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Referat af 9. møde i uddannelsesudvalget ved Fysioterapeutuddannelsen Esbjerg - Haderslev 

tirsdag den 27. september 2011, kl. 12-16. 

 

Til stede:  Brian Errebo-Jensen, John Møller Bruun, Jette Jepsen Ottosen (fra kl. 12.30), Karina 

Lager, Kiri Kikkenborg Jensen, June Knudsen, Inger Marie Ditlevsen, Marianne Thomsen, 

Susanne Grann, Jens Nielsen Gade, Hans Lund, Jens Bach Johansen, Anette Maagaard 

 

Afbud:   Birgith Andersen 

 

Referent:  Jonna Sørensen 

 

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 uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder og aktiviteter 

med betydning for Fysioterapeutuddannelsen.  

3. Temaemne: Kandidat i fysioterapi. 

4. Temaemne: Ungdomskulturen på Tønder Gymnasium dags dato med mulighed for  

at perspektivere til den øvrige ungdom, som søger optagelse hos os. 

5. Dimittendledighed. 

6. Præsentation af det innovative valgmodul ”Skab en sund virksomhed”. 

7. Temaemne til næste møde. 

8. Eventuelt. 

 

Pkt. 1.  Godkendelse og supplering af dagsorden 

 

Næste års møder aftales under pkt. 8 ”Eventuelt”. 

 

 

Pkt. 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. 

 

Kiri Kikkenborg Jensen spurgte til henvendelsen til bestyrelsen omkring problemstillingen ved 

artikelsøgning på biblioteket. Anette Maagaard og Brian Errebo oplyste, at henvendelsen til 

bestyrelsen vil blive formuleret. 

 

Jens Bach Johansen orienterede om, at der hen over sommeren er foregået store renoveringsarbej-

der. Bl.a. er bygning 3 gennemrenoveret. Også på F-gangen har renoveringsarbejder været i gang. 

Det er dog ikke lykkedes at løse problemerne med vand fra taget, så der arbejdes stadig på at 

finde en løsning. 

Jens Bach håber på, at F-gangen står for tur til renovering næste sommer. Anette Maagaard for-

talte, at der arbejdes på at rejse en byggesag, så pavillonerne kan fjernes og erstattes af nyt byg-

geri. Tidshorisonten er dog uvis. 
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Anette Maagaard orienterede om Billund-projektet og lagde evalueringsrapporter frem til gennem-

syn. Billund-projektet har været et spændende projekt med rigtig mange aktører og et afkast af 

bachelor/masterprojekter. Projektet er afrapporteret godt. 

Hvis det ønskes, kan materiale om projektet udsendes til uddannelsesudvalgets medlemmer. 

 

Brian Errebo fandt optagelsestallene interessante og konstaterede, at 36,4 % af de optagne er 

nordmænd. Anette Maagaard oplyste, at det reelle tal er mindre. Der sker frafald inden studiestart. 

I år er der ikke optaget studerende fra det danske mindretal i Tyskland. Tallene er fra 30.07.11. 

 

 

 Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder og aktiviteter med 

betydning for Fysioterapeutuddannelsen. 

 

Brian Errebo orienterede om en sag i Danske Fysioterapeuters regi. En fysioterapeutstuderende har 

i forbindelse med et sportsstævne udgivet sig for at være og har ageret som færdiguddannet fysio-

terapeut. En idrætsudøver er derved kommet til skade. Der er rejst en sag, og efter al sandsynlig-

hed rejses også et erstatningskrav via civilt søgsmål, da der ikke er forsikringsdækning. 

 

Brian Errebo fortalte, at kredsbestyrelsen inden folketingsvalget har arrangeret to valgmøder på UC 

Syddanmark Esbjerg og UC Lillebælt Odense. Esbjerg-mødet blev aflyst. Odense-mødet derimod 

blev gennemført. De 4 deltagende politikere blev alle valgt ind i Folketinget. Det var interessant at 

konstatere, hvor lidt nogle af politikerne vidste om uddannelsespolitik. 

 

Brian Errebo oplyste, at der lørdag den 29. oktober afholdes regional fagfestival i Esbjerg. I anled-

ning af Fysioterapeutuddannelsen i Esbjergs 30 års jubilæum afholdes festivalen på UC Syddan-

mark. Temaet er fokus på teknologiens muligheder inden for fysioterapien. Flyer blev uddelt. 

 

 

Pkt. 3.  Temaemne: Kandidat i fysioterapi. 

 

Hans Lund orienterede om den nye kandidatuddannelse i fysioterapi, dens tilbliven, mål for uddan-

nelsen, optagelseskriterier og -statistik for optaget 2011 samt uddannelsens opbygning.  

Præsentationspapir og flyer blev uddelt.  

 

2 studerende kommer fra UC Syddanmark. 

 

Hans Lund foreslog at sætte emnet på dagsordenen igen om et års tid. 

 

 

Pkt. 4.  Temaemne: Ungdomskulturen på Tønder Gymnasium dags dato med mulighed for  

 at perspektivere til den øvrige ungdom, som søger optagelse hos os. 

  

Jens Gade gav et oplæg om sine erfaringer med ungdomskulturen på Tønder Gymnasium, men også 

relateret til ungdomskulturen generelt.  

 
Stikord til oplægget:  

Hvad er en ungdomskultur?  

- Et underligt begreb  (Bygger ikke på konkret viden, men på holdning og fornemmelse). 

- Flere ungdomstyper: 

- Forhandlere  (Resultatorienterede, ”svindlere”). 

- Curlingbørn  (Forældrene er problemet). 

- Pejlere  (Forsømte, pejler efter rollemodeller). 

- Grænseløse  (Tumler rundt, ofte fra gode hjem, der er ikke sat grænser). 

- Patienten  (Ofte piger som har forkærlighed for at få en diagnose). 

- Ganske almindelige unge  (90-95 % af de unge). 
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O tempora, o mores  (hvilke tider, hvilke skikke) 

- Facebook. 

- Stammekultur. 

- Festkultur. 

- Manglende fordybelse. 

- Disciplin. 

- Arbejdsvaner. 

- Usikkerhed. 

 

Hvad kan vi gøre? 

- Se virkeligheden i øjnene. 

- Se os selv i øjnene. 

- Fælles referencer forsvinder. 

- Vi ved ikke, hvad de kan, og derfor tror vi ikke, at de kan noget. 

- Vi kan ikke ændre de unge, men vi kan ændre vores egen tilgang til eleverne. 

 

Facit 

- Høj bevidsthed om fremtidsmuligheder. 

- Stigende erkendelse af egen formåen. 

- Samarbejdsvillige. 

- Trygge i læringsprocessen. 

- Glade festaber. 

- Et bredere optag giver andre udfordringer hele vejen gennem systemet. Husk de 95 %. 

 

 

Pkt. 5.  Dimittendledighed 

 

Brian Errebo præsenterede et oplæg, lånt af DSA Danske Sundhedsorganisationers A-kasse. Her er 

primært sundhedspersonale, bl.a. fysioterapeuter, organiseret. DSA oplever stor ungdomsledighed, 

men kendetegnende for fysioterapeuter er, at de kommer relativt hurtigt i gang. ”Fysioterapeuter er 

let omsættelige”. 

 
Brian Errebo oplyste bl.a.: 

- at DSA i disse år oplever en stigning i antallet af medlemmer.  

- at der p.t. er ca. 320 ledige fysioterapeuter i Danmark. Ledigheden er let stigende, uden at det er 

alarmerende. Dog er det nødvendigt at være på vagt på grund af en stor uddannelseskapacitet og 

meget få fysioterapeuter, der grundet alder forlader arbejdsmarkedet. 

- at der p.t. er en arbejdsløshedsprocent på 2,75 %. 

- at der p.t. er 232 ledige dimittender. 

 

DSA materialet blev runddelt. 

 

Jette Ottosen udtalte, at det er nødvendigt i klinikken at klæde dimittender på for at bestride jobs. Af 

den grund kan det være vanskeligt for dimittender at få et job. Inger Marie Ditlevsen og Marianne 

Thomsen bemærkede, at det samme gjorde sig gældende for kommuner og regioner. 

 

 

Pkt. 6.  Præsentation af det innovative valgmodul ”Skab en sund virksomhed” 

 

Helge Bech orienterede om og udleverede materiale om det nye innovative valgmodul 13 ”Skab en 

sund virksomhed”. Modulet har en varighed på 4 uger. 

 

I modul 13 kan de studerende, såvel interne som eksterne, sammensætte valgmoduler efter eget 

ønske.  
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På UC Syddanmark kører i efterårssemestret 2011 følgende valgmoduler: 

- IT færdigheder, 2 uger. 

- Sportsmedicin, 4 uger. 

- Skab en sund virksomhed, 4 uger. 

 

Modulet ”Skab en sund virksomhed” er et tværfagligt modul for ergoterapeuter, sygeplejersker og 

fysioterapeuter. I dette første forløb er der 13 deltagere: 9 ergoterapeuter og 4 fysioterapeuter, 

hvoraf 1 kommer fra Næstved. 

 

Der er søgt økonomisk støtte i Fonden for Entreprenørskab, som har bevilget 75.000 kr. 

 

I opstartsfasen stod det ret hurtigt klart, at det var nødvendigt at indføre en ny form for pædagogik. 

Læseplaner kan ikke bruges på samme måde som normalt. Det mundede ud i en ny pædagogisk 

metode kaldet P-læring (praksislæring).  

Intentionen er at uddanne studerende til at blive jobmagere i stedet for jobtagere og til at få dem til 

at se muligheder frem for begrænsninger. 

Innovation er fremtidens dannelsesbegreb. At tage initiativ til at danne og skabe kreativitet. Det er et 

godt indsatsområde.  

Fysioterapeutuddannelsen afsætter vores dimittender til offentlige institutioner, kommuner og syge-

huse, hvor der er stærkt brug for innovation.  

Til valgmodulet er der etableret en lukket hjemmeside, hvor al viden lægges ind. Her kan de stude-

rendes refleksion følges. 

En bank, en iværksætter og Idea House har medvirket i forbindelse med præsentation af projekterne. 

 

Valgfaget udbydes igen i forårssemestret til samme kreds samt jordemoderstuderende. 

 

 

Pkt. 7.  Temaemne til næste møde 

 
Forslag til temaer: 

- Den modulopbyggede uddannelse. 

- Den digitaliserede patient ved Jacob Birkler. 

 

Flere forslag modtages gerne. 

 

 

Pkt. 8.  Eventuelt 

 

Ingen punkter. 

 
Fastlagte møder i 2012: 

Mandag den 12. marts, kl. 12-16. 

Tirsdag den 9. oktober, kl. 12-16. 

 

 

Mødet slut kl. 16. 

 

 

 

Referatet godkendt 

25.10.11 


