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Referat af 11. møde i uddannelsesudvalget ved Fysioterapeutuddannelsen Esbjerg - 

Haderslev tirsdag den 9. oktober 2012, kl. 12-16 i Haderslev. 

 

Til stede:  Brian Errebo-Jensen, Marianne Thomsen, Anna Nielsen Rønnow, Hans Lund, John Møller 

Bruun, Birgith Andersen, Susanne Grann, Annemette Jepsen, Karina Lager, Jens Bach 

Johansen, Anette Maagaard i perioder. 

 

Afbud:  Inge Marie Ditlevsen, Jens Nielsen Gade, June Knudsen.  

 

Referent:  Dorte Vinther Antonsen 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse og supplering af dagsorden. 

 

2. Siden sidst.   

- Orientering fra uddannelsen om begivenheder og aktiviteter siden mødet i marts. Der 
udsendes en skriftlig orientering, som man kan spørge ind til. 

- Orientering fra formanden om begivenheder og aktiviteter siden sidste  

 møde.  
- Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder og  

aktiviteter med betydning for Fysioterapeutuddannelsen. 

 
3.  Studieaktivitetsmodellen v. Anette Maagaard. 

 

4.  Kommunernes Landsforening om krav til sundhedsuddannelserne - opfølgning på udfordringer 
til uddannelsen. På sidste møde blev Regionernes og UC rektorkollegiets udspil drøftet. 

 

5.  Nyt temaemne: Hvilke udfordringer står Danske Fysioterapeuter overfor som  

    profession? Oplæg v/ Brian Errebo-Jensen og oplæg v/Hans Lund. 
 

6.  Mødedatoer i 2013 (marts og oktober). 

 
7.  Tema emne til næste møde 

 

8.  Eventuelt. 

 

Pkt. 1.  Godkendelse og supplering af dagsorden 

Godkendt. Intet til Eventuelt.  

Pkt. 5 blev rykket op, da Brian Errebo-Jensen skulle gå før tid. 

Efter pkt. 5 viste Marianne Svane rundt på faciliteterne for fysioterapeutuddannelsen. 

 

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 

Der blev spurgt til fusion af SDU og UC Syddanmark. Det er et spændende tiltag at bringe en 

professionshøjskole og et universitet i tæt bofællesskab. Der kommer inden længe besøg fra Idræt 

på SDU med henblik på at vurdere bl.a. samarbejde omkring bevægelaboratoriet. Den uhindrede 

vej gennem uddannelsessystemets niveauer understøttes af ministerens melding om, at en 

bachelor er en bachelor og på den måde italesættes en system uden obligatoriske suppleringer. 

Anette Maagaard redegjorde for benchmarking på timer, som bl.a. er lavet ud fra et økonomisk 

perspektiv med ønske om besparelses rationale. 
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- Orientering fra formanden om begivenheder og aktiviteter siden sidste møde 

 

 

- Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder og aktiviteter med 

betydning for Fysioterapeutuddannelsen 

 

 

 

Pkt. 3. Studieaktivitetsmodellen v. Anette Maagaard. 

 

Studieaktivitetsmodellen præsenterer de underviserstyrede, de studenterstyrede og de miksede 

læringsforløb de studerende gennemgår i løbet af et modul, et semester eller en hel uddannelse. Det 

kan dreje sig om kateterundervisning, gruppeprocesser, selvstudier m.v., og kan bruges som et 

pædagogisk overblik. for den studerende ved porten til et nyt modul. 

Det er besluttet, at alle uddannelser i alle UC-erne skal arbejde med denne model. Ministeren finder 

modellen god. 

 
Pkt. 4.  Kommunernes Landsforening om krav til sundhedsuddannelserne - opfølgning på 
udfordringer til uddannelsen. På sidste møde blev Regionernes og UC rektorkollegiets 

udspil drøftet. 

 

Kommunernes Landsforening taler om ”Det nære sundhedsvæsen”  

I de 2 vedlagte bilag beskrives ikke de direkte krav, sundhedsuddannelserne skal have i fremtiden, 

men det er alligevel tydeligt, hvilke kompetencer, vore dimittender skal forlade uddannelsen med, hvis 

Kommunernes Landsforenings udspil bliver fremtiden. 

 

 
Pkt. 5.  Nyt temaemne: Hvilke udfordringer står Danske Fysioterapeuter overfor som  

    profession? Oplæg v/ Brian Errebo-Jensen og oplæg v/Hans Lund. 

 

Brian Errebo-Jensen fremlagde oplæg om Danske Fysioterapeuters strategi vedrørende professionens 

udvikling. Indledningsvis blev der henvist til en væsentlig publikation fra Kommunernes Landsforening 

”Det nære sundhedsvæsen”. I publikationen fokuseres der meget på paradigmeskiftet fra 

indlæggelsesfilosofi til forebyggelsesfilosofi. En anden tendens Danske Fysioterapeuter må forholde sig 

til er presset mod ”Let og lige adgang til sundhedsvæsenet” til øget ulighed mellem det offentlige og 

det private sundhedssystem i forhold til væksten i det private sundhedsmarked. 

Brian Errebo-Jensen understregede vigtigheden af, at kunne tilbyde jobmuligheder og skabe 

vækstmuligheder for de kommende fysioterapeuter. Kommunalreformen har medført flere job i det 

offentlige, bl.a. på grund af hverdagsrehabiliteringstanken. 

Vi skal kunne levere dokumenteret effektive ydelser, holde udgifterne til fysioterapi i ro og bidrage til 

et omkostningseffektivt sundhedsvæsen, vise interesse for det private sundhedsmarked, vi skal 

håndtere de etiske dilemmaer og konkrete uhensigtsmæssige konsekvenser af ulighed, og vi skal 

interessere os for ledelse og innovation. 

Skal fysioterapeuterne etablere en vidensbank og afsætte øgede midler til forskning? 

Forudsætning for indflydelse på sundhedsvæsenets udvikling er videns-udvikling, professionel 

udvikling og organisationsudvikling. 

 

Birgith Andersen understregede, at være opmærksom på, at studieordningen ikke har implementeret 

coachuddannelse. 

Hans Lund mener, at vi skal satse på kernekompetencerne, men at der skal være mulighed for at 

være innovativ med teoretiske anskuelser. (praktiske miljø, kvalitetsudviklingsprojekt). 

Jens Bach Johansen mener, at fysioterapeut uddannelsen skal tilpasses, så de studerende bliver 

præget til at tænke innovativt. Studieordningens modul 14 udarbejdes og bedømmes indenfor en ret 

traditionel medicinsk ramme, som ikke tilgodeser innovation og anderledes tænkning.  
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Marianne Thomsen mener, at vi skal fastholde kerne kompetencerne i uddannelsen og i stedet 

efteruddanne eksempeltvist coach, forebyggelse og rehabilitering. Der bliver snart 

rekrutteringsproblemer indenfor sygeplejerskerne, og her kan også være muligheder for at bidrage 

med vores kompetencer. 

 

Annemette Jepsen mener, at fysioterapeuterne kan være bedre til at profilere sig selv i forhold til de 

organisationer de bliver ansat i. Kan fysioterapeuterne eventuelt byde ind i psykiatrien.  

 

Hans Lund tog i sit oplæg udgangspunkt i et spændingsfelt mellem praksis, uddannelse og forskning. 

Kvalitet kræver uddannelse, skal uddannelsen eventuelt være en 5-årig basisuddannelse. 

Forskningsbaseret efteruddannelse vigtigt element af praksis ”Advanced Physiotherapy Practice”. 

Hvordan kan man udvikle den avancerede fysioterapi metode? Refleksion over egen praksis. 

Evidensbaseret Praksis – klinisk relevant forskning (formulere undren/frustration/spørgsmål så 

forskerne kan tage udgangspunkt i disse). Vi skal anerkende, at fysioterapeuter kan være mange 

steder 

Forskningsbaseret undervisning, hvor undervisningsindhold tager udgangspunkt i det som forskningen 

viser virker/gør en forskel. Forskere medinddrager fysioterapeuter fra praksis i deres 

forskningsprojekter.  

På basis af grunduddannelsen, er der en rig variation af muligheder, for at specialisere sig. 

 

Birgith Andersen nævnte, at underviserne allerede inddrager forskning i undervisningen. 

Marianne bemærkede, at det er en økonomisk udfordring, at skulle have praktiserende fysioterapeuter 

med et sideløbende ph.d. forløb (delestillinger). 

Anette Maagaard nævnte, at hvis finansloven bliver vedtaget, skal der være 20% ph.d.er blandt 

Professionshøjskolernes undervisere. 

 

John Bruun mente, at træningsfysiologi og træning bør opgraderes undervisningen på skolen, da de 

studerende har svært ved at doserer øvelser korrekt i praksis. Han foreslog desuden, at 

praktikperioderne kan forlænges med 2 uger. 

 

Birgith pointerede, at de studerende har træningsfysiologi og styrketræning på uddannelsen, så hvis 

de ikke kan omsætte undervisningen i praksis, er det et andet problem, som der måske skal ses på.  

 

Pkt. 6.  Mødedatoer i 2013 (marts og oktober 2013) 

Mandag d. 11. marts 2013 og tirsdag d. 8. oktober 2013 – begge datoer fra 12:00 – 16:00 i Esbjerg. 

 

 

Pkt. 7.  Næste mødes temaemne  

Hvorfor søger de studerende fysioterapeutuddannelsen – 3 hold spørges. 

Hvilke forventninger møder de nye studerende uddannelsen med ? 

Hvordan profilerer fysioterapeuterne sig bedre, så vi kan tilegne os niche-beskæftigelse? 

 

 

Pkt. 8.  Eventuelt 

Intet at bemærke 

 

 

Mødet slut kl. 15:30 

 

Godkendelsesfrist for referatet 

06.11.12 


