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Uddannelsesudvalget ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen 

  

  

 
 
 
Referat Uddannelsesudvalgsmøde Ernæring og 

Sundhed  

20.02.18 kl. 12.30 – 15.00,  
 
 

 

Deltagere Jan Monnerup. Karin Lykke Iversen, Luise Kopp, Nanna Christensen, Signe 

Kristensen, Pia Øxenberg, Margrete Meldgaard (ref),  

 

 

Mødeindkaldelse 

 
1. Godkendelse af dagsorden.  

Dagsordenen er godkendt  
Margrethe valgt som referent. 

 
2. Opfølgning på det sidste referat (Bilag 1 referat fra 28.02.17) 

Ingen kommentarer 
 
3. Meddelelser 

a. Formandskabet 
Ingen kommentarer 
 

b. Uddannelseslederen 
Rektorer for de UC’er der udbyder Global Nutricion and Health (GNH) 
og ES-uddannelserne har fået indkaldelse til et møde fra Uddannelses- 
og forskningsministeriet grundet en henvendelse fra 1 studerende fra 
GNH. Ministeriet er bekymrede grundet frafald og dimittendernes be-
skæftigelsesgrad er lavere end for andre professionsbachelorer. Der er 
ingen henvendelser vedrørende  ernæring og sundhedsuddannelserne. 
Pkt er tiltag vedr. frafald og fastholdelse, samarbejde med aftagerne og 
beskæftigelse og praktikstederne.  
Der er ansat en ny psykolog (timelærer) som indgår i studievejlednin-
gen og indgår i et projekt om eksamensangst og nervøsitet. 
 

c. Udvalgets medlemmer 
Ingen kommentarer 
 
 
 

 
4. Nybeskikkelse af uddannelsesudvalget (Bilag omkring proces vedhæftet: Bilag 2) 

Vedr. faglige organisationer. Foreningen af kliniske diætister og kost og 
ernæringsforbundet arbejder på en fusion som nok træder i kraft i løbet af 
foråret. FaKD vil dog fremefter gerne deltage – kan gøre det via ”Wild-
card” 
Mon SDU vil sende en repræsentant? Pia spørger sin chef (Heidi Have) 
Flere forslag modtages gerne inden 1. marts 2018 
Ellers regner vi med en sammensætning som ligner den eksisterende 
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5. Forhold omkring uddannelsen, jf. BEK nr 192 af 27/02/2014, bilag 1, kap. 5, § 16 stk. 
4 (kvalitet og relevans for samfundet, uddannelsesdækning, udvikling af nye og eksi-
sterende uddannelser, undervisnings- og prøveformer, den lokale studieordning)  

a. Studieordningen. Nu hvor den reviderede studieordning stort set er fuldt 
implementeret, hvordan går det? (Bilag 3) 
oplæg og drøftelse med fokus på: 
Den nationale følgegruppe for studieordningen ved ES (Bilag 4 a og 4b) 
Prøver 
Praktik 
Progression 

Den reviderede Studieordningen er snart fuldt implementeret.  
 
Der er nedsat en national følgegruppe til uddannelsen. Heidi Have er 
formand for gruppen, som kigger på forskellige elementer i uddannelsen 
fx simulation, studieintensitet, den studerendes oplevelse af arbejdsbe-
lastning, tværprofessionalitet, forskningsbaseret undervisning. Der er 
planlagt et møde til maj. 
 
Prøver:  
Der er udfordringer: 
Pia uddelte oversigt over prøver og prøveformer. ½ af prøveantallet i for-
hold til tidligere, så træningen af skriftligheden er formindsket i forbindel-
se med prøven.  
Mål for læringsudbytter i semestrene er komplicerede at prøve i et seme-
ster. Lærergruppen skal arbejde med det  i august. 
Skal der tilbydes et opgaveskrivningskursus på 2 semester? 
Fokus på hvilke elementer der trænes til forskellige prøver.  
 
Der er praktikpladser nok. Vi tager nu praktikportalen i brug (samarbejds-
form for studerende, undervisere og praktiksteder) 
 
Progression: De forskellige fag i uddannelsen er analyseret og gennem-
gået på lærermøder mhp at skabe progression i uddannelsen og samar-
bejde mellem fagene.  
Vi skal se på det endelige forløb når ES 16 er færdige.  
 
Autorisationsrådet: opgaven er foreløbig nedlagt, da Kl ikke ønskede at 
indgå i arbejdet.  
 
 
 

 

6. Turnusakkreditering af ernæring og sundhedsuddannelsen ved UC SYD foråret 2018, 
en orientering 

UC SYD blev positivt akkrediteret i 2017. Derfor kan vi selv akkrediteret 
vore egne udbud (turnusakkreditering)  
Der er udpeget et ekspert panel der interviewer studerende, ansatte og 
ledelse. Uddannelsen udarbejder en rapport inden panel-besøget 
Kvalitetschef Peder Johansen er tovholder på dagen  
Punkerne i turnusakkreditering  
Nøgletal for uddannelsen 
Behov og relevans 
Videngrundlag 
Mål for læringsudbytter 
Tilrettelæggelse og gennemførelse  
Intern kvalitetssikring og udvikling 
 
Ud fra dagen udarbejdes der en handlingsplan der indsendes til rektor, 
som forhåbentligt akkrediterer uddannelsen positivt. 
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7. Evt. andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet  

a. Orientering: Beskæftigelsesundersøgelse 

Pia udsender mail til 3 tidligere årganges studerende mhp en kortlægning af 
beskæftigelsen. 
Pia medbragte en oversigt over ES13, der er pt 20 besvarelser -  der er god 
beskæftigelse i faste job eller vikariater  
 
Vi kan gentage succesen med overværelse af undervisning (Jan) 
Tak for sidst vedr. dimission (Jan) en festlig afslutning for studerende og på-
rørende.  

 

 
 
 
Næste møde i september 
Næste forår måske møde den dag der er innovationsmesse på 6 semester. 
 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Pia Øxenberg Hansen (POHA) 
Studieleder 
Ernæring og sundhed 
 
poha@ucsyd.dk 
72665125 
 


