
 

 

1 / 3 

Spor A 

UDDANNELSESBERETNING 

 

Uddannelsens navn: Sundhedsfaglige professionsuddannelser: Ernæring og Sundhed 

Udfyldt af: HHAV 

Udfyldt: 04-01-2018 

 

Da vi i instituttet arbejder tæt sammen, har jeg valgt at inddele uddannelsesberetningerne i en generel del, 

hvor de forhold, der generelt har haft betydning for uddannelserne i instituttet og de generelle udviklingspla-

ner fremsættes, inden beretningerne for den konkrete uddannelse fremføres. Her fremføres således ude-

lukkende de forhold, der knytter sig specifik til uddannelsen  

 

Generelt for de sundhedsfaglige professionsuddannelser:  
Alle de sundhedsfaglige professionsuddannelser har brugt mange ressourcer på implementering deres nye/ 

reviderede studieordninger i 2017, idet de også i 2017 har udviklet og afviklet overgangsordninger for de 

igangværende hold. Derudover har uddannelserne brugt en del energi på samarbejdet med de kliniske ud-

dannelsessteder og på implementering af de nye studieordninger der også. Da mange af de sundhedsfag-

lige professionsuddannelser på UC Syd er relativt små uddannelser med få undervisere ansat, har det be-

tydet et stort arbejdspres på både undervisere og studieledere. Alle har heldigvis leveret en fantastisk ind-

sats, og har formået levere god undervisning til de studerende samtidig med at de har skabt et solidt funda-

ment for de nye/ reviderede uddannelser. Både studieledere, undervisere og vores kliniske samarbejdspart-

nere udtrykker stor tilfredshed med de reviderede studieordninger og nye semesterbeskrivelser. Der er dog 

ingen tvivl om, at alle nu har brug for lidt ro og rum til konsolidering.  

 

Mhp. konsolidering vil vi i Institut for Sundhed i 2018 fokusere på, hvordan de overordnede intentioner bag 

de reviderede bekendtgørelser kommer til udtryk i vores uddannelser og vores måde at organisere uddan-

nelserne på. 

Med de reviderede bekendtgørelser blev der gjort op med nationale studieordninger. Idet de reviderede stu-

dieordninger består af en fælles national del (de første 4 semestre) og en institutionsdel (de sidste 3 seme-

stre): Således at uddannelsesinstitutionerne kan tilrettelægge uddannelserne med afsæt i regionale forhold, 

som fx indretning af sundhedsvæsnet og særlige sundhedsmæssige udfordringer mm. 

Derudover opereres der i bekendtgørelserne med generiske kompetencer, som tænkes at blive centrale for 

sundhedsvæsnet i 2025. De fungerer på tværs af faggrupper og har et mere alment anvendelsesniveau.  

Kompetencerne vurderes som generelle og basale kompetencer, der skal anvendes for at kunne udøve 

mere specifikke kompetencer.  

 

Vi vil derfor i 2018 arbejde med at sikre, at de regionale forhold tydeligt fremgår i vores studieordninger, vo-

res måde at tilrettelægge uddannelserne på samt udvikle en model for arbejdet med de generiske kompe-

tencer på tværs af uddannelserne  

 

Ad 1) 

Alle uddannelserne har været udfordret af nøgletallene forstået på den måde, at der året igennem har væ-

ret problemer med udsendelse af links til de studerendes besvarelser af deres tilfredshed. Som oftest har 

de studerende modtaget flere links til samme besvarelse, og der har også været sendt forkerte links. Vi har 

ved hver kvartalsrapport gjort opmærksom herpå, og håber meget at der vil blive rettet op herop i 2018. 

Dels pga. den manglende validitet og dels pga den negative indvirken dette har på både studerendes og 

underviseres motivation i forhold til undersøgelserne og deres resultater  

 

Ad 2)  

Som indledningsvis nævnt har uddannelserne lagt mange kræfter i arbejdet med at have både en revideret 

uddannelse og overgangsordninger. I tilrettelæggelsen af de reviderede uddannelser er tilbagemeldinger 

fra kvalitetssikringssystemet indarbejdet. 

 

Ad 3) 

I starten af 2018 indledes et samarbejde mellem IFS og FoU mhp at få udviklet en model for bedre forsk-

ningsintegration på uddannelserne. Modellen vil beskrive konkrete tiltag som eksempelvis omfang af an-

vendelse af forskningslitteratur, integration af interne FoU-aktiviteter i undervisning, muligheder for stude-
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rendes deltagelse i FoU-aktiviteter og lignende. Modellen tænkes både at rumme tiltag på tværs af institut-

tets uddannelser og for de enkelte uddannelser. Modellen vil blive rammen for de kommende års (4 års) 

indsats. Der vil der også rettes fokus mod behovet for at arbejde med tværgående kompetenceløft i forsk-

ningsledelse/-understøttelse (fx af studieledere) med henblik på understøttelse af forskningsaktiviteter og - 

integration på tværs 

 

Ad 4)  

Relevans. Alle uddannelserne inden for Institut for Sundhedsuddannelser har et tæt samarbejde med deres 

kliniske samarbejdspartnere. Og disse har været involveret i revideringsarbejdet. Der er ingen tvivl om, at 

de begyndende rekrutteringsvanskeligheder inden for mange af områderne betyder, at aftagerne ønsker 

mere og mere indflydelse på, hvad de studerende lærer under uddannelsen og hvilke kompetencer, de 

kommer ud med som nyuddannede. Aftagernes fokus vil afspejler typisk deres konkrete praksis og hvilket 

behov de har for kompetencer lige netop der. Det vil giver os nogle udfordringer, idet vi uddanner generali-

ster, og til mange forskellige praksisser, fx både til højt specialiserede hospitaler og til mindre specialise-

rede kommuner. På instituttet vil vi derfor arbejde med at styrke vore uddannelsesudvalg, således at drøf-

telserne om relevans dækker hele vort aftager område.  

 

Uddannelserne inden for Ernæring og Sundhed adskiller sig fra de øvrige sundhedsuddannelser, idet det 

kun er inden for den ene af de tre retninger, der tildeles autorisation og idet det også kun er inden for den 

retning, at vi har fast praktikaftaler med region og kommuner Det betyder, at vi inden for den uddannelse 

arbejder på anden vis med relevans end de øvrige, da vi her ikke har mulighed for at have de kliniske sam-

arbejdspartnere så tæt på, da der er stor variation i, hvor de studerende afvikler deres praktik. Dette stiller 

også nogle andre udfordringer til samarbejdet med praktikstederne. Nationalt er uddannelsen udfordret på 

beskæftigelsen/ relevansen. Og der er igangsat et arbejde på tværs af de fire uddannelsesinstitutioner i for-

hold til iværksættelse af initiativer  

 

Ad 5) Udviklingsplaner. Udover de indledningsvis beskrevne så vil vi i instituttet arbejde med rekruttering og 

fastholdelse. Vi vil afprøve optagelsessamtaler på tre af uddannelserne: Sygeplejerske-  bioanalytiker- og 

fysioterapeutuddannelsen. Idet vi håber på at vi ved disse samtale kan få optaget de mest motiverede og 

derved reducere frafaldet. Derudover vil vi have fokus på talentudvikling. For herved måske at kunne fast-

holde de af vor studerende, der har søgt os, fordi deres gennemsnit var for lavt til et af de andre UC`er   

 

 

1) Nøgletal 
Uddannelsen har været udfordret af, at den indeholder tre specialeretninger og samtidig kun kan 

optage 40 studerende. Uddannelsen har forsøgt at, de kunne sammenkøre noget af undervisnin-

gen på speciale retninger, hvilket ikke var den helt store succes, hvilket ses i de studerendes til-

fredshed. Derfor valgte uddannelsen i efteråret kun at udbyde to specialeretninger, hvilket betøde 

at frafaldet blev øget, idet de studerende, som ønskede den retning, der ikke blev udbudt, valgte 

at lade sig overflytte til VIA  

 

   

Tabel 2: Nøgletal for 

Ernæring og sund-

hed, Haderslev 

 

YD 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datagrundlag Nøgletal for udbud   

Periode 2017 2016 2017                   2016 

Beskæftigelse % 39 50 80                       81 

Karaktersnit bachelorprojekt 9,8 9,6 - - 

Frafald 1. studieår % 20 21 16                       14 

Studieintensitet (timer/uge) 35 35,5 38,3                    41,9 

Studieprogression % 56 60 56                       56 

Tilfredshedsscore for fagligt udbytte % 61 86 71                       83 

Tilfredshedsscore for fagligt niveau % 67 91 80                       93 
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2) Tilrettelæggelse og gennemførelse 
Reviderede studieordning er implementeret, og der er afviklet flere semestre efter de nye semesterbeskri-

velser. Det vurderes, at uddannelsen endnu ikke har fået det fulde udbytte af, at den nu er semesteropdelt, 

hvilket der derfor arbejdes videre med.  

3) Vidensgrundlag 
Der er udfordringer i forhold til undervisernes mulighed for deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Der skal udvikles en strategi for arbejdet med udvikling af videngrundlaget. Dette bør ske i samarbejde mel-

lem Uddannelsen, FoU og institutchefen. Formentlig kan vi lade os inspirere af jordemoderuddannelsen og 

deres tætte samarbejde med klinikken/ aftagerne  

 

4) Relevans 
Der er arbejdet målrettet med dette i 2017, både i forhold til aftagere og potentielle ansøgere. UC Syd har 

som det eneste uddannelsessted oplevet et stignede antal 1. prioritets ansøgere. Og det vurderes, at ud-

dannelsen ville kunne optage 50 studerende, uden at det ville have negativ betydning for kvaliteten af de 

optagne.  Der er dog fortsat en udfordring med beskæftigelsesgraden og dermed også med relevansen na-

tionalt. Dette arbejdes der med nationalt og vi indgår i et samarbejde med de øvrige uddannelsessteder 

herom  

 

5) Udviklingsplaner  
Arbejdet med relevans vil have høj prioritet det kommende år, derudover vil uddannelsen fortsætte arbejdet 

med udvikling af 2016 uddannelsen bl.a. med fokus sammenhæng på og mellem de enkelte semestre og 

udnyttelse af semesterstrukturen. Beskrivelse og udførelse af de manglende semestre ( 6 og 7) og  

Afklaring af: Hvordan afprøves mål for læringsudbytte til semesterprøverne 

6) Udfordringer  
Uddannelsen er ledighedsdimensioneret og vi er neddimensioneret fra 2018  

 

 

Udfyldes af Ledelsessekretariatet: 

Rektoratets tilbagemelding: 
Uddannelsesberetningen er godkendt. Uddannelsesberetningen indledes med en overordnet opsummering 

af status for Institut for sundhedsuddannelse (institutberetning). Opsummeringen påskønnes, men den spe-

cifikke uddannelsesberetning bør for 2018 og fremadrettet være mere fyldestgørende. Desuden bedes der 

om, af afrapportering af nøgletal sker via det etablerede skema. 

Uddannelsen følges tæt, men uddannelsesberetningen giver ikke anledning til direkte indgriben fra rektora-

tets side. 

Besluttet den 15-01-2018 


