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  Referat 

 

Referat af møde i Uddannelsesudvalget på  
ergoterapeutuddannelsen 
d. 10. oktober 2018 kl. 12.30 – 15.30 

Til stede: Anna-Marie Laustsen, Bente Alberg, Frauke Siemer Jørgensen, Mai Britt Aare-

strup Askholt, Pia Goul, Malene Aagaard, Nikolaj Jacobsen, Inger Langdal Nielsen (stu-

dieleder), Linda Fritze Madsen (referent) 

 
Afbud: Emma-Sofie Hansen, Jane Aarestrup, Jeanette Reffstrup Christensen, Marianne 

Gjerstup Thomsen 

 

 

 
 

 
 

1. Velkomst  
a. Studielederen byder velkommen og udvalget foretager en præsentati-

onsrunde 
 

2. Konstituering af udvalget, valg af formand 
a. Anna-Marie Laustsen har hidtil fungeret som formand. Udvalget beslut-

ter, at hun fortsætter som formand og mødeleder.  
 

3. Udarbejdelse af endelig forretningsorden, herunder drøftelse af uddannel-
sesudvalgets opgaver og forventningsafstemning til arbejdet i udvalget  
Bilag: Forslag forretningsorden 

a. Udvalget drøfter, om forretningsordenen skal ændres i forhold til indkal-
delse af suppleanter for de studerende og de kliniske vejledere. Udval-
get bliver enige om, at et medlem, ved forfald, skal sende en repræsen-
tant som suppleant, som deltager i møderne gæst.  
Forretningsordenen godkendes med tilføjelserne. 

 
4. Temadagen med bestyrelse - Strategisk Rammekontrakt 

a. Flere af udvalgets medlemmer deltog i temadagen med bestyrelsen d. 
25. september 2018.  
Strategisk mål 1 og 4 i rammekontrakten blev fremhævet og efterføl-
gende diskuteret i de enkelte udvalg på dagen. Der var desuden et 
spændende oplæg om kerneopgaven ved Anders Seneca. 
 
Definitionen på strategisk mål 1: 
UC SYD dækker aftagerfeltets behov for kompetente dimittender: 
- Hvordan tiltrækker vi de rigtige studerende? 
- Hvad skal vi gøre for, i særlig grad, at tiltrække mandlige stude-

rende på de fire store uddannelser? 
- Hvordan fastholder vi studerende, også dem fra ikke uddannelses-

vante hjem 
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- Hvad er de væsentligste kompetencer vores dimittender skal 
komme ud med? 

 
Definitionen på strategisk mål 4: 
UC SYDs dimittender skal med fokus på fremtidens velfærdsudfordrin-
ger fremme innovation og professionsudvikling: 
- Behov-tilvejebringelse af anvendelsesorienteret viden til praksis og 

professionerne… på baggrund af analyse af udfordringerne for pro-
fessionsfeltet sammen med vore partnere 

- Erkendelse af behov for omsætningen af ny viden inden for både 
grund- og videreuddannelsesområdet samt iværksættelse af forløb 
med fokus på udvikling af innovative kompetencer 

- Ønske om at anvende vores partnerskabsaftaler til mere langsig-
tede samarbejdskonstruktioner med fokus på udvikling nye innova-
tive tilgange og håndtering af fremtidige udfordringer inden for vel-
færdsområder 

 
Udvalget konkluderer, at temadagens emner er i tråd med, hvad udvalget 
fremadrettet gerne vil drøfte og arbejde med.  
 

b. Følgende emner blev drøftet i forlængelse af ovennævnte: 
 

i. Arbejdsmarkedet er i konstant forandring, hvilket giver nogle 
udfordringer. Forandringerne kræver, at ergoterapeuterne skal 
være stærke i deres egen faglighed og at de i højere grad 
samarbejder på tværs af faggrupperne. Udvalget er enige om, 
at den egentlige kerneopgave skal defineres. Den enkelte bor-
gers behov skal klarlægges, fagpersonernes kompetencer af-
klares og hvad vi kan bidrage med i fællesskab til den større 
opgaveløsning. Ergoterapeutforeningens repræsentant har er-
faringer der viser, at ergoterapi kan være en forudsætning for, 
at bl.a. pædagogerne kan udføre deres arbejde. Pædago-
gerne giver udtryk for, at de mangler noget faglighed og har 
derfor brug for ergoterapeuterne til at oversætte dagligdags-
problematikker. Uddannelsen arbejder på at justere uddannel-
sen og læringsmålene med henblik på at tilpasse sig udviklin-
gen i samfundet. Arbejdet i og løbende input fra uddannelses-
udvalget er derfor vigtigt.  
 

ii. Udvalget drøfter problematikken omkring det kulturchok, som 
de studerende oplever under praktikken til forskel fra teorien 
på studiet. De studerende bliver ofte overraskede og forskræk-
kede over det konkrete arbejde, der skal udføres, når de kom-
mer helt tæt på borgeren. Udvalget diskuterer, hvordan dette 
afmystificeres og formidles til de studerende og opfordrer såle-
des til videndeling om praksiserfaring. Uddannelsen arbejder 
med professionsidentitet for at definere hvad ergoterapi er og 
for at tydeliggøre kravene og grundfortællingen på uddannel-
sen.  

 
iii. Repræsentanten fra Ergoterapeutforeningen fremhæver en ar-

tikel som publiceres i november måned i fagbladet Ergotera-
peuten. Budskabet er, at uddannelsen skal være gode til at ita-
lesætte faget klart og tydeligt og hvilke kompetencer ergotera-
peuterne opnår. Historierne om borgernes hverdagsliv er 
mangfoldige og kan skabe værdi. Udvalget mener, at uddan-
nelsen bør oplyse de studerende om deres karrieremuligheder 
tidligt i deres uddannelsesforløb. De studerende overraskes 
først sent over det brede felt inden for ergoterapi, men risiko 
for et frafald på uddannelsen. 
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iv. Studielederen fremhæver aftagerfeltets ønske om kompetente 
og innovative dimittender. Enkelte medlemmer nævner udfor-
dringen med de sårbare unge, som stiller store krav til og kræ-
ver ekstra ressourcer fra vejlederen med hensyn til vejledning 
og strukturering i langt højere grad end tidligere. Udvalget kon-
kluderer, at problematikken vil være en stor udfordring fremad-
rettet.  

 
v. Uddannelsen har behov for at få viden om aftagerfeltets behov 

og har glæde af sparring med uddannelsesudvalget.  
 

5. Forhold omkring uddannelsen og professionen (fast punkt jf. forretnings-
ordenen) Implementering af studieordning, herunder orientering om følge-
gruppens arbejde 

a. Hvordan går det med den nye studieordning?  
 

i. Studielederen meddeler, at uddannelsen kun har to semestre, 
6. og 7. semester tilbage som overgangshold. Den nye vægt-
ning i studieordningen er et øget fokus på TPE. Sammenhæn-
gen mellem teori- og praksisdelen forsøges styrket. Implemen-
teringen af den nye studieordning monitoreres af en følge-
gruppe. Følgegrupperne arbejder med forskellige indsatsområ-
der. Teknologi i samfundet er et af fokusområderne. Danmarks 
Evalueringsinstitut (EVA) er i gang med en indledende scree-
ning, hvor det søges belyst, hvordan uddannelserne arbejder 
med teknologi i øjeblikket. I den forbindelse har udvalgte per-
soner på uddannelserne været på workshops og deltaget i fo-
kusgruppeinterviews. Der bliver således arbejdet videre med 
pejlemærker ud fra disse workshops og interviews i implemen-
teringen af teknologi og hvordan den ses anvendt på uddan-
nelserne. Der skal arbejdes videre med 5 teknologikompeten-
cer: 

1. Den sundhedsprofessionelle anvender teknologi sik-
kert og kompetent i sin praksis. 

2. Den sundhedsprofessionelle understøtter borgerens 
teknologianvendelse. 

3. Den sundhedsprofessionelle omstiller sig til teknologi-
ske forandringer. 

4. Den sundhedsprofessionelle indgår i teknologisk in-
novation. 

5. Den sundhedsprofessionelle reflekterer etisk og kri-
tisk over teknologianskaffelse og -anvendelse. 

I øvrigt henvises til følgende link: https://danskeprofessions-
højskoler.dk/sundhedsuddannelserne-styrker-fokus-paa-tekno-
logi/ 
 
Studielederen oplyser, at følgegruppen desuden monitorerer 
studieintensiteten, forskning og udvikling, tværprofessionelt 
samarbejde, simulation og en klinisk kompetence på uddan-
nelsen.  
 

ii. Praksis oplever, at de studerende bliver hægtet bagud, hvis de 
har udfordringer med det teknologiske. Desuden oplever man 
udfordringer med det faste personale i praksis, som udtrykker 
uvilje mod ny teknologi. Konklusionen er dog, at teknologien 
skal hilses velkommen og er et vilkår, der skal tages i brug og 
investeres i. Formålet er at bevise, at teknologi rent faktisk kan 
fungere i praksis.  

 
Studielederen fremhæver et stort igangværende projekt i regi-
onen, som Trygfonden har givet midler til. UC SYD er med på 

https://danskeprofessionshøjskoler.dk/sundhedsuddannelserne-styrker-fokus-paa-teknologi/
https://danskeprofessionshøjskoler.dk/sundhedsuddannelserne-styrker-fokus-paa-teknologi/
https://danskeprofessionshøjskoler.dk/sundhedsuddannelserne-styrker-fokus-paa-teknologi/
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sidelinjen i dette projekt. Formålet er at arbejde med teknologi 
i forhold til afasi-ramte. En af uddannelsens adjunkter deltager 
i forhold til læringsredskaber og efteruddannelse. Teknologi 
handler om processer og hjælpemidler. Udvalget drøfter, hvor-
vidt man kan ruste de studerende til at møde de medarbej-
dere, der er uvillige til at arbejde med ny teknologi og hvordan 
de møder barriererne på praktikstedet. Praktikstederne skal 
anerkende de studerendes viden og teknologiske kompeten-
cer og være imødekommende. Vejlederne skal være nysger-
rige og forsøge at identificere barriererne hos de studerende. 

 
iii. Det oplyses, at den tidligere undervisningsminister, Søren 

Pind, anbefalede, at de studerende udarbejder deres bache-
lorprojekter individuelt. Det er nu indført i eksamensbekendt-
gørelsen som en ret, de studerende har. Uddannelsen mener 
dog, at sparring er en fordel, når man arbejder i grupper. Det 
mundtlige forsvar er dog på individuel basis. Studielederen 
fremhæver, at det kan blive et ressourcemæssigt problem, 
hvis alt for mange vælger at skrive individuelt. Konsekvensen 
kan være en reduktion af vejledningstimerne. Der er dog kun 
få, der vælger at arbejde individuelt og der kan være meget 
forskellige grunde hertil. Både uddannelsen og udvalget støtter 
op om gruppearbejde, da de studerende arbejder meget i 
grupper både på uddannelsen og i praksis.  
 
Dimittender på ergoterapeutuddannelsen har netop vundet ba-
chelorprojekt-prisen. Bachelorprojektet er udarbejdet af tre stu-
derende, som har rokket ved nogle opfattelser om ergotera-
peutens kompetencer. Emnet er et børneprojekt i forhold til in-
klusionsvanskeligheder. Faggrupperne, lærere/pædagoger, er 
meget positive over for projektet. Projektet har vagt politisk in-
teresse og kan være med til at åbne føre for børneområdet i 
kommuner. Uddannelsen ligger meget højt på landsplan, for 
prisen er givet flere gange i forhold til antal studerende.  

 
6. Mødeplan 

a. Studielederen oplyser, at udvalget hidtil har afholdt 2-3 møder årligt. 
Derudover er der blevet afholdt nogle få ekstra møder i forbindelse im-
plementeringen af den nye studieordning. Ved sidste møde besluttede 
udvalget at drøfte kompetencer, hvor der er nok at tage fat i. Konklusio-
nen er ét møde i kvartalet, hvoraf det ene er mødet sammen med be-
styrelsen. Mødeindkaldelser sendes ud sammen med referatet. Fælles-
mødet med bestyrelsen er fastsat til d. 23. september 2019. Uddannel-
sen udsender en doodle til alle medlemmer for at få fastsat datoer for 
de ordinære møder. Tidspunktet på dagen bliver den samme som hidtil 
kl. 12.30 – 15.30. 

 
7. Evt.  

a. Formanden har store roser til uddannelsesudvalget, idet man har fået 
adjunkt på uddannelsen til at holde et oplæg i Ergoterapeutforenings 
regi med titlen ”Støv dit fagsprog af”.   


