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Referat 

 

Uddannelsesudvalg Ergoterapeutuddannelsen 
30. november 2017. 12.00-15.00 

Til stede: Frauke Jørgensen, Bente Alberg, Inger Langdal, Heidi Have, Lene 

Dahl Lund, Anna-Marie Laustsen, Kurt Thomsen, Malene Aagaard 

 
Afbud: Pia Iversen, Sofie Graversen, Pernille Jull Poulsen, Marianne Gjerstrup 

Thomsen, Mai Britt Askholt 

 
 

 
Referent: Malene Aagaard  

  

1. Godkendelse af referat 
Dagsorden godkendt 

2. Meddelelser – siden sidst 
Orientering fra formanden:  

Anna-Marie Lausten fortæller om ETF’s arbejde med en ergoterapeutisk 

grundfortælling, der handler om at muliggøre menneskers hverdagsliv 

OK-forhandlinger er i gang på Statens og Kommunernes områder, som plan-

mæssigt skal være afsluttet 1.3.18 

Beskæftigelsesforhold i forhold til ergoterapeuters potentiale skal diskuteres 

med bl.a. Esbjerg Kommune, da der er store regionale forskelle 

 

Orientering fra uddannelsen.  

Inger Langdal orienterer om, at der er 2 nyansatte på Ergoterapeutuddannel-

sen: Sally Jørgensen og Mette Nyholm– den ene af stillingerne er en opnorme-

ring 

Studieordningen er godt i gang, men kræver en del ekstra arbejde fra medar-

bejdernes side. Generelt opleves den nye studieordning som et positivt løft. 

Uddannelsen har gang i flere projekter, hvoraf Lene fortalte om to projekter, 

som hun er involveret i. Det ene handler om at engagere studerende i frivilligt 

arbejde og det andet om mænds sundhed. Projekterne integreres løbende i 

undervisningen.  

Ud af de 10 medarbejdere, der arbejder på Ergoterapeutuddannelsen, er de 5 

adjunkter, som skal være involveret i projekter i adjunktperioden. 
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Uddannelsen er p.t. i gang med det første tværfaglige bachelorprojekt, som 

omhandler arbejdsbelastning hos sygeplejerske. Bachelorprojektet er i samar-

bejde med Bioanalytiker uddannelsen. 

Generelt er det tværfaglige blevet løftet væsentligt gennem hele uddannelsen 

 

Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder og aktivi-
teter med betydning for Ergoterapeutuddannelsen 

Frauke Jørgensen fortæller, at Studievalg hos dem er begyndt at tydeliggøre 

mulighederne for at karriereudvikle sit uddannelses- og arbejdsliv; da mange 

unge føler det skræmmende at vælge uddannelse i relation til blive låst i et 

bestemt job i mange år frem. Derfor er det vigtigt at italesætte muligheden 

for mange forskellige jobfunktioner som ergoterapeut til f.eks. karrieremesse, 

Åbent Hus og andre udadgående arrangementer. Kommende studerende er 

interesserede til at høre om professionen mere end uddannelsen, så de kan 

sætte billeder på et fremtidigt job. 

Anna-Marie Laustsen foreslår, at udarbejde en bank af tidligere studerende og 

deres job, så vi evt. kan trække på disse til karrieremesser m.m. 

Kurt Thomsen orienterer om, at der fremover skal oprettes 150 psykiatriske 

sengepladser på landsplan målrettet dobbelt-diagnostiserede patienter. I Re-

gion Syddanmark vil der blive oprettet afsnit i Vejle og Esbjerg. 

 

3. Udvalgsmedlemmernes mandat og opgaver 
Forventningsafstemning, vedlagt vedtægt og forretningsorden  

Inger Langdal efterspørger input fra udvalgsmedlemmerne samt det bagland, 

som det enkelte medlem repræsenter, og som kan implementeres på uddan-

nelsen.  

Bente Alberg byder ind med de kompetencer og behov, som hun ser er nød-

vendige i kommunerne: være gearet til hastighed, kompleksitet i opgaverne, 

tværfaglighed og samarbejde, relationsdannelse, beslutningsdygtighed, at 

kunne borgerinddrage.  

Heidi Have foreslår en drøftelse af de enkelte punkter samt hvordan det kan 

tænkes ind i et læringsperspektiv og på hvilket niveau. Hun foreslår, at vi 

dagsorden sætter et eller to temaer på de kommende møder.  

Vi beslutter, at vi på det følgende møde dagsordensætter relationsdannelse, 

så det giver mulighed for at den enkelte kan gå tilbage i sit bagland og få in-

put med tilbage. Evt. vil nogle medlemmer bliver bedt om, at give særlige 

input som oplæg til diskussion.  

Bente Alberg problematiserer, at de i Esbjerg Kommune møder mange udfor-

drede studerende og spørger til oplevelsen fra de øvrige medlemmer. Hun 

efterspørger om der evt. kan arbejdes med rekruttering på dette felt. Inger 

Langdal kommenterer, at det ikke er en mulighed p.t., men at det er en over-

vejelse at indføre optagelsessamtaler. 

Vi beslutter at tage punktet Rekruttering op igen om et år, når vi har været 

igennem de næste optag. 

 

4. Status på studieordning – herunder uddannelsens indhold, profil, 

kvalitet og relevans 
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Status på implementering af studieordning 2016 
Følgegruppens opgaver  

Punktet er blevet indflettet i de øvrige punkter 

 

5. Status på den regionale uddannelsesdækning - herunder efter- og 

videreuddannelse 
Vedlagt seneste dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse 

Punktet inddrages til et fremtidige punkt om rekruttering 

6. Eventuelt, herunder mødeplan 
Næste møde planlægges til den 14. marts 2018 kl. 12.30-15.30 


