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Referat fra møde i Uddannelsesudvalget for Ergoterapeutuddannelsen 
torsdag den 17. december 2015 kl. 12.00-15.00  
 
 
 
18. december 2015       IL/mj 
 
 
Til stede: Anna-Marie Laustsen, Inger Langdal, Ulla Vindstrup Christensen, Birgitte 
Møller Hansen, Pia Riber Iversen, Kurt Reppien Thomsen, Malene Aagaard, Lene 
Dahl Lund 
 
Afbud: Jannie Fibecker Ladegaard, Marianne Gjerstrup Thomsen, Jess Rømer 
Mikkelsen, Dmitriy Melnikov, Pia Toft Assenholm 
 
Jakob Lund er trådt ud af udvalget p.g.a. jobskifte 1. december 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
 Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
2. Meddelelser – siden sidst 

 Orientering fra formanden 
 Skriftlig orientering fra uddannelsen. Der kan på mødet spørges ind 

til den skriftlige orientering 
 Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder 

og aktiviteter med betydning for Ergoterapeutuddannelsen 
 

Anna-Marie Laustsen orienterede om, at Ergoterapeutforeningen følger, hvad 
der sker rundt omkring i landet. Der er besparelser mange steder, men flere 
steder rammer det ikke så hårdt som i Esbjerg kommune.  
 
Den nye landsformand i Ergoterapeutforeningen er tiltrådt pr. 1/12, så Gunner 
Gamborg er stoppet og Tina Nør Langager sætter sig i stolen. Hun er allerede 
godt i gang.  
 
Ledigheden er ikke stor. Den ligger på 3 % på landsplan og 2 – 2½ % regnes 
for ingen ledighed. Den stagnerer i forhold til sidste år og er siden krisen 
geografisk bestemt. Ledigheden er størst vest for Storebælt. Dimittenderne 
skal være villige til at flytte sig for at få arbejde. Ligeledes ser det ud til, at 
Trainee-ordning for dimittender får flere i job.  

 
Anna-Marie efterlyste gode erfaringer til, hvad vi kan gøre for at skabe flere 
stillinger. Hvordan får vi de ledige i job?  
Der blev budt ind med forskellige ting. At det ikke altid er erfaring, der tæller, 
men at man ser mere på hvilken person, man står overfor – f.eks. indstilling 
og personlighed. 
Har man haft en dygtig virksomhedspraktikant og man senere søger en vikar, 
så kan denne tilbydes vikariatet.  

 
Anna-Marie fortalte om områder i vækst – specielt demensområdet. Der er 
lavet kampagner om potentiale i hverdagsrehabilitering og den 8. marts er der 
en landsdækkende temadag for de, som arbejder med udviklingshæmmede.  
 
Der blev talt om, at der spares stillinger væk og at der er peget på disse 
stillinger. Nogle stillinger bliver slået sammen og andre er forsvundet på grund 
af ansættelsesstop. Der tales stadig om sundhedshuse. Alle var enige om, at 
ergoterapeuter stadig bør have en stor rolle.  

 
Inger Langdal orienterede fra uddannelsen, at Karen Egemose Brandt går på 
barsel midt i marts, så der skal opslås en ny stilling.  



 

 

 Side 2/2 
 

 
Ellers har Inger været optaget af ny studieordning og akkreditering. Første 
panelrunde i akkrediteringen foregår i januar, hvor en underviser og en 
studerende er med i panelet sammen med Inger. Det foregår over 2 dage. 
 
Inger fortalte, at Ergoterapeutuddannelsen fra januar 2016 vil indgå i et 
pilotprojekt, der skal give øget samarbejde imellem forskning og uddannelse. 
Det betyder, at Videncenter for Sundhedsfremme udveksler medarbejdere med 
Ergoterapeutuddannelsen. 

 
Pia Riber Iversen spurgte ind til, hvorfor der er så få psykiatripladser. Inger 
forklarede, at der er sket nedskæringer på grund af barsel, en klinisk 
underviser, som er rejst og et praktiksted, som har sagt fra. Der er stor 
efterspørgsel fra de studerende om praktikpladser i psykiatrien.  
 
Malene Aagaard fortalte, at der arbejdes på at få flere pladser i 
socialpsykiatrien. Det er ikke så etableret her i kommunen, men Varde 
kommune er interesserede i mere samarbejde.  
 
Pia Riber Iversen orienterede fra konferencen ’Ned med tvang’. Her var stor 
ros til ergoterapeuter og der blev kun nævnt ergoterapi, så vi har en kæmpe 
rolle.   

 
Kurt Thomsen orienterede om genoptræningsplaner. Fysioterapeuterne har 
budt ind, så ergoterapeuterne skal på banen. Størstedelen af vores stillinger 
hedder noget andet end ergoterapeuter og andre faggrupper besætter 
stillingerne.  

 
 
3. Status på studieordning – herunder uddannelsens indhold, profil, 

kvalitet og relevans 
‐ Opdatering på arbejdet med ny uddannelse 

 
Inger Langdal orienterede om den monofaglige udviklingsgruppes input til 
bekendtgørelse og grundlaget for det videre arbejde med studieordning – der 
henvises til vedhæftede PowerPoints. 
 
Processen i uddannelsesrevisionen har involveret aftagerfeltet hele vejen, og 
det er oplevelsen fra den monofaglige udviklingsgruppe, at det har bidraget 
konstruktivt til at sikre relevans i den nye studieordning. 

 
 
4. Status på den regionale uddannelsesdækning - herunder efter- og 

videreuddannelse 
 

Se orientering fra formanden, som affødte en god dialog.  
 
 
5. Eventuelt 
 Mødeplan for 2016 
 
  6. april 2016 kl. 12–15 
 
 18. maj 2016 kl. 12-15  
                       
 
  
 Referatet er godkendt den 8. januar 2016 


