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1. Godkendelse af dagsorden 
- Dagsorden godkendt 

2. Meddelelser 
- Orientering fra formanden 

Anna Marie orienterer kort og overordnet om forhandlinger i forhold til konflikt og 

lockout.  

- Orientering fra uddannelsen 

Inger orienterer fra uddannelsen, at det også her fylder meget med risikoen for 

konflikt/lockout. Uddannelsen vil være omfattet af lockout. Herudover orienteres 

om personalesituationen på Ergoterapeutuddannelsen, at Lene stopper på ud-

dannelsen til sommer, evt. med orlov.  

Inger orienterer endvidere om, at Ergo- og fysioterapeutuddannelsen fremover 

har fælles praktikkoordinator 

- Orientering fra udvalgets medlemmer 

Kurt orienterer om travlhed blandt ergoterapeuterne bl.a. pga. måling og afreg-

ning på ydelser samt pakkeforløb.  

Inger spørger, hvordan det går med implementering af genoptræningsplaner på 

det psykiatriske område m.h.p. inspiration til, at vi på uddannelsen skal klæde de 

studerende på til arbejdet med GOP på det psykiatriske område. 

Marianne fortæller, at der sidste år er blevet udarbejdet 90 GOP i psykiatrien i 

Region Syddanmark. Der ligger et flowchart (leder for terapeuterne i Middelfart, 

Lone Katballe og Bodil Faurskov, Psyk. Afd. Odense har været involveret) på 

Region Syddanmarks hjemmeside.  

Marianne orienterer om, at Sydvestjysk Sygehus har startet et demenskoordina-

torprojekt op, hvor de bl.a. har ansat 2 ergoterapeuter, 1 fysioterapeut og 3 sy-
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geplejersker. Projektet er sammen med Varde og Fanø Kommuner. I projektet 

skal der uddannes 1200 demensvenner samt 30 demens-ambassadører. Målet 

var at få en hukommelsesklinik i 2020. Kan findes på Syd Vestjysk Sygehus’ 

hjemmeside. Projektleder: Jane.Buck.Christensen@rsyd.dk  

Herudover er de med i et afasiprojekt, som arbejder med at etablere en konkret 

værktøjskasse i forhold til kommunikation til afasiramte. 

3. Status på studieordning -  herunder uddannelsens ind-

hold, profil, kvalitet og relevans 
- Status på implementering af studieordning 2016 

- Uddannelsen arbejder stadig med implementering af Studieordning 2016, som 

nu her i foråret er fuldt udrullet på alle semestre. Inger gennemgår et eksempel 

på, hvordan læringsudbytterne på den nye studieordning er opbygget efter SO-

LO-taksonomien, så det enkelte læringsudbytte strækker sig over flere semestre, 

og progredierer undervejs. Malene supplerer med, at det har trukket store veks-

ler på underviserne, og Pernille videregiver fra studenterside, at der bliver lyttet 

til de studerende, når, der har været frustrationer, og at det har bevirket, at de 

fleste studerende, også på overgangsordninger, er positive. 

Marianne opfordrer til, at uddannelsen evaluerer praktikperioderne, også i for-

hold til, hvordan praktikstederne oplever praktikkerne, da der p.t. opleves en 

øget arbejdsbelastning for de kliniske undervisere pga. overlap mellem praktik-

perioderne. Inger forklarer, at det p.t. ikke er muligt at lægge de forskellige prak-

tikperioder uden overlap, og at uddannelsen derfor arbejder på at få flere prak-

tiksteder. Majbrit supplerer, at det i særlig grad er 4. semesters praktik i foråret, 

da den starter i uge 6, og mange ergoterapeuter holder fri i uge 7.  

Det diskuteres, hvordan der dækkes ind, hvis den kliniske underviser er syg i 

længere tid. Der er forskellige modeller, men alle steder dækkes ind for den kli-

niske underviser.  

- Relationsdannelse 

Temaet tages op efter sidste UU-møde efter en diskussion af, hvilke kompeten-

cer UU ser som nødvendige for at studerende kan være i job efter endt uddan-

nelse. Inger henviser til læringsudbytter, der omhandler relationsdannelse (blev 

udleveret skriftligt til mødet). 

Bente har spurgt i sit bagland, om hvad de tænker i forhold til relationsdannelse:  

Billund Kommune, klinisk underviser peger 2 dele: relationen med borgeren og 

relationen med samarbejdspartneren. Borgeren skal være i centrum, og man 

skal kunne forstå og overgive ansvaret til borgeren. Tværfagligt samarbejde: Be-

hov for at være opsøgende og samarbejdsvillig.  

Kolding Kommune, praktikansvarlig leder: Krav til selvstændig kontakt kan være 

svær, at skelne mellem privat og professionel. Disposition for en samtale: An-

komst hos borgeren (respekt for borgeren), disposition, forventningsafstemning, 

gennemførelse af samtalen, afslutning. Mange er usikre på, hvad de skal – be-

hov for feedback på attitude og terapeutroller. Overvejer FIT (Feedback Informed 

Treatment) 

Anna Marie er optaget af begrebet i relation til tværfagligt samarbejde, hvilket 

hun oplever er vanskeligt for især nye ergoterapeuter, f.eks. i forhold til nyopret-

tede stillinger i forbindelse med etablering af tværfaglige rehabiliteringsteams – 

hvilket ofte kræver en kulturændring på arbejdspladsen, f.eks. i forhold til at er-
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goterapeuter ikke tager plejeopgaver. Bente bidrager med at det kræver stor 

pædagogisk sans, og at ledelsen er tydelig. Pernille mener, at de bliver klædt på 

i den nye uddannelse i forbindelse med projektledelse og forandringsledelse, 

men at det kan tydeliggøres. Majbrit efterspørger, hvordan disse elementer 

trækkes med ud i praktikken. Anna Marie siger, at det handler om, at vi kan tale 

de andres faglighed op, så de forskellige fagpersoners arbejdsopgaver ikke bli-

ver konfliktområder. Bente bidrager med at konflikterne ikke ville opstå, hvis vi 

altid talte om borgerens mål, og at det havde fokus. Pernille siger, at det også 

handler om, at vi ikke ved nok om hinandens faglighed.  

Anna Marie fortæller, at ETF påtænker at lave en konference for ergoterapeuter 

og ledere om ovenstående emne. 

Inger siger, at relationsdannelse også handler om sociale kompetencer. Hun 

henviser til en ny rapport fra VIVE Den teknologiske udvikling og kompetencer 

på fremtidens arbejdmarked. Sociale kompetencer er forudsætningen for at kun-

ne være på en arbejdsplads. 

Anna Marie bidrager med at relationsdannelsen handler om at kunne opsøge og 

skabe relation til ledelsen. Den studerende skal forstå, hvorfor det er vigtigt at gå 

til sin leder, hvis arbejdet ikke fungerer. 

Marianne siger, at arbejdspladsen har en forpligtelse til at give de studerende en 

god introduktion.  

Bente pointerer, at dette er en værdikæde, der starter tidligere i uddannelsesfor-

løbet. Nogle elementer af relationsdannelse skal ligge i ungdomsuddannelserne. 

Bente og Inger efterspørger et perspektiv på dette fra ungdomsuddannelserne. 

Vi beslutter derfor at det vil være hensigtsmæssigt at forsætte med at temasætte 

kompetencer til de følgende UU-møder. Bente pointerer, at det også er vigtigt at 

italesætte, hvad der skal ændres som følge af disse drøftelser – på uddannel-

sen, i praktikken eller andre steder. 

Pernille siger, at relationsteorien ikke altid er kendt eller brugt på praktikstederne 

af de enkelte ergoterapeuter. Bente bidrager med, at Pernilles undren over situa-

tioner i praktikken kan skabe værdi for praktikstedet, og at det er vigtigt at få det 

sat i spil på praktikstedet, evt. ved at gå til den kliniske underviser. Det kan brin-

ge en udvikling i gang på arbejdspladsen. Kurt italesætter, at forskellen på at 

være generalist og specialist kan være en årsag til ovenstående.  

4. Eventuelt 
- Nyt uddannelsesudvalg 

Information om procedurer for udpegning af nye medlemmer til Uddannelsesud-

valget er undervejs og bliver meldt ud via brev senere. Uddannelsen regner med 

at Uddannelsesudvalget bliver sammensat på samme vis som tidligere.  


