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Monitorering af implementeringen af studieordning 2016  
for professionsbacheloruddannelsen 

 i Ernæring og Sundhed 
 

Indledning 
Jævnfør kommissoriet for de monofaglige følgegrupper er et af de primære mål med gruppens arbejde at 
bidrage til, at målet med justeringen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser realiseres. Et 
mål der knytter sig til at sundhedsvæsnet er under forandring. Der bliver flere ældre, ændrede sygdoms-
mønstre, stigende kulturel diversitet, større fokus på sundhedsfremme, rehabilitering og genoptræning, tek-
nologien bliver mere avanceret, og der udvikles nye behandlingsformer. Det stiller andre og flere krav til de 
sundhedsprofessionelle, som skal afspejle sig i de nye sundhedsuddannelser, blandt andet gennem øget 
fokus på hvordan man i uddannelsessammenhænge understøtter dette gennem: 
 

• Praktik/klinisk uddannelse 
• Teori/praksis-koblingen 
• Anvendelse af simulation /træne/øve aktiviteter 
• Tværprofessionelle elementer 
• Tværsektorielle elementer  
• Forskning og Udvikling (FoU) 
• Studieintensitet 

 
På mødet den 15. marts 2017 i den sektorspecifikke følgegruppe, som følger implementeringen på tværs af 
de sundhedsfaglige uddannelser, blev der besluttet en række tværgående monitoreringsparametre samt 
anmodet om, at hver følgegruppe udarbejder et notat om, hvordan den enkelte følgegruppe i øvrigt vil ud-
føre monitoreringsopgaven. Herunder blev det besluttet, at den enkelte følgegruppe monitorerer en valgfri 
ny klinisk/praktisk kompetence i studieordning 2016. Der ønskes en monitorering af output og ikke en eva-
luering af outcome for implementeringen.  
 
Nærværende notat beskriver således, hvordan følgegruppen for professionsbacheloruddannelsen i Ernæ-
ring og sundhed varetager monitoreringsopgaven, som drøftet på seneste møde afholdt den 18 maj 2017.  
Notatet har været i hørig i den monofaglige følgegruppe samt ledernetværket for professionsbachelorud-
dannelsen i Ernæring og Sundhed. 
 

Beskrivelse af parametre og metode for monitorering  

1. Studieintensitet 
Antal timer den enkelte studerende studerer med udgangspunkt i data der i forvejen indsamles ved den en-
kelte institution monitoreres.  
 

2. FoU-basering   
Der monitoreres jf. den sektorspecifikke følgegruppes anmodning på:  

• Antal af undervisere, der har været forskningsaktive  
• Antal publiceringer 
• Antal af undervisere med ph.d.-grad. 

 
Endvidere monitorerer følgegruppen for Ernæring og Sundhed på, hvordan der arbejdes med FoU-basering 
indenfor det teoretiske område og i samarbejde med praksis. Herunder i forhold til hvordan FoU omsættes i 
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uddannelsen således at det tydeliggøres, hvordan de forskellige elementer i uddannelsen bygger på evi-
dens. Kvalitative beskrivelser fra det enkelte udbud vil danne grundlag for monitoreringen.  
 

3. Det tværprofessionelle og -sektorielle element 
Uddannelserne beskriver i følgende skema, hvorledes de arbejder med det tværprofessionelle og -sektori-
elle element.  

Uddannelsesinstitution: Det tværprofessionelle og -sektorielle element 
x. Sem. Beskrivelse af forløb 

• Samarbejdspartner/e 
• Teori/klinik 
• Læringsmål 
• Studerendes evaluering 

ECTS- 
point 

Udprøvning  
 

Eventuelt supplerende bemærkninger: 
• Progression og kontinuitet 

 

4. Simulationsundervisning 
Følgegruppen har defineret simulationsundervisning som værende, når ”der arbejdes med en efterligning af 
virkelige forhold i en model i et læringsperspektiv”.  
Beskrivelse og opgørelse af andelen af simulationsundervisning på det enkelte semester sammenfattes i 
følgende skema. Andelen af simulation måles i ECTS-point, herunder også simulation i prøver og praktik. 
 

Uddannelsesinstitution: Simulationsundervisning 
x. Sem. Beskrivelse af forløb 

• Teori/klinik 
• Læringsmål 
• Studerendes evaluering 

ECTS- 
point 

Udprøvning  
 

Eventuelt supplerende bemærkninger: 
• Progression og kontinuitet 

 

5. Valgfri ny klinisk/praktisk kompetence 
Følgegruppen har valgt at monitorere på kompetence 2 på fællesdelen, der lyder som følger: ”den uddan-
nede kan selvstændigt agere inden for organisatoriske sammenhænge, herunder sygehusvæsnet,”.  
Det beskrives i nedenstående skema, hvorledes der arbejdes med tilrettelæggelse og udprøvning af det 
pågældende kompetencemål.  
 

Uddannelsesinstitution 
x. Sem. Beskrivelse af forløb 

• Teori/klinik 
• Studerendes evaluering 

ECTS- 
point 

Udprøvning  
 

Eventuelt supplerende bemærkninger: 
• Progression og kontinuitet 

 
 

Afrapportering 
Heidi Have, formand for følgegruppen for professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed, er an-
svarlig for at lave en samlet årlig afrapportering, indeholdende data på de førnævnte fem monitoreringspa-
rametre for de enkelte udbud. Studielederen for det enkelte udbud er ansvarlig for årligt at fremsende data 
til Marie Louise Witte (mlwi@ucsyd.dk), sekretær for den monofaglige følgegruppe, senest medio april. Af-
rapporteringen vil blive gennemgået på det årlige møde i følgegruppen i maj måned.  
Den enkelte institution inddrager uddannelsesudvalgene i relation til monitoreringsopgaven. 
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