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Referat 

Referat af Uddannelsesudvalgsmøde, 
Fysioterapeutuddannelsen 
21. september 2021, kl. 12.30–15.00, lokale 6204

Til stede: Brian Errebo-Jensen, Andreas Fuglsang, Gitte Møller Glargaard, Maja Bertram, 

John Bruun, Anne Birgith Andersen, Jens Bach Johansen, Susanne Vibeke Poulsen 

Grann, Linda Fritze Madsen (referent) 

Afbud: Marianne Gjerstrup Thomsen, Sune Ahrenkiel, Anna Nielsen Rønnow, Aswine 

Rasmussen, Cathrine Skau Hansen 

Gæster: Trine Ekblad, Martin Skriver Nicolaisen 

1. Velkomst og præsentationsrunde

Formanden for uddannelsesudvalget, Brian Errebo-Jensen, byder vel-

kommen til dagens møde. Der orienteres om uddannelsesudvalgets

funktionsperiode, som løber frem til 30. april 2022. Konstituering af et nyt

uddannelsesudvalg træder i kraft pr. 1. maj 2022. Endvidere bemærkes,

at uddannelsesudvalgets møder som udgangspunkt afholdes i marts og

september måned. I september samme dag som mødet mellem UC

SYDs bestyrelse og alle uddannelsesudvalgene.

2. Godkendelse af dagsorden

Intet at bemærke

3. Opsamling på formiddagens møde med bestyrelsen

Uddannelsesudvalget anerkender fremlæggelsen af Strategi 2025 ved

formiddagens temamøde mellem uddannelsesudvalgene og UC SYDs

bestyrelse og bemærker åbenhed og god inddragelse af uddannelses-

valget i strategiarbejdet samt gode drøftelser og input. Uddannelsesud-

valget betragter dog grøn omstilling som en smal formulering, da det bør
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anses som en del af et større og bredere perspektiv i form af verdens-

målene.  

 

Endvidere drøftes mulighed for inddragelse af verdensmål i de studeren-

des bachelorprojekter, i andre studierelaterede opgaver eller i forbin-

delse med tværprofessionelle forløb med det formål at øge bevidstheden 

hos de studerende.   

 

Studieleder Jens Bach Johansen orienterer om UC SYDs nye organisati-

onsstruktur, hvor institutterne skal referere til tre nye direktører i tre selv-

stændige søjler (SUND/SAMF, Lærer/Pædagog og Ressourcer). Efter- 

og Videreuddannelse (EVU) samt forskningsafdelingen vil blive tilknyttet 

grunduddannelserne. Dette betyder, at fysioterapeutuddannelsen får til-

knyttet to medarbejdere fra henholdsvis EVU og forskningsafdelingen. 

Jens håber på flere EVU-aktiviteter og at flere medarbejdere får inte-

resse for forskningsområdet i forbindelse med den nye organisering. 

 

4. Meddelelser fra formanden 

- Brian Errebo-Jensen fortæller, i sin egenskab af regionsformand 

for Danske Fysioterapeuter, at opgaveglidning/opgaveudvikling 

fylder meget hos medlemmerne. Der er tillige fokus på fysiote-

rapi, professionsidentitet og fysioterapeuternes rolle i fremtidens 

sundhedsvæsen i langt højere grad end tidligere. Mange stil-

lingsopslag bærer præg af tværfaglighed, delvise plejeopgaver 

og fysioterapeuters faglighed efterspørges i langt højere grad 

end tidligere. Formanden anser det for vigtigt, at fysioterapeuter 

også har et mindset med en tværfaglig kontekst. Emnet er cen-

tralt ved efterårets konferencer. 

- Brian meddeler, at formanden for Danske Fysioterapeuter, Tina 

Lambrecht, træder tilbage. Der er valgkamp med opstillingsfrist 

1. januar 2022 og tiltrædelse den 1. april 2022.  

- Det oplyses, at etablering af en fysioterapeutuddannelse i Hor-

sens er trukket tilbage efter mange indvendinger.   
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5. Meddelelser fra studielederen 

Jens refererer til det ugentlige nyhedsbrev, som udsendes til uddannel-

sesudvalget. I nyhedsbrevet er inkluderet et nyt punkt fra underviserne.  

 

6. Meddelelser fra udvalgets medlemmer 

- Susanne Grann orienterer om de studerendes tilbagevenden ef-

ter Coronaperioden, som bærer præg af mange forskellige reak-

tioner. Der er overvejelser om at indføre mere virtuel undervis-

ning, hvor det giver bedst mening.  

- Jens beretter om en forespørgsel fra et universitet i Lissabon om 

udvikling af en App til hjemmetræning. En ph.d.-studerende, 

som arbejder med virtuel træning og monitorering vil deltage i 

drøftelser om projektet.   

 

7. Oplæg om projekt Syddansk Overvægtsinitiativ v. oplægsholdere 

Trine Ekblad og Martin Skriver Nicolaisen fra Sydvestjysk Sygehus  

Oplægget er vedlagt referatet som bilag.   

 

8. Uddannelsesområdets efter- og videreuddannelse 

- Jf. punkt 3 nævner Jens overflytning af EVU-aktiviteter til grund-

uddannelsen. Pia Assenholm, faglig leder på EVU og som tidli-

gere har deltaget på et uddannelsesudvalgsmøde, ansættes un-

der Institut for Sundhedsuddannelse med reference til institut-

chef Heidi Have. I den nye organisering vil studielederen skulle 

brede sig over et større ansvarsområde, herunder beskæftige 

sig med købmandskab og salg af uddannelser. 

- EVU arbejder på at udbyde en klinisk vejlederuddannelse på 

deltidsniveau og som et aften- eller weekendforløb. 

 
9. Eventuelt, herunder kommende møder 

Der er enighed om følgende datoforslag, som udsendes i en Doodle 

snarest efter mødets afvikling:   

2., 3., 9. eller 10. marts 2022 

 

Det aftales, at uddannelsesudvalget får en rundvisning på SDU på næ-

ste møde. 

 

https://www.sydvestjysksygehus.dk/wm523198

