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Referat fra 9. møde i Uddannelsesudvalget for Ergoterapeutuddannelsen 
onsdag den 12. marts 2014 kl. 10-13  
 
 
 
 
13. marts 2014       IL/mj 
 
 
 
Til stede: Anna-Marie Laustsen, Jannie Fibecker Ladegaad, Inger Langdal, Birgitte 
Hansen, Lone Laulund, Hanne Kjær og Ulla Pedersen  
 
Afbud: Kurt Thomsen, Søren Kristensen, Lisbeth Minet, Kirsten Kjærsgaard og 
Anette Tingberg 
 
 
1. Godkendelse og supplering af dagsorden 
  
 Dagsordenen blev godkendt.  
 
2. Præsentationsrunde 
     

Der var en kort præsentationsrunde og der blev budt velkommen til Jannie 
Fibecker Ladegaard, som fortalte om sit virke på stedet.   

 
3. Siden sidst 
  
 a) Fra uddannelsen 
        

Inger Langdal orienterede om, at hun er tiltrådt som leder, og at Pia Goul efter 
endt barsel kommer tilbage i april som lektor. Der er mange økonomiske 
udfordringer, der har været en del langtidssygemeldte og de studerende har haft 
mange gæsteundervisere. Vi har haft ¾ år med en underviser mindre p.g.a. 
barsel, og vi har klaret det p.g.a. dygtige medarbejdere. De deltidsansatte har i 
en periode været på fuld tid. 
 
Inger fortalte endvidere om, at vi fra august 2013 har klaret os mest muligt med 
de faste undervisere for at skabe ro og kontinuitet for såvel undervisere som 
studerende. Alle har arbejdet hårdt og vi er kommet meget langt. Worklife 
partners har været inde i forbindelse med trivsel og har hjulpet os i processen, 
som er endt med, at vi har formuleret vision og mission for 
ergoterapeutuddannelsen - hvor er vi og hvor er vi på vej hen. Det passer fint 
ind i UC‘ets vision og mission, da det lægger sig op af det. Vi skal fortsætte med 
at få strategier og handleplaner ind i uddannelsen. Sideløbende har underviserne 
haft et fælles pædagogisk forløb med Birte Kaiser.  
 
Der er ændrede arbejdstidsbestemmelser for underviserne med ophævelse af 
lokal rammeaftale. Arbejdstilrettelæggelse er nu opgavebetinget og der er 
indført tidsregistrering, som vi er ved at gøre os erfaringer med.  
 
Anna-Marie Laustsen ville gerne vide, om vi har det bedre nu. Hanne Kjær 
kunne svare ja - vi er blevet en enhed. Der er ikke så mange timelærere inde og 
de studerende kan se en større sammenhæng.  
 
Efterårets massive satsning har bidraget til mere ro på og fælles 
arbejdsredskaber og fodslag. Vi har ikke haft overskud til at se ud ad, kun ind 
ad. I efteråret kom rigtig mange studerende ind til Inger Langdal og Hanne Kjær 
– dette er aftagende nu, så vi er ved at være i mål. Erfaringer med 
problemstillinger på holdene peger på, at vi skal have fokus på 
dannelsesaspektet og terapeutrollen. Der er behov for en indsats med fokus på, 
hvordan man taler og arbejder sammen. Her er vi endnu ikke i mål, men der 
bliver arbejdet på det. Vi skal arbejde mere med de kommunikative ting.  
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Hanne Kjær orienterede om, at hun og Malene Aagaard Birk har ændret meget i 
forhold til de kommunikative fag. De har bl.a. givet de studerende redskaber til 
at håndtere konflikter. Birgitte Hansen fortalte, at der også i praktikken er 
studerende, som melder klart ud, at de ikke kan arbejde sammen. Inger Langdal 
supplerede med, at nogle hold er yderst velfungerende og andre hold kan ikke 
rumme hinanden – her skal gøres en særlig indsats. Hanne Kjær nævnte, at hun 
og  Susanne Madsen er ved at udvikle et koncept, hvor de prøver at samle op på 
holdene efter praktikken.  
 
Inger Langdal orienterede om, at der er oprettet studenterfokus – her bliver 
lavet seancer stud/puls. Man tager bl.a. pulsen på de studerende i 
spørgeskemaer og her får man en profil af holdene. På denne måde ser man 
problemstillingerne, og på baggrund af et dialogmøde udarbejder uddannelsen 
en handleplan for holdet.  
Hanne Kjær og Pia Goul er ved at uddanne sig til proceskonsulenter.  
 
Ulla Pedersen kommenterede dimittendundersøgelsen – mange udtalte sig 
dårligt om studiemiljøet og virkede resignerede. Men samtidig ville de gerne 
anbefale UC‘et til andre. Måske tænker de bare, at det ikke kan være 
anderledes. Inger Langdal kommenterer, at nogle studerende fortæller, at der er 
personer, som ikke vægter det sociale og derfor ikke har interesse i 
studiemiljøet – f.eks. studerende, som bor langt væk. Jannie Fibecker Ladegaard 
pointerede, at dette er vigtigt – de studerende vil gerne høres. Vi skal 
synliggøre, at vi tager dem alvorligt. Hun har lige været rundt på de 
studerendes råd og det har været svært at få de studerende til at møde op. Det 
kan vi ikke sidde overhøring, da de skal lære at tage ansvar – også når de er 
færdiguddannede. Inger Langdal tilføjede, at stud/puls kan være med til at få 
fokus på nogle områder. Studiemiljøet omkring det faglige er vores største 
satningsområde.  
 
Inger Langdal fortalte, at vi er i gang med at etablere ergo lab. Vi er ved at 
udarbejde et detaljeret budget og prioritering af udstyr, så vi har faciliteter til at 
træne de studerende i alt fra computerprogrammer til kognitiv træning. De 
studerende efterlyser muligheden for at øve sig.  
 
I forbindelse med studiestart havde de studerende oprettet workshops – ifølge 
Hanne Kjær var det en god oplevelse at se holdene samarbejde om noget 
fagligt.  
Inger Langdal orienterede om Enothe møde til efteråret, hvor der er inspiration 
at hente. Det skal foregå i Holland, hvor de gør meget i færdighedstræning på 
uddannelsen. De har bl.a. en færdighedsmanual, som kunne være interessant at 
få oversat til dansk, så de studerende kan træne nogle færdigheder.  
Birgitte Hansen nævnte, at hun har været på AMPS kursus hos Mette Sønder-
gaard, ergoterapeut, som arbejder ved Parker Instituttet, Frederiksberg Hospi-
tal, Region Hovedstaden. Hun fortalte om deres AMPS undersøgelser af borgerne 
i et ”ADL lab”.   
 
Inger Langdal tilføjede, at alle professionshøjskoler skal akkrediteres. To 
uddannelser skal udarbejde en evaluering på studieordningsniveau. Her er 
Fysioterapeutuddannelsen og Ergoterapeutuddannelsen blevet udvalgt. Der skal 
indkaldes et ekspertpanel, hvis rapport forventes at pege på, hvor der kan ske 
justeringer og forbedringer og  hvordan vi kan se på det fremadrettet. 
Ministeriet ser på kvalitetsudviklingen i uddannelsen. Alt sammen vil give stof til 
kommende debat i uddannelsesudvalget. 
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Jannie Fibecker Ladegaard orienterede om sundhedskartellet: kvalitet, relevans 
og sammenhænge i forhold til de sundhedsfaglige professionsbachelor- 

 uddannelser.  
 
 b) Fra formanden 
 

Anna-Marie Laustsen fortalte om  ledigheden og den udvikling, der er i det. Vi 
ligger pænt hele vejen i forhold til de foregående år. Arbejdsløsheden er faldet 
og det betyder noget på landsplan. Tallene er endnu ikke ajourført for i år, men  
det generelle billede er, at arbejdsløsheden er faldet de sidste 3 år. Vi kan ikke 
se, hvor de ledige går hen, men mange læser videre og så er der nogle, som 
dropper ud af faget. I 2011 oplevede vi mange fyringer – tæt på 400, hvor det 
normale er 100. Fyringerne er sket p.g.a. besparelser. Dette er nu vendt og vi er 
tilbage på det niveau, som lå før 2008. Fyringerne sker nu p.g.a. sygdom og 
samarbejdsvanskeligheder. Beskæftigelsesstatistikkerne viser, at vi får mange 
nye stillinger også inden for mange nye områder. Der er ingen steder med 
egentlig nedgang og der er en enorm vækst i kommunerne i hele landet. I 
forhold til region Syddanmark er det nyeste tal fra december – her er 73 
ergoterapeuter berørt af ledighed. Tallet plejer at ligge mellem 100 – 110. Man 
registrerer ikke, hvis der er færre end 5 ledige i kommunerne. Esbjerg har 12 og 
Odense 28 ledige. Der er en fornemmelse af, at ledigheden falder på Fyn og 
dette giver god mening.  
Jannie Fibecker Ladegaard var interesseret i at høre, om der er stor afgang og 
Anna-Marie Laustsen fortalte, at der er uddannet store hold og der er fuld 
volume på uddannelserne. Det varer et stykke tid, før vi kan mærke en reel 
afgang, for så kommer tilbagetrækningsreformen, hvor folkepensionsalderen 
rykkes. Man vil gerne blive på arbejdsmarkedet – det er attraktivt.  
Anna-Marie Laustsen fortalte om, at der er oprettet særlige tilbud til 
nyuddannede – hun sendte et bilag rundt om Trainee-projektet. Regeringen har 
givet 10.000 kr til målrettet uddannelse til hver deltager. Pengene er givet til 
vores hovedorganisation FTF.  
Etfs andel af de samlede pladser var 27. Vi har senere forhandlet os til ekstra 
pladser (som andre organisationer ikke har ønsket at benytte). Vi har derfor 
kunnet udarbejde skræddersyede tilbud til 56 nyuddannede ergoterapeuter. 
Alle, der på nuværende tidspunkt har afsluttet trainee forløbene, er kommet i 
ordinær beskæftigelse med undtagelse af 2, der er gået direkte på barsel.  
Det, som har rykket, er det målrettede i det. Det har været et stort arbejde, 
men også andre end ergoterapeuter har været interesserede. Det har været 
positivt og resultatet skal formidles, da det er værdifuldt. Vi håber, at 
jobcentrene på baggrund af disse erfaringer i højere grad vil betale for relevante 
kurser for ledige ergoterapeuter. 
 
Op til regions- og kommunalvalget besluttede regionsbestyrelsen, at vi ønsker 
dialog med udvalgsformænd og rådmænd i de store kommuner. For at skabe 
gode relationer, sikre forståelse af ergoterapeuter og gerne få skabt nye 
stillinger. Vi har netop haft et meget positivt møde med formanden for social- og 
arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø, Esbjerg kommune. Vi håber, at det kan 
åbne døre. Senere skal vi mødes med Diana Mose Olsen, Børn- og 
Familieudvalget og Henning Ravn, Omsorgs- og Sundhedsudvalget. 
 
Etf drøfter, hvordan vi kan tale rehabilitering op? Rehabilitering version 2. Vi 
skal være skarpe til at fortælle, hvordan vi kan bruge vores fag her. Ergoterapi 
er helt essentielt, hvis rehabilitering skal lykkes. Vi skal også være kritiske og 
have mod til at sige højt, når noget, der kaldes rehabilitering, faktisk ikke er 
godt nok. Inger Langdal fortalte, at de nye studerende har fanget det, som 
rummer essensen af ergoterapi, bl.a. formuleret debatoplæg på holdet „Hvordan 
kan samfundet indrettes for at mennesker med funktionsnedsættelse har større 
mulighed for aktivitet“? 
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Anna-Marie Laustsen nævnte, at der er generalforsamling på Fredericia 
idrætscenter den 9. april 2014. Det er et stort ønske fra Regionsbestyrelsen at 
få et eller flere medlemmer fra Esbjerg-området ind i bestyrelsen.  

 
 c) Fra medlemmerne       
 

Ulla Pedersen fortalte, at videncenter for sundhedsfremme tilbyder studerende 
praktik. Ulla kan se, universiteterne gerne benytter muligheden og opfordrer  
grunduddannelserne til at gøre brug af tilbuddet. De får lov at følge, hvad der er 
gang i. Har vi noget, der er spændende for de studerende. Der er til stadighed 
ting, som kører, der har interesse. 
Vi har på UC‘et fået lov at forske i et vist omfang, men nu får vi pligt til det. Vi 
får mere fokus på, om vi kan have forskningsprojekter i gang. Ulla bliver 
ansvarlig for et nyt projekt – voksne og sundhedsfremme.  
Lone Laulund pointerede, at hun har meget ud af arbejdsdagene her. Hendes 
arbejdsplads er underlagt økonomiske vilkår og Sygehus Sønderjylland er blevet 
organiseret i centre. Rehabiliteringsklinikken er kommet i et center med 
underskud og dette tab bliver fordelt til bl.a. Rehabiliteringsklinikken. 
Konsekvensen er ubesatte barselvikariater og at stillinger ikke genbesættes. 
Dette påvirker arbejdsglæden og motivationen på stedet. Det betyder også, at 
de kan tage færre studerende i praktik. 
 
Birgitte Hansen fortalte, at de også er fusioneret og nu hedder 
Hedelund/Østerbycentret. Vedr. praktikken skal det være et rart sted for de 
studerende at være, så det er vigtigt, der er overskud til dem.    
Hun nævnte, at det var et godt møde, som blev afholdt, hvor alle 
uddannelsernes uddannelsesudvalg deltog sammen med bestyrelsen. Det bliver 
afholdt igen den 15. september 2014.  

           
4. Status på udvalgets arbejde 
 

a) Ny valgperiode – nyt udvalg 
 
Inger Langdal orienterede om, at en ny udpegningsrunde er igang. Derfor var 
dette det sidste møde i udvalget. Fra 1. maj 2014 skal der sidde et nyt udvalg. 
Birgitte Hansen og Lone Laulund bliver siddende og det er fint med overlap. 
Processen er sådan, at der mangler to medlemmer, der skal udpeges af 
bestyrelsen. Vi skal overveje, hvem vi kunne ønske at pege på. Ulla Pedersen 
genopstiller ikke, så hvem kan vi pege på? Ulla Pedersen foreslog, at vi finder 
én, som er selvstændig - de må være oplistet i foreningen. I forhold til bredden i 
uddannelsen kunne det være fint med repræsentation fra det psykiatriske felt. 
Ligeledes er det værd at få en med fra den nye kandidatuddannelse i ergoterapi. 
 
b) Uddannelsesudvalgets nye rolle 

  
 Vi gemmer dette til næste møde med det nye udvalg. 
 

c) Hvilke erfaringer vil vi bringe ind i det nye udvalg? 
 

Anna-Marie Laustsen spurgte, om det har været korrekt at vente så længe med 
mødet? Skal vi afholde flere og kortere møder? De enkelte uddannelser kan selv 
vælge mødefrekvens og længde. Lone Laulund nævnte, at  temamøder er meget 
udbytterige. Ulla Pedersen foreslog, at der skal stilles større krav til udvalget. Vi 
skal ændre på balancen mellem skolen og uddannelserne. Hvordan kan udvalget 
gøre det lettere for skolen at være uddannelsessted? Hun foreslog at nedtone 
den favnende rolle. Hvis man f.eks. ikke har været til stede på sidste møde, er 
man gået glip af noget. Vi arbejder, mens vi er her. Vi sætter dette i spil igen på 
det næste møde. 
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5. Praktiksituationen – ændring af modul 3 som konsekvens af manglende    
 pladser 
 

Dette emne gemmes til næste møde, men Inger Langdal kom med et opråb. Vi 
mangler praktikpladser. Anna-Marie Laustsen og Inger Langdal sætter sig 
sammen på et tidspunkt. 

 
6. Mødedato for næste møde 

 
    Afventer. 
 
7. Evt.   

 
Vi sagde farvel til Ulla Pedersen og Hanne Kjær, som forlader udvalget. Det blev 
diskuteret, om vi evt. kan bruge Ulla som gæst – hun kan komme med gode 
indspark.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Referatet er godkendt den 31. Marts 2014 


