Dagsorden
Uddannelsesudvalgsmøde, Ernæring og Sundhed
Mødedato:

2-10-2018

Starttidspunkt:

Kl. 13.30

Sluttidspunkt:

Kl. 15.30

Mødested:

Sorø, Slagelsevej 7, 4180 Sorø. Havestuen (bemærk, at de ikk er Ankerhus men Absalons Administrationsbygningen, som ligger et andet sted
på Slagelsevej.

Lokale:

Havestuen,

Deltagere:

Lisbeth Trebbien
Kirsten Skovby
Pia Rasmussen
Rikke Kristensen
Jacob Buch
Hanne Normann Michelsen
Lise Bundgaard Fleck Frederiksen
Anni Mikkelsen
Lise Vadsager
Asta Nielsen
Anette Kamuk
Karina Xenia Nielsen
Helle Kok
Berit Hvalsøe sekretær for udvalget
Se også https://phabsalon.dk/om-professionshoejskolen-absalon/uddannelsesudvalg/ernaerings-og-sundhedsuddannelsen/

Mødesekretær:

Vibeke Dorothea Poulsen
+ 45 72482555, vdp@pha.dk
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1

Velkomst og godkendelse af dagsorden

1.1

Sagsfremstilling
Velkomst ved formand Kirsten Skovby og godkendelse af dagorden.
.

1.2

Indstilling
Det indstilles, at dagsorden godkendes.

2

Præsentation af nyudpegede medlemmer til udvalget

2.1

Sagsfremstilling
Præsentationsrunde i udvalget og herunder velkomst til de tre nye medlemmer, der er trådt ind i udvalget:
Lise Vadsager, formand for Ringsted-Sorø lærerkreds
Lise Bundgaard Fleck Frederiksen, chefkonsulent ZBC
Anni Mikkelsen, QA-QC Manager Coop.
Oversigt over udvalgsmedlemmer er vedhæftet som bilag. Det fremgår af bilaget, at det er muligt at
tilføje yderligere to medlemmer til udvalget. Forespørgsel er sendt til to personer, som der afventes
svar fra. Der er en vakant plads til en studerende, som der arbejdes på at få besat.

2.2

Indstilling
Det indstilles, at medlemmerne præsenterer sig selv, herunder de nye medlemmers egne forventninger til arbejdet i Uddannelsesudvalget.
Bilag 1: Oversigt over udvalgsmedlemmer

3

Årets optag på Ernæring og Sundhed

3.1

Sagsfremstilling
Centerchef Berit Hvalsøe præsenterer nøgletal for årets optag på uddannelsen. Generelt viser årets
optag en vigende søgning til uddannelsen, som ligger under dimensioneringen på 196 pladser. Trods
dette gennemføres ikke efteroptag, hverken på sommerens ordinære hold eller vinterens e lærings
hold.

3.2

Indstilling
Det indstilles, at udvalget tager præsentationen til efterretning. Der vil være mulighed for at stille
spørgsmål.
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4

Skærpelse af Ernæring- og Sundhedsuddannelsen

4.1

Sagsfremstilling
Uddannelsesleder Helle Kok præsenterer igangværende tiltag, som har til hensigt at skærpe uddannelsen strukturelt og indholdsmæssigt. Med afsæt i Absalons strategi arbejdes der frem mod en regional forankring således, at der fortrinsvis uddannes i og til regionen.
Det er målsætningen, at uddannelsens fælleselementer og profilmæssige forskelle er tydelige for
både studerende, undervisere, praktiksteder og aftagerfelt. Den eksisterende studieordning justeres
derfor således, at det didaktiske design understøtter en tydeligere profilering af uddannelsens studieretninger, toninger samt et nyt praktikkoncept.
Det nye praktikkoncept indebærer, at praktikdelen i uddannelsen justeres. De praktiske ECTS er i dag
fordelt på 3 praktikperioder, men det ønsker Absalon at reducere til 2 perioder med henblik på et
større udbytte af praktikophold for både de studerende og praktikstederne. De 2 praktikperioder bliver derved af længere varighed og ligeledes placeret senere i uddannelsesforløbet.
Jf. den gældende bekendtgørelse skal de studerende gennemføre og afprøves i 210 ECTS fordelt på
180 teoretiske og 30 praktiske ECTS. For studerende på Sundhed og Diætetik med toningen Klinisk
Diætetik gælder, at de skal gennemføre yderligere 12 praktiske ECTS, og at de skal gennemføre én
sygehuspraktik. Deres uddannelse består således af 42 praktiske ECTS og 168 teoretiske ECTS.
For studerende på toningen Klinisk diætetik er det planen, at de 12 ECTS i sygehuspraktik placeres i
begyndelse af 6. semester.
Begrundelsen for ændringen er, at den første og korte praktikperiode på 3. semester i den nuværende
studieordning giver udfordringer, da praktikstederne oplever det vanskeligt at kvalificere relativt uerfarne studerende gennem et kort praktikophold. Dertil vurderes det store ressourcetræk, der sker på
uddannelsen i forbindelse med håndteringen af tre praktikperioder ikke at stå mål med værdien af den
korte praktikperiode.
På mødet udfoldes uddannelsens nye profiler nærmere og endvidere præsenteres oversigt over praktiksteder i forhold til sektor, kategori og med eksempler fra 7. semester, som pt. er i praktik.

4.2

Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter oplægget og giver input i den forbindelse.

5

Formandsmøde og mulige samarbejder mellem centrets tre uddannelser

5.1

Sagsfremstilling
Udvalgsformændene på Ernæring- og Sundhedsuddannelsen og har ved et møde i september 2018
sammen med centerledelsen drøftet mulige samarbejdsmuligheder og fælles aktiviteter. Udvalgsformanden på Ergoterapeutuddannelsen var forhindret i at deltage.
Formand Kirsten Skovby præsenterer mulige samarbejdsmuligheder og fælles aktiviteter med afsæt i
notat fra mødet (bilag 2), hvor det fremgår, at uddannelsesudvalgsformændene foreslår, at forårets
møde i Uddannelsesudvalgene afvikles på følgende måde:2 Timer fælles temamøde efterfulgt af 1 times monofaglige møder ud fra et ønske om at skabe dynamik faglighederne imellem og samtidig
også at prioritere tid til det monofaglige udvalgsarbejde.
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5.2

Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter og kvalificerer de skitserede ideer og træffer beslutning om mulige
samarbejder og fælles aktiviteter for 2019.
Bilag 2: Notat fra møde med udvalgsformænd og centerledelse

6

Møder i 2019

6.1

Sagsfremstilling
Mødeplan 2019. Der afholdes som minimum to fastlagte årlige Uddannelsesudvalgsmøder. Forslaget
er, at de placeres i uge 13 og uge 41. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. Centerchef og udvalg står for denne vurdering.

6.2

Indstilling
Det indstilles, at mødedatoer besluttes for 2019.

7

Orienteringspunkter

7.1 Sagsfremstilling
•

Teknologinetværksgruppe. De sundhedsfaglige uddannelser i Absalon har nedsat en teknologinetværksgruppe. Centerchef Berit Hvalsøe er tovholder for gruppen. Netværksgruppens opgave
vil være, at bidrage til at udfolde Absalons uddannelsesambition i forhold til teknologi og teknologiforståelse gennem videndeling og udvikling af materialer, forløb og projekter. Centrets tre uddannelser er repræsenteret i netværksgruppen.

•

Sektorprojekt vedr. Teknologi. Sundhedsuddannelsernes nationale følgegrupper har primo 2018
fået bevilget midler af Styrelsen for Forskning og Uddannelse til gennemførsel af et nationalt projekt om teknologi i sundhedsprofessioner og praksis. Projektet er afledt af udviklingsarbejdet omkring nye uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger i 2016. I den proces blev teknologikompetencer ikke medtaget som et pejlemærke i de fælles retningspapirer, og teknologikompetencer indgår således ikke for nuværende i de nationale følgegruppers monitorering.
Formålet med projektet er, at accelerere implementeringen af professionsrelevant teknologi i de
sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser og skabe relevant efter- og videreuddannelse,
der kan øge professionsrelevante teknologikompetencer hos sundhedsprofessionelle. Danmarks
Evalueringsinstitut (EVA) er hyret til at afdække den nuværende praksis og pege på mulige kommende indsatser.

•

Absalondagen 23-8-2018. Absalondagen er den årlige strategi- og kulturdag, hvor alle medarbejdere samles på tværs af uddannelser, funktioner og campus. Netværk, videndeling og gensidig
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inspiration er i fokus.

•

Nyt Campus Slagelse. I januar 2021 rykker Professionshøjskolen Absalon 2.000 studerende og
250 medarbejdere sammen i et nyt campusbyggeri i Slagelse på 12.700 kvm. Med ryggen til jernbanen i Slagelse og som nabo til Syddansk Universitet kan studerende på fire forskellige uddannelser på Professionshøjskolen Absalon her i blandt studerende og medarbejdere fra Ernæring og
Sundhed se frem til et moderne og tidssvarende studiemiljø på et helt nyt campus, som er særdeles nemt at komme til med offentlig transport. Læs mere her.

•

Bestyrelsesseminar i november. Uddannelsesudvalgenes formænd mødes eén gang årligt i november med bestyrelsen ved et bestyrelsesseminar, som beskrevet i konceptet for Uddannelsesudvalg. https://phabsalon.dk/om-professionshoejskolen-absalon/uddannelsesudvalg/ .

•

Centerdage i Center for Ernæring og Rehabilitering. Der afholdes der to årlige centerdage hvor
centrets medarbejdere mødes på tværs af uddannelser, funktioner og campus. En arbejdsgruppe
nedsat af LSU har planlagt den kommende centerdag den 24-10-2018, hvor formiddagens overordnede tema er Studieengagement. Bl.a. deltager studerende fra centerets tre uddannelser,
som giver deres bud på at være studerende. Med afsæt i Absalons Uddannelsesambition giver
Professor Lars Ulriksen, Naturfagenes Didaktik, KU et oplæg. Eftermiddagens program har fokus på fordringer til uddannelsesområdet. Dagen sluttes af med en fælles fejring af centerets resultater.
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•

Møde med Kalundborg Kommune. Centerchef Berit Hvalsøe, Uddannelsesleder Jørgen Brandt,
lektor og praktikkoordinator på Fysioterapeutuddannelsen Helle Stegger og ledelseskonsulent
Vibeke Poulsen har i august holdt møde med genoptræningschef Jette Olesen i Kalundborg Kommune. Ved mødet blev der bl.a. drøftet praktik og professionsfelter monofagligt, tværprofessionelt og tværsektorielt set fra Kalundborg Kommunes og Absalons perspektiv herunder nuværende og mulige fremtidige praktiksamarbejder. På stedet er man interesseret i at indgå en fast
aftale om at modtage studerende fra ERSU.

•

Kvalitetsmåling: Uddannelses- og Forskningsministeriet UFM gennemfører en national kvalitetsmåling blandt vores studerende og nyuddannede i efteråret 2018. Kvalitetsmålingen omfatter
alene grunduddannelserne, og er reelt en udvidelse af Uddannelseszoom-undersøgelsen blandt
studerende og nyuddannede, som alle videregående uddannelsesinstitutioner gennemførte i
2016. Målingen erstatter Ennova-undersøgelserne, som vi har haft på Absalon i mange år, og den
vil sandsynligvis bliver gentaget hvert andet år.
Resultaterne fra kvalitetsmålingen vil indgå i Absalons kvalitetsarbejde, herunder i centrenes og
afdelingernes årsstatus. De vil være offentligt tilgængelige og få betydning for Absalons bevillinger, samt danne baggrund for vurdering af opfyldelsen af Absalons strategiske rammekontrakt.
Kvalitetsmålingen er på den baggrund vigtig for Absalon, og det er derfor en væsentlig prioritet at
få en høj svarprocent for undersøgelsen. Derfor vil Absalon for at øge svarprocenten gennemføre
en proces, som sikrer, at de studerende får mulighed for at besvare målingen i løbet af en lektion
på deres uddannelse i perioden 26. okt. til 17. dec. 2018.

•

Monofaglig følgegruppe. Ernæring- og Sundhedsuddannelsens monofaglige følgegruppe har på
deres årlige møde i foråret 2018 drøftet monitorering i forlængelse af implementeringen af studieordning 2016. Følgende parametre bliver monitoreret på alle sundhedsuddannelser: Studieintensitet, Forskning og Udvikling, Tværprofessionelle samarbejde – sektorielle, Andel af simulationsundervisning og valgfri ny klinisk/praktisk kompetence, der har fået særlig fokus i den nye studieordning.
Det væsentlige her er, at den monofaglige følgegruppe har udvalgt områder i forbindelse med
implementering af studieordning 2016 på sundhedsuddannelserne, som vi skal prioritere udviklingen af. Herunder at indsatsen teknologiforståelse er tilføjet.

7.2

Indstilling
Der indstilles til, at Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

8

Eventuelt
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