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Referat fra møde i Uddannelsesudvalget for Ergoterapeutuddannelsen 
onsdag den 18. maj 2016 kl. 12.00-15.00  
 
 
 
 
20. maj 2016       IL/mj 
 
 
 
Til stede: Anna-Marie Laustsen, Inger Langdal, Birgitte Møller Hansen, Kurt Reppien 
Thomsen, Lene Dahl Lund, Malene Aagaard, Jess Rømer Mikkelsen, Marianne 
Gjerstrup Thomsen, Frauke Siemer Jørgensen 
 
Afbud: Jannie Fibecker Ladegaard, Dmitriy Melnikov, Pia Riber Iversen, Pia Toft 
Assenholm, Ulla Vindstrup Christensen 
 
 
 
 
 
1.   Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordenen blev godkendt. 
Frauke Siemer Jørgensen blev budt velkommen og der var en præsentations-
runde.  

  
 
2.   Meddelelser – siden sidst 

- Orientering fra formanden 
- Orientering fra uddannelsen 
- Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder 

og aktiviteter med betydning for Ergoterapeutuddannelsen 
 

Anna-Marie Laustsen havde ikke noget nyt siden sidste møde og det samme 
gjaldt de øvrige medlemmer. 

  
Inger Langdal orienterede om, at det er studieordningen, som har fyldt og 
oveni det har der foruden den normale undervisning været Rehab messe med 
deltagelse af et hold på modul 10 og UC SYD har i samarbejde med Esbjerg 
kommune afviklet konferencen Social Impact. 

 
 
3.   Status på studieordning – herunder uddannelsens indhold, profil,   
      kvalitet og relevans 

Udkast til studieordning drøftes m.h.p. kommentarer og indstilling 
til bestyrelsen, herunder vurdering af, om den overordnede tilrette- 
læggelse af denne studieordning kan sikre uddannelse af dimitten- 
der med de beskrevne mål for læringsudbytte  

- Oversigt over overgangsordning 
 

Inger Langdal fortalte, at det forventes, at bekendtgørelsen er klar i næste 
uge. Der er skriverier mellem ministeriet, styregruppen og ledernetværket. De 
få nye læringsmål, som kommer, skal sættes ind i de rigtige semestre.  
Der arbejdes videre på studieordningen og her forventes få justeringer – f.eks. 
gode formuleringer fra de øvrige sundhedsuddannelser i Instituttet, som kan 
kopieres (fælles tekst).  
Prøverne er ikke gennemarbejdet, da vi afventer bekendtgørelsen med de en-
delige læringsudbytter, og at de kommer ind på de rigtige semestre.  
Bestyrelsen vil godkende efter sommerferien. Sidst i juni vil rektor Birthe Friis 
Mortensen forhåndsgodkende efter indstilling fra UU. 
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Overgangsordningen giver god mening. Ingen studerende kommer i klemme 
og praktikken hænger sammen. Grunden er, at vi kan bytte rundt på 6., 7. og 
8. modul i nuværende studieordning.  

 
Der blev spurgt, hvordan uddannelsen adskiller sig fra de andre UC’er – Inger 
Langdal mener, vi ligner hinanden. De første 2 år er så ens, som de kan blive. 
Toningsmuligheden ligger i de valgfri elementer og hvordan praktikken place-
res de sidste halvandet år. Sundfredsfremme og velfærdsteknologi kan place-
res flere steder.  
Det overordnede indhold er drøftet, men ellers ikke fælles studieordning. 

 
Inger Langdal blev bedt om at lægge ud med, hvor der er en bekymring og 
hun svarede, at det væsentlige er semestrene. Der er arbejdet meget med at 
få placeret de tværprofessionelle elementer og valgelementer, så de giver me-
ning og så de ligger både i klinikken og teorien.  
 
I UC SYD er der binding 6 ECTS fra 2. uge af et semester.  
I Ergoterapeutuddannelsen har vi valgt, at disse 6 ECTS placeres på 5. seme-
ster i den teoretiske del, og at der placeres 4 ECTS i den efterfølgende praktik 
(klinisk uddannelse). Der er gode erfaringer at trække på fra modul 5 blandt 
underviserne. Det nye er at få balanceret, hvordan et samarbejde kan tilrette-
lægges og se ud i klinikken og få afstemt, hvad der hører til teori og hvad der 
ligger i klinikken. I 5. semester vil der blive udprøvning af tværprofessionelle 
problemstillinger fra klinikken. Det konkrete indhold i prøven skal vurderes for 
at give mening. 
  
Der ønskes samarbejde med Fysioterapeutuddannelsen, Sygeplejerskeuddan-
nelsen og de øvrige sundhedsuddannelser på flere områder og afhængig af 
praktikpladserne. I Tværprofessionel undervisning ønskes også samarbejde 
med socialrådgivere og pædagoger.  
Marianne Gjerstrup Thomsen nævnte, at vi skal sørge for at få de rigtige sam-
arbejdspartnere.   
Inger Langdal foreslog, at de studerende får mulighed for at komme ud i en 
kommune en dag eller to i praktikken, så de kan se en sammenhæng.  

 
Lene Dahl Lund spurgte ind til, hvordan man får skabt rammerne for tværpro-
fessionelt samarbejde. Det kan være fysiske rammer, fælles patienter m.v.  
Hertil svarede Anna-Marie Laustsen, at det ville være dejligt med kendskab til 
dem, vi skal samarbejde med. Det handler om at nedbryde forestillingen om 
hinanden og opdage, hvad der sker på den anden side af hegnet.   

 
Marianne Gjerstrup Thomsen stillede spørgsmålstegn ved, hvad de studerende 
får ud af det. Hvis det ikke er den samme patient, man følger, får man ikke det 
ud af det, man håber på. Stillinger på tværs af regioner er ikke eksisterende.  

 
Kurt Thomsen pointerede, at det er en umulig opgave for menig mand. Ledel-
sen skal ændre struktur, før det kan ske. Der skal ansættes folk med brobyg-
gende funktioner.  

 
Malene Aagaard tilføjede, at det er af stor betydning at have forståelse for, 
hvad det er for en kontekst, de er i. Der skal arbejdes med øget forståelse for 
organisering.  

 
Inger Langdal kommenterede, at det monofaglige er centralt i 5. semester, 
men at det handler om ergoterapi i komplekse kontekster - at man kan se er-
goterapi i et borgerforløb. De skal have kendskab til, hvor borgeren går hen. 
Det behøver ikke at blive så kunstigt. De skal ikke nødvendigvis følge en bor-
ger, hvor det ikke er muligt, men have et kendskab til borgerens forløb. De 
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skal kende ergoterapeutisk arbejde indenfor de lovgivningsmæssige rammer, 
hvor serviceloven er den dominerende i kommunerne, mens det i højere grad 
er sundhedsloven på hospitalerne. De skal kunne se deres egne interventioner 
og få forståelsen af det. 

 
Marianne Gjerstrup Thomsen spurgte, hvad de studerende mener og Jess Rø-
mer Mikkelsen svarede, at det er et svært spørgsmål. Hvor skal man lægge sit 
krudt i forhold til de studerende? Birgitte Møller Hansen hører også om de 
tværprofessionelle og tværsektorielle problemstillinger fra ledelsesniveau. Stil-
lingerne følg borgeren er på tale. Har koblet dem på myndighedspersonerne.  

 
Anna-Marie Laustsen nævnte, at der ligger krav om, at det skal være tværpro-
fessionelt. Det er en balancegang, for hvor meget skal det fylde? Der skal væ-
re en sammenhæng omkring borgeren.  

 
Lene Dahl Lund fulgte op på spørgsmålet fra Marianne Gjerstrup Thomsen om, 
hvad den dyrebare tid i praktikken skal bruges til. Hvad skal klares teoretisk? 
Måske kan det ligge i teorien og ikke i praktikken. Hvad skal ligge i praktikken 
’hands on’ og hvad skal ligge i monofagligt og tværfagligt miljø?  
Inger Langdal svarede, at vi skal give plads til de input, praktikstederne læg-
ger op til og finde de bedste. 

 
Birgitte Møller Hansen ville gerne vide, om praktikperioderne falder på samme 
tid som f.eks. på Fysioterapeutuddannelsen, så der kan køres tværfaglige for-
løb i de lange praktikker. Dette er tilfældet på 4. og 5. semester.  
Inger Langdal tilføjede, at nogle praktiksteder ikke ønsker fysioterapeut- og 
ergoterapeutstuderende på samme tid. De fysiske rammer er begrundelsen. 

 
Kurt Thomsen efterlyste fælles viden – hvad laver vi? At skabe viden om, hvad 
der foregår. F.eks. komme ud en dag og se, hvad der sker andre steder.  

 
Inger Langdal ønskede svar på, om alt dette holder for Uddannelsesudvalget. 
Placeringen af praktikken indenfor semestret kan ændres, men længden er 9 
uger i 5. semester og 7 uger i 6. semester.   

 
Det er svært for udvalget at gennemskue og fastslå, om det kan lade sig gøre, 
men alle er positive. 

 
Efter en kort pause gennemgik Inger Langdal de forskellige semestre for at få 
indtryk af uddannelsen og et samlet overblik. En visuel oversigt over uddan-
nelsen sendes med referatet ud.  

 
En bekymring fra Marianne Gjerstrup Thomsen om at bestå eller ikke bestå 
praktik (klinisk uddannelse) satte fokus på, hvordan vi håndterer dilemmaet, 
at vi gerne vil have dygtige ergoterapeuter, men samtidig bør stoppe de stude-
rende, som rent fagligt ikke kan følge med.  
 
Jess Rømer Mikkelsen kommenterede, at det generelt kan lægge en dæmper 
på ambitiøse studerende, og han spurgte ind til, hvilken indflydelse økonomien 
har. Problemet er, at skolen får færdiggørelse, men vi vil gerne have dygtige 
ergoterapeuter ud.  
 
Inger Langdal fortalte, at vi bruger endnu flere ressourcer på de fagligt svage 
studerende i form af samtaler, reeksamen m.m. Der er derfor ikke økonomiske 
grunde til ikke at stoppe studerende, men det handler om studerendes retsstil-
ling. 
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Lene Dahl Lund nævnte i den sammenhæng talentforløbet. Hvad vil det sige at 
have talent? Kan vi tilgodese de, som har noget ekstra? Talentet skal avles og 
miljøet skal være her til det. Dette skal tænkes ind i den nye studieordning.  

 
Marianne Gjerstrup Thomsen stillede spørgsmålstegn ved, om vi er klædt på til 
det tværprofessionelle samarbejde. Taler vi om det samme, når vi siger tvær-
professionelt.  
 
Inger Langdal foreslog, at man kunne lave en fælles temadag om tværprofes-
sionelt samarbejde med deltagelse fra såvel klinikken som uddannelsen.  
 
Ideen følges op i samarbejde med øvrige uddannelser i Institut for Sundheds-
uddannelse og kunne evt. gives videre til Round Table.  

 
Der skal gøres mere ud af ledelse på alle niveauer. Ergoterapeuter søger ikke 
lederstillinger. Sundhedsvæsenet har også brug for det, så vi skal have fokus 
på det på uddannelsen. Ledelse indgår i temaet for 6. semester. 

 
Vi indstiller til bestyrelsen. 
 

 
4.   Eventuelt 
 

Næste møde er den 16. september i tilknytning til fællesmøde med bestyrelsen 
for UC SYD.  
 
Forslag til nye mødedatoer for det kommende år eftersendes sammen med 
formandens udkast til formulering af indstilling til bestyrelsen. 
 
 
 
 
 
Referatet er godkendt den 31. maj 2016 

 
 
 
 

  


