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Referat fra 7. møde i Uddannelsesudvalget ved Ergoterapeutuddannelsen 

mandag den 10. oktober 2011 kl. 10 – 15 (10 – 13)  
 
 
 
 
 
12. oktober 2011 AM/mj 

 
 
 
 
 
Til stede: Anette Maagaard, Birgitte Hansen, Lone Laulund, Inger Langdal, Ulla 

Pedersen, Kathrine Skovdal Hansen og Pia Goul. 
 
Afbud: Anna-Marie Laustsen, Kurt Thomsen, Annette Kjærsgaard, Anette Tingberg, 
Hanne Kjær og Louise Madsen. 

 
Anette Maagaard bød velkommen og mødet startede med en vurdering af, hvilke 
emner, der måtte udgå p.g.a. de mange afbud. Der var enighed om punkt 3 og 

punkt 5, som gemmes til næste møde.   
 
 

1. Godkendelse og supplering af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt – dog udgik punkt 3 og punkt 5.  
 

 

 2. Siden sidst 
Orientering af Anette Maagaard vedr. brobygningsaftalen med SDU. Ulla 
Pedersen kommenterede den glimrende artikel i Ergoterapeuten. Anette 
Maagaard pointerede, at vi skal ud og pronovere os, når vi har gode 
projekter – f.eks. på hjemmesiden. Ulla Pedersen opfordrede til dette. 
Klinikken skal reagere, hvis de ser noget spændende og de må gerne melde 

ind, så det kan komme på hjemmesiden.  

 
Pia Goul fortalte, at Lone Andersen er delvis raskmeldt fra den 11/10 2011. 
Hanne Kjær er langtidssygemeldt og det er uvist, hvornår hun er tilbage. 

 
Pia Goul orienterede om, at der på SDU bliver oprettet en kandidatuddannel-
se i ergoterapi. 

 
Fra klinikken orienterede Ulla Pedersen om praktik i videncentre. De skal 
have en studerende i praktik i modul 12, så det er spændende. 

 
 
 3. Temaemne: „Hvordan er det vi samarbejder i uddannelsesudvalget?“ 

Formanden vil indlede punktet med et kort rids af rammerne om, hvad et 

uddannelsesudvalg skal arbejde med. Derefter vil Ulla Pedersen styre os 
igennem en proces med brainstorming m.h.p. at få nye ideer frem. Nye 
ideer om, hvad vi hver især kan og gerne vil bidrage med, hvad der giver 
mening for den enkelte, for det samlede udvalg og vores måde at arbejde på 

i udvalget.  
Bilag med vedtægternes ordlyd udsendes. Der afsættes 1½ time. 

 
Dette punkt udgik og gemmes til næste møde. 

 
 
 4. Temaemne: “Sammenhæng på tværs i uddannelsen“ 
 Oplæg ved Inger Langdal og Birgitte Hansen 
 

Inger Langdal orienterede om sammenhængen mellem modulerne. Man kan 
udvikle et modul og gøre det færdigt, men ulempen er, om det hænger 
sammen med resten af uddannelsen.  
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Studieordningen har fag og elementer, der går igennem hele uddannelsen, 
og vi arbejder på at beskrive dette som streamers. Videnskabsteori og vi-
denskabelig metode er næsten færdigbeskrevet igennem uddannelsen ved at 
følge det undervejs, imens modulerne er lavet.  
 
Eksempler fra streamer om videnskabsteori og videnskabelig metode: På 
modul 1 – lidt litteratursøgning. Fortsætter i kommende moduler med at få 

noget metodisk ind, f.eks. forskellige tilgange til observation og interviews. 
På modul 5 er vidensformer i spil, da man har mange uddannelser sammen 
og man kommer ind i diskussioner om, hvilke vidensformer, der er de rigti-
ge.  
 
Inger Langdal forklarede om en såkaldt ’Trekant’, de studerende har fået in-

formation om inden det tværfaglige forløb. Det ene ben i trekanten er krop-
pens funktioner (det naturvidenskabelige), det andet ben er de mentale pro-
cesser (det humanvidenskabelige) og det tredje ben er sociale relationer 
(det samfundsvidenskabelige). De studerende skal altid tænke, at alle 3 
hjørner skal med, da de er med i vores uddannelse. Vi skal tænke viden-
skabsteorierne ind i uddannelsen.  
 

Nygren kan med sin forskning i Norge om udvikling af professionel handle-
kompetence inspirere til at tænke sammenhæng. Elementer i den professio-
nelle sammenhæng kan tydeliggøres i modulerne. Titler og fagfordeling i 
modulerne giver umiddelbart en god sammenhæng.  
 
Progression og sammenhæng giver udfordringer i forhold til de studerende, 
der kommer ind på uddannelsen. Hvilken forståelse kommer de med. Nogle 

har været vant til at læse fag og ikke temaer – det er en anden måde at 
tænke på. Temaerne skal hænge sammen i forhold til modulerne. Hvordan 
får man trukket fagene ind og får dem bragt i spil? Hvad tænker man i prak-

sis – sammenhænge fra praksis til teori.  
Hvordan kan vi holde liv i en løbende dialog med praksis vedr. særlige om-
råder, som er interessante? Kan vi få ideer fra praksis, så det får en sam-

menhæng? Hvordan får vi lavet streamers til ergoterapi?  
 

Birgitte Hansen orienterede om sammenhængen på tværs af uddannelsen 
med henblik på den nye studieordning. Vi er blevet mere bevidste om vores 
aktivitetsanalyse. Den er et vigtigt redskab og de studerende kan se en me-
ning med den. Der er fokus på den måde, de møder mennesker. De stude-
rende er gode til at komme i gang med arbejdsprocessen CPF. De korte 

praktikker i modul 1 og 3 er meget målrettede. De hænger godt sammen og 
de studerende får en oplevelse af, hvad ergoterapi kan være. De er klare på, 
hvad de skal i de korte praktikker. Der er en modulprøve og der skal indhen-
tes data – det er blevet mere konkret. 
 
Modul 6 – den første lange praktik. Her arbejder de studerende meget med 
redskaberne. Der er fokus på aktiviteten og på de bærende elementer. Mo-

dul 9 – 10 ugers praktik. Her fader aktiviteten lidt ud. De studerende griber 
de specifikke aktiviteter. Ulla Pedersen sagde, at de måske begynder at føle 
sig specialiserede. Birgitte Hansen tilføjede, at litteraturlister er en stor 
hjælp til, hvad det er, der hører til hvad. Det kommer stadig som en overra-
skelse for de studerende, at de skal være fysisk tæt på andre mennesker. 
 

Modulprøverne får positiv kritik. Video er et godt formidlingsredskab. Enkelte 
studerende virker dog stressede over alle modulprøverne. De er desuden 
utrygge ved at skulle øve sig i praksis og dette skal de have lov til. Arbejds-
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tiden på 30 timer ugentlig opfatter mange lidt gammeldags. Det er lærings-
målene, der skal opfyldes.  
Modul 12 – 3 ugers praktik. Flere finder det svært, hvad emnerne skal inde-
holde. Måske skal der en erfaringsudveksling til blandt vejlederne. Sammen-
hængen mellem uddannelsen og praksis kan være svær.  
Lone Laulund sagde, at klinikken har presset på for at få praksis mere med i 
modulprøverne og dette er lykkedes. Modulprøverne er en gevinst for sam-

menhængen mellem praksis og uddannelsen.  
Kathrine Skovdal Hansen tilføjede, at hun ser en sammenhæng mellem de 
tidligere moduler og praktikken.  
Inger Langdal mente, at vi kan arbejde på at blive endnu skarpere på at 
skabe sammenhæng mellem teori og praksis – f.eks. ved flere portfolioop-
gaver. 

 
Pia Goul orienterede om, at Hanne Kjær har holdt semesterforelæsning for 
de studerende vedr. start og stop i uddannelsen.  
Desuden fortalte hun, at vi bruger 1½ årsværk på modulprøverne. Praktik-
kerne er ikke meget anderledes end før. Før ringede man ind, hvis der var 
problemer med, at de studerende kunne nå deres mål og Hanne Kjær for-
søgte at finde en løsning. Dette har vi ikke længere tid til forstået på den 

måde, at portfolioopgaverne skal være afsluttet inden modulprøven. Derfor 
er det Pia Goul, som tager sig af dette i tilfælde af, at den studerende skal 
stoppe i praktikken.  
Modul 12 – det ender nok med, vi vælger stederne. Troede, vi kunne lave 
det valgfrit. 

 
Inger Langdal pointerede, at vi somme tider vil noget fra den gamle studie-

ordning og så fra den nye. Vi skal træffe et valg om, hvad vi vil.  
 

Pia Goul fortalte, at modul 12 bliver ændret, så de studerende afleverer mo-

dulprøven 14 dage før og derefter har de metodeundervisning. Dette er gæl-
dende fra hold 29.  
Inger Langdal kunne se ulempen ved, at modul 13 er valgt, inden de kom-

mer til modul 12. Hvilke konsekvenser får det for bacheloreksamen?  
 

Anette Maagaard spurgte, hvad modulprøverne giver klinikken. Passer det 
med det fagfelt, der er i klinikken? Evt. evaluering af modulprøverne – hvad 
har vi vundet og hvad har vi tabt? Måske er der mulighed for at køre et pi-
lotprojekt på en modulprøve. Pia Goul nævnte de positive ting – vi har ikke 
så mange, som dumper og de studerende har lettere ved at holde orlov. In-

ger Langdal supplerede med, at da modulbeskrivelserne bliver skrevet i sid-
ste øjeblik, har vi skelet til de andre uddannelser.  

 
Inger Langdal foreslog andre måder at lave opbygning af modulprøver på. 
Ved enkelte prøver med bestået/ikke bestået kan portfolioopgaver afprøves. 
Pia Goul tilføjede, at modul 13 er drøftet og man overvejer at søge dispensa-
tion for 12 trins skalaen. Ulla Pedersen fortalte, at gruppeeksamen måske 

vender tilbage. Kathrine Skovdal Hansen nævnte dog, at de studerende hel-
lere vil have en karakter end bestået/ikke bestået.  
Modul 6 og 9 er bestået/ikke bestået. Sammenhængen på tværs af uddan-
nelsen bliver løbende drøftet, da der hele tiden sker nyt.  

 
Ulla Pedersen blev inspireret af ’trekanten’ og fortalte om Kleinmann og en 

anden måde at arbejde med en trekant på – 3 cirkler i stedet for en trekant. 
Sygdomsforløb betragtet fra borgerens side: den ene cirkel er kontakten til 
systemet, den anden privatsektoren (sygdomsforløbet, hvor man ikke er i 
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kontakt med væsenet) og den tredje det alternative system. Én cirkel kan 
være stor, de andre mindre.  
Cirklerne overlapper hinanden, så man ser balancen imellem dem. 

 
  
 5. „Hvilken rolle har uddannelsen i forhold til at styrke ergoterapi i  
  området?“ - for borgerne og de uddannede ergoterapeuter  

Dette punkt har til formål at kvalificere et senere temaemne med dette 

indhold. 
 
Dette punkt udgik og gemmes til næste møde. 
 

 

 6. Forslag til temaemne til næste møde:  

 Evaluering af den modulopbyggede uddannelse.  
 Punkt 3 og 5 fra sidste møde. 

 
Alm. emne: 
Kliniske pladser fremadrettet – hvordan sikrer vi, at vi bliver ved med at få 
dem.  

 

 
 7. Møder i 2012 
 Uge 17 – tirsdag den 24. eller onsdag den 25. april 2012 kl. 10 – 15. 
 
 Uge 41 – onsdag den 10. eller torsdag den 11. oktober 2012 kl. 10 – 15. 
 
 

 8. Evt. 
     Intet  

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
Referatet er godkendt den 16/12 2011. 


