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1.

Velkomst og frokost
Brian byder velkommen og beder om en præsentationsrunde blandt medlemmerne. På dagens møde præsenteres to nye medlemmer, Andreas Fuglsang,
som er studenterrepræsentant og Gitte Møller Glargaard, fysioterapeut ved Psykiatrisk Afdeling i Esbjerg. Formanden orienterer de nye medlemmer om uddannelsesudvalgets arbejde (jf. uddannelsesudvalgets forretningsorden – se link) og
opfordrer dem til at byde ind med spørgsmål og forslag.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes.
Marianne Gjerstrup Thomsen vil gerne tilføje et punkt til evt.

3.

Sammen om Uddannelsesevaluering (kl. 12.30)
v. Stine Juel Christoffersen, projektleder, Koncern HR, Sundhedsuddannelser,
Region Syddanmark
Præsentationen er vedhæftet som bilag til referatet.
Det oplyses, at enkelte medarbejdere på uddannelsen har adgang til evalueringssystemet.

4.

Infektionshygiejne v. Jens Bach Johansen
Jens Bach Johansen orienterer om en henvendelse fra regionen med en opfordring om vigtigheden af grundlæggende viden og kompetencer indenfor infektionshygiejne. Det oplyses, at uddannelsen har fokus på hygiejne i undervisningen, specifikt på 1. semester samt i undervisergruppen. Birgith Andersen oplyser, at uddannelsen har iværksat et samarbejde med bioanalytikeruddannelsen
om hygiejnetests.
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5.

6.

Meddelelser fra formanden v. Brian Errebo Jensen
a. Formanden orienterer om Danske Fysioterapeuter (DFys), Ergoterapeutforeningen og Jordemoderforeningens optagelse i Akademikerne
(AC) pr. 01.01.2020. De nye organisationer i AC er blevet taget godt
imod og er ved at finde sine ben i de nye sammenhænge. Der er nogle
problemer med fordeling af pladser i MED-systemet, som søges løst via
samarbejde og dialog.
b.

Formanden oplyser, at opgaveglidning/ opgaveflytning er et stort emne i
DFys. Udvalget drøfter vilkårene på arbejdsmarkedet, herunder manglen på pleje- og sundhedspersonale i de kommende år. Opgaveglidning
kan være både vertikal og horisontal. DFys forudsætter naturligvis, at
opgaveflytning giver mening for de involverede, at de rette kompetencer
er til stede, at der er en tæt ledelsesmæssig bevågenhed, at opgaveglidning evalueres etc.

c.

Formanden omtaler ”Direkte adgang” til fysioterapi uden lægehenvisning og med fuldt tilskud fra sygesikringen. Det var et stort emne i forbindelse med udkast til en sundhedsreform under den borgerlige regering. Der er i øjeblikket et igangværende pilotprojekt i Region Hovedstaden, som omhandler patienters ret til at gå direkte til praktiserende fysioterapeut uden den praktiserende læges henvisning. Projektet følges
nøje og forventes at give både aflastning og udvikling i samarbejdet m.
lægepraksis. Erfaringer fra udlandet viser, at ”Direkte adgang” ikke bevirker stigning i sundhedsudgifter eller at ”Red flags” bliver overset.

d.

I forlængelse af formandens orientering rejser udvalget spørgsmål om
muligheden for at undersøge ledighedstal samt prognosetal nærmere.
Desuden opfordres DFys til at tage initiativ til at få fysioterapeuter inddraget i f.eks. folkeskoleområdet. Formanden vil undersøge mulighederne samt fremskaffe aktuelle ledighedstal og prognosetal.

Meddelelser fra studielederen v. Jens Bach Johansen
a. Uddannelsens nyhedsbrev
Uddannelsesudvalget bifalder det informative nyhedsbrev, som studielederen udsender ugentligt. Det besluttes, at udvalget fortsat vil modtage nyhedsbrevet.
b.

Øvrige meddelelser
i.
Studielederen orienterer om indførelsen af mødepligt pr. 1. februar 2020 på de første fire semestre af uddannelsen.
Stud_PULS-evalueringerne viser tilfredshed med mødepligten.
Stud_PULS er det værktøj, som UC SYD anvender til måling
af studentertrivsel. De studerende udtaler, at mødepligten sikrer deltagelse i både gruppearbejde og den efterfølgende
fremlæggelse.
ii.
Det oplyses, at uddannelsens indførelse af kvote 2-interviews
vil blive gældende praksis fremadrettet. Kvote 2-interviews er
indført pga. for stort frafald på uddannelsen. Samtalerne er af
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iii.

10-12 minutters varighed pr. ansøger. Virkningen heraf kan
dog endnu ikke måles. Studielederen er i dialog med de øvrige
professionshøjskoler om metoden og de forventes også at
følge trop. Formanden bifalder uddannelsens initiativ med interviews.
Studielederen omtaler SDUs kommende bofællesskab med
UC SYD på Degnevej. Der er nedsat fire fælles arbejdsgrupper i SDU/UC-SYD-styregruppen, som skal generere ideer og
udarbejde forslag og planer i forbindelse med det tættere samarbejde mellem de to organisationer. Temaerne i arbejdsgrupperne er følgende:
▪
Fælles studiemiljø og studentercafé
▪
Tværgående stillinger, fælles udnyttelse af personaleressourcer og forskningssynergi
▪
Synergi i uddannelse
▪
Kommunikationsgruppe
Udvalget udtrykker interesse i en rundvisning i byggeriet ved
det kommende uddannelsesudvalgsmøde. Studielederen vil
undersøge mulighederne.

7.

Meddelelser fra udvalgets medlemmer
a. John Møller Bruun orienterer om et planlagt besøg fra DFys med henblik på dialog med klinikkens medarbejdere. Formanden tilføjer, at DFys
er optaget af medlemmernes arbejdsliv, herunder trivsel og indflydelse
på egen arbejdssituation. DFys har desuden planlagt at aflægge besøg
på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, samt Odense Kommune.
b. John Møller Bruun orienterer desuden om akkreditering af privatpraksis,
som opleves som en fantastisk proces. Akkrediteringen er udmøntet i
en ændret praksis i dagligdagen samt en fælles forståelse i medarbejdergruppen.
c. Birgith Andersen, praktikkoordinator, orienterer om udfordringer med
sygemeldinger i undervisergruppen, som har medført et ekstra pres på
uddannelsen.
d. Anna Nielsen Rønnow opfordrer uddannelsen til at bede de studerende
om at medbringe deres evalueringsskemaer fra praktiksted til praktiksted. Praktikkoordinatoren er opmærksom på det.

8.

Uddannelsesområdets efter- og videreuddannelse
Punktet behandles på det kommende uddannelsesudvalgsmøde.

9.

Patient- og pårørendeinddragelse på Sydvestjysk Sygehus (SVS)
Oplæg fra hhv. Lars Henriksen og Christina Sejthen Sorknæs, som er opdelt i to
dele:
a. Oplæg v. Lars Henriksen, Cand. Scient. i Fysioterapi, Konstitueret Kvalitets- og Forbedringschef, Kvalitets- og Forbedringsafdelingen
Oplægget omhandler, hvordan der på Sydvestjysk Sygehus (SVS) arbejdes kontinuerligt med at inddrage patienter og pårørende i:
o Sammenhæng og forståelse i den enkelte patients behandling
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o
o

b.

Tilrettelæggelse af nye arbejdsgange, som skaber mest mulig
værdi for patienterne
Arbejde på strategisk niveau når de store linjer for sygehuset
skal lægges

Oplæg v. Christina Sejthen Sorknæs, overlæge på FAM og FB samt implementeringskonsulent i Team Fælles Beslutningstagning på SVS
(Link: https://www.cffb.dk/kontakt/christina-sejthen-sorknaes/).
Oplægget omhandler en ny kommunikationsform mellem patienten og
klinikeren, Fælles Beslutningstagning, som er taget i brug på bl.a. SVS.
Kommunikationsformen består af en samtaleform samt et støtteværktøj.
Christina Sejthen Sorknæs har et ønske om at give studerende indsigt i
kommunikationsformen, hvilket uddannelsen bifalder.

Begge præsentationer er vedlagt referatet som bilag i ét og samme dokument.
Udvalget kvitterer med applaus til begge oplægsholdere for de meget informative
oplæg.
10. Evt., herunder kommende møder
a. 14. september 2020 kl. 9.00 – 13.00: Temamødet mellem uddannelsesudvalgene og UC SYDs bestyrelse. En foreløbig mødeindkaldelse er
udsendt. Tilmelding til arrangementet kan ske via et særskilt tilmeldingslink, som udsendes af ledelsessekretariatet.
b.

Det kommende uddannelsesudvalgsmøde er planlagt til at finde sted
om eftermiddagen den 14. september 2020 umiddelbart efter temamødet (jf. punkt 10.a). Det besluttes dog, at der udsendes en Doodle på
møder i efterår 2020 og forår 2021 og at mødet den 14. september aflyses, da flere medlemmer melder forfald.

c.

Marianne Gjerstrup Thomsen spørger ind til, hvad uddannelsen gør
med de studerende, der har dårlige oplevelser i de korte praktikker. Birgith oplyser, at de studerende ofte kontakter uddannelsen og at der bliver taget hånd om henvendelserne. Uddannelsen er desuden i tæt dialog med praktikstederne.
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