Af Per Brændgaard Mikkelsen, faglig konsulent

Kliniske diætisters muligheder for videreuddannelse ved University College Sjælland
Hvis du som uddannet professionsbachelor i ernæring og

die, tager den ét år. Det er dog ikke alle moduler, der udbydes

sundhed med speciale i klinisk diætetik eller kandidat i kli-

som heltidsundervisning. De fleste tager uddannelsen som del-

nisk ernæring har lyst til eller brug for at videreuddanne

tidsstudium.

dig, byder University College Sjælland (tidligere CVU
Sjælland) på flere forskellige muligheder inden for diplomuddannelserne.

Under University College Sjælland udbydes tre typer diplomuddannelser, som kan have relevans for kliniske diætister:
Diplomuddannelsen i ernæring og sundhed (ESD), den pædagogiske diplomuddannelse (PD) og den sundhedsfaglige diplomuddannelse (SD). Herudover er der den kliniske vejlederuddannelse,

Du kan enten vælge at videreuddanne dig ved at tage en hel

som kan tages alene eller indgå i en sundhedsfaglig diplomud-

diplomuddannelse, eller du kan tage et eller flere enkeltmoduler

dannelse. ESD og PD er opbygget på samme måde, og der gæl-

inden for de forskellige diplomuddannelser.

der samme valgfrihed på de to uddannelser. Det betyder, at du
kan tage diplom i den ene uddannelse og i den inkludere modu-

En diplomuddannelse er en videregående uddannelse, der er

ler fra den anden uddannelse. Der udbydes som regel 2-3 modu-

erhvervsrettet og kompetencegivende. Den giver dig mulighed for

ler pr. semester.

at gå i dybden med forskellige fag og fagområder, som du kan
bruge til at supplere din nuværende viden eller opnå kompeten-

Diplomuddannelsen i ernæring og sundhed (ESD)

cer på andre områder. For at komme ind på en diplomuddannel-

Diplomuddannelsen i ernæring og sundhed henvender sig til

se skal du som minimum have en relevant kort eller mellemlang

ernærings- og husholdningsøkonomer, professionsbachelorer i

videregående uddannelse samt mindst to års relevant erhvervser-

ernæring og sundhed, sygeplejersker, lærere og andre med en

faring.

relevant videregående uddannelse, der gerne vil videreuddanne
sig eller specialisere sig inden for ernæring, sundhed og fysisk

En diplomuddannelse er opbygget i moduler, og hvert modul

aktivitet. For at tage en hel uddannelse skal du igennem seks

udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt som

moduler i alt. Men det er også muligt at tage et enkelt modul som

led i en efteruddannelse. For at gennemføre en hel diplomuddan-

et selvstændigt, kompetencegivende kursus. Der udbydes i alt 12

nelse skal du igennem seks moduler enten som deltids- eller fuld-

forskellige moduler inden for denne uddannelse. Dog er det ikke

tidsstudium. Vælger du uddannelsen som et deltidsstudium, tager

alle moduler, der udbydes samtidig. Her er du nødt til at kontakte

det normalt 2-3 år. Hvis du tager uddannelsen som et fuldtidsstu-

uddannelsesstedet for at høre nærmere.
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Den pædagogiske diplomuddannelse (PD)

Den kliniske vejlederuddannelse

Den pædagogiske diplomuddannelse består af ét obligatorisk

En anden mulighed er den kliniske vejlederuddannelse. Modulet

modul (videnskabsteori og pædagogik), fire valgfrie fagmoduler og

kan tages som en selvstændig vejlederuddannelse eller indgå som

ét afsluttende modul (afgangsprojekt). De fire valgfrie moduler

et af de fire moduler i en sundhedsfaglig diplomuddannelse.

kan enten ligge inden for samme uddannelsesretning, fx psykolo-

Uddannelsen er tværfaglig og henvender sig til vejledere i den kli-

gi, eller du kan vælge at kombinere de fire moduler på tværs af de

niske del af sundhedsuddannelserne. For at komme ind på den-

forskellige uddannelsesretninger, alt afhængig af dit uddannelses-

ne uddannelse kræver det, at du har en mellemlang videregående

behov og dine interesser. Men ønsker du at opnå et diplom inden

uddannelse og mindst to års relevant erhvervserfaring.

for én uddannelsesretning, skal du vælge mindst to faglige modu-

Udannelsen varer seks uger (heltidsstudium).

ler og skrive afgangsprojektet inden for samme retning. Af relevante uddannelsesretninger inden for den pædagogiske diplom-

Der er brugerbetaling på alle diplomuddannelsernes moduler, og

uddannelse kan for eksempel nævnes medier og kommunikation,

det koster ca. 7.000-10.000 kr. pr. modul. Vælger du en heltids-

psykologi, projektledelse og organisationsudvikling, vejledning og

uddannelse, er det muligt at få SVU (Statens Voksen Uddannel-

supervision samt kost, ernæring og sundhed.

sesstøtte) til finansiering af uddannelsen.

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse (SD)

Mere information

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse består af ét obligatorisk

Efter- og videreuddannelsesafdelingen i University College

modul, fire moduler inden for én ud af tre modulpakker og et

Sjælland på www.cvusj.dk eller 72 48 10 00 eller evu@phsj.dk

afsluttende modul (afgangsprojekt). De tre modulpakker er sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedsformidling og klinisk
uddannelse samt professionspraksis (fx klinisk kvalitetsudvikling).
Ligesom med de andre diplomuddannelser kan du nøjes med at
tage et enkelt modul som en selvstændig del.

Eksempler på diplommoduler ved University College Sjælland af relevans for kliniske diætister som videreuddannelse
Modul

Fra uddannelse

Kroppen og fysisk aktivitet

ESD (Diplomuddannelsen i ernæring og sundhed)

Ernæring, motion og sport

ESD (Diplomuddannelsen i ernæring og sundhed)

Sundhedspædagogik

PD (Den pædagogiske diplomuddannelse)

Formidlings- og undervisningspraksis i sundhedssektoren

SD (Den sundhedsfaglige diplomuddannelse)

Indsatsområder, strategier og implementering af sundhedsfremme og forebyggelse

SD (Den sundhedsfaglige diplomuddannelse)

Kommunikation

SD (Den sundhedsfaglige diplomuddannelse)

Eksempler på relevante kurser ved University College Sjælland af relevans for kliniske diætister som videreuddannelse
Kursus

12

Sted

Livsstilsændringer – At tale om forandringer (herunder den motiverende samtale)

Sygeplejeskolen i Slagelse

Det levende budskab – Kommunikation og formidling i praksis

Sygeplejeskolen i Slagelse

Skriv bedre tekster

Sygeplejeskolen i Slagelse

Hvordan håndterer du stress i hverdagen?

Sygeplejeskolen i Slagelse

English writing skills

Sygeplejeskolen i Slagelse

Tema
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