
Sammenskriv digitalt aftagerpanel april 2016  UC SYD, ES Samlet status 

  Respondenter Procent 
Ny 0 0,0% 
Distribueret 16 32,7% 
Nogen svar 1 2,0% 
Gennemført 32 65,3% 
Frafaldet 0 0,0% 
I alt 49 100,0% 
 
Hvilke kompetencer er vigtigst for de studerende at opnå gennem den teoretiske del af uddannelsen? 
Den motiverede samtale: II 
vejledning: III 
At kunne formidle teorien til den almindelige borger/patient /kommunikation/faglig formidling: IIIII 
Undervisning: II 
Pædagogik/undervisingslære: III 
Psykologi: IIII 
Organisation 
Ledelse: IIIII 
Antonovsky 
Materialer fra fx: SST 
 
Sundhed (det brede sundhedsbegreb/sundhedsfremme/forebyggelse/Rehabilitering) : IIIII III 
Sundhedspædagogik: II 
Sygdomslære( også psykiske sygdomme): III 
Motion: I 
KRAM 
Ernæring/ernæringslære: IIIII IIIII IIIII 
Fysiologi: II 
Diætetik: I 
 
Kost: III 
Mad og Madkultur: II 
Fødevarer/levnedsmiddellære: III 
Sensorik 
Tilberedningemetodik: II 
 
HACCP 
Grundviden om de forskellige planlægning og produktionsformer, servicedesign, konflikthåndtering salg / reklame 
 
Så de kan håndtere komplekse problemstillinger/tage hensyn til fsk. Problematikker/ sammenhæng mellem kost og sundhed og 
sygdom/ sammenhængen mellem fysiologi og diæt: IIIII 
Færdigheder til at bruge viden om ernæring gennem teoretisk træning og gruppearbejde/Omsætte viden til praksis/billede af hvad 
teorien kan bruges til/kunne tilegne sig viden/anvendelsesorienteret teori: IIIII II 
Reflekteret kritisk: IIIII 
Tværfagligt samarbejde: I 
Samarbejde: II 
situationsfornemmelse/ viden om egen rolle: II 
Helt styr på teorien/viden: IIIII I 
Akademiske kompetencer/ vurdere og anvende videnskabelig litteratur: II 
Kunne indsamle viden: I 
(nyeste/relevante) metoder: II 
Øve vejledning med supervision 
Forandringskompetemcer/Innovationskompetencer/kunne identificere og igangsætte/handlekompetence: IIII 
kunne strukturere sin hverdag: I 
Faglig forståelse/robust overblik/kendskab til praksisverdenen/professionsforståelse: IIII 

 



Hvilke kompetencer er vigtigst for de studerende at opnå gennem praktik/klinik? 

Kunne begå/fungere/agere sig på en arbejdsplads/indsigt i de forskellige virksomhedskultur/variation af opgaver: IIIII IIIII IIII 
forståelse for sundhedsvæsenets opbygning og borgerens rolle: II 
 
Arbejde med mennesker i forandringsprocesser - syge/ færdigheder i borger/patientkontakt/træning i relationer: IIIII II 
situationsbestemt kommunikation (mundtlig og skriftlig)/smalltalk, frunde, samle en individuel samtale eller en 
gruppeundervisning. Fornemmelsen af hvad der rører sig hos det enkelte menneske eller i en gruppe.: IIIII II 

Planlægning: III 
pædagogisk tilgang/undervise: II 
Vejlede/instruere/ den motiverende samtale: III 
ledelse,  
analyse,  
dokumentation 
Interview 
produktion, kundekontrakt ledelse, service salgsmateriale:: I 

praktiske kompetencer i forhold til uddannelsens teoretiske del/: III 
træner færdigheder i individuel vejledning/undervisning: II 
Observere: I 
lære: I 
træne 
 
selv udføre mindre projekter/ igangsætte interventioner: IIIII 
evnen til at reflektere over praksis/ gennemskue overordnede tilgange: IIIII II 
afprøve teori i praksis/koble og begrunde praksis ud fra teorien.: IIIII II 
Får afprøvet deres stærke og svare sider/forholde sig til successer og fiaskoer: II 
 
Tværfagligt samarbejde: III 
kompetencer for at arbejde indenfor rammene 
sikkerhed på egen viden 
Initiativrig/ønske at tage aktivt del/spørgende/opsøgende: II 
så meget som muligt..  
kan arbejde ansvarsfuldt, initiativrigt og selvstændigt 
være fleksibel 
opleve tidspres 

Bevidsthed om egen rolle/faglige rolle: I 
Netværke: II 
der skal ydes for at kunne bestå praktikken. 

 
 
Hvad kan gøres for at øge sammenhængen mellem uddannelsens teoretiske og praktiske dele? 
(meget overordnet) 
 
Cases 
 
Flere praktikker 
 
Punktpraktikker/studiebesøg 
 
Det fungerer udmærket 
 
Bruge de studerendes erfaringer… Logbog/evalueringer 
 
Øget kontakt 



 
Udveksling af personale 
 
Arbejde med samme emne 
 
Sætte krav til praktikstederne 
 
 
 
Har du andre kommentarer til spørgeskemaets emne, må du meget gerne skrive dem her: 

Mere kontakt mellem praktik og undervisningssted 

Mere træning på uddannelsen - praktikken er rigtig vigtigt især hvis man ikke har en praktisk uddannelse 

Hvordan evalueres praktikken? 

Folk fra erhvervslivet og de studerende kan lære meget mere fra hinanden, her kunne man virkelig skabe et miljø for 
innovation og kompetence udvikling 

Fokus på klar professionsretning i uddannelsen.  
De studerende bør lære om det at være på arbejdsmarkedet. Specielt de unge der ikke har været på arbejdsmarkedet. 
Måske med input fra de faglige organisationer. Hvad er tavshedspligt? Hvordan er jeg en god rollemodel eller en god 
kollega? 

Er uddannelsen så bred at de ikke helt kommer i dybden med noget?? 
 
Vigtigt at overveje valgmoduler  


