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1. Velkomst og frokost
a. Formanden byder velkommen til udvalgets medlemmer samt den første
oplægsholder Tine Hald.
b. Formanden oplyser, at der er sket en ændring I udvalgets sammensætning, idet Christiane Stock, som er repræsentant for Syddansk Universitet (SDU), har fået job i udlandet. Som erstatning indtræder Maja Bertram, studieleder på folkesundhedsvidenskab ved SDU, i udvalget. Der
mangler dog en godkendelse fra bestyrelsen, hvilket blot er en formalitet.
2. Endelig godkendelse af dagsorden
a. Ingen bemærkninger
3. Oplæg om tværprofessionalisme v. chefkonsulent Tine Hald, Region Syddanmark
a. Formanden byder velkommen til Tine Hald, som bl.a. arbejder med
kompetenceudvikling til sygehusene og derfor har stor berøring med regionens uddannelser; herunder koordinering af uddannelser. Regionen
samarbejder med de 22 kommuner og uddannelsesinstitutionerne i
Syddanmark om velfærd til borgerne i projektet ”Sammen om Velfærd”.
Visionen er at uddanne ledere og medarbejdere til at skabe sammenhæng mellem sektorer og arbejde mere tværfagligt til gavn for borgeren. Der efterspørges et fælles tankesæt, hvor borgerne er i fokus og
hvor der er ydmyghed både overfor borgeren men også professionerne
imellem. Der henvises til hjemmesiden https://www.sammenomvelfaerd.nu/ som beskriver strategien for projektet ”Sammen om Velfærd”.
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Tine Hald oplyser, at hun flere gange har holdt oplæg om det tværprofessionelle samarbejde i UC SYD-sammenhæng.
I forbindelse med sit oplæg fremviser Tine Hald følgende to videoklip:
1. Link: http://www.kompetencerpåtværs.dk/laeringstemaer/muligheder/ Videoen tager udgangspunkt i de forskellige ord der anvendes
blandt professionerne i praksis og hvordan sproget kan skabe en
afstand til borgerne.
2. Link: https://youtu.be/vZdGy6IQgTY)
Videoen viser et oplæg fra foredragsholder Anders Seneca, som
arbejder med innovation og forståelsen af arbejdets kerneopgave.
Tine Hald fremhæver desuden bekymringen om manglen på unge i
fremtiden og udfordringen med flere ældre, idet gruppen af ældre over
80 er stigende. Der er således nedsat et netværk på tværs af regionerne, som har fokus på problematikken.
Udvalgets medlemmer drøfter forskellige scenarier, hvor fysioterapeuter
kunne inkluderes, idet manglen på hænder giver anledning til nytænkning. Praktikkoordinatoren oplyser, at uddannelsen følger med i forhold
til praksissamarbejdet for at klæde de studerende på til opgaverne i
praksis. Uddannelsen forsøger at tænke fremad og lave nye tiltag i undervisningen. Der er desuden krav fra kommunen om at højne fagligheden i den kliniske undervisning, men økonomien spiller en væsentlig
faktor.
I forlængelse af drøftelsen om kompetencer i fremtiden, ser repræsentanten fra Esbjerg Gymnasium (EG) i øjeblikket et opbrud, som kræver
nye kompetencer og en ny kultur. Ud af en årgang på 90 elever på EG,
er der kun to elever, der har en drøm om at blive fysioterapeut. Gymnasiet har således udarbejdet et videoklip til de sociale medier for at
skabe større interesse for fysioterapeutuddannelsen. Videoklippet fremvises til mødet.
4. Status for monitorering af SO16 fra Monofaglig følgegruppe v. studieleder Jens Bach
Johansen
a. Studielederen er repræsenteret i fysioterapeutuddannelsens nationale
følgegruppe, som har til formål at monitorere uddannelsen. Følgegruppen mødes én gang årligt og det kommende møde finder sted den 3.
maj. Det fremgår af monitoreringsnotatet, hvad følgegruppen arbejder
med (jf. bilag). Ét af pejlemærkerne i følgegruppens arbejde er udvikling
af en teknologiprofil. Formålet med teknologiprofilen er at identificere og
beskrive professionens teknologianvendelse. Studielederen oplyser, at
alle studieledere på landsplan har deltaget i arbejdet med profilen og at
følgegruppernes formandsgruppe skal drøfte indholdet.
Udvalget drøfter teknologi generelt og problematikken omkring økonomien ved indførelse af teknologi i undervisningen. Praktikkoordinatoren
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oplyser endvidere, at der mangler en systematisk integrering af teknologi i undervisningen, hvilket der skal arbejdes med i undervisergruppen. Desuden drøftes udfordringerne ved den store udvikling på området og vanskeligheden ved at holde sig opdateret. Studielederen påpeger, at uddannelsen kan undervise i teorien bag teknologien, men at
anvendelsen skal læres i praksis. Praktikbeskrivelsen angiver desuden,
hvad de studerende har gennemgået forud for praktikken.
Studielederen påpeger, at teknologi i undervisningen er en økonomisk
faktor. Der bør derfor findes eksempler på udvalgte teknologier og hvordan disse kan finde anvendelse i undervisningen.
Det aftales, at teknologi skal drøftes ved det næste uddannelsesudvalgsmøde.
Følgende bilag er gennemgået under punkt 4a.:
i. FoU og evidensbasering
ii. FoU Data
iii. Generiske kompetencer
iv. Internationalisering
v. Monitoreringsnotat (til orientering)
vi. Teknologiprofil for fysioterapeutuddannelsen ULN 11.4.2019
5. Meddelelser fra formanden v. Brian Errebo Jensen
a. Formanden omtaler regeringens reformudspil, hvor almen praksis spiller en stor rolle. Der er politisk enighed om færre indlæggelser og færre
ambulante besøg på sygehusene. Derimod er der politisk uenighed om
strukturen, dvs. om hvor vidt regionerne skal nedlægges. Udspillet ændrer sundhedsplanen radikalt. Som profession er planen vand på fysioterapeutprofessionens mølle, idet det medfører direkte adgang til fysioterapi. Man kan som borger fortsat få patienttilskud til ved at gå uden
om lægen og direkte til fysioterapeuten uden lægehenvisning. Danske
Regioner er kommet på banen med et nyt psykiatriudspil.
b. Formanden oplyser om Danske Fysioterapeuter generalforsamling den
30. april 2019. Der er i forbindelse hermed udarbejdet en beretning bl.a.
med forskelligt talmateriale. Beretningen uddeles ved mødet.
c. Formanden gør opmærksom på de udfordringer, som nogle nyuddannede står overfor og hvordan de bliver modtaget på arbejdsmarkedet.
Mange nyuddannede står ofte alene og uden opbakning og oplæring i
en decentraliseret enhed, hvilket giver dem et unødvendigt knæk.
Studielederen fremhæver, at hvis fysioterapeuter skal være med i almen praksis, kræver det, at de har diagnosticeringskompetencer, som
muligvis kræver et særligt kursusforløb. Studielederen gør opmærksom
på, at Danske Fysioterapeuter har været med i udvikling af videreuddannelsestilbud til FAM-patienter, men at uddannelserneikke har været
involveret eller har været høringspart i processen. Formanden vil taget
punktet med retur til Danske Fysioterapeuter.
6. Meddelelser fra studielederen v. Jens Bach Johansen
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a.

Beretning fra censorformandskabet (jf. bilag)
Studielederen oplyser, at censorkorpset udtrykker stor tilfredshed med
uddannelsen og de nye eksamensformer i særlig grad. Censorrapporten
viser, at korpset er tilfreds med kvaliteten af uddannelserne generelt.
Der har tidligere været et ønske om at afskaffe beskikkede censorer,
men det er heldigvis taget af bordet. Studielederen bifalder denne beslutning, idet ordningen giver uddannelsen et kvalitetsløft. Det meddeles
i øvrigt, at alle nye beskikkede censorer fremadrettet skal gennemføre
et kursus for at kunne censurere.

b.

Ansøgertal (jf. bilag)
Studielederen gennemgår ansøgertallene og oplyser, at der er sket et
markant fald på fysioterapeutuddannelsen (kvote 2) både i Esbjerg og
Haderslev samt generelt på landsplan. Der er i øjeblikket overvejelser i
gang i forsøget på at rekruttere norske studerende.
Formanden påpeger, at mange nyuddannede rejser udenlands for at få
jobs. Dette bør betragtes som en inspiration for de studerende, der vender tilbage fra udlandet med gode faglige kompetencer.

c.

Data for sundhedsprofessionerne i Syddanmark 2018 (jf. bilag)
Studielederne gennemgår dataene og påpeger, at uddannelsen på
Campus Esbjerg er meget lig uddannelsen i Odense.

7. Meddelelser fra udvalgets medlemmer
a. Ingen bemærkninger
8. Uddannelsesområdets efter- og videreuddannelse
a. Ingen bemærkninger
9. Oplæg med baggrund i bachelorprojekt om ”Fysioterapeuter i almen lægepraksis” v.
Anja Mortensen og Morten Lundbak
a. Formanden byder velkommen til to nyuddannede fysioterapeuter, Anja
og Morten, som holder oplæg om deres afsluttende bachelorprojekt omhandlende fysioterapeuternes arbejde i en almen lægepraksis. Baggrunden for bachelorprojektets emne har udgangspunkt i den stigende
ledighed blandt fysioterapeuter og hvordan problematikken ses løst.
Det forventes, at dimittendledigheden stiger til 17% i 2020. Andelen af
muskuloskeletal-patienter i lægepraksis udgør desuden 25%, hvorfor
det vil være en oplagt mulighed at ansætte fysioterapeuter, da de har
kompetencer i at udrede og diagnosticere.
Bachelorprojektet er udarbejdet på baggrund af en kvalitativ undersøgelse i en almen lægepraksis, som har to deltidsansatte fysioterapeuter
ansat. Undersøgelsen er baseret på patienternes perspektiv. Konklusionen på resultaterne af projektet viser, at det ved ansættelse af fysioterapeuter vil være en økonomisk gevinst for lægepraksis, idet der er mulighed for at tage flere patienter ind. Desuden viser undersøgelsen, at
alle deltagere udtrykker tilfredshed med konsultation af fysioterapeuten
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og at deltagernes egne parametre for kvalitet bliver tilgodeset i konsultationen. Der er således ingen, der udtrykker direkte negative meninger
om implementeringen af fysioterapeuter i almen lægepraksis.
10. Evt. – herunder kommende møder:
a. Fællesmøde mellem UC SYD’s bestyrelse og uddannelsesudvalgene
afholdes den 23. september 2019 om formiddagen. Uddannelsesudvalgsmøde for fysioterapeutuddannelsen afholdes om eftermiddagen
den samme dag. Der følger særskilte indkaldelser til begge møder. Det
oplyses, at der følger en særskilt invitation fra bestyrelsen.
b. Fastsættelse af forårets møde i 2020
i. Udvalget beslutter, at mødet fastsættes til den 5. marts 2020
kl. 12.00 – 16.00. Mødeindkaldelsen følger.
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