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Fremtiden stiller krav om en sundhedssektor i konstant og
hastig forandring. Den stigende ældre befolkning, andel
af kronisk syge, ny teknologi, informationsrevolutionen og
nye sundhedsforbrugere vil spille en central rolle for de
beslutninger, som sundhedsprofessionelle tager og de
løsninger, som vi vælger

Den voksende ældre befolkning og andelen af kronisk
syge har skabt et udviklingsbehov og -potentiale i
sundhedsfremme og forebyggelse.

Samtidig kan borgere i stadig større udstrækning
behandles uden for hospitalet. Sygeplejersker,
fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere og
jordemødre rykker derfor ud i hjemmene, på skolerne,
arbejdspladserne eller ind i sundhedshuse for at løse
opgaver tæt på borgerne.

Opgaver og kompetencekrav i
forebyggelse og sundhedsfremme
Sundhed er blevet et spørgsmål om ”hele livet”. Derfor må
vi skabe ny viden om og forstå, hvad der virker i praksis
for kronikeren, den ældre, de udsatte grupper.

Vores studerende skal forstå sammenhængen mellem det
levede liv, risikofaktorer og sundhedsdeterminanter –
gennem hele livet. Forståelse for motivation,
sundhedsadfærd, livsvilkår, magtstrukturer og
selvbestemmelse er vigtige kompetencer, når
sundhedsprofessionelles skal løfte deres del af ansvaret
for folkesundheden.

Opgaver og kompetencekrav i
borgernære indsatser
UC SYD er med til at løfte samfundsudfordringen på det
sundheds- og socialfaglige område.

Vi skaber ny viden om og forsker i de borgernære
indsatser inden for det somatiske, det psykiatriske og det

sociale område med de tilhørende kliniske forhold.
Vi retter fokus mod de opgaver og kompetencekrav, den
borgernære indsats skaber hos de professionelle.

Det kan for eksempel være opgaver og krav i forbindelse
med at mobilisere brugernes ressourcer og egenomsorg
og involvere pårørende, brugerorganisationer og frivillige
organisationer.

Implementering af innovative
teknologiske løsninger
UC SYD har også fokus på udfordringer og
problemstillinger, der er knyttet til udvikling,
effektvurdering og implementering af innovative
teknologiske løsninger.  Teknologiske løsninger, som både
kan være medarbejder- og brugerorienterede.

Synergi mellem forskning, uddannelse
og praksis
Som professionshøjskole bygger UC SYDs forskning på et
vidensflow mellem forskning, uddannelse og praksis. Vi
har tæt kontakt og samarbejde med praksis, og vi ved,
hvilke udfordringer, behov og muligheder praksis står
med.

Vores mål er, at undervisningen på vores sygeplejerske-,
bioanalytiker-, laborant-, fysioterapeut- og
ergoterapeutuddannelse, ernæring og sundhed samt
jordemoderuddannelsen bygger på forskningsbaseret
viden og praksis til gavn for danske borgere.

Kontakt
Hr du brug for mere information, er du velkommen til at
kontakte os.

Doent Heidi Klakk Egebæk
7266 2047 | hkeg@ucsyd.dk
Læs mere på ucsyd.dk/forskning
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