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ucsyd.dk  

PReferat fra møde i Uddannelsesudvalget for Ergoterapeutuddan-
nelsen fredag den 16. september 2016 kl. 10.30 – 12.00  

 
 
20. september 2016    IL/mj 

 

 

Til stede: Anna-Marie Laustsen, Inger Langdal, Birgitte Møller Hansen, 
Malene Aagaard, Jess Rømer Mikkelsen, Marianne Gjerstrup Thomsen, 
Jette Andersen, Pernille Jull Poulsen 

Afbud: Jannie Fibecker Ladegaard, Frauke Siemer Jørgensen, Lene Dahl 
Lund, Kurt Reppien Thomsen, Pia Toft Assenholm, Pia Riber Iversen 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt.  
 
Der blev budt velkommen til Jette Andersen, som sidder i udvalget i 
stedet for Ulla Vindstrup Christensen og Pernille Jull Poulsen, som har 
overtaget Dmitriy Melnikovs plads. 
 
Jette Andersen præsenterede sig og fortalte, at Esbjerg kommune pr. 
1/10 samles i 3 vidensområder – træning, rehabilitering og hjælpe-
midler/boligændringer. Der er nok at se til, da der i den forbindelse 
stadig er en del hængepartier. 

 
De øvrige medlemmer præsenterede sig for de 2 nye.  
 

 
2. Meddelelser – siden sidst 

‐ Orientering fra formanden 
‐ Orientering fra uddannelsen  
‐ Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begi-

venheder og aktiviteter med betydning for Ergoterapeutud-
dannelsen 

 
Anna-Marie Laustsen orienterede om nye medlemsarrangementer, 
som bliver udfærdiget i samarbejde mellem ETF, og Ergoterapeutud-
dannelserne i UC Syd og i UCL. De omhandler bl.a., hvordan man som 
færdiguddannet holder sig opdateret med nye teorier og metoder, og 
hvor man finder mere viden. 
 
Hun fortalte, at der er repræsentantskabsmøde i november i Ergotera-
peutforeningen. Her er det nye fokusområde kvalitet og trivsel. Hvor-
dan får vi det italesat? Der er fokus på dette de næste 3 år. 
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Med en ny landsformand, som tiltrådte for 10 mdr. siden og en ny 
næstformand, som tiltrådte for 2 mdr. siden, har der været mange 
udfordringer, da det er 2 centrale personer, som er skiftet ud, men det 
skal nok blive godt. 
 
Inger Langdal orienterede om, at Hanne Gjedbo Kjær sagde sin stilling 
op før sommerferien. Vi har i stedet ansat Kathrine Skovdal Hansen, 
som har været barselsvikar for Karen Egemose Brandt siden 1. marts.  
Det vides endnu ikke, hvad vi gør med vikariatet. Bruger vi timelære-
re, eller ansætter vi en ny?  
Vores timelærer i fysiologi sagde op med dags varsel. Her overtager 
de faste undervisere undervisningen.  
Det kan give et løft, at det er personer fra egen faggruppe, som over-
tager det og det er desuden kvalitetssikring af uddannelsen. Det giver 
en større kobling, når man har erfaring fra andre områder, så der er 
god mening i at trække det ind. 
Ros fra Anna-Marie Laustsen over, at vi løser det og tager det på os. 
Vi har forskellige kompetencer, så derfor kan vi spille lidt bredere. 
 
Inger Langdal fortalte, at det faste personale nu er i hus, og at det er 
en god stab. Der er foretaget en trivselsundersøgelse i medarbejder-
gruppen, som viser, at det er en meget velfungerende gruppe.  
 
Marianne Gjerstrup Thomsen sagde, at de som organisation med prak-
tik skal se på det tværfaglige element, som ligger i studieordningen. 
Der skal laves en indsats. Det fordrer meget, men der er fokus på det 
nu, hvor der er krav om det.  
 
Jette Andersen fortalte, at de i Esbjerg Kommune arbejder på en ny 
organisering, som får konsekvenser for de studerende. De kliniske un-
dervisere bliver mere specialiserede indenfor et bestemt vidensområ-
de. De sidder i tværfaglige områder, så der kan trækkes på terapeuter 
fra de øvrige vidensområder, som det i en vis udstrækning allerede 
sker i dag.  
Der er mange ting i gang. Fuldtidsvejledere får bedre arbejdsforhold, 
end de har i dag. Der er mere fokus på terapeuterne, idet de er orga-
niseret sammen med andre terapeuter og har faglig ledelse. Fokus bli-
ver anderledes og det bliver nemmere at gøre tingene ens i kommu-
nen.  
 
Status på studieordning – herunder uddannelsens indhold, pro-
fil, kvalitet og relevans 

‐ Præsentation af den godkendte studieordning 
 
Inger Langdal orienterede om ovennævnte. Der er redaktionelle æn-
dringer i forhold til den tidligere præsenterede udgave, dog ikke på de 
enkelte semestre og heller ikke på prøverne.  
Det nye er, at studieordningerne er lavet på tværs af sundhedsuddan-
nelserne, så de har samme layout. Den tværfaglige undervisning har 
de samme mål og et fælles læringsudbytte – dog ikke altid på samme 
semester.  
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1. semester er færdigt og 2. semester skal ligge klar den 1. februar. 
Et eksemplar af 1. semester blev sendt rundt.  
Der er lavet en plan for hele 1. semester.  
Semestrets indhold og tilrettelæggelse sker i tæt dialog med Fysiote-
rapeutuddannelsen, og der er et godt samarbejde.  
Der kommer noget mere detaljeret senere, men nu ligger der en over-
ordnet plan. Vi har været vant til at tage meget teori ind fra start og 
meget er udenlandsk, som er oversat. Det kommer senere til Dan-
mark, da det først skal oversættes, så er det validt at få ind. Vi drop-
per lærebøger med amerikansk og canadisk på 1. semester og tager 
det ind på 2. semester. Der vil blive arbejdet med aktivitet og delta-
gelse og hvilke begreber, der knytter sig til det.  
 
Malene Aagaard fortalte, at de studerende på 1. semester diskuterer 
’Hvad er kernen i ergoterapi’. De lærer begreber, som de forholder sig 
til, så de kommer til at indgå i deres tænkning og bruger det terapeu-
tisk. De kommer til at arbejde med forståelse for begreberne og at 
anvende dem på eget hverdagsliv. Efter at have været i gang i 14 da-
ge taler de allerede om det fra en ergoterapeutisk vinkel.  
Begrebet er i fokus indtil uge 45 – også i praktikken i uge 43.  
De studerende bliver som noget nyt ’klædt af’ i anatomi, så det, de vil 
udsætte borgeren for, skal de også selv udsættes for. Også i ergote-
rapi vil det være et princip, der gør sig gældende i undervisningen. De 
studerende skal arbejde med portfolio igennem hele uddannelsen. Det 
bliver bundet op på de studieopgaver, som kommer. 
Inger viste en model på tavlen, som illustrerer, hvordan portfolien 
bygges op om at udvikle de studerendes professionsidentitet. 
 
Pernille Jull Poulsen spurgte ind til portfolio opgaverne. De vil ligge på 
Blackboard og den studerende kan invitere undervisere, medstude-
rende og kliniske undervisere ind i en tidsbegrænset periode.  
 
Marianne Gjerstrup Thomsen konstaterede, at der er udfordringer med 
de lange praktikker. Man kan ikke nå at forberede sig imellem holde-
ne, da der intet slip er mellem 4. og 5. semester. Dette kan give pres 
på de kliniske undervisere. Desuden er det en bekymring, at der ingen 
eksamen er. Praktikken er dog lang nok til, at den studerende kan 
vurderes. Marianne mener dog ikke, at det teoretiske er det største 
problem. Hvis den studerende ikke kan omgås borgerne, nytter det ik-
ke noget.  
Praktikken varer 10 uger og prøven foregår med en underviser herfra, 
som skal se den studerende sammen med en borger. Hele semestret 
er med fokus på praktikken.  
 

 
3. Status på den regionale uddannelsesdækning - herunder efter- 

og videreuddannelse 
 

Pia Toft Assenholm, som sidder i efter- og videreuddannelsen, var ikke 
til stede, så dette punkt bliver drøftet på et senere tidspunkt. 
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Det blev nævnt, at der er mange ansøgere, når en stilling bliver slået 
op. Anna-Marie Laustsen tilføjede, at der har været stor ledighed i  
Esbjerg – både blandt erfarne og nyuddannede. Man bliver nødt til at 
flytte sig væk fra Esbjerg i en periode.  

 
 

4. Eventuelt, herunder mødeplan 
 

Mødeplan for 2017: 
 
Mandag den 9. januar 2017 kl. 12 – 15  
 
Mandag den 8. maj 2017 kl. 12 – 15  
 
 
 
 
 
Referatet er godkendt den 30/9 2016 

 
 

 
 

 

 


