
10. maj 2017 JBJO/baja 

Referat af 18. møde i Uddannelsesudvalget ved Fysioterapeutuddannelsen i Es-
bjerg-Haderslev tirsdag den 10. maj 2017 kl. 12 – 16 i Esbjerg. 

Til stede: Brian Errebo-Jensen, Marianne Thomsen, June Knudsen, Susanne Grann, John 
Møller Bruun, Birgith Andersen og Jens Bach Johansen 
Afbud: Anna Rønnow, Hanne Zaken, Jens Nielsen Gade, Trine Mosbæk Sørensen 
Uden afbud: Lisbeth Minet, Anders Enemark 

Dagsorden til 18. møde i Uddannelsesudvalget tirsdag den 10. maj 2017, kl. 12 – 
16 i lok. 4165: 

1. Godkendelse og supplering af dagsorden

2. Kort orientering

3. Ny studieordning 2016 v/ Jens Bach Johansen
Bilag fremsendes senest en uge før mødet.

4. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse og supplering af dagsorden 
Susanne Grann går kl. 15.00. 
Dagsordnen blev herefter godkendt. 

Ad 2. Kort orientering 
Brian: De studerende på Fysioterapeutuddannelserne har – med støtte fra Danske Fy-
sioterapeuter - nedsat et landsråd, der har holdt stiftende generalforsamling den 
29.4.17. Forhåbningen er, at dannelsen af et landsråd vil medvirke til en tættere 
kon-takt til de fysioterapistuderende. Brian ser dog en udfordring i kontinuiteten pga. 
den naturlige udskiftning af studerende.  
Jens: vi havde 5-6 studerende med til seneste samling omkring studieordningen. De 
har ligeledes modtaget udkast til studieordningen til kommentering. 

Brian: den fremtidige beskæftigelse er for Danske Fysioterapeuter den helt store frem-
tidige udfordring. Prognosen frem mod 2025 siger 17 % ledighed, hvilket han ikke hå-
ber, kommer til at holde stik. Det er derfor vigtigt hele tiden at generere nye jobområ-
der. Det er vigtigt, at de nye jobområder også bliver en del af praktikplads puljen på 
uddannelsen, så de studerende bliver præsenteret for områderne på uddannelsen. 
Birgith: det er noget hun har meget fokus på. Hun havde i går møde med Vittenberg-
skolen i Ribe, der bliver nyt praktiksted.  
Marianne: Er der udsigt til en reducering i indtaget af studerende?  
Brian: Danske Fysioterapeuter har i relevante fora præsenteret prognosen, og vores 
anbefaling om reducering i optag på grunduddannelserne. 
Birgith: der er mere kamp om pladserne både fra nye faggrupper og på grund af læn-
gere pensionsalder. 
John: mener også vi uddanner for mange, da det vel ikke er formålet med uddannel-
sen, at man skal arbejde uden for sit fag. 
Brian: Dialogen med Professionshøjskolerne inden beslutningen om udmeldingen om 
reduktion af studiepladser var ikke god nok fra hovedbestyrelsens side, og han håber 
vi kan få en god dialog her i udvalget om emnet. 
Jens: lederne blev ikke hørt inden udmeldingen og stiller spørgsmålstegn ved progno-



sen. Der er ikke i øjeblikket nogen tegn på, at Ministeriet vil reducere i optaget. 
Birgith: vi skal tænke bredere i hvad en Fysioterapeut kan bruges til f.eks. i forhold til 
bevægelse og træning. 
Jens:  det kunne være interessant at det nye landsråd for studerende også kommer til 
at beskæftige sig med andre emner end dimensionering og studieordning; f.eks. frem-
driftsreform og SU. 
Brian: vi må erkende at der er modstridende interesser og vi skal huske ikke at tale 
vores fag ned. 

Mette Thomasberg er blevet ansat som underviser. Mette kommer fra et vikariat på 
UCL. 

Der er pædagogiske dage 6. -7. oktober, hvor studieordningen igen vil blive drøftet. 
Den ene dag vil Bjarne Rittig Rasmussen stå for det faglige tema, som i år er smerte 
og smertehåndtering.  

Ad 3. Ny studieordning 2016 
Jens orienterede kort om status på processen, der startede for 3 år siden på baggrund 
af behovet for at se på ’fremtidens sundhedsvæsen’. Oprindeligt skulle studieordnin-
gen blot revideres. Alle relevante aktører har været indbudt til at komme med input. 
Der har været en interesse fra uddannelserne i at lave sammenlignelige, men ikke 
nødvendigvis helt ens studieordninger.  
De to første år er ens for alle Fysioterapeutuddannelser med fælles læringsmål og te-
maer. Det samme gør sig gældende for de øvrige sundhedsuddannelser. 
Det har været vigtigt at uddannelserne ligner hinanden, så der ikke er forskel landsde-
lene imellem. 
Der vil stadig komme ændringer til både bekendtgørelsen og studieordningen, der ikke 
kan komme endeligt på plads før bekendtgørelsen er endeligt vedtaget. 
Der har været mange juridiske spørgsmål pga. modstridende bekendtgørelser. 
Det er et krav, at alle semestre afsluttes med en eksamen, hvilket kun er lykkedes 
delvist. 
Der er 20 ECTS point til det tværprofessionelle. De kan fordeles, så de også kan ligge i 
den kliniske del. På 5. semester er de første fire uger bundet til tværprofessionel ud-
dannelse. 
Udfordringen i forhold til det kliniske er, at det er svært at lave tværprofessionelt ar-
bejde i en privat klinik. 
Forskellige aktører har givet deres bud på, hvad en dimittend skal kunne efter endt 
uddannelse. Det er vigtigt at kvaliteten af uddannelsen og fagligheden ikke falder. 

Der er mange gode elementer i ordningen og skarpere krav til gennemførelse. 
Overgangsfasen vil sikkert give uro, men formålet med revisionen er bl.a. i højere grad 
at skabe en rød tråd gennem uddannelsen.  
Der er sket en ændring i fordelingen af praktik ugerne, så de ligger lidt senere i ud-
dannelsen med lidt længere perioder. Sygdomsfagene vil blive spredt mere ud gennem 
hele uddannelsen, hvor det nu ligger meget koncentreret på modul 6. 
Hovedreglen er at der ligger prøver ved afslutning af semestrene. Der vil dog ligge en-
kelte prøver i løbet af semestrene. 
på 3. semester kan der undervises i emner, der har interesse for flere faggrupper 
(valgfrit forløb 10 ECTS) og ligger ud over basisuddannelsen. Undervisningen skal fo-
regå her på UC’et og kan evt. udformes som projektarbejde. På 7. semester kan der 
(som nu på modul 13) vælges fag elementer på andre UC’er eller praktikforløb. 
Semestrene er endnu ikke beskrevet. UU vil blive hørt i forbindelse med dette. 

UU har indflydelse på temaerne på 5. – 7. semester.  
I udarbejdelsen er der tænkt eksamensform kontra læringsmål, taksonomier mv. ind. 
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Gennemgang af semestrene: 
De tværprofessionelle elementer er spredt ud på flere semestre med hovedvægt på 5. 
sem. Der er valgfrihed i forhold til, hvilke andre professioner der kan samarbejdes med 
f.eks. socialrådg., lærere eller sygeplejersker. Det kan være relevant i forhold til op-
dyrkning af nye arbejdsområder.  
Drøftelse af definition af deltagelses- og mødepligt. I praktikken er der fysisk møde-
pligt og krav om aktiv deltagelse. I undervisningen på UC’et kan man f.eks. deltage via 
video og opfylde sin deltagelsespligt. Udvalget bifalder skærpelsen af deltagelsesplig-
ten. 

Der er behov for opgradering af undervisernes (både på UC’et og de kliniske) faglige 
og pædagogiske kompetencer til undervisning i de tværprofessionelle elementer. 
F.eks. i forhold til sundhedsvæsnets opbygning, relationer til andre faggrupper, rekvi-
rering af journaler, arbejdsmarkedsforhold for patienterne og bekendtgørelsesrammer. 
Patientens vej igennem systemet er ikke nødvendigvis lineær, og der er mange for-
skellige faggrupper der skal samarbejdes med. 
Der arbejdes på UC’et med at der skal være flere tværprofessionelle bacheloropgaver. 
Studerende der tager i udlandspraktik på 5. sem får ikke nødvendigvis det tværprofes-
sionelle element. 

Den fysioterapeutiske undersøgelse og kliniske ræsonnering har en progression igen-
nem hele studieforløbet fra det grundlæggende til det avancerede. 
Der er lavet en oversigt over hvornår hvilke fag afsluttes inden for de første to år. 
På 3. semester skal der være indeholdt ernæringslære i udprøvningen, der ikke er en 
del af den nuværende studieordning. Det er på basisniveau både i forhold til træning 
og almen sundhedstilstand. Der er underviser kapacitet på UC’et til at varetage under-
visningen. 

På 4. semester skal praktikken ligge i den sidste del. Marianne gør opmærksom på, at 
der er kvalificerede farmakologer på SVS til undervisningen i farmakologi. 
1/3 af alle prøverne skal være med ekstern censur.  

Gennemgang af praktikoversigten, der er vedlagt som bilag. Oversigten er fortsat et 
udkast og Birgith arbejder på en justering, så det også er hensigtsmæssigt i forhold til 
praktikstederne. Praktikstederne efterlyser en oversigt over overgangsordning mellem 
ny og gammel studieordning. 

Dialog om det internationale område. Der er mulighed for en længere praktikperiode 
på 5. sem. 

På 6. semester afsluttes den kliniske undervisning. Der går således ¾ år fra afsluttet 
praktikperiode, til de er uddannet og skal søge arbejde.  

Det giver udfordringer at praktikken på modul 6 ikke ligger i sammenhæng med seme-
stereksamen, når der skal udprøves i den kliniske undervisning.  

7. semester ligner det nuværende modul 13 og 14.

Studieaktivitetsmodellen er medtaget i studieordningen som model. For det enkelte 
semester vil modellen fremgå af semesterbeskrivelserne.  

Selvom både UCL og UCSYD dækker hele Region Syddanmark har UCL flere af praktik-
stederne indenfor specialområderne i regionen. Der er ikke noget samarbejde på prak-
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tikområdet mellem UCL og UCSYD, men vi har dog enkelte specialpraktiksteder, f.eks. 
OUH. 

Det tværprofessionelle er fint beskrevet, men der mangler noget om skriftlighed og 
kommunikation.  At kunne skrive journal kort og præcist er vigtigt. At forstå vigtighe-
den af at kunne kommunikere mundtligt og skriftligt, fagligt og tværprofessionelt, med 
respekt for indhentelse af samtykke. Det er en vigtig del af at udvise omhu og samvit-
tighedsfuldhed jf. Autorisationslovens § 17. 
Uddannelsen er opmærksom på, at det bør uddybes. 
Udvalget bemyndiger formanden og studieleder til at udforme høringssvar. 

Ad 4. Eventuelt 
Intet. 

Mødet slut kl. 15.20. 

Referatet godkendt 
23. maj 2017
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