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Formål med valgfaget 
 

At den studerende opnår øget indsigt i nye informations- og kom-
munikationsteknologier og disses konsekvenser for sygepleje. 

Overordnet  
beskrivelse af  
valgfaget 
Indholdet kan være  
uddybende eller  
supplerende i forhold til  
det, der allerede indgår i 
uddannelsen 
 

Valgfaget omfatter overordnet fire temaer: 
• Brug af web 2.0-teknologi i sundhedssektoren, hvor internettet 

er dynamisk og brugeren (patient/sygeplejerske) er aktiv delta-
ger  

• Patienters nye og fremtidige muligheder for indflydelse og til-
gang til sundhedsrelevant information ved hjælp af teknologi 

• Nye og fremtidige teknologier, der støtter sygeplejersken i at 
arbejde klinisk, administrativt, forskningsmæssigt og uddannel-
sesmæssigt 

• Kommende teknologier og nye strukturer i opgaver og opgave-
fordeling i fremtidens sundhedssektor. 

Faglige forventninger  
til de studerende 
Beskrivelse af centrale indholds-
elementer herunder, hvad der 
kræves af den studerende for at 
få godskrevet valgfagets 3 
ECTS-point; eksempelvis analy-
se af tekst, dataindsamling, 
fremlægning af produkt og op-
ponentansvar 
 

Undervisningen bygger overpå pensum i faget sundhedsinformatik 
og fokuserer på ny og fremtidig anvendelse af it i sygeplejen. 
Den studerende skal være aktiv og tage del i den online-baserede 
undervisning med faglige, meningsfulde, fordybende eller udviden-
de diskussionsindlæg i et online-forum. Mindst 2 indlæg pr. tema. 
 
Derudover udarbejdes et to-siders essay i grupper på 3-4 studerende 
ud fra et selvvalgt emne indenfor et af de fire temaer i undervisnin-
gen. Essayet publiceres online. 
 
Fravær/manglende indlæg udløser synopsis jf. retningslinier. 

Beskrivelse af  
undervisnings- og  
arbejdsformer 
 

Undervisningen foregår dels som tilstedeværelsesundervisning, dels 
som online aktiviteter (diskussioner/essays). 
Tilstedeværelsesundervisningen foregår på det campus, hvor der er 
det største antal studerende tilmeldt. De øvrige studerende deltager 
online ved hjælp af kommunikationsteknologi mellem uddannelses-
institutionerne, således at de studerende kan deltage fra de forskelli-
ge geografiske udbudssteder. 
 
Undervisningen afvikles over to uger. 

 
Det følgende evaluerede en studerende i foråret 2008: ”Havde valgfaget som meget lav prioritet, men er 
efter afslutning af faget meget glad for at have fået det. Kan sagtens se relevansen ift. vores uddannelse. Er 
også positivt overrasket over wikidot og diskussionerne.” 
 


