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Til stede: Anna-Marie Laustsen, Anette Maagaard, Pia Goul, Birgitte Hansen, Lone 
Laulund, Inger Langdal, Hanne Kjær, Pia Toft, Ulla Pedersen og Kurt Thomsen. 
 
Afbud: Anette Tingberg, Annette Kjærsgaard og Kathrine Skovdal Hansen. 
 

Anna-Marie Laustsen bød velkommen og mødet startede med en 
præsentationsrunde. Annette Kjærsgaard træder ud af udvalget og vi vil forsøge at 

finde en anden i stedet. 
  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Dagsordenen blev godkendt.  

 
2. "Siden sidst"                   

Orientering fra uddannelsen om begivenheder og aktiviteter siden sidste 
møde. Der udsendes en skriftlig orientering, som man kan spørge ind til. 
Orientering fra Uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder og 
aktiviteteter med betydning for Ergoterapeutuddannelsen. 

 
Pia Goul udleverede et suppleringsark (er vedhæftet) og kommenterede på 
dette. Hanne Kjær fortalte om tutororningen og den bliver rost - Birthe Kaiser er 
koblet på. 

 
Vedrørende ansøgere til uddannelsen.  

Det er en anden målgruppe, som søger ind. Målgruppen er studerende som et  

resultat af, at 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse og 60% af 
disse skal videre på en videregående uddannelse. I praksis betyder det, at vi ser 
studerende, som er blevet „nurset“ på ungdomsuddannelserne og som kommer 
med en anden baggrund end vores tidligere studerende. En del af disse 
studerende kommer fra ressourcesvage familier, er blevet misbrugt, har f.eks. 
psykiatriske diagnoser m.v.. Det betyder, at de rent kommunikationsmæssigt 
har en for os anderledes måde at kommunikere på i form af, at de er mere 

fysisk konfronterende og pågående  – det skal ses som ren afmagt fra den 
studerende og ikke onde hensigter. De har ikke lært at socialisere sig i forhold til 
det at være studerende.  
Hanne Kjær mener, at de ældre bliver presset herind fra revalideringen.  
 
Anette Maagaard spurgte, om man måske kan indføre indslusningssamtaler.  

Eller skal man ansætte en mor? Ulla Pedersen tilføjede, at man må kunne lægge 
noget ind i undervisningen, som gør, at sammenholdet styrkes. Inger Langdal 
mente, at den personlige faglighed kan lægges ind alle vegne. Pia Toft nævnte, 

at deres hold er blevet opdraget i uddannelsen og at det fungerer. Anette 
Maagaard pointerede, at sammenholdet har ændret sig p.g.a. bl.a. Facebook 
m.m.. Lone Laulund ønskede at ruste de studerende med personlige 
kompetencer og lægge fokus der. Anna-Marie Laustsen foreslog læring på 

skolen, så man kan fungere på en arbejdsplads. Det er svært, da der er stor 
spændvidde på holdene.  

 
Siden sidst fra klinikken. 
Ulla Pedersen orienterede om en kommende sparerunde i Udvikling og 
Forskning, som indeholder en ny organisering med 3 søjler - den ene hedder 
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Sundhed og den skal knyttes til grunduddannelsen. Det er tværgående tiltag, 
som Udvikling og Forskning gerne vil være kendt på.  
 
Lone Laulund fortalte om ny organisering med centerdannelse. De bliver 
minimeret til 2 matrikler. Terapeuterne bliver inddelt i teams og bliver placeret i 
forskellige klinikker.  

 

Kurt Thomsen sagde, at der bliver ansat funktionsledere rundt omkring i 
psykiatrien, som har den daglige ledelse. Ergoterapeuterne får mange typer 
arbejdsopgaver.  
 
Birgitte Hansen fortalte, at de har haft tværfaglige tems længe, ergo- og 
fysioterapeuterne har en faglig leder.  

 
3. Temaemne: "Hvordan skal vi uddanne for at matche arbejdsgivernes  
     forventninger?" v. Anette Maagaard 

Udfordringer for uddannelsen set med regionernes øjne om "Kvalitet i 
fremtidens sundhedsuddannelser", med UC Rektorkollegiets øjne om 
"Politik for professionshøjskolernes sundhedsuddannelser" og med 
Kommunernes Landsforenings øjne om "Det nære sundhedsvæsen".  

 
Kort indspark om ‚strømninger‘ kommunalt og regionalt, som jeg/ETF 
ser dem - v. Anna-Marie Laustsen. Herunder paradigmeskiftet, der 
opleves på vej eller i gang i kommunerne. Fra pleje/omsorg til 
(hverdags)rehabilitering. Og hverdagsrehabilitering bliver langt mere 
end hjemmepleje/ældreområde. 
 

Anette Maagaard præsenterede bilagene og gav en kort opsummering. Der er 
forskelligartede krav om, hvordan man kan kommer dem i møde. Anette 
Maagaard fortalte, at regionerne er meget aktive for øjeblikket. De prøver at 

fylde uddannelsesmæssigt. Vi skal være obs på, hvad de arbejder med.  
Der må komme et rum til ergo- og fysioterapeuterne og vi skal slå til, når det 
gælder. Der bliver brugt for meget tid på tekniske problemer – hvis opgave er 

det f.eks. at skifte batterier, ordne internetforbindelser m.m.? Der bliver talt om  
FAM – fælles akut modtagelse. Tanken er god nok – alle specialisterne er i spil.  

 
Anna-Marie Laustsen orienterede om primær vækst i kommunerne. 
Paradigmeskiftet opleves – der sker noget i kommunerne. Vi får brug for at læse 
i vores autorisation, for vi kan gøre tingene nemmere og vi ønsker en mere 
fremtrædende plads. Vi er en slags konsulenter, der vejleder social- og 

sundhedshjælpere, som så udfører tingene med en dårligere kvalitet. Vi skal 
definere, hvad vi er uddannede til og vi skal holde på vores faglighed. Vi kan 
udføre opgaver, som psykiatere sidder med i dag. Da vi er i en 
nedgangsperiode, skal der skal laves en anden sammensætning af personale i 
både kommuner og regioner.  
 
Det blev nævnt, at sagsbehandlere og andre efterspørger AMPS og der var en 

snak rundt om bordet omkring dette. Også hygiejnekurser blev nævnt - det er 

en kæp i hjulet for ergoterapeuterne, at det ikke ligger i uddannelsen. Vi skal 
tænke det ind, så vi er bedre rustet.  
Med AMPS er det vanskeligere, men måske kunne det være et sommerkursus. 
Det kræver undervisere og det har vi ikke. Inger Langdal og Marianne Madsen 
har kurset, men det er ikke up to date. Desuden skal man være certificeret til 

undervisning. Måske skal det tænkes ind som en indtægtsmulighed. Det kræver 
erfaring at tage AMPS kurset, så det skal ligge sent i uddannelsen.  
Vil nogle instruktører komme og give det som sommerkursus, eller kan man 
tage andre sted hen og tage kurset? Der er meget få danske instruktører. De 
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studerende vil gerne selv betale, så de lettere kan få job. Man kunne evt. tilbyde 
kurset til  ledige.   
 
Rehabilitering blev diskuteret og der blev sagt, at når man tænker rehabilitering, 
tænker man også arbejdsmarked. Rehabilitering er det brede felt, hvor vi 
kommer ind, men der blev spurgt, hvor vi kan være i forløbet? Der må åbnes op 
for andre jobmuligheder og ikke kun ses på det traditionelle. 

Hverdagsrehabiliteringen skal være bredere. Hvordan kan man lave 
borgerforløb? Man kan evt. lade de studerende arbejde i grupper og kalde 
praksis ind i undervisningen, så de får billeder på, hvad en ergoterapeut laver og 
man kan  samarbejde med de andre uddannelser, så vi får mere samspil. Det vil 
rykke og vi vil tænke mere på tværs. Det er godt med samarbejde med 
Socialrådgiveruddannelsen, da de sidder med sygdomsproblematikker, de ikke 

kender til.  
 
4. Optag 2012, det nyeste holds sammensætning, dimittendundersøgelse,  
    frafaldsundersøgelse og beskæftigelsesundersøgelse. 
 

Pia Goul fortalte, at vi har fuldt optag og ingen ledige pladser. Det er ikke kun 
Esbjerg folk – Bornholm og hele sjælland søger. Augustholdet er ikke længere 

lokalt og aldersmæssigt er de ret unge.    
 
Der kunne spørges ind til dimittendundersøgelsen. De studerende søger først 
job, når de er færdiguddannede. De har ikke overskud til det, mens de studerer 
- de ønsker en pause. Ulla Pedersen spurgte, hvad der tænkes,  når der er så få, 
der læser videre. Hvorfor er det sådan og er vi tilfredse med det, som det er? 
Anette Maagaard mener, det bliver afhjulpet, når kandidatuddannelsen i 

ergoterapi indføres.  
 
Frafald... der er ca. 6 studerende hvert halve år, som har forladt os. Vi er p.t. 

ved at sprænge rammen for frafald, da de studerende, som har været på orlov, 
har fundet ud af, de ikke vil fortsætte. Desuden er der overflytninger til andre 
uddannelser. Det er de helt unge og de, der er lidt ældre, som forsvinder.  

 
5. Ledighed og fremadrettede jobmuligheder – oplæg v. Anna-Marie Laustsen. 

 
Anna-Marie Laustsen fortalte, at der er høj ledighed blandt uddannede 
ergoterapeuter. Dog kan der ikke regnes 100% med tallene. Ledigheden er 
faldet fra februar og den falder fortsat – i august var den 5,2%. Den er faldet fra 
7,5% - 5,2% på et halvt år. Hun fortalte, at der kommer nye stillinger i 

kommunerne. Nogle ergoterapeuter arbejder i andre fag eller læser videre. Der 
har været store fyringsrunder i Odense kommune, så der er stor ledighed i 
Odense. Der er 16 ledige ergoterapeuter i Esbjerg kommune.  
 
Hvor mange mister dagpenge? De nyuddannede mister troen på, at de kan få 
arbejde og de magter ikke at tage kampen op mere. Det er problematisk – hvem 
kan få kontanthjælp og hvem får ingenting? Det bliver en stor udfordring og det 

ville være fint med vikararbejde, virksomhedspraktik og job med løntilskud – 

svarende til dagpenge – da man kan tilegne sig erfaringer og derved lettere få 
job bagefter. Pia Goul nævnte et diplomforløb for ledige, som kan åbne døre for 
nye områder. Pia Toft fortalte om isbryderordningen i Varde kommune.    

 
6. Studieaktivitetsmodellen v. Anette Maagaard og Pia Goul.   

 
Modellen er valgt til alle uddannelser på alle University Colleges.  
Arbejdet udsprang af en debat om timetallet i pædagoguddannelsen og 
studerende derfra som tidligere er stået frem i pressen og har fortalt, at de 
næsten ikke har undervisning på deres uddannelse. Dette førte til et øget fokus 
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på, hvor meget undervisning de studerende får på deres uddannelser. 
Rektorkollegiet har arbejdet med modellen, som kan vise, at undervisning er 
andet end konfrontationsundervisning og er gået videre med modellen til Morten 
Østergaard, som finder den god. Det fine ved studieaktivitetsmodellen er, at de 
studerende kan se, hvor deres arbejdsbelastning ligger, f.eks. er det 
konfrontationsundervisning, forberedelse og eksamen. Ledelsen i UC 
Syddanmark har besluttet, at studieaktivitetsmodellerne for samtlige 

uddannelser skal være tilgængelige på nettet senest 1. januar 2013. Dog bliver 
studieaktivitetsmodellen for de lige moduler på Ergoterapeutuddannelsen først 
lagt på nettet 1. februar 2013.   

 
7. Taktiske handlingsplaner for Ergoterapeutuddannelsen v. Pia Goul og 
    Anette Maagaard.  

 
Pia Goul fortalte, at alle uddannelseshuse har afleveret taktiske handlingsplaner. 
Vi vil gerne forny vores uddannelse – bl.a. ønsker vi et ergoterapeutisk 
laboratorium og vi vil gerne have mere faglighed på uddannelsen. Vi ønsker at 
fastholde de studerende, som bor langt væk og vi vil arbejde på at få et godt 
studiemiljø, for det er omdrejningspunktet. Noget virker på nogle studerende og 
noget andet virker på andre.  

Anette Maagaard nævnte, at vi har skiftet chef midt i arbejdsprocessen, og det 
nye fokusområde er „Den studerende i centrum i alle forhold „ Hun fortalte også, 
at der nu er ansat en overordnet international koordinator, som skal bringe 
engelsksprogede forløb ind på sundhedsuddannelserne. 

 
8. "Hvilken rolle har uddannelsen i forhold til at styrke ergoteapi i 
     området?" Punktet skal kvalificere et senere temaemne med dette indhold. 

 
Anna-Marie Laustsen mente, at noget af dette var rundet i punkt 3. Pia Goul 
foreslog, at punktet kunne blive fast, så vi vender tilbage til det og bliver holdt 

op på det, så  det bliver mere legalt at bruge tid på det. Der kom et forslag om 
at diskutere det mere konkret på et tidspunkt og evt. invitere praksis ind. 
Praksis kunne være med til at belyse nogle problemstillinger og måske ville det 

være interessant, at praksis kunne gå i dialog med de studerende.  
Det blev nævnt, at meget er centreret om uddannelsen og at man måske i 
stedet kunne komme ud i praksis - altså ud af uddannelsesinstitutionen. Måske 
kunne en underviser eller to tage afsted med et par studerende og derved bringe 
noget med hjem til holdet. Dette tages der en diskussion om på et senere møde. 

 
  9. Funktionsperiode for medlemmer af Uddannelsesudvalget. 

 
Anette Maagaard fortalte, at det er besluttet at følge den kommunale 
valgperiode fremover for alle uddannelsesudvalg. Derfor opfordres  
Uddannelsesudvalgets medlemmer til, at udvalget bliver siddende frem til den  
1. januar 2014, hvor et nyt er blevet valgt. Der afholdes valg i november 2013. 
Uddannelsesudvalget accepterede de nye rammer. 

 

10. Mødedatoer i 2013 

 
Torsdag den 7. marts 2013  kl. 9 – 14. 
 
Tirsdag den 5. november 2013 kl. 10 – 15. 

 

11. Næste mødes temaemne 
 

Hvordan kan uddannelsen og praksis arbejde sammen? 
 
Referatet er godkendt den 19. december 2012.  


