
HANDLEPLAN 2017 – Institut for sundhedsuddannelse 
Handleplanen er indgået den 26-04-2017 mellem Prorektor og Heidi Have for chefområdet Institut for sundhedsuddannelse. 

INDSATSOMRÅDER1 AKTIVITETER AKTØRER TID/RESSOURCER MÅL 
Strategi 20202 
Relevans/praksistilknytning: 
Forskning, der driver udvikling  
(Jf. RPI) 

Strategi foreligger omkring 
væsentlige fokusområder for 
forskning inden for sundheds-
området 
 
Der er skabt et overblik over 
eksisterende forsknings- og 
udviklingsinitiativer ved institut 
for sundhedsuddannelse 
 
UC Viden er opdateret 

Forskningschef og institutchef Inden for eksisterende rammer Der er sket en intensivering af 
forskningsaktiviteter med afta-
gerfeltet og partnerkommuner. 
(videncentre og aftagerkom-
muner) 
 
Der er initieret et initiativ i 
samarbejde med FoU ved in-
stituttet, der styrker bindeled-
det til aftager   
 
Der er en tydelighed for med-
arbejderne i forhold til, hvilke 
forsknings- og udviklingsinitia-
tiver og -muligheder, der er 
ved Instituttet, samt rammerne 
for arbejdet. 

Relevans/praksistilknytning: 
Styrket samarbejde med ud-
dannelsesudvalgene 
(RLK) 

Der er udviklet et koncept for 
uddannelsesudvalgsmøderne 
ved instituttet 

I-chef, studieledere, UU og 
AC-fuldmægtig (ledelsesse-
kretariatet) 

Inden for eksisterende rammer Møderne i uddannelsesudval-
gene understøtter bestyrel-
sens funktion og praksistilknyt-
ningen 

Relevans/praksistilknytning: 
Styrket samarbejde med syge-
huse og kommuner i dæk-
ningsområde 
(RLK) 

Der er etableret strategiske 
mødefora med sygehusene og 
kommunerne i dækningsområ-
det. 

I-chef og studieledere Inden for eksisterende rammer Sygehuse og kommuner føler 
sig orienteret om uddannel-
sesområdet og inddraget i 
strategiske forhold, hvilket 
bl.a. kommer til udtryk i møde-
referater 

Relevans/praksistilknytning: 
Bachelorprojekter med afsæt i 
praksisproblemstillinger 

Projektmatchportalen er imple-
menteret ved alle uddannelser 
ved institut for sundhedsud-
dannelse. 
 
Der er opsamlet erfaringer 
med brug af portalen  
 
 

I-chef, studieledere, kommuni-
kationsafdelingen. 

Inden for eksisterende rammer Bachelorprojekterne inden for 
sundhedsuddannelserne har 
afsæt i problemstillinger fra 
professionerne i nærområdet 
 
Aftagerfeltet lægger faglige 
problemstillinger ind i projekt-
match sparring til håndtering 
af faglige problemstillinger 

                                                      
1 Jf. DPI 
2 Indsatsområder indenfor praksistilknytning og innovative professioner (Strategiske indsatsområder på mellemlangt og langt sigte). 



INDSATSOMRÅDER1 AKTIVITETER AKTØRER TID/RESSOURCER MÅL 
Der er lavet en kommunikati-
onsindsats med henblik på at 
skabe øget kendskab til pro-
jektmatchportalen internt og 
eksternt.  

gennem studerendes bache-
lorprojekter  

Relevans/praksistilknytning: 
Praksisnær undervisning 

Eksisterende og mulige aktivi-
teter i projekt Læringsrum 
Sund er kortlagt 
 
Kommissorium for Læringsrum 
SUND med skærpet formål er 
udarbejdet 

I-chef, studieledere og rele-
vante undervisere 

Inden for eksisterende rammer De studerende får mulighed 
for at træne fagspecifikke fær-
digheder i autentiske rammer 
på skolen ved at borgerne invi-
teres ind 
 
Borgerne får øget kendskab til 
UC SYD og sundhedsuddan-
nelserne 

Medarbejdertrivsel og stra-
tegisk selvledelse 
(RPI og RLK) 

Ledergruppen ved for Institut 
for sundhedsuddannelse har 
udarbejdet ambitioner for insti-
tuttet 

I-chef og studieledere  Inden for eksisterende rammer Der er klare rammer for den 
strategiske selvledelse  
 
Studielederne er klædt på til at 
lede den strategiske selvle-
delse inden for eget område 
 
Studielederne er strategisk 
selvledende 
 
Der er identificeret klare ambi-
tioner for instituttet, der skær-
per instituttets identitet og bi-
drag til UC SYD’s strategi 
2020.  

Innovative professioner: 
Samarbejdende professionelle 
og T-shapekompetencer 
(RPI+RLK) 
 

Der er udarbejdet retningslin-
jer for tværprofessionel bache-
loreksamen inden for de for-
skellige professionsuddannel-
ser 
 
Konceptet for de tværprofessi-
onelle ETCS-point i de sund-
hedsfaglige uddannelser un-
derstøtter muligheden for 
tværprofessionelle bachelor-
projekter  

I-chef og studieledere Inden for eksisterende rammer 4 studerende ved instituttet 
har taget en tværprofessionel 
bacheloreksamen i 2017 (pr. 
januar 2018) 
 
Ny struktur for TPE ved UC 
SYD er implementeret ved in-
stitut for sundhedsuddannelse 

Innovative professioner:  
Intensivering af arbejdet med 
AIT 
(RPI+HP 16?) 

Der er fulgt op på handlepla-
ner for implementering af AIT-
strategi ved uddannelserne 
ved instituttet 

I-chef, studieledere og AIT 
gruppen 

Inden for eksisterende rammer Underviserkorpset har den 
nødvendige viden og de på-



INDSATSOMRÅDER1 AKTIVITETER AKTØRER TID/RESSOURCER MÅL 
krævede færdigheder til at im-
plementere AIT-strategien 
(RPI) 
 

Udviklingskontrakten 2015-20173 
1.3 Udvikling af studie- og 
læringsmiljø:  
Øget studentertilfredshed 

UC SYD’s principper for feed-
back i undervisningen er im-
plementeret 
 

I-chef, studieledere, studievej-
ledere og undervisere 

Inden for eksisterende rammer Stigning i positive svar på tre 
målepunkter i stud_PULS-må-
lingerne.  
 
De studerende vurderer, om: 
• Der er et godt studiemiljø 
• Undervisernes facilitering 

af læreprocesser fungerer 
hensigtsmæssigt 

• Det fysiske miljø er sikkert 
og inspirerende 

82 % af de adspurgte stude-
rende ved Institut for sund-
hedsuddannelse svarer posi-
tivt på de tre målepunkter. 
(Resultat for 2016 var 81 %) 

2.2 Flere dimittender skal 
finde ansættelse i den pri-
vate sektor og flere starte 
egen virksomhed 
(RPI) 

Området med private aktører 
er afdækket 
 
Det skal sikres, at private ak-
tører så vidt muligt også er 
præsentere i Uddannelsesud-
valgene 
 
Instituttet bidrager til at sikre at 
indholdet på den nye hjemme-
side (også) kommunikerer til 
de private aktører 
 
Det er undersøgt, om talentfor-
løb og valgmoduler kan ske i 
samarbejde med private aktø-
rer  
 
Sundiværk samarbejdet fort-
sættes 
 

I-chef, studieledere og kom-
munikationsafdelingen, Viden-
center for sundhedsfremme 

Inden for eksisterende rammer Private aktører kender til vores 
uddannelser 
 
Der er indledt samarbejde 
med private aktører i forhold til 
praktik/ klinisk undervisning  
 
De studerende får kendskab til 
muligheder for ansættelse i 
privat sektor under uddannel-
sen, samt får mulighed for at 
lære om opstart af egen virk-
somhed 

                                                      
3 Den årlige opfølgning på udviklingskontrakten kan give anledning til ekstraordinære indsatser for at nå kontraktens mål. 
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Kvalitetssikring og akkreditering4 
Undervisningens tilrettelæg-
gelse og gennemførelse: 
Studerendes deltagelse i FoU 
og talentforløb 
 

Alle uddannelser ved institut 
for sundhedsuddannelse har 
beskrevet, hvad der kendeteg-
ner et talent ved den respek-
tive uddannelse. Aftagerfeltet 
(UU) inddrages.  
 

Studieledere, Uddannelsesud-
valg 

Inden for eksisterende rammer Der er gennemsigtighed i for-
hold til, hvorledes der arbejdes 
med talentudvikling ved den 
enkelte uddannelse.  

Undervisningens tilrettelæg-
gelse og gennemførelse:  
Implementering af adjunkt-
struktur 
( RPI) 

Ny adjunktstruktur er imple-
menteret ved Instituttet  

I-chef og studieledere Inden for eksisterende rammer Implementering af adjunkt-
strukturen har den planlagte 
fremdrift 

Kvalificeret fastholdelse af 
studerende 

Informationerne i Stud_puls 
anvendes kvalificeret (RPI)  
 
Der er lavet en kortlægning af 
behov for afprøvning af sup-
plerende optagelsesmetoder 
med henblik på optagelse af 
de rette studerende. 
 
Samarbejde med NetOpNu-
psykologerne evalueres og 
mulighed for ny aftale under-
søges.  

I-chef, Studieleder Inden for eksisterende rammer Der skabes bedst mulige for-
udsætninger ved instituttet for 
at optage de rigtige ansøgere, 
samt at understøtte kvalificeret 
fastholdelse af de studerende 
 
 

Sikring af uddannelsernes 
videngrundlag 

Der er udarbejdet et koncept, 
som sikrer, at det videns-
grundlag der udvikles gennem 
forsknings- og udviklingsaktivi-
teter, er tilgængeligt og imple-
menteres 

I-chef, studieleder og konsu-
lent fra ledelsessekretariatet  

Inden for eksisterende rammer IFS bidrager med minimum x 
antal publikationer i UC Viden 
for 2017 (jf. RLK) 

APV5 
Arbejdet med fysisk og psykisk 
arbejdsmiljø 

Der er etableret ny organise-
ring i forhold til håndtere ar-
bejdsmiljømæssige problema-
tikker ved uddannelserne ved 
instituttet jf. ny SAMU-struktur. 
 

I-chef, studieledere og under-
visere 

Inden for eksisterende rammer Der er høj medarbejdertrivsel i 
instituttet 
 
SAMU-organisering implemen-
teret 
 
Der er fulgt op på uddannel-
sernes handleplaner for 
PULS-HRA 

                                                      
4 Indsatser ift. videngrundlag, niveau og indhold og relevans. 
5 Indsatser vedr. det fysiske arbejdsmiljø (udfyldes kun af campuschefer). 
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Udvikling af Institut for sundhedsuddannelse 
Udvikling af lederaspiranter Der er i samarbejde med Vide-

reuddannelse etableret et kon-
cept for talentudvikling af le-
derspirer ultimo 2017 

I-chef sammen med EVU, stu-
dieledere   

Inden for eksisterende rammer Der udvikles ledertalenter in-
den for instituttet 
 
Der er igangsat et ledertalent 
udviklingsforløb 
 

Videndeling på tværs af insti-
tuttets uddannelser 

Temadag for alle medarbej-
dere ved institut for sundheds-
uddannelse afholdt 
 

I-chef, studieledere og under-
visere 

Inden for eksisterende rammer Underviserne oplever sig som 
del af hele instituttet og ikke 
kun af egen uddannelse 
 
Vidensdeling bliver en integre-
ret del af kulturen på instituttet 
 
Undervisere og studieledere 
opsøger hinanden på tværs for 
sparring 

 


