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Status og udviklingsplan for Spor F: Videngrundlag 

DEL I: STATUS 
 
Udbuddets navn: Ernæring og sundhed 
Udfyldt af niveau 3-leder: Pia Øxenberg Hansen 
Udfyldt: 23-11-2017 

Status og mål 
Udbuddets aktiviteter til understøttelse af videngrundlaget i det forgangne år: 2 

a) FoU-projekter initieret af udbuddet/uddannelsen: 1 
worklab – læringsrum SUND 1 underviser 50 at 
Unge på kanten  1 underviser 50 at 
 

b) Udbuddets deltagelse i forskningsprojekter under UC SYD’s forskningsprogrammer: 0 
 

c) Udbuddets deltagelse i UC SYD’s forskningsdag: 
: 1 
Alle 7 undervisere deltog 

d) Udbuddets deltagelse i videncentrenes forelæsningsprogrammer: 0 
e) Udbuddets undervisere under forskeruddannelse (Ph.d.): 0 
f) Udbuddets undervisere på undervisnings- eller træningsophold i udlandet: 0 
g) Øvrige aktiviteter på udbuddet af relevans for videngrundlaget: 

 
 

Fastansatte underviseres kvalifikationsniveau: 
h) Er alle udbuddets underviseres profiler udfyldt i UC Viden? Ja  
i) Hvis nej, angiv dato for hvornår det er bragt i orden:  
j) Hvor stor en procentdel af udbuddets undervisere har et kvalifikationsniveau, som ligger 

over bachelorniveau? 75-100% 
k) Hvor stor en procentdel af udbuddets undervisere har et kvalifikationsniveau, som ligger 

over kandidat-/masterniveauet (f.eks. Ph.d.)? 0-24% 
l) Hvordan sikres det, at udbuddets undervisere løbende holder sig ajour med nyeste viden? 

ES har en kompetenceudviklingsstrategi, heraf fremgår nedenstående områder: Formel uddan-
nelse: Efter- og videreuddannelse  Deltagelse i konferencer, temadage m.v. internt og eksternt 
Kollegial sparring/kollegial supervision Deltagelse i udviklings- og forskningsprojekter Selvstudier i 
afgrænsede fagområder. 

m) På hvilke af følgende områder er der særlig brug for at styrke undervisergruppens kompe-
tencer? 
☒ pædagogiske kompetencer 
☐ faglige kompetencer 
☐ professionsmæssige kompetencer 
☒ andet Implementeringen af ny uddannelse vil muligvis skabe behov for faglig opjustering Der 
kan desuden være behov for at enkelte af lektorerne sikres mulighed for deltagelse i længereva-
rende kompetenceforløb (master/kandidat) 

n) Såfremt der på baggrund af Censorformandskabets årsberetning er særlige forhold, som 
påkalder ekstra opmærksomhed: Nej.  
Sammenskriv af årets censorrapporter er drøftet på lærermøde.  

o) Er der ledelsesudmeldte kompetenceudviklingsmål i de gældende kompetenceudviklings-
planer for udbuddets undervisere, der ikke er nået på nuværende tidspunkt Nej 

p) Er der ledelsesudmeldte kompetenceudviklingsmål i de gældende kompetenceudviklings-
planer for udbuddets undervisere, der er nået på nuværende tidspunkt Nej 

q) Andet vedr. de fastansatte underviseres kvalifikationsniveau:  
 
Registrering af FoU-projekter: 

r) Er alle relevante FoU-projekter m.m. registreret i UC Viden og tilknyttet udbudsstederne af 
projektlederne (konkrete planer om fremtidige projekter skal også inkluderes)? Ja  

s) Hvis nej, angiv dato for hvornår det er bragt i orden:  
t) Er projekterne oprettet så de dækker alle uddannelsens udbudssteder?   
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u) Hvis nej, beskriv hvorfor:  
v) Hvilke nye projekter er under udvikling men endnu ikke i UC Viden:  
w) Andet vedr. registrering af FoU-projekter:  

 
Øvrige samarbejder og relationer til professionen: 

x) Kort beskrivelse af aktiviteter med aftagersiden, som ikke er registreret i UC Viden:             
1. semester: Deltagelse I Naturvidenskabsfestival  
2. semester: Virksomhedsbesøg bla. ifht. egenkontrol og projekt med Museum Sønderjylland Mo-
dul   
3.semester : Formidlingspraktik  
4. semester: De studerende skal i forbindelse med casearbejde interviewe borgere og gæstelæ-
rere i undervisningen   
5. semester: Praktik/klinik og gæstelærere, virksomhedsbesøg. KD studerende afholder kursus i 
forbindelse med diabetesskoler i Kolding Kommune  
6. semester: Praktik/klinik og gæstelærere, virksomhedsbesøg. samt innovationsprojekt  
7. semester: Et eksempel: Et valgfag indgik samarbejde med eliteidrætsklasse  Bachelorprojekt: 
Inddragelse/indhentning af evidens fra og om praksis  Underviser og studerende etablerer gen-
nem worklab forskellige aktiviteter for borgere  

 
Samlet fagligt miljø på uddannelsen: 

a) Beskriv udbuddets medarbejdere og lederes kontakt med relevante forsknings- og udvik-
lingsmiljøer: Deltagelse i nationale og internationale netværk og konferencer  2 ansatte har til-
knytning til videnscenter for sundhedsfremme Undervisere underviser på EVU 

b) Hvis uddannelsen har flere udbudssteder, beskriv hvad der gøres for at skabe et samlet 
fagligt miljø for uddannelsen på tværs af udbudssteder:  

 
De studerendes kontakt med videngrundlaget: 

c) Hvorledes sikres det, at den nyeste viden kommer med i bachelorprojekter og at bachelor-
projekter møder praksisfeltets behov? Bachelorprojekterne skal gerne afspejle de arbejdsfor-
mer og de kompetencer som de studerende har opnået gennem uddannelsen. De vigtigste kvali-
tetssikringsredskab  - ud over bedømmelsen og censorrapporterne – er: En gennemarbejdet mo-
dulplan 4 bachelorcafe’er Vejledning  Det er primært gennem de ovennævnte, at vi sikrer at der 
inddrages ny viden og at opgaverne tager udgangspunkt i praksisrelevante områder. I modulpla-
nen kan der fremhæves formuleringer som:  ”Emnevalget kan være udarbejdet i samarbejde med 
et konkret praktiksted eller en virksomhed.”  Udvalgte Evalueringskriterier for bachelorprojektet  
Det skriftlige produkt  At den professionsrelaterede problemstilling og dokumentation for dens fag-
lige relevans beskrives  At den studerende redegør for juridiske og etiske overvejelser i forbin-
delse med generering af empiri  At vælge, vurdere og håndtere eksisterende materialer, undersø-
gelser og forskningsresultater relateret til projektets problemstilling  At konklusionen perspektive-
res i forhold til professionen og faglig udvikling  Den mundtlige eksamination  At anvendt teori, me-
tode og empiri diskuteres og vurderes  At de professionsfaglige og udviklingsmæssige aspekter i 
relation til konklusionen diskuteres og vurderes   Bedømmelse Redegørelse for den professions-
faglige problemstillings relevans, art og afgrænsning  Problembehandling, herunder valg og brug 
af teorier, metoder og empiri Stringens i analyse og vurdering af indsamlede data og den anvendte 
litteratur   Ifht bachelorcafe’erne kan der fremhæves:  Cafe nr. 2: ”Den røde tråd i opgaven. Der 
sættes fokus på gode problemformuleringer samt sammenhængen til videnskabsteori og metode. 
” samt Biblioteksvejledning omkring søgning af nyeste viden.  Gennem vejledning sikres at projek-
tets problemstilling bliver praksisrettet og professionsrelevant. Anvendt litteratur og metoder 
diskurteres og udfordres   Desuden arbejdes på at implementere Projektmatch 

d) Hvorledes sikres det systematisk, at ny viden indgår i undervisningen? Sikring af anven-
delse af ny og relevant viden er en kerneopgave for underviserne, arbejdet foregår kontinuerligt. 
Semesterplanerne revideres inden hvert forløb, og der er præcedens for, at litteraturlisterne kan 
revideres også under semesteret hvis det er relevant.  

Øvrige indsatser for at sikre de studerendes kontakt med videngrundlaget:  
Biblioteksundervisning på Ernæring og sundhed 
Aftalen er, at den semesteransvarlige i samarbejde med MSMA kontakter biblioteket og aftaler dato og ind-
hold for aktiviteter.  Hvis man ønsker, at der skal være litteratur på undervisningsgangen aftales dette i 
samarbejde med bibliotekaren. Der tilstræbes at en underviser er til stede ved biblioteksundervisningen.  
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De studerende skal anvende bogen:  Lund, Hans mfl. Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning (2014) 
Munksgaard 
 
Semester 1 (1. semesteransvarlig - EDMO): 
• I introugen planlægges en rundvisning på biblioteket 
• Introduktion til bibliotekets hjemmeside, bibliotek.dk, Google Scholar og visning af Blackboard, indle-

dende kildekritik 
• Varighed: 2 lektioner – incl lille opgave fra undervisere  

Semester 2 (2. semesteransvarlig - EDMO):  
• Kildekritik, litteraturhenvisninger (Harvard, APA)  
• Referencesystem (zotero)  
• Varighed: 2 + 2 lektioner 

Semester 3 ( FL og SD semesteransvarlig):  
 Gennemgang af de danske sundhedsfaglige databaser på bibliotekets hjemmeside: Sundheds-

data (Statens Serum Institut), Sundhedsprofil 2013, Statens Institut for Folkesundhed og Sund-
hedsstyrelsen. 

 Business source 
 Visning af Gyldendals kliniske ordbog samt databaser, som der er adgang til via biblioteket 
 Introduktion til PubMed: meningen er, at den studerende skal afprøve databasen, men det skal 

være en begrænset introduktion, som dog inkluderer MeSH-termer. 
 I workshop: studerende skal søge efter litteratur til deres projekt ud fra præsenterede databa-

ser/kilder. En oversigt over databaser udleveres.  
 Varighed 3 lektioner  

Semester 4 (FL og SD semesteransvarlig): 
 Introduktion af søgeprotokol. Biblioteket medbringer ES søgeprotokol til de studerende 
 Søgeprocessen, søgning i PubMed, Cinahl, kort vise Cochrane, kildekritik (overordnet), WAYF-

adgang, Gyldendals kliniske ordbog..  
 Litteraturliste/Zotero 
 Workshop, hvor de studerende kan få hjælp til at søge til deres projekt/case. En oversigt over da-

tabaser udleveres.  
 Krav til litteraturliste og kildehenvisninger i semesteropgaven ( se sesmesterbeskrivelsen) 
 Varighed 3 +3 lektioner 

 
Semester 5 ( FL og SD semesteransvarlig): 

 Kritisk læsning  
 Systematisk søgning (bloksøgning)  
 Søgeprotokol eller dele af søgeprotokol/søgehistorik  vedlægges opgaven, se nærmere i seme-

sterbeskrivelse for studieretninger/toninger 
 Opsamling Zotero 
 Varighed: 3 lektioner 

 
Semester 6 ( FL og SD semesteransvarlig): 

• Opsamling kritisk læsning 
• Aktiviteter relevant for studieretning 
• Varighed ? 

 

 
Semester 7 (ansvarlig for bachelorprojekt):  

• Biblioteket kommer til 1. bachelorcafé for at fortælle om book1bibliotekar-tilbuddet og for at høre, 
hvad de studerende har brug for hjælp til. Der er book1bibliotekar-tilbuddet og en undervisnings-
gang ud fra de studerendes behov.  

• Undervisningen inkluderer genopfriskning samt efter behov. 
• Varighed: 4 lektioner oplæg og workshop 
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Status og udviklingsplan for Spor F: Videngrundlag 

DEL II: UDVIKLINGSTILTAG 
 
Udbuddets navn: Ernæring og Sundhed 
Udfyldt af niveau 2-leder: HHAV 
Udfyldt: 03-01-2018 

Styrker/svagheder: 
a) Stærke punkter i udbudsstedets status for videngrundlag (5-8 punkter): 

• I løbet af hele uddannelsen arbejdes der systematisk og kontinuerligt med litteratursøg-
ning og kritisk vurdering af den fundne/ anvendte viden 

• Studielederen har fokus på, at undervisernes kompetencer udvikles bredt og fra mange 
forskellige kilder 

• Der er samarbejdes med mange forskellige typer af institutioner 
•  
•  
•  
•  
•  

b) Svage punkter i udbudsstedets status for videngrundlag (5-8 punkter): 
• Uddannelsens deltagelse i FoU aktiviteter er begrænset. Uddannelsens størrelse vanske-

liggør dette  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Udviklingstiltag for det kommende år: 
c) FoU-projekter, der initieres af udbuddet/uddannelsen: 

Forslag til mål og prioriteringer:  
Forslag til implementering og organisering:  

d) Forskningsprojekter under UC SYD’s forskningsprogrammer: 
Forslag til mål og prioriteringer:  
Forslag til implementering og organisering:  

e) Projektpræsentationer under UC SYD’s forskningsdag: 
Forslag til mål og prioriteringer:  
Forslag til implementering og organisering:  

f) Forelæsninger under videncentrenes forelæsningsprogrammer: 
Forslag til mål og prioriteringer:  
Forslag til implementering og organisering:  

g) Forskeruddannelse af undervisere (Ph.d.): 
Forslag til mål og prioriteringer:  
Forslag til implementering og organisering:  

h) Andet: 
Forslag til mål og prioriteringer:  
Forslag til implementering og organisering:  

Kompetenceudvikling: 
i) Forslag til kompetenceudviklingstiltag i forlængelse af ovenstående forslag til udviklingstil-

tag for det kommende år (indgår i MUS som udbuddets behov for kompetenceudvikling): 
Det vil være rigtig godt for både uddannelsens videngrundlag og også for mulighederne for at øge 
antaltet af undervisere, om uddannelsen/ underviserne kom med i flere aktiviteter inden for FoU 
eller inden for andre uddannelser. Mulighederne herfor vil kunne få betydning for hvilke kompeten-
ceudviklingstiltag, der skal iværksættes/ satses på- 
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Status og udviklingsplan for Spor F: Videngrundlag 

DEL III: SAMARBEJDE MELLEM UDBUDDET OG FORSKNING OG UDVIKLING 
 
Udbuddets navn: Ernæring og Sundhed 
Udfyldt af forskningschefen og niveau 2-leder: HHAV 
Udfyldt: 03-01-2018 
 
Udfyldes af institutchefen: 

a) Udbuddets ønskede udviklingstiltag vedr. kvalitetssikring og -udvikling af videngrundlaget: 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

b) Instituttets ønskede udviklingstiltag vedr. kvalitetssikring og -udvikling af videngrundlaget 
(såfremt svaret er identisk med besvarelsen i en anden af institutchefens Status- og udvik-
lingsplan for spor F, kan der henvises til denne): I starten af 2018 indledes et samarbejde mel-
lem IFS og FoU mhp at få udviklet en model for bedre forskningsintegration på uddannel-
serne. Modellen vil beskrive konkrete tiltag som eksempelvis omfang af anvendelse af 
forskningslitteratur, integration af interne FoU-aktiviteter i undervisning, muligheder for 
studerendes deltagelse i FoU-aktiviteter og lignende. Modellen tænkes både at rumme 
tiltag på tværs af instituttets 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 forskningsledelse/-understøttelse (fx 
af studieledere) med henblik på understøttelse af forskningsaktiviteter og - integration på tværs 
 

Udfyldes af forskningschefen: 
c) Mål for samarbejdet med udbuddet:  
d) Forankring af udviklingstiltag:  
e) Ressourceomfang:  
f) Tidsafgrænsning:  
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