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Til stede: Jannie Fibecker Ladegaard, Anna-Marie Laustsen, Inger Langdal, Ulla 
Vindstrup Christensen, Birgitte Møller Hansen, Pia Riber Iversen, Kurt Reppien 
Thomsen, Lene Dahl Lund, Malene Aagaard, Dmitriy Melnikov, Jess Rømer 
Mikkelsen 
 
Afbud: Marianne Gjerstrup Thomsen, Pia Toft Assenholm 
 
 
 
 
 
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 ud over den 
nye landsformand, som er tiltrådt, nu også skal have ny næstformand. Hun 
opfordrede til, at alle tænker over, hvem der kan være aktuel – og det kan 
være alle steder fra. Hvem har lyst, eller hvem kender en, der har.  
Alle aktive medlemmer kan opstille og fristen for at melde sit kandidatur er 
den 29. april 2016 kl. 12.00. 

 
Hun fortalte, at der den 19. maj 2016 foregår dette spændende arrangement 
’Ergoterapiens Mangfoldighed’ og det omhandler bl.a. følgende: Ergoterapi er 
et fag i rivende udvikling, hvor kernekompetencerne til stadighed sættes i spil 
på nye områder. Dette arrangement giver dig mulighed for at sætte fingeren 
på pulsen. Hvad sker der på både kendte og nye områder? Hvor og hvordan 
arbejder ergoterapeuter i dag, i morgen og om 5 år? 
Man vælger sig ind på det emne, man synes er spændende og informativt.  
De studerende vil modtage information om arrangementet, men det er også 
aktuelt for uddannede ergoterapeuter. Lige nu foregår det i Fredericia Idræts-
center, men måske flyttes det til et andet sted med bedre plads.  

 
Ergoterapeutforeningen er blevet officiel partner i Demensalliancen. Sammen 
med Ældre Sagen, FOA, PenSam, Alzheimer-foreningen og Dansk Sygeplejeråd 
er Etf nu med i den fælles vision: At vi i Danmark bliver et foregangsland, når 
det handler om at skabe det bedst mulige liv for dem, der rammes, og for de-
res familier og pårørende. 
Varde kommune er i denne kontekst en demensvenlig by.  
Der planlægges en koordineret politisk indsats i arbejdsmarkedsrehabilitering 
hen over efteråret.  

 
Ledigheden er meget faldende på landsplan. Den ligger mellem 2½ og 3 % 
svingende fra geografi til geografi.  
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Ergoterapeutforeningens politiske fokusområde "Vi sætter pris på ergoterapi" 
blev igangsat i repræsentantskabsperioden 2011-13, og det er besluttet, at det 
skal fortsættes i repræsentantskabsperioden 2014-16. 
Det nye fokusområde i år har endnu ingen overskrift, men kommer nok til at 
omhandle dokumentation og synlighed. Det lægger op til en proces omkring 
den første inddragelse incl. medlemsarrangementer.  Alle er inviteret med og 
første spadestik foregår på generalforsamlingen den 11. april. 

 
Inger Langdal orienterede om, at der er taget skridt til genbesættelse af den 
vakante plads i UU, efter at Jakob Lund er fratrådt. Der forventes et nyt med-
lem fra næste møde.  
 
Inger Langdal meddelte, at der kunne spørges ind til det udsendte materiale.  
I den forbindelse blev det nævnt, at det er rart at modtage informationen fra 
uddannelsesberetningen. Beretningen fortæller om tilrettelæggelse, relevans, 
udfordringer m.m. Jannie Fibecker Ladegaard pointerede, at uddannelsesud-
valget er det sted, hvor input kan gives tilbage. Anna-Marie Laustsen påpege-
de, at det er svært at have en fornemmelse for, hvad der sker, når man kom-
mer udefra og ind i en anden verden. Det er nyt, men det burde være enkelt 
at gå til og det skal bestemt inddrages. 
Ellers føler alle sig godt informeret og bruger desuden også hjemmesiden.  

 
Pia Riber Iversen og Kurt Thomsen fortalte, at psykiatrien i Hviding er flyttet til 
Esbjerg med 5 nye sengeafsnit. Det er en ny måde at arbejde på, hvor man 
forsøger at nedbringe tvang og tænke ergoterapi ind.  
 
Der blev talt om genoptræningsplaner, som lige nu kun foregår i det somatiske 
område, men forhåbentlig ændres det.  
Anna-Marie Laustsen sender en mailadresse vedr. genoptræningsplaner. Jo fle-
re behov, der kan peges på, jo større chancer er der for tilbud. 

 
Inger Langdal spurgte, om AMPS kan tages ind som et element i grunduddan-
nelsen, evt. som et valgfag, da de studerende har spurgt til det. Pia Riber Iver-
sen fremhæver, at det kræver stor erfaring og en del arbejde inden selve te-
sten.  
AMPS Danmark har kun få uddannede undervisere, så det vurderes, at de ud-
dannede har det største behov, hvis det bliver et kapacitets spørgsmål.  
For at styrke den regionale dækning af uddannede AMPS undervisere, blev det 
foreslået, at tage kontakt til AMPS Danmark med henblik på at få uddannet en 
erfaren AMPS tester som lokal AMPS underviser, med henblik på at EVU i UC 
Syd kan udbyde kurset. Det kunne måske være i samarbejde med UCL. Inger 
Langdal kontakter UCL for et muligt samarbejde. 

 
Jannie Fibecker Ladegaard nævnte, at uddannelsesudvalget er blevet bedt om 
at give input til høringsbrevet. Der er skrevet et overordnet høringssvar gæl-
dende for alle UC Syds uddannelser. Ledernetværket og Ergoterapeutforenin-
gen har været i dialog og har begge sendt høringssvar. 

 
Ulla Vindstrup Christensen og Birgitte Møller Hansen fortalte, at terapeuterne i 
Esbjerg bliver adskilt til en selvstændig enhed. Der starter en proces om, hvor 
man skal være og man kan ønske sig ind på nogle felter. Det drejer sig om 3  
teams.  

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

- Opdatering på arbejdet med ny uddannelse 
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- Bekendtgørelse i høring, se her: 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59334  

- Studieordningens fællesdel præsenteres (vedhæftes referatet) 
 

Inger Langdal orienterede om processen siden december, hvor den monofagli-
ge udviklingsgruppe afleverede input til bekendtgørelse og studieordning. Der 
har været en del justeringer af specielt mål for læringsudbytte, hvor ledernet-
værket har været inddraget frem til udsendelse af bekendtgørelse til høring. 
 
Den 1. april har ledernetværket afleveret fællesdelen af studieordningen, som 
præsenteres på dagens UU-møde. Fællesdelen vedhæftes referatet. 
 
Der er for alle sundhedsuddannelserne besluttet en overgangsordning, hvor 
nye studerende på 1. semester starter efter ny bekendtgørelse og studieord-
ning. Øvrige hold fortsætter efter gammel ordning frem til 1. september 2017, 
hvor alle hold overgår til ny studieordning, undtagen det hold, der går på 7. 
semester i efteråret 2017. Visuel oversigt over udkast til konkret udmøntning 
af overgangsordning for ergoterapeutstuderende i Esbjerg blev præsenteret på 
UU-møde. Udkast til overgangsordning vedhæftes referatet. 
 
Inger Langdal orienterede om konkrete tiltag i regi af Round Table samarbejde 
mellem UC Syd, UCL, Region Syddanmark samt regionens kommuner. En ar-
bejdsgruppe har udarbejdet forslag til godkendelseskriterier for praktiksteder 
(kliniske uddannelsessteder) og en anden arbejdsgruppe har udarbejdet et 
idekatalog over prøveformer til udprøvning af kliniske kompetencer, herunder 
også tværprofessionelle kompetencer. Begge udkast sendes til høring blandt 
uddannelsesudvalgets medlemmer.  

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

Lene Dahl Lund orienterede om sin deltagelse i forbindelse med oprettelse af 
et underviserteam vedr. forebyggende hjemmebesøg.  
 
Herudover ingen yderligere kommentarer vedr. den regionale uddannelses-
dækning ud over, hvad der i øvrigt blev nævnt i skriftlig orientering fra uddan-
nelsen og under tidligere punkter på dagsordenen.  

 
Vedr. efter- og videreuddannelse orienterede Inger Langdal om, at der forven-
tes flere stillinger i botilbud, som nu bliver dækket ind af ergoterapeuter. I UC 
Syd arbejdes aktuelt på udarbejdelse af tværprofessionel kursusrække til med-
arbejdere og ledere i botilbud. 

 
 
5.   Eventuelt 
 
 Her var ingen kommentarer. 
 
 Næste møde foregår den 18. maj 2016 kl. 12-15.  

 
 
 
 

 Referatet er godkendt den 29. april 2016 
 


