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  Referat 

 
Referat af møde i Uddannelsesudvalget for fy-
sioterapeutuddannelsen 
d. 25. september 2018  

Til stede:  

Anne Birgith Andersen, Christiane Stock, Hanne Zaken, John Møller Bruun, Marianne 

Gjerstrup Thomsen, Susanne Vibeke Poulsen Grann Brian Errebo Jensen (formand), 

Jens Bach Johansen (studieleder/referent) 

 
Afbud:  

Anna Nielsen Rønnow, Erling Petersson, June Knudsen, Mikkel Leonard  

 

 

  
1. Velkomst 

a. Formand Brian Errebo Jensen bød velkommen 

2. Godkendelse og supplering af dagsorden  

a. Dagsordenen godkendt uden kommentarer 

3. Konstituering af udvalgets formand 

a. Brian Errebo Jensen blev valgt uden modkandidater og med applaus. 

4. Tema  

a. Hvordan underviser vi evidensbaseret og forskningsintegreret på fysio-
terapeutuddannelsen? v. Mette Thomasberg Kobborg  

i. Mette Thomasberg Kobborg holdt et oplæg om, hvordan vi un-
derviser i Evidens Baseret Fysioterapi på uddannelsen. Evi-
densbaseret fysioterapi stammer oprindeligt fra det medicinske 
begreb evidensbaseret medicin (Sackett). Hun fastslog, at der 
er mange definitioner af begrebet og forskellige undervisere 
lægger vægten på forskellige dele. 

Mette problematiserede begrebet og foreslog bl.a., at vi erstat-
ter begrebet ’evidensbaseret’ med begrebet ’evidensoriente-
ret’. Hermed fremhæves, at det ikke udelukkende er det medi-
cinske begreb som baserer sig på randomiserede, kontrolle-
rede studier der skal være udgangspunktet for den praksis, vi 
udfører. Der skal i højere grad tages hensyn til både patienter-
nes præferencer og behandlernes erfaringer, så det også bli-
ver en del af vurderingsgrundlaget for de opgaver, vi udfører.  

5. Meddelelser fra uddannelsen v. studieleder Jens Bach Johansen 
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a. En skriftlig orientering blev udsendt til alle deltagere inden mødet.  

6. Meddelelser fra formand Brian Errebo-Jensen  

a. Formanden orienterede om: 

i. Stort pres på arbejdsmarkedet. Derfor arbejdes der fra Danske 
Fysioterapeuters side på at skabe ordnede forhold. Der er 
etableret en arbejdstagersektion og en arbejdsgiversektion, 
som skal forhandle kontrakter på det private, ikke overens-
komstdækkede, område. 

ii. Dimittender ud i nye og anderledes stillinger. Der sker meget 
opgaveglidning, især på plejeområdet hvor der er mangel på 
SOSU og sygeplejersker. En del nyuddannede fysioterapeuter 
får beskæftigelse, på godt og ondt, indenfor dette område.  

iii. Projekt i Esbjerg Kommune med satspuljemidler. To nyuddan-
nede fysioterapeuter ansat til at analysere og undersøge, hvor 
fysioterapeutisk intervention kan mindske behovet for pleje. 
Brian er med i følgegruppe til projektet. 

iv. Ny hovedorganisation. FTF og LO fusionerer pr.1.1.2019. Det 
er en meget stor hovedorganisation, der herved bliver dannet.  

v. Ny sundhedsreform. I uge 43 kommer regeringen med sit ud-
spil om en ny sundhedsreform. Der ventes spændt på regio-
nernes fremtidige rolle/ skæbne. Spørgsmålet er om en ander-
ledes struktur løser de grundlæggende problemer. 

7. Meddelelser fra øvrige medlemmer  

a. Intet at notere 

8. Eventuelt og afslutning 

a. Dato for kommende møde skal findes enten en tirsdag eller en onsdag i 
marts måned 2019. Alle medlemmer vil modtage en doodle fra studiele-
derens sekretær.  

9. Evt. tema på næste møde: Akkreditering  


