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Dimittendundersøgelse, Ernæring og Sundhed, januar 2017 
Svarprocent: 43% 13 (ud af 30) har besvaret undersøgelsen. Derudover har 1 lavet en delvis besvarelse. 
 
 

Køn 

 
Alder 

 
 
Hvilket land kommer du fra? 

 
 
Hvor boede du umiddelbart før du påbegyndte uddannelsen på UC Syddanmark? 

 
 
Hvor bor du nu? 

 
 
Flytter du til Region Syddanmark? 

 



3 
 

Bliver du boende i Region Syddanmark efter endt uddannelse? 

 
 
Søger du arbejde? 

 
 
Blandt de, der søger arbejde, er der spurgt:  
Inden for hvilken sektor søger du? (Sæt gerne flere kryds) 

 
 
Hvad er afgørende for, hvor du søger arbejde? (Sæt gerne flere kryds) 
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Hvor langt er du villig til at flytte for at få job? 

 
 
Blandt de, der ikke har søgt arbejde, er der spurgt: 
Angiv årsagen til, at du ikke har søgt arbejde 

 
 
Efter- videreuddannelse 
Overvejer du at gå i gang med en efter- og videreuddannelse? 

 
 
Hvilken efter- og videreuddannelse overvejer du at gå i gang med? (Du må gerne sætte flere 
kryds) 
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Hvornår overvejer du at gå i gang med efter- og videreuddannelse? 

 
 
Udsagn om UC SYD 
Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - UC Syd leverer undervisning der er 
faglig relevant for din profession 

 
 
Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - UC Syd er ajour med den nyeste viden 
indenfor din uddannelse 
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Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - På UC Syd er den 
tværfaglige/tværprofessionelle undervisning højt prioriteret 

 
Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - På UC Syd er de fysiske rammer (f.eks. 
lokaler, kantine) tilfredsstillende 

 
 
Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - Biblioteket på UC Syd har klædt dig på, 
så du kan finde relevant viden og information til dit studium og din fremtidige profession 
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Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - UC Syd stiller de nødvendige IT 
ressourcer til rådighed (IT service, arbejdspladser, benyttelse af egen PC) 

 
 
Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - UC Syd studieadministration yder en 
kompetent og venlig betjening 

 
 
Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - Studievejledningen er kompetent og 
engageret. Sætter sig ind i den studerendes situation og tilbyder relevant hjælp 
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Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - UC Syd har en tilfredsstillende kobling 
mellem studie og praktik 

 
 
Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - UC Syd er synlig i medierne 

 
 
Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - UC Syd er internationalt engageret 
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Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - Som studerende har du haft 
medindflydelse på din uddannelse 

 
 
Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - Der er et godt studiemiljø på Campus 
(sociale tilbud, fredagsbar, faglige arrangementer eller lign. på tværs af uddannelser eller 
klasser/hold) 

 
 
Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - Der er et godt studiemiljø på 
uddannelsen (trivsel i klassen/på holdet, gode faglige arrangementer, sociale tilbud) 
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Vil du anbefale UC Syd til andre? 

 
 
Afsluttende kommentarer eller forslag til forbedringer: 

• Et dejligt studiemiljø med fagligt kompetente undervisere og meget imødekommende og varme 
medarbejdere. 
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Beskæftigelsesundersøgelse, Ernæring og Sundhed, januar 2017 
Svarprocent: 50% 17 (ud af 34) har besvaret undersøgelsen. Derudover har 1 lavet en delvis besvarelse. 

 
 
Køn 

 
Alder 

 
Er du lige nu i arbejde? 

 
 
Blandt de, der er i arbejde, er der spurgt:  
Hvor arbejder/arbejdede du efter endt uddannelse? (du må gerne sætte flere kryds) 

 
Under ANDET nævnes: 

• intet relevant for uddannelsen 

 
Fuldtid eller deltid? - Den private sektor 
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Fuldtid eller deltid? - Job i kommunen 

 
 
Hvad er sammenhængen mellem din uddannelse og dit job? 

 
 
I hvilken region har du fået arbejde? 

 
Under ANDET nævnes: 

• Tyskland 

 
I hvilken kommune ligger arbejdspladsen? 

• Esbjerg 
• Flensborg/ Hamborg 
• Fredericia 
• Kolding 
• Tønder 
• Vejle 
• Vejle 

 
Du kan her angive, hvilken virksomhed du har fået arbejde hos: 

• Agerskov Børnehus 
• davidsen tømmerhandel 
• Idræt i dagtimerne 
• Jobcenter Vejle 
• Karstensminde friplejehjem Gredstedbro 
• Klinik Westfalen og agp Weiterbildung und Beruf 
• NORD Gourmet 
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Generelt om jobbet  
- I hvilken grad synes du, at du via din uddannelse er blevet forberedt til at udføre dit job?  

 
 
- I hvilken grad mener du, at du har kunnet bidrage med noget nyt til din arbejdsplads? 

 
 
- I hvilken grad mener du, arbejdspladsen har gjort det muligt for dig at udnytte din 
uddannelse optimalt? 
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Blandt de, der ikke er i arbejde, er der spurgt:  
Har du været i arbejde efter endt uddannelse (f.eks. et vikariat)? 

 
 
Hvad var sammenhængen mellem din uddannelse og dit job? 

 
 
 
Er du jobsøgende? 

 
 
Forslag til evt. forbedringer af uddannelsen, så den imødekommer de arbejdsmæssige krav 
du møder: 

• Nej 
• Der er behov for professionelle titler til de retninger som ikke er diætist linjen. Folk vælger 

sygeplejesker frem for os med Ernæring og Sundhed. 
• Mere dybdegående teori og vejledning om klientforløb, flere ernæringstimer, coaching. 
• Der skal kigges grundigt på hvor mange der optages på uddannelsen generelt. det kan ikke være 

rigtigt så mange ikke kan få arbejde. det er umuligt at få adgang når man ikke har 10 års erfaring 
• Det burde/skal være et krav, at alle studerende på SFF-retningen kommer i praktik i en kommunes 

sundhedsafdeling....det er jo der de fleste, af de alt for få, job er. Derfor ville det være rigtig godt, 
at danne netværk og ikke mindst, at gøre sig nogle erfaringer.  
Der SKAL arbejdes på at ændre stillingsbetegnelsen - det er alt for langt og "intetsigende" med 
betegnelsen Professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i sundhedsfremme, 
forebyggelse og formidling. Såvel folk i almindelighed, arbejdsgivere, ansatte på Jobcentre, og 
næsten også en selv, bliver trætte inden man er færdig med at nævne ens titel. Og hvad værre er, 
siger er de stadig uforstående over hvad det er vi kan...eller ikke kan. Sundhedskonsulent burde 
være en beskytte titel, som vi med en professionsbachelor kunne anvende. Den titel mener jeg er 
mere dækkende for det vi kan og andre mennesker kan også bedre relatere sig til hvad det drejer 
sig om. 

• Sætte større fokus på de forskellige aftagere især med fokus på at invitere aftagere ind så de kan få 
en fornemmelse af hvad vi kan. Gøre de studerende opmærksomme på at vi kan rigtig meget 
forskelligt og ikke kun kostvejledning. Gøre de studerende mere bevidste om hvad det reelt er at vi 
kan og være målrettet på egen kompetencer. 
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Forslag til emner /områder eller kompetencer som uddannelsen bør prioritere højere eller 
lavere, så skriv det gerne her: 

• Hvor kan jeg komme i job som ssf. Klar job profil - hvem kan bruge os? 
• Videnskabsteori skal være på niveau med andre universitetsuddannelser/ professionsbachelorer 
• Et dybdegående vægttabs/vægtøgningsforløb, coaching. Ny forskning - aflivning af myter.  

Mere om processen, der sker i kroppen ved indtagelse af fødevarer, ved træning eller udeblivelse 
deraf.  
Generelt mere undervisning i de relevante fag, som ernæring - og til alle målgrupper fra spædbarn 
til ældre på plejehjem! 

• Ernæring 
Mere kvalitet på praktikpladser 

• Praktikken skal prioriteres højere. Det bør være skolens ansvar at finde en praktikplads, som er 
relevant for det arbejde man kan komme ud i. 
Det er også skolens ansvar, at forholdene på praktikstedet er ordentlige, hvor man føler sig 
velkommen. 
Uddannelsen bør være for alle, uanset hvad man er god til og mindre god til. 
Fagene er vidt forskellige, og det bør indsnævres til kun at være relevant for ernæring og sundhed. 

 
 
Hvad er årsagen til, at du ikke er i arbejde eller under uddannelse? (du må gerne sætte flere 
kryds) 

 
Under ANDET nævnes: 

• Jeg er startet på sygeplejerskeuddannelsen, da der ikke var nogen jobmuligheder med Ernæring og 
Sundhedsuddannelsen. 

• Jeg har været et halvt år i udlandet, Hvor jeg ikke har søgt job herhjemme 

 
Efter- videreuddannelse 
Har du påbegyndt efter- og videreuddannelse? 

 
 
Er der udsigt til, at du snart kommer i arbejde eller påbegynder efter- og videreuddannelse? 
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Hvilken efter- og videreuddannelse er du gået i gang med? (Du må gerne sætte flere kryds) 

 
Under ANDET nævnes: 

• Social- og sundhedsassistent 

 
Overvejer du at tage en efter- og videreuddannelse? 

 
 
Hvilken efter- og videreuddannelse overvejer du at gå i gang med? (Du må gerne sætte flere 
kryds) 

 
Under ANDET nævnes: 

• Ernæringsassistent 

 
Hvornår overvejer du at gå i gang med efter- og videreuddannelse? 

 
 
Afsluttende kommentarer 

• Uddannelsen er for bred og ikke dybdegående nok. Man bliver ikke klædt ordentlig på til at 
håndtere fx et klientforløb. Der bør være mere fokus på relevant ernæringsteori og praksis, hvor 
teorien kan afprøves (klinik, sundhedscenter, sygehus). Derudover bør man få en titel efter endt 
uddannelse.  
Jeg kender endnu ikke nogen med uddannelsen, som har relevant arbejde, og det bør stå på 
uddannelsens hjemmeside, hvor mange procents chance, der er for relevant arbejde efterfølgende.  
Jeg vil ikke anbefale nogen at tage uddannelsen, da den er udsigtsløs. Derudover bruger man al 
den su, som man skal overleve for på den næste uddannelse. 

• Læser kandidaten Klinisk Ernæring 
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• Der skal arbejdes på at udbrede kendskabet til hvad det er vi kan med den her uddannelse, så flere 
af os kan komme i job. Alternativt, skal der ikke uddannes så mange, da der uddannes til (hø)j 
ledighed. 
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