
Hvilke kompetencer er vigtigst for de studerende at opnå gennem den teoretiske del af uddannelsen? 

 Det er vigtigst at de studerende tilegner sig kompetencer inden for det humanistiske og naturvidenskabelige felt, således, 
at de er i stand til at håndtere komplekse problemstillinger i en given situation/arbejdsopgave. 

 Faglig viden om sundhed og ernæring samt viden om metoder og faglig formidling 

 Teoretisk forståelse af kerneområderne i uddannelsen - fagene til eksempel 

 det er vigtigt at de studerende opnår en faglig viden om ernæring, mad og madkultur, vejledning og komminikation samt 
er i stand til at læse vurdere og anvende videnskabelig litteratur den faglige viden omfatter ligeledes viden om 
forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til viden om risikofaktorer (KRAM)og teorier i forhold til forandringsprocesser 
i den konkret vejledning. den studerende skal kunne vurdere individets ernæringsbehov og kvaliteten af den den mad 
individet indtager mhp at kunne vejlede i en sundere livsstil alle ES studerende skal have mindst en basal viden om 
tilberedning og sensorik desuden er det vigtigt at den studerende har kompetencer i forhold til innovation 

 viden om nyeste/mest relevante teorier og metoder, evnen til at være reflekteret kritisk 

 Det er vigtigt at have arbejdet indgående med sundhedspædagogikken, så det teoretiske fundament er godt på plads. Det 
ernæringsmæssige er vigtigt, da en stor del af de borgere, der kommer hos os, har overvægt/uhensigtsmæssige kostvaner 
som en udfordring (de har som regel også mange andre udfordringer). At få gennemarbejdet teorien bag "Den 
Motiverende Samtale" er vigtigt - men det er også vigtigt at prøve den motiverende samtale i praksis fx ved at øve 
samtaler mens man bliver filmet og efterfølgende give hinanden konstruktiv kritik. 

 Kompetencer til at samarbejde gennem at indgå i grupper med medstuderende Kompetencer til at have 
situationsfornemmelse, kunne gennemskue egen rolle og egne muligheder og begrænsninger Færdigheder til at bruge 
viden om ernæring gennem teoretisk træning og gruppearbejde Færdigheden til at bruge viden om forandringsteorier via 
øvelser 

 At kunne omsætte teoretisk viden til praksis At kunne kommunikere med forskellige faggrupper 

 At de studerende lærer de helt basale kost- og ernæringsmæssige sammenhænge, på en måde der gør at de sikkert og 
uden brug af opslagsværker kan anvende denne viden. 

 Ernæring og sundhedsfaglig viden paratviden om sundhed Kommunikation 

 At de studerende får skabt sig "billeder af", hvad teorien kan eller skal omsættes til. Antonovskys meningsfuldhed, 
sammenhæng, begribelighed og håndterbarhed 

 At de har den sidste nye teoretisk baggrundsviden omkring de områder, som de kommer til at arbejde med i praksis At de 
ved hvor de kan finde info og at de kan bruge det/omsætte i praksis Eksempel: HACCP Ledelse Økonomisk drift 

 kostkundskab Ernæringskundskab Pædagogik psykologi 

 Faglige og akademiske kompt. Kritisk reflektion 

 Kunne tilegne sig viden om relevant stof inden for områder som er relevant for uddannelsen Samarbejde omsætte stoffet 
til relevante borgertilbag. 

 Det teoretiske fundament. Viden. 

 At kunne forholde sig kritisk og på sammen tid åben ikke kun til tendenser men også til officielle anbefalinger. Det brede 
sundhedsbegreb. 

 en rigtig god viden indenfor ernæring, sundhed, fysiologi sundhedspædagogik og formidling. Et godt kendskab til 
offentlige og foreninger som SST og Kræftensbekæmpelse, deres arbejde undersøgelser og materialer 

 Viden og teori inden for ernæring, sundhed, fødevarer i relation til sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering, 
behandling og ledelse/organisation 

 - at de ud fra et teoretisk og evidensbaseret grundlag får et anvendelsesorienteret og robust overblik over formidling og 
dens muligheder uanset om det er inden for undervisning, vejledning, behandling eller ledelse. Den teoretiske del skal 
kunne bruges i virkeligheden dvs. at der også skal være mange konkrete eksempler i teoridelen, som de studerende kan 
relatere sig til, så de også får en bred professionsforståelse. De skal blive didaktisk og pædgagoisk kompetente. 

 Faglig basisteori og bredt kendskab (gennem tekster/artikler/erfaringsudveksling) til den praksisverden der 
repræsenterer aftagerfeltet. 

 Viden om ernæring og sammenhæng mellem kost og sundhed og sygdom. 

 at de studerende opnår grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for sundhedsfremme, forebyggelse, 
behandling, rehabilitering gennem mad og måltider, ledelse men også grundlæggende viden om fødevarer og ernæring 
mv. 

 Alt teori og evnen til at reflektere 

 Ernæring Organisation Ledelse 

 At få helt styr på teorien. Få en forståelse af sammenhængen mellem fysiologi og diæt. 

 ledelseskompetencer, grundviden om de forskellige planlægning og produktionsformer, servicedesign, konflikthåndtering 
salg / reklame 

 teoretisk viden, få en faglig forståelse. undervisningsmetoder, pædagogik og psykologi 



 Opdateret Ernæringsfaglig viden. Teorier som underbygger vores arbejde, i forhold til motivation, deltagelse, 
handlekompetence m.v. Gerne andre vinkler på det end "Motivationssamtalen" Psykologi som underbygger viden om de 
processer der psykologisk kan ske i kroppen i forskellige situationer. Evt. viden om psykiske lidelser, da disse er meget 
udbredt hos alle borgergrupper vi møder i praksis. 

 Det er vigtigst at opnå faglig kompetence, så den kliniske diætist får en stærk faglig profil, hvor de helt centrale fag er - 
Ernæringslære - Levnedsmiddellære / fødevarekundskab - Metodik indenfor madlavning - Diætetik - Fysiologi - 
Sygdomslære - Undervisningslære - Vejledningsteorier (alle sammen hard core kompetencer) 

 De skal være klædt på med teorien omkring de forskellige sygdomme og den ernæringsindsats der knytter sig til det. De 
skal være i stand til at indsamle relevant information til brug for behandling af patienterne. De skal kunne reflektere med 
baggrund i den kendte teori. 

 - den motiverende samtale - ernæringsfaglig viden og kompetence 

 At få viden omkring kost, sygdom, motion, psykologi og pædagogik - så vi får kompetencer til at tackle forskellige 
problemstillinger. At kunne formidle teorien til den almindelige borger/patient. At kunne strukturere sin hverdag. At 
kunne finde og igangsætte forskellige sundhedsmæssige ting. At kunne tage hensyn til forskellige problematikker. 

Tilføj  
Hvilke kompetencer er vigtigst for de studerende at opnå gennem praktik/klinik? 

 Det er vigtigst de studerende få indsigt i de forskellige virksomhedskultur og i de komplekse forhold, der kan gøre sig 
gældende, når teori implementeres i praksis. 

 At arbejde med mennesker i forandringsprocesser og begå sig i et udfordrende praksismiljø. 

 Kompetencer til deltagelse på arbejdsmarkedet overordnet, men naturligvis praktiske kompetencer i forhold til 
uddannelsens teoretiske del. 

 at de træner færdigheder i individuel vejledning i forhold til sundhed at de kan deltage i og måske selv udføre mindre 
projekter 

 viden om praksis, færdigheder i borger/patientkontakt, kompetencer i at anvende lært teori i praksis 

 Det er selvfølgelig vigtigt få kendskab til hvordan vi arbejder ude i kommunerne og få lov til at se variationen af opgaver, 
der findes indenfor deres felt. Vi har ønsket at få studerende, der er i sidste del af deres studietid, da vi har forventninger 
om at de kan arbejde selvstændigt med konkrete opgaver. Det er derfor vigtigt at de studerende får mulighed for både at 
observere og selv prøve kræfter med relevante arbejdsopgaver som undervisning og livsstilsamtaler/den motiverende 
samtale - og ikke mindst at se hvordan sundhedspædagogikken bruges i praksis. 

 Træning i at bruge det ovenfornævnte i praksis - og evnen til at forholde sig refleksiv til oplevelsen af praksis. 
Færdigheder, der gør at de tør at udfordre sig selv og tør at bede om hjælp og støtte, når de kommer for langt væk fra 
comfortzone Medansvar mht at sikre passende udfordringer så de lærer noget under tilpas trygge rammer Kompetencer 
mht at arbejde sammen med praktikpladsens øvrige faggrupper Kompetencer til at gennemskue de overordnede tilgange 
til sundhed på arbejdspladsen og gennemskue hvordan det hænger sammen med praksis Træning i at få relationer med 
patienter/borgere 

 Forståelse for virksomhedens struktur og kultur og kompetencer for at arbejde indenfor rammene 

 At de studerende lærer at kommunikere og arbejde sammen med andre personalegrupper i respekt for hinandens 
faglighed 

 Praksis erfaring Tage selvstændige beslutninger Sikker på egen prof. Sikker på egen viden 

 At koble og begrunde praksis ud fra teorien. 

 kendskab til "hvad der er vigtig for arbejdspladser" - arbejdsmetoden på stedet Så meget praktisk arbejdserfaring som 
muligt At de får afprøvet at arbejde inden for deres interesse/ansvarsområder, så de ved, hvor de er teoretiske "stærke 
og svage" 

 Kulturen på en arbejdsplads¨. Den pædagogiske / psykologiske tilgang til målgruppen. At kunne videregive sin viden, så 
den er tilpasset målgruppen 

 situationsbestemt kommunikation 

 planlægning organisation dialog kontakt med borgerne 

 Forståelsen og koblingen mellem teori og praksis. Møde rigtige mennesker der ikke altid gør som vi siger... 

 At kunne indgå på en arbejdsplads - dvs. være venlig og åben overfor kollegaer. At være initiativrig. At kunne formidle 
mundtligt og skrifteligt. 

 At de kan omsætte deres faglige kompetencer i praksis og kan arbejde ansvarsfuldt, initiativrigt og selvstændigt 

 At kunne omsætte sin teoretiske viden i praksis. Vejledning, instruktion, ledelse, organisation Identifikation, analyse, 
dokumentation, vurdering og iværksættelse af interventioner inden for fødevarer, sundhed, ernæring, behandling, 
rehabilitering samt ledelse/organisation 
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 Se også svaret på 1. spørgsmål, som hænger sammen med dette spørgsmål. De skal prøve kræfter med relevante og 
virkelighedsnære opgaver i praktikken fx 'det at være på' som underviser eller opleve at deres vejledning af hr. Jensen 
ikke giver det ønskede resultat. Hvordan kan de forholde sig professionelt til 'fiaskoer'? Samarbejde, fleksibilitet og 
navigering i travle arbejdsrelaterede situationer sætter nogle gange en helt anden dagsorden for opgaveløsninger og 
arbejdsgange. De skal prøve at arbejde under tidspres, hvor det ikke er muligt at fordybe sig og nusse om en opgave. De 
skal også lære at netværke og vedligeholde kontakter. 

 Forståelse af hvordan teorier danner grund for handlinger i praksis, samtidig med at de studerende får træning i fagets 
arbejdsopgaver og erfaringer i at begå sig i praksis. Også vigtigt at de studerende og deres kompetencer/ kvalifikationer 
bliver synlige i aftagerfeltet - netværksdannelse med praksisfolk :o) 

 Forståelse for, hvordan der samarbejdes om den enkelte borger/patients forløb i det samlede sundhedsvæsen 

 at de opnår praktiske kompetencer der gør de studerende refleksive og kritisk inden for de områder uddannelsen ligger 
op til 

 igen at reflektere over teori sat ift. praktik 

 Kultur Forandring og læring Interview 

 At kunne begå sig på en arbejdsplads evt. med syge mennesker. Få en forståelse af, at mennesker ikke altid har de rette 
forudsætninger for at håndtere det at have en sygdom. Omsætte teorien til praksis og blive holdt op på, at der skal ydes 
for at kunne bestå praktikken. 

 lære om planlægning, produktion, kundekontrakt ledelse, service salgsmateriale 

 Få afprøvet om man kan lide at undervise. Møde forskellige målgrupper og afprøve forskellige uv. metoder. 

 "Smalltalk" til at påbegynde, afrunde, samle en individuel samtale eller en gruppeundervisning. Fornemmelsen af hvad 
der rører sig hos det enkelte menneske eller i en gruppe. Ved at lytte/ aflyse kropssprog - i det hele taget være 
nærværende i "seancen". Den teoretiske viden er ikke tilstrækkelig til at få folk til at nå derhen hvor de gerne vil hen. 
Planlægning af indhold i samtaler og gruppeuv. At være fleksibel og kunne gribe det der rører sig, istedet for at følge en 
bestemt dagsorden. Afprøvning af teorier i praksis. 

 At kunne begå sig som klinisk diætist på et sygehus, f.eks. - tilgangen til syge mennesker, omsorgen af dem og mestringen 
i at vejlede syge frem for raske, krisehåndtering, - arbejde tværfagligt og indgå i tværfaglige relationer - hvad det vil sige 
at være klinisk diætist i forhold til den faglige rolle og det medfølgende ansvar man har - 

 At være i stand til at koble den kendte teori med praksis samt kunne reflektere over de problemstillinger de ender i. De 
skal have mulighed for at øve sig, men også ønske at udnytte denne mulighed. De skal have en åben tilgang til praktikken, 
involvere sig og vise at de ønsker at tage aktivt del i deres praktik. De skal være spørgende og opsøgende. 

 - udføre teori i praksis, bl.a. i forhold til den motivende samtale. Udføre en motiverende samtale, samt videregive 
ernæringsfagligviden til en borger 

 Mødet med borgeren/patienten. At få koblet teori på praksis. At kunne fungere og agere i en organisation/sygehus. At 
bliver klar over sine styrer og svagheder. 

Tilføj  
Hvad kan gøres for at øge sammenhængen mellem uddannelsens teoretiske og praktiske dele? 

 At bygge bro mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne. Virksomhederne har også et socialt ansvar for at 
uddanne højt kvalificeret arbejdskraft. Nogle virksomheder er i høj grad deres ansvar bevist, men der er også en del, som 
giver afslag til rundvisninger af forskellige grunde. Andre muligheder er case-analyser i undervisningen og projekter i 
samarbejde med aftagerfeltet. 

 Anvende de studerendes erfaringer fra praksisfeltet i undervisningen og for undervisernes vedkommende have kendskab 
til praksisfeltet. 

 At kommunikationen mellem uddannelsen og praksisfeltet styrkes, således uddannelsen forholder sig til den 'virkelighed', 
der gør sig gældende i praksis, men også at praksisfeltet ser, hvad uddannelsen kan byde ind med, som praksisfeltet 
måske ikke har lagt vægt på hidtil. 

 man kan sætte på samspillet ved fx at praktikken placeres således at der er mulighed for at have teoretisk undervisning 
før og efter praktik, evt også ved at dele praktik op i mindre enheder med teori imellem 

 punktpraktik, de studerendes deltagelse i projekter i praksis, praksis deltagelse i projekter/undervisning på uddannelsen 

 Jeg tror det er meget vigtigt at den studerende får lov til at observere og sidenhen prøve kræfter med det 
sundhedspædagogiske. Det betyder noget at vi, som værter for de studerende, er gode til at vise dem koblingen mellem 
den teori de lærer på skolen og det vi arbejder med i praksis i kommunen. Måske kunne det være relevant at invitere 
diætister og professionbachelorer til at fortælle om deres job på undervisningsstedet (det gør I muligvis allerede?), så de 
studerende er forberedt på nogle af de valgmuligheder de har efter endt uddannelse. Det kan være svært at se 
sammenhængen mellem teori og praksis, mens man sidder over teorierne. 
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 Fint med praktikværtsinvitationer Inddragelse af praktikværterne - som fx dette panel Præsentere praktikværterne for 
nogle meget meget enkle oversigter over uddannelsens indhold - i praksis får man ikke læst flere siders beskrivelser - en 
overskuelig oversigt vil være fint 

 Mere case arbejde fra det virkelige arbejdsliv, virksomhedsbesøg med fokus på modulets områder 

 Underviserne på uddannelsen kan "udstationeres" med henblik på at lære praktikvirksomhederne bedre at kende. 
Ligeledes kan praktikværterne inviteres til møder / arbejdsdage på UC Syd 

 Mere praksis undervisning og øvelser. Sætte større krav til de valgte opgaver og praktiksteder. Give en større indsigt og 
forståelse for egen læring og viden. Sættes der større krav til paratviden om sundhed i teorien, står det stærkere i praksis 
og jeg tænker man føler sig mere parat til den praktiske del og kan se en sammenhæng mellem det. Bruge virksomheder 
og vide hvad de ønsker, så den teoretiske del kan matche det. Den teoretiske del kunne være med konkrete eksempler på 
hvordan virkeligeheden er og tilbyder, så det hænger sammen med det man kan komme ud og arbejde med. 

 cases ind i teoriundervisningen. Hvor det er muligt afprøve teorier i praksis via en form for de vi tidligere kaldte 
"timepraktik" på LU 

 kommunikationen mellem skole og praktikpladser - forventninger til hinanden - er vigtige - måske det kan optimeres At 
eleven kommer med en "liste " på teoriemner, som praktikken kan give mulighed for vedkomne kan arbejde med/afprøve 

 Tættere personlig kontakt mellem uddannelsessted og praktiksted 

 bruge det 3. læringsrum. praksisnær undervisning portefolie 

 Mere dialog imellem uddannelse og arbejdspladser. det behøver ikke nødvendigvis være praktiksteder, men også 
arbejdspladser hvor det kan være relevant med ansættelse. 

 Øge muligheden for at de studerende kan øve sig på "rigtige" borgere både sundhedsformidling individuelt og i grupper. 

 Jeg savner ikke umiddelbart yderligere sammenhæng fra min side. De er gode til selv at formulere deres læringsmål. 

 At de arbejder projektorienteret med teorien og kan omsætte den i praksis 

 Afstem forventningerne mellem praktiksteder og uddannelsen/de studerendes forventninger. Praktikværter skal have 
viden om uddannelsens indhold og forventede læringsmål især inden for færdigheder og kompetencer, så praktikstedet 
kan se relevansen i at modtage praktikkanter. Stil tydelige mål for praktikken sammen med praktikstedet, brug 
evalueringer konkret til at forbedre eventuelle uhensigtsmæssigheder. Send uddannelsens undervisere ud på 
arbejdspladser og lad dem være føl, så de også får en klar opfattelse af og indsigt i, hvad uddannelsen og praktikstedet 
har brug for - og kan løfte sammen. Praktikstedet skal vide, at de kan stille reelle opgaver til praktikanten. Hvis der er 
problemer med den studerende i praktikken og/eller med selve praktikstedet, så løs dem med det samme. 

 Samarbejde og dialog - gerne i forbindelse med studerendes praktik. Tænker også at der kan arbejdes sammen om at 
udvikle de optimale praktikker, hvor teori og praktik spiller sammen så alle giver det bedste der kan opnås til de 
studerende - aftagernes kommende medarbejdere. 

 Udveksling af undervisere/vejledere, evt. kombinations-/delestillinger. 

 at der er studiebesøg i virksomheder. at der benyttes timelærer fra branchen at praktikken ligger tæt op af 
bachelorprojektet - således at praksis kan bringes tættere ind i bachelorprojektet 

 Målbeskrivelse mere udførlig. Praktikværtsdage. bedre informationer til praktiksteder. 

 aflevering af opgave om praktikforløb, hvor studerende skriver om de teorier de møder i praksis. 

 Casebaseret undervisning og eksamenstyper. Øge kravene til at bestå en eksamen på uddannelsen. Inddrage fagpersoner 
"fra den virkelige verden", så den teoretiske del ikke bliver alt for teoretisk. 

 planlægning / kontakt af parktik mellem skole og praktiksted og elev 

 Jeg tror ikke nødvendigvis på længere praktikker, men oftere kunne skabe en større forståelse for "den virkelige verden". 
Det kunne være enkelt dage 

 Evt. flere praktikker hvis det er muligt at planlægge, så praksis bliver afprøvet endnu mere. Arbejde med konkrete cases 
før og efter praktikkerne. Med udgangspunkt i en konkret situation reflektere over hvilke teorier der kan hæftes på og 
hvordan praksis kunne være anderledes. Generelt mere supervision før, under og efter en praktik, ikke kun fra 
praktikvejleder også internt på studiet. 

 Samarbejde og opfølgning 

 Samarbejde mellem skole, praktiksteder og de studerende i forhold til at knytte praktikken op på de emner der er 
undervist i på skolen. F.eks. at give de studerende konkrete opgaver som relateres til forskellige undervisningsseancer - 
opgaver som de kan praktisk arbejde med i praktikken. Disse opgaver kan evt. tilrettelægges i samarbejde mellem skole 
og praktiksteder. Der bør også lyttes til hvilke ønsker de studerende har for at deres praktik hænger sammen med deres 
teoretiske baggrund. 

 Jeg synes, at det allerede fungerer godt. 

 ift til praktik på sygehuse, så kunne det være rart at komme på sygehus besøg. Øvelse i den individuelle vejledningen 
(Som worklab - hvor borgerne kan booke tider og vi studerende kan øve os). Flere praktik besøg. 

Tilføj  
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Har du andre kommentarer til spørgeskemaets emne, må du meget gerne skrive dem her: 

 det vil være godt hvis der er mere og fortløbende kontakt med praktiksteder, evt ved orienterings- eller temamøder 

 Rigtig god ide med skemaet. Det er nogle gange overvældende for en studerende at sidde over for en borger - så al 
træning på skolen er fint - måske med video. Det kan være svært for den studerende at give reel tilbagemelding til 
praktiksteder - ofte vil de meget gerne efterlade noget positivt, idet de kan blive fremtidige ansøgere til job. Måske kan I 
på skolen opsamle nogle succeskriterier/oplevelser af hvad der har været godt for hele gruppen af studerende og hvad 
der har været mindre godt, så har vi som praktikplads noget at forholde os til og den enkelte studerende kan få luft uden 
at udsætte sig selv for et dårligt ry som studerende. Der er selvfølgelig stor forskel på de studerende - og også på om de 
kommer ud enkeltvis eller to og to. Det er nemmere at have to, idet de bedre kan reflektere med hinanden, men jeg 
oplever også at det er svært at få to integreret på arbejdspladsen - måske noget de studerende skal tænke på - nogen har 
godt at blive udfordret alene og andre har meget brug for trygheden med en makker. Sig endelig til, hvis noget fremstår 
uklart - skrevet på en togrejse. Mvh Karin Lykke Iversen 

 Folk fra erhvervslivet og de studerende kan lære meget mere fra hinanden, her kunne man virkelig skabe et miljø for 
innovation og kompetence udvikling 

 Da jeg ikke er direkte aftager af de studerende, men måske mere repræsenterer den side der skal levere kommende 
studerende er der nok grænser for min faglige indsigt på området. 

 Ikke andet, end at lige netop de spørgsmål, som bliver stillet er vigtige for professionshøjskolerne - ikke mindst i 
fremtiden! 

 Det er et relevant emne at spørge ind til. 

 Fokus på klar professionsretning i udd. 

 De studerende bør lære om det at være på arbejdsmarkedet. Specielt de unge der ikke har været på arbejdsmarkedet. 
Måske med input fra de faglige organisationer. Hvad er tavshedspligt? Hvordan er jeg en god rollemodel eller en god 
kollega? 

 Det var svært at svare på - jeg kender egentlig ikke uddannelsens indhold så godt. Flere studerende svarer at 
uddannelsen er så bred at de ikke helt kommer i dybden med noget. Vores opfattelse er at det er en god uddannelse at 
læse videre med. 

 det er vigtigt, at der overvejes hvilke valgmoduler de studerende kan vælge imellem - således det lægger i forlængelse af 
den praksis de skal ud og arbejde i. 

 praktikken er rigtig vigtigt især hvis man ikke har en praktisk uddannelse 

 


