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Uddannelsesudvalget ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen 
  
  

Referat 

 

Uddannelsesudvalgsmøde Ernæring og Sundhed  
28.02.17 kl. 13.00 – 16.00,  

Deltagere: Jan Monnerup, Sandra Møller Juhl, Karin Lykke Iversen, Nanna Chri-
stensen, Børge Kock, Luise Kopp, Marianne S. Marker ( ref). Eva Dollerup Mor-
tensen, Pia Assenholm, Pia Øxenberg Hansen 
 
 
  

 
 
Referat 
 
1. Dagsorden blev godkendt  
 
2. Ingen kommentarer til det sidste referat  (fra maj 2016) 
 
3. Meddelelser 

a. Formandskabet. Præsentationsrunde.  
b. Uddannelseslederen 

Åbent hus lørdag 25. feb, det var en succes, ca. 60 i alt besøgende inkl. 
Pårørende til studerende. 4 studerende fra uddannelsen var der og gav 
et godt indtryk.( NY bemærkning:  Kvote 2 ansøgere: samlet ansøgertal 
faldet fra 108 til 93, men ansøgere med uddannelsen som 1. prioritet er 
steget fra 38 til 43, hvilket kan have positiv betydning for fastholdelse)  
Omkring 1. årgang. Ingen er stoppet. En går på barsel 
Der er nedsat en national følgegruppe som flg af uddannelsesrevisio-
nen. Følgegruppen følger implementeringen af studieordningen til dørs, 
med fokus på praksistilknytning, tværprofessionelle og tværsektorielle 
aktiviteter bla. 
Der er også taget initiativ til en autorisationsgruppe, UC Sektoren vil 
gerne drøfte mulighederne for at udvide antallet af studerende med au-
torisation. Det virker som KL har en anden dagsorden. Vi afventer 
Der er kommet ny institutchef for sundhedsuddannelserne her på UC 
Syd. Hun hedder Heidi Have og kommer fra OUH. 
. 

c. Videreuddannelsen orienterer om videreuddannelsen mv. Der er stor 
fokus på det socialområde, herunder sundhed for borgere med sindsli-
delse. Der er udarbejdet en strategi på området. Der er sammen med 
STENO igangsat et projekt ”Livsstilsguide i praksis” 
Videreuddannelsen kompetenceudvikler fagpersonale, i såvel kommu-
ner, som regioner.. 
Når projektet er færdigt er det meningen det skal medtænkes ind i 
grunduddannelserne. Projektlederen for projektet tager kontakt til 
grunduddannelserne for mhb. på at sikre implementering, videndeling 
mv.  
 

d. Udvalgets medlemmer. Ingen kommentarer. 
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4. 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 den endelige – og let reviderede eftersendes, mulig-
hed for spørgsmål  

Der foreligger nu en lettere tilrettet studieordning. Der kan tilrettes to gange årligt frem-
over. 
 
Der er sket rettelser, men i mindre omfang. Der er mest tale om sproglige rettelser. Nu 
angives der udgave af 20 august 2016, og revideret januar 2017 ( den reviderede dagsor-
den er vedhæftet som bilag) 
 
Overgangsordning: Der informeres om alle uddannelsessteders overgange til ny studie-
ordning. Se UC SYDS  overgangsordning i vedhæftede bilag  
 
Den nye udd. Er struktureret således: 
Praktik primært; 3, 5 og 6 semester  
Valgfrit element; 4. og 7. semester 
Tværprofessionelt element; 3. og 6. semester 
Eksternt bedømte prøver; 2., 5, og 7. semester 
 
Valg af studieretning og toning  inden 3. semesters start.   
 

a. Oplæg og drøftelse af opbygning, praktik, valg af studieordninger og to-
ninger på UC SYD – og kort om hvordan de andre uddannelsessteder 
er organiseret 

 
Pia fremviste de andre 3 uddannelsessteders måde at fortolke studieordningen. 
På UC Syd, arbejder vi løbende med kvalitetssikring. Der er således en semesteransvar-
lig underviser, som samler evaluering, opfyldelse af semesteret opmærksomhedspunkter, 
som fx på 1. semester; lære at være studerende, begyndende dannelse professionsiden-
titet, lære fagfelt at kende mm. Og arkiverer dette, således der kan følges på og viden fra 
dette kan indgå i planlægning af næste års semester, samt de fremtidige semestre for 
den pågældende årgang. I evalueringen indgår også en evaluering fra underviserne. 
 

b. Hvordan uddanner vi - 1. semesterbeskrivelse som eksempel 
Se tilsendte semesterbeskrivelse. Teksten i beskrivelsen, er universel og der arbejdes 
med at semestrets indhold svarer til et semesters fulde længde. 
Pia fremviste læringsmål i 1. semesters beskrivelsen, de svarer til studieordningens be-
skrevne læringsmål. 

c. Information om overgangsordning 
Pia og underviserne har vurderet på baggrund af indholdet i den modulopdelte uddan-
nelse, hvor der var nødvendigt at supplere med ekstra undervisning i forskellige fagområ-
der, således at studerende på 4. semester ved semesterafslutning er på niveau med de 
studerende som tager hele uddannelsen. Se tidligere udsendte materiale. 
 
Generelt; der blev vist eksempler på 1. sem. Prøve, undervisningsplaner i ernæring, 
strukturen på Black Board (digital læringsflade) 
Uddannelsesudvalget vil gerne på et tidspunkt overvære/deltage i undervisningen på ud-
dannelsen 

 
5. Evt. andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet  

a. Orientering: Digitalt aftagerpanel 
Der er ikke sket så meget, der arbejdes med det. 
 

b. Orientering: Projekt om evaluering af klinik i samarbejde med region 
Syddanmark og UC Lillebælt 
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Projektet er implementeret i forhold til klinikforløb på regionens sygehuse. Det er et  pro-
jekt med udfordringer, da vi sender studerende i praktik rigtig mange steder. Systemet 
skal rulles ud, i alle felter både regioner, kommuner, private, skoler osv. Man kan dog ikke 
trække rapport før 3 studerende har været i praktik, det samme sted. Vi venter. Det er et 
godt system. 
 

c. Hvilke valgfag udbydes på modul 13 
Ern. I relation til fysisk aktivitet 
SundIværk (iværksætteri) 
Sygdomslære 
Ern og sundhed i perspektivet af social ulighed 
Statistik/metode. 
EVT. selvvalgt forløb, fx brugerundersøgelser 
 
Eventuelt: 
Pia orienterede om ES gennem Videncenter for sundhedsfremme er med i en ansøgning 
omkring maddannelse i samarbejde med Steno og DTU 

 
 

Næste møde  
13. juni klokken 13 i Haderslev 

 
Fællesmødet mellem UU og bestyrelsen afholdes d. 28. september om formiddagen. Der 
fremgår af ucsyd.dk Mødet er om formiddagen. Der vil afholdes uddannelsesudvalgs-
møde efterfølgende 
 
Rektoratet opfordrer uddannelsesudvalgene til at fremsætte ønsker til relevante emner for 
årets temadrøftelse med bestyrelsen og øvrige uddannelsesudvalg. I bedes sende mig 
eventuelle forslag senest d. 1. april.  

 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Pia Øxenberg Hansen (POHA) 
Studieleder 
Ernæring og sundhed 
 
poha@ucsyd.dk 
72665125 

https://www.ucsyd.dk/om-uc-syd/organisation-og-dokumentation/uddannelsesudvalg/
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