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INDSATSOMRÅDER AKTIVITETER AKTØRER TID/RESSOURCER MÅL 
Strategi 20201 
Relevans/praksistilknytning: 
Bachelorprojekter med afsæt i 
praksisproblemstillinger 

Projektmatchportalen er imple-
menteret ved uddannelsen. 
 
Studerende drøfter mulighed 
for bachelorprojekt med modul 
12 praktiksted 
 

Studieledere, undervisere  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 
gennem studerendes bache-
lorprojekter  

Relevans/praksistilknytning: 
Praksisnær undervisning 

Eksisterende og mulige aktivi-
teter i projekt Læringsrum 
Sund er kortlagt 
 
Worklab på ES er etableret og 
muligheder for yderligere akti-
viteter undersøges 
 
Følgegruppe ES. simulation 
 

Studieledere og relevante un-
dervisere 

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 
 

Med udgangspunkt i imple-
mentering af uddannelse2016 
anvendes strategisk  selv-
ledelse som ledelsesteori i 
planlægning- og udviklings-
arbejde 
 

Studieledere og undervisere Inden for eksisterende rammer Der er klare rammer for den 
strategiske selvledelse ved er-
næring og sundhedsuddannel-
sen 
 
Synliggørelse af UC’ets 
strategi, mission og vision i 
klasseværelset understøttet 
af strategisk selvledelse 
 

Innovative professioner: 
Samarbejdende professionelle 
og T-shapekompetencer 
 

Der er udarbejdet retningslin-
jer for tværprofessionel bache-
loreksamen inden for de for-
skellige professionsuddannel-
ser, ligesom de studerende er 
præsenteret for muligheden. 

Studieledere og undervisere Inden for eksisterende rammer 1 studerende ved ernæring og 
sundhedsuddannelsen har ta-
get en tværprofessionel ba-
cheloreksamen i 2017 (pr. ja-
nuar 2018) 
 

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



INDSATSOMRÅDER AKTIVITETER AKTØRER TID/RESSOURCER MÅL 
 
Konceptet for de tværprofessi-
onelle ETCS-point i de sund-
hedsfaglige uddannelser un-
derstøtter muligheden for 
tværprofessionelle bachelor-
projekter  

Ny struktur for TPE ved UC 
SYD er implementeret ved ud-
dannelsen 

Innovative professioner:  
Intensivering af arbejdet med 
AIT 
 

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

Studieledere  
 

Inden for eksisterende rammer Underviserkorpset har den 
nødvendige viden og de på-
krævede færdigheder til at im-
plementere AIT-strategien 
(RPI) 
 

Udviklingskontrakten 2015-20172 
1.3 Udvikling af studie- og 
læringsmiljø:  
Øget studentertilfredshed 

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

Studieledere, studievejledere 
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) 

Det skal sikres, at private ak-
tører så vidt muligt også er re-
præsenteret i Uddannelsesud-
valgene 
 
Sundiværk samarbejdet fort-
sættes 
 

Studieledere, praktikkoordina-
torer, uddannelsesudvalg  

Inden for eksisterende rammer Private aktører kender til er-
næring og sundhedsuddannel-
sen. 
 
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 

                                                      
2 Den årlige opfølgning på udviklingskontrakten kan give anledning til ekstraordinære indsatser for at nå kontraktens mål. 



INDSATSOMRÅDER AKTIVITETER AKTØRER TID/RESSOURCER MÅL 
lære om opstart af egen virk-
somhed 

Kvalitetssikring og akkreditering3 
Undervisningens tilrettelæg-
gelse og gennemførelse: 
Studerendes deltagelse i FoU 
og talentforløb 
 

Der er lavet en beskrivelse af, 
hvad der kendetegner et talent 
ved ernæring og sundhedsud-
dannelsen. Aftagerfeltet (UU) 
inddrages.  
 

Studieledere, Uddannelsesud-
valg, undervisere 

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

Sikring af uddannelsernes 
videngrundlag 

Kompetenceplan for medar-
bejderne 
 
Afsøgning af mulighed for at 
etablere et tværfagligt sundfo-
rum for undervisere omkring 
forskning og udviklingsaktivite-
ter 
 

Studieleder, undervisere Inden for eksisterende rammer Uddannelsen bidrager med 
minimum 2 publikationer i UC 
Viden for 2017  

APV 
Arbejdet med fysisk og psykisk 
arbejdsmiljø 

Der er fulgt op på handleplan 
for PULS HRA 
 
2 årlige møder mellem TR, 
AMR og studieleder 
 

Studieleder og undervisere Inden for eksisterende rammer Der er høj medarbejdertrivsel 
på uddannelsen 

Udvikling af Institut for sundhedsuddannelse 
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 ved uddannel-
sen 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 

 

                                                      
3 Indsatser ift. videngrundlag, niveau og indhold og relevans. 


