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Til medlemmerne af Uddannelsesudvalget på Fysioterapeutuddannelsen 
i Esbjerg og Haderslev 
  
  

 

 

Uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutud-
dannelsen 
Tirsdag den 13.3.18 kl. 12.00 – 16.00 

 

 
Referat: 
Til stede: Brian Errebo, Marianne Thomsen, Anna Rønnow, June Knudsen, Birgith Ander-
sen, Susanne Grann, Jens Bach Johansen, Lars Lykkedegn (under pkt. 3), Pia Assen-
holm (under pkt. 4) 
Afbud: Hanne Zaken, Erling Petterson, John Bruun, Anja Mortensen 
Ikke til stede u/afbud: Carsten Juhl 
 
Pkt. 2 Godkendelse og supplering af dagsorden 
 
Dagsorden godkendt med kort supplering omkring OK 18 fra Brian. 
 
Pkt. 3 Fokus på frafald. Hvad ved vi om vores studerende og hvad kan vi uddrage fra SIS, 
Stud_Puls undersøgelser mv. v/ Lars Lykkedegn, leder af Studenterfokus 
 
Lars lagde op til diskussion om frafald ved at gennemgå, hvilken viden vi har om vores 
frafaldne studerende.Vi har mange statistiske data. En analyse af disse skal anvendes til 
forstå, hvorfor de studerende dropper ud, hvordan vi kan identificere dem mens de er på 
uddannelsen, og hvordan vi kan imødegå frafaldet. Vi har data fra 2011, så det er et godt 
materiale at analysere på. 
Analysen viser f.eks. at mænd med mere end 64 km fra bopæl til Campus har en 47% 
sandsynlighed for at falde fra, for kvinderne gælder det at hvis de har over 29 km er der 
en sandsynlighed på 27%. Tankevækkende er det også at studerende som ikke er mødt 
til eksamen eller har fået karakteren 2 (netop bestået) har en risiko på 51% for at falde 
fra. Det er altså bedre at få karakteren 0 – måske fordi det i højere grad udløser en spe-
ciel vejledning. Hvis man ser på StudPuls målingerne ses det bemærkelsesværdige, at 
der faktisk ikke er forskel i kapaciteter/kvalifikationer på de frafaldne og de gennemfø-
rende studerende. På andre uddannelser har de frafaldne studerende færre kapaciteter. 
(Lars´ slides er vedlagt) 
Jens orienterede om, at uddannelsen for første gang vil afprøve at indkalde kvote II ansø-
gerne til optagelsessamtaler med henblik på at spotte nogle af de frafaldstruede ansø-
gere. 
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Pkt. 4 Status på den regionale uddannelsesdækning v/Pia Toft Assenholm, uddannelses-
koordinator EVU. 
 
Pia Toft Assenholm orienterede om udviklingen på EVU området. 
Afdelingen har fået lokaler på Stengårdsvej, hvor meget af uddannelsen foregår. 
Der mangler undervisere til undervisning i Facial Oral Tract Terapi 
Kurser i genoptræningsplaner på det psykiatriske område, samt til palliation. 
Samarbejde med professor Niels Christian Hvidt, SDU omkring Åndelig Omsorg. 
Arbejder med ”Sammen om velfærd” med Regionen, 22 kommuner, SDU, 5 SOSU skoler. 
Bilag: Strategi for tværprofessionel Kompetenceudvikling er vedlagt referatet. 
 
Pkt. 5 Hvordan arbejdes med monitorering af indsatser i ny studieordning 
 
Jens orienterede kort om arbejdet i den landsdækkende gruppe som skal følge implemen-
teringen af den nye uddannelse.  Der vedlægges notat fra vores besvarelse til følgegrup-
pen på de fokusområder, vi arbejder med i første omgang. 
Der er fra Danske Fysioterapeuter rejst et spørgsmål om, hvordan uddannelsen arbejder 
med patologi og især farmakologi. Intentionen er at DF vil forsøge at få Fysioterapeuter 
godkendt som ”Sundhedspersoner” i forhold til Lægemiddellovens definition. Både 
spørgsmål fra DFys og vores svar til DFys er ligeledes vedlagt referatet. 
Marianne rejste spørgsmålet om, hvordan klinikken bliver inddraget i evaluering af uddan-
nelsen. Jens svarede, at klinikken inddrages gennem de repræsentanter der sidder i føl-
gegruppen fra KL, DR og kliniske undervisere. 
 
Pkt. 6 Meddelelser fra Uddannelsen, formanden og øvrige medlemmer af UU. 
 
Brian orienterede kort om OK 18 situationen. Som det ser ud nu træder strejken i kraft 
den 4. april og lockouten den 10. april. På nuværende tidspunkt ved vi ikke helt hvad der 
kommer til at ske. Der håbes fortsat på et forlig, og der vil blive forhandlet i Forligsinstituti-
onen påsken over. 
Jens orienterede om at der netop er gennemført en temadag for alle studerende omkring 
Rehabilitering af Rygpatienten. Uddannelsen arrangerer en konference omkring Mænds 
Sundhed den 15.5. (elektronisk folder vedlægges referatet og må meget gerne spredes 
ad de kanaler man har adgang til). 
 
Pkt. 7 Evt. 
 
Der skal ske nyvalg til UU nu i foråret. Repræsentanterne opfordres til at gå til deres bag-
land og få fornyet mandatet. I den forbindelse blev det understreget, at det er et vigtigt fo-
rum, og at det derfor er væsentligt, at medlemmerne prioriterer arbejdet i UU. Hvis det 
ikke er muligt opfordres til at der udpeges nye medlemmer. 
 
Næste møde: Årets temamøde 2018 mellem UC bestyrelsen og UU er berammet til at 
blive tirsdag den 25. september kl.9.00-12.30. Jeg regner med at vi så kan afholde UU 
mødet derefter, indtil kl. 16. Møderne indkaldes over Outlook kalenderen. 
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Venlig hilsen 
Jens 
 
Jens Bach Johansen 
Studieleder 
Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg - Haderslev 
 
jbjo@ucsyd.dk 
72662763 
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