Uddannelses- og forskningsministeriet
jur-hoeringssvar@uds.dk

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed

11. april 2016

Kost & Ernæringsforbundet

Det er helt afgørende, at kvaliteten i uddannelsen ved revisionen bliver
højere – og dermed medvirker til at løfte opgaveløsningen i det danske
sundhedsvæsen. Professionsbachelorer i ernæring og sundhed løser opgaver på højt niveau af stor betydning for patienter og borgere.
Sundhedsvæsenet er under forandring. Danskerne bliver ældre og får andre og flere – også kroniske - sygdomme end tidligere. Opgavefordelingen mellem regioner, kommuner og det private arbejdsmarked er i bevægelse. Det skal de nyuddannedes kompetencer matche. Det kræver uddannelse af høj kvalitet med en skarp profil. Vi er glade for, at vi som en
del Sundhedskartellet og den monofaglige arbejdsgruppe har været med
til at præge fremtidens uddannelse.
Vi har derudover nedenstående bemærkninger til udkastet.

Alle på studieretningen ’sundhedsfremme og diætetik’ bør
have autorisation
Spørgsmålet om autorisation til de studerende på studieretningen ’sundhedsfremme og diætetik’ er fortsat uafklaret. Studieretningen risikerer at
stå diffus for de studerende fremadrettet, da der indtil videre kun kan gives autorisation til kliniske diætister i det samme antal som i dag.
Det betyder de facto, at studieretningen ’sundhedsfremme og diætetik’
splittes op i to: En gruppe, der opnår autorisation, og en gruppe, der ikke
opnår autorisation. Denne opsplitning er selvsagt ikke befordrende for de
studerende, uddannelsesinstitutionerne eller arbejdsmarkedet. Autorisation til alle på studieretningen vil styrke professionen i et arbejdsmarked i
forandring. I særdeleshed fordi, at autorisationen er en væsentlig adgang
til det arbejdsliv, de studerende ønsker.
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Det er helt afgørende, at spørgsmålet om autorisation bliver afklaret. Uddannelses- og forskningsministeriet har tilkendegivet, at der på bagsiden
af dette revisionsarbejde igangsættes en proces, hvor der arbejdes videre
med at afklare, hvordan autorisation kan udmøntes på studieretningen
’sundhedsfremme og diætetik’ fremadrettet. Som arbejdsmarkedspart og
uddannelsesbærende, faglig organisation ser Kost & Ernæringsforbundet
frem til at deltage i arbejdet.

Autorisationsmyndighed bør godkende studieordninger
Det fremgår af § 10, at den relevante autorisationsmyndighed skal orienteres, hvis studieordningen undergår væsentlige ændringer for studieretningen ’sundhedsfremme og diætetik’. Da Styrelsen for Patientsikkerheds
fremmeste opgave er at sikre patientsikkerheden, undrer vi os over, at
styrelsen alene skal orienteres om væsentlige ændringer. Da autorisationen gives på baggrund af uddannelsens indhold, giver det ikke mening, at
styrelsen ikke skal godkende disse ændringer.
Kost & Ernæringsforbundet vil derfor opfordre til, at § 10 i bekendtgørelsen ændres, så autorisationsmyndigheden skal godkende væsentlige ændringer af studieordningerne.

Den engelske titel bør være Bachelor of Science in Nutrition
and Dietetics
Sundhedskartellet, som vi er en del af, har i revisionsprocessen anmodet
om, at nyuddannede får lov til at bære titlen Bachelor of Science.
Kost & Ernæringsforbundet deler ønsket og anmoder om, at der er en
ensartethed af titlen på tværs af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, fordi:
 Uddannelserne er forsknings- og udviklingsbaserede, og de studerende skal, gennem uddannelsen, opnå kompetencer til at kunne deltage i forsknings- og udviklingsarbejde.
 Øget internationalisering har været et centralt mål med den aktuelle revision. Ingen tvivl om, at det vil gøre det lettere for de studerende at bevæge sig ud over landets grænser, hvor titlen er udbredt og anerkendt.
Derfor foreslås, at den engelske titel for Ernæring og Sundhed bliver
Bachelor of Science in Nutrition and Dietetics.

Ensartethed styrker
Bestemmelsen i § 2, stk. 7, om at studieordningen for de første to år tilrettelægges i fællesskab af uddannelsesinstitutionerne, er en styrkelse af
sammenhængskraften i uddannelsen.
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Kost & Ernæringsforbundet vil gerne benytte lejligheden til at kvittere for,
at vi er blevet inddraget i revisionsprocessen som en del af den monofaglige arbejdsgruppe. Det er positivt, at såvel arbejdergivere, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner i fællesskab har kunnet bidrage til at
udvikle uddannelserne.
Vi henviser derudover til det høringssvar, vi som medlem af FTF har indgivet.
Kost & Ernæringsforbundet står selvfølgelig til rådighed for uddybning og
yderligere kommentarer.
Med venlig hilsen

Ghita Parry
Formand
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