Referat

Referat af Uddannelsesudvalgsmøde,
Fysioterapeutuddannelsen
26. oktober 2020, kl. 12.00 – 16.00, lokale 6204
samt online via Zoom
Til stede (fysisk): Brian Errebo-Jensen (formand), Jens Bach Johansen (studieleder),
Marianne G. Thomsen, Aswine Rasmussen, Gitte Møller Glargaard, Anna Nielsen Rønnow, John Møller Bruun, Birgith Andersen, Susanne Grann, Andreas Fuglsang
Til stede (online): Maja Bertram, Sune Ahrenkiel
Fraværende: Mikkel Leonard
Gæster: Peter Egelund, Pia Assenholm (online)

Dato
02.11.2020
Journal nr.
4-34-01-1/2017
Reference
lfma

Referent: Linda Fritze Madsen

1.

Velkomst, frokost og præsentationsrunde

Formand, Brian Errebo-Jensen, byder velkommen til dagens møde, og retter en særlig
velkomst til udvalgets nye medlemmer, Sune Ahrenkiel og Aswine Rasmussen. Udvalget
foretager herefter en præsentationsrunde. Formanden oplyser, at mødernes dagsorden
udarbejdes i samråd med studielederen. Formanden vil arbejde på at gøre brug af udvalgets kompetencer i forhold til specifikke emner til uddannelsesudvalgsmøderne.

2.

Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger

3.

Meddelelser fra formanden v. Brian Errebo-Jensen
a.

Formanden orienterer om Nyt OUH og oplyser, i sin egenskab af næstformand i
Danske Fysioterapeuter, om sin deltagelse i et møde med henblik på drøftelse af
høringsmateriale om Rehabiliteringsafdelingen på OUH.

b.

Coronasituationen har sat et tydeligt præg på dimittendledigheden, som steg
markant i foråret 2020 til 7-8%. Ledigheden er dog tilbage på et normalt leje på
3-4%. Der er hos Danske Fysioterapeuter stor fokus på at hjælpe dimittenderne
godt på vej i starten af deres arbejdsliv, fx i form af gode løn- og arbejdsvilkår.

c.

Der orienteres om VIVE og Jacob Kjellbergs analyse af fysioterapeuternes praksissektor og udfordringer i forhold til udmøntningen af ydernummersystemet.
Rapporten fremgår af VIVEs hjemmeside her.
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4.

Meddelelser fra studielederen v. Jens Bach Johansen
a.

Optag, september 2020
Studieleder, Jens Bach Johansen, oplyser, at udbuddet i Esbjerg har haft ledige
studiepladser i forbindelse med efterårsoptaget, hvilket har været overraskende, da der normalt er fuldt hold. Uddannelsen har øget adgangskravene,
hvilket muligvis er årsagen til, at færre har søgt. Coronasituationen har heller
ikke bidraget positivt til ansøgertallet. Der var ca. 70 ansøgere til de ledige studiepladser, hvor en del af dem har bopæl i Aarhus og København, og som muligvis vil søge om fraflytning, når de får mulighed for det efter det første studieår.
Formanden supplerer, at beskæftigelsen er tilfredsstillende, men at det er en
fælles opgave at analysere på et marked i forandring. Der skal desuden fokuseres på de gode fortællinger, så uddannelsen fremstår attraktiv. Formanden
fremhæver Gitte Møller Glargaards solstrålehistorie om Psykiatrisk afdeling i
Esbjerg (Spangsbjerg), hvor der er fremgang i antallet af fysioterapeuter fra én
til ni ansatte.

5.

b.

Dimittender med udmærkelser
Studielederen orienterer om fem dimittender på fysioterapeutuddannelsen, som
har fået udmærkelser på deres eksamensbeviser; tre fra udbuddet i Haderslev i
februar måned og to fra Esbjerg i juni måned. Dimittenderne er blevet fejret ved
særlige begivenheder. Vejlederen til de to dimittender med udmærkelser fra juni
måned var meget imponeret over dimittendernes bacheloropgave, som fremstod på niveau med en kandidatopgave.

c.

Uddannelsens nyhedsbrev
Studielederen vil fortsætte med at udsende ugentlige nyhedsbreve og opfordrer
udvalget til at give tilbagemeldinger i form af spørgsmål eller ønsker om uddybning af emner.

Meddelelser fra udvalgets medlemmer

John Møller Bruun orienterer om Danske Fysioterapeuters besøg ved klinik for fysioterapi
i Ribe til en drøftelse af medlemmernes arbejdsliv. Formanden tilføjer, at Danske Fysioterapeuter sætter fokus på medlemmernes arbejdsmiljø, fx med det formål at sikre en god
start på dimittendernes arbejdsliv. Det er hensigten at arrangere tilsvarende møder hos
aftagere både i kommunal og privat regi med henblik på en general drøftelse af virksomhedernes procedurer. John Møller Bruun oplyser, at klinikken har evalueret på den interne
proces, som virker tilfredsstillende og efter hensigten. John tilføjer, at det er positivt, at der
bliver kigget på de enkelte aftageres praksis og at Danske Fysioterapeuter er en god
sparringspartner i forhold til arbejdsmiljø og etiske retningslinjer (link).

6.

Oplæg v. Education Esbjerg om samarbejde med UC SYD
v. Peter Hegelund

Erhvervskonsulent Peter Hegelund fra Education Esbjerg deltager i uddannelsesudvalgsmødet med et oplæg med henblik på samarbejde med UC SYD. Business Esbjerg fungerer som bindeled mellem studerende, uddannelser, virksomheder og kommune. Education Esbjergs vision er at gøre Esbjerg til en attraktiv uddannelsesby, så flere unge vælger
at studere i byen og flere færdiguddannede vælger at søge job i byen. Det er målet at
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igangsætte og synliggøre nye og eksisterende koncepter og initiativer i samarbejde med
bl.a. Esbjergs uddannelsesinstitutioner. Det er desuden målsætningen at involvere de
unge og tage dem med på råd i profileringen af og fortællingen om Esbjerg.
Det er uddannelsesudvalgets overbevisning, at der skal hentes inspiration i landets øvrige, større byer og at der bør sættes fokus på Esbjergs attraktive goder, herunder det
spændende erhvervsliv og kulturliv, det store udbud af fritidsaktiviteter, de mange uddannelses- og karrieremuligheder samt naturmulighederne, herunder strand, skov og havn.
En yderligere positiv faktor er byens lejlighedskomplekser i midtbyen til attraktive priser.
Et medlem fremhæver endvidere Esbjerg Kommunes tilbud om eksterne læringsmiljøer
for byens dagtilbud og skoler (www.ude.nu) i forhold til at tiltrække hele familier til byen.
Uddannelsesudvalget stiller forslag om et muligt samarbejde mellem byens mange uddannelsesinstitutioner med henblik på en større brandingindsats af byen fremfor de nuværende særskilte profileringer af uddannelsesinstitutionerne, så der bliver skabt en synergieffekt. Desuden stilles der forslag om at drøfte branding ved uddannelsesudvalgenes
årlige temamøde med bestyrelsen.
Peter Hegelunds præsentation er vedhæftet referatet som bilag. Der henvises desuden til
Education Esbjergs hjemmeside www.educationesbjerg.com. Det oplyses, at uddannelser
har mulighed for at søge midler til initiativer hos Education Esbjerg.

7.

Håndtering af Corona-situationen
a.

Genåbning – hvordan er det gået på UC SYD?
i.
Online/fysisk undervisning
Studielederen beretter om UC SYDs genåbning efter sommerferien til
en veksling mellem fysisk og online undervisning. Den fysiske undervisning gennemføres, hvor det bedst giver mening. Undervisere, der
ikke har undervisningsaktiviteter eller skemalagte aktiviteter, arbejder
som udgangspunkt hjemmefra. For de studerendes vedkommende
skal de forlade campus, når deres undervisning eller skemalagte aktiviteter er afsluttet. Gruppeaktiviteter afholdes online.
Studielederen supplerer, at samarbejdet med praktikstederne har fungeret meget tilfredsstillende. Alle fysioterapeutstuderende skal testes
forud for deres praktikperiode. Dette kan de blive i en Covid-19-testbus, som kommer til Campus Esbjerg.
Afslutningsvist oplyser studielederen, at UC SYD har været forskånet
for smitte. Han opfordrer dog til, at klinikstederne giver besked til uddannelsen, hvis de oplever smittede fysioterapeutstuderende.

b.

Hvilke retningslinjer har UC SYD?
I forhold til myndighedernes seneste restriktioner, betyder det for UC SYD, at
alle medarbejdere og studerende skal bære mundbind/visir på alle offentlige
fællesarealer på UC SYDs campusser. Arrangementer, der primært har et socialt formål, aflyses. Dette gælder bl.a. studieture, fejring af jubilæer, fratrædelser, receptioner m.v.
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c.

8.

Hvilke retningslinjer har klinikstederne?
Uddannelsesudvalget oplyser, at retningslinjerne i klinikkerne følges nøje og at
deres praktikstuderende holdes orienteret løbende. Et medlem supplerer, at
praktikstuderende får introduktion til Corona-forholdsregler på deres første dag i
praktikken.

Uddannelsesområdets efter- og videreuddannelse
Faglig leder Pia Assenholm fra Efter- og Videreuddannelsen (EVU) deltager online
via Zoom i uddannelsesudvalget med et oplæg om emnet ”EVU-aktiviteter i forhold
til sundhedsområdet og hvilke kurser og uddannelser, der kan være relevante for fysioterapeutuddannelsen”
Pia Assenholm oplyser, at EVUs sundhedsfaglige aktiviteter bygger på UC SYDs
professionsforskning og udviklingssamarbejde med kommuner og regioner. Pia orienterer om de nuværende aktiviteter på sundhedsområdet samt et igangværende
arbejde med to diplommoduler om adfærd og trivsel i ældreplejen samt rehabilitering og sundhed, som afventer godkendelse. En oversigt over EVUs sundhedsfaglige diplomuddannelser er vedlagt som bilag til referatet.
Det oplyses, at UC SYDs kommunikationsafdeling er i gang med en revision af
EVUs webside med det formål at gøre siden mere indbydende og overskuelig.
Pia Assenholm opfordrer udvalgets medlemmer til at kontakte EVU, hvis der er specifikke ønsker til kurser.

9.

Eventuelt, herunder kommende møder
-

Det kommende møde finder sted den 3. marts 2021 kl. 12.00 – 16.00.
Mødeindkaldelsen er udsendt.

-

Marianne G. Thomsen orienterer om et igangværende projekt på Sydvestjysk
Sygehus ”Det Syddanske Overvægtsinitiativ” med mottoet ’Vi vil ikke gøre tykke
mennesker tynde, men syge mennesker raske’. Initiativet er for borgere med et
BMI på over 30, som vil få tilbud en grundig screening for følgesygdomme. Der
er således fokus på sundhed og mindre på vægttab i initiativet. Faggrupperne
bag projektet er diætister, fysioterapeuter og sygeplejersker.
Der er bred enighed i uddannelsesudvalget om, at projektet er et spændende tiltag, som kunne være interessant at tage op ved det kommende uddannelsesudvalgsmøde i foråret 2021.
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