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16. maj 2011                  AM/mj 

 

 

Til stede: Anna-Marie Laustsen, Birgitte Hansen, Lone Laulund, Inger Langdal, Han-

ne Kjær, Ulla Pedersen, Annette Kjærsgaard, Kathrine Skovdal Hansen og Pia Toft 

(suppleant for Louise Madsen). 

 

Afbud: Anette Tingberg og Kurt Thomsen. 

 

Formanden bød velkommen og mødet startede med en kort præsentations-

runde. 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt dog med et ekstra punkt – evaluering af mødet 

p.g.a. den lange dag. 

 

2. ”Siden sidst”   

Anette Maagaard orienterede om fusionen UC Syddanmark. 

 

Der har været møde i Haderslev for alle censorformandskaberne m.h.p. at 

samle dem i et fælles sekretariat. Anette Maagaard tilføjede, at der både er 

fordele og ulemper ved dette. Det kan være en fordel, hvis man har haft en 

svag struktur. Økonomisk ser hun ingen fordele.  

 

Pia Goul fortalte, at vi nu er fuldtallige på Ergoterapeutuddannelsen. Det er 

hårdt med modulerne – er der noget, vi kan gøre anderledes? Alle går til 

arbejdet med god ånd, men der er forskel på at være mange undervisere 

og få.  

Inger Langdal pointerede, at vi jo også udvikler modulerne og da dette slut-

ter til sommer, skulle gentagelsen gerne vise sig. Der er meget læring i at 

afholde eksamen, så det skal vurderes og evalueres – måske skal ressour-

cerne skrues ned. Lone Laulund mente det samme om praktikkerne. Anette 

Maagaard fortalte, at der er mere arbejde for administrationerne med mo-

dulprøverne. Desuden markerer de studerende, at der er eksamen hele ti-

den og det var ikke tanken. Pia Goul tilføjede, det er positivt, at de stude-

rende ikke dumper så meget som før. Anna-Marie Laustsen sluttede med et 

håb om, at der kommer styr på det hele.  

 

Ulla Pedersen fortalte, at Videncenter for sundhedsfremme på UC Syddan-

mark og Videncenter KOSMOS (børns og unges sundhed), der er et viden-

center med flere UC’er involveret, tager bachelorstuderende i praktik. Man 

kan henvende sig og bede om at blive koblet på og derved få adgang til et 

projekt. Eller man kan sidde med sit eget projekt. Det giver mulighed for en 

anden måde at koble sig til praksis på.  

Annette Kjærsgaard fortalte, at andre også kan gøre det og tænke på 

samme måde - også undervisere. Hun understregede, at der dog ikke kan 

bruges mange ressourcer på det. De har ansat en person som forsknings-
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assistent og det er en stor hjælp, så måske kan andre, som står uden ar-

bejde, tænke i de baner. 

Anette Maagaard supplerede med, at kan man få et lille element af et pro-

jekt at skule arbejde med, kan det være det, der skal til – den studerende 

kan se et forskningsmiljø arbejde, så det er positivt.  

En diskussion udspandt sig om, at det kunne foregå i den valgfri periode på 

modul 12 og 13, så det bliver kendt for de studerende. Eller måske midt-

vejs, så man kan skrive videre i bachelorprojektet. 

Inger Langdal foreslog, at en gruppe på modul 5 kunne fortsætte et samar-

bejde med praksis og arbejde med noget, som mundede ud i at samle data 

vedr. udvikling og hvordan man bruger sin faglighed på tværs af praksis. 

Pia Goul nævnte, at de studerende gerne vil arbejde med skuffeprojekter 

og nice to know projekter.  

 

Anna-Marie Laustsen orienterede om, at arbejdsløsheden ikke er høj. Hun 

ønsker tallene fordelt på kommuner, så det er til at gennemskue. Fyn 

(Odense) er hårdest ramt – næsten ingen arbejdsløshed i Jylland.  

2011 er Frivillighedsår – engagement og aktivitet. Dette er til diskussion i 

Ergoterapeutforeningen. Det er en kompleks problematik. På den ene side 

er frivillighed godt både for samfundet og den enkelte, på den anden side 

skal frivillige ergoterapeuter ikke udføre det arbejde, som ergoterapeuter 

ellers ansættes og lønnes for.  

 

3. Tema : ”Sæt pris på Ergoterapi ” oplæg v. Anna-Marie Laustsen. 

Anna-Marie Laustsen holdt et oplæg om ovennævnte fokusområde og vil 

gerne i dialog med ergoterapeuter om emnerne. Vedr. delmål 2 og 3 er det 

overordnede mål, at ergoterapi fastholdes og udvikles på det offentlige og 

private arbejdsmarked.  Hun oplever pres som nedskæringer og besparelser 

og ønsker ikke færre hoveder eller timer, end vi har i dag. Opgaven er at 

søge andre stillinger end de, som er defineret som ergoterapeut stillinger, 

da der ellers er færre stillinger.  

Hun orienterede om, at delmål 4 og 5 vedr. fordobling af privatpraktiseren-

de ergoterapeuter er sat for lavt, men at det er en succes, at det opfyldes.  

Vedr. delmål 6-7 er tingene anderledes end for 10 – 15 år siden. Offentlige 

og private aftageres kendskab til ergoterapeutiske ydelser skal øges, så vi 

skal forklare os tydeligt. 

I delmål 8-9 har ETF brug for, at så mange medlemmer som muligt spiller 

med. Vi er i en fase, hvor vi skal gøre os parate til dette delmål. Overens-

komsten med sygesikringen er diskuteret i årevis. Vi skal kunne dække alle 

områder, hvis vi skal tro på det. Annette Kjærsgaard foreslog, at vi må ud 

på markedet og undersøge, hvad vi kan sælge. Kan vi inddrage studerende 

til det? 

I forbindelse med delprojektet januar – juni 2011 skal der laves et forenklet 

ydelseskatalog. Børneområdet er i fokus, så dette skal ETF kunne beskrive 

allerede nu. Medlemsinvolvering er afgørende. Inger Langdal forespurgte, 

om en sociolog eller en anden faggruppe kunne lave noget af arbejdet. Sva-

ret var, at der er konsulenter ansat og måske har vi folk i organisationen 

med de rigtige kompetencer. Der blev sagt, at det skal være ergoterapeu-

ter, som gør det og de skal købes fri. Pengene er der, så det handler om at 

finde de rette personer. 

Vedr. delprojektet april – juni 2011 skal der indhentes tilbud for at vise, at 

det kan betale sig. 
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Øvelse 1 medførte diskussion rundt om bordet. Det er svært at arbejde ale-

ne som ergoterapeut, da man ikke kan sparre med sig selv. Vi brænder for 

det brede felt og kan ikke vælge en niche. Vi skal sælge os på det, vi kan 

og det primære er ikke, at vi er ergoterapeuter. Vores fag er stadig svært 

at definere, men vi kan gå ind på rigtig mange felter. F.eks. som hjælpe-

personale i fysioterapeut klinikker, hvor vi kan ende som kompagnoner.  

Pia Goul har undersøgt de to sidste hold og de studerende vil gerne være 

selvstændige, men ved ikke, hvor de skal gå hen. Anna-Marie Laustsen op-

lyste, at der er møder omkring det at være privat praktiserende.   

Øvelse 2 – de studerendes rummelig kan blive større ved at se, hvad en er-

goterapeut laver. Vi kan tage afhandlinger ind og sætte dem i en dansk 

kontekst. Dette skal også ses i forhold til ’gamle’ ergoterapeuter, så uddan-

nelsen kan have en rolle i at se, at uddannede ergoterapeuter bliver bedre. 

Der er en dialog i gang med efter- videreuddannelsen. Der skal hentes un-

dervisere udefra til et fælles kursus, men dette er der ikke ressourcer til 

endnu. Vi skal have mere reklame for ergoterapeuter – kan vi få en ’kendt’ 

til at stå frem? Modul 13 – valgmodul - kan vi gøre noget på dette modul? 

Vi har mange kompetencer, som kan bidrage til samfundet. 

 

4. Medlem fra ungdomsuddannelserne – fra sidste møde. 

Vi mangler en repræsentant fra HHX og HTX. Hvis vi skal have en fra den 

gymnasiale verden, hvilken type er det så, vi skal spørge? Vi skal nok forla-

de rektor niveauet og f.eks. spørge studievejledere fra uddannelserne - det 

kunne være VUC eller Social- og Sundhedsskolen. 

 

5. ”Mulighed for brug af databaser og elektroniske artikler” – er der 

en tilfredsstillende mulighed? v. biblioteket. 

Rikke Sørensen fra biblioteket orienterede om fusioneringsprocessen – at få 

styr på, hvad der er i syd og vest af systemer, licenser og hjemmesider. De 

har fået et overblik og dette er sendt rundt. Licenspakkerne ligger spredt 

ud, så det er en udfordring at finde de rigtige. Biblioteket bliver sammenlig-

net med universitetets biblioteker, men da disse har større budgetter, kan 

det ikke gøres helt så godt her. Hvilke forpligtelser har biblioteket overfor 

uddannelserne? Vi vil gerne have det, der er brug for, men pengene stræk-

ker ikke. Budgettet er endnu ikke godkendt, men der kan måske købes en 

ekstra pakke i år – dette koster 40.000 ekstra om året. UC Syd havde 2 

tidsskriftpakker, så det var heldigt.  

Anette Maagaard supplerede med, at der bør investeres mere på dette felt, 

da biblioteket er en vigtig del af uddannelserne. Det er en stor gevinst med 

online artikler. 

 

6. Fastholdelse af studerende v. Pia Goul og Anette Maagaard.  

Pia Goul fortalte, at der er sket et skred i, hvem det er, der bliver optaget. 

Nu er det veluddannede studerende med gode karakterer – de skraber ikke 

længere bunden. Vi har heller ikke helt så mange revalidenter som før.  

Hvad er det, de studerende opsøger Hanne Kjær med? Hanne Kjær oriente-

rede om, at studerende under 25 år med problemer får at vide af jobcen-

trene, at de skal uddannes. For hende fylder den personlige vejledning 

mest. Der er også den faglige vejledning - d.v.s. hvilke krav stilles der og 

hvad kræves der? De studerende har psykiske problemstillinger - f.eks. kan 

de ikke strukturere hverdagen og de har svært ved gruppearbejde. Her ud-

arbejdes der faste vejledninger med Hanne Kjær. På samme måde hjælper 
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hun studerende med fysiske problemstillinger og studerende med smerter – 

hun guider dem i, hvordan de kan få hverdagen til at hænge sammen.  

 

I praktikken kan det være studerende, som skal have tilrettelagt specielle 

forløb, da der er flere meget psykisk sårbare studerende på uddannelsen. 

Til efteråret er der 4 specialforløb i praktikken.  

 

Hanne Kjær modtager mange mails om vejledning af personlig karakter og 

dette fylder meget. Der er heldigvis et godt samarbejde på tværs i huset og 

man mødes regelmæssigt. Dog er det problematisk, at Studenterrådgivnin-

gen kun kan tage få samtaler, da økonomien er afgørende. Der vil blive 

etableret eksamensangst kurser i huset og en studiecafé er allerede startet 

op.  

 

Kathrine Skovdal Hansen efterlyste, hvad det er, en ergoterapeut kan. Hun 

mener, der sker studieskifte, fordi de forskellige vejledere ikke ved, hvad 

en ergoterapeut er. Der bliver spurgt til, om det virker med åbent hus, stu-

dievalg mm.?  

 

Åben diskussion om, at de unge har skiftet karakter. De vil eksempelvis ik-

ke røre gamle mennesker, de vil ikke tage tøjet af og de ønsker ikke at ar-

bejde på skæve tidspunkter – f.eks. om natten. 

Uddannelsen og klinikken skal vise, det er fagligt spændende at være ergo-

terapeut, for de studerende kan ikke selv se det. 

  

7. Kliniske pladser til de studerende v. Pia Goul og Anette Maagaard.  

Kan vi på sigt blive ved med at finde varierede pladser under den store om-

strukturering af den kliniske sektor? Input fra klinikken. Punktet gemmes til 

næste møde. 

 

8. Principper for meritgivning v. Pia Goul og Anette Maagaard.   

Pia Goul orienterede om, at det med de nye moduler er svært at få merit – 

også på praktikkerne. Vi har heller ikke haft mange ansøgninger om merit. 

Det er vanskeligt at gøre, som Undervisningsministeriet ønsker. Modulerne 

kører, så hvis de studerende springer noget over, har de x antal uger, hvor 

de ingenting kan foretage sig. Skal der laves særlige forløb? F.eks. at man 

følger undervisningen, men ikke går til modulprøve.  

Hvordan klinikken oplever at modtage meritstuderende, skal tages op i et 

andet regi – f.eks. på de kliniske undervisningsdage.  

 

9. Møde med SDU’s dekaner for nylig. Hvad aftalte vi at arbejde videre på? 

v. Anette Maagaard.  

Anette Maagaard fortalte, at der har været et godt samarbejde med SDU 

tidligere, men at FPF er ophørt. Vi mangler kurser, seminarer og tilbud, som 

vi fik før og hvor er koblingen imellem undervisergruppen og forskningens 

initiativer? Det var nogle af de emner, som blev drøftet med SDU. Der er 

møde igen om et halvt år. Annette Kjærsgaard oplyste om hjemmesiden: 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Ist_sundhedstjenesteforsk/

Forskning/Forskningsnetvaerk/FiA Her er workshops, arrangementer, mø-

der m.m., som er gratis. Desuden kan der tages enkeltfags moduler på 

Syddansk Universitet, som kan give merit. Vi bliver ikke opsøgt, så skal 

selv spørge. Kan Anna-Marie Laustsen gøre hjemmesiden bedre, så det er 

lettere at finde ind til SDU’s ergoterapeutiske forskningsenhed?  

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Ist_sundhedstjenesteforsk/Forskning/Forskningsnetvaerk/FiA
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Ist_sundhedstjenesteforsk/Forskning/Forskningsnetvaerk/FiA
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10. Toningsprojekt med Folkesundhedsvidenskab v. Anette Maagaard.  

Anette Maagaard orienterede om denne aftale, der giver de studerende hur-

tig og nem adgang til et videregående forløb uden for megen supplering. 

Alle studerende på sundhedsuddannelserne kan, inden 6. eller 7. semester 

følge 2 ugers undervisning. De skal arbejde med E-learning og bestå en 

prøve – herefter kan de så gå direkte på kandidatuddannelsen. Første op-

start er sommeren 2011.   

 

11. Kombinationsstillinger v. Anette Maagaard.  
Går det meget langsomt med at etablere. Er det realistisk at etablere disse 
stillinger? Kan praksis se lyset i et sådant arrangement? Notat vedlagt. 
Punktet gemmes til næste møde. 

 
12. Temaemner til næste møde 

Hvordan er det, vi arbejder i uddannelsesudvalget? 

Sammenhæng på tværs i uddannelsen. 
Hvilken rolle har uddannelsen i forhold til at styrke ergoterapi i området? 

 
13. Evt. 

Vi aftalte at holde møde 2 gange årligt.  
Forslag til næste møde: fredag den 30. september og mandag den 10. ok-

tober 2011. 
 

14. Evaluering 
Dejligt med input, som vi kan arbejde videre med og gode startark. Spæn-

dende snak om Anna-Marie Laustsens tema. Vi kan diskutere færdigt, da 
mødet varer så længe. De studerende har været meget aktive, så det løfter 
møderne. Der er god stemning p.g.a. god tid. Man kører alligevel langt for 

at deltage i mødet, så tidspunktet er passende. 
 

Dagsordenen ønskes udsendt før og må gerne være mere uddybende. Hvil-
ke emner kommer til at fylde og hvilke er korte? Temaemner tager tid og 
skal diskuteres. Bilagene ønskes også udsendt før.  

 
 

 
Referatet er godkendt den 16. maj 2011. 


