Uddannelsestitel
Professionsbachelor i ernæring og sundhed – med studieretningen
Sundhedsfremme og diætetik, toningen klinisk diætetik.

Formål
Den uddannede i professionen ernæring og sundhed skal kunne arbejde
professionelt med sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og rehabilitering
via mad og måltider samt ernæring med afsæt i professionens rammer og etik
i et nationalt og internationalt perspektiv. Den uddannede skal opnå både
teoretiske og praktiske kompetencer og skal uddannes til at være refleksiv og
kritisk. Den uddannede opnår kompetencer til at kunne deltage i forskningsog udviklingsarbejde og til at kunne fortsætte i teoretisk og praktisk
kompetencegivende efter- og videreuddannelse.
Kernekompetencer inden for ernæring og sundhedsfeltet:
● selvstændigt initiere, gennemføre og lede processer inden for ernæring og
sundhed, fødevarer, mad og måltider
● analysere, metodisk håndtere og kvalitetssikre på individ-, gruppe-,
organisations- og samfundsniveau
● arbejde sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende
● udvikle og implementere mad- og måltidspolitik
● kommunikere situationsbestemt ud fra en professionel helhedsforståelse
● omsætte viden, formidle og undervise
● arbejde evidensbaseret, udviklingsorienteret og tværprofessionelt
Sundhedsfremme og Diætetik:
● analysere, initiere, udføre og evaluere sundhedsfremmende initiativer
● håndtere diætetiske og ernæringsfaglige problemstillinger i samarbejde med
patienter/borgere
● stille ernæringsdiagnose, diætbehandle og udøve ernæringsterapi
● udøve forebyggende og rehabiliterende kost- og ernæringsvejledning og
formidling
Studerende pr. år:
HEV modtager studerende fra ernæring og sundhedsuddannelsen, VIA Aarhus.
Vi modtager 3 studerende i 8 uger på 5. semester og 3 studerende i 8 uger på
6. semester.

Struktur: (Varighed og opbygning)
Uddannelsen er normeret til 3½ år og tilrettelagt over 7 sammenhængende
semestre. Et semester har et omfang på 30 ECTS-point (herefter ECTS) og
afsluttes med prøve.
Uddannelsens samlede omfang er 210 ECTS. I toningen Klinisk Diætetik er der
er en teoridel på 168 ECTS og en praktikdel på 42 ECTS.
Studieretning vælges inden 3. semester. Toningerne inden for studieretningen
Sundhedsfremme og Diætetik vælges inden 4. semester.
Semester

Tema

Teoretisk
undervisning

Praktik
(klinisk
uddannelse)

1. sem.

Ernæring, mad og
måltider
Fødevareproduktion
og ledelse

29 ECTS

Livsstilsygdomme –
Metode, vejledning og
formidling
Livsstilsfaktorer og
intervention
Intervention i et
teoretisk og praktisk
perspektiv
Ernærings- og
sundhedsprofessionel
Viden og værdier i
teori og praksis
Ernærings- og
sundhedsprofessionel
– Viden og værdier i
teori og praksis

2. sem.
3. sem.
4. sem.
5. sem.
6. sem.

7. sem.

Valgfrie
uddannelseselementer

1 ECTS

Tvær
professionelle
uddannelseselementer
0 ECTS

28 ECTS

2 ECTS

0 ECTS

0 ECTS

24,5 ECTS

5,5 ECTS

5 ECTS

0 ECTS

28,5 ECTS

1½ ECTS

5 ECTS

10 ECTS

15 ECTS

15 ECTS

0 ECTS

0 ECTS

13 ECTS

17 ECTS

10 ECTS

0 ECTS

30 ECTS

0 ECTS

0 ECTS

10 ECTS

0 ECTS
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