
 

 

1 

 

 

22.03.12 -/js 

 

 

 

 

 

Referat af 10. møde i uddannelsesudvalget ved Fysioterapeutuddannelsen Esbjerg - 

Haderslev mandag den 12. marts 2012, kl. 12-16. 

 

Til stede:  Brian Errebo-Jensen, Susanne Grann, John Møller Bruun, Inger Marie Ditlevsen,  

 Jens Nielsen Gade, Jens Bach Johansen, Hans Lund, June Knudsen, Marianne Thom- 

 sen (fra kl. 12.40), Birgith Andersen (fra kl. 12.30), Karina Lager, Anette Maagaard 

 

Ikke mødt:  Kiri Kikkenborg Jensen  

 

Referent:  Jonna Sørensen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse og supplering af dagsorden. 
2. Siden sidst.   

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

med betydning for Fysioterapeutuddannelsen. 
3. ”Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser” – et uddannelsespolitisk oplæg fra 

Danske Regioner. 

”Politik for Professionshøjskolernes sundhedsuddannelser” – et policy papir udarbej-
det af UC Rektorkollegiet.  

4.  Indlæg om FAM og fysioterapeuters deltagelse der. Ved chefterapeut Marianne 
Thomsen. 

5.  Funktionsperiode for medlemmer af uddannelsesudvalget. Ved Anette Maagaard. 
6.  Tiltag på bachelorområder til forbedring af forløb. Ved Jens Bach Johansen. 

7. Næste mødes temaemne. 

8.  Eventuelt. 
9. Temaemne: ”Tro og helbredelse”. Ved lektor, Theol. Dr. Niels Christian Hvidt. 

 

 

Pkt. 1.  Godkendelse og supplering af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt.  

Ingen punkter til Eventuelt. 

 

 

Pkt. 2.  Siden sidst 

 

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

des en skriftlig orientering, som man kan spørge ind til 

Jens Bach Johansen bemærkede, at strategipapiret for udvikling af Fysioterapeutuddannelsen i Hader-

slev er et internt arbejdspapir. 

 

Anette Maagaard fortalte kort om uddannelsesminister Morten Østergaards besøg på UC Syddanmark 

campus Esbjerg den 6. marts. Morten Østergaard er bl.a. meget optaget af det internationale område.  

 

June Knudsen spurgte til et andet medlem i uddannelsesudvalget som erstatning for Jette Jepsen 

Ottosen. Jens Bach orienterede kort om sagen og oplyste, at de kliniske undervisere er blevet bedt om 

at udpege en ny repræsentant i stedet for Jette Ottosen. 
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Brian Errebo-Jensen bemærkede, at det kan være svært for Fys. Haderslev at blive en pendant til Fys. 

Esbjerg. Brian Errebo spurgte, om det er det muligt at give Haderslev de samme rammer som 

Esbjerg. Jens Bach oplyste, at der arbejdes på det, men at det nok ikke bliver muligt at få helt de 

samme faciliteter. De studerende fra Haderslev kan undervises i Esbjerg, f.eks. i Bevægelaboratoriet, 

og noget apparatur kan medbringes til Haderslev. Birgith Andersen tilføjede, at vi bestræber os på at 

give de studerende samme vilkår. 

Anette Maagaard foreslog, at der henlægges et uddannelsesudvalgsmøde til Haderslev, så lokaliteter-

ne kan vises frem. 

 

I forhold til dimittendundersøgelsen spurgte Brian Errebo, hvordan der arbejdes på at forbedre forhol-

dene, som scorer en lav bedømmelse i undersøgelsen. Jens Bach fortalte om kommende tiltag, f.eks. 

at taget over F-gangen udskiftes til sommer, og at man er i gang med at etablere stikkontakter i loka-

lerne. Dette er ønsker, som de studerende har rejst i tidligere dimittendundersøgelser. Men Jens Bach 

slog også fast, at selv om det er et stort hus, så er det ikke muligt at få de lokaler, vi gerne vil have.  

 

Orientering fra formanden om begivenheder og aktiviteter siden sidste møde 

Jobrotation og løntilskudsordninger er redskaber, som Danske Fysioterapeuter opfordrer lederne til at 

bruge. Der bliver flere og flere dimittender, som har vanskeligt ved at finde et job.  

 

Danske Fysioterapeuter er ved at formulere en erhvervspolitik. Hvor er fremtidens jobmuligheder? 

Hvor er der uopdyrkede erhvervsmuligheder? Det er nødvendigt at bidrage til at udvikle andre 

erhvervsmuligheder. 

 

Danske Fysioterapeuter er i gang med møder med folketingspolitikere, der har med sundhedsområdet 

at gøre. Politikerne har taget godt imod initiativet og vil meget gerne deltage. 

 

Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder og aktiviteter med 

betydning for Fysioterapeutuddannelsen 

Marianne Thomsen orienterede om, at hun er kommet i en arbejdsgruppe i Danske Fysioterapeuter i 

forhold til fremtidens sygehusopgaver. 

 

Birgith Andersen oplyste, at Fysioterapeutuddannelsen har fået en del henvendelser fra bl.a. børne-

området om at være praktiksteder.  

 

 

Pkt. 3.  ”Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser” - et uddannelsespolitisk oplæg fra 

Danske Regioner, hvor anbefalingerne er opdelt i: - Dimensionering og rekruttering 

 - Indhold i grunduddannelserne 

 - Klinisk undervisning i grunduddannelserne 

 - Efter- og videreuddannelse 

 

”Politik for Professionshøjskolernes sundhedsuddannelser” - et policy papir udarbejdet af 

UC Rektorkollegiet. Papiret har været til høring i ledernetværkene (f.eks. Fysioterapeut-

uddannelsernes Ledernetværk) samt Uddannelsespolitisk udvalg under UC Rektorkollegiet 

og er nu et godkendt papir 

 

Anette Maagaard bemærkede, at når man sammenholder notaterne med hinanden, springer det i 

øjnene, at der lægges op til fælles tværfaglig struktur og en tværfaglig indgang til et sundhedsuddan-

nelsesforløb.  

 

Brian Errebo slog fast, at regionspapiret helt sikkert er et partsdokument. Det er et forfriskende og 

spændende oplæg, men papiret udtrykker regionernes ønsker, ikke kommunernes. 

 

Hans Lund tilkendegav, at regionerne helt går over gevind. Det er en forudsætning for tværfaglighed, 

at man er god monofaglig. Hvis man så oven i købet vil skære et halvt år, bliver det problematisk.  

Der er nogle fundamentale kompetencer, som er nødvendige at erhverve under grunduddannelsen.  
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Inger Marie Ditlevsen var enig i, at vi som uddannelse skal støtte den monofaglige uddannelse, men 

det er også vigtigt at have øje for den tværfaglige virkelighed. Der er en udfordring i at kunne indgå i 

et tværfagligt samarbejde. 

 

Hans Lund bemærkede, at regionspapiret blander mål og midler. I papiret kan læses, hvad det er 

hospitalerne vil have, man skal kunne. Men det er uddannelsen, der skal lære de studerende, hvad de 

skal kunne.   

 

Jens Bach var enig i, at de studerende skal lære at arbejde sammen tværprofessionelt, men overvejer 

også, om anbefalingen om at samle studerende for at samlæse sker i besparelsesøjemed. Vi har alle-

rede tværfaglige forløb på modul 5 og modul 13. Der kunne sagtens laves tværfagligt samarbejde på 

modul 14, bachelorforløbet. Skal der mere tværfagligt samarbejde i uddannelsen, skal det foregå ude i 

praksis. 

 

Susanne Grann tilkendegav, at det ikke giver tværprofessionelle kompetencer at have et fælles basis-

år. Det vil være en god ide at lægge de tværprofessionelle forløb ude i klinikken. 

 

Marianne Thomsen bemærkede, at der er store aftryk fra Dansk Sygeplejeråd i papiret, måske på 

baggrund af voldsom kritik fra de sygeplejerskestuderende. Det er ikke nemt for nyuddannede 

fysioterapeuter at skulle arbejde tværfagligt. Selv for erfarne fysioterapeuter kan det være svært. 

 

John Bruun tilkendegav, at jo stærkere man er i sit eget fag, jo mere har man at byde ind med. I kli-

nikken er det tydeligt, at studerende, der er stærke fagligt, har en bedre tværfaglighed. 

 

Apropos tværfagligt samarbejde i modul 14 fortalte Anette Maagaard, at en jordemoderstuderende i 

Esbjerg og en fysioterapeutstuderende i København er gået i gang med et fælles bachelorforløb. Det 

kan sagtens lade sig gøre. 

 

Brian Errebo havde gjort sig tanker om, hvor de økonomiske midler skal findes til at føre regionernes 

forslag ud i livet. Der er ikke afsat globaliserings- eller udviklingsmidler.  

 

Hans Lund fandt det vigtigt, at aftagerne bliver hørt om, hvad det egentlig er for kompetencer, 

fysioterapeuterne skal have. 

 

Anette Maagaard svarede på spørgsmål fra Marianne Thomsen om, hvad den videre skæbne er for 

notaterne, at det er holdninger, som vil præge og danne baggrund for kommende beslutninger. Når 

sådanne tanker er tænkt og spredt, vil de ofte få en vis betydning i beslutningsprocesserne. 

   

Jens Bach oplyste, at den kliniske undervisning i den nye studieordning har fået en meget mere cen-

tral placering i uddannelsen. Det ses ikke i notatet.   

 

Konklusion: Kommunerne er en stor aktør på sundhedsområdet, og Kommunernes Landsforening 

kommer også snart med et sundhedsudspil. Emnet tages op på næste møde evt. med Hans Lund som 

oplægsholder. Kommuner og praksissektoren skal med på banen.  

 

 

Pkt. 4.  Indlæg om FAM og fysioterapeuters deltagelse der 

 
Marianne Thomsen orienterede:  

FAM er Fælles Akut Modtagelse. FAM modtager akutte patienter fra alle specialer med undtagelse af 

fødende, visse hjertepatienter og børn. FAM har tre visiteringsmuligheder: Selvhenvender, egen læge 

eller indbragt med udrykning. 

Status i region Syddanmark er, at FAM er startet op på alle de 5 akutsygehuse: Svendborg, Odense, 

Kolding, Esbjerg og Sønderjylland. 
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Svendborg startede sidste sommer med en lille FAM på godt 20 senge. Der er fysioterapeuter og ergo-

terapeuter tilknyttet i et begrænset tidsrum. Svendborg har lavet en opgørelse, der viser, at patien-

terne primært kommer i tidsrummet 10-18.  

 

Odense Universitetshospital startede op i januar 2012. 

 

Kolding er det akutsygehus, der startede tidligst op med FAM.  

 

Et par måneder efter opstarten af FAM i Esbjerg blev fysioterapeuter og ergoterapeuter tilknyttet.  

FAM er selvfinansierende, så i Esbjerg flyttes personale til og fra alt efter, hvornår der er mest brug 

for det. Eksempelvis er det ofte om eftermiddagen, lungepatienter kommer ind. Der er lavet en vur-

dering af, hvornår personaleressourcerne udnyttes bedst muligt.  

 

I Sønderjylland er alt personalet i FAM varslet til at skulle arbejde meget sent. Der er ikke FAM’er i 

region Syddanmark, der er ens. 

 

I Esbjerg er der neurologiske patienter i FAM. Der vil fremover blive arbejdet i teams. Fra at være 

smalsporet individualist, bliver fremtiden teamsamarbejde. Man vil blive udfordret tværfagligt i FAM.  

Når FAM Esbjerg er udbygget i 2015, vil der være 60-65 senge, ca. 45. 000 udskrivelser og ca. 25.000 

skadestuebesøg pr. år. 

 

I region Syddanmark er udarbejdet et standardiseret patientforløb. Inden for en margen på 4 timer 

skal der foreligge en diagnose. Der udredes efter symptomer.  

 

FAM en klar fordel for patienterne. Mange udskrives inden for de 48 timer, hvor de skal ligge i FAM.  

I kommunernes har der været nervøsitet i forhold til den hurtige udskrivelse, men patienterne skal 

være udredt, når de forlader sygehuset. 

 

Sidste år startede man på at have studerende på vagt med kliniske undervisere. Det er for tidligt i 

modul 9, så studerende i modul 12 er med. 

 

Hele staben i FAM skal igennem kursusforløb. Der er etableret 6 ugers diplomkursus for sygeplejersker 

og læger. Det kunne være en god idé på landsplan at lave et diplomkursus for fysioterapeuter også.  

Der køres 6 dages kurser for plejepersonalet. Fysioterapeuter og ergoterapeuter har deltaget og bliver 

nu undervisere på kurserne. Det er et krav, at alle ergo- og fysioterapeuter skal deltage. Kurset af-

sluttes med en prøve. Forløbet har givet en enorm dynamik på tværs i huset. 

 

Konklusion: Til efterretning.  

 

 

Pkt. 5.  Funktionsperiode for medlemmer af uddannelsesudvalget 

 

Der skulle have været valg i år, men det er besluttet for UC Syddanmark, at valgperioden skal følge 

de kommunale valgperioder. Det betyder, at de enkelte medlemmer må gøre op med sig selv, om de 

ønsker at fortsætte i uddannelsesudvalget indtil næste kommunalvalg i november 2013. 

 

Konklusion: Alle tilstedeværende medlemmer fortsætter den kommunale valgperiode ud. 

 

 

Pkt. 6.  Tiltag på bachelorområder til forbedring af forløb 

 
Jens Bach orienterede: 

I den nye studieordning er der afsat 14 uger til bachelorforløbet i modul 14. Det er ret kort tid, og en 

del studerende vil gerne i gang med bachelorprojektet tidligt.  

Nogle studerende har ønsker om at lave deres projekter med udgangspunkt i studier i udlandet. Ek-

sempelvis har vi lige nu tre studerende i Cambodja. 
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Litteratursøgningen kan tage tid, så også af den grund er det en fordel at komme tidligt i gang.  

 

Derfor har vi som beskrevet i bilaget startet et nyt tiltag op - åben bachelorvejledning, prævejledning – 

for at kunne starte vejledning tidligere. Det er samtidig et forsøg på at kunne give de studerende mere 

vejledning, uden at det koster for meget. Og de studerende kan lære af at lytte til og blande sig i vej-

ledningen af andre grupper.  

 

Når forløbet går i gang, startes med en generel grundundervisning. Senere i forløbet bliver undervis-

ningen mere specifik. F.eks. er der speciel undervisning i kvantitative metoder, kvalitative metoder, 

forandringsorienterede metoder, litteraturvurdering og mundtlig formidling. De studerende behøver 

nødvendigvis ikke at deltage i alle undervisningsseancer, men kan koncentrere sig om det, der er 

vigtigt for deres eget projekt. En del af undervisningen foregår i workshops. 

 

Alle bachelorgrupper får tildelt opponentgrupper, som de samarbejder med gennem det meste af 

forløbet.  

 

Bachelorgrupperne skal finde eksterne vejledere. Det sker af hensyn til både at kunne trække viden 

ind i huset udefra og for at holde bedre styr på økonomien. 

 

Med de tiltag, der er gjort indtil nu, har vi haft god succes. Gennemsnittet på de første bachelor-

projekter i ny studieordning, januar 2012, lå på 9.4.  

 

I Haderslev, hvor der kun er studiestart én gang årligt, laves der specielle forløb for bachelorerne. 

 

Hans Lund tilkendegav, at det er en rigtig tankegang. Det burde gøres obligatorisk, at alle studerende 

skal starte tidligere på bachelorprojektet. 

 

Jens Bach bemærkede, at uddannelsen er meget interesseret i, at de studerende laver projekter med 

udgangspunkt i praksis, og gav opfordringen om flere samarbejdsprojekter med praksis videre i dette 

forum. 

 

June Knudsen oplyste, at der på SkoleKom er en konference om bachelor, hvor gode ideer til emner 

kan luftes. 

 

Brian Errebo spurgte, om det er opgjort, hvor mange bachelorprojekter der er lavet dels med udspring 

i praksis, dels med forskningstilknytning. Jens Bach undersøger og giver besked om antallet. 

 

Konklusion: Til efterretning. 

 

 

Pkt. 7.  Næste mødes temaemne 

 
Følgende emner blev foreslået: 

- Innovationsteknologi. 

- Projekter og udviklingsopgaver. 

- Kommunernes udspil i forhold til ”Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser”. 

- Samarbejde med praksisfeltet. Hvilke kompetencer ønsker aftagerne, at de nyuddannede har? 

 

Temapunkt på næste møde den 9. oktober bliver: 

”Samarbejde med praksisfeltet med fokus på kompetencer”. Der skal findes en oplægsholder. 

 

 

Pkt. 8.  Eventuelt 

 

Intet til eventuelt. 
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Pkt. 9.  Temaemne: ”Tro og helbredelse” ved lektor, Theol. Dr. Niels Christian Hvidt 

 

Tak til Niels Christian Hvidt for et godt og spændende indlæg over emnet ”Tro og helbredelse” med 

inddragelse af fysioterapeutprofessionen.    

 

 

 

Mødet slut kl. 16.05  

 

 

 

Referatet godkendt 

03.04.2012 


