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Bakgrunn 
Gjennomføring av periodisk programevaluering er forskriftsfestet i forskrift om kvalitetssikring 

og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning:  

§ 2-1 Krav til systematisk kvalitetsarbeid 

(2) Institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine. 

Representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, som 

er relevante for studietilbudet, skal bidra i evalueringene. Evalueringsresultatene skal 

være offentlige. 

Oslo Nye Høyskole (ONH) har vedtatt en syklus for gjennomføring av periodisk 

programevaluering, der bachelor i ernæring er det første studieprogrammet som skal 

evalueres. Denne evalueringen blir derfor, i tillegg til å få et eksternt blikk på 

studieprogrammet, et ledd i å utvikle en prosessbeskrivelse for periodisk programevaluering 

ved ONH.   

Denne rapporten beskriver gjennomføringen, ekstern komités kommentarer og vurderinger, 

interne vurderinger som er gjort og mulige tiltak basert på det, og til slutt en evaluering og 

anbefaling til videre gjennomføring av periodiske programevalueringer ved ONH. 

Ekstern komité 
Det ble nedsatt en ekstern komité for å bidra i evalueringen. Komitéen ble rekruttert i løpet av 

våren 2021, og var sammensatt av én representant fra arbeids- og samfunnsliv, én ekstern 

sakkyndig og én student. Representantene var som følger: 

• Evelina Svensson (komitéleder): Alumni fra ONH, mastergrad i samfunnsernæring fra 

OsloMet og yrkesaktiv (bransjeperspektiv) 

• Bodil Bjørndal: Førsteamanuensis i ernæring fra Høgskolen på Vestlandet (HVL), 

tilknyttet bachelor i folkehelse (fagperspektiv) 

• Stine Rambekk Henriksen: Student ved bachelor i ernæring ved Universitet i Agder 

(UiA) (studentperspektiv) 

Oppdragsbeskrivelse 
Basert på diskusjoner med kvalitetsrådgiver, i faggruppe og fagledelse, ble det formulert en 

oppdragsbeskrivelse til den eksterne komitéen. Med bakgrunn i studiets læringsutbytter, 

undervisnings- og vurderingsformer slik de kommer frem av studieplanen, samt høyskolens 

overordnende undervisningsstrategi, ble komitéen bedt om å vurdere følgende: 

1. Relevansen ovenfor arbeidsliv og videre masterstudier  

• Gir programmet de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er 

nødvendig for å utføre arbeid hos relevante arbeidsgivere?  

• Gir programmet kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som kvalifiserer til 

videre masterstudier, og et tilstrekkelig grunnlag for å lykkes med det?  

2. Undervisnings- og vurderingsformenes evne til å reflektere læringsutbyttene  

• Er det samsvar mellom læringsutbytter og undervisningsformene som benyttes?  
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• Er det samsvar mellom læringsutbytter og vurderingsformene (arbeidskrav og 

eksamen) som benyttes?  

• Ivaretas læringsutbyttene knyttet til ferdigheter på en tilfredsstillende måte?  

3. Samsvar med høyskolens utdanningsstrategi  

• Svarer studieprogrammet til strategien om å levere fleksibel utdanning?  

Med bakgrunn i disse vurderingene, var det ønskelig at komitéen ga sine anbefalinger om 

tiltak som kunne bidra til kvalitetssikring og videreutvikling av programmet. Komitéen ble bedt 

om å samle sin vurdering i en skriftlig rapport etter valgfritt format som det ble foreslått at 

komitéleder hadde hovedansvaret for. 

Etter at rapporten var ferdigstilt, var det ønskelig at komitéen eller komitéleder stilte opp på et 

møte med studieprogramsansvarlig og andre relevante representanter fra ONH for diskusjon, 

og eventuelle oppklaringer av punkter som kom frem i rapporten. 

Dokumentasjon som ble sendt komitéen i forkant:  

• Studieplan for bachelorstudium i ernæring  

• Utdanningsstrategi for Bjørknes Høyskole (nå ONH) 2020-25  

Vurderinger fra komitéen 
Dette avsnittet beskriver vurderingene som er gjort av den eksterne komitéen.  

Komitéens overordnede kommentarer 
Innledningsvis i studieplanen står det beskrevet aktuelle målgrupper for studieprogrammet.  

Der står det blant annet at lærere og lektorer som ønsker en solid innføring i ernæring er 

aktuelle målgrupper, og at studieomfanget gir en god basis for å undervise i fagfeltet, bl.a. i 

grunnskole, videregående skole eller på høyskole. Komitéen påpeker at utdanningen ikke gir 

fagkompetanse i spesifikke fag i grunnskolen. Det vil imidlertid være mulig å undervise i mat 

og helse i barneskolen (30 stp. krav i ungdomsskolen), og det bør presiseres hva de kan 

undervise i.  

Forskning innen ernæring kan være en relevant retning videre etter endt studie, men noen 

typer forskning kan kreve påbygg av laboratoriefag. Studiet er godt dekket på basal teori, 

ernæringsforskningslitteratur og metoder innen kostregistrering. 

Studiet har mye fokus på histologi, og det kan vurderes å byttes ut med mer om 

eksperimentelle ernæringsstudier og biokjemiske analyser. 

Komitéen savner videre et fokus på entreprenørskap i utdanningen. Det vil være en fordel 

om studentene får trening i/ blir godt forberedt på å kunne skape sin egen arbeidsplass. Det 

er også lite kontakt med arbeidslivet, med unntak av valgfagene. Nettverksbygging mtp. 

arbeidsliv er viktig, og praksis bør være obligatorisk for alle studenter. 

Det kunne ha vært et større fokus på å planlegge og å gjennomføre prosjektarbeid, og det 

bør komme inn mer folkehelserettet/ tiltak og prosjekt, gjerne som eget emne. 

Studiet gir god kunnskap i bruk av forskningslitteratur (ERN2200), men komitéen savner 

læringsmål på viktige tema som brukermedvirkning og flere aspekt ved kunnskapsbasert 

praksis (jf. arbeidslivsrelevans og prosjektarbeid). Veiledning individuelt og i grupper er et 
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viktig tema i utdannelsen. Det fremkommer ikke hvor mye praktisk trening studentene får 

med reelle målgrupper. Det er viktig at de fysiske samlingene gir mulighet for praksisnær 

undervisning under veiledning (i f.eks. ERN2400). Vi savner et større fokus på formidling og 

veiledning, og kurs i Motiverende Intervju bør inn. Helsekommunikasjon og helseforståelse 

bør inkl. i f.eks. ERN2400 (health literacy & nutrition literacy). 

Det ser ut til å være lite fokus på digitale ferdigheter gjennom arbeidskrav, men det er 

usikkerhet om dette dekkes i eksisterende arbeidskrav og mappeinnleveringer. Blir de 

digitale mulighetene benyttet til å bli god på å formidle/ jobbe digitalt? Eks. lage en film og 

formidle et budskap 

Generelt bør alle emnene og tematikken knyttes tydeligere opp mot kosthold og 

ernæringsveiledning, gjennom arbeidskravene. Det bør spesifiseres tydeligere i 

læringsmålene at det fysiologiske/ anatomiske knyttes opp mot kostholdsrelevansen. 

Komitéen savner mye mer om mattrygghet og matkunnskap, og mener det bør være en god 

del obligatorisk praksis på kjøkken. 

Komitéen påpeker at de fleste eksamener er på 3 timer, noe som de syns virker litt kort. Noe 

de mener kan vurderes er å ha flere eksamener av lenger varighet, med tilgang på 

hjelpemidler, slik at studentene kan vise bedre forståelse for fagene.  

Videre påpekes det at det er veldig mye skal gjennomgås i ERN3200 (Ernæring gjennom 

livets faser), og det kan vurderes om dette emnet skal deles i to uten å gjøre det til 

valgemner slik som det er i dag hvor det er egne fordypningsemner om kosthold for eldre og 

kosthold for barn. Komitéen foreslår å ha et eget entreprenørskapsfag. Dette kan være et 

valgemne, og noe av det medisinske kan tas ut i starten og barn og eldre kan flyttes inn der 

det passer. 

 

Vurderinger på emnenivå 

1.studieår 

ERN2100 Matkunnskap, kosthold og samfunnsernæring 

Vurdere å legge til et kunnskapsmål om matvarer/ ultraprosessert mat/ matforedling med 

fokus på næringsinnhold. Kostholdsanbefalinger bør inn som arbeidskrav. Det er usikkert om 

noe kjøkkenpraksis inngår på samlingen, dette kunne ha vært en fordel. Ellers ok 

sammenheng mellom læringsutbytter og vurderingsformer 

MED1100 Humanbiologi 

Det er viktig med grunnleggende fag innenfor biologi, men bør det være mer organfokus enn 

cellefokus? Arbeidskravene omhandler histologi. Er det det viktigste læringsmålet? 

MED1300 Respirasjon og fordøyelse 

Slik det fremkommer av studieplanen er det et stort fokus på respirasjon og øre-nese-hals. 

Det anses som viktigere med (sykdommer/ tilstander knyttet til) fordøyelse og lever, og 

aldersrelaterte forandringer. Det er en del om fordøyelse i ERN2500. Kunne heller alt som 

omhandlet (den relevante) fysiologien bli samlet her?  
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Alle tre arbeidskravene omhandler lunge og lungefysiologi. Er det det viktigste? Fokus i 

arbeidskrav bør ligge på fordøyelse. Det hadde vært mer logisk om hele kurset/ faget 

omhandlet fordøyelse, lever (og fettvev) og nyrer. 

ERN2300 Biokjemi og energiomsetning 

Flott med et slikt emne om biokjemi. Det er usikkert om de også har praktiske økter i kjemi 

og biokjemi.  

I dette emnet er det ingen samlinger. Usikkert om energikurset er et praktisk kurs. Man bør 

ha noe praksis for en god basekunnskap innenfor biokjemi. Noen temaer innenfor dette faget 

virker veldig dypt (på klinisk nivå). 

Det er et ferdighetsmål om klassifisering av vekt. Kunnskapsmål/læringsutbytte bør da også 

inkluderes som går på undervekt og overvekt. Hva er de metabolske effektene av overvekt 

og undervekt? Ulike måter å definere overvekt og undervekt, dette bør tydeligere inn.  

Metabolske effekter av overvekt kommer i ERN3100. Både u- land og eldreperspektiv må inn 

et sted, men kanskje ikke her. 

I dette emnet er det en innleveringsoppgave i form av en rapport fra energikurs. Det er 

usikkert om energikurset er det samme som nettkurset i kjemi/ biokjemi.  

MED1200 Hjerte-kar-væske 

Det virker som mer relevant med et fokus på hjerte-kar-sykdommer (HKS) enn på respirasjon 

(som i MED1300). Emnet inneholder mye fysiologi og histologi. Det bør spesifiseres 

tydeligere at det fysiologiske/ anatomiske kobles opp mot kostholdet. 

Emnet inneholder sykdomslære for HKS, blodet og nyrer/urinveier, og dette kan vurderes 

endres/spesifiseres til å være kostholdsrelaterte sykdommer. 

Komitéen syns det virker litt rart med disseksjon som nettkurs. Anbefalingen er at å 

istedenfor å ha et arbeidskrav om disseksjon bør man ha inn en refleksjonsoppgave. Noe 

med HKS knyttet opp mot livsstilssykdommer/ hvordan inntak av makronæringsstoffer 

påvirker hjerte/ blod etc.  

Det er videre en anbefaling om å gjøre seg ferdig med fysiologien her slik at folkehelse/ 

samfunnsernæring kan være fokus i ERN3300 (livsstilsrelaterte sykdommer). 

MED1500 Hormoner og immunologi 

Også her er det mye fokus på histologi, som i andre innledende emner. Komitéen savner 

mer ernæringsrelevans. De savner også at allergier og intoleranser dekkes i dette emnet. 

Det kan være relevant å legge til følgende læringsmål: Å kunne bruke kunnskap om 

immunologi for å gi ernæringsråd ved allergier og matintoleranser 

Det kan også vurderes å inkludere hvordan næringsstoffer inngår i fosterutviklingen. 

ERN3200 Ernæring gjennom livets faser er kun 10 stp og skal inkludere veldig mye. 

Relevante temaer fra det emnet kan plasseres inn i de tidligere fagene (som her hvor man 

skal lære om reproduksjon). 

Det bør inkluderes et bedre fokus på hvordan sykdommene påvirker ernæringsstatus. Dette 

er veldig relevant, og når man først lærer om sykdommen så må man også lære om 

relevansen knyttet opp mot kosthold. 
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Anbefalingen er å bytte ut arbeidskravet som er et nettkurs i histologi, endokrinologi og 

reproduksjon til et kurs/ læring som omhandler allergier og intoleranser (matvareallergi hos 

barn?). 

2.studieår 

MED1400 Muskulatur, skjelett og nervesystem 

Dette emnet er medisinsk rettet, og kan med fordel vris mot ernæring. Det er relevant med 

nevrofysiologi og nervesystem, men kanskje kan noe av det mest medisinske, f.eks. sykdom 

i øynene tas ut.  

Dette emnet kunne vært slått sammen med MED1200 og dermed gitt mer tid/ plass til andre 

relevante ting, f.eks. ernæring for barn og eldre eller helsekommunikasjon/ formidling/ 

motiverende intervju. De obligatoriske arbeidskravene OG læringsutbyttene bør vris mot 

ernæringsrelevans. Ellers er det fint med grunnleggende kunnskap som kan bygges videre 

på. 

ERN2200 Vitenskap og kostholdsforskning 

Det er nyttig og fint å ha dette som eget fag. Det kunne ha vært et eget kunnskapslæremål 

om å kjenne til vitenskapelig bakgrunn til næringsstoff- og matvareanbefalingene. 

ERN2400 Kommunikasjon, psykologi og samfunn 

I dette emnet er det en samling over to dager, og denne bør være praktisk rettet og 

inneholde praktisk øving i veiledningsteknikker. Det er usikkert hva innholdet er i 

mappeinnlevering. 

Det kan være hensiktsmessig å få inn noe spesifikt om gruppeveiledning i læringsmålene. 

Det er usikkert om digital kommunikasjon inngår i dette emnet. Digitale formidlingsmåter er 

ikke synliggjort, og det bør inkluderes, samt hvordan helseatferd kan påvirkes via digitale/ 

sosiale arenaer. 

Anbefalingen er å ta vekk noe av det medisinske fra studiet og utvide dette emne. Det bør da 

gå tydeligere inn på formidling og kommunikasjon. Videre er anbefalingen å ha et eget emne 

om entreprenørskap og bedriftsetablering med fokus på forebygging og folkehelsetiltak, og 

hvordan sette i verk tiltak. 

ERN2500 Energigivende næringsstoffer 

Komitéen lurer på om nettkursene i fordøyelsesanatomi- og fysiologi (respirasjon og 

fordøyelse) kan flyttes til MED1300 og erstatte de med et obligatorisk arbeidskrav i 

anamnese og kostregistrering. Videre lurer komitéen på om dette emnet bør komme tidligere 

i studieløpet, allerede det første året. 

Når det angår ferdigheter, kan det være mer nyttig hvis studentene har et praktisk 

arbeidskrav på å bruke kunnskapen om laboratoriedata. Det kan også være fint med et 

arbeidskrav om kostholdsanbefalinger og ernæringsfokus knyttet opp mot den tunge teorien i 

emnet. Det kan også vurderes å inkludere et ekstra arbeidskrav i vurdering av 

blodprøvesvar. 

ERN2600 Mikronæringsstoffer og andre bioaktive komponenter 

Komitéen syns det er litt uklart med koblingen mellom mattrygghet og mikronæringsstoffer, 

og er usikker på hvor det gås dypere inn på mattrygghet med temaer som bakteriologi, 

mattilberedning, halveringstid, holdbarhet osv.  
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Det er fint med en mini-litteraturoppgave som arbeidskrav siden dette er en viktig ferdighet 

for studentene å få øve seg på.  

ERN3100 Metabolsk regulering og vekt 

Det er gode kunnskapsmål i dette emnet, og det virker nyttig å gå inn på spesifikke dietter. 

Komitéen lurer på om begrepet «dietter» kan brukes istedenfor «slankedietter» under 

ferdighetsmålene, men dette avhenger av om det kun handler om vektreduksjon. Usikkert 

om studentene skal kunne vurdere ulike dietter, men kanskje ikke som behandlingsopplegg 

siden de skal jobbe forebyggende og ikke klinisk/ behandlende. Det er litt vanskelig å vite 

hvor «behandlende» man får lov til å jobbe etter dette studiet, da det også inneholder mye 

medisinske fag, men vektreduksjon vil vel gå inn under forebygging. 

3.studieår 

ERN3200 Ernæring gjennom livets faser 

Et læringsmål er «kan reflektere over egen faglig utøvelse i å gå kostveiledning». Komitéen 

lurer på om kostveiledning blir dekket av arbeidskravet. Det er veldig mye i dette emnet som 

skal gjennomgås på kun 10 stp. 

Det kan vurderes å ta inn dette med aldringsprosessen og vanlige sykdommer/ tilstander og 

hvordan de kan påvirke ernæringsstatus, under de sykdommene som gjennomgås tidligere i 

studiet. På den måten kan man kan gå dypere inn på ernæring for eldre og for barn her 

istedenfor å ha det som et valgfag. Dette er viktige tema som alle bør gjennom.  

Det er mye tid brukt på det medisinske tidligere i studiet, og det kan vurderes å heller dekke 

det ernæringsrelevante der for å splitte dette faget opp.  

ERN3300 Ernæring og livsstilsrelaterte tilstander 

Dette emnet bør vinkles mer mot samfunnsdelen av tilstandene. 

Følgende læringsmål kan vurderes å heller flyttes til MED1200: «Har kunnskap om 

medikamentell behandling av hjerte- og karsykdommer, diabetes type 1 og 2, 

overvekt/fedme og metabolsk syndrom, og, samt forventet effekt av behandlingen» 

Emnet omhandler de store folkesykdommene, og det bør/ må være forebygging gjennom 

kosthold som er det store poenget her slik at man tar det et steg videre. Det ser ut til å være 

noen litt for medisinske læringsutbytter. Det er et fint emne, men vinklingen bør ikke bli for 

medisinsk. Det er usikkert hva innleveringsoppgaven i praktisk ernæringsarbeid innebærer. 

Er det forebygging/ tiltak/ folkehelse?  

ERN6050 Forebyggende ernæring og helsearbeid i praksis 

Det er uklart hva omfanget av praksis er i dette emnet. Om dette er en del av et 

prosjektarbeid kommer ikke godt frem. Komitéen er også usikker på omfanget av praktisk 

matlaging i dette emnet. Et læringsutbytte er å: «Beherske grunnleggende 

matlagingsteknikker». Det blir et veldig stort fag hvor studentene skal lære alt på kun 10 stp. 

Komitéen mener det bør vurderes om motiverende intervju også skal dekkes tidligere i 

studieløpet, i kommunikasjonsfaget, slik at det blir en repetisjon og videreføring her. 

Arbeidskravene i emnet omhandler det klientmessige, og komitéen lurer på om det bør 

inkluderes noe om folkehelse/ forebygging i samfunnet/ større gruppe også. Det mangler 

praktiske arbeidskrav rettet mot prosjektarbeid og arbeidsliv i emnet. 
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Bak kunnskapslæringsutbyttet «Kan tolke relevante laboratoriedata», kan det legges til «og 

kunne gi kostholdsanbefalinger ut fra dette». 

Det bør inkluderes noe om nutrition literacy og health literacy, enten i dette emnet eller i 

ERN2400 (Kommunikasjon, psykologi og samfunn). 

Bacheloroppgave og valgfag 

Det er en ok bacheloroppgave hvor studentene skriver en litteraturoppgave, og det er mange 

spennende og interessante valgemner. Spesielt internship vurderes til å være veldig viktig, 

og noe som bør være obligatorisk. Dette kan bidra til å øke arbeidsrelevansen i studiet. 

Komitéen mener at kosthold og ernæring for barn og eldre ikke bør være valgemner, da 

dette er noe alle bør lære om. Om mulig, kan nåværende emner justeres for å få inn mer om 

barn og eldre der hvor det er aktuelt med tanke på sykdommer/ tilstander. 

Og dersom studentene skal spisse bacheloroppgaven ved hjelp av valgemnene bør det være 

andre nye valgemner som er knyttet opp mot ulike arenaer i arbeidslivet slik at studentene 

lettere kan spisse fagretning ut fra de valgemnene de tar. 

Videre masterstudier 
Det er vanskelig å få full oversikt over alle tilbud/ mastergrader studentene kan gå viderepå, 

men det ser ut til å være godt dekket med tanke på videre masterstudier. 60 stp. ernæring er 

generelt krav på enkelte masterprogrammer og det har studentene tilegnet seg gjennom 

denne bachelorgraden. 

Arbeidslivsrelevans 
Det viktigste når det gjelder arbeidslivsrelevans er at det trengs mer obligatorisk praksis for å 

bli bedre rustet for arbeidslivet. Komitéen savner mer praksis ute i samfunnet, eks: i 

barnehage, eldrehjem, helsestasjon, frisklivssentral, matproduksjon etc. Nettverksbygging 

må komme fra praksis 

Det ser også ut til at det mangler praktisk trening i motiverende intervju. 

For et godt grunnlag til å kunne gjennomføre tverrfaglig samarbeid, kunne det også vært 

fordelaktig med noe mer innsikt i jobben til andre profesjoner som kan være ansatt i klinikk, 

ved en frisklivssentral eller et legekontor.  

For at studentene skal kunne jobbe med produktutvikling savnes det mer labarbeid og mer 

mattrygghet. Mer biokjemi for en bedre forståelse for/ innsikt i næringsmiddelproduksjon (lab, 

mattrygghet og næringsmiddeltoksikologi) 

Studiet ser ut til å ville gi et godt grunnlag for jobb innenfor opplysningsarbeid, men det kan 

med fordel inkluderes mer om digital formidling. Ser ut til å være for lite praksis på kjøkken 

for å jobbe med mat (for de som ikke har det fra før). 

Utdanningsstrategien 
Nettstudier: svarer til strategien om å levere fleksibel utdanning, ja. Komitéen er derimot 

usikre på om det går ut over kvaliteten fordi man mangler det praktiske. Selv om det er ett 

nettstudium, savner vi flere samlinger og mer praksis. 

Dette er et studium hvor man skal tilegne seg praktiske ferdigheter til kunne veilede og jobbe 

forebyggende. Sånn som vi ser det er det litt lav praksis- dekning for å få den treningen som 
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skal til for å kunne veilede praktisk. Det digitale er ikke et problem per se, men man skal lære 

noe som krever mye øvelse. 

Intern vurdering og mulige tiltak 
Dette avsnittet oppsummerer kommentarene fra den eksterne komitéen gruppert i noen 

hovedmomenter, og redegjør for den interne vurderingen knyttet til kommentarene. Videre 

tiltak er også beskrevet.  

Medisinske emner 
Kommentar fra ekstern komité: Det er mye fokus på histologi med flere arbeidskrav knyttet 

til dette. Dette kan varieres mer. 

Tiltak: Se på arbeidskravene i MED-emnene og vurdere om det er andre relevante 

arbeidskrav. 

Kommentar fra ekstern komité: Det er mye medisinske fag som en del av bachelorgraden i 

ernæring. Det er viktig å tydeliggjøre relevansen til ernæring inn i de medisinske fagene. 

Intern vurdering: De medisinske fagene gir studentene en solid innføring i kropp og helse, 

som er viktig for helhetsforståelse. 

Tiltak: Se på muligheter for å knytte på ernæringsfaglige eksempler inn i MED-

undervisningen.  

Kommentar fra ekstern komité: Enkelte temaer gjentas i ernæringsemner (for eksempel 

HK-sykdommer, fordøyelse). Gjøre seg «ferdig» med disse for å skape plass til andre ting. 

Intern vurdering: Studiet er basert på spirallæring med naturlig progresjon innenfor temaer, 

men kan med fordel også ta en ny vurdering av dette.  

Tiltak: Se på overlapp til temaer i ERN-emner.   

Arbeidsliv 
Kommentar fra ekstern komité: Lite kontakt med arbeidslivet og savner inkludering av 

brukermedvirkning og flere aspekt ved kunnskapsbasert praksis. 

Intern vurdering: Samsvarer med resultater fra Studiebarometeret, og er noe vi ønsker å ha 

fokus på fremover. 

Tiltak: Det er startet opp et prosjekt om økt arbeidslivsrelevans, med tildeling av midler fra 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). 

Kommentar fra ekstern komité: Praksis bør være obligatorisk. 

Vår vurdering: Det vil kreve mye å gjøre internship obligatorisk slik det er organisert i dag, 

og er vanskelig å gjennomføre samtidig som man ivaretar muligheten for fleksibilitet i studiet, 

men ønsket utfall fra arbeidslivsrelevansprosjektet er å utvikle en modell for mikropraksis. 

Om dette lykkes, vil det vurderes å se på om praksis kan gjøres obligatorisk i ett 

format/omfang. 

Entreprenørskap 
Kommentar fra ekstern komité: Anbefaler å lage et eget valgfag om entreprenørskap 
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Intern vurdering: Bedriftsetablering er en del av ERN6050, men det er viktig for studentene 

å kjenne til hvordan de kan starte opp noe selv og temaet kunne hatt mer fokus. 

Tiltak: Se på omfanget av dette i ERN6050.  

Tiltak: Utforske videre å kunne opprettet et eget emne om entreprenørskap, dette kan også 

muligens gjøres tverrfaglig på høyskolen.  

Tiltak: Synliggjøre entreprenørskap i forbindelse med høyskolens karriereuke 

Matlaging/kjøkkenpraksis 
Kommentar fra ekstern komité: Studiet kunne med fordel ha inneholdt en god del 

obligatorisk praksis på kjøkken. 

Intern vurdering: Per i dag har vi ikke egne kjøkkenfasiliteter på høyskolen, men har et godt 

samarbeid med Oppfølgingsenheten Frisk som har et flott undervisningskjøkken. Ferdigheter 

innen matlaging er noe som det oppleves at er viktig for kandidater med en bachelorgrad i 

ernæring å kunne.  

Tiltak: Se på hvor i studiet mer matlaging kan inkluderes, for eksempel i forbindelse med 

samlinger for nettstudentene eller se på andre digitale muligheter.  

Kommentar fra ekstern komité: Savner mer om mattrygghet og matkunnskap 

Intern vurdering: Disse temaene anses som godt dekket i flere emner, men det kan med 

fordel synliggjøres bedre. 

Tiltak: Se på om det kan komme tydeligere frem i emnebeskrivelser, eventuelt bygge ut der 

mer. Mer praktisk matlaging vil også kunne styrke dette. 

Digitale ferdigheter og kommunikasjon 
Kommentar fra ekstern komité: Mer fokus på digitale ferdigheter 

Tiltak: Kritisk blikk på arbeidskrav, om noen av formatene kunne vært mer digitale 

Tiltak: Eget LUB på digital kommunikasjon/veiledning i ERN2400? 

Kommentar fra ekstern komité: Mer fokus på formidling og veiledning, og kurs i 

Motiverende Intervju bør inn 

Tiltak: Se på emner der dette er naturlig å ha mer fokus på. Samtaleteknikk, og motiverende 

intervju er en del av ERN2400. 

Tiltak: Undersøke muligheten for å tilby studenter kurs i motiverende intervju/ synliggjøre 

dette bedre 

Folkehelse/samfunnsernæring 
Kommentar fra ekstern komité: Mer om folkehelserettede tiltak og prosjekt 

Intern vurdering: Bachelorgraden har tradisjonelt hatt et «klinisk» fokus, men har de senere 

årene fått inn mer om samfunnsernæring/folkehelse i tråd med fagets utvikling og 

arbeidslivets behov.  

Tiltak: Vurdere hvor klinisk kompetanse bedre burde balanseres med praktisk rettet 

kunnskap, på samfunns/folkehelsenivå 
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Fleksibilitet 
Vurdering fra ekstern komité: Komiteen vurdere at fleksibilitet er ivaretatt iom at det er et 

nettstudium. Stiller spørsmål om det går ut over kvaliteten ved at det er en del praktiske 

ferdigheter som skal læres. Savner flere samlinger og mer praksis. 

Intern vurdering: Et dilemma vi stadig står i, å gi nettstudenter et tilbud som ivaretar deres 

behov for fleksibilitet samtidig som de praktiske ferdighetene blir ivaretatt. 

Tiltak: Gjennomføre prosjekt arbeidslivsrelevans som undersøker mikropraksis i fleksible 

studier. Erfaringer fra det prosjektet kan gi oss nyttig erfaring inn på flere områder i studiet. 

Tiltak: Vurdere hvordan fysiske oppmøter kan gjøres mer fleksibelt – gi en større valgfrihet 

på tidspunkter/semester? Helgekurs? 

Evaluering og videre utvikling av prosessbeskrivelse 
Læringspunkter fra denne evaluering er at det er viktig å bruke tid på å formulere en god 

oppdragsbeskrivelse til hva en ekstern komité skal vurdere, og at man i tillegg legger opp til 

en intern evaluering eller diskusjon med eksterne for å få et bredere kunnskapsgrunnlag.  

Den periodiske programevalueringen bør være godt forankret i det øvrige kvalitetsarbeidet 

ved høyskolen og ha en naturlig plass i kvalitetsårshjulet.  

Erfaringen var også at det var tidkrevende å rekruttere eksterne deltagere, og at det bør 

settes av tilstrekkelig med tid til dette og i god tid i forkant av den planlagte evalueringen. Det 

bør også være tydelige retningslinjer på hvilke krav som skal stilles til sammensetning av en 

ekstern komité.  

Videre kan det være en fordel med en rapportmal som kan benyttes, både for å sikre at vi får 

svar på det vi spør etter og lette arbeidet for komiteen noe ved at utformingen av rapporten 

er fastsatt. 
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