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Referat 

Referat af Uddannelsesudvalgsmøde på 
Ergoterapeutuddannelsen 
9. maj 2019 kl. 12.30 – 15.00, lokale E-5111

Til stede: Inger Langdal Nielsen, Anna-Marie Laustsen, Bente Alberg, Emma-Sofie Han-

sen, Frauke Siemer Jørgensen, Mai Britt Aarestrup Askholt, Malene Aagaard, Marianne 

Gjerstrup Thomsen, Nikolaj Jacobsen, Pia Goul  

Afbud: Jeanette Reffstrup Christensen, Jane Aarestrup 

Referent: Linda Fritze Madsen 

1. Velkomst og frokost

Formanden byder velkommen

2. Godkendelse af dagsorden

Det aftales, at punkt 4 behandles før punkt 3. Desuden drøftes datoerne for de

kommende møder under eventuelt.

3. Meddelelser fra studielederen

a. Studielederen oplyser, at uddannelsen har gennemgået en turnusak-

kreditering, som er blevet positivt akkrediteret. Minimum hvert sjette år

gennemgås alle udbud – professionsbacheloruddannelser og efter- og

videreuddannelser – af et eksternt ekspertpanel efter en fastlagt turnus.

Gennemgangen skal sikre, at udbuddene, herunder de lokale dele af

studieordningerne, lever op til gældende krav og at det faglige indhold

og den pædagogiske kvalitet understøtter de studerendes læring og op-

nåelse af uddannelsens mål. Fokus er på at vurdere udmøntningen af

uddannelsen og pege på udviklingsområder. Der kan desuden fastlæg-

ges særlige temaer i samarbejde med de eksterne eksperter.

b. Uddannelsen har sammen med Ergoterapeutforeningen (ETF) og de

øvrige ergoterapeutuddannelser i Danmark igangsat en rekrutterings-

kampagne om rekruttering af en ambassadør for uddannelsen. Sidst i

maj afgøres det, hvem der får stillingen. Honoraret til ambassadøren
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svarer til en månedsløn for en ergoterapeut. Studenterrepræsentan-

terne udtrykker tilfredshed med initiativet og med at stillingsopslaget er 

slået op via de sociale medier, som de studerende generelt anvender. 

De synes dog, at lønnen er unødvendig høj.  Deltagerne drøfter udfor-

dringerne med de små årgange, som uddannelsen går i møde og den 

heraf bekymrende udvikling med færre kvote-2 ansøgninger, som har 

betydning for uddannelsens økonomi. Der er desuden meget fokus på 

sygeplejerskeuddannelsen i samfundet og dermed mindre fokus på an-

dre professioner og i særlig grad ergoterapeutuddannelsen. Der er så-

ledes en forventning om, at ved ansættelse af en ambassadør vil der 

komme flere ansøgere. Repræsentanten fra VUC oplyser om de nye 

optagelseskrav på HF, som netop er trådt i kraft og som er vanskelige 

for potentielle ansøgere at gennemskue. På trods af udfordringerne, 

forsøger uddannelsen at bevare optimisten. 

c. Studielederen er repræsenteret i en følgegruppe, som har til formål at

monitorere uddannelsen. Følgegruppen mødes én gang årligt og består

af repræsentanter fra Danske Regioner, Kommunernes Landsforening,

Ergoterapeutforeningen, Ergoterapeutuddannelsernes ledernetværk og

studentergruppen. Arbejdet i følgegruppen omfatter opfølgning efter im-

plementeringen af den nye studieordning. Pejlemærkerne i følgegrup-

pens arbejde er at monitorere studieintensiteten, Forsknings- og udvik-

lingsaktiviteter, tværprofessionelle og tværsektorielle aktiviteter, simula-

tion, en udvalgt klinisk/praktisk kompetence.

Et andet pejlemærke er udvikling af en teknologiprofil, hvor formålet er 

at identificere og beskrive professionens teknologianvendelse. Det for-

ventes at teknologiprofilen bliver færdig til efteråret.  

Vedrørende følgegruppens arbejde med det tværprofessionelle/tvær-

sektorielle fortæller en af studenterrepræsentanterne om en tværsekto-

riel dag på sit praktiksted i Kolding, som fungerer meget tilfredsstillende 

og giver god mening i forhold til at se samspillet mellem teori og prak-

sis. Udvalget bifalder initiativet, men oplyser at det kun er få praktikste-

der der afholder tværsektorielle arrangementer, da det kræver mange 

ressourcer både tids- og personalemæssigt.  

d. Studielederen gør opmærksom på, at ergoterapeutuddannelsen har 25-

års jubilæum den 1. september 2019. Der er et ønske om, at anlednin-

gen promoveres og får pressedækning. Uddannelsen er endnu i startfa-

sen af planlægningsforløbet og er endnu uafklaret om jubilæet skal
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markeres internt eller mere officielt. Studielederen efterlyser forslag fra 

uddannelsesudvalget. Studenterrepræsentanterne mener, at semester-

starten på uddannelsen er en oplagt anledning til at fejre jubilæet. For-

manden foreslår, at det kunne være interessant med faglige indlæg i 

forbindelse med fejringen; bl.a. hvilket betydning ergoterapeutuddan-

nelse har haft og baggrunden for og udviklingen af uddannelsen set ud 

fra et borger- og samfundsperspektiv. Studielederen har planer om at 

inddrage de studerende i forberedelsen.  

4. Meddelelser fra formanden

a. Formanden oplyser, at ETF Region Syd afholder den første af i alt tre

temadage den 13. juni. Målgruppen er ergoterapeuter, som brænder for

at få en opdatering af de ergoterapeutiske kernebegreber. Initiativet

blev godt modtaget i Odense i foråret og har affødt lange ventelister.

Planen er at gentage arrangementet til efteråret i Odense og gennem-

føre et tilsvarende arrangement i Esbjerg med start nu i foråret. Ergote-

rapeuter, der har været i faget i en årrække, mener, at rehabiliteringsfa-

sen har tabt pusten. De synes derfor, at det er et vigtigt initiativ. I for-

længelse heraf oplyser studievejlederen, at der udkommer en ny bog

om kerneopgaven i hvert fag ”Velfærdsprofessioner” den 27. maj.

b. Formanden informerer om en konference om ergoterapi på beskæftigel-

sesområdet, som afholdes den 27. maj 2019 i Middelfart, hvor ergotera-

peuter vil fortælle om deres dagligdag.

c. På ETF’s bestyrelsesmøde i maj vil temaet være ergoterapeuter på det

private område, idet der er behov for fagpersoner, der kan arbejde som

privatpraktiserende.

d. Formanden orienterer om et møde for tillidsrepræsentanter på syge-

huse i september. Her er fokus på udvikling på henholdsvis psykiatrisk

og somatisk sygehus..

e. Formanden og studielederen har en igangværende drøftelse om flere

ergoterapeuter indenfor børneområdet og manglen på praktikpladser.

Flere studerende har tilkendegivet, at de ønsker at komme i praktik in-

denfor området. Men uddannelsen kan ikke uddanne ergoterapeuter på

børneområdet, hvis de studerende ikke kan komme i praktik. Forman-

den har italesat dilemmaet over for politikerne, som desværre ikke er

lydhøre.
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5. Meddelelser fra udvalgets medlemmer

a. Repræsentanten for de kommunale praktiksteder orienterer om en om-

organisering i Esbjerg Kommune, der trådte i kraft pr. 1. maj 2019. Bag-

grunden for omorganiseringen bygger på en oplevelse af, at 

terapeuterne er kommet for langt væk fra borgerne og der dermed er 

skabt en distance til ergoterapeuterne. Det kliniske vejlederteam er 

fortsat under nuværende ledelse.

b. Repræsentanten orienterer desuden om en henvendelse fra en kollega

vedrørende studerendes færdigheder i basisergoterapi.

c. Studenterrepræsentanten orienterer om ESR’s workshops som favner

bredt. Det har været videndeling om f.eks. anatomi og hvordan det er

som nyuddannet at komme i job. Disse workshops kan være et godt

supplement til undervisningen og temaerne kan bidrage til at de stude-

rende kan løfte hinanden fagligt og det kan hjælpe de studerende på de

første semestre til at få indblik i, hvad de skal bruge af viden på de ef-

terfølgende semestre.

6. Forhold omkring uddannelsen og professionen

a. Hvad forstår man ved et talent indenfor ergoterapi?

Drøftelse af, hvad der skal til for at være et talent, og hvilke tiltag vi skal

tage i den forbindelse.

• Pressemeddelelse ”Nyt talentprogram til de dygtigste stude-

rende” – link: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelel-

ser/2019/nyt-talentprogram-til-de-dygtigste-studerende

• Link til talentbekendtgørelsen: https://www.retsinforma-

tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=170038

i. Studielederen indleder punktet med at fortælle om talentpro-

grammet og den generelle drøftelse af talentudvikling på UC

SYD. En del af handleplanen er bl.a. at arbejde med talentud-

vikling på ergoterapeutuddannelsen. Studielederen beder om

udvalgets input til en definition på et talent. Udvalgets medlem-

mer drøfter forskellige muligheder. Det er bl.a. ikke nødvendig-

vis studerende med høje karakterer, der kan karakteriseres

som talenter. Et talent kræver, at man tager styring på sit fag

og kan brede det ud til en større sammenhæng. Engagement,

initiativ og kontaktskabelse i forbindelse med igangsættelse af

udviklingsprojekter f.eks. indenfor ledelse og teknologi er

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2019/nyt-talentprogram-til-de-dygtigste-studerende
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2019/nyt-talentprogram-til-de-dygtigste-studerende
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170038
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170038
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nogle af nøgleordene. Det er desuden vigtigt at være god til at 

formidle sit fag, tage styring og lederskab samt have passion 

og overskud, da der mangler ledere inden for ergoterapi til at 

bane vejen.  

 

7. Uddannelsesområdets efter- og videreuddannelse 

a. Input fra udvalget ønskes 

• Hvad er der behov for?  

• Hvad efterspørges der hos aftagerne? 

i. Studielederen indleder punktet med at fortælle om ergotera-

peutforeningens initiativ omkring temadage, som har til formål 

at motivere til efteruddannelse. Formålet er desuden at få sat 

ord på de nye begreber der anvendes i professionen og en be-

hovsafklaring af kernekompetencerne indenfor ergoterapi. Stu-

dielederen efterlyser således ideer til at skabe et udbud, der 

rammer bredt. Formanden foreslår, at man forsøger at få en 

afklaring på, hvad temadagene har inspireret til og hvad der er 

grundlag for. Studielederen foreslår eksempelvis et diplommo-

dul for erfarne ergoterapeuter.  

 

8. Eventuelt 

a. Kommende møder:  

i. Fællesmøde mellem UC SYD’s bestyrelse og uddannelsesud-

valgene afholdes den 23. september 2019 om formiddagen. 

Der er udsendt en særskilt mail med en invitation til fællesmø-

det. Udvalget bedes tilmelde sig arrangementet ved at tilgå lin-

ket til NemTilmeld, som fremgår af invitationen.   

ii. Uddannelsesudvalgsmøde for ergoterapeutuddannelsen afhol-

des om eftermiddagen den 23. september, samme dag som 

fællesmødet.  

iii. Det andet uddannelsesudvalgsmøde i efteråret foregår den 7. 

november, hvortil der er udsendt en mødeindkaldelse 

 
 

 

 

 


