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Referat fra møde i Uddannelsesudvalget for Ergoterapeutuddannelsen 
mandag den 21. september 2015 kl. 10.45-12.00  
 
 
 
 
21. september 2015       IL/mj 
 
 
 
Til stede: Inger Langdal, Birgitte Møller Hansen, Pia Riber Iversen, Kurt Reppien 
Thomsen, Malene Aagaard Birk, Dmitriy Melnikov, Jess Rømer Mikkelsen 
 
Afbud: Anna-Marie Laustsen, Ulla Vindstrup Christensen, Jakob Lund, Lene Dahl 
Lund, Marianne Gjerstrup Thomsen 
 
 
 
 
 
1. Hvilken betydning har den foregående information for den aktuelle 

udviklingsproces på denne uddannelse? 
 

Inger Langdal - Der er lavet en intern ressourcegruppe, hvor studielederen og 
en underviser deltager.    
Når det monofaglige arbejde starter, tænkes de studerende ind. Måske flere 
foraer – kliniske møder, ESR og lign.  

 
Dmitriy Melnikov – at få de studerendes mening, f.eks. i form af brainstorming. 

 
Kurt Thomsen - de kliniske undervisere har travlt og belastningen bliver ikke 
mindre.  
 
Inger Langdal - måske skal vi have en bredere flade af kliniske 
uddannelsessteder. Der kan blive behov for en oprustning.  

 
Birgitte Møller Hansen – der bliver spurgt til centraliseringstanken – tænker 
man færre hoveder vejledningsmæssigt?  

 
   
 
2. Hvordan kan UU støtte udarbejdelsen af ny studieordning? 

 
Inger Langdal fortalte om organiseringen af revisionsarbejdet. Der henvises til 
information på http://sundhed2016.dk/. I styregruppen er der repræsentanter 
fra KL, Danske Regioner, Sundhedskartellet, studerende, Sundhedsstyrelsen 
og Professionshøjskolerne. Tilsvarende er der bred repræsentation i 
koordinationsgruppen.   

 
De tværgående udviklingsgrupper blev færdige i foråret, og i efteråret blev der 
nedsat monofaglige udviklingsgrupper. Her deltager 3 repræsentanter fra 
UC’erne, hvor Inger Langdal er den ene. Gruppen er i gang med input ud fra 
de rammer, der er udstukket. Materialet skal afleveres i december.  
Lige nu handler det om at lave en dimittendprofil. En dimittendprofil dækker 
hele uddannelsen – hvilken ergoterapeut uddanner vi? Input til bilag til 
bekendtgørelse fastsætter mål for læringsudbytte som en beskrivelse af viden, 
færdigheder og kompetencer – hvad skal man kunne som nyuddannet 
ergoterapeut?   
 
Vi skal komme med input til bekendtgørelsen – ikke teksten men 
indholdsdelen. Hvilke bindinger skal ligge i de første 2 år, så de får det samme 
på alle ergoterapeutuddannelser i hele landet. Ud over de først 2 år er der 
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f.eks. bindinger i forhold til bachelorprojektet, idet der til opgaven skal være 
tilknyttet kliniske/praktiske ECTS.  
 
Udkast til studieordningen bliver drøftet med uddannelsesudvalget. 

 
Praktikken skal nytænkes, så der bliver tværsektorielle forløb.  

 
 
3. Kort nyt fra Uddannelsen 

 
Der er ansat to nye adjunkter – Karen Sigrid Egemose Brandt og Kim Lee.  
Marianne Madsen er gået på seniorordning. Opnormeringen gør, at vi kan leve 
op til kvalitetskrav om deltagelse i udviklingsprojekter og opgaver på tværs i 
UC’et. 

 
Vi er blevet mere synlige i UC’et via Marianne Madsen og Birthe Tranbergs 
arbejde på arbejdsmiljøområdet.  

 
      Vi skal institutionsakkrediteres og dette fylder meget. Processen, som har kørt 
 i et år, ender op i, at der er ens retningslinjer i hele institutionen. 

Kvalitetsarbejdet ligger på alle niveauer, men en stor del på uddannelserne. 
Når det er kørt i stilling, kan det lette kvalitetssikringen i forbindelse med ny 
studieordning.  

 
 
 
4. Aftale datoer for kommende møder  

 
  Torsdag den 17. december 2015, kl. 12 – 15, start med frokost. 
 
  Forslag til kommende mødedatoer udsendes. 
 
 
 
 
 
 Referatet er godkendt den 5. oktober 2015 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


