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Referat  
 

Møde i uddannelsesudvalget ved ergoterapeut-
uddannelsen mandag den 9. januar 2017  
kl. 12.00-15.00.  
 

Til stede:  
Anna-Marie Laustsen, Regionsformand, Ergoterapeutforeningen, Region Syd 
Inger Langdal, Studieleder, Ergoterapeutuddannelsen UC SYD 
Lene Dahl Lund, Lektor, ergoterapeutuddannelsen UC SYD 
Malene Aagaard, Lektor, ergoterapeutuddannelsen, UC SYD 
Birgitte Møller Hansen, Ergoterapeut og klinisk underviser, Esbjerg Kommune, Bram-
ming 
Marianne Gjerstrup Thomsen, Chefterapeut, Sydvestjysk Sygehus 
Pia Riber Iversen, Ergoterapeut og klinisk underviser, Voksenpsykiatrien i Region Syd-
danmark 
Kurt Reppien Thomsen, Uddannelsesansvarlig, afdeling for udvikling og forskning, 
psykiatrien i Esbjerg 
Jess Rømer Mikkelsen, Studerende ved UC SYD 
 
 
Afbud:  
Bente Alberg, chef for Træning & Hjælpemidler, Sundhed og omsorg, Esbjerg Kommune 
Pernille Jull Poulsen, studerende ved Ergoterapeutuddannelsen 
Frauke Siemer Jørgensen, Uddannelseschef, VUC Vest i Esbjerg 
Heidi Have, Institutchef for sundhedsuddannelse ved UC SYD 
 
 
  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden godkendt. 
 

2. Meddelelser – siden sidst 
- Orientering fra formanden 

 
 
Nyt fokusområde for arbejdet i ergoterapeutforeningen 

 

Dato 
09.01.2017 
 
Reference 
ILNI 

 



 
 
 
 

 
 

 

2 / 5 

Anna-Marie Lausten orienterer om, at der i ergoterapeutforeningen arbejdes 
med et nyt fokusområde: kvalitet i arbejdet som ergoterapeut og trivsel på ar-
bejdspladsen. Der arbejdes på samfunds-, arbejdsplads- og individniveau. Det 
tidligere fokus omkring at skabe nye stillinger vil fremadrettet være en drifts-
opgave. 
 
Indsats vedr. manglende ergoterapeutiske tilbud til børn i Esbjerg Kommune 
Der planlægges et læserbrev i Jyske Vestkysten om, at der er dårlige mulighe-
der for ergoterapeutiske tilbud til børn i i Esbjerg Kommune. Der tages udgangs-
punkt i en sammenligning af mulige tilbud på området i Aalborg kommune. Når 
læserbrevet bringes, vil der afholdes møde med relevante udvalg. Læserbrevet 
er fortroligt, indtil det bringes. 
Anna-Marie anmoder om, at medlemmer af uddannelsesudvalget bidrager til at 
skabe opmærksomhed omkring problematikken. Endvidere opfordrer hun til, at 
de enkelte medlemmer kontakter hende, hvis de har supplerende oplysninger 
om området, som kan bidrage til processen. Studerende som har et særligt 
engagement indenfor børneområdet kan ydermere bidrage. Disse skal være 
velkomne til at tage kontakt. 
Initiativet er foranlediget af, at der er sket forringelser på området, siden det 
seneste kommunalvalg, og det kommende kommunalvalg er udslagsgivende 
for, at der sættes fokus på problematikken på nuværende tidspunkt.  
Inger Langdal fortæller, at det bl.a. grundet de få tilbud i Esbjerg kommune, 
ikke er muligt at tilbyde praktikpladser til de studerende på ergoterapeutuddan-
nelsen indenfor børneområdet. 
 

- Orientering fra uddannelsen.  
Interreg.-projekt vedr. frivillighed 
Lene Dahl Lund fortæller indledningsvis om, at hun i et samarbejde med Lone 
Oest har ansøgt og fået bevilliget et Interreg-projekt vedr. frivillighed indenfor 
sundhedsområdet. De vil arbejde med Esbjerg kommune som case omkring 
uddannelse af frivillige med henblik på at sikre et varigt tilbud til sårbare bor-
gere, når øvrige tilbud udløber. Det handler om at udvide tilbuddet til bor-
gerne, og ikke om at skaffe ”gratis arbejdskraft”. Projektet er bevilliget, og 
der er planlagt et møde med Arne Nikolajsen og afdelingen for sundheds-
fremme i Esbjerg kommune. Medborgerskab, brugerinddragelse og medska-
belse vil være bærende for projektet.  
Det er et treårigt projekt, der er finansieret af North Sea Region, som er opta-
get af et udvikle et bæredygtigt velfærdssamfund. Der er kick-off møde i 
Norge i februar 2017.  
Der er grundlag for, at de studerende ved uddannelsen kan rekrutteres som 
frivillige. 
 
Talentudvikling  
Inger Langdal fortæller, at der arbejdes med talentudvikling for de studerende 
ved UC SYD. Det er lovpligtigt, og der arbejdes med retningslinjer for dette. 
Der afventes en rapport af Simon Schulin vedr. talentudvikling af professions-
bachelorstuderende, som indeholder generel teori på området, samt et studie 
af talentudvikling på jordemoderuddannelsen. Et talentforløb er et ekstra-cur-
riculært forløb, som de studerende har krav på at få tilført deres eksamensbe-
vis. Der er ikke tale om et elitebegreb (2 %), det er 10 % af de studerende. 
Talenter vil kunne være rollemodeller for øvrige studerende. 
 
Arbejdet med talentudvikling kræver et samarbejde med praktikken, som 
også vil kunne bidrage til at udpege talenter. Inger Langdal foreslår, at det vil 
være et område, der skal arbejdes med i uddannelsesudvalget. Herunder skal 
der opsættes en række kriterier for, hvad et ergoterapeutfagligt talent er. Si-
mon Schulin vil blive inviteret til et senere møde i uddannelsesudvalget. Der 
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er opbakning i uddannelsesudvalget til, at der vil blive arbejdet med talentud-
vikling i dette regi.  
 
Flere giver udtryk for bekymring over, om der er risiko for, at de studerende 
presses for meget. Det er essentielt, at det ergoterapeutiske talent defineres 
og bredes ud – det er ikke nødvendigvis de studerende med høje karakterer, 
der er talenter, men et talent har en række personlige og sociale kompeten-
cer. 
 
Jess Rømer Mikkelsen fortæller på baggrund af et projekt, han har arbejdet 
med indenfor idrætsverdenen, at der skal fokus på læringsmiljø, og der er be-
hov for en vis grad af differentiering, men at øvrige studerende vil kunne 
drage stor nytte af samme undervisning som de talentfulde studerende mod-
tager.  
 
Anna-Marie Laustsen sætter spørgsmålstegn ved, om der vil blive dannet et A-
og B-hold af ergoterapeuter. Der svares hertil, at der er mulighed for, at de 
studerende kan differentiere sig på mange forskellige måder, herigennem 
igennem frivilligt arbejde.  
 
 
Personalesituationen ved uddannelsen 

− Heidi Have er ny Institutchef ved institut for sundhedsuddannelse pr. 
1.1. 2017. Hun kommer fra afdelingen for Forskning, Uddannelse, 
Kvalitet og Innovation ved OUH. 

− Vikar ansat med kandidat i ergoterapi.  
− Medarbejder kommer tilbage fra barsel i januar 2017. 
− Der vil blive opslået yderligere en fast stilling, forhåbentlig pr. 1. maj.  

 
 

- Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begi-
venheder og aktiviteter med betydning for Ergoterapeutud-
dannelsen 

 
Der spørges til problematik vedr. overlap i praktiksituationen på 6. semester, 
hvilket udfordrer praktikstederne. Inger Langdal fortæller, at det er en stor 
udfordring, at der mangler praktikpladser fra 1. september 2017, samt at hun 
vil tage et møde med de enkelte samarbejdspartnere. Der undersøges mulig-
hed for alternative praktiksteder for de studerende på 6, der skal imidlertid 
findes en løsning omkring vejlederfunktionen.  
 

 
3. Status på studieordning – herunder uddannelsens indhold, pro-

fil, kvalitet og relevans 
- Status på implementering af studieordning 2016 

 
Praktiksituationen 
Inger Langdal færdiggør indledningsvis punktet vedr. praktik; uddannelsen er 
godt dækket ind i forhold til somatik på sygehusområdet, herunder er Vejle 
sygehus ny samarbejdspartner. Vejle sygehus samarbejder både med UC SYD 
og UCL om praktik. 
 
Marianne Gjerstrup Thomsen spørger til, hvorvidt samarbejdet med Vejle Sy-
gehus vil betyde, at de i højere grad vil få de studerende, der er i slutningen 
af uddannelsen. Inger Langdal svarer, at dette ikke er tilfældet. 
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Der har endvidere været afholdt møde vedr. 4. semester med kliniske under-
visere. Der er kommet gode input fra de kliniske undervisere, og der vil blive 
afholdt møder omkring de øvrige praktikperioder på et senere tidspunkt. 
 
Øvrige forhold 

− Beskrivelsen af 2. semester er nu færdig.  
− Studieordningerne er rettet for faktuelle fejl og udsendt til uddannel-

sesudvalget.  
− Der er afholdt et konstruktivt møde med fysioterapeutuddannelsen 

omkring udvikling af et tværfagligt samarbejde. Dette er nu ved at 
blive formuleret. Der er endvidere et samarbejde med FAM ved SVS 
om et tværfagligt forløb. Inger Langdal er en del af styregruppen og 
en medarbejder ved uddannelsen er en del af arbejdsgruppen. 

 
 

- Følgegruppens opgaver. Se bilag 
 

Fremadrettet vil uddannelsesudvalget skulle forholde sig til følgende punkter 
jf. punkt 5.1 i bilaget. Punkterne vil fremgå af dagsordenen 

− Hvad er lykkedes i den nye uddannelse? 
− Hvor ses de væsentligste udfordringer i den nye uddannelse? 
− Hvordan det sikres og implementeres, at borgeren/patientperspektivet 

bliver centralt i tilrettelæggelsen af uddannelsen? 
− Hvordan det tværprofessionelle og -sektorelle sikres og implemente-

res?  
Inger Langdal er en del af følgegruppen, men havde ikke mulighed for at del-
tage i det seneste møde. 
 

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

- Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse og drøftelse af JV 
artikel ”på vej til et brutalt arbejdsmarked” 
 

Inger Langdal orienterer om, at hun er blevet kontaktet af Jyske Vestkysten 
vedrørende tal for ledighed blandt ergoterapeutstuderende. Den pågældende 
journalist kontaktede studerende ved uddannelsen, og det kom der en meget 
kritisk artikel ud af – herunder med benævnelse af meget høje og uigenkende-
lige tal for ledighed. Inger Langdal besluttede i samråd med kommunikations-
afdelingen ved UC SYD, at der ikke skulle laves et modsvar. Anna-Marie Laust-
sen siger, at det er en ærgerlig sag, men det blev ikke vurderet, at det har 
været muligt at få avisen til at lave en korrigerende artikel. Der er nogle skyg-
getal, der igangsætter myter. 
 
Anna-Marie Laustsen siger, at tallet for ledighed blandt ergoterapeuter er på 
3,66 % i Esbjerg kommune, hvilket er marginalt højere end landsgennemsnittet 
på 3,6 %. Det er overraskende, for normalt vil ledigheden være højere i byer 
med uddannelsessted.  
 
Anna-Marie Laustsen siger, at der mangler privatpraktiserende ergoterapeuter 
i området. Der berettes endvidere om flere stillingsopslag på ergoterapeuter på 
Sjælland og i Syddanmark, hvor der ikke har været ansøgere.  
 
 

- Drøftelse af indkomne forslag til efter- videreuddannelse  
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På seneste møde med praktiklederne blev det nævnt, at et EVU-forløb om evi-
densbaseret praksis, heriblandt videnskabsteori og kvalitetssikring, kunne 
overvejes. Dette kan eventuelt udbydes i samarbejde med fysioterapeutud-
dannelsen. Inger Langdal foreslår, at det udvikles sammen med praksis og 
EVU, samt at adjunkterne ved UC SYD kan inddrages. 
 
Anna-Marie Laustsen gør opmærksom på, at det er væsentligt, at arbejdsgi-
verne efterspørger kompetencerne, for at det er muligt at sælge EVU-forlø-
bene.    
 
Inger Langdal efterspørger, at forespørgsler på EVU-forløb generelt udspecifi-
ceres. 
 
Pia Riber Iversen fortæller, at hun har holdt oplæg omkring ergoterapeutisk 
tilgang i psykiatrien i Stockholm, som genererede stor interesse. Inger Lang-
dal foreslår, at der udarbejdes et tilbud omkring ergoterapeutisk - og fysiote-
rapeutisk tilgang i psykiatrien.  
 
Kurt Thomsen spørger til, hvorledes det mest hensigtsmæssigt gribes an, hvis 
der er er et område, der ønskes undersøgt af praksis. Inger Langdal opfordrer 
til, at Projektmatch-portalen benyttes, i de tilfælde hvor studerende vil kunne 
belyse problemstillingen. Alternativt vil det være muligt at kontakte Forskning 
og Udvikling ved UC SYD, her er der imidlertid behov for at sikre finansiering.  
 
For at understøtte udviklings- og forskningsprojekter i praksis er det væsent-
lig, at der ansættes ergoterapeuter med kandidat- eller mastergrad.  
 

5. Eventuelt, herunder mødeplan 
Intet at berette.  
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