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1.Forord 
 

Et videncenter i udvikling og bevægelse – trods corona! 
Vi går næppe for langt ved at postulere, at 2020 var corona virussens år i Danmark og i verden 
omkring os. Efter en start med to måneders almindeligt virke lukkede vi og Danmark ned, og så 
fulgte et højst ualmindeligt år, som på alle måder var præget af restriktioner og behov for nye 
løsninger. Videncenter for Sundhedsfremme har et stort antal samarbejdspartnere i sundheds- og 
uddannelsessektorerne, og her har prioriteringerne været styret af overvældende mange nye og 
presserende corona-relaterede opgaver. Derfor har meget af den videreuddannelse og de 
projekter, som videncenteret servicerer dem med, enten været sat i venteposition eller måttet 
afvikles på nye måder en stor del af året.  

Men ikke desto mindre er der sket meget! Kontoret har godt nok været lukket, men i 
hjemmekontorerne er der udviklet, skrevet og udtænkt. Ikke mindst har vi som alle andre lært 
kunsten at ”zoome”, og vejledning, undervisning og møder af alle slags er afholdt i det virtuelle 
rum. Vi er blevet dygtige til afholdelse af webinarer og er ikke gået af vejen for mere end 100 
deltagere pr. gang. Vi har konverteret planlagte rejser i andre lande til konsulentbesøg med virtuelt 
afsæt. Vi har haft studerende i ”virtuel praktik” og arbejdsløse i virtuel erhvervsprøvning.  Samtidig 
med det virtuelle virke har vi – hvor det har været muligt og forsvarligt – stadig setes fysisk med 
vores samarbejdspartnere og studerende, hvilket også har krævet nye og innovative løsninger. 

Videncenter for Sundhedsfremme ved UC Syd er efterhånden et af professionshøjskolernes 
ældste videncentre, der fortsat eksisterer, og der skal mere end en pandemi til at slå os af pinden! 
Vi er gennem fælles ledelse og opgaveløsning tæt forbundet med Det nationale videncenter 
KOSMOS, som er det nationale videncenter for børn og unges kost, motion og sundhed, og denne 
position er konsolideret på nationalt plan med en partnerskabsaftale med Københavns 
Professionshøjskole, så der nu er en KOSMOS afdeling i både Øst- og Vestdanmark. Aftalen med 
Københavns Professionshøjskole er netop blevet forlænget yderligere med 3 år. 

Vi rummer sekretariatsfunktionen for den internationale organisation Schools for Health in Europe 
Network Foundation (SHE) og servicerer her en stadig voksende medlemsskare, som ved årets 
udgang talte 40 lande! I netværket har det været et travlt år, hvor alle lande og forskere har 
bidraget til sundhedsfremmende praksisudvikling og viden omkring skole-og dagtilbud i en 
coconaramt verden. Det er en spændende og enestående opgave at lede SHEs sekretariat til 
fremtidens udvikling på skolesundhedsområdet sammen med vores mange europæiske og 
centralasiatiske samarbejdspartnere.  

Men vi har mange andre opgaver end de nævnte. I denne årsrapport gives eksempler på 
Videncenter for Sundhedsfremmes opgaver og mangesidede indsats i 2020. Vi vil præsentere 
læserne for eksempler på, hvad videncentrets medarbejdere og de UC-kolleger, som har løst 
opgaver i vores regi, har præsteret i året, der gik. God læselyst! 

  

Venlig hilsen 

Lone Oest, Ulla Pedersen & Børge Koch 

Haderslev, maj 2021 
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2.Om Videncenter for Sundhedsfremme 
Videncenter for Sundhedsfremme ved UC Syd er efterhånden et af de ældste videncentre ved 
professionshøjskoler, der fortsat eksisterer og som eksisterer godt!  

Der var pr. 1. januar 2021 ti ansatte, inklusive videncenterchefen og 1 ph.d.-studerende med 
tilknytning til videncentret.  

Desuden har videncenteret et tæt samarbejdsfællesskab med 3 kollegaer fra sundhedsfaglig 
efteruddannelse (UC SYD) og 1 ekstern kollega fra Lærings-og Forskningshuset, Aabenraa.  

Videncenter for Sundhedsfremme er en organisatorisk udviklings-og innovations-enhed under 
Videreuddannelsen på UC SYD med kontor i Haderslev har udviklings-og forskningsopgaver 
overalt i Danmark, Europa og Centralasien. Videncenteret har interesse-og samarbejdsfællesskab 
med de fire forskningsprogrammer på UC SYD, og flere videncentermedarbejdere har i 2020 haft 
forskningsprojekter i programmerne.  

Videncenter for Sundhedsfremme arbejder ud fra et positivt, bredt og dynamisk sundhedsbegreb, 
der har sundhedsfremme som et overordnet og generelt formål. Det vil sige, at videncentret 
gennem sine aktiviteter søger at fremme folkesundheden ved at skabe rammer og muligheder for 
at mobilisere borgernes ressourcer og handlekompetence. Vi arbejder ud fra den forståelse, at 
sundhedsfremme ikke kun har som formål at hjælpe mennesker til at træffe sunde valg, men også 
handler om at involvere borgere i et samararbejde målrettet mod at sikre alles adgang til sunde 
valg og samtidig søge at reducere social ulighed i sundhed. Videncentrets indsatser er derfor både 
rettet mod livsstil og mod ændring af levevilkår.  

 

        

 

 

3.Udvikling og innovation 
Videncenter for Sundhedsfremmes placering i UC SYDs afdeling Videreuddannelse betyder, at vi 
naturligt løser udviklings-og forskningsopgaver inden for felterne udvikling, innovation og 
videreuddannelse. Med innovativ tankegang og ud fra viden, baseret på egen og andres 
udviklings-og forskningsprojekter, udvikler vi nye eller væsentligt forbedrede produkter, ydelser og 
metoder, relateret til sundhedsfremme og med særligt fokus på de professioner, som UC SYD 
uddanner og samarbejder med. Vi tilstræber at være bindeled mellem viden, uddannelse og 
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arbejdsmarked og yder praktiske, konkrete bidrag til de udfordringer, som praksis oplever, og som 
forskningen peger på. 

En komplet liste over videncentrets 2020-projekter kan ses i denne årsrapports bilag. 

 

3.1 Udvikling af mad og muskler i højt humør 
Videncenter for sundhedsfremme indgik i starten af 2020 et samarbejde med Arla omkring 'Arla 
Food Movers', tidligere kendt som skolernes sundhedsuger. Arla Food Movers er en helt ny 
kampagne til skolebørn, der forener det bedste fra UC SYDs projekt Aktiv Året Rundt og Arlas 
undervisningsmateriale MADmovers. 

Projektet oplevede stor efterspørgsel og måtte i 2020 lukke tilmeldingen ved 125.000 tilmeldte 
skolebørn. Projektet forløb i ugerne 39-41 og havde i år temaet ´Mad, muskler og højt humør´. 
Projektet er med til at give børn sundere vaner indenfor områderne mad, måltider og bevægelse. 
Der er udviklet materialer til både elever, lærere og forældre og det er gratis at deltage. Projektet er 
evalueret meget positivt af lærerne, så der er ikke tvivl om, at projektets nye materiale til 2021 vil 
blive vel mødt. 

Kontakt Anders Flaskager for mere information: AFLA@ucsyd.dk 

 

 

 

3.2 Lone og Monopolet 
Projekt SUNDiVærk er udviklet af Videncenter for Sundhedsfremme, har været tilbudt studerende 
ved UC SYD som et forløb omkring innovation, entreprenørskab og iværksætteri med fokus på at 
skabe sit eget drømmejob, enten i en privat virksomhed eller i egen virksomhed. 
Samarbejdspartnerne UdviklingsCenter Syd og Haderslev Erhvervsråd har medvirket med 
undervisning, networking, mentoring og formidling af kontakter. Den 3. marts 2020 sluttede 
projektet aktiviteterne med en fælles dag for de 115 studerende, der har deltaget i de forløbne 3 år.  

Blandt andet gav "Lone og Monopolet" gode råd til alt mellem himmel og jord: 

 Du skal turde række ud og spørge efter hjælp. 
 Der er sjældent nogen, som kan snuppe din idé, for din idé er dig. Hvis nogen stjæler den, 

kan de ikke udføre den, som du kan. 
 Hvis du har brug for at vende din idé med nogen i fortrolighed, så brug dit lokale 

erhvervsråd. 



 
 
 
 

7 
              Årsrapport 2020. Videncenter for Sundhedsfremme 

www.ucsyd.dk/sundhed  
 

 Find iværksættergrupper på for eksempel Facebook og eftersøg nogen, som kan lave en 
hjemmeside til dig for et lille beløb. Vær ærlig og forklar, hvordan din situation ser ud. 

 Overvej, om du har behov for en hjemmeside. Måske kan du nøjes med sociale medier til 
at begynde med. 

 Overvej, hvordan du kan tjene de 1500 kroner, som du tjener på en ti timer på dit fritidsjob 
ved at tilbyde dit produkt eller din ydelse. 

Kontakt Lone Oest for yderligere information: lool@ucsyd.dk 

                        

 

 

3.3 Unge fra Kolding medvirker til ny WHO-sundhedsdagsorden 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i Europa arbejder for tiden på en sundhedsstrategi for 
børn og unge. Det er en plan, der vil bidrage til at forbedre unges sundhed og trivsel og sikre, at 
landene i Europa forpligter sig til at træffe beslutninger netop til at fremme sundhed og trivsel. 
Planen, som vil komme til at virke frem til 2030, vil have opmærksomhed på betydningen af unges 
sundhed, opstille nøgleområder for forbedringer og skitsere de mål, der skal nås i de enkelte 
lande. 

Det nationale videncenter KOSMOS ved UC SYD gennemførte i 2020 denne undersøgelse i 
Danmark for at høre danske børn og unges synspunkter, så de kunne være med til at forme 
planen for børn og unges sundhed i Europa. Elever fra 4.-, 5.- og 6. årgang på Kolding Realskole 
blev bedt om oplysninger om sig selv, om skolen og den enkeltes elevs synspunkter om, hvad 
regeringerne skal gøre for at fremme de unges sundhed i fremtiden. 

Kontakt Børge Koch for yderligere information: BFKO@ucsyd.dk 

 

 

3.4 Hoppelines højskole og Hoppelines julekalender 
Hoppeline hoppede i 2020 ud i nye tiltag med sin højskole for pædagogisk personale i dagtilbud. 
Deltagere kunne lære mere om kropslighed og bevægelse, og der blev taget udgangspunkt i den 
styrkede pædagogiske læreplan. Målet var at styrke børnenes positive oplevelser med bevægelse 
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gennem leg i et fantasifuldt univers der samtidig styrker børnefællesskabet. Hoppelines Højskole 
bestod af fire undervisningsgange.  

Hoppeline var igen på banen i december. Her blev chokoladen skiftet ud med dans, leg og 
bevægelse, da det populære Hoppeline-univers blev til en julekalender. Hver decemberdag blev 
pædagoger, forældre og hele landets børn forkælet med gratis glæder i form af 
bevægelsesfortællinger, julesange – og andre overraskelser!!  

Kontakt Dorthe Zinck Iversen for yderligere information: DCIV@ycsyd.dk 

 

   

 
Hoppeline er et sundhedsfremmende projekt målrettet dagtilbud for børn i alderen 1½-6 år. Målet er at styrke 
børnenes positive oplevelser med bevægelse gennem leg i et fantasifuldt univers der samtidig styrker 
børnefællesskabet. 
Projektet er støttet af Nordea-fonden i et samarbejde med Det Nationale Videncenter KOSMOS under UC SYD der 
driver og har udviklet projektet. Fundamentet i projekt Hoppeline er bevægelsesfortælling, som har til hensigt at 
understøtte pædagogers arbejde med at gøre det legende og bevægelsesglæden til bærende elementer i 
pædagogisk tilrettelagt aktivitet i forhold til Den styrkede pædagogiske læreplan. 
Hoppeline projektet har udviklet et fleksibelt, gratis materiale, som kan downloades og anvendes på alle tidspunkter 
af året med forskelligt fokus. Man kan vælge at fortælle sammen med en stor eller en mindre børnegruppe, og man 
kan benytte fortællingen og materialerne i den rækkefølge, man ønsker, og med den intensitet, der passer ind i den 
pædagogiske hverdag. Læs mere på: https://hoppeline.dk/ 
 

 

3.5 Stort kompetenceudviklingsprojekt om værdighed 
Kommunalbestyrelserne har siden den 1. marts 2016 være forpligtet til at træffe beslutning om en 
værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.  I værdighedspolitikken skal 
kommunalbestyrelsen som minimum forholde sig til, hvordan kommunens ældrepleje kan 
understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af ældre: 

 Livskvalitet 
 Selvbestemmelse 
 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 
 Mad og ernæring 
 En værdig død 
 Pårørende 
 Bekæmpelse af ensomhed. 

Esbjerg Kommunes afdeling Sundhed & Omsorg ønsker at understøtte kommunens 
værdighedspolitik ved at undersøge a) Hvordan arbejder medarbejdere og ledere i Sundhed og 
Omsorg med værdighed i praksis i dag? b) Hvilke kompetencer skal der til for at styrke værdighed i 
praksis? 
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På baggrund af denne undersøgelse, der gennemføres af MarselisborgCentret foråret 2020 har 
Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg, SOSU Esbjerg og Videncenter for Sundhedsfremme, UC 
SYD udviklet og er i gang med at gennemføre kompetenceudvikling forløb for alle sundhedsfaglige 
medarbejdere i kommunen. Kontakt Vinie Levisen for yderligere information: VDHL@ucsyd.dk 

 

 

 

 

4. Forskning 
Videncenter for Sundhedsfremme har i 2020 deltaget i 3 forskningsprojekter med interne 
forskningsmidler, begge forankret i UC SYDs forskningsprogrammer. Ambitionen i 
forskningsprojekterne er at kvalificere og koble teori og praksis gennem udvikling af ny teoretisk 
viden, omsætning af eksisterende og ny viden i nye løsninger, indsatser, services mm. I daglig 
praksis samt formidling og implementering af ny viden, efterfulgt af systematisk opsamling af 
erfaringerne. 

4.1 ”Arbejdsløse mænd – Er interesseret i deres fysiske sundhed?” 
Det er kendt viden, at menneskets middellevetid er afhængig af socioøkonomiske faktorer som 
uddannelseslænge og indkomstgruppe, derudover har kønnet en stor betydning. Dette klinisk 
kontrolleret studie undersøger, hvordan interventioner med bl.a. mobile Health påvirker 
arbejdsløse mænds fysiske aktivitetsniveau, og det har vist nogle interessante resultater for både 
interventions- og kontrolgruppen, nemlig at mændene er interesseret i deres fysiske sundhed og 
med mobile Health kan man påvirke hyppigheden af, hvor ofte de både gør noget og tænker på 
deres fysiske sundhed. Kontakt Vinie Levisen for yderligere information: VDHL@ucsyd.dk 

4.2 Hygiejne i dagtilbud – en faglig og tværfaglig udfordring 
Undersøgelsen bygger på et casestudie i samarbejde med Esbjerg Kommune. 
Forskningsprojektets formål er at undersøge hvordan hygiejne i dagtilbud er forankret i relation til 
medarbejdernes viden og handlekompetencer i forhold til hygiejne i forhold til den styrkede 
pædagogiske læreplan - herunder at identificere udfordringer og muligheder i det pædagogiske 
arbejde i et sundhedsfremmende perspektiv. Samtidig giver forskningsprojektet et billede af, 
hvordan samarbejdet mellem dagtilbud og sundhedsplejen kan forstås ud fra dilemmaet mellem en 
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top-down- og en bottom-up tilgang. Kontakt Dorthe Zinck Iversen for yderligere information: 
DCIV@ucsyd.dk 

4.3 Faglige personalemøder der understøtter kollegial feedback og gensidig læring i 
dagtilbud  
Undersøgelsen bygger på et casestudie i samarbejde med Vejen Kommune. Forskningsprojektets 
formål er at undersøge, hvordan den pædagogiske praksis i forbindelse med implementeringen af 
den styrkede pædagogiske læreplan har arbejdet med at udvikle det professionelle pædagogiske 
læringsmiljø og samtidig styrke den kollegiale feedback og gensidige læring gennem pædagogiske 
personalemøder. Kontakt Dorthe Zinck Iversen for yderligere information: DCIV@ucsyd.dk 

Medarbejderne i UC SYD kan søge om interne forskningsmidler til eget forskningsprojekt. Der 
forskes i praksisspørgsmål og udfordringer som lærere, pædagoger, sygeplejersker, jordemødre, 
fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere oplever i hverdagen. Der er fire 
forskningsprogrammer, som afspejler de forskellige professioner på UC SYD: 
Barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme, Skole og undervisning, Socialt arbejde, 
forvaltning og social pædagogik, sundhedsfaglig praksis. Forskningsprogrammerne har til formål at 
drive, udvikle og kvalitetssikre UC SYDs forskning og udviklingsaktiviteter på tværs af 
professionsuddannelser, videreuddannelse og forskning.  

5. International forskning og udvikling 
Netværket for den sundhedsfremmende skole i Europa - Schools for Health in Europe Network 
Foundations (SHE) – har sit hovedkvarter i Videncenter for Sundhedsfremme på adressen i 
Haderslev. Det er en ære og forpligtelse at være udvalgt af EU og WHO til at varetage denne 
funktion på UC SYD, og det giver videncentret en international indsigt og indflydelse, som er helt 
unik. Forvaltning af netværkets økonomi, opgavekoordinering og udvikling varetages af 
medarbejdere i videncentret, og der samarbejdes med en lang række internationale 
interesseorganisationer, nationale undervisnings- og sundhedsministerier og andre myndigheder, 
samt universiteter. 

Samarbejdet med universiteter og forskere har en særlig position i SHE. SHE har sin egen 
forskergruppe tilknyttet, og den bestod ved udgangen af 2020 af 102 forskere fra 40 lande . 
Samtlige forskere har aktivt meldt sig ind i arbejdet, og de samarbejder om forskning på tværs af 
landegrænser. Medarbejderne fra Videncenter for Sundhedsfremme varetager koordinering af en 
lang række aktiviteter i gruppen og sikrer kontakt til den praksis, der forskes i. Alle de tilknyttede 
forskere er ressourcepersoner fra forskningsinstitutioner, primært universiteter, og har en solid og 
ofte unik ekspertise og interesse i udvikling af den sundhedsfremmende skole. Kontakt Anette 
Schulz for yderligere information: ANSC@ucsyd.dk 
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5.1 Artikel om det europæiske SHE-netværk 
Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) på Syddansk 
Universitet har fået en ny partner: UC SYD, og dermed er Videncenter for Sundhedsfremme rykket 
tættere på centeret. I en udgave af magasinet MOV:E, som udgives af FIIBL, er børn, unge, 
bevægelse og sundhed tema. Videncenterchef Børge Koch fra Videncenter for Sundhedsfremme 
har skrevet en artikel med et internationalt perspektiv: "Hvad gør det europæiske SHE-netværk for 
børn og unges sundhed?". Kontakt Børge Koch for yderligere information: BFKO@ucsyd.dk 

Find artiklen online på side 51 https://www.epaper.dk/fiibl/move9/ 

 

  

5.2 Nyt faktaark om sundhedskompetencer i skolen  
I september måned 2020 udkom et længe ventet faktaark, der omhandler sundhedskompetencer 
(også kaldet Health Literacy). Det har særligt fokus på skoler, børn og undervisningspersonale, og 
det giver et overblik over eksisterende evidens på området. Det er udgivet af SHE (Schools for 
Health in Europe Network Foundation), som har hovedkvarter på UC SYD, og forfatterne er store 
kapaciteter på området: Orkan Okan, Leena Paakkari, and Kevin Dadaczynski, alle medlemmer af 
SHE's forskernetværk. Kontakt Ulla Pedersen for yderligere information: UPED@ucsyd.dk 

Se faktaarket her: https://www.schoolsforhealth.org/sites/default/files/editor/fact-sheets/factsheet-
2020-english.pdf 
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5.3 Sunde vaner gennem digitale spil - SUGAPAS 
I et stort europæiske projekt arbejder KOSMOS med at gøre fysisk aktive via tilpassede gaming-
aktiviteter. Og fokus rettes også mod at skabe mere lige vilkår for børn og unges deltagelse. 

Normalt forbindes tanken om elektroniske spil og videospil med børn og unge, som i timevis sidder 
klistret til skærmen. Men det vil projekt SUGAPAS lave om på. 

SUGAPAS er en forkortelse af ‘Supporting Gamified Physical Activities in & out of Schools’. I 
projektet udvikles en række mobilspil, som skal stimulere børn og unge til øget fysisk aktivitet. 
Sideløbende udvikles digitale læringsprogrammer til lærere i folkeskolerne, så de får øgede 
kompetencer på området, inklusiv mere viden om sundhedsproblematikker. For KOSMOS er det 
en oplagt mulighed til at finde nye veje til at skabe fysisk aktivitet og sundere vaner for børn og 
unge. 

   -     Vi vil gerne udfordre opfattelsen af, at gamificering påvirker sundheden negativt, fortæller 
Frederik Fog Svenden fra KOSMOS, ansat i Videncenter for Sundhedsfremme og fortsætter: 
”SUGAPAS er i gang med at udvikle nye, spændende spil, og inden længe er vi klar til at tage ud 
på danske skoler og teste spillene sammen med lærere og elever”. Kontakt Frederik Fog 
Svendsen for yderligere information: FSSV@ucsyd.dk 

 

 

6. Samarbejde på kryds og tværs 
I det følgende vil Videncenter for Sundhedsfremmes samarbejde i forskellige sammenhænge blive 
beskrevet: Samarbejde med UC SYDs grunduddannelser, forskningssamarbejde, samarbejde med 
afdelingen for videreuddannelse på UC SYD samt samarbejde i partnerskaber, i netværk og i 
internationale sammenhænge. Til slut beskrives samarbejde, der omhandler den sociale 
forpligtelse. 

6.1. Samarbejde med UC SYD`s grunduddannelser og studerende 
Videncenter for Sundhedsfremme inviterer hvert år en række kolleger fra grunduddannelserne ind 
som deltagere i videncentrets aktiviteter. I 2020 drejede det sig om 14 personer. Desuden havde 4 
af videncentrets ansatte driftsopgaver på UC SYDs grunduddannelser, svarende til 1,29 årsværk. 
Der er undervist på: Pædagoguddannelsen i Aabenraa, Pædagoguddannelsen i Esbjerg, 
Pædagoguddannelsen i Kolding, Læreruddannelsen i Haderslev, kommunikations-uddannelsen i 
Haderslev og sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa. 
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I 2020 deltog Videncenter for Sundhedsfremme i interne projekter, initieret af UC SYD, sammen 
med deltagere fra mange områder af vores organisation. Vi bidrog bl.a. med vejledning af 
adjunkter, se nedenfor. 

Adjunktvejledning: 
Videncenter for Sundhedsfremme har et medlem i UC SYD`s adjunktvejledergruppe. I 2020 var 
der 8 adjunktvejledningsforløb med adjunkter fra ergoterapeutuddannelsen, 
laborantuddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, forskningsafdelingen, læreruddannelsen, 
pædagoguddannelsen og efter-og videreuddannelsen. Nogle vejledningsforløb kommer til at 
indebære et udvidet samarbejde, idet nogle af adjunkterne fra tid til anden inddrages i 
videncentrets aktiviteter og undervisning til gensidig gavn. 
 

 

6.2 Samarbejde med UC SYDs Videreuddannelse 
Medarbejderne ved Videncenter for Sundhedsfremme underviste på en lang række 
videreuddannelsesforløb i UC SYDs Videreuddannelse og var vejledere for modulopgaver på både 
sundhedsfaglig og pædagogisk diplomuddannelse, heraf 8 afsluttende diplomafgangsopgaver. I alt 
løftede 5 medarbejdere fra Videncenter for Sundhedsfremme opgaver i videreuddannelsesregi 
svarende til cirka 3,55 årsværk i 2020.  

En diplomuddannelse giver ny viden, nye kompetencer og nye muligheder inden for de 
studerendes fagområde. Det giver dem en aktuel og meget brugbar viden – og det giver 
videncenteret en tæt og god forbindelse til praksis, samtidig med, at vi har mulighed for at formidle 
resultater fra udviklings-og-forskningsprojekter. Sidstnævnte var tilfældet i de nye sundhedsfaglige 
diplommoduler, som Videncenter for Sundhedsfremme har været medudvikler af i 2020, se 
nedenfor. 

Nye sundhedsfaglige diplommoduler og akademimoduler i 2020 
 

 Sundhedsfagligt diplommodul i sundhedsindsatser på arbejdspladsen 
 Akademimodul: Multikompleksitet i sundhedsfaglig praksis. 
 Sundhedsfagligt diplommodul i videnskabsteori. 
 Praksisvejlederuddannelsen for skole- og dagtilbud praksisvejlederuddannelse i 

Haderslev Kommune.  
 

 

6.3 Samarbejde med universiteter 
Videncenter for Sundhedsfremme tager del i en lang række projekter, der gennemføres i 
samarbejde med universiteter, både i Danmark og i udlandet. I 2020 måtte vi sætte vores 
ambitionsniveau lidt ned med vores samarbejdsaktiviteter og deltog således i 2 formaliseret 
forskningsnetværk i Danmark og udlandet. Der er tale om mange forskellige samarbejdsformer og 
aktiviteter i meget forskelligt omfang.  

Universiteternes studerende stifter også bekendtskab med Videncenter for Sundhedsfremme på 
anden vis. Vi modtager nemlig universitetsstuderende i praktik i deres bachelor- og kandidatforløb. 
I 2020 blev det til 1 studerende fra Syddansk Universitet i 16 ugers praktik i videncentret. 
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Det største samarbejdsfelt mellem videncentret og universiteterne er imidlertid ph.d.-studierne. 1 
person fra Videncenter for Sundhedsfremme var i 2020 gået i gang med sit ph.d.-studie i 
samarbejde med Syddansk Universitet og LEGO. 

6.4 Samarbejde i partnerskaber  
Videncenter for Sundhedsfremme har mange eksterne samarbejdspartnere og indgår som 
videncenter i en række formaliserede partnerskaber. I 2020 satte vi ikke farten så meget ned og 
deltog derfor i 15 partnerskabsnetværk i Danmark. Videncentret er desuden i formaliseret dialog 
med en lang række styrelser og ministerier, bl.a. Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, 
Undervisningsministeriet samt Fødevarestyrelsen. Der samarbejdes også med kommunale og 
regionale politikere og embedsmænd i en lang række kommuner og regioner. 

6.5. Samarbejde i netværk 
Videncenter for Sundhedsfremme drev i 2020 følgende netværk: 

Folkeskolernes SOL-netværk, som fremmer den sundhedsfremmende dimension i landets 
folkeskoler. SOL er en forkortelse for Sundhed – Omsorg – Læring. 

Netværk for idrætslærere, som fokuserer på folkeskolereformens krav til idræt og bevægelse. 

Netværk for sårsygeplejersker, rettet mod sygeplejersker, som har taget efter- og 
diplomuddannelse hos UC SYD med sår som speciale. 

Videncenter for Sundhedsfremme er repræsenteret i adskillige fora, råd, udvalg og ekspertgrupper. 

6.6. WHO 
Videncenter for Sundhedsfremme har via sin sekretariatsfunktion i SHE et tæt samarbejde med 
verdenssundhedsorganisationen WHO om sundhedsfremmende skoler i Europa og Centralasien. 
Der har i 2020 været afholdt regelmæssige møder, og medarbejdere fra videncenteret har på 
WHO’s opfordring stået for oplæg på internationale konferencer og møder. Blandt andet har SHE 
haft sæde i en såkaldt TAG-gruppe (Technical Advisory Group) vedr. skolelukninger og COVID-19 
og har her medvirket til at forme WHO’s strategi på området. 

Desuden har vi samarbejdet med WHO og en række europæiske lande i projektet ‘Youth 
Participation’, hvor børn og unge blev inddraget i udarbejdelsen af WHO’s europæiske børn-og 
unge sundhedspolitik. Vi har her sikret kontakt til danske børn på forskellige klassetrin, så de har 
kunnet give deres bidrag til WHO’s materiale. 

 

6.7. Samarbejde om en social forpligtelse 
Videncenter for Sundhedsfremme ser det som sin opgave at være med til at fremme sundheden i 
det omkringliggende samfund. Derfor påtager sig videncentret sig en social forpligtelse ved at tage 
personer i erhvervsprøvning, når deres uddannelse matcher videncenterets virkefelt. I 2020 
drejede det sig om 5 personer, som var hos os i henholdsvis 25, 7, 13, 14 og 4 uger. De løste 
opgaver under supervision af videncentrets medarbejdere.  

 

7. Vidensflow 
Videncentret har formidling af viden som en af sine hovedopgaver. I det følgende sættes fokus på 
en række udvalgte formidlingsformer: Publikationer, hjemmesider, nyhedsbreve samt konferencer. 
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7.1. Publikationer  
Videncenter for Sundhedsfremme havde i 2020 en skriftlig produktion, der bestod af følgende: 

Offentliggjorte artikler:                  6 stk.  

Inspirationsmaterialer:                          1 stk. 

Submittede artikler til peer reviewed tidsskrifter:                     1 stk. 

Submittede kapitler til bøger på autoritetslisten:                       3 stk. 

En samlet oversigt over udgivelserne findes i bilaget sidst i rapporten.  

7.2. Hjemmesider 
Videncenter for Sundhedsfremme driver syv hjemmesider: 

www.ucsyd.dk/sundhed, www.vicekosmos.dk, www.hoppeline, 
http://hepcom.eu.prolinux4.curanetserver.dk/, www.schoolsforhealth.org, www.sundivaerk.dk og 
www.sundeunge.dk.    

Videncentret havde desuden en række profiler på sociale medier i 2020: 

 Fire Facebook profiler: Schools for Health in Europe Network Foundation, Hoppeline, 
SUNDiværk og mænds mobile sundhed. 

 En LinkedIn profil: Schools for Health in Europe Network Foundation 
 En Twitter profil: Schools for Health in Europe Network Foundation 
 To YouTube kanaler: Schools for Health in Europe Network Foundation og Hoppeline 

7.3. Nyhedsbreve 
Videncenter for Sundhedsfremmes nyhedsbreve når ud i hele Danmark og også i nogen grad til 
nabolandene Norge, Tyskland og Sverige. Vores læserskare er trofast og følger med i vores 
oversigt over nyhedsfremmetiltag i udland og indland. For os er nyhedsbrevet et væsentligt værktøj 
til at formidle de aftryk, som vi sætter inden for sundhedsfremme for både børn, voksne og ældre.   

Videncenter for Sundhedsfremme udgiver et elektronisk nyhedsbrev, der beskriver videncentrets 
aktiviteter og publikationer samt gør opmærksom på nationale og internationale strømninger og 
nyheder inden for feltet. Der blev udsendt 6 nyhedsbreve i 2020. Videncentret står også for 
Schools for Health in Europe Network Foundations (SHE`s) nyhedsbrev på engelsk, hvor der blev 
udsendt 7 nyhedsbreve i 2020. Dette nyhedsbrev skrives på engelsk, og det sendes til abonnenter 
i SHE’s 40 medlemslande i Europa og Centralasien. 

7.4. Konferencer 
På grund af corona-pandemien blev det i 2020 trods alt til 6 konferencer og en faglig temadage 
med et bredt spekter af emner, relateret til sundhed og sundhedsfremme. En enkelt national 
temadag ved fysisk fremmøde og 5 internationale konferencer ved online møde.  

 

8. Planer for 2021 
2021 er startet godt i forhold til at etablere nye projekter, og arbejdet under hjemsendelsen har 
således allerede båret frugt.  
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Især projekter omkring børn og unge er lykkedes, og der vil i 2021 blive sat ekstra fokus på 
Byggelegepladsen for de 0-6 årige. Et projekt, der forsøges etableret både lokalt og nationalt i 
Danmark. Projektet styrker børns kompetencer omkring motorik, samarbejdsevne og kreativitet, - 
kompetencer, som efterspørges hos fremtidens samfundsborgere. 

Efter pandemien vil det også være oplagt at centrere indsatsen på daginstitutioner og skolers 
arbejde omkring hygiejne og arbejdsmiljø. Der planlægges et unikt samarbejde mellem et 
fagforbund og videncenteret om udvikling af et undervisningsmateriale til en række skoler og 
klasser i landet. Især kommer CO2 indholdet i klasselokalerne i fokus i materialet.  

I slutningen af 2020 indgik University College SYD og Københavns 
Professionshøjskole/Videreuddannelsen (KP) en ny samarbejdsaftale om KOSMOS og aftalen er 
nu gældende frem til 2024. Forlængelsen af samarbejdet kommer på baggrund af, at samarbejdet 
er kommet rigtig godt i gang, og i 2021 planlægges første større satsning på skolernes 
sundhedsundervisning. 

Videncenter for Sundhedsfremme ønsker desuden i 2021 at fortsætte et fokus på 
udviklingsprojekter omkring mænds sundhed, som fortsat er et væsentligt tema, - ikke mindst set i 
et ulighedsperspektiv i sundhed. 

Desuden vil der i 2021 blive arbejdet på et partnerskab omkring et halbyggeri i Odense, hvor 
videncenterets viden og kompetencer omkring sundhedsfremme, sundhedspædagogik og 
forebyggelse kommer i spil. 

Udvikling, innovation, nytænkning er fortsat videncentrets stærke kort. I 2021 satser vi på, at de 
projekt-og samarbejdstiltag med bl.a. Almen lægepraksis og Veteranindsatsen, der blev etableret i 
2019, realiseres.  

Vi vil arbejde videre med at finde og udvikle både offentlige og private virksomheders 
innovationspotentiale og derved skabe merværdi og læring. Der er nok at tage fat på, og vi er 
parate! 

2021 Videncenter for Sundhedsfremme, UC SYD. 
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Bilag: Nøgletal for Videncenter for Sundhedsfremme 2020 
 

 

  

A. Ansatte i Videncentret pr. 1. januar 2020: 11 personer  
 Anders Flaskager (AFLA) 
 Børge Koch (BFKO) 
 Kristian Rasmussen (KRRA) 
 Vinie Levisen (VLDH) 
 Ulla Pedersen (UPED) 
 Lise Hostrup Sønnichsen (LHOS) 
 Lone Oest (LOOL) 
 Anette Schulz (ANSC) 
 Dorthe Iversen (DCIV) 
 Frederik Skov Svendsen (FSSV) 

Desuden har videncenteret et tæt samarbejdsfællesskab med Ellen Sandahl Sørensen (ESSO), 
Jette Surlykke Tobiasen (JSTO), Trine Engelbrecht (TENG) fra sundhedsfaglig efteruddannelse 
(UC SYD) og Caroline Moos fra Lærings-og Forskningshuset, Aabenraa 

 

B. Forskningsaktiviteter 
B.1 Antal partnerskaber i forskningsnetværk (universiteter): 2 stk. 

 SHE: I SHE er 102 forskere fra 40 lande organiseret i en forskergruppe, som ledes af 
medarbejdere fra Videncenter for Sundhedsfremme 

 Active Healthy Kids 
 Syddansk Universitet 

B.2 Antal forskningsprojekter:  
Ph.d.studier - igangværende i 2020: 1 stk. 

Lise Sønnichsen (LHOS): Playful Learning - Engagerede og kropsligt aktive måder at arbejde med 
leg ved curriculære temaer i pædagog- og læreruddannelsen. 
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B.3 Interne forskningsprojekter i 2020:  4 stk. 
Dorthe Iversen (DCIV): Hygiejne i dagtilbud – en faglig og tværfaglig udfordring 

Dorthe Iversen (DCIV): Faglige personalemøder der understøtter kollegial feedback og gensidig 
læring i dagtilbud  

Vinie Levisen (VDHL): Arbejdsløse mænd – Er interesseret i deres fysiske sundhed? 

Kristian Rasmussen (KRRA): Interviewundersøgelse: Projekt Q - en parallelindsats for sårbare 
kvinder (jobcenter og mental sundhedsfremme med afsæt i Haderslev Kommunes sundhedspolitik: 
Det Dobbelte KRAM).  

 

C. Udviklingsaktiviteter 
C.1. Antal partnerskaber i udviklingsnetværk: 15 stk. 

Hoppeline (UC SYD, Nordea Fonden) 

KOSMOS (UC SYD og Københavns Professionshøjskole) 

WHO og UC SYD (i proces ang. UC SYDs anmodning om at blive collaborating centre. Samt et 
samarbejde omkring COVID-19 og skoler)  

SHE Network Foundation (sammen med 40 andre  lande, som har en koordinator i SHE- 
netværket samt 102 forskere) 

UdviklingsCenter Syd, Haderslev Erhvervsråd, Erhvervsstyrelsen, COWI – SUNDiVærk 

Esbjerg kommune og SOSU Esbjerg – ”Værdighed i praksis” (VIP).  

Horsens kommunes Sundhedscenter m.fl. 

Lærings- og forskningshuset Aabenraa ”Den gode samtale” 

Børneinstitutionen ”Suset” – Hoppeline 

Steno Diabetes Center, Odense 

Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark 

Haderslev Kommune, partnerskab om pårørende til veteraner med PTSD 

Fredericia Kommune, Styrkelse af Overgange for sårbare familier 

NUBU (Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge) 

Kolding Realskole 

 

C.2. Antal udviklingsaktiviteter (ud over forskningsprojekterne, internt finansierede): 11 stk.  

Vejledning af adjunkter (UPED) 

KOSMOS (UPED, BFKO) 

Kompetenceudviklingsforløb for alle sundhedsprofessionelle og lederseminar med fokus på 
”Værdighed i praksis” (VIP), Esbjerg Kommune (VDHL) 
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Udviklings-og-evalueringsforløb for sundhedsprofessionelle med fokus på ”sundhedsfremmende 
kommunikation”, i tæt samarbejde med den sundhedsfaglige ledelse i Horsens Kommune (VDHL) 

Udvikling af struktur og indhold på de tre uddannelsesniveauer a) Instruktøruddannelsen b) 
Underviseruddannelsen og c) Basiskurser for alle sundhedsprofessionelle på sygehusene i Region 
Syddanmark i samarbejde med Lærings- og forskningshuset Aabenraa ”Den gode samtale” 
(VDHL)(TENG) 

Udviklingsprojekt (”Kunst og sundhed”) i samarbejde med kunstmuseet Trapholt, Kolding (DCIV, 
VDHL, AFLA, LOOL) 

Planlægning i forhold til Haderslev Hallen (BFKO) 

Arbejdsmiljørepræsentant, Forskning og videreuddannelse (LOOL) 

Medlem af studierådet, Ernæring og sundhed (BFKO) 

Årsrapport 2019 (UPED, BFKO, LOOL) 

Nyhedsbreve, Videncenter for Sundhedsfremme (UPED) 

 

C.3. Antal større udviklingsprojekter og konsulentopgaver (ud over forskningsprojekterne, 
eksternt finansierede): 20 stk.  

Schools for Health in Europe Network Foundation / EU 

KOSMOS 

Adjunktvejleder 

Redaktør, nyhedsbrev for Videncenter for Sundhedsfremme 

Projekt SUNDiVærk 

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) og Steno Diabetes Center, Odense – Digital Diabetes 

Steno Diabetes Center, København 

Fredericia Kommune – evaluering af projekt Styrkelse af Overgange for sårbare familier 

Projekt Arla Food Movers – Skolernes sundhedsuger 

Værdighed i praksis – Esbjerg Kommune kompetenceudvikling af 350 sundhedsprofessionelle 
(SHP) 

Den gode samtale – Sygehusene Region Syddanmark - Udvikling af manualer og 
kompetenceudvikling af SHP på alle sygehusene 

Sundhedsfremmende kommunikation – Horsens Kommune 

Sundhedscoaching Fredericia Kommune 

Mestring & Medborgerskab Esbjerg kommune 

Haderslev Realskole – Sundhedsfremme 

National arbejdsgruppe, akutsygeplejerskeuddannelsen  
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Akutsygepleje, Tønder kommune 

Rehabilitering, 3 dages tværprofessionelt kursusforløb for alle nyansatte i Aabenraa kommune. 

Behandlersygeplejerskeuddannelsen (akutsygeplejerskeuddannelsen), patientologimodul (10 
ECTS), Region Syddanmark 

Basismodul i akutsygepleje (akutsygeplejerskeuddannelsen), sygeplejeteori og praksis (5 ECTS) 
og Akutsygepleje (5 ECTS), Region Syddanmark 

Projekt: Styrkelse af psykisk arbejdsmiljø” – Kolding Realskole 

Alternativt idrætstilbud til udsatte børn og unge i samarbejde med Odense Kommune og NUBU 
(igangværende mhp. fondsansøgning)  

Sparring/vejledning i forbindelse med strategiudvikling af Esbjerg Kommunes politik for idræts- og 
fritidsliv. 

KaMiBe (Karakterstyrker, mindfulness og bevægelse): Skole-og dagtilbudsområdet. Haderslev og 
Kerteminde Kommuner. 

 

C.4. Antal små konsulentopgaver, oplæg, udvalgsdeltagelse og censoropgaver: 11 stk. 

Censor coachuddannelsen 

Steno Diabetes Center Odense (SDSO) – Den handlekompetente vejleder 

Projektudvikling kunst og sundhed – Trapholt Kunstmuseum 

Kreativitet og innovation på afgangsmodulet i Diplom i Ledelse 

Pårørende til Veteraner med PTSD i samarbejde med Fredericia, Sønderborg og Haderslev 
kommuner 

Ekstern national censor ved diplomopgaver 

Nationalt Simulationsnetværk – Nurse SUN netværk. 

Afsluttende modul (akutsygeplejerskeuddannelsen), underviser og vejleder.  

Klinisk vejledermodul, underviser og vejleder.  

Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis, vejleder 

Sår-uddannelsen, vejleder  

 

C.5. Antal nyudviklede efteruddannelsestilbud: 4 stk 

C.5.1 Diplom- og akademimoduler: 

Sundhedsindsatser på Arbejdspladsen - UC SYD 

Akademimodul Multikompleksitet i sundhedsfaglig praksis – Region Syddanmark 

Videnskabsteori diplommodul (10 ETCS) 



 
 
 
 

21 
              Årsrapport 2020. Videncenter for Sundhedsfremme 

www.ucsyd.dk/sundhed  
 

Praksisvejlederuddannelse. Opbygning og afvikling af praksisvejlederuddannelsen for skole- og 
dagtilbudsområdet. Rekvirent: Haderslev Kommune 

C.5.2 Sundhedsfaglige kurser: 8 stk 

Seminar i pleje og behandling af sår:  UC SYD 

o 21 jan 2020 arterielle og venøse sår 
o 22. jan. 2020 oprensning af sår 
o 4. feb. 2020 arterielle sår ætiologi og behandling  
o 5. feb. 202 diagnostik og behandling af sårtyper – workshop kompressionsbehandling 
o 2. marts 2020 Venøse sår – ætiologi og behandling  
o 9. sept. 2020 den diabetiske fod 
o 10. sept. 2020 Den diabetiske fod – behandling af fodsår 

December 2020: Online kompetenceforløb: Digital diabetes – Steno Diabetes Center Odense og 
Syddansk Sundhedsinnovation. 

 

C.6. Antal konferencer/faglige temadage: 6 stk. 

 6.03.20: Sårnetværksdag 
 11.06.20: Konference for SHE koordinatorer. SHE (Schools for Health in Europe Network 

Foundation) / EU 
 11.06.20: Konference for SHE forskningsgruppe. SHE (Schools for Health in Europe 

Network   Foundation) / EU 
 28. – 29.10.20: Konference for SHE forskningsgruppe. SHE (Schools for Health in Europe 

Network Foundation) / EU 
 29. – 30.10.20: Assembly meeting 2020. SHE (Schools for Health in Europe Network 

Foundation) / EU 
 06.11.20: SHE Academy 2020. SHE (Schools for Health in Europe Network Foundation) / 

EU 
 30.09.20: Temadag for Haderslev Kommunes praksisvejledere (dagtilbud og skole): 

Introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Rekvirent: Haderslev Kommune 
 

D. International dimension 

D.1. Antal ansatte, der har været involveret i internationale udviklingsprojekter: 4 personer 

ANSC, BFKO, UPED, FSSV 

 

D.2. Antal internationale udviklingsprojekter og konferencedeltagelse: 4 stk. 

 AgeSam/CareSam – internationalt projekt (JSTO) 
 Erasmus+ i projekt SUGAPAS - Igennem SHE Network (FSSV) 
 Dansk national koordinator i SHE (BFKO) 
 Manager af SHE-netværket (ANSC) og SHE-konsulenter (UPED) (Caroline Moos) 
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E. Publikationer 

E.1. Antal publikationer: 

Offentliggjorte artikler:                             6 stk.  

Inspirationsmaterialer:                             1 stk. 

Submittede artikler til peer reviewed tidsskrifter:                            1 stk. 

Submittede kapitler til bøger på autoritetslisten:                           3 stk. 

 

E. 2. Publikationer 

Collier, Luciana Santos; da Cunha, Juliana Pelluso Fernandes; Rohan, Philippe de Azeredo; Neto, 
Ranulfo Cavalari (Red. Pedersen, Ulla & Moos, Caroline) (2020): Materials for teachers: Health 
promoting schools and social inequalities. Haderslev: Schools for Health in Europe Network 
Foundation. ISBN 978-87-972118-6- 

Jesper von Seelen, Lene Lechner Nielsen, Jakob Ravn, Frederik Fog Svendsen, Emma Esmann, 
Jakob Worsøe, Fabian Unmack, Maria Moesgaard, Stine Lønne Grønbæk, Sissel Warncke 
Hansen, Tanja Nielsen (2020): Teori i idrætsundervisningen - Integreret i eller adskilt fra 
bevægelsen? Mov:e, Nr. 10, S. 24-33. Odense M. 

Koch, B. & Lagoni, A. (2020): Et sundhedspædagogisk spørgsmål om folkeskolens didaktiske 
fokus og ansvar for dannelse af elevernes madkultur, madtrend og prioritering, via valgfaget 
madkundskab: ”Har du lavet mad med din familie i dag? Folkeskolen. 

Koch, B. (2020): Mad og Fællesskaber. Folkeskolen d.31.08.20 

Levisen, V.D.H., Oest, L., Saurbrey Pals, R., Laursen, R. H., Rauff, K., Hempler, N. F. (2020): 
Hvordan kan sundheden fremmes hos voksne med psykisk sygdom? – Implementering af et 
nyudviklet sundhedspædagogisk koncept til facilitering af et bedre samarbejde om sundhed i 
BestPractice august 2020 https://bpno.dk/2020/08/14/hvordan-kan-sundheden-fremmes-hos-
voksne-med-psykisk-sygdom-implementering-af-et-nyudviklet-sundhedspaedagogisk-koncept-til-
facilitering-af-bedre-samarbejde-om-sundhed/ 

Pals, Regitze Anne Saurbrey; Drejer; Sabina; Laursen, Rikke Hjort; Oest, Lone; Levisen, Vinie 
Diana Hvidbak; Krogh, Naja Ramskov; Hempler, Nana Folmann (2020): Implementing a 
collaborative model in health promotion practice: a process evaluation of a health education 
programme targeting users with mental health problems. i: BMC Health Services Research, 
https://doi.org/10.1186/s12913-019-4819-1 

Pedersen, Ulla (2020): Børns sundhed og trivsel - lidt statistik til eftertanke. I folkeskolen.dk d. 
16.08.20  

Pedersen, Ulla (2020): Sundhed og trivsel i praksis. I: Jensen, Noona, Elisabeth; Jæger, Henriette 
& Bollerup-Jensen, Thea (red.): Tæt på pædagogik. Grundfaglighed på pædagoguddannelsen. 
Side 391-412. København: Hans Reitzels Forlag 

Schulz, Anette & Pedersen, Ulla (2020): Sundhed og trivsel. I: Jensen, Noona, Elisabeth; Jæger, 
Henriette & Bollerup-Jensen, Thea (red.): Tæt på pædagogik. Grundfaglighed på 
pædagoguddannelsen. Side 291-310. København: Hans Reitzels Forlag 
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Tobiasen, Jette: Metoder til hverdagsobservation. I: Risager, Tina (red.): Borgernær sygepleje. 
København: FADL’s forlag. [kapitel i bog] 

Vinding, M., Feldt-Rasmussen, S., & Rasmussen, K. (2020). At udforske mod med både hoved og 
krop. 0-14, 1, 86-89. i Pædagogisk Tidsskrift. Dansk Pædagogisk Forum 0-14, nr. 1-2020.  

 

F. Intern uddannelse 

Antal under uddannelse til ph.d.: 1 person. 

 

G. Vidensflow 

G.1. Antal årsværk beskæftiget med undervisning på Efter- og Videreuddannelsen: 3,55 
årsværk 

 VDHL (0,66)  
 LOOL (0,20) 
 ESSO (1,00) 
 UPED (0,06) 
 TENG (0,08) 
 JSTO (1,0) 
 KRRA (0,25) 
 BFKO (0,06) 
 FSSV (0,24) 

 

G.2. Antal årsværk beskæftiget med undervisning på grunduddannelser:  1,30 årsværk.  

 UPED (0,05)  
 LOOL (0,23) 
 FSSV (0.85) 
 JSTO (0,16) 
 AFLA (0.01) 

 

G.3 Antal medarbejdere fra grunduddannelsen, der har deltaget i udviklingsaktiviteter: 15 
fra UC SYDs grunduddannelser  

Sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa 

 Monika Hoeck Pedersen  
 Camilla Aarøe 

Læreruddannelsen, Haderslev 

 Sanne Feldt-Rasmussen 
 Frederik Fog Svendsen  
 Jacob Ravn 
 Lene Lechner Nielsen 



 
 
 
 

24 
              Årsrapport 2020. Videncenter for Sundhedsfremme 

www.ucsyd.dk/sundhed  
 

Pædagoguddannelsen, Kolding 

 Lisbeth Larsen 
 Pædagoguddannelsen, Esbjerg 
 Jette Lindgaard 
 Pia Due 

Pædagoguddannelsen, Aabenraa 

 Dorte Rizzi 
 Lotte Gilbert Langseth 
 Kim Jerg 

Bioanalytikeruddannelsen, Esbjerg 

 Camilla Skovbjerg Jensen 
 Francisco Mansilla Castaño  

Kommunikationsuddannelsen, Haderslev 

 Mette Bonde 

 

G.4. Antal medarbejdere fra Videncentret, der deltager i driftsopgaver i grunduddannelsen: 
6 personer  

BFKO – UPED – FSSV – AFLA – JSTO - LOOL  

Der er undervist på: Kommunikationsuddannelsen i Haderslev og læreruddannelsen i Haderslev. 

Desuden har vi været repræsenteret i Studieråd/Uddannelsesudvalg på Ernæring og sundhed. 

 

G.5. Antal medarbejdere fra Videncentret, der deltager i driftsopgaver i Efter- og 
Videreuddannelsen: 5 personer 

VDHL - ESSO - UPED – LOOL – FSSV 

 

G.6. Antal personer, der har deltaget i udviklingsaktiviteter:  

Følgende studerende har været i praktik hos os: 

 Mathias Nygaard, SDU Folkesundhedsvidenskab, 16 uger 
 Mette Hansen, Ernæring og sundhed, 7 uger  

 

Følgende har været i erhvervsprøvning hos os: 

 Helle R. Trillgaard, 25 uger 
 Anita Lagoni, 7 uger 
 Bethina Poulsen, 13 uger 
 Kristina Westgate, 14 uger 
 Brita Starcke, 4 uger 
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Studerende har deltaget i udviklingsaktiviteter: 

 Emma Esmann, Læreruddannelsen Haderslev 
 Sissel Warncke, Læreruddannelsen Haderslev 
 Fabian Unmack, Læreruddannelsen Haderslev 

 

Studerende, der har deltaget i projekt SUNDiværk 

I alt 12 studerende fra følgende uddannelser har deltaget: Ergoterapeutuddannelsen Esbjerg, 
ernæring-og-sundhedsuddannelsen i Haderslev, pædagoguddannelsen i Aabenraa, 
fysioterapeutuddannelsen i Haderslev.  

 

Vejledning, diplomafgangsprojekter: 2 personer 

11 diplomstuderende fra Sundhedsfaglig Diplomuddannelse (VDHL, ESSO) 

Hertil kommer en lang række vejledninger i forbindelse med moduler på den sundhedsfaglige 
diplomuddannelse, kommunikationsuddannelsen, og studerende i praktikforløb.  

 

Vejledning, adjunktforløb (UPED): 

8 adjunkter fra følgende afdelinger: 

 Ergoterapeutuddannelsen 
 Laborantuddannelsen 
 Sygeplejerskeuddannelsen 
 Forskningsafdelingen 
 Læreruddannelsen 
 Pædagoguddannelsen 
 Efter-og videreuddannelsen 


