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Notat 

 
Dato 19.04.2017  Reference poha 

Referat møde på OUH 19. april 2017 
 
 
Deltagere:  
 
Anette Thurø, Jette Drost, Helga Roued, Birgit Bay Madsen, Carina Sørensen,  Marie Louise Spejlborg, 
Lone Stenfeldt, LIseLotte Sørensen, Ane Gasbjerg og Pia Øxenberg 
 

1. Ane orienterer om den kliniske prøve på modul 12 
2. Orientering og drøftelse omkring den reviderede studieordning 
3. elektronisk evaluering 

 
ad 1: 
Gennemgang af forløbet – der skal findes en opgavepatient, den studerende skal 24 inden prøven have 
udleveret fx henvisningen. 
De studerende må gerne spørge om enkle ting.  
Det vigtigste formål med prøven er, at få afprøvet om den studerende har opnået de relevante læringsmål 
og at den afspejler arbejdsgangen i praktikforløbet 
 
LiseLotte laver en tidsplan for forløbet og datoen er den 20.(udlevering) og 21. (prøve) juni – gerne samme 
dag med Svendborg, hvor Svendborg er eftermiddag.ca. kl. 14 
 
Jette, Tine og Anette har erfaringer med den kliniske prøve. 
 
 
 
 
 
Ad 2: 
Ane og Pia gennemgår den nye studieordning  
 
Kort gennemgang af de vigtigste ændringer i forhold til den nye studieordning/bekendtgørelse 
 

• Nu ikke længere en national studieordning, men bestemte elementer der er nationalt bestemt (af-
sluttende mål for læringsudbytte, fordelingen praktik-teori, antal eksternt bedømte prøver m.m.). 
Derimod kan de 4 uddannelsessteder være forskellige ifht. uddannelsens opbygning, placering af 
praktik, prøveformer og meget andet 

• Opbygningen er justeret på UC SYD – med 1 års basisdel, i slutningen vælges studieretning mel-
lem Fødevarer og Ledelse eller Sundhedsfremme og Diætetik. De studerende som vælger SD 
skal her også ønske hvilke af de to toninger – KD eller Sundhedsfremme og forebyggelse (SF) de 
ønsker. På 2. studieår vil undervisningen overordnet være sammen for KD og SF – se vedhæftede 
oversigt 

• Der er stadig 10 pladser på KD 
 
Vedhæftet: 
Kort oversigt uddannelsens opbygning 
1. semesterplan ny ordning 
Studieordning – kan også findes ( sammen med bekendtgørelsen) på: https://www.ucsyd.dk/uddannel-
ser/ernaering-og-sundhed/om-uddannelsen/uddannelsens-officielle-dokumenter/ 
 
 
I forhold til praktik/klinikperioderne 
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Praktikforløbet efteråret 2017 og foråret 2018 på årgang 15, er en overgangsordning, hvor studerende som 
har haft de første 1½ år på den ”gamle” ordning i foråret 2017 er overført til den nye, dvs. 5. semester 
Praktikforløbet fra efteråret 2018 er med studerende på ny ordning 
 
Da praktikforløbene fremover vil være en del af semesteret og dermed også en del af de mål for læringsud-
bytte som skal afprøves ved afslutning af semesteret, skal modul 9 opgaven revurderes. Opgaven opleves 
relevant, retningsgivende men også unødigt stressende. Muligvis indtænkes videooptagelse af egen vejled-
ning. Det har de haft erfaringer med i VIA – men selvfølgelig skal etiske/juridiske aspekter gennemtænkes. 
Modul 12 prøven vil som udgangspunkt, indtil videre blive tænkt bevaret. 
 
 Link opbygning af uddannelsen: https://www.ucsyd.dk/fileadmin/user_upload/ernaering_sund-
hed/Pjece_A4_ErnSundUdd.pdf 
 
  
I øvrigt: Hvis I har ide’er til projekter eller lignende som kunne udmøntes i bachelorprojekter, kan de frem-
over beskrives på: http://www.projektmatch.dk/ 
 
Forslag om, at uddannelsen kunne samarbejde tværprofessionelt med ergoterapeutuddannelsen fx om-
kring madlavningsmetodik og tygge/synke 
 
Ad 3:  
Det elektroniske evalueringssystem blev gennemgået, det er en udfordring at de er så få studerende på 
den enkelte afdeling da der skal være tre evalueringer får rapporten kan trækkes. Der er også udfordringer 
på OUH omkring betegnelsen af afdelingerne. 
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