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Referat 

 

Uddannelsesudvalgsmøde Ernæring og sundhed  

25.09.18 kl. 12.30 – 15.00, lokale 6246 Campus Esbjerg 

 

 Til stede: Karin Lykke Iversen, Sandra Møller Juhl, Luise Persson Kopp, Lisbeth Hede, 

Ane Gasbjerg, Pia Assenholm, Pia Øxenberg Hansen, Line Skov Sjöberg  

 
Afbud: Jan Monnerup, Børge Koch, Margrethe E. Meldgaard, Nanna Christensen, Signe 

Christensen.   

 
I øvrigt deltog: [Navne] 

 
Referent: Line Skov Sjöberg  

1. Velkomst og præsentation 
Der blev budt velkommen, og udvalgets medlemmer præsenterede sig ved bordet rundt.  

2. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt.  

3. Opfølgning på det sidste referat (Bilag 1: Referat fra møde 

20.02.18) 
Der var ingen kommentarer til referatet fra mødet d. 20.02.18 

4. Meddelelser  
a) Formandskabet: Ingen meddelelser 

b) Studielederen: Gav en kort status på, hvad der er sket siden sidst. 

• Der er blevet optaget et nyt hold på 35 studerende i sommeren 18. 

Heraf 5 mænd og 30 kvinder.  

• På grund af større besparelser på institut for sundhed ved UC SYD, har 

Ernæring og sundhed været nødt til at afskedige en underviser. Det får 

betydning for prioriteringen og løsningen af opgaven, men qua neddi-

mensioneringen på uddannelsen kan det løbe rundt på trods.  

• Ernæring og sundhed har udlånt en underviser til læreruddannelsen, og 

lånt undervisere fra bioanalytiker uddannelsen.  

c) Udvalgets medlemmer: ingen meddelelser  

 

.  
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5. Konstituering af uddannelsesudvalget (Bilag 2: Forret-

ningsorden for den afsluttede periode og Bilag 3: Stan-

dardforretningsdagsorden for den kommende periode 
 

a) Drøftelse af og evt. justering af standardforretningsorden for den kom-

mende periode 

Forretningsorden blev kort gennemgået. Der blev gjort opmærksom på den tidligere 

procedure for udvalgsmøderne, samt på hvordan udvalget har været sammensat før-

hen. Der var på mødet enighed om, at det var passende med 2 ordinære møder år-

ligt. Der var ligeledes enighed om, at det var en fordel både at have en formand og 

næstformand for udvalget.  

 

b) Valg af formand og næstformand  

Da den tidligere formand for rådet på forhånd havde gjort opmærksom på, at han for-

mentlig ikke ville blive siddende de kommende 4 år, var det oplagt at vælge en ny for-

mand. Udvalget blev enige om følgende:  

 

Ny formand: Sandra Møller Juhl  

Ny næstformand: Luise Persson Kopp  

 

c) Evt. forslag til besættelse af vakante pladser i uddannelsesudvalget  

Studielederen havde et forslag til at udfylde den vakante plads i udvalget. Forslaget 

lød på Maja Bertram, der er ansat på SDU som studieleder for Folkesundhedsviden-

skab. Samtidig er hun også formand for Dansk Selskab for Folkesundhed. Der var i 

udvalget enighed om at tage kontakt til Maja, hvis ikke hun er interesseret, vender 

studielederen tilbage til udvalget.  

Der var et ønske fra udvalgets side om, at Fyn i højere grad var repræsenteret blandt 

udvalgsmedlemmerne. Der kom et konkret forslag om at tage kontakt til Odense 

Kommune. 

 

6. 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 

eksisterende uddannelser, undervisnings- og prøvefor-

mer, den lokale studieordning).  
a) Studieordningen 

Orientering om mindre rettelser (Bilag 4) 
Drøftelse af fremtidssikring og revisionsarbejde ifht. Studieordning 

 

I år er der foretaget få mindre ændringer i studieordningen for ES. Lærergruppen har 

gennemarbejdet beskrivelsen af uddannelsens prøveformer. Det er væsentligt frem-

over at have fokus på også at træne den mundtlige formidling, hvor uddannelsens fo-

kus hidtil har været på den skriftlige del. Konkret er der sket ændringer på 3. seme-

ster, som er det semester, hvor de studerende er i praktik, det er blevet en tvungen 

gruppeprøve. På 6. semester har beskrivelsen for prøveformen for KD tydeliggjort at 

prøven er individuel.  
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Der er en udfordring i forhold til fordelingen af de 10 pladser til studieretningen (tonin-
gen), Klinisk Diætetik. Der er flere og flere af de studerende, der ønsker den toning, 
og derfor har det været nødvendigt at opsætte nogle udvælgelseskriterier:  

1. Gennemsnittet af karaktererne i de bedømte prøver (gennemsnittet af de to ka-
rakterer fra 1. semesterprøven og 3. semesterprøven) 

2. Vurdering af den individuelle besvarelse af en skriftlig stillet opgave (eksempel-
vis en case)  

 

Blandt udvalgets medlemmer ses en problemstilling i, at de studerende skal testes på 
noget, som de reelt set først skal lære på studiet senere hen.  

Det er relevant at være skarp på, hvilke kompetencer som KD’erne skal have frem for 
de andre.  

Der er ligeledes en problemstilling i, at nogle studerende alene vælger at læse Ernæ-
ring og sundhed, fordi de ønsker at blive kliniske diætister, men at de først finder ud 
af efter et år, om de bliver optaget på den ønskede studieretning (toning).  

 

For at undgå at der er så mange som ønsker at vælge KD retningen, kunne det være 
relevant at gøre det klart for dem, der alligevel ønsker at læse videre, at det ikke er 
nødvendigt at vælge den retning for at blive optaget på en kandidatuddannelse se-
nere.   

Det forslås at der bliver udarbejdet en ECTS oversigt, som kan vise, hvad de skal 
bruge at point, for at kunne søge optagelse på den/de relevante kandidatuddannel-
ser.  

 

Fokuspunkter i arbejdet med studieordningen bliver fremadrettet følgende:  

• Prøveformer 

• Plagiat – hvordan sikrer vi at det ikke sker  

• Den gode opgave 

• Den gode mundtlige prøve, 7.semester (er det klart nok beskrevet) 

• Praktik (hvad er det for en overordnet beskrivelse vi har om vores praktik, 
placering af praktik 3.,5.,6. semester.) 

• Bindinger 

• Valgfrie elementer 

• Det tværprofessionelle 

• Undervisnings og arbejdsformer  

 

Der vil komme løbende opdateringer ud vedr. forløbet med studieordningen. Feed-
back fra udvalget vil blive værdsat.  

 

 

b) Den nationale følgegruppe for studieordningen ved ES. 
Orientering fra studielederen om proces og forløb. 
Følgegruppen monitorerer på følgende punkter:  
Studieintensitet, FoU-basering, tværsektorielt og – professionelt, simulati-
onsundervisning.  
Desuden har følgegruppen besluttet at monitorere på kompetence 2 på fæl-
lesdelen: ”Den studerende kan selvstændigt agere inden for organisatori-
ske sammenhænge, herunder sundhedsvæsnet” 

 

Der er ikke noget nyt. I følgegruppen arbejdes der på, hvordan punkterne skal moni-
toreres. Ingen af følgegrupperne havde fokus på teknologi, derfor har man fundet 
penge til at lave teknologiprojekt. Næste møde i følgegruppen er i maj 2019. 

7. Turnusakkreditering af ernæring og sundhedsuddannel-

sen ved UC SYD foråret 2018 
a) Hvordan gik det? 
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Ernæring og sundhed blev turnusakkrediteret i foråret 2018. Der blev udarbejdet en 

indstilling/et handlenotat, og uddannelsen er nu indstillet til positiv akkreditering. Den 

godkendelse afventes fortsat (opdatering: Akkrediteringen er efterfølgende blevet 

godkendt).    

 

b) En orientering fra studielederen samt en drøftelse af implementering af 

handlenotatet (bilag 5)  

 

De studerende på ernæring og sundhedsuddannelsen har ofte behov for at tingene 

på uddannelsen er struktureret. De bliver fastholdt i elevrollen. Der bliver arbejdet på 

at ruste dem til arbejdsmarkedet.  

 

Fællesudvalget på ES (et udvalg bestående af undervisere, studerende og studiele-

der) skal i efteråret arbejde med at tilrettelægge regelmæssige arrangementer af fag-

lig karakter for alle studerende på uddannelsen. 

De studerende skal lære at kunne håndtere kaos og formidling. De studerende træ-

nes bl.a. i dette ved at indgå i naturvidenskabsfestivalen på Campus Haderslev 

 

Af andre tiltag, som allerede er sat i gang kan nævnes:  

• Studieordningsrevision  

• Valgfaget Sundiværk: https://www.ucsyd.dk/sundivaerk 

• Revision af semesterevalueringsskema  

 

Uddannelsen øver at italesætte, at feedback kan være mange ting, og kan komme 

fra mange forskellige. Det er vigtigt, at de studerende træner at sige nogen ting til 

hinanden på en ordentlig måde.  

 

8. Opfølgning på formiddagens program og drøftelse af den 

strategiske rammekontrakt ifht. Ernæring og sundhedss-

uddannelsen 
Punktet blev drøftet tidligere på dagen.  

9. Næste møde 
a) Drøftelse af tid, sted, form og indhold  

 

Forslag til indhold:  

• Drøftelse af implementering af rammekontrakt  

• Hvad skulle uddannelsen/UC SYD gerne mangle – hvis uddannelsesudval-

get forsvandt? 

• Kerneopgaven er en succesbeskrivelse - hvordan ser succes ud? Hvad er 

uddannelsens succes?  

• Hvad er vi/uddannelsen stolte af – og hvad vil vi være endnu mere stolte af? 

• Arbejde med studieintensitet  

 

Mødedato: Studielederen melder en ny dato ud inden jul. Datoen må gerne være i 

kombination med eksempelvis innovationsmessen.  

 

https://www.ucsyd.dk/sundivaerk

