ca. 10 % i modsætning til elitebegrebet, som dækker 
over 1-2 % af de studerende. Det er muligt for de studerende, der har udført ekstra-curri-
culære aktiviteter at få en udmærkelse på eksamensbeviset. Dette forudsætter deltagelse 
i dokumenterbare faglige aktiviteter, der har sammenhæng med uddannelsen. Aktivite-
terne skal styrke uddannelsens kvalitet og relevans i forhold til arbejdsmarkedet. 
Endvidere kan der åbnes op for at særligt talentfulde studerende fra gymnasier, kan tage 
et fag ved uddannelsen. Dette er imidlertid ikke vurderet relevant for fysioterapeutuddan-
nelsen. 
  
Talentudvikling kan bidrage til fastholdelse, til at løfte til svage studerende (rollemodeller), 
udvikle faget med videre. Der er imidlertid behov for at få defineret, hvad et talent på fy-
sioterapeutuddannelsen er.  
 
Erling fortæller, at der på Esbjerg gymnasium arbejdes med flere talentprojekter. Herun-
der 2 % af de studerende, som deltager i et regionalt projekt ”talentakademi”. Endvidere 
er der små talentmiljøer/klubber, hvoraf nogle er i samarbejde med eksterne interessen-
ter. 

10. Kommende møde: 28. sept. 2017 
Der er fællesmøde med bestyrelsen d. 28. september om formiddagen. Efter frokost af-
holdes møde i uddannelsesudvalget. 

11. Evt. 
Erling orienterer om, at der er indgået politisk forlig om reform af gymnasiet. Der er skær-
pede adgangskrav fra 2019, hvor alle skal have matematik på B-niveau, og der er skær-
pede studieretninger i forhold til videre uddannelse. Fag der ikke er adgangskrav på vide-
regående uddannelser bliver ikke en del af studiepakkerne fremadrettet. Imidlertid er det 
stadig muligt at vælge disse fag til. De studerende får generelt flere frie valg.  
HF-uddannelsen er blevet væsentlig anderledes. Det bliver muligt at starte efter 9. klasse, 
og der bliver introduceret fagpakker, som retter sig mod særlige videregående uddannel-
ser. Højere karakterkrav og professionsrettede fagpakker kan på sigt bidrage til mindre 
frafald.    
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