Referat af Uddannelsesudvalgsmøde,
Fysioterapeutuddannelsen
3. marts 2021, kl. 13.00 – 15.00, Online via Teams
Deltagere: Brian Errebo Jensen (formand), Jens Bach Johansen (studieleder), Anna Nielsen Rønnow, Aswine Rasmussen, Gitte Møller Glargaard, John Møller Bruun, Maja Bertram, Marianne Gjerstrup Thomsen, Susanne Vibeke Poulsen Grann, Andreas Fuglsang,
Cathrine Skau Hansen, Sune Ahrenkiel, Linda Fritze Madsen (referent)
Afbud: Birgith Andersen, Rina Østergaard (gæst)

1. Velkomst og præsentationsrunde
Formanden Brian Errebo Jensen byder velkommen.
Velkommen til Cathrine Skau Hansen som er ny studenterrepræsentant.
Kort præsentationsrunde.
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2. Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger
3. Meddelelser fra formanden v. Brian Errebo Jensen
a. Brian orienterer om en ændret praksis i Norge for norske fysioterapeuter, som er nyuddannede i Danmark.
Jens supplerer, at norske fysioterapeuter nyuddannet i Danmark
ikke længere direkte kan tilgå det norske arbejdsmarked, men
nu skal gennemgå et turnusår. Norge og Danmark har hidtil haft
en gensidig anerkendelse af hinandens uddannelser. Fysioterapeutuddannelserne i Danmark er nu ramt af, at Norge vil
screene de studerende, der tager deres uddannelse i andre
lande. Problematikken er blevet drøftet med institutchefen på Institut for Sundhedsuddannelse, som vil bringe det videre til Danske Professionshøjskoler, da situationen er uheldig og vil påvirke antallet at norske ansøgere til fysioterapeutuddannelsen.
Jens tilføjer, at uddannelsen vil sikre, at alle norske ansøgere
bliver bekendte med ordningen og betingelserne.
Brian tilføjer, at Bertel Haarder vil tage problematikken op i regi
af Nordisk Råd.
b. Brian orienterer om status på lukning af rehabiliteringsafdelingen
på OUH, som lukker pr. 1. juni 2021. Processen med flytning af
fysioterapeuterne til forskellige kliniske afdelinger er i gang. Danske Fysioterapeuter følger processen med stor interesse, er fortsat kritiske overfor direktionen og er i dialog om deres sikring af
rehabiliteringsområdet i forhold til Nyt OUH og professionen
fremover.
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c.

Det oplyses, at Odense Kommune har analyseret på de fremtidige udfordringer med bl.a. flere ældre og flere yngre borgere,
borgere der glider ud af arbejdsmarkedet og sårbare unge mennesker. Det er vurderingen, at situationen vil belaste sundhedssystemet, og der vil være kamp om at rekruttere ungdomsårgangene. Kommunen har rettet henvendelse til SOSU-skolen og
UCL om et samarbejde om en fælles indsats for rekruttering og
fastholdelse. Danske Fysioterapeuter er en del af dette samarbejde.
Regionen har endvidere lavet en velfærdsaftale på ældreområdet i Viborg, Langeland og Middelfart, hvor man forsøger at
”frisætte” medarbejdere og ledelse for love og bekendtgørelser
på velfærdsområdet. Forsøget har til formål at frigive tid til kerneopgaver og mindre til dokumentationsarbejde. Der er afsat tre
år til det forberedende arbejde. Aftalen er vedhæftet referatet
som bilag (Bilag 1).

d. Der er indgået overenskomster på det statslige, kommunale og
regionale område. På statens område er alle medlemmer overgået til AC-området. Det er ikke lykkes på det kommunale og regionale område. Brian tilføjer, at det er et gennembrud at arbejdsgiverne anerkender fysioterapeuternes inklusion i akademikernes område.
4. Meddelelser fra studielederen v. Jens Bach Johansen
a. Status på arbejdsmiljøet:
• Jens orienterer om arbejdsmiljøet i undervisergruppen. Underviserne er pressede af ekstra arbejde i forbindelse med
omlægning af undervisningen. Online undervisning anses
ikke som befordrende for arbejdsmiljøet.
•

Der orienteres om en afskediget medarbejder samt en medarbejder, der er tilbage fra sygeorlov. Der er desuden ansat
to nye medarbejdere pr. 1. januar 2021. De to nyansatte er
dygtige adjunkter, som har 10 års erfaring i faget og som
brænder for fysioterapi.

•

Uddannelsen har sendt to medarbejdere på ph.d.-forløb.
Jens glæder sig over, at det er lykkes, da forskningskompetencer på uddannelser bidrager til at højne kvaliteten.

b. Status på studentermiljøet:
a. Det oplyses, at 3. semester har haft store udfordringer i Coronaperioden, da de endnu ikke har oplevet et normalt uddannelsesforløb, hvilket har haft indflydelse på de studerendes læring og vil påvirke frafaldet. Det er dog vurderingen, at
de studerendes manglende kompetencer vil blive indhentet i
de kommende semestre i samarbejde med praktikstederne.
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På 1. semester er der forsøgt samarbejde med 2. semester
om at skabe et studiemiljø. 1-1-samtaler med alle studerende viser, at det er gået overraskende godt. De studerende udtaler, at de har følt sig velkomne og har skabt relationer. Det er uddannelsens håb, at undervisningen kører på
normal vis efter påske. Udfordringerne er størst på 1.-4 semester, hvor størstedelen af det praktiske finder sted. På 5.7. semester er der begrænset med praktik og i højere grad
fokus på det skriftlige arbejde. Uddannelsen har siden 1. februar søgt dispensation til fysisk undervisning i praktiske
fag, f.eks. manuel væv, der er afgørende for de studerendes
læring. Alle retningslinjer søges overholdt, herunder brug af
mundbind, afstandskrav, afspritning og testning. Alle studerende tilkendegiver, at de lader sig teste.
Studenterrepræsentanterne udtaler, at det er vanskeligt at
opretholde motivationen ved online undervisning og at de
mangler den sociale del. Alle studerende ser frem til normale tilstande igen.
Marianne bemærker, at de studerende har opført sig forbilledligt og har taget restriktionerne alvorligt.
c.

Jens henviser til en artikel fra Jydske Vestkysten. Heri fremgår
det, at Folketingets partier har indgået en bred aftale som sikrer
flere millioner til en række videregående uddannelser i blandt
andet Esbjerg til sikring af de studerendes overgange fra studielivet til arbejdsmarkedet efter et langt år med digital undervisning. Der gives således 3,3 millioner til UC SYD for at sikre det
efterslæb, som den digitale undervisning i løbet af det seneste
år har givet de studerende, der skulle have været i praktik.
(https://jv.dk/artikel/millionregn-over-esbjergs-uddannelser-coronaaftale-skal-sikre-god-overgang-fra-studie-til-job og
https://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/aftale-om-kompenserendetiltag-for-afgangsstuderende-pa-videregaende-uddannelsermed-meget-praksisrettet-undervisning).

5. Meddelelser fra udvalgets medlemmer
a. Gitte giver en kort status på psykiatrisk afdeling, som har vækstet i antallet af fysioterapeuter.
Desuden drøftes psykiatrisk afdelings medicinhåndtering, som
er forbeholdt sygeplejersker og assistenter og ikke fysioterapeuter. Gitte meddeler, at medicinkurser blev efterlyst ved ansættelsen af de første fysioterapeuter, men at det indtil videre er blevet
afvist. Brian vil drøfte problematikken med psykiatridirektøren.
Ud fra et professionssynspunkt skal det have en opmærksomhed. Jens påpeger desuden, at farmakologi er blevet introduceret i den nye studieordning.
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6. Tema: Tanker om revision af studieordning
– specielt de første to år
Indledende oplæg v. Jens Bach Johansen
Uddannelsens forslag til ændringer v. studiekoordinator Rina Østergaard
Jens meddeler, at Rina er blevet syg og at han vil gennemgå Rinas slides.
Jens præsenterer uddannelsens igangværende overvejelser om ændring og opgradering af den institutionsmæssige del af studieordningen
fra 2016. Overvejelserne beror på at der i uddannelsen generelt bør skabes mere fokus på bl.a. ældreområdet, børneområdet, gravide og cancerpatienter. Desuden skal der tages højde for nye studentertyper, som
kan være vanskelige at fastholde og som ofte søger om overflytning efter det første studieår. Det er endvidere tanken at lave et praktikforberedende semester, som uddannelsen havde gode erfaringer med i den tidligere studieordning.
Andreas refererer til et enkelt spændende fire-timers oplæg om cancer i
den teoretiske undervisning, som de studerende med fordel kunne have
arbejdet videre med. Jens påpeger, at det vil blive bragt videre til underviserne, at materialet skal benyttes mere end én gang.
Jens oplyser, at der er planer om en opgradering fa sygdomslære, som
er et ønske fra kommuner og regioner. Det er uddannelsens ønske, at
de studerende bliver mere vidensøgende og opmærksomme på tilgængeligt materiale jf. Andreas’ fortælling om de fire timer canceroplæg.
Det er planen at arbejde videre med revision af studieordningen i efteråret 2022. Flere af de nye adjunkter vil få til opgave at arbejde med udvikling af uddannelsen som en del af deres adjunktforløb.
Der er bred opbakning til indsatsområderne fra uddannelsesudvalgets
medlemmer. Præsentationen er vedhæftet referatet som bilag (Bilag 2).
Jens henviser i øvrigt til censorformandskabets årsrapport, hvori uddannelsen får kritik for ikke at afholde en særskilt, ekstern farmakologi- og
patologi-eksamen. Uddannelsen har dog en intern prøve i farmakologi
og patologi. Det er efter drøftelser med censorformandskabet blevet besluttet, at uddannelsen fastholder sin interne prøve.

7. Eventuelt
Jens meddeler, at han fortsat udsender ugentlige nyhedsbreve. Uddannelsesudvalget er velkomne til at kommentere på nyhederne og indmelde emner fra nyhedsbrevene, som kan debatteres yderligere på uddannelsesudvalgsmøderne.
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