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1 Forord  

Det står øverst på den uddannelsespolitiske dagsorden at levere tidssvarende uddannelse af høj 
kvalitet. Nye læringsbetingelser, hvor ikke mindst teknologiens øgede tilgængelighed, inddragel-
se af uddannelsens interessenter ved tilrettelæggelsen af uddannelserne og deres indhold samt 
ny viden om læring fordrer at der arbejdes med nye læringsformer og organisering af uddannel-
se. Samtidig er der et centralt ønske fra sektoren om at øge anvendelsen af teknologi i uddan-
nelserne, dels i form af teknologiforståelse, dels som resurse i såvel afviklingen af undervisnin-
gen og som indholdselement i selve undervisningen. Arbejdet med at udvikle den netbaserede 
sygeplejerskeuddannelse skriver sig ind i denne dagsorden. Det er også et ønske at uddanne 
studerende, så de bliver mere parate til at træde ind i en stadig mere teknologiseret praksis og 
har større mulighed for at blive digitalt dannede – både personligt og professionelt. 
 
Som det fremgår af målene, der er beskrevet i evalueringsrapporten, har ambitionerne for pro-
jektet været høje. På den ene side har man skullet planlægge, udvikle, gennemføre og evaluere 
en uddannelse på alle niveauer lige fra den enkelte undervisers anvendelse af ”etiviteter” til or-
ganiseringen af uddannelsen som helhed. Samtidig har man skulle prioritere i mulige teknologi-
anvendelser, ofte i samarbejde med det kliniske felt. På den anden side har man ønsket at pro-
ducere ny viden baseret på erfaringerne fra dette arbejde samt videreformidle den i form af ar-
tikler, oplæg og digitale resurser til gavn for de øvrige uddannelser. Det er vores overbevisning, at 
man er lykkedes flot både med udvikling af en uddannelse af høj kvalitet og med at producere ny 
viden til gavn for uddannelsessektoren og dennes interessenter.  
 
For de involverede studerende, undervisere, kliniske vejledere og ledere har det været learning by 
doing. Naturligvis har der, i afsættet, været solid viden om e-læring og uddannelse hos de delta-
gende professionelle, men som evalueringen også viser, så har der været mange udfordringer for 
alle deltagerne. Trods dette er det lykkedes at uddanne studerende hvis karakterer er sammen-
lignelige med studerende på de traditionelle sygeplejerskeuddannelsesudbud, og dertil har de 
opnået en høj grad af teknologiforståelse. 
Vi vil gerne rette en særlig tak til personalet fra sygeplejerskeuddannelsen i Viborg og Aarhus, 
såvel det pædagogiske personale som facilitatorerne, administration og ledelse. I har leveret en 
kompetent og dedikeret indsats. Vi vil også takke det kliniske personale, fordi I dels passioneret 
har fulgt projektet og givet gode input til udviklingen af uddannelsen, dels fordi I har været posi-
tive og konstruktive i forhold til de mange udfordringer, I har stået overfor som kliniske uddan-
nelsessteder i projektet. Tak til Karen Borgnakke for at understøtte projektet med sin mangfol-
dige viden om e-læring.  
 
Vores ønske er, at de studerende må tænke tilbage på deres uddannelsesforløb med en sikker 
viden om, at de har erhvervet sig en uddannelse på højt niveau og med en personlig teknologi-
forståelse, der viser sig gavnlig for dem i deres professionelle liv. 
 
Aase Lydiksen   Lars Peter Bech Kjeldsen 
Direktør, VIA Sundhed  Forsknings- og udviklingschef, VIA Sundhed 
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2 Baggrund  

Projekt Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse er gennemført i VIA Sygeplejerskeuddannelsen i et 
samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg (SIV) og Sygeplejerskeuddannelsen i 
Aarhus (SIA). Projektet omfatter hele uddannelsesforløbet for to hold studerende optaget i hen-
holdsvis september 2012 i Viborg og i september 2013 i Aarhus. Det sidste hold afsluttede ud-
dannelsen i januar 2017. 
 
Projekt ”Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse” blev etableret for at generere erfaringer med 
netbaserede uddannelses- og undervisningskoncepter. Projektet var initieret fra ledelsen i VIA 
University College og må ses ind i den bredere samfundsmæssige og politiske opmærksomhed 
på digitalisering af samfundslivet og de undervisningsmæssige muligheder i en øget inddragelse 
af digitale redskaber i undervisningssammenhænge. Sygeplejerskeuddannelsen og socialrådgi-
veruddannelsen i VIA blev udpeget til at etablere forsøg med egentlige netbaserede udbud. Pro-
jekterne skulle generere viden om e-didaktiske koncepter for professionsbaserede uddannelser 
med tilhørende praktik, som kunne spredes i VIA som helhed. 
 
Forsøg med en netbaseret organisering af sygeplejerskeuddannelsen adresserer ikke alene cur-
riculumspørgsmål men også bredere professionsfaglige udfordringer med et stadig mere digita-
liseret sundhedsvæsen, der indebærer fundamentale ændringer i såvel sundhedsvæsenets kon-
takt til og kommunikation med patienter, som i patienternes anvendelse af digitale ressourcer, 
samt påvirkning af det tværprofessionelle samarbejde. Denne udvikling kræver forståelse af og 
kompetence til at anvende digitale medier og værktøjer i en sundhedsprofessionel kontekst, 
hvorfor digitalisering af uddannelsen i projektet også er set som et led i den professionsfaglige 
kompetenceudvikling.  
Projektet har således haft fokus på digitaliseringens muligheder i såvel en undervisningsmæssig 
som en sundhedsfaglig kontekst, hvilket afspejler sig de formål og mål, der dannede udgangs-
punkt for projektet (1). (Bjerg et al., 2011) 
 
Der har i VIA Sygeplejerskeuddannelsen i en årrække været fokus på udvikling af it-baserede 
læringsobjekter og anvendelse af digitale ressourcer i bredere forstand. Forløberen til det aktuel-
le Sygeplejerskeuddannelsens IT pædagogiske udvalg blev etableret i 1995, hvor undervisere 
fra Sygeplejeskolerne i Ringkøbing-, Viborg og Aarhus Amter på eget initiativ indledte et samar-
bejde med jævnlige møder og fælles projekter. Deltagerne var karakteriseret ved at have en for-
mel Sundhedsinformatisk (Master i Sundhedsinformatik) og IT-pædagogisk uddannelse (SUND-
IT Kørekort) eller ved på anden vis at have erhvervet sig digitale og e-didaktiske kompetencer 
(Cand. Cur med speciale i Sundhedsinformatik). Gruppen var medvirkende til, at sygeplejerske-
uddannelser i Midtjylland 2003 blev involveret i et internationalt samarbejde IVINURS om udvik-
ling og deling af digitale læringsressourcer. (Kolbæk, 2013) Som del af dette samarbejde deltog 
gruppen i et studiebesøg på sygeplejerskeuddannelsen ved University of Maryland i Baltimore i 
2006. (Jacobsen, 2005) Erfaringerne fra samarbejdet blev videreført imellem de involverede sy-
geplejerskeuddannelser i Midtjylland, hvor der blev oprettet et fælles repositorium for digitale 
læringsressourcer, som i dag er indarbejdet i VIAs Studienet. Ligeledes har gruppen og dens 
medlemmer medvirket til implementering af forskellige Learning Management Systemer som 
blev anvendt før sammenlægning i VIA og med overgang til Studienet som LMS-system. 
Sygeplejerskeuddannelsens IT pædagogiske udvalg og de involverede ressourcepersoner fra 
udbudsstederne i Viborg og Aarhus har været centrale i udviklingen og implementeringen af 
Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse. Gruppens forarbejde og digitale ekspertise samt indsigt i 
e-didaktik var afgørende for, at Udbudsstederne i Viborg og Aarhus bød ind på projekt Netbase-
ret Sygeplejerskeuddannelse.  
I efteråret 2011 blev der nedsat en projektgruppe, som skulle udarbejde projektbeskrivelse, plan 
for detailbeskrivelse af uddannelsen og organisering af uddannelsen på tværs af de to udbuds-
steder af sygeplejerskeuddannelsen. Projektgruppe bestod af en lederrepræsentant og en med-
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arbejder fra hver af de to udbudssteder. Forskellige interessenter i ledelsen af VIA Sundhed, nøg-
lemedarbejder på de to udbudssteder og eksterne ressourcepersoner blev inddraget i udviklin-
gen af projektbeskrivelsen. Der blev tidlig i processen nedsat en følgegruppe bestående af inte-
ressenter fra sygeplejerskeuddannelsen, uddannelsesledere, repræsentanter fra sygeplejerske-
uddannelsens kliniske somatiske, psykiatriske og primærkommunale udbudssteder, VIA IT, VIA 
Bibliotekerne og ledelsen i VIA Sundhed. Følgegruppen medvirkede til kvalificeringen af projekt-
beskrivelsen. (Bilag nr. 1) 
Relativ tidlig i processen blev der etableret forskningstilknytning til projektet med inddragelse af 
professor i pædagogik Karen Borgnakke fra Københavns Universitet og etablering af et ph.d.-
forløb. 
 
Det blev besluttet at gennemføre et fuldskalauddannelsesprojekt, hvor hele den 3½ årige syge-
plejerskeuddannelse blev planlagt, implementeret og evalueret for to på hinanden følgende hold. 
Intentionen var, at erfaringer fra det første gennemløb i Viborg skulle medvirke til at kvalificere 
det efterfølgende gennemløb i Aarhus, hvorfor der fra begyndelsen har været fokus på løbende 
evaluering og formidling af foreløbige erfaringer. 
Der var behov for mindre tilpasninger af undervisningstilrettelæggelsen/ curriculumdokumenter 
mellem de to afviklinger, som ikke var grundet i erfaringer genereret ved første gennemløb, men 
som havde baggrund i et større studenteroptag ved andet gennemløb (20 studerende ved SIV 
og efterfølgende 30 ved SIA). 
 
De to udbudssteder af sygeplejerskeuddannelsen fungerede som relativt autonome institutio-
ner, men projekt Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse byggede på, at der skulle etableres en 
fælles uddannelsesorganisering, selv om studerende på første hold blev optaget i Viborg og det 
andet hold blev optaget i Aarhus. Det fælles kom eksempelvis til udtryk ved, at det var fælles 
undervisningstilrettelæggelse, fælles curriculumdokumenter, fælles underviserkorps, fælles ar-
bejdsgrupper og fælles ledelse af uddannelsen samt deling af udgifterne forbundet med projek-
tet.  
 
Afrapporteringen er udarbejdet af projektgruppen med inddragelse af materiale fra mange for-
skellige kilder og fra forskellige personer og grupper, der har været involveret i afvikling af pro-
jektet. I afsnit 2.2 redegøres nærmere for materialet, der danner baggrund for afrapporteringen. 

2.1 Projektets formål 

Projektet blev indledt med formulering af formål med projektet. Som beskrevet i afsnit 3 blev 
disse indledningsvis formuleret af Projektgruppen og efterfølgende kvalificeret gennem inddra-
gelse af forskellige ressourcepersoner og grupper.  Der blev det første år foretaget mindre ret-
telser og tilføjelser i formålene, hvorefter disse har været stabile i resten af projektperioden. 
 
Følgende formål blev formuleret i projektbeskrivelsen: 
 At udvikle et e-didaktisk koncept, der gennem tilrettelæggelsesformen kan forberede stu-

derende til at indgå som medarbejdere i en digital og højteknologisk sundhedssektor  
 At udvikle og vinkle fagindholdet, så studerende får kompetencer til at udføre sygepleje 

såvel i direkte fysisk samspil med patienten såvel som ved hjælp af og/eller gennem digita-
le medier 

 At understøtte studerendes teknologiforståelse og fortrolighed med anvendelse af Sund-
heds- og velfærdsteknologi og digitale medier så patientperspektivet og etikken i pleje og 
behandling også varetages, når plejen foregår med eller gennem digitale medier  

 At udvikle og vinkle fagindhold og inddrage informationsteknologi, så studerende får kom-
petencer til indhente viden samt indgå i netværksdannelse og videndeling med mono- og 
tværprofessionelt via internettet med regionale, nationale og internationale samarbejds-
partnere  
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 At generere pædagogiske, faglige og organisatoriske erfaringer med samarbejde på tværs 
af udbudssteder og kliniske studiesteder i udvikling og implementering af en sygeplejer-
skeuddannelse med fokus på intensiveret anvendelse af digitale medier 

 At afprøve undervisningsmodeller, koncepter for e-didaktik, e-læringsmoduler og virtuel 
vejledning som kan medvirke til at Sygeplejerskeuddannelsen i VIA fortsat kan rekruttere 
og fastholde dygtige studerende samt være konkurrenceduelig i uddannelsesfeltet. 

2.2 Projektets mål 

Parallelt med og som forudsætning for udvikling af Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse, der 
adresserer digitaliseringen af sundhedssektoren og understøtter de studerendes læring gennem 
it-medieret undervisningstilrettelæggelse, lå fokus på generel curriculumudvikling og udvikling 
af de involverede udbudssteder, som kan have bredere implikationer for VIA Sygeplejerskeud-
dannelsen. 
For at realisere formålet med projektet skulle der både arbejdes med curriculumudvikling og 
organisationsudvikling.  Selv om disse udviklingsprocesser i praksis var flettet ind i hinanden er 
målene for oversigtens skyld samlet under overskrifterne curriculumudvikling og organisations-
udvikling. 

2.2.1 Curriculumudvikling 
 At udvikle et sammenhængende epædagogisk curriculum for de 14 moduler i den netbase-

rede sygeplejerskeuddannelse med en faglig og studiemetodisk kontinuitet og progressi-
on1 

 At udvikle curriculum, der giver fleksible muligheder for de studerendes uddannelsesforløb 
og som tilgodeser forskellige læringspræferencer  

 At afdække og udvikle et hensigtsmæssigt forhold mellem tilstedeværelse- og netbaseret 
undervisning (graden af blended learning) 

 At udviklet epædagogiske tilgange som kan fremme integrationen mellem det kliniske og 
teoretiske læringsrum  

 At tilrettelægge et curriculum, der integrerer anvendelsen af sundheds- og velfærdstekno-
logiske digitale medier. 

 At tilrettelægge et curriculum, der tager højde for det teknologisk medierede paradigme-
skift mod et stadig mere telemedicinsk baseret sundhedsvæsen. 

 At generere erfaringer om udvikling og implementering af den netbaserede sygeplejerske-
uddannelse der fremmer geografisk spredning af optaget og gennemførelse af uddannel-
sen bl.a. gennem fokus på fastholdelse i uddannelsen. 

 At afsøge muligheder og begrænsninger i tilrettelæggelse og gennemførelse af den netba-
serede sygeplejerskeuddannelse 

2.2.2 Organisatorisk 
 At udvikle organisatoriske kompetencer og samarbejdsformer, der matcher den netbase-

rede sygeplejerskeuddannelse på tværs af to udbudssteder i Sygeplejerskeuddannelsen i 
VIA  

 At udvikle pædagogiske IT-kompetencer og e-didaktiske kompetencer hos undervisere i 
Sygeplejerskeuddannelsen i VIA (i første omgang hos undervisere i Viborg/Thisted og Aar-
hus) 

 At undersøge muligheder for, om de studerende kan veksle mellem det campusbaserede 
og det netbaserede forløb på eget udbudssted  

                                                           
1 Jf. anbefalinger vedr. indførelse af it i uddannelserne. (Undervisningsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, 

Teknologi, og Udvikling, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Sundhedskartellet, and CVU-Rektorkollegiet, Repræsen-
tant for de studerende, 2006) 
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 At få etableret et virtuelt-fysisk IT/AV-center med relevante ressourcepersoner der er ud-
dannet i AV- og e-pædagogik  

 At udvikle en ressourcegruppe der er kompetent i forhold til udvikling og gennemførelse af 
netbaseret undervisning  

 At videndele med sygeplejerskeuddannelsens udbudssteder i VIA, herunder stille de udvik-
lede moduler, planlagte- og fastlagte aktiviteter, prøveformer samt læringsobjekter til rå-
dighed  

 At generere erfaringer med at samarbejde med VIA-it og VIA-Biblioteket i udviklingen af og 
implementering af den netbaserede sygeplejerskeuddannelse 

 At indsamle viden om, og udvikle pædagogiske og organisatoriske erfaringer med at inte-
grere sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger i en uddannelsesmæssig kontekst. 

3 Projektets organisering 

Udbudsstederne i Viborg og Aarhus har være hovedansvarlige i forhold til fremdriften i projektet 
og for den organisatoriske og økonomiske styring af dette. Ledelse, curriculumudviklere, under-
visere, studievejledere, teknisk og studieadministrativt personale, samt bibliotekarer har primært 
været fra disse udbudssteder og samarbejdende kliniske studiesteder. Fra 2015 har der været 
involveret enkelte undervisere fra andre udbudssteder i VIA Sygeplejerskeuddannelsen. 
 
Der blev nedsat en række arbejdsgrupper som skulle stå for styring, planlægning, implemente-
ring, evaluering, videndeling og afrapportering af projektet. Disse fremgår af organisationsdia-
grammet i figur 1. For nærmere beskrivelse af gruppernes sammensætning og ansvarsområde 
henvises til kommissorier beskrevet i projektbeskrivelsen (Bilag 1).  
 
 

 
Figur 1: Organisationsdiagram for projekt ”Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse” 

 

3.1 Samarbejde og erfaringsindhentning 

Der var fra starten af projektet lagt op til et samarbejde med Center for E-Læring og Medier 
(CELM) samt socialrådgiveruddannelsen i Aarhus i forhold til: 
 
 Udvikling af it-didaktik 
 Udvikling af læremidler i et digitalt forfatterværktøj 
 Udvikling af læremidler som video og podcast 
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Der blev også indledningsvis indhentet erfaringer med netbaseret uddannelse fra blandt andet 
Net-læreruddannelsen og Bioanalytikeruddannelsen i VIA, samt fra sygeplejerskeuddannelserne 
i Slagelse, Hillerød og Sønderborg, der på det tidspunkt udbød netbaserede udbud. 

3.2 Videndeling 

Det blev fra første dag i projektet tilstræbt en høj grad af videndeling mellem projektet og til alle 
enheder i VIA Sundhed. Der var tanker om, hvordan denne videndeling skulle foregå: 
 
 Videndeling i forhold til sygeplejerskeuddannelsen i VIA skulle primært foregå gennem Føl-

gegruppen og i via møder i ledergruppen i VIA Sundhed 
 Videndeling i forhold til undervisere, kliniske repræsentanter m.fl. skulle ske gennem forskel-

lige samarbejdsorganer, VIA’s medier og specifikke kontakter samt gennem planlagte infor-
mations- og videndelingsmøder.  

 Undervisere fra alle enheder i VIA Sygeplejerskeuddannelsen skulle inviteres til løbende spar-
ring af de udarbejdede curriculumforslag samt videndeling gennem åbne workshops hvert 
semester 

 CELM skulle medvirke til at skabe sammenhæng, faglig koordinering, viden generering og 
videndeling mellem de forskellige uddannelser i VIA Sundhed og VIA som helhed. 
 

I Bilag 3 er en oversigt over events, møder, konferencer mm., hvor projektet er blevet præsente-
ret. 

4 Strukturering af afrapporteringen, materialer og analyse 

4.1 Struktur 

Afrapporteringens hovedafsnit er struktureret omkring formålene og detailmålene for projektet, 
som fremgår af projektbeskrivelsen (bilag 1). Disse er samlet i 5 hovedområder: 
 Udvikling af et e-didaktisk koncept 
 Rekruttering og fastholdelse 
 E-didaktik og rollen som sundhedsprofessionel 
 Studerendes udbytte og faglige niveau 
 Tværinstitutionelt samarbejde og e-didaktik 
 
Hvert afsnit afsluttes med en opsummering direkte skrevet op mod de relevante delmål fra pro-
jektbeskrivelsen. 
 
I afsnit 6 ”Samlet konklusion” er de væsentligste resultater af projektet set i forhold til de be-
skrevne formål opsamlet. 

4.2 Materialer 

Afrapporteringen bygger på et omfattende overvejende skriftligt materiale, som er produceret 
undervejs i projektforløbet som del af planlægningen og implementeringen af uddannelsen, som 
del af den løbende monitorerings- og evalueringsproces og som del af videndelingsprocessen, 
der projektbeskrivelsen indeholder følgende elementer:  
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 Udviklede undervisningsmaterialer for undervisere i brug af forskellige digitale redskaber. 

 Udviklet støtteredskab til udformning af etiviteter. 

 Generelle informationsmaterialer til undervisere om det e-didaktiske grundlag for Netbaseret 
Sygeplejerskeuddannelse. 

 Referater fra møder i Projekt-, Curriculum-, Underviser-, IT/AV-, Klinik-, Biblioteks- og Følge-
grupperne. 

 Fokusgruppeinterview med studerende efter gennemførte moduler. 

 Fokusgruppeinterview med undervisere efter gennemførte teoretiske moduler. 

 Fokusgruppeinterview med kliniske vejledere efter gennemførte kliniske moduler. 

 Studerendes evaluering af kliniske undervisningsforløb gennem VIA’s standardiserede elek-
troniske evalueringsskemaer. 

 Midtvejsevaluering med Viborgholdet i 2014. 

 Slutevaluering efter gennemført uddannelse med Viborgholdet i juni 2015 og med Aarhus-
holdet i januar 2017. 

 Gennemført samlet analyse af de udviklede etiviteter i Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse 

som er afrapporteret i ”Projekt etivitetsanalyse”. 

 Gennemført projekt om elektronisk støtteredskaber i udvikling af informationskompetence i 
regi af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF), hvor blandt andet stude-
rende fra Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse har været involveret. 

 Statistik og opgørelser over prøveresultater, karaktergennemsnit og frafald. 
 Programmer, referater og evaluering af halvårlige temadage for undervisere på Netbaseret 

Sygeplejerskeuddannelse. 

 Programmer, referater og evalueringer af årlige videndelingsdage på tværs af VIA Sygeplejer-
skeuddannelsen. 

 Halvårlige Nyhedsbreve om Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse. 

 Oplæg på diverse eksterne møder og konferencer om Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse. 

 Artikler og bogkapitler.  

 Annoncering af og optagelsesprocedurer knyttet til Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse. 

Noget af ovenstående materiale bruges som ”rådata” i afrapporteringen, men i en del tilfælde er 
data, fx interviews, allerede analyseret som elementer i det løbende evalueringsarbejde, hvorfor 
denne afrapportering er en sammenskrivning af analyserne og rådata. 
 
I arbejdet med afrapporteringen er der kommet opmærksomhed på områder, som kan være vig-
tige for en nuanceret forståelse af projekt Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse, men hvor der 
ikke foreligger materialer. Hvor det har været muligt og ressourcemæssigt overkommeligt er der 
indhentet nye data: 
 Interview med studievejledere 
 Interview med bibliotekar 
 Interview med IT/AV-gruppen 
 Interview med ledergruppen herunder data om organisatoriske og økonomiske aspekter 

Disse materialer er i visse tilfælde brugt i forhold til flere af de 5 overordnede hovedafsnit.  

4.3 Analyse 

I afrapporteringen er anvendt en rapporterende analyseform overvejende baseret på en kvalitativ 
gennemlæsning af de ovenfor nævnte dokumenter. Analyserne har taget udgangspunkt i de be-
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skrevne formål og de mere operationelle målbeskrivelser (se afsnit 3.2) med henblik på at give et 
svar på, i hvilken grad projektet har opnået de forskellige hensigter beskrevet i disse.  
Hvis man ønsker et hurtigt indblik i projekts resultater kan man gå direkte til disse afsluttende 
afsnit og til afsnit 6 ”Samlet konklusion”. 
 
I analyserne er en overvejende deduktiv tilgang blevet anvendt, hvor udgangspunktet var centra-
le elementer og begreber i formåls-/målbeskrivelserne. Der har i analyseprocessen været åben-
hed for induktive elementer i datamaterialet som ikke umiddelbart falder indenfor eller ikke lader 
sig indfange med de beskrevne formål/mål. 

5 Vurderinger knyttet til de overordnede formål med projektet 

I afsnittene 5.1 til 5.5 beskrives erfaringerne og graden af målopfyldelsen i forhold udvalgte for-
mål og mål hentet fra projektbeskrivelsen. I beskrivelsen under de enkelte punkter gives der en 
uddybende beskrivelse af, i hvilken grad projektet har opnået de opstillede formål og hvilke erfa-
ringer arbejdet har kastet af sig. De enkelte områder afsluttes med en opsamlende og kort eva-
luering ud fra de opstillede mål for projektet. 
 
I analyserne er der kun undtagelsesvis blevet henvist direkte til datamaterialet, da præcise refe-
renceangivelser ville blive for omfattende, da de fleste delevalueringer bygger på flere forskellige 
datasæt. Der er kun inddraget enkelte direkte citater fra fx interviewbaserede datakilder i be-
grænset omfang, mens datakilder af kvantitativ karakter er blevet inddraget, hvor det er relevant 
(fx antal etiviteter, antal tilstedeværelsesseminarer og antal studerende der har forladt uddan-
nelsen). 

5.1 Udvikling af et e-didaktisk koncept  

I underpunkterne 5.1 – 5.1.8 beskrives generelle erfaringer knyttet til det e-didaktiske koncept 
I underpunkt 5.1.9 opsummeres i forhold til formål og mål fra projektbeskrivelsen, der relaterer 
sig til dette område. Man kan springe direkte til dette afsnit, hvis man ønsker et hurtigt overblik 
over evalueringen. 
 
Formål 

”At afprøve undervisningsmodeller, koncepter for e-didaktik, e-læringsmoduler og virtuel 
vejledning som kan medvirke til at Sygeplejerskeuddannelsen i VIA fortsat kan rekruttere 
og fastholde dygtige studerende samt være konkurrenceduelig i uddannelsesfeltet” 

5.1.1 E-didaktisk koncept   
Det var en bunden opgave, at udvikle et sammenhængende curriculum for en netbaseret syge-
plejerskeuddannelse, som skulle respektere kravene formuleret i Bekendtgørelse for uddannel-
sen til professionsbachelor i sygepleje (Bek nr 29 af 24/01/2008).   
Inspiration til udviklingsprocessen blev søgt i eksisterende danske udbud af netbaserede ud-
dannelser herunder etablerede netbaserede sygeplejerskeuddannelser på Professionshøjskolen 
UCC (Hillerød), University College Sjælland (Slagelse) og University College Syddanmark (Søn-
derborg) samt i læreruddannelsen ved VIA UC i Nørre Nissum.  Desuden blev der søgt efter 
dansk og udenlandsk inspiration for såvel delaspekter i en e-didaktik, blended learning som mere 
sammenhængende beskrivelser af koncepter for hele uddannelsesforløb i eksisterende litteratur. 

5.1.2 Teoretisk og forskningsmæssig inspiration 
Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse bygger på et konstruktivistisk og kollaborativ læringssyn, 
hvor uddannelsen og samarbejdsrelationerne skal understøtte studerendes individuelle og kol-
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lektive videnopbygning og kompetenceudvikling. I uddannelsestilrettelæggelsen er der i stor 
udstrækning arbejdet ud fra en problembaseret tilgang. 
Den engelsk/australske curriculumudvikler Gilly Salmon har været en central inspirationskilde til 
udviklingen af den e-didaktiske tilgang. Med hendes beskrivelse af progression i læringsforløb og 
etivitetskoncept, har det været muligt at operationalisere det overordnede læringssyn og den 
problembaserede tilgang. Salmons beskrivelse af en didaktisk model for kollaborativ online læ-
ring (Salmon, 2011) og etivitets-metoden(Blok, 2005) (Salmon, 2013) har dannet udgangspunkt 
for den overordnede planlægning og tilrettelæggelse af uddannelsen og konstruktion af online 
studieaktiviteter.  
 
Den kollaborative tilgang har betydet, at uddannelsen bygger på en gennemgående gruppeorga-
nisering, hvor studerende samarbejder om at tilegne sig viden, udvikle deres viden, dele viden 
indbyrdes og på tværs af grupper samt facilitere hinandens læreproces. Grundstrukturen i Net-
baseret Sygeplejerskeuddannelse har været studiegrupper på 3 til 5 medlemmer, som har ind-
gået i et tæt samarbejde, hvilket har betydet mellem 4-9 grupper pr. hold. De studerende har 
også studeret individuelt og efterfølgende udvekslet og i samarbejde genereret viden i gruppen. 
Kun få etiviteter har været helt individuelle.  
 
Valget af et overvejende gruppebaseret læringsmiljø har primært været didaktisk begrundet for 
at udnytte læringspotentialet i de sociale processer i grupperne.  Sekundært har der været res-
sourcemæssige overvejelser med i valget, idet individuelle aktiviteter kræver flere underviserres-
sourcer i vejlednings- og feedbackprocesserne. For det tredje var gruppeorganiseringen også 
tænkt som et fastholdelsesinitiativ, da gensidig ansvarlighed i grupperne kunne tænkes at un-
derstøtte tilknytning og ansvarlighed blev de studerende der startede på uddannelsen. Særligt 
set i lyset af, at de indgik i et udviklingsprojekt. 

5.1.3 Blendede learning 
I sine bøger diskuterer Salmon anvendelsen af blended learning i onlineforløb, og de didaktiske 
muligheder i, at anvende et blended learning design, diskuteres også af mange andre. (Christen-
sen et al., 2016), (Vang, 2017) 
I Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse er der valgt et overvejende online koncept med en lid t 
større grad af tilstedeværelsesdage i de første moduler end i de sidste. I de første moduler var 
der planlagt 4-5 dage over en 10 ugers periode og i de senere moduler 2-3 tilstedeværelsesdage. 
Omfanget og tilrettelæggelsen blev drøftet i curriculum- og undervisergrupperne og der blev 
udarbejdet anbefalinger knyttet til planlægningen af disse dage.  
Valget af et overvejende online koncept var begrundet i dels det valgte didaktiske koncept og 
dels for at give studerende mulighed for at indgå i uddannelsen fra forskellige geografiske lokali-
sationer og med forskellig private forhold knyttet til deres familiemæssige og erhvervsmæssige 
situation.  
De studerende har været glade for den overvejende underviserstyrede formidlingsprægede un-
dervisning på tilstedeværelsesdagene, hvor de omvendt har været mindre motiverede for ind-
byrdes videndeling og analyseaktiviteter. Evalueringerne viser at de studerende overordnet har 
været glade for doseringen af online aktiviteter og tilstedeværelse på Campus.  

5.1.4 e-moderator, digitale medier og værktøj 
Onlinekoncept stiller specielle krav til underviserne, som ud over deres indsigt i det faglige ind-
hold i egne fag og almenpædagogiske viden også skal have forståelse for onlineprocessen og 
rollen som såkaldt e-moderator(Salmon, 2011). Rollen som e-moderator kræver, ud over it-
tekniske færdigheder og forståelse af relevant software, også evne til at kommunikere online 
med studerende såvel synkront som asynkront.  
For de fleste undervisere har der været tale om læring af helt nye koncepter for undervisningen, 
hvor der skulle høstes erfaringer, deles erfaringer og hentes support i deres opbygning af en nye 
underviserrolle og online identitet.  
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Der har derfor været udbudt introducerende kurser til alle undervisere på Netbaseret Sygepleje-
uddannelse om rollen som e-moderator og brug af forskelligt software i undervisningen. Der blev 
også udviklet online kursustilbud, som underviserne selv kunne gennemføre efter behov.  
10 skriftlige vejledninger, 12 videobaserede vejledninger og 7 opgavesæt har været tilgængelige 
i en fælles database, som undervisere kunne anvende i deres kompetenceudvikling. Det har fx 
været instruktionsmateriale knyttet til digital kommunikation, billed- og videobehandling, præ-
sentationer (PowerPoint)2 og brug af elektronisk mindmap (Mindview)3.  
Disse elektronisk baserede støtteredskaber blev især udviklet og anvendt i de første to år af pro-
jektet, hvorefter udviklingen og brugen af ressourcerne aftog. Det er der flere forklaringer på. 
Dels blev underviserne fortrolige med brugen af de fleste af softwareprogrammerne. Dels var det 
ressourcekrævende at fortsætte udviklingen af nye instruktioner og revidere gamle i takt med 
nye versioner af diverse software blev tilgængelig. Derfor kom introduktionen i stigende grad til 
at foregå som kollegavejledning. Endelig havde IT/AV gruppen løbende tilbud om supervision 
knyttet til brugen af softwareprogrammer. Denne støtte blev ofte afviklet online som webinarer, 
så underviserne blev fortrolige med uddannelsens videokonferencesoftware (Microsoft Lync, 
kaldet VIA Meeting)4 
 
IT/AV-gruppen havde som en fælles baggrund for udviklingen af uddannelsen udarbejdet en 
beskrivelse af, hvornår i uddannelsesforløbet forskellige digitale medier og værktøjer skulle ind-
drages fx brug af blogs,5 wikier6 og debatfora7.  Underviserne indarbejdede brugen af disse medi-
er og værktøjer i deres etiviteter på modulerne efter dette skema. Evalueringerne har dog vist at 
kun et mindre antal digitale medier og værktøjer har været anvendt bredt i et flertal af etiviteter-
ne på tværs af modulerne, så underviserne og de studerende har fået en høj fortrolighed i brugen 
af disse. Der er såvel tekniske som mere brugerorienterede grunde til dette. Det aktuelle learning 
management system i VIA har på flere punkter ikke været et optimalt pædagogisk værktøj. Fx 
gav brug af blogs i dette system kun få kompetencer, som kunne anvendes i bruge af blog pro-
fessionelt ude på internettet. På den brugerorienterede side har flere underviserne trods intro-
duktionen til og adgang til online instruktionsforløb været usikre i brugen af forskellige medier 
og værktøjer, hvilket har gjort, at de primært valgte velkendte digitale medier og værktøjer.  
Selv om underviserne har taget e-konceptet til sig, har deres hovedfokus i konstruktion af etivi-
teter ligget på det faglige indhold og undervisningstilrettelæggelsen, og i mindre grad på inddra-
gelse af digitale medier og værktøjer. Dette viste sig fx ved, at etiviteterne i deres præsentati-
onsform overvejende var skriftlige, hvilket også gjaldt produktkravene til de studerendes afleve-
ringer.  
Det viste sig ved, at konstruktionen af etiviteter i stor udstrækning fandt inspiration fra den tra-
ditionelle tilstedeværelsesundervisning. Fx med udarbejdelse af diverse analyseopgaver, besva-
relse af studiespørgsmål, konstruktion af plejeplaner og gennemførelse af caseanalyser samt 
udarbejdelse af større problembaserede opgaver og projekter. Den største forskel i undervis-
ningstilrettelæggelsen, som underviserne tog til sig, lå i vægtningen af de studerendes gruppe-
baserede selvstændige arbejde med tilegnelse af fagindhold og metoder og underviserens rolle-
skift til e-moderator og facilitator.  

5.1.5 Salmons 5 trinsmodel 
Undervisningstilrettelæggelsen og herunder progressionen i kravene til de studerende er inspire-
ret af Salmons 5-trinsmodel for beskriver en progressions i e-læring, som er illustreret i neden-
stående grafik i Figur 2. 
Grafikken viser dels de forskellige krav til de studerende studieaktiviteter på de forskellige ni-
veauer (med lilla skravering) og de forskellige krav til e-moderators rolle i at understøtte de stu-
derendes læringsproces (den lyseblå skravering). 

                                                           
2 https://products.office.com/da-dk/powerpoint  
3 https://www.matchware.com/da/products/mindview/  
4 Nu hedder det Skype for Business https://www.skype.com/da/business/  
5 https://www.youtube.com/watch?v=NN2I1pWXjXI  
6 https://www.youtube.com/watch?v=-dnL00TdmLY  
7 https://www.youtube.com/watch?v=eGUBd47qrvU  

https://products.office.com/da-dk/powerpoint
https://www.matchware.com/da/products/mindview/
https://www.skype.com/da/business/
https://www.youtube.com/watch?v=NN2I1pWXjXI
https://www.youtube.com/watch?v=-dnL00TdmLY
https://www.youtube.com/watch?v=eGUBd47qrvU
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Trin 1 og 2 handler om, at de stu-
derende får adgang til it systemer, 
bliver motiverede for og forstår 
elæringskonceptet. På disse trin 
understøttes en online socialise-
ring, så de studerende forstår rol-
leforventninger til dem selv, grup-
pen og e-moderator. Trin 3 har 
fokus på informationsdeling og 
videntilegnelse gennem online 
undervisning, hvor underviseren i 
stor grad har defineret indhold og 
arbejdsmåde. På trinnene 4 og 5 
er der fokus på større selvstæn-
dighed i videntilegnelse og viden-
opbygningen. 
 

 
Som tendens kan der i den gennemførte uddannelsestilrettelæggelse ses en bevægelse fra trin 
1 mod 5. Niveau 1 og 2 i modellen har især været i fokus på de indledende moduler, hvor de stu-
derende skulle etablere en elektronisk baseret læringsmiljø og udvikle en online identitet samt 
udvikle evne til social interaktion og fællesskabsfølelse gennem kommunikation via elektroniske 
medier. Niveau 3 har fokus på informationsudveksling og videnopbygning, hvor de studerende 
har arbejdet med indføring i fagenes teorier og metoder. På Niveau 4 og 5 er er der fokus på me-
re selvstændigt definerede studieaktiviteter i forhold til såvel valg af faglige temaer som i for-
hold til læringsmæssige og studiemetodiske valg for læring af indholdet.  
 
Det har været meningsfuldt for de studerende at arbejde med etiviteter på niveau 1 og 2 i de 
indledende moduler og de fik relativt hurtigt opbygget de nødvendige digitale kompetencer. Mu-
ligvis kunne arbejde med etiviteter på dette niveau i senere moduler have hjulpet processen med 
inddragelse af og anvendelse af nye digitale medier og værktøjer. Derved kunne studerende og 
underviserne have fået et brugsforhold til flere digitale medier og værktøjer, som kunne under-
støtte undervisnings- og studieprocesserne. Der har ikke været afsat tid til på et mere overord-
net niveau til at drøfte den aktuelle online socialisering med de studerende. Hvis dette havde 
været tilfældet, kunne samarbejdsprocesser og hensigtsmæssig brug af digitale medier og værk-
tøjer måske være optimeret. 
 
Etiviteter på niveau 3 har fyldt på alle moduler, hvor de studerende har arbejdet med indføring i 
fagenes teorier og metoder. Den gennemførte etivitetsanalyse viste, at Salmons anbefaling om, 
at de studerende skal arbejde med kvalificering af deres produkter efter e-moderatorens og 
medstuderendes afsluttende kommentering, feedback eller drøftelse af disse, i mange tilfælde 
ikke er blevet gennemført. (Andersen et al., 2015)  
Det har blandt andet baggrund i et tidsmæssigt pres, hvor studerende umiddelbart efter feed-
backseancen er blevet præsenteret for den efterfølgende etivitet. På trods af den manglende 
efterbearbejdning beskrev de studerende, at deres egne og medstuderendes produkter med 
tilhørende feedback fra undervisere og medstuderende var blevet anvendt i forberedelse til de 
forskellige moduleksaminer. Der er ikke opbygget et fælles repositorium for den kollektive vi-
dengenerering, men de studerende har delvis selv opbygget et sådant arkivsystem. 
 
Der er ansatser til etiviteter på niveau 4 og 5 allerede i de indledende moduler, men disse ni-
veauer kommer især i spil på modulerne 7, 9 og 10 og for niveau 5 især på det meget selvstæn-
dige og studenterstyrede modul 13 og 14 med udformning af et bachelorprojekt.  Etiviteter på 
disse niveauer er formuleret åbent med mulighed for, at de studerende selv kan foretage forskel-

Figur 2: Salmons 5-trins model (Salmon, 2013) 
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le indholdsmæssige og metodiske valg og der er større frihed i forhold til produktkravene. Denne 
mere åbne tilgang synes sagtens at kunne rummes i etivitetskonceptet. Typisk har der i etivite-
ter på niveau 4 og 5 været indlejret flere refleksionsstop undervejs i form af krav om delproduk-
ter, fremlæggelser, peer-respons og vejledning fra underviser. Overordnet set er det lykkedes at 
bringe studieprocesserne i retning af de intentioner, Salmon beskriver for niveau 4 og 5.  

5.1.6 Etiviteter 
Salmons beskrivelse af de såkaldte ”etiviteter” har været formende for den måde, de studerende 
er præsenteret for studieaktiviteter i de enkelte moduler og i uddannelsesforløbet som helhed 
(Blok, 2005) (Salmon, 2013). En central intention med etiviteter var at flytte fokus fra den lærer-
styrede formidling over på de studerendes samarbejde og selvaktivitet i forhold til egen læring.  
Underviserne er blevet introduceret til intentionerne med etiviteter og kravene til sådanne. Der 
er udviklet et skema for beskrivelse af etiviteter, samt en tilhørende instruks til underviserne, der 
indfører dem i kravene (Bilag 2).  
Kravene til etiviteter er, at disse skal indeholde en gnist eller motivation for aktiviteten, mål med 
aktiviteten, nødvendige instruktioner til aktiviteter, krav til udveksling af materiale og deltagelse 
i kommunikation (synkron og asynkron), tilbud om vejledning, forventet studiebelastning, læ-
ringsressourcer samt feedback.  
Som ideal skulle etiviteterne udformes på en måde, så de ikke krævede yderligere instruktion ud 
over de vejlednings- og feedbackelementer, der var indbygget i disse. Det har været målet at 
udvikle en genkendelig systematik i beskrivelsen af etiviteterne, så studerende ikke skulle bruge 
kræfter på at forstå præsentationsformen, men i stedet kunne bruge kræfter på de egentlige 
studieaktiviteter.  Dette skete gennem anvendelse af en høj grad af metabeskrivelser i etivite-
terne 
Det er på det strukturelle niveau lykkedes at skabe en fælleshed i præsentationsformen i etivite-
terne. Det er primært sket gennem undervisernes adoption af konceptet. Sekundært har IT/AV 
gruppens sparring og feedback til underviserne medvirket i deres tilegnelse af konceptet.  
Indholdsmæssigt og didaktisk har etiviteterne været forskellige, hvilket blandt andet har bag-
grund i, at etiviteterne afspejler forskellige niveauer i Salmons progressionsmodel (Andersen et 
al., 2015) Se eksempler på etiviteter i bilag 3 og 4 (Bilag 3,4).  
 
Der blev i projektet udviklet godt 200 etiviteter med tilhørende læringsressourcer. Underviserne 
tilknyttet et givet modul samarbejdede indledningsvist om at skabe struktur i modulet med fæl-
les etiviteter på tværs af fag og aftalt prøvekriterier, der kunne indfange modulets faglige fokus. 
Derefter udviklede fagunderviserne deres selvstændige fagetiviteter. IT/AV-gruppen bistod med 
inspiration i forhold til anvendelse af edidaktiske tilgange og skabte gennem peer feedback i 
forhold til de udviklede etiviteter en vis ensartethed i udformning af disse, ligesom de kvalitets-
sikrede etiviteternes funktioner gennem at tjekke links til de tilknyttede læringsressourcer.  
Studerende blev relativt hurtigt fortrolige med etivitetskonceptet. De evaluerede, at langt de 
fleste etiviteter havde levet op til kravene om at være selvinstruerende for de studieprocesser, 
de skulle gennemløbe. De studerende oplevede i helt overvejende grad, at etiviteterne var me-
ningsfulde i forhold til deres uddannelse og profession, selv om de ikke altid har kunne set det i 
processen. 
 
Med brugen af etivitetskonceptet blev det tydeligt, at formidlingsaspektet i undervisningen blev 
nedtonet. Der lå læringsressourcer indbygget i nogle etiviteter, hvor en underviser eksempelvis 
planlagde at gennemgå et stofområde med en PowerPoint med ”talk over”8 eller støtter en tileg-
nelse gennem udformede studiespørgsmål9, men fokus i etiviteterne er typisk anvendelse af 
teoretisk viden og faglige metoder i forhold til rejste faglige problemstillinger. Studerende be-

                                                           
8 Talk Over er en teknologi, hvor underviseren foruden at visualisere dele af undervisningen i en Powerpoint præsentation også brug-

te den facilitet i Powerpoint, at der kunne indtales speak ind over de enkelte dias, så indholdet på dias kunne foldes mere ud, end 
den korte illustration på diaset kunne. 

9 Disse kunne være udformet i Powerpoint som Multiple choice spørgsmål eller i et online trediepartsprogram som fx Quia 
https://www.quia.com/web  

https://www.quia.com/web
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mærkede denne flytning af fokus i deres evaluering af modulerne og af uddannelsen som helhed, 
og de var i det store hele tilfredse med vægtningen.  
I enkelte, især naturvidenskabelige fag, følte de studerende dog ikke altid, at de gennem egne 
aktiviteter kunne komme frem til et sikkert videngrundlag. Her efterlyste de større underviser-
støtte. Samlet set har etivitetskonceptet flyttet opmærksomheden fra den lærerstyrede under-
visningen over på de studerendes samarbejde og selvaktivitet.  
 
Produktkravene i etiviteterne er tænkt som et middel i udvikling af faglig refleksion, samarbejde, 
præsentation, studiekompetence m.v. Helt overordnet har produktkravene understøttet disse 
intentioner, men en erfaret problemstilling med produktkravene er, at disse i visse tilfælde blev 
et mål i sig selv. Der er eksempler på, at studerende havde fået et strategisk forhold til studieak-
tiviteterne og fx blot delte opgaver mellem sig og samlede disse i et fælles produkt, hvorved de 
kollaborative elementer i læreprocessen ikke tilstrækkeligt kom i spil.  
Noget af samme tendens kunne ses i forbindelse med afsluttende feedbackseancer, hvor det i 
flere tilfælde var svært at engagere studerende i at opponere på medstuderendes produkter.  
Der ligger en udfordring i at få større fokus på de processuelle aspekter i læringsaktiviteterne. 
Problemstillingen har sandsynligvis ikke bare rod i de studerendes handlen men også i konstruk-
tionen af etiviteter, hvor der i mange tilfælde ikke skabes tidsmæssigt og strukturelt rum for til-
strækkelig fokus på det processuelle. Det afspejles også i de aktuelle mål i etiviteterne, som 
overvejende har fokus på de studerendes faglige læring og kun i mindre grad har fokus på re-
fleksioner over det læringsmæssige og på den personlige dannelse. 
 
Gruppebasering var en central del af det valgte e-didaktiske koncept i projektet. Det centrale 
argument for gruppebaseringen er det læringspotentiale, der ligger i samarbejdet i gruppen og 
mellem grupper. En bivirkning ved gruppebaseringen kan være, at den enkelte studerende må-
ske ikke bliver udfordret tilstrækkeligt i sine selvstændige læreprocesser, hvis andre gruppemed-
lemmer er dominerende og påtager sig større del af studiearbejdet. En anden bivirkning kan væ-
re, at samarbejdsproblemer i grupperne kan få alvorlige konsekvenser, da hele konceptet hviler 
på et velfungerende samarbejde. Begge problemstillinger har været aktuelle for grupper på beg-
ge projekthold. Fx var der studerende, som kom helt frem til de kliniske eksaminer på modul 11 
og 12, før det blev tydeligt, at deres faglige niveau var meget lavt og for lavt til at bestå. Der var 
eksempler på studerende, der på det nærmeste blev ekskluderet fra grupperne på et hold, fordi 
de ifølge medstuderende ikke arbejdede tilstrækkeligt eller på anden måde vanskeliggjorde 
gruppeprocesserne. 
 
I forhold til udfordring af den enkelte studerende er der indarbejdet individuelle dele i forskellige 
etiviteter og enkelte etiviteter er udformet så de skal bearbejdes individuelt. Det har dog været 
de gruppebaserede aktiviteter, der har været bærende. Der er også ressourcemæssige forhold 
gemt i problematikken, idet etiviteter med individuel vejledning og feedback er ressourcekræ-
vende. Det har været drøftet at inddrage digitale feedbacksystemer, hvor studerende kan få vej-
ledning og feedback uden direkte underviserinvolvering, men det lykkedes ikke i særlig stort om-
fang. Dette skyldes dels at VIA ikke på det tidspunkt udbød den slags funktionalitet i Studienet. 
Gruppeorganiseringen blev af de studerende fremhævet som en force, der var medvirkende til at 
fastholde dem i uddannelsen. Gruppeorganiseringen har understøttet videndeling, og har givet 
mulighed for en synergieffekt i gruppesamarbejdet med de forskellige studerendes specielle 
forcer. Samarbejdsproblemer i grupper har dog også i perioder taget energi fra studieprocesser-
ne i nogle studiegrupper. 
 
Salmon m.fl. taler for sammenhæng (allignment) mellem læringsaktiviteter og afprøvning i et 
modul. Det har indholdsmæssige og metodiske implikationer, men refererer også til læringsme-
todiske aspekter eller hvordan undervisningen har været tilrettelagt. Der har været stærk fokus 
på sammenhæng mellem indhold, metoder og læringsaktiviteter i etiviteterne og afprøvningen 
ved modulprøven, men formmæssigt har prøveafviklingen kun i mindre grad afspejlet det e-
didaktiske koncept. Dette har blevet andet været begrundet i eksamensbekendtgørelsen, der 
ikke tillod afvikling af digitale hjemmeeksaminer. (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2016) 
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De fleste prøver er afviklet ved tilstedeværelse i et lokale på campus eller synkron afvikling over 
Skype med tilstedeværelse af repræsentant fra uddannelsesinstitutionen, hvilket har adskilt sig 
meget fra den daglige undervisningspraksis. En barriere har været, at eksamensbekendtgørelsen 
fastslår, at der ved eksaminer skal være en repræsentant fra uddannelsesinstitutionen i samme 
rum som eksaminanden.  
Prøverne i uddannelsen har alle været individuelle, hvilket ikke afspejler den overvejende grup-
pebaserede undervisningstilrettelæggelse. Med de sidste ændringer i eksamensbekendtgørelsen 
er der igen åbnet op for affvikling af gruppebaserede eksaminationer. 
Der er et udviklingspotentiale i at inddrage eksaminationsformer som i højere grad medtænker 
det netbaserede undervisningskoncept. 

5.1.7 Planlægning og gennemførelse af moduler 
Etiviteterne blev gjort tilgængelige for de studerende via link i en såkaldt ”modulguide”.  Modul-
guiden erstatter studieplanen og skemaet for lektionsafvikling i den traditionelle undervisning. 
Modulguiden beskriver den overordnede hensigt med et givet modul og placerer etiviteterne i 
den rækkefølge, der arbejdes med disse i modulet. Dog har der været udviklet traditionelle ske-
maer for tilstedeværelsesundervisningen. 

 
Af hensyn til den sidste 
redaktionelle bearbejd-
ning af etiviteterne og 
konstruktion af modul-
guiden har der været krav 
om færdiggørelse af etivi-
teterne senest to måned 
før modulstart.  Det har 
været kendetegnende for 
Netbaseret Sygeplejer-
skeuddannelse, at en stor 
del af undervisernes ar-
bejdsbelastning knyttet til    

      et givet undervisningsfor-
løb lå relativt langt tid før den faktiske afvikling af undervisningen. Som tendens betød det, at 
omstilling af undervisningen på baggrund af aktuelle samspilsmæssige aspekter, studerendes 
motivation og faglige niveau m.v. var vanskeligere at justere end ved tilstedeværelsesundervis-
ning. Omvendt gav den tidlige planlægning af undervisningen og reduktionen i tid på direkte 
formidling af fagligt stof, underviserne mulighed for at have større opmærksomhed på de stude-
rendes individuelle og gruppebaserede studieprocesser, når modulet var i drift. Altså der var bed-
re tid til emoderatorfunktionen.  
Trods den indbyggede rigiditet i logistikken i forbindelse med undervisningstilrettelæggelsen har 
alle parter haft god støtte i modulguiden. Underviserne har diskuteret, om modulguiden og den 
stærke styring, der er indbygget i denne, som tendens modvirkede nogle af de didaktiske inten-
tioner om at selvstændiggøre de studerende i studieprocessen. Det er ikke de studerendes vur-
dering, da de netop fremhæver modulguiden som et centralt redskab i deres planlægningspro-
ces, hvor forskellige hensyn i gruppemedlemmernes præferencer og studievilkår skal tilgodeses.  
De studerende opfatter, at netkonceptet har gjort dem mere selvstændige, end det har været 
tilfælde med andre undervisningskoncepter, de har erfaret i deres forudgående uddannelsesfor-
løb.  
 
Det viste sig at være en fordel, at de to projekthold blev optaget med et års mellemrum, idet det 
gav god tid til at revidere, kvalificere og tilpasse etiviteter og modulguides for de 14 moduler i 
anden gennemløb for projektholdet på SIA. Korrektionerne af etiviteterne og modulguides har 
haft baggrund i såvel faglige og didaktiske erfaringer, men også fra SIV-holdets evalueringer, fra 
første afvikling. Samtidig har forskelle på holdoptaget mellem første og anden afvikling med 
henholdsvis 20 og 30 studerende krævet tilpasning af en del af etiviteterne.  

Figur 3: Udsnit af Modulguide 
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5.1.8 Klinisk undervisning 
Det e-didaktiske koncept er primært udviklet til afvikling af teoretisk undervisning og reflekterer 
ikke de specielle muligheder og udfordringer der er i en vekseluddannelse med blandede teoreti-
ske og kliniske studieforløb. Der har dog ikke været muligt at finde andre teoretiske inspirations-
kilder i forhold til dette professionsdidaktiske aspekt, der kendetegner sygeplejerskeuddannel-
sens forløb.  
Der er derfor eksperimenteret med at bruge dele af e-didaktikken herunder etiviteter i enkelte 
kliniske undervisningsforløb. 
 
På Modul 6 under kliniske studier i kommunerne blev to uges teoretiske studier konverteret til 
arbejde med etiviteter i det kliniske studieophold. Her skulle de studerende arbejde med teoreti-
ske refleksioner over deres kliniske erfaringer og indsamlede data genereret under de kliniske 
studier. Det betød at studerende i stedet for 2 ugers indledende teoretiske studier efterfulgt af 8 
ugers kliniske studier var i klinik alle 10 uger, men nu med 2 ugentlige studiedage, hvor de stude-
rende skulle arbejde med de kliniske etiviteter.  
En del af arbejdet med de kliniske etiviteter foregik på klinikdagene med generering af data og 
tilegne sig erfaring med klinisk sygepleje, mens det analytiske og formidlingsmæssige arbejde 
skete på studiedage, hvor de studerende ikke var på det kliniske studiested. Arbejdet på studie-
dagene foregik i studiegrupperne og lignede på den måde arbejdet med etiviteter under de teo-
retiske studieforløb. Forskellen bestod i den omfattende anvendelse af friske kliniske erfaringer 
og muligheden for vejledning fra såvel de kliniske vejledere som teoretiske undervisere. 
Både studerende og kliniske vejledere oplevede emnemæssigt de kliniske etiviteter som relevan-
te, men selve tilrettelæggelsen blev oplevet som et brud i det kliniske studieforløb. De studeren-
de oplevede at arbejdet med de kliniske etiviteter beslaglagde hele studietiden uden for selve de 
kliniske studiedage. De studerende oplevede således ikke, at de havde tid til fordybelse i det kli-
niske pensum eller til at forfølge erfarede videnhuller knyttet til de aktuelle kliniske oplevelser. 
 
På trods af, at den kliniske studieperiode var øget fra 8 til 10 uger betød konvertering af den teo-
retiske undervisning til arbejde med kliniske etiviteter, at de studerende i gennemsnit kun var 
tilstede i klinisk undervisning tre dage pr. uge. Det gav de studerende mindre mulighed for at 
følge faste borgere og førte til oplevet diskontinuitet i de kliniske fordybelsesmuligheder. Til eva-
luering af modulet betegnede de kliniske vejledere de studerende som ’ugens gæst’. De teoreti-
ske undervisere evaluerede til gengæld tilrettelæggelsen positivt, idet de oplevede et markant 
større fagligt refleksionsniveau hos de studerende, samt bedre evne til forstå og forklare de op-
levede kliniske situationer med teori.  
Modulets tilrettelæggelse blev på baggrund af denne første evaluering ændret med indledende 
teoriperiode og beskæring af etiviteter under de kliniske studier. 
Det var fra starten intentionen, at resultater fra arbejdet med etiviteterne skulle præsenteres og 
drøftes på webinarer med deltagelse af medstuderende fra andre kliniske studiesteder samt 
undervisere og kliniske vejledere. Denne intention løb ind i logistiske og teknologisk-praktiske 
problemstillinger og webinarerne blev i flere tilfælde afløst at lokale tilstedeværelsesseminarer. 
De teknologiske-praktiske udfordringer handlede blandt om manglende udstyr til online samar-
bejde på klinikstederne, men også om lokale restriktive sikkerhedsregler for anvendelse af andre 
programmer end de som kommunerne havde godkendt som sikre at bruge, selv om VIA’s IT-
afdeling stod inde for sikkerheden. 
 
De kliniske etiviteter på modul 6 fik en blandet evaluering af både studerende og kliniske vejle-
dere. Emnemæssigt blev de vurderet som relevante, men de blev oplevet som uhensigtsmæssi-
ge brud i det kliniske studieforløb, der medførte diskontinuitet i de studerendes kliniske fordy-
belse. 
 
På Modul 8, hvor de kliniske studier foregik i psykiatrien var der blevet udviklet 3 etiviteter, plan-
lagt som overvejende individuelle forløb og som blev afsluttet med et webinar. Etiviteterne var 
beskrevet som var de en etivitet i skemaet for etiviteter, men opfyldte egentlig ikke etivitetslo-
gikken. De havde ingen netbaserede elementer ud over at aktiviteterne skulle præsenteres og 
drøftes på et webinar, hvor studerende og klinisk vejleder sad i klinikstedets videokonference-
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rum og underviseren var med over Skype eller VIA Meeting. Også her var en del planlægnings-
mæssige og logistiske problemstillinger i at få adgang til videokonferencerum på de kliniske 
studiesteder, samt at få samlet deltagerne fra forskellige fysiske lokaliteter. I flere tilfælde valgte 
man i steder at afvikle webinaret over de studerendes Skype forbindelser på deres smartphones, 
iPads eller Pc’er, hvilket ikke var optimalt i forhold til deltagerne havde overblik over hinanden og 
disses deltagelse i de kollektive drøftelser. 
 
På modul 9 har hverken studerende eller kliniske vejledere givet udtryk for oplevelser af diskon-
tinuitet i de kliniske studier, som kan føres tilbage til arbejdet med etiviteterne. Tværtimod ople-
vede de kliniske vejledere en dybere refleksion hos de studerende på seminarerne/webinarerne 
end vanligt, idet de forsamlede studerende, trods forskellige patienter, alle havde arbejdet med 
samme emne fx stigmatisering.  
 
De netstuderende har været gode til at præsentere deres oplæg på seminarer med brug af præ-
sentationssoftware, og på de studiesteder, hvor de tekniske problemstillinger blev håndteret, har 
webinarerne fungeret tilfredsstillende som ramme for kollektiv drøftelse og refleksion, herunder 
deling af præsentationer.   
 
I de kliniske moduler 4, 11 og 12 er der ikke anvendt etiviteter og de kliniske studier har fulgt 
forløbet for studerende i de matrikelbaserede studieforløb. Det havde blandt andet baggrund i 
de ikke entydig gode erfaringer med brug af etiviteter på det forudgående kliniske modul 6 og 
dels i et vist forbehold fra de kliniske studiesteder med henvisning til at bevare et klinisk – og 
ikke teoretisk fokus. 
 
Der har været en intention om, at inddrage IT som undervisnings- og læringsredskaber under de 
kliniske studier. Der er blevet eksperimenteret med at bruge smartphones som studieredskaber 
til billed- og lydoptagelser. Det første hold på Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse i Viborg fik 
mulighed for at afprøve app’en ”Mobilrapport”, der var udviklet af firmaet GoingAware10, til ar-
bejdspladsbaseret fotodokumentation og rapportering.  App’en kunne lægge beskrivende tekst 
ind på billeder, hvorefter disse kunne sendes direkte til en mappe i de studerendes ePortfolio. 
Denne mulighed blev af datalovs-, etiske- og studiemæssige årsager kun anvendt i begrænset 
omfang af de studerende, mens de afdelinger, hvor de studerende var i klinik udtrykte interesse i 
at anvende app’en til dokumentation af deres eget arbejde. Dette medførte at VIA og firmaet 
forsøgte at ansøge om en Videnkupon11, til udviklingen af app’en til kliniske formål.12  
 
Brugen af smartphones, herunder muligheden for at optage lyd, billeder og film, blev på trods af 
udviklingen af et etisk-teknisk regelsæt for brugen13, kun anvendt i et begrænset omfang knyttet 
til forskellige kliniske studieaktiviteter og seminarer.  
Der er også blevet eksperimenteret med brug af en særlig type videobriller, der kunne rumme et 
vist læringspotentiale inden for afgrænsede områder. Det blev konstateret, at brug af videobril-
ler, private smartphones med videre kunne rumme hygiejniske udfordringer, men disse blev løst i 
samarbejde med klinikstedernes hygiejneansvarlige. I nogle afdelinger stødte brugen af Smart-
phones på modstand, da der blev udtrykt frygt for, at personfølsomme data kunne spredes på 
internettet uden for sundhedsinstitutionerne. Der blev derfor udviklet en samtykkeerklæring 
mellem de kliniske studiesteder og VIA Sygeplejerskeuddannelsen, hvor reglerne for brugen af 

                                                           
10 MobilRapport - tilsynsnotat og kvalitetssikring direkte på mobilen. https://www.youtube.com/watch?v=1A2hRVxsSyE  
11 Videnkupon, var en tilskudsordning, som små og mellemstore virksomheder kunne søge om hos Innovationsfondet til at købe sig 

til videnstøtte til produktudvikling hos universiteter og professionshøjskoler. Ordningen ophørte i 2015. 
12 Projektet blev dog opgivet, bla. pga datalovgivningsmæssige og teknologiske krav app’en og de smartphones som appen skulle 

afvikles på skulle leve op til. 
13 Der blev udviklet en retningslinje for brugen af smartphone som læringsværktøj, der blev tiltrådt af Region Midt, hygiejnesygeple-

jerskerne og de kommuner der modtog NETstuderende i kliniske forløb, ligesom der blev udarbejdet samtyppeerklæringer for såvel 
patient/pårørende som personalets deltagelse i video, billed og lydoptagelser til studiebrug. I dag er der i Region Midt udarbejdet 
fælles regional retningslinjer, som gælder for alle elever og studerende på alle uddannelsesniveauer, der er i klinik i Region Midt. 
Denne kan findes i Region Midts eDok-arkiv: http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-
dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&typeid=collection&unid=X415735330BF6EED0C125742700391B0A&window
width=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g  

https://www.youtube.com/watch?v=1A2hRVxsSyE
http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&typeid=collection&unid=X415735330BF6EED0C125742700391B0A&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&typeid=collection&unid=X415735330BF6EED0C125742700391B0A&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&typeid=collection&unid=X415735330BF6EED0C125742700391B0A&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g


 

16 

 

smartphones blev præciseret. 14 Afdelingstelefoner og IPads til kliniske vejledere kunne imøde-
komme visse udfordringer med hygiejne samt indhentning, håndtering og opbevaring af person-
følsomme data m.v. 
Samlet set må det konkluderet at det e-didaktiske koncept kun har haft svag direkte gennem-
slagskraft og betydning for de studerendes kliniske studieforløb.  

5.1.9 Vurdering af målopfyldelse 
 
a. At udvikle et sammenhængende epædagogisk curriculum for de 14 moduler i den netbase-
rede sygeplejerskeuddannelse med en faglig og studiemetodisk kontinuitet og progression 
 
Der er udviklet et sammenhængende curriculum for de 14 moduler med faglig og studiemæssig 
kontinuitet og progression. Dette mål blev realiseret allerede for det første projekthold og blev 
videreudviklet for det andet projekthold på baggrund af erfaringerne fra første afvikling og med 
tilpasninger til et større hold studerende på SIA. 
Etivitetskonceptet har fungeret som en god ramme for præsentation af læringsaktiviteterne og 
blevet evalueret som en god støtte for de studerende i deres studieproces. Modulguiden har 
støttet de studerende i deres planlægning af deres individuelle og kollektive studieforløb. Etivite-
terne har i store træk været selvinstruerende, så de studerende kunne koncentrere sig om deres 
studiearbejde og ikke skulle udrede strukturelle og forståelsesmæssige problemstillinger. 
Der har været en indholdsmæssig og metodisk progression i etiviteterne hen over uddannelses-
forløbet. Selv om modulguider og etiviteter har været ganske formende for studieforløbet, har de 
studerende oplevet, at uddannelsen har krævet stor ansvarlighed og evne til selvstændigt at 
planlægge studiet, samt hensyntagen til de medstuderende man var i studiegruppe med. 
Brugen af etivitetskonceptet og tilhørende modulguide har givet en vis rigiditet i undervisnings-
afviklingen, som gjorde det sværere at omstille undervisningen på baggrund af aktuelle sam-
tidsmæssige aspekter, studerendes aktuelle motivation og deres aktuelle faglige niveau m.v. 
Omvendt har den tidlige planlægning af undervisningen og reduktionen i tid, der anvendes på 
direkte formidling af fagligt stof givet underviserne mulighed for at have større opmærksomhed 
på og støttet de studerendes studieprocesser, når modulet var i drift.  

b. At udvikle curriculum, der giver fleksible muligheder for de studerendes uddannelsesforløb 
og som tilgodeser forskellige læringspræferencer  

Udmeldte deadlines for afleveringer, deltagelse i webinarer og tilstedeværelsesdage har været 
bindende. Men curriculum har været fleksibelt i den forstand, at der har været mulighed for at 
den enkelte studerende og grupper af studerende kunne foretage selvstændige valg og en vis 
fleksibilitet i deres tilrettelæggelse af studierne inden for den udstukne ramme.  
Da kun få etiviteter har været obligatoriske kunne studerende i princippet undlade at gennemfø-
re disse, men dette er kun sket i ganske få tilfælde på de to projekthold. De studerende har ud-
vist en meget stor ansvarlighed over for kravene i modulguiden og i etiviteterne. 
Gruppebaseringen har gjort konceptet ufleksibelt for de studerende, der ønskede at planlægge 
deres studie ud fra individuelle præferencer. Det har i en vis grad medvirket til, at nogle stude-
rende har forladt uddannelsen eller det har været baggrund for konflikter i grupperne, når indivi-
duelle præferencer ikke i tilstrækkeligt omfang kunne honoreres i gruppesamarbejdet. En bivirk-
ning ved gruppebaseringen har været, at den enkelte studerende ikke blev udfordret tilstrække-
ligt i deres selvstændige læreprocesser og deres selvstændige mundtlige og skriftlige argumen-
tation. 
Brugen af etivitetskonceptet har generelt ikke understøttet mange forskellige læringspræferen-
cer. Generelt har etiviteterne været bygget op om tilegnelse gennem læsning og formidling gen-
nem skriftlige afleveringer. Graden af anvendelse af lyd, film og animation som medier for tileg-
nelse af stoffet og tilsvarende afleveringer har generelt været lav, hvilket i høj grad kan tillægges 
undervisernes it- og medieteknologiske kompetencer. 

                                                           
14 https://praktik.via.dk/sygeplejerske-viborg/netuddannelsen/Sider/default.aspx  

https://praktik.via.dk/sygeplejerske-viborg/netuddannelsen/Sider/default.aspx
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Det blev relativt tidligt i projektforløbet for Viborgholdet konstateret, at de studerendes mundt-
lige formidlingskompetencer var svage, hvilket førte til indførelse af flere webinarer og mundtli-
ge fremlæggelser. Kliniske vejledere har i deres evalueringer fremført, at de oplevede de netstu-
derende som svagere i deres mundtlige argumentation og brug af fagudtryk end deres medstu-
derende på campusbaserede studieforløb. 
En styrke ved etivitetskonceptet er at det kan rumme en større palette af formidlingsmedier, så 
som billedmateriale, film, lyd, spil, quizzer m.v., men disse muligheder er kun anvendt i begrænset 
omfang, hvilket må tilskrives undervisernes relativ svage kompetencer i at anvende sådanne 
redskaber. Der er er blevet arbejdet lidt med, at studerende skulle formidle deres produkter gen-
nem billeder og filmoptagelser. 
Tilstedeværelsesundervisning med brug af Simulationslaboratoriets faciliteter har givet mulig-
hed for at arbejde med andre læringsmetoder og de studerende har været positiv over for dette 
undervisningstilbud.  
Den kliniske undervisning bygger i høj grad på praktiske, relationelle og kommunikative lærings-
tilgange, hvilket netstuderende selvfølgelig også har erfaret. Generelt har de netstuderende 
kunnet omstille sig til læringstilgangene i klinikken, men nogle kliniske vejledere har erfaret, at 
netstuderende var forbeholdne for at gå ind i og bruge de praktiske læringstilgange. Samme kli-
niske vejledere vurderede, at nogle netstuderende har haft det sværere ved i mere situations-
specifikke praktiksituationer, at koble deres teoretiske forståelse til den aktuelle plejesituation. 
Brugen af etivitetskonceptet under de kliniske studier er stødt ind i forskellige organisatoriske, 
strukturelle og it-mæssige problemer og har ikke været en entydig succes. Den intenderede brug 
af digitale medier og digitale læringsredskaber under de kliniske studier er stødt ind i forskellige 
især juridiske, etiske og organisatoriske udfordringer, hvilket har begrænset erfaringsdannelsen 
omkring disse læringsredskaber.  

c. At afdække og udvikle et hensigtsmæssigt forhold mellem tilstedeværelse- og netbaseret 
undervisning (graden af blended learning) 

Der er arbejdet med et overvejende netbaseret koncept, og i store træk synes de studerende, at 
være tilfredse med vægtningen mellem online-aktiviteter og tilstedeværelsesundervisning. Der 
har været et godt fremmøde på tilstedeværelsesdage. De relativ få tilstedeværelsesdage har 
gjort det lettere for de studerende at tilpasse studieaktiviteterne til deres private og gruppe-
mæssige vilkår. Projektholdet på SIA nævner i deres afsluttende evaluering, at de kunne have 
ønsker om lidt flere tilstedeværelsesdage fx en ugentlig tilstedeværelsesdag. Det kan have 
sammenhæng med, at de netstuderende på SIA generelt var yngre studerende, som måske væg-
ter campusmiljøet højere. Det kan også have sammenhæng med, at en relativ stor andel stude-
rende på holdet havde sat krydset forkert på KOT-tilmeldingsskemaet, idet de troede at have 
valgt et campusbaseret studieforløb. 
Under de kliniske studier har de studerende været bundet af planlagt tilstedeværelse 30 timer 
om ugen. De har måske haft mulighed for indflydelse på placering af studiedage i løbet af ugen. 
Kliniske vejledere har erfaret at en del studerende har udfordret tilstedeværelseskravet og haft 
(for) mange personlige krav til møde- og afslutningstidspunkter, hvilket dels kan have sammen-
hæng med transportudfordringer men måske også familiære og arbejdsmæssige udfordringer 
for de studerende. En tredje årsag kan være at de har betragtet klinikforløbet som en studiefor-
løb og ikke som et arbejdspladsbaseret læringsforløb med tilstedeværelsespligt. 
 
d. At udvikle epædagogiske tilgange som kan fremme integrationen mellem det kliniske og 
teoretiske læringsrum  
 
Der er i etiviteterne på forskellig vis arbejdet med at fremme integrationen mellem de to lærings-
rum. I langt de fleste etiviteter på niveau 3 er der, i introduktionen til disse, argumenteret for 
indholdets kliniske relevans. Der er arbejdet meget med virkelighedsnære og realistiske cases 
som grundlag for de faglige analyser. De bredere etiviteter på niveau 4 og 5 har typisk taget ud-
gangspunkt i kliniske problemstillinger, som kunne være givne eller selvoplevede. De studerende 
har i de teoretiske studier vist gode evner til at gennemføre faglige analyser, men ikke på et ni-
veau der adskiller sig fra deres medstuderende i campusbaserede studieforløb.  



 

18 

 

Der kan ikke argumenteres for, at integrationen mellem de to læringsrum er lykkedes i større 
udstrækning, end det er tilfældet i tilrettelæggelsen af den campusbaserede uddannelse. Noget 
kunne tyde på, at det måske forholder sig omvendt. Kliniske vejledere har beskrevet, at en større 
del af de netstuderende har haft sværere ved at mobilisere deres teoretiske kundskaber i faglige 
analyser i kliniske situationer end deres medstuderende i campusbaserede studieforløb.  
 
e. At generere erfaringer om udvikling og implementering af den netbaserede sygeplejerske-
uddannelse der fremmer geografisk spredning af optaget og gennemførelse af uddannelsen 
bl.a. gennem fokus på fastholdelse i uddannelsen 
 
Intentionen om at fremme geografisk spredning er opfyldt. De studerende bor generelt set læn-
gere væk fra udbudsstederne af Netuddannelsen end det er tilfældet for studerende i campus-
baserede studieforløb. Generelt set er der rekrutteret studerende med en anderledes alders-
mæssig profil. De studerende har et højere aldersgennemsnit, hvilket som tendens indikerer en 
større grad af familie- og boligmæssig etablering. Få studerende på netbaseret uddannelse er 
flyttet til henholdsvis Viborg og Aarhus i forbindelse med optagelse på uddannelsen.  
Som beskrevet i afsnit 5.2.2 har der været et stort frafald på de to projekthold, hvilket også har 
haft sammenhæng med geografiske forhold. I forbindelse med kliniske undervisning og i en vis 
grad i forbindelse med tilstedeværelsesdage, har transportproblemer samt private og arbejds-
mæssige forpligtelser spillet en rolle for fastholdelse af de studerende i uddannelsen. For at bø-
de på disse problemer blev det besluttet, at de netstuderende kunne afvikle deres kliniske studi-
er nærmere deres bopæl, også på kliniske studiesteder, der normalt var tilknyttet andre udbuds-
steder end Viborg og Aarhus. Dette har kunnet lade sig gøre på grund af velvilje fra de involvere-
de udbudssteder og de involverede kliniske afdelinger, men har samtidig kostet en del admini-
strativt arbejde. Den større aldersspredning og især de større familie- og arbejdsmæssige for-
pligtelser for studentergruppen har givetvis haft betydning for frafaldet i uddannelsen.  Nogle 
studerende er faldet fra, da de ikke har kunnet leve op til den kontinuerlige relativ høje studiebe-
lastning og kravet om deltagelse i gruppeprocesser. 
Det netbaserede koncept har vist sig befordrende i forbindelse med studerendes internationale 
klinikophold, med såvel privat som studiemæssig begrundelse. Det har været muligt for disse 
studerende at bevare en studiemæssig tilknytning til sygeplejerskeuddannelsen uafhængig af 
deres geografiske placering. Det har bla. medført at få studerende fra andre professionshøjskoler 
er blevet overført til den netbaserede sygeplejerskeuddannelsen i VIA i forbindelse med deres 
internationale klinikophold. 
 
f. At afsøge muligheder og begrænsninger i tilrettelæggelse og gennemførelse af den netbase-
rede sygeplejerskeuddannelse 
 
Det valgte etivitetskonceptet, der bygger på en kollaborativ læringstilgang har vist sig effektivt. 
De studerende har haft stort læringsudbytte af, at arbejde sammen i tilegnelse af det faglige 
indhold og i gennemførelse af faglige analyser.  
Erfaringerne med det kollaborative på tværs af grupper fx i forbindelse med webinarer og peer-
feedback er mere blandede. Som tendens har de studerende tvivlet på medstuderendes kompe-
tencer i feedbackprocessen. Det betyder, at de studerende i disse sammenhænge oplever webi-
narerne som mindre givtige og peerfeedback som for usikker, som en sikring af deres egen vi-
dentilegnelse. I de faglige analyser og i fremlæggelser af case- og projektarbejde er det dog sam-
tidig erfaringen, at de kollaborative processer på tværs af grupper kan give stort læringsudbytte, 
hvis processerne planlægges og understøttes af underviserne på en hensigtsmæssig måde. 
 
Kvalificering af studieprodukter, efter e-moderatorens og medstuderendes afsluttende kom-
mentering, feedback eller drøftelse, er i mange tilfælde ikke er blevet gennemført. Det har blandt 
andet baggrund i et tidsmæssigt pres, hvor studerende umiddelbart efter feedbackseancen er 
blevet præsenteret for den efterfølgende etivitet. Der ligger klart et udviklingspotentiale i at ind-
arbejde en efterbearbejdning af studieprodukter i etiviteterne. 
Produktkravene i etiviteterne har generelt understøttet de studerendes selvaktivitet og læring, 
men en erfaret problemstilling med produktkravene er, at disse i visse tilfælde bliver et mål i sig 
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selv. Der er eksempler på, at studerende har fået et strategisk udvendigt forhold til studieaktivi-
teterne og fx blot deler produktkravene i en etivitet mellem sig og samler disse i et fælles pro-
dukt. Herved kommer de kollaborative elementer i læreprocessen ikke tilstrækkeligt i spil. 
 
De studerende er relativt hurtigt blevet fortrolige med etivitetskonceptet. De evaluerer, at langt 
de fleste etiviteter har levet op til kravene om at være selvinstruerende for de studieprocesser, 
de skulle gennemløbe. De studerende har i helt overvejende grad oplevet, at etiviteterne var me-
ningsfulde i forhold til deres uddannelse og kommende professionelle virke.  
Etivitetskonceptet har medvirket til at flytte studiearbejdet over på de studerendes gruppebase-
rede selvstændige tilegnelse af fagindhold og metoder, og har understøttet underviserens rolle-
skift til facilitator og emoderator. De studerende registrerede denne rolleflytning og har generelt 
været tilfredse med den. De har oplevet stor udvikling i deres selvstændighed i deres studiepro-
cesser under uddannelsesforløbet.   
Underviserne har adopteret rollen som e-moderator og har over tid udviklet de it-tekniske fær-
digheder og forståelse af relevant software til at kommunikere online med studerende synkront 
og asynkront. Deres repertoire i forhold til digitale medier og værktøjer kunne være større, men 
underviserne har prioriteret at opnå et sikkert brugsforhold til de medier og værktøjer de har 
valgt frem for bredden af disse eller anvendelse af deres mere avancerede funktioner. 
Hvor der har været sammenhæng (allignment) mellem indhold, metoder og indholdet i afprøv-
ninger har det knebet med den formmæssige sammenhæng mellem den overvejende digitalt 
bårne undervisningstilrettelæggelse og den meget traditionelle afprøvning baseret på tilstede-
værelse eller eventuelt synkron afvikling over VIA Meeting. Der kunne med fordel arbejdes med 
udvikling af andre mere digitalt understøttede eksaminationsformer, men den gældende eksa-
mensbekendtgørelse sætter sine begrænsninger for kreativiteten. (Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet, 2016) 

5.2 Rekruttering og fastholdelse 

I underpunkterne 5.2.1 – 5.2.3. beskrives generelle erfaringer 
knyttet til rekruttering og fastholdelse. 
I underpunkt 5.2.4. opsummeres i forhold til formål og mål fra 
projektbeskrivelsen, der relaterer sig til dette område.  
Man kan springe direkte til dette afsnit, hvis man skal have 
hurtig overblik over evalueringen. 

5.2.1 Rekruttering  
Der blev i foråret 2012 udarbejdet en hjemmesidepræsenta-
tion af Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse samt udarbejdet 
analoge flyers, som kunne uddeles til interesserede stude-
rende på fx uddannelsesmesser. Studievejlederne på de to 
udbudssteder blev involveret i disse processer. 
Studievejlederne har ikke overblik over, hvor mange stude-
rende de har været kontakt med på fx u-days15 eller stude-
rende, som individuel har søgt information. Studievejlederne 
har i deres informationsvirksomhed gjort meget ud af at ori-
entere potentielle studerende om forskelle mellem ordinær 
og netbaseret uddannelse, ligesom det også forsøges tyde-
liggjort på hjemmesiden.16  
 

                                                           
15 U-days er Danmarks største åbent hus for videregående uddannelser, hvor ca. 130 uddannelser præsenterer sig i Aarhus. Arran-

gementet har eksisteret i 14 år og i 2017 var der næsten 11.000 besøgende. https://udays.dk   
16 https://www.via.dk/uddannelser/netuddannelser/sygeplejerske  

Figur 4: Forsiden af Flyer 

https://udays.dk/
https://www.via.dk/uddannelser/netuddannelser/sygeplejerske
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Afvikling af projekt Netbaseret uddannelsen måtte ikke overskride den studerendekvote, som 
VIA havde for sygeplejerskeuddannelsen, hvorfor det blev besluttet, at der kunne optages 18 
studerende på det første projekthold ved Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg (SIV).  
Selve ansøgningen til Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse foregik gennem Den Koordinerede 
Tilmelding (KOT), efter samme procedure som gælder for den campusbaserede uddannelse. Der 
var ved optagelse af det første hold ikke et særligt KOT nummer til netuddannelsen, hvilket be-
tød, at nogle ansøgere ikke var klar over, at de havde søgt ind på et netbaseret udbud. 
Ved første ansøgningsrunde i sommeren 2012 var søgningen så svag, at det i første omgang 
ikke var muligt at besætte de 18 studiepladser. Nogle af de optagne studerende havde, som be-
skrevet, søgt optagelse uden at vide, at det var en netbaseret uddannelse. Da det kom til deres 
kendskab, trak flere ansøgere deres ansøgning tilbage. Relativt kort før studiestart var der kun 9 
sikre deltagere. Studievejlederen ved SIV arbejdede intenst med kontakt til ansøgere, som ikke 
var optaget på den campusbaserede uddannelse, og det lykkedes at få sammensat et hold på 18 
studerende, der kunne påbegynde uddannelsen den 1.9. 2012. To udeblev dog fra studiet, så der 
startede 16 på det første projekthold. 
Ved 2. optag i sommeren 2013 ved Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus var det bestemt, at man 
kunne optage 30 studerende. Med baggrund i erfaringer fra det første projekthold var der fore-
taget ændringer i hjemmeside- og flyerpræsentationen af uddannelsen. Det blev tydeliggjort, at 
mange arbejdsmæssige og familiære forpligtelser kunne være svære at forene med studiearbej-
det, at studiet var et fundtidsstudie og at det primært ville foregå som gruppebaserede aktivite-
ter. 
Ved den anden ansøgningsrunde året efter i Aarhus var Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse 
tildelt et særskilt KOT nummer. Alligevel var der ansøgere, der ved en fejl havde søgt netuddan-
nelsen, da de ikke havde læst beskrivelsen i det digitale ansøgningsskema. Da studievejlederne 
blev opmærksomme på denne problemstilling, blev de optagne studerende ved SIA kontaktet 
telefonisk. Nogle studerende trak sig, da de blev opmærksomme på deres fejlansøgning. Det var 
ikke alle studerende som studievejlederne kunne få fat i. Studievejlederne kontaktede studeren-
de på standby listen og der blev oprettet et hold på 30 studerende, som påbegyndte uddannel-
sen den 1.9 2013. 
 
Netuddannelsen synes at appellerer til lidt ældre studerende end det er tilfældet for studerende 
på campusbaserede studieforløb. Det betød som tendens, at de studerende på Netbaseret Sy-
geplejerskeuddannelse havde flere livs- og erhvervserfaringer samt større familiemæssige og 
økonomiske forpligtelser, ligesom flere kom med en anden tidligere fuldført uddannelse. Pro-
centdelen af mandlige studerende ved optagelsen på de to hold var lidt højere end på den cam-
pusbaserede uddannelse, men ingen af mændene på projektholdene har gennemført uddannel-
sen.  

5.2.2 Fastholdelse 
Generelt har der været problemer med fastholdelse af studerende i Netbaseret Sygeplejerske-
uddannelse. Frafaldet på det første projekthold på SIV var ganske omfattende.  Af de 18 optagne 
studerende afsluttede fire studerende studiet på normeret tid ultimo januar 2016 og fire andre 
studerende har efterfølgende afsluttet uddannelsen. 10 studerende har forladt Netbaseret Sy-
geplejerskeuddannelse heraf tre allerede på modul 1 og en på modul 3. Af de resterende er tre 
studerende er flyttet til campusbaseret studieforløb i VIA Sygeplejerskeuddannelsen på grund af 
henholdsvis ønske om andet uddannelseskoncept, graviditet og sygdom. To andre studerende er 
flyttet til sygeplejerskeuddannelser udenfor VIA Sygeplejerskeuddannelsen for at afvikle uddan-
nelsen tættere på egen bopæl. En studerende valgte at forlade uddannelsen på modul 12 på 
grund af for høje faglige krav. 
 
Frafaldet på det andet projekthold ved SIA var også ganske omfattende. Af de 30 studerende, 
der påbegyndte uddannelsen, afsluttede 12 studerende uddannelsen inden for den normerede 
studietid og tre har afsluttet med 3 måneders forsinkelse. En studerende forventes at afslutte 
uddannelsen i 2018. Således er der i alt 16 studerende, der har afsluttet studiet. Fire studerende 
har forladt uddannelsen på grund af sygdom, fem er overflyttet til anden sygeplejerskeuddan-
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nelse med tilstedeværelsesundervisning. Heraf har tre som eksplicit begrundelse, at de ikke brød 
sig om netkonceptet. To studerende har ønsket at starte på anden uddannelse. En studerende 
kunne ikke klare de faglige krav. En studerende har eksplicit fravalgt uddannelsen på grund af 
undervisningsformen. En studerende har fravalgt uddannelsen på grund af for stor afstand fra 
bolig til udbudssted og praktiksted.  
 
Efter det første optag i Viborg blev det tydeligt, at mange studerende troede, at de kunne klare 
uddannelsen ved siden af et arbejde. Der manglede forståelse af, at studiet var et fuldtidsstudie, 
som oven i købet var gruppebaseret med forpligtelser over for en studiegruppen. Disse forhold 
blev tydeliggjort i informationerne om uddannelsen ved de følgende optag i Aarhus. Især på Vi-
borgholdet faldt mange studerende fra på grund af for mange arbejdsmæssige og/eller familiæ-
re forpligtelser. På trods af tydeliggørelse af disse aspekter på hjemmeside, i flyers og ved per-
sonlig kontakt har der også på Aarhusholdet været frafald af samme årsag. 
De netstuderende med mange forpligtelser arbejdsmæssigt og familiært havde svært ved at yde 
det nødvendige studiearbejde, og de blev ofte for ufleksible i deres mulighed for at indgå i et 
forpligtende arbejde i studiegrupperne. De havde svært ved at indgå i aftaler med deres studie-
grupper. 
I en mere overordnet evaluering fra 6 uddannelsesansvarlige og 1 klinisk vejleder fra forskellige 
regionale og kommunale institutioner samt sundhedsfaglig konsulent, Koncern HR, Sundheds-
uddannelser, Region Midtjylland beskrives det, at ”netstuderende har haft meget sværere ved at 
gå på kompromis med deres privatliv i forhold til arbejdstilrettelæggelse end campusbaserede 
studerende. Der har hos flere været en forventning om, at praktikken skulle indordne sig. Hos 
enkelte netstuderende har der været et meget højt fravær (op til 50 %).” (Pedersen, 2016) 
 
Det er en erfaring, at en relativ stor gruppe af de netstuderende kæmpede med sygdomsmæssi-
ge samt sociale og psykologiske udfordringer, som vanskeliggjorde deres studieaktivitet og mu-
ligheder for at indgå i gruppeprocesser. Disse udfordringer førte i nogle tilfælde til afbrydelse af 
uddannelsesforløbet. Om det er flere med sådanne udfordringer hos netstuderende end hos 
studerende i campusbaserede uddannelsesforløb, kan der ikke siges noget om, da vi ikke har 
undersøgt dette forhold hos de matrikelstuderende.  
Erfaringen er, at underviserne og studievejlederne har fået langt tættere personlig kendskab til 
den individuelle netstuderende, end de normalt har opnået til studerende i campusbaserede 
studieforløb. De har derved fået en indsigt i de studerendes personlige forudsætninger og hver-
dagsliv, som de normal ikke får. 
Problemet med studerendes fejlagtige ansøgning til Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse har 
haft betydning for frafaldet. Paradoksalt nok har procentvis flere af de studerende, der ved fejl 
kom ind på netuddannelsen ved SIA, gennemført uddannelsen i forhold til medstuderende, der 
bevidst havde valgt netuddannelsen. Selv om netuddannelsen bevidst er valgt, er der en relativ 
stor gruppe som begrunder flytning fra uddannelsen med, at undervisningsformen ikke passer 
dem.  
 
Studerendes geografiske afstand til udbudsstedet og især praktikstederne har haft en mindre 
betydning for frafaldet. Enkelte har forladt uddannelsen med henvisning til geografi, og især at 
de ikke kunne afvikle praktik nær deres bolig. Det har primært drejet sig om studerende, der bo-
ede uden for Region Midtjylland. Det var fra en start bestemt, at praktikken skulle afvikles på de 
kliniske studiesteder, som tilhørte det aktuelle optagelsessted i henholdsvis Viborg og Aarhus. 
Dette princip blev også valgt for at skille uddannelsen ud fra de andre netbaserede udbud i 
Danmark, hvor de studerende selv skal skaffe sig en klinikplads, hvilket er meget vanskeligt. 
Princippet blev dog fraveget internt i VIA for at fastholde studerende i uddannelsen. En del stu-
derende har afviklet praktikforløb i områder, der normalt kun bruges af eksempelvis sygeplejer-
skeuddannelsen i Horsens, Randers eller Holstebro. Kolleger fra disse udbudssteder har været 
meget hjælpsomme med at finde kliniske studiesteder til de aktuelle studerende.  
Det netbaserede koncept har betydet at enkelte studerende i forbindelse med udenlandsophold 
har kunnet deltage i den teoretiske del af den netbaserede uddannelsen på trods af den geogra-
fiske afstand.  
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Gruppeorganiseringen har på en gang været fremmende for og udfordret fastholdelse af stude-
rende i uddannelsen. Da gruppeorganiseringen er helt central i det valgte uddannelseskoncept 
har gruppernes samarbejdsevne været helt central. Studerende, der overvejende har erfaret go-
de gruppeprocesser, fremhæver gruppeorganiseringen som en styrke, der har medvirket til at 
skabe sociale relationer og styrket deres læringsudbyttet. Studerende med mindre gode gruppe-
erfaringer har omvendt oplevet gruppeorganiseringen som en udfordring. Enkelte har begrundet 
udmeldelse af uddannelsen med vanskeligheder i gruppeprocesserne. Da undervisningskoncep-
tet er så stærkt bundet på gruppearbejde, kan der som tendens opstå eksklusionsprocesser i 
forhold til enkeltstuderene, som ingen ønsker at samarbejde med. Disse studerende vil måske 
lettere kunne finde plads i en studietilrettelæggelse med en mere individuelt studietilgang. 
Studievejleder og undervisere har brugt flere ressourcer end vanligt på samtaler med studie-
grupper og klasserne om gruppeprocesser og gruppedannelser. Studievejlederne har gennem-
ført undervisning i dannelse af studiegrupper, gruppeprocesser, konflikthåndtering m.v. Studie-
vejlederne oplever, at der i Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse har været flere samarbejdspro-
blemer i grupperne end i campusbaserede studieforløb. De tilskriver dette, at netuddannelsen 
helt grundlæggende bygger på gruppebaserede undervisningsformer og at der samtidig har væ-
ret en del studerende med private eller personlige udfordringer, som vanskeliggjorde deres inte-
gration i gruppesammenhænge. Ovenstående kan genkendes i litteraturen om teambaseret ud-
dannelse. (Michaelsen and Richards, 2005)(Sibley and Parmelee, 2008)          

5.2.3 Fordele og ulemper ved årlige optag 
Da der kun har været et årligt optag på hvert uddannelsessted, kan det medføre et langt uddan-
nelsesforløb for studerende, der af en eller anden grund ikke kunne gennemføre forløbet ubrudt. 
Det har bevirket, at enkelte studerende har valgt at overgå til den campusbaserede uddannelse, 
for at kunne fortsætte uddannelsen uden unødig lang pause.   
For klinikken betød optagefrekvensen og delingen mellem Viborg og Aarhus, at der kunne gå op 
til to år, før en konkret afdeling igen fik netstuderende. Dette gav behov for flere introduktioner 
til de kliniske vejledere om netuddannelsens særlige karakteristika og læringstilgange, samt 
konsekvenser for den kliniske undervisning.  
For underviserne gik der lang tid mellem at den enkelte kunne gennemføre undervisning på et 
tilsvarende niveau/modul, hvilket betød, at de ikke fik den samme øvelse og sikkerhed, som en 
kontinuerlig afvikling af et traditionelt undervisningsforløb, der gentages hvert semester giver. 
Det vil være en fordel for såvel de studerende, at der indføres halvårlige optag i forhold til konti-
nuiteten i uddannelsesforløb ved forskellige midlertidige afbrud. Det vil ligeledes være en fordel 
for teoretiske undervisere og kliniske vejledere, som kan bevare en rutine i at varetage undervis-
ningen af netstuderende på et givet uddannelsesniveau. Yderligere vil det være en fordel for 
fastholdelsen af studerende, idet samme optagelseskadence som for matrikeluddannelsen vil 
betyde at det vil være meget lettere at tilrette uddannelsesforløb for den studerende, der ikke vil 
skulle holde lange pauser.  

5.2.4 Vurdering af målopfyldelse 
 
a. At generere erfaringer om udvikling og implementering af den netbaserede sygeplejerske-
uddannelse der fremmer geografisk spredning af optaget og gennemførelse af uddannelsen 
bl.a. gennem fokus på fastholdelse i uddannelsen. 
 
Der er genereret værdifuld, men også omkostningsfuld erfaring vedrørende geografisk spredning 
i studentergruppen og fastholdelse af studerende i studiet. 
Der er optaget studerende med bopæl relativt langt fra Viborg og Aarhus. I forhold til den teore-
tiske del af undervisningen, har konceptet givet gode muligheder for at studerende fra forskelli-
ge geografiske lokationer kunne samarbejde. De relativ få tilstedeværelsesdage i den teoretiske 
del har ligeledes understøttet, at studerende med relativ lang afstand til udbudsstedet kunne 
deltage i undervisningen. I forhold til afvikling af den kliniske undervisning, har der været store 
udfordringer, da flere studerende var relativ insisterende om kliniske studiesteder nærmere de-
res bopæl og uden for kredsen af normale samarbejdspartnere for de aktuelle udbudssteder i 
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Viborg og Aarhus. For at forebygge yderligere frafald blev der renonceret på tilknytningskravet, 
og netstuderende har afviklet klinisk undervisning på sundhedsinstitutioner tilknyttet andre ud-
budssteder i VIA Sygeplejerskeuddannelsen.  
Rekruttering til netbaseret uddannelse har været en større udfordring end forudset. Fastholdelse 
af studerende har været en meget stor udfordring på begge projekthold og frafaldet har på det 
første hold været på ca. 50 % og for det andet på ca. 40 %. Trods oplysning om uddannelsens 
status som fuldtidsstudie, har mange studerende valgt uddannelsen, da de håbede, at de kunne 
gennemføre denne samtidig med store arbejdsmæssige og private forpligtelser. Store forpligtel-
ser uden for studiet har vanskeliggjort deltagelse i et undervisningskoncept, der bygger på sam-
arbejde i studiegrupper. 
Noget af frafaldet kan tilskrives problemer med optagelsesproceduren, hvor nogen studerende 
ved en fejl har valg Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse. 
 
b. At udvikle curriculum, der giver fleksible muligheder for de studerendes uddannelsesforløb 
og som tilgodeser forskellige læringspræferencer  
 
Studerende har haft relativ fleksible muligheder i deres studiearbejde under de teoretiske studi-
er, da der kun har været få tilstedeværelsesdage med definerede tidspunkter for undervisnin-
gens afvikling. Studerende, der i perioder har været i udlandet, har kunnet gennemføre teoretiske 
undervisningsforløb uden nævneværdige problemer.  
De kliniske studier gav ikke mulighed for fleksibilitet i forhold til tilstedeværelse i bestemte tids-
perioder på geografisk bestemte steder. Det geografiske blev imødekommet ved at tilbyde klini-
ske studiepladser nær de studerendes bopæl, også selv om det lå uden for normale samarbejds-
partnere for sygeplejerskeuddannelserne i Viborg og Aarhus. 
Organiseringen med studiegrupper betød, at studerende var afhængige af at finde studiegruppe, 
som kunne imødekomme deres arbejdsform herunder vægtningen mellem synkront og asyn-
kront samarbejde. Det er langt hen af vejen lykkedes at få etableret studiegrupper, som har fun-
det netop deres arbejdsform. Studieorganiseringen har været ekskluderende i den forstand, at 
den ikke muliggjorde, at studerende, der ønskede en helt individuel studieform, har kunnet del-
tage. 
Etiviteterne har været forskelligt tilrettelagt med mulighed for at tilgodese forskellige lærings-
præferencer, men dog overvejende gruppebaserede studieformer.  I den teoretiske undervisning 
har der været meget fokus på analyser på baggrund af sygeplejefaglige problemstillinger og ca-
ses, og produkterne har langt hen af vejen været skriftlige. Undervejs i implementeringen er der 
blevet indlagt flere mundtlige elementer og kollektive drøftelser på webinarer. Som i den cam-
pusbaserede afvikling af sygeplejerskeuddannelsen har der været samme omfang af praktiske 
øvelser i SIM-lab og øvelser af praktisk sygepleje har i sagens natur også været den dominerende 
studieform under de kliniske studier. 
 
c. At undersøge muligheder for, om de studerende kan veksle mellem det campusbaserede og 
det netbaserede forløb på eget udbudssted  
 
Der er genereret erfaringer med at studerende er vekslet mellem den campusbaserede og den 
netbaserede uddannelse. Det er forløbet fint begge veje. For at integrere studerende, der kom-
mer ind i netbaseret sygeplejerskeuddannelse fra det campusbaserede studieforløb, kræves et 
underviserstøttet introduktionsprogram. Dette kræver ikke det helt store ressourceforbrug, da 
sidemandsoplæring fra medstuderende i grupperne har været den vigtigste læringsvej.  
Veksling mellem netuddannelse og campusbaseret uddannelse har været nødvendig, hvis stude-
rende efter fx sygeorlov skulle videreføre deres uddannelse uden unødig lange pauser. Dette har 
sammenhæng med den årlige optagelsesprocedure i netuddannelsen. Netuddannelsen har kun-
ne tilbyde studieforløb til studerende i campusbaserede studieforløb, som grundet forskellige 
studieforløbsmæssige eller private omstændigheder havde brug for alternativt tilbud, uden at 
skulle holde lange pauser fra studiet.  
En del studerende er i projektperioden overgået til den campusbaserede studieafvikling med 
tilstedeværelsesundervisning. Det har drejet sig om studerende, der ønsker denne studieform 
eller studerende, der har været syge og efter raskmelding er fortsat uddannelsen i den campus-
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baserede uddannelse. Organiseringen med et årligt optag hvert andet år på de to udbudssteder 
har betydet, at det ikke var let for netstuderende at komme tilbage på nethold med afvikling af 
det modul, de skulle i gang med, ligesom de kunne risikere at skulle skifte udbudssted til enten 
Aarhus eller Viborg. Det har været relativt let for de studerende at fortsætte uddannelsen på et 
campusbaseret hold med tilstedeværelsesundervisning. 
Enkelte studerende optaget på campusbaseret studieforløb har af forskellige personlige grunde 
gennemført moduler på Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse, og det er i alle tilfælde gået fint 
med integration af disse studerende til netkonceptet. 
 

5.3 E-didaktik og rollen som sundhedsprofessionel  

I denne delanalyse indgår nedenstående formål og mål. I underpunkterne 5.3.1 – 5.3.3 gives der 
svar på, i hvilken grad projektet har opnået de opstillede intentioner og hvilke erfaringer arbejdet 
med formålene har kastet af sig.  
I 5.3.4 opsummeres i forhold til formål og mål fra projektbeskrivelsen, der relaterer sig til dette 
område. Man kan springe direkte til dette afsnit, hvis man skal have hurtig overblik over evalue-
ringen. 
 
Formål 
 At udvikle et e-didaktisk koncept, der gennem tilrettelæggelsesformen kan forberede stu-

derende til at indgå som medarbejdere i en digital og højteknologisk sundhedssektor  
 At udvikle og vinkle fagindholdet, så studerende får kompetencer til at udføre sygepleje 

såvel i direkte fysisk samspil med patienten såvel som ved hjælp af og/eller gennem digita-
le medier 

 At understøtte studerendes teknologiforståelse og fortrolighed med anvendelse af Sund-
heds- og velfærdsteknologi og digitale medier så patientperspektivet og etikken i pleje og 
behandling også varetages, når plejen foregår med eller gennem digitale medier  

 At udvikle og vinkle fagindhold og inddrage informationsteknologi, så studerende får kom-
petencer til indhente viden samt indgå i netværksdannelse og videndeling med mono- og 
tværprofessionelt via internettet med regionale, nationale og internationale samarbejds-
partnere  
 

5.3.1 Digitale medier og sygepleje 
det var hensigten at udvikle et e-didaktisk koncept, der gennem tilrettelæggelsesformen kunne forberede 
de studerende til at indgå som medarbejdere i en digital og højteknologisk sundhedssektor, ligesom fag-
indholdet skulle udvikles og vinkles, så studerende fik kompetencer til at udføre sygepleje såvel i direkte 
fysisk samspil med patienten såvel som ved hjælp af og/eller gennem digitale medier. Dette blev søgt 
opnået gennem dedikeret undervisning i kliniske teknologier og medier, men også gennem tilrettelæggel-
se af særlige temaer 
 
Der blev udarbejdet et dokument, der beskrev hvilke digitale teknologier som de studerende skulle stifte 
bekendtskab med op gennem modulerne, dels for at synliggøre det teknologisk element i Salmons 5trins 
model, men også for at præsente forskellige teknologiske genrer, som kunne relateres til systemer der 
blev brugt i den kliniske praksis. (Bilag 6) 
 
Det lykkedes dog ikke i den kliniske del af uddannelsen, idet klinikken havde en forståelse af at de stude-
rende var digitale genier der kunne hjælpe afdelingerne med at løse eller specifik betjene teknologiske 
apparater og systemer, hvilken de ikke kunne eller skulle leve op til. Det som de skulle leve op til var, at de 
forventedes at besidde en bevidsthed om, at spotte og identificere teknologiske problemstillinger i plejen 
af den konkrete patient. Dette var der også flere studerende der gjorde og som efterfølgelde arbejde med 
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den identificerede teknologiske problemstilling i teoretiske opgaver, eksempelvis i bachelorprojekter, hvor 
teknologiske temaer som manglende evidens for korrekt Blodtryksmåling blev behandlet. 

5.3.2 Teknologiforståelse og erfaring med teknologi 
Det skulle være ånden gennem ud-
dannelsen at undervisningen og eti-
viteterne skulle, hvor det var relevant, 
understøtte de studerendes teknolo-
giforståelse og fortrolighed med 
anvendelse af Sundheds- og vel-
færdsteknologi og digitale medier så 
patientperspektivet og etikken i pleje 
og behandling også varetages, når 
plejen foregår med eller gennem 
digitale medier. Dette skete gennem 
undervisning og bevidstgørelse af de 
studerendes teknologiforståelse, 
eksempelvis via studietur til DokkX, 
som er et nytænkende udviklings-
center for velfærdsteknologi og digi-
tale løsninger. De studerende kom 
her til at føle, røre og lege med teknologierne for derigennem at få bedre kompetencer til at forstå brugen 
af teknologier i hverdagen, således de ved selvsyn fik afmystificeret velfærdsteknologier og fik belyst, 
hvordan teknologi som hjælpemiddel er en del af mange menneskers hverdag, og derfor ikke kun henven-
der sig til en ældre borgergruppe. http://dokkx.dk/  
 
I bestræbelserne på at lære de studerende teknologiforståelse såvel teoretisk som konkret blev der truk-
ket på Technucationprojektets teori og resultater (www.technucation.dk) (Hasse & Dupret, 2012),(Hasse & 
Brok, 2015) samt (Huniche & Olesen, 2014) 
Disse kilder var også grundlaget for at udarbejde en kort vejledning til og en etivitet om at indarbejde en 
teknologisk problemstilling i bachelorprojekter. Vejledningsteksten gengives herunder som en illustration 
af hvordan koblingen mellem teknologiforståelse og erfaringer med teknologi blev italesat over for under-
visergruppen. vejledningsteksten blev udgivet i nyhedsbrev nr. 9-2016 til projektets interessenter.  Etivite-
ten kan ses i bilag 7 
 
”Det ligger i tidsånden, at teknologier ses som løsningen på sundhedsvæsenets udfordringer og der an-
vendes mange forskellige former for teknologi i sundhedsvæsenet. Ny forskning har vist, at teknologi og 
faglighed ikke kan skilles ad. Derfor er et skærpet fokus på teknologier sygeplejefagligt relevant for at 
for at kunne fastholde sygeplejefagligheden. 
Begrebet ’teknologi’ betegner både processer (anvendelse af videnskab og teknik i industri og organisa-
tioner etc. for at opfinde nyttige ting eller til at løse problemer) og konkret redskaber (maskiner, soft-
ware). 
Teknologier er til stede overalt i hverdagslivet, og mange hverdagsteknologier som smartphones, com-
puterprogrammer og fitnessure anvendes også i sundhedsfaglige sammenhænge, men her bliver de 
hurtigt enten usynliggjort eller problematiseret, når de integreres i klinisk praksis. For eksempel kan 
man ikke anvende en smartphone med samme selvfølgelighed i en klinisk praksis som man gør i hver-
dagslivet. Der er skærpede tekniske, etiske, juridiske og praktiske problemstillinger involveret, når 
smartphones integreres i den kliniske praksis, som der skal tages behørigt hensyn til. 
Det er frugtbart at forstå teknologier som mere end redskaber. Teknologier er også kulturelle og materi-
elle artefakter, der er udviklet og designet som hjælperedskaber, og som i praksis bruges til at iværksæt-
te processer i sygepleje. Mennesker forandrer sig kulturelt, socialt og mentalt i mødet med teknologi. 
Selvom teknologier er fysiske redskaber eller sociale måder af organisere arbejdet på, påvirker de ikke 
bare den måde, sygepleje udføres på, men også den måde sygeplejersker tænker sygepleje på. Eksem-
pelvis har en kuglepen forskellige effekter og betydninger om man arbejder i en organisation, hvor der 

Figur 5: Dokk1, hvor Dokkx har hjemme 

http://dokkx.dk/
http://www.technucation.dk/
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anvendes papir og blæk til at dokumentere på eller man er i en organisation, hvor al dokumentation er 
digitaliseret og en kuglepen ikke længere er en nyttig teknologi. 
I dag forstås teknologi på arbejdspladsen oftest som digitale teknologier der omfatter såvel tekniske 
platforme som tablets, smartphones, touch screens, digitale dråbetællere og softwaresystemer som 
Elektronisk Patientjournal, Klinisk logistik og sundhedsfaglige Apps. Komplekse digitale teknologier er 
svære at lære og forholde sig til og de forandres hurtigere end tidligere tiders teknologier. Forskning har 
vist, at sygeplejersker opfatter disse teknologier mindre selvfølgelige og mere udfordrende for deres 
faglighed. 
Selv om der er problemer forbundet med at anvende teknologier i sygeplejefaglig praksis kan hjælpen 
fra teknologierne ikke undværes. Det er vigtigt at sygeplejestuderende bliver opmærksomme på, hvor-
dan teknologiernes indvirker på sygepleje. Derfor er det relevant at de studerende arbejde med en tek-
nologisk dimension i bachelorprojektet, og undersøger hvordan teknologierne indvirker på den valgte 
problemstilling, mennesker, sygepleje, lokal sundhedspraksis og organisering af sundhedsydelser. 
Spørgsmål som: ”Hvad er sygeplejerskens og de andre sundhedsprofessionelles forståelse af teknologier 
i forhold til min valgte problemstilling?”, ”Hvad er teknologiernes rolle i sundhedspraksis i forhold til min 
valgte problemstilling?” eller ”Hvordan kan man som sundhedsprofessionel være med til at kvalificere 
den konkrete anvendelse af teknologi på et givent praksisfelt, i forhold til min valgte problemstilling?” er 
derfor vigtige spørgsmål at reflektere over. At inddrage en teknologisk dimension i bachelorprojekterne 
kan gøre det nemmere for fremtidens sygeplejersker, at have blik for og holde fokus på al slags teknolo-
gi som noget virksomt og hjælpsomt i arbejdslivet og derved bevare fokus på fagligheden.” 
 
Målet blev kun delvis opfyldt, bla. på grund af at dette var en ny og ikke naturlig måde at tænke på for 
mange af fagunderviserne, så denne dimension blev fokuseret på få undervisere, der havde sundhedstek-
nologisk viden og kompetencer i deres akademiske bagage. 

5.3.3 Netværksdannelse 
Da det er kendt at anvendelsen af digitale medier kan overskride tid og rum, havde projektgrup-
pen en forestilling om, at vi kunne udnytte dette, således at de studerende fik kompetencer til 
indhente viden samt indgå i netværksdannelse og videndeling med mono- og tværprofessionelt 
via internettet med regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere.  
Men dette viste sig meget vanskeligere at opnå end det var at få ideen. Den ene del af målet, at 
udvikle og vinkle fagindhold og inddrage informationsteknologi, så studerende fik kompetencer 
til indhente viden kom der et særligt fokus på da VIA-bibliotekerne kom med i projektet og ud-
viklede etiviteter og understøttende læringsressourcer, der netop havde dette formål.  
 
Hvorimod at indgå i netværksdannelse og videndeling med mono- og tværprofessionelt via in-
ternettet med regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere kom ikke til at fungere. 
Selv om temaet blev taget op på et par Følgegruppemøder af et par undervisere, der havde ideer 
til hvordan det kunne praktiseres17, druknede den del i alle andre opgaver.  

5.3.4 Vurdering af målopfyldelse 
 
Mål 
 At tilrettelægge et curriculum, der integrerer anvendelsen af sundheds- og velfærdsteknolo-

giske digitale medier. 
 

 At tilrettelægge et curriculum, der tager højde for det teknologisk medierede paradigmeskift 
mod et stadig mere telemedicinsk baseret sundhedsvæsen 
 

 At indsamle viden om, og udvikle pædagogiske og organisatoriske erfaringer med at integre-
re sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger i en uddannelsesmæssig kontekst 

                                                           
17 En af ideerne var at trække på nogle af Sygeplejerskeuddannelsens netværk efter inspiration fra EU projektet eTwinning, der er et 

online samarbejdsnetværk mellem hundredevis af folkeskoler og ungdomsuddannelser i Europa. 
(https://www.etwinning.net/da/pub/index.htm)  

https://www.etwinning.net/da/pub/index.htm
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5.4 Studerendes udbytte og faglige niveau 

I underpunkterne 5.4.1 – 5.7.8. beskrives generelle erfaringer knyttet studerende faglige niveau 
og udviklingen i denne 
I underpunkt 5.7.9. opsummeres i forhold til formål og mål fra projektbeskrivelsen, der relaterer 
sig til dette område. Man kan springe direkte til dette afsnit, hvis man skal have hurtig overblik 
over evalueringen. 
 
Formål 
 At udvikle et e-didaktisk koncept, der gennem tilrettelæggelsesformen kan forberede stu-

derende til at indgå som medarbejdere i en digital og højteknologisk sundhedssektor  
 At udvikle og vinkle fagindholdet, så studerende får kompetencer til at udføre sygepleje 

såvel i direkte fysisk samspil med patienten såvel som ved hjælp af og/eller gennem digita-
le medier 

5.4.1 Studerendes faglige udvikling og niveau 
De studerende på Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse skulle leve op til de samme faglige krav 
som studerende i campusbaserede studieforløb, da uddannelserne tog udgangspunkt i den 
samme uddannelsesbekendtgørelse (Forskningsministeriet, 2008) herunder de formulerede læ-
ringsudbytter for de forskellige moduler. 
Studerende på Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse har gennemført samme krævede interne 
og eksterne kliniske og teoretiske prøver, som studerende på campusbaserede studieforløb.  
Prøvekriterierne for de 8 teoretiske prøver på Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse har haft de 
samme læringsudbytter som vurderingsgrundlag, som for studerende i campusbaserede studie-
forløb, men den praktiske afvikling af prøverne har været forskellig.  
De 5 kliniske prøver har fulgt de samme prøvekriterier på de to uddannelsesforløb. De kliniske 
prøver var strukturelt ens i alle moduler, men med forskellige læringsudbytter som bedømmel-
sesgrundlag. Der var tale om todelte prøver med en klinisk del, hvor den kliniske vejleder bedøm-
te den praktiske sygepleje og en mundtlig del, hvor den studerende, med kliniske vejleder og 
underviser som eksaminator, teoretisk skulle argumentere for sine vurderinger og interventioner 
i den gennemførte sygepleje. Den praktiske del af den kliniske prøve skulle være bestået for at 
den studerende kunne deltage i den efterfølgende mundtlige del. 
Prøverne i den teoretiske del af uddannelsen er bedømt med angivelse af karakterer, hvor de 
kliniske prøver er bedømt bestået/ikke bestået. Karakterangivelse kan give et fingerpeg om de 
studerendes faglige niveau, mens vurderingen bestået/ikke bestået i de kliniske prøver er grove-
re og kan ikke i samme grad bruges i vurdering af det faglige niveau. 
Resultaterne ved de interne og eksterne prøver er et af flere parametre til at bedømme de stude-
rendes udbytte og faglige niveau.  
Underviserne og de kliniske vejledere har via deres interaktioner med de studerende fået et ind-
tryk af de studerendes faglige niveau i den periode, de har haft interaktion med de studerende. 
Disse vurderinger er søgt indfanget ved afsluttende gruppeinterviews med undervisere og klini-
ske vejledere efter hvert modul.  
De studerende har haft en egenvurdering af deres faglige niveau i løbet af et givet modul og i 
løbet af uddannelsen som helhed. Denne vurdering er ligeledes søgt indfanget gennem gruppe-
interviews med de studerende efter hver modul. Såvel egenvurderinger og modulevalueringer 
har fulgt VIAs kvalitetsstandarder, således at kvaliteten af den Netbaserede Sygeplejerske er 
blevet vurderet efter samme kriterier som VIAs øvrige uddannelser. 
 
Læringsudbytterne sigter primært mod de studerendes faglige udvikling, der direkte kan kvalifi-
cere dem til at varetage og udvikle sygepleje. Men der er også læringsudbytter rettet mod stude-
rendes studiekompetencer, der blandt andet har perspektiver i forhold til livslang læring og mu-
ligheden for at indgå i formaliserede videreuddannelsesforløb på universitært niveau. Studie-
kompetence kan indirekte aflæses i resultater af prøver, men er mere direkte aflæselige i de stu-
derendes engagement og bidrag i de forskellige studieaktiviteter i den teoretiske og den kliniske 
undervisning. Underviserne i den teoretiske undervisning har fået indsigt i de studerendes stu-
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diekompetencer i arbejdet med etiviteterne og ved tilstedeværelsesundervisningen. Da etivite-
terne i stort omfang var gruppebaserede, kunne det være vanskeligt at få et indtryk af alle stu-
derendes bidrag i arbejdet med disse og dermed deres studiekompetencer. Noget kunne aflæses 
i de enkelte studerendes bidrag i de kollektive refleksioner på webinarer og gennem de relativt få 
individuelle etiviteter. Under de kliniske studier havde de kliniske vejledere i stor udstrækning et 
direkte samspil med den enkelte studerende, og dermed mulighed for at danne sig et indtryk af 
den enkelte studerendes studiekompetencer. Vurdering af de studerendes studiekompetencer 
og udviklingen af disse i studieforløbet bygger primært på interviewudsagn fra studerende, klini-
ske vejledere og undervisere. 

5.4.2 Resultater ved teoretiske prøver i uddannelsen 
Studerende har været igennem i alt 7 teoretiske prøver og den afsluttende bacheloreksamen. 
På afviklingstidspunktet blev modul 1 og 2 afprøvet samlet ved en intern prøve ved afslutningen 
af modul 2.  
I nedenstående skema er karaktergennemsnit for de forskellige interne og eksterne teoretiske 
prøver for de to projekthold angivet. Til sammenligning er karaktergennemsnit for deres studie-
kammerater i ordinært studieforløb angivet. 
 
Modul Eksamenstype Karaktergennemsnit 

Hold SVS 12 NET 
Net 

Viborg 

Karaktergennemsnit 
Hold SVS 12 

Campus 
Viborg 

Karaktergennemsnit 
Hold 13.II C-N 

Net 
Aarhus 

Karaktergennemsnit 
Hold 13.II. C 

Campus 
Aarhus 

2 
Intern  
teoretisk 8,2 7,6 6,4 8,9 

3 
Ekstern  
teoretisk 6,6 5,9 7,8 9,1 

5 
Intern  
teoretisk 7,5 7,2 8,4 9,2 

7 
Ekstern  
teoretisk 5,1 6,8 7,1 7,0 

9 
Ekstern  
teoretisk 7,3 7,3 7,5 8,8 

10 
Ekstern  
teoretisk 6,7 6,3 8,1 7,8 

13 
Intern  
teoretisk 6,8 8,3 9,0 9,4 

14 
Ekstern  
teoretisk 11,5 9,6 9,7 9,8 

 
Studerende på Viborgholdet har i de fleste moduler opnået eksamensresultater ved teoretiske 
prøver, der ligger over eller er på niveauet med deres medstuderende i ordinært studieforløb. 
Dog er resultatet ved den eksterne prøve på 7 semester markant lavere. De netstuderende har 
tilsyneladende haft problemer med den humanvidenskabelige tilgang, der er dominerende i mo-
dul 7, samt det vilkår, at de studerende på dette modul for første gang skulle udarbejde en større 
individuel eksamensopgave. Ligeledes er der et betydelig lavere karaktergennemsnit for netstu-
derende på modul 13 (1,5 karakterer lavere), hvilket måske kan forklares med, at 2 af 5 stude-
rende havde deltaget i et valgforløb på SIA, hvor anvisninger til opbygning af den afsluttende 
modulopgave adskilte sig fra den norm, eksaminatorerne i Viborg bedømte de skriftlige prøver 
ud fra. 
Det meget høje karaktergennemsnit for netstuderende på modul 14 og forskellen til studerende 
på ordinært studieforløb skal tages med forbehold, da det bygger på 4 netstuderende. 
Studerende på Aarhusholdet ligger generelt lavere i deres karaktergennemsnit end deres med-
studerende i ordinært studieforløb. Især på modul 2 er forskellen markant (2,5 karakterer lavere). 
De studerende har måske haft problemer med at vænne sig til studiekonceptet og/eller det na-
turvidenskabelige indhold, der fylder meget på modul 1 og 2. Samtidig kunne det konstateres, at 
de studerendes studiedeltagelse og engagement faldt på anden semester. Flere samtaler mel-
lem studerende og undervisere og måske også det lave karaktergennemsnit på 2. semester fik 
de studerende i gang igen, og netstuderende kommer i de senere semestre næsten på niveau 
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med deres medstuderende i ordinært studieforløb og ender med samme karaktergennemsnit 
ved den afsluttende bacheloreksamen.  
Studerende på Aarhusholdet har bortset fra modul 2 og 14 et betydeligt højere karaktergen-
nemsnit end studerende på Viborgholdet (helt op til 2,2 karakterer højere). Det kan have sam-
menhæng med rekrutteringen til de to hold, hvor studerende i Aarhus som udgangspunkt havde 
højre karakterer i adgangsgivende uddannelse.  

5.4.3 Resultater ved kliniske prøver i uddannelsen 
Studerende har været igennem 5 kliniske prøver, der som beskrevet ovenfor bestod af en indle-
dende praktisk del og en efterfølgende mundtlig del. Den praktiske del skulle bestås for at gå 
videre til den mundtlige del. 
I nedenstående skema er resultatet for de interne kliniske prøver for de to projekthold angivet. 
Til sammenligning er resultatet for deres medstuderende i campusbaseret studieforløb angivet. 
Antallet af studerende i forskellige moduler svarer ikke helt overens med ovenfor angivne antal 
studerende på de to projekthold hvilket har baggrund i, at der på modulerne 4, 6 og 8 var stude-
rende som havde merit. 
 
Modul Eksamenstype Bestået/ikke bestået 

Hold SVS 12-NET 
Net 

Viborg 

Bestået/ikke bestå-
et 

Hold SVS 12 
Campus 
Viborg 

Bestået/ikke bestå-
et 

Hold 13.II.C-N 
Net 

Aarhus 

Bestået/ikke bestå-
et 

Hold 13.II. C 
Campus 
Aarhus 

4 
Intern 

Praktisk og 
teoretisk 

7 bestod i første forsøg 
1 bestod ikke første del-
prøve 
1 bestået efter omprøver 

34 bestod i første 
forsøg 
1 bestod ikke anden 
delprøve 
1 bestået efter om-
prøver 
 

18 bestod i første 
forsøg 
1 bestod ikke første 
delprøve 
2 bestod ikke anden 
delprøve 
Alle bestod efter 
omprøver 

98 bestod i første 
forsøg 
3 bestod ikke første 
delprøve 
5 bestod ikke anden 
delprøve 
5 bestod efter om-
prøver 

6 
Intern 

Praktisk og 
teoretisk 

8 bestod i første forsøg 
1 bestod første delprøve 
efter omprøve 
 

20 bestod i første 
forsøg 
1 bestod ikke  
 

17 bestod i første 
forsøg 
1 ikke indstillet til 
prøven 

101 bestod i første 
forsøg 
1 bestod ikke første 
delprøve - Bestod 
efter omprøver 

8 
Intern 

Praktisk og 
teoretisk 

8 bestod i første forsøg 
1 bestod ikke første og 
anden delprøve – bestod 
efter omprøver 

31 bestod i første 
forsøg 
 

16 bestod i første 
delprøve 
1 bestod ikke første 
delprøve - Bestod 
efter omprøver 

105 bestod i første 
forsøg 
1 bestod ikke første 
delprøve 
2 bestod ikke anden 
delprøve 
Alle bestod efter 
omprøver 

11 
Intern 

Praktisk og 
teoretisk 

4 bestod i første forsøg  
2 var syge 
2 bestod ikke første del-
prøve 
1 bestod ikke anden del-
prøve 
2 bestod efter omprøver 

24 bestod i første 
forsøg 
1 bestod ikke første 
delprøve 
2 bestod ikke anden 
delprøve 
1 Bestod efter om-
prøve 

11 bestod i første 
forsøg 
1 bestod ikke første 
delprøve 
3 bestod ikke anden 
delprøve 
Alle bestod efter 
omprøver 

98 bestod i første 
forsøg 
5 bestod ikke første 
delprøve 
3 bestod ikke anden 
delprøve 
Alle bestod efter 
omprøver 

12 
Intern 

Praktisk og 
teoretisk 

4 bestod i første forsøg  
2 havde orlov 
1 bestod ikke anden del-
prøve – bestod efter om-
prøve 
 

27 bestod i første 
forsøg 
2 bestod ikke første 
delprøve 
1 bestod ikke anden 
delprøverøve 
1 Bestod efter om-
prøve 

11 bestod i første 
forsøg 
3 bestod ikke første 
delprøve 
2 bestod ikke anden 
delprøve 
Alle bestod efter 
omprøver 

100 bestod i første 
forsøg 
3 bestod ikke første 
delprøve 
3 bestod ikke anden 
delprøve 
4 bestod efter om-
prøve 

 
Én studerende på Viborgholdet har ved alle kliniske prøver ikke bestået første delprøve og er 
sluttelig gået ud af uddannelsen.  
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Ved de interne prøver på modul 4, 6 og 8 klarer de netstuderende sig på niveau med studerende 
på ordinært studieforløb. Ved de afsluttende kliniske prøver på modul 11 og 12 klarer de netstu-
derende sig lidt dårligere og der er relativt flere (omkring 1/3 af de studerende), der skal igen-
nem omprøver for at bestå. Især synes de netstuderende at have problemer med den teoretiske 
argumentation ved 2. delprøve. Dette svarer overens med udsagn fra de kliniske vejledere om, at 
de netstuderende generelt havde svært ved at knytte deres teoretiske kundskaber til de konkre-
te kliniske praksissituationer. 

5.4.4 De kliniske vejlederes vurdering af studerendes faglige og studiemæssige niveau  
De involverede kliniske vejledere har ved gruppeinterviews evalueret de studerende og studie-
forløbene efter hver af de 5 x 2 længerevarende kliniske studieforløb for de to projekthold. Desu-
den har kliniske repræsentanter med inddragelse af uddannelsesansvarlige og repræsentanter 
fra Region Midt i efteråret 201 6 på eget initiativ gennemført en tværgående evaluering af pro-
jektforløbet og studerendes faglige og studiemæssige kompetencer. (Pedersen, 2016) 
De kliniske vejledere vurderer ved de gennemførte interviews ved afslutning af de kliniske modu-
ler de studerendes faglige niveau og studiekompetencer som godt og på niveau med de cam-
pusbaserede studerende. I flere modulevalueringer beskrives de studerende som engagerede og 
dygtige til at opsøge viden. Ved den samlede afsluttende tværgående evaluering vurderes de 
studerendes faglige niveau og studiekompetencer dog som lavere end hos studerende i ordinært 
studieforløb. 
Nogle kliniske vejledere oplever, at de netstuderende har lidt mere brug for at få beskrevet og 
struktureret opgaverne end de studerende i campusbaserede studieforløb, men at de arbejder 
rigtigt godt inden for definerede rammer. Det fremhæves endvidere, at de netstuderende er rig-
tig dygtige til at formulere sig og begrunde deres handlinger på skrift, men at det falder dem lidt 
sværere at formulere og begrunde deres handlinger mundtligt.  
Alle sygeplejestuderende i VIA anvender en digital portfolio i klinikken, kaldet ePortfolio. De 
netstuderende anvender den individuelle kliniske studieplan med større eller mindre grundighed 
svarende til studerende i campusbaserede studieforløb. Måske har flere netstuderende end stu-
derende i ordinært studieforløb haft problemer med at italesætte deres vejledningsbehov.  
De kliniske repræsentanter havde en forventning om, at de netstuderende ville have specielle 
teknologikompetencer og særlig interesse for teknologi, men denne forventning er blevet skuf-
fet. Langt de fleste netstuderende har ikke udvist en særlig teknologiforståelse og –interesse for 
teknologi. 
Overordnet set er de studerende indgået socialt i personalegruppen ligesom de studerende i 
campusbaserede studieforløb.  
Som tendens har de netstuderende flere personlige problemer og en del har haft svært ved at gå 
på kompromis med deres privatliv i forhold til planlægning og tilstedeværelse under de kliniske 
studier. 

5.4.5 Undervisernes vurdering af studerendes faglige og studiemæssige niveau  
Overordnet har undervisernes været tilfredse med de netstuderendes studieaktivitet og deres 
faglige niveau. På de fleste moduler har underviserne vurderet de studerende som fagligt dygti-
ge, arbejdsomme og engagerede. Underviserne konstaterer, at der er forskelle i det faglige ni-
veau mellem studerende og mellem studiegrupperne  
Selv om underviserne ikke fysisk er så meget sammen med de studerende, har de oplevet et 
tættere personligt kendskab til de studerende, end det er gældende for studerende i campusba-
serede studieforløb. Nogle studerende har dog kunnet gemme sig i grupperne, hvorved undervi-
serne relativt sent, eventuelt først ved modulprøven, er blevet opmærksomme på deres faglige 
svagheder.  
Underviserne vurderer, at de studerende har været meget selvstændige i deres studietilrette-
læggelse. Grupperne har arbejdet forskelligt, men har generelt set arbejdet seriøst med etivite-
terne og afleveret studieprodukter som planlagt. Undervejs i projektet har underviserne konsta-
teret, at de studerende ikke altid har været så gode til at opsøge vejledning eller har opsøgt den-
ne for sent i de arbejdsprocesser der har været knyttet til en given etivitet. Der er arbejdet på at 
indlægge fastlagte vejledningsnedslag undervejs i arbejdet med etiviteterne, hvilket har blødt 
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denne problemstilling op. I webinarerne har det ind imellem været svært at få alle studerende til 
at deltage aktivt, men underviserne tilskriver noget af dette til afviklingsformen af webinarerne. 
Det har været svært at engagere studerende i peer-feedback, hvilket kan have sammenhæng 
med, at studerende ikke føler, de har kompetencerne til at vurdere medstuderendes produkter 
og ikke tillægger medstuderendes feedback tilstrækkelig kvalitet.  
Underviserne har brugt en del ressourcer i forhold til studerende, som af personlige og ad-
færdsmæssige grunde har haft svært ved at indgå i gruppekonstellationer, og derved også har 
medvirket til ustabilitet i disse. I flere tilfælde er det ikke lykkedes at finde holdbare løsninger og 
flere af de aktuelle studerende har forladt uddannelsen. 

5.4.6 Studerendes egenvurdering af faglige niveau  
De studerende, der har gennemført uddannelsen, føler sig rustet til at tage ansvar i praksis. Selv 
om de føler sig fagligt godt udrustede, kan de stadig være nervøse for at skulle tage ansvar for 
patienternes liv. På det punkt ligner de studerende, der afslutter campusbaserede studieforløb.  
De studerende tænker, at de gennem uddannelsen har lært at stå til ansvar for det de skal vide 
og kunne, og for selv at opsøge viden og handle derpå. 
De studerende synes, at de er blevet gode til at anvende it i deres indbyrdes samarbejde, hvor de 
har erfaret, at man kan gennemføre komplekse arbejdsopgave sammen online. De er ikke bange 
for at tage nye digitale programmer i brug, men har også kasseret programmer, de er præsente-
ret for, som de ikke har fundet brugbare. De har selv fundet nye digitale programmer og redska-
ber, som de har taget i brug. De er dog opmærksomme på, at man som studerende måske skal 
tvinges til at bruge nogle programmer for at erfare nytten af disse. 
De netstuderende opfatter sig som mere avancerede it-brugere end medstuderende på cam-
pusbaserede studieforløb. Det har de blandt andet erfaret under møde med disse under kliniske 
studier og i simulationsundervisningen. De studerende tror, at de vil kunne bruge deres it-
teknologiske kompetencer i dagligdagen i deres fremtidige sygeplejepraksis fx i onlinekommu-
nikation med patienter, som opholder sig i eget hjem.  
De studerende er inde på, at en bivirkning ved online uddannelsen kan være, at de sociale kom-
petence måske ikke udvikles i samme grad, som ved tilstedeværelse. 

5.4.7 De studerendes egenvurdering af studiekompetence 
Etiviteterne er strukturerende for de studerendes arbejdsproces, men de studerende finder, at 
de selv skulle arbejde meget med at strukturere og planlægge deres egen og gruppens studiear-
bejde. Eksempelvis skulle de finde ud af, hvornår de skulle læse den litteratur, der var forberedel-
se til en specifik etivitet. Mange etiviteter har bestået af flere delopgaver med forskellige dead-
lines, og det skulle de selv og gruppen holde styr på. 
De studerende synes ikke, de er blevet styret for meget, men de beskriver, at de gennem studie-
forløbet er blevet bedre til at regulere, hvor meget energi de skulle lægge i de enkelte etiviteter. 
De opfatter, at de er blevet bedre til at tænke selv og at denne proces er blevet understøttet af 
den måden, hvorpå etiviteter, i den senere del af studiet er konstrueret. 
Arbejdet med etiviteter gav de studerende en frihed, men har angiveligt samtidig været kræven-
de. ”Jeg tror, jeg har læst 5 gange så meget, som hvis jeg var i en ordinær klasse. Vi har været 
nødt til at være fuldt ud forberedt til gruppearbejdet hver dag, da man ellers hurtigt føler sig 
uden for. Læsning og forberedelser har derfor været en stor del af min læring.” (afsluttende 
interview med studerende). 
Etiviteterne har angiveligt medført rigtig meget diskussion og samtale på tværs af grupperne, 
hvilket de studerende vurderer fører til læring. ”Vi har skullet formulere os mundtligt 35 ud af 42 
timer ugentligt, frem for kun at lytte.” De studerende beskriver, at de er blevet meget produkt-
orienterede og sætter en ære i at få afleveret etiviteternes opgaver og helst et produkt de kan 
stå inde for.  
Et opmærksomhedspunkt er at hvis undervisernes feedback skal bidrage til de studerendes læ-
reproces, skal denne helst gives løbende undervejs gennem eller direkte ved afslutningen af en 
etivitet, da de studerende ellers er videre med den næste etivitet. De studerendes spontane ud-
lægning er, at ”opgaven er færdig, når vi har afleveret den”. 
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Hvis et gruppearbejde skal fungere, er det vigtigt at arbejdsindsatsen og engagement blandt 
gruppens medlemmer er nogenlunde lige stort. Grupperne kan angiveligt udvise tolerance for 
variationer i den enkeltes indsats, hvis gruppemedlemmerne kender hinanden indbyrdes og er 
klar over grunden til en svækket indsats i en periode. Der er også tolerance for faglige niveaufor-
skelle inden for forskellige fagområder, og gruppesamarbejdet kan fungere, selvom alle med-
lemmer ikke har samme faglige niveau inden for alle områder. Hvis der er varige og store forskel-
le i det faglige niveau kan samarbejdet blive belastet. Det beskrives, at faglig svaghed erfarings-
mæssigt opleves at hænge sammen med svag arbejdsindsats, og hvis arbejdsindsatsen for et 
gruppemedlem over tid er for svag, falder tolerancen for at have vedkommende med i gruppen. 
Såvel den synkrone som den asynkrone arbejdsform kan give rum for reflektion. Grupper, der har 
arbejdet meget synkront fremhæver gruppedrøftelserne som vigtige i deres refleksionsproces i 
arbejdet med etiviteterne. Faren kan være, at man i gruppen kommer til at bekræfte hinanden i 
konklusioner og forståelser, som måske ikke er holdbare. En mulig korrektion kan ske i en asyn-
kron proces, når gruppen senere gennemlæser og skal færdiggøre det skriftlige produkt, som de 
sammen eller enkeltvis har bidraget til. Grupper, der har arbejdet overvejende asynkront frem-
hæver styrken i afstand til produktet. De fremhæver den refleksion, der kommer gennem andres 
gennemlæsning af produkter samt den fælles drøftelse og afklaring der skal til, før det endelige 
gruppeprodukt er skabt, som væsentlig for produkternes kvalitet. 
Den synkrone arbejdsform har givet nogle studerende en god struktur på deres studie, ved at de 
mødes på aftalte tidspunkter i løbet af dagene. Omvendt har den asynkrone arbejdsform givet 
rum for tilrettelæggelse af studieaktiviteterne og tilpasse private og arbejdsmæssige forhold. 

5.4.8 Samspillet med underviser og udvikling af faglige niveau og studiekompetence 
De studerende fremhæver, at det for dem har været vigtigt at de kan mærke underviserne enga-
gement, og de har generelt oplevet et højt engagement blandt underviserne. Det udtrykkes, at 
det har oplevet at mange undervisere har en passion for deres fag. I de få tilfælde, hvor de stude-
rende har oplevet svag passion hos en underviser, har dette haft stor indflydelse på undervisnin-
gen og de studerendes udbytte heraf. 
Det er vigtigt for de studerende, at underviserne står til rådighed og udviser fleksibilitet i samar-
bejdet. De studerende er klar over, at underviserne ikke kan stå til rådighed døgnet rundt, men 
det er meget opmuntrende og motiverende for dem at få hurtig respons på deres henvendelser. 
De fleste undervisere beskrives som ”megagode til at være fleksible og til at give respons”. En 
studerende udtaler ”Jeg føler, jeg har haft tættere relationer med lærerne på denne måde, end 
jeg ellers har haft i mine skoleforløb. ” Hvis responsen kommer sent, og de studerende måske er 
i gang med nye etiviteter, har de svært ved at bruge responsen. Nogle bruger ligefrem udtrykket 
”ligegyldigt” om sådanne sene tilbagemeldinger. De studerende beskriver, at undervisernes re-
spons er deres vigtigste parameter til at bedømme, hvor de står rent fagligt. 
Det har derfor vist sig afgørende, hvordan underviserne tidsmæssigt får programsat og afviklet 
webinarerne. Underviserne skal stille refleksive spørgsmål, der hjælper de studerende videre i 
deres læring. De skal tage fat i misforståelser under fremlæggelser, så disse korrigeres. For lange 
fremlæggelser fra grupperne er kedelige og de studerende fremhæver, at det virker godt, hvis 
underviserne hjælper dem undervejs i at få uddybet elementer i fremlæggelsen og med at få 
opsummeret. Hertil har VIAMeeting spillet en væsentlig rolle, idet alle kan se, hvem der er online 
og ledige når programmet kører. Der kan chattes og foretages såvel lyd som videoopkald i VIA-
Meeting. 
 

5.4.9 Vurdering af målopfyldelse 
 
A. At udvikle et curriculum der understøtter, at de studerende erhverver de beskrevne faglige 
og studiemæssige kompetencer som beskrevet i bekendtgørelsen 
De studerende har gennemført uddannelsens formelle afprøvninger på et niveau, der på de fle-
ste parametre (bl.a. karakterer og bestået/ikke bestået) svarer til studerende i campusbaserede 
studieforløb.  
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Som tendens er de teoretiske undervisere mere tilfredse med det faglige niveau end de kliniske 
vejledere. Hvor underviserne vurderer, at de studerende under de teoretiske studier mestrer den 
teoretiske argumentation for deres vurderinger, finder de kliniske vejledere, at en del studerende 
har haft svært ved at inddrage deres teoretiske viden i de faglige refleksioner under deres klini-
ske studier.  
Der er tilsyneladende også forskelle i de studerendes studiekompetencer i de to uddannelses-
rum. Hvor underviserne vurderer, at de studerende udvikler gode og selvstændige studievaner i 
arbejdet med etiviteterne, finder de kliniske vejledere, at de netstuderende er mere passive og 
afventende under de kliniske studier end deres medstuderende i campusbaserede studieforløb.  
De studerende oplever selv, at de har gennemgået en stor faglig udvikling og ikke mindst blevet 
mere selvstændige i deres studiearbejde. 
Ved de eksterne prøver, der er blevet afviklet samtidig med de campusbaserede eksaminer har 
censorerne ikke vidst, at de bedømte projekter udarbejdet af netstuderende. Dette blev først 
oplyst efter prøvernes afholdelse og deres reaktion var at det havde de ikke mærket.  

5.5 Tværinstitutionel samarbejde og e-didaktik 

I underpunkterne 5.5.1 – 5.5.8 beskrives generelle erfaringer knyttet til tværinstitutionelt samar-
bejde og e-didaktik.  
I underpunkt 5.5.9 opsummeres i forhold til formål og mål fra projektbeskrivelsen, der relaterer 
sig til dette område. Man kan springe direkte til dette afsnit, hvis man skal have hurtig overblik 
over evalueringen. 
 
Formål 
 At generere pædagogiske, faglige og organisatoriske erfaringer med samarbejde på tværs 

af udbudssteder og kliniske studiesteder i udvikling og implementering af en sygeplejer-
skeuddannelse med fokus på intensiveret anvendelse af digitale medier 
 

5.5.1 Initiering af projektet og projektbeskrivelse 
Projekt Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse er som tidligere beskrevet gennemført i et samar-
bejde mellem sygeplejerskeuddannelserne i Viborg og Aarhus samt klinisk praksis i Region 
Midtjylland. 
Der var lagt op til, at der skulle være et samarbejde med VIA Socialrådgiveruddannelsen omkring 
etablering af netbaserede uddannelsestilbud i de to uddannelser, men dette blev ikke etableret, 
da socialrådgiveruddannelsen ikke som planlagt kunne påbegynde netuddannelsen i 2012.  
 
En projektgruppe med to repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg og to fra Syge-
plejerskeuddannelsen i Aarhus udarbejdede i foråret 2012 en projektbeskrivelse med formule-
ring af projekts relevans, formål, mål, tidsramme og milepæle, evalueringsstrategi, organisering, 
ressourcebehov, samarbejdsrelationer og videndeling. (Bilag 1) 
Projektbeskrivelsen blev drøftet i en nyetableret Følgegruppe, hvilket førte til forskellige tilføjel-
ser og præciseringer. De indledende erfaringer med projektafviklingen førte til yderligere to revi-
sioner af projektbeskrivelsen. Den sidste tilpasning af projektbeskrivelsen blev gjort i juni 2014. 
Projektbeskrivelsen har i alt væsentlig fungeret som et godt styringsredskab og har især spillet 
en rolle i det første 1 til 1½ år, hvor projektet skulle finde sin form, ikke mindst organisatorisk og 
logistisk. Det var også i denne periode, hvor der blev foretaget forskellige korrektioner og tilføjel-
ser i projektbeskrivelsen. Det drejede sig fx om tilføjelser og skærpelser af projektets formål og 
mål samt tilpasning af organisationen med indføjelse af en Biblioteksgruppe og en Klinikgruppe 
og tydeliggørelse af kommissorierne for flere af de andre grupper.  
I den indledende proces blev formåls- og målformuleringerne formidlet og drøftet med undervi-
sergrupperne, men dette har ikke i samme grad været fulgt op for nye undervisere i den sidste 
halvdel af projektperioden.  
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Projektgruppen har i hele perioden, på baggrund af gruppernes tilbagemeldinger og de stude-
rendes evalueringer drøftet om projektet havde den ønskede retning og her også inddraget for-
måls- og målformuleringerne i denne drøftelse. En diskussion har været, om det samtidig med 
udvikling og implementering af et e-didaktisk koncept var muligt at tone uddannelsen i forhold 
til sundhedsteknologi, som var en del af formålet med projektet. Det førte til, at sundhedstekno-
logi blev forsøgt opprioriteret i undervisningen på de sidste moduler især på det andet projekt-
hold i Aarhus.   
Formåls- og målformuleringerne har været anvendt i evalueringssammenhæng herunder som 
ramme for denne afrapportering.  
De opstillede tidsrammer og milepæle i projektbeskrivelsen er stor set overholdt. Modulerne er 
blevet planlagt og implementeret efter planen.  

5.5.2 Organisering 
Der blev fra en start etableret en række faste grupper med forskellige arbejds- og ansvarsområ-
de: 
- Curriculumgruppe, der skulle stå for den overordnede didaktiske og indholdsmæssige valg 
- Undervisergrupper knyttet til de enkelte moduler, der skulle stå for detailplanlægning, im-

plementering og evaluering af undervisningen 
- IT/AV gruppe, der skulle supportere undervisergrupperne i forhold til tekniske og edidaktiske 

spørgsmål, samt understøtte generel kompetenceudvikling i forhold til de valgte program-
mer og teknologier, der skulle understøtte arbejdet med etiviteterne. 

 
I løbet af det første år blev det klart, at der var behov for et tættere samarbejde med biblioteker-
ne og med de kliniske studiesteder, hvorfor der blev etableret: 
- Biblioteksgruppe, der skulle udviklet et tværgående curriculum i informationskompetence 

samt medvirke til implementering og evaluering. 
- Klinikgruppe, der skulle medvirke til at planlægge de kliniske studieperioder, herunder hvor-

dan det edidaktiske princip kunne få betydning i forbindelse med kliniske studier 
Kommissorierne for de forskellige grupper fremgår af projektbeskrivelsen i Bilag 1. 
 
Den etablerede organisering og arbejdsdelingen mellem grupperne har i store træk vist sig funk-
tionsdygtig.  
I begyndelsen var der lidt uklarhed over, hvor stor rolle Curriculumgruppen havde i detailplan-
lægningen af uddannelsen. Allerede efter det første år overgik detailplanlægningen af modulerne 
fra Curriculumgruppen til Undervisergrupperne. Curriculumgruppen tog sig herefter i højere grad 
af mere principielle spørgsmål som fx faglig, didaktisk og it-mæssig progression og kvalitet i ud-
dannelsen, prøvekriterier, etivitetsanalyse (herunder fokus på procesaspekter og feedback), eva-
lueringsprocedurer, pensumopgivelser og rekrutteringsovervejelser (herunder hjemmesidetek-
ster). Repræsentanter fra Curriculumgruppen har deltaget i de indledende drøftelser af den 
overordnede indholdsmæssige og didaktiske tilrettelæggelse af nye moduler, hvorefter detail-
planlægningen er foregået i Undervisergrupperne. 
Udpegede modulansvarlige har haft rollen som koordinator for udvikling og implementering af 
undervisningen. Det er lidt forskellige, hvor mange moduler den modulansvarlige har haft ansva-
ret for. De modulansvarlige indgik i Curriculumgruppen, som derfor har haft en lidt forskellige 
sammensætning undervejs i projektet, hvilket ikke var indskrevet i kommissoriet. Repræsentati-
on fra Undervisergrupperne i Curriculumgruppen har været givtig, idet aktuelle overordnede ud-
fordringer i uddannelsesplanlægningen og implementeringen har kunnet behandles på baggrund 
af opdaterede data, ligesom korrektioner kunne kommunikeres direkte til undervisergrupperne 
via de Modulansvarlige. 
Undervisergrupperne har som beskrevet stået for detailplanlægningen af semestrene. Større 
tværfaglige etiviteter og den samlede disponering af semesteret er udarbejdet i Undervisergrup-
perne, mens fagetiviteter er udviklet af de enkelte undervisere fra de forskellige fag. Den modul-
ansvarlige har stået for samlingen af etiviteterne i en modulguide.  
IT/AV gruppen har i hele projektperioden tilbudt og ydet e-didaktisk og teknisk vejledning i ud-
vikling af etiviteter, men brugen af denne vejledning aftog stærkt i de sidste halvandet projektår. 
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IT/AV gruppen har i hele projektperioden stået for finpudsning af etiviteter og sikring af link-
funktionerne fra modulguiden til etiviteterne og fra etiviteterne til forskellige læringsressourcer. 
IT/AV gruppen har også sørget for at lægge alle udarbejdede materialer ind i repositoriet.  
 
Biblioteksgruppen blev etableret ca. et halvt år henne i projektperioden og det skete på initiativ 
af VIA Bibliotekerne. Den senes etablering var ikke optimal, da informationskompetence og un-
dervisning knyttet hertil burde være tænkt med helt fra begyndelsen af uddannelsesplanlægnin-
gen. Der blev i det følgende år hold et antal møde i biblioteksgruppen, hvilket blandt andet affød-
te, at der blev udviklet et tværgående undervisningsfag for informationskompetence med ind-
holdssekvensering og progressionsovervejelser. Biblioteket udarbejde i løbet af projektperioden i 
alt 10 forskellige etiviteter samt forskellige andre elektroniske læringsressourcer.  
I 2014-2016 var VIA Bibliotekerne engageret i et DEFF-projekt med fokus på digitale lærings-
ressourcer, hvor læringsressourcer udviklet til Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse blev involve-
ret. Dette indebar en tættere monitorering af de studerendes brug af og vurdering af læringsres-
sourcen.  Evalueringen var i store træk positiv, og gav anledning til mindre korrektioner. Lærings-
ressourcerne har siden været i drift i Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse og er også blevet 
spredt bredere i VIA gennem VIAs Biblioteksportal. Ligeledes har arbejdet for netbaseret syge-
plejerskeuddannelse inspireret VIA bibliotekerne til at producere andre digitale læringsobjekter. 
Fra foråret 2016 har der ikke været afholdt møder i Biblioteksgruppen, men kontakten til biblio-
tekerne er blevet vedligeholdt af Undervisergrupperne og den modulansvarlige i de aktuelle mo-
duler. Desuden har bibliotekar deltaget i udvalgte møder i Curriculumgruppen, hvor spørgsmål 
relateret til informationskompetence har været behandlet. Samarbejde mellem projektet og VIA 
Bibliotekerne er af alle parter evalueret positivt, og det har givet anledning til gensidig inspirati-
on og udvikling. Bibliotekarer har på alle teoretiske moduler været inddraget i forskellige etivite-
ter, hvor informationssøgning har indgået. Kontakten med studerende er primært sket webbase-
ret over Skype, i webinarer, på mails eller som chat. Der har på tilstedeværelsesdage på campus 
været undervisning af bibliotekarer og der har desuden været enkelte face2face vejledninger af 
de netstuderende.  Bibliotekarerne har medvirket til, at kvalificere de netstuderendes søgekom-
petencer og til at de er blevet brugere af de anbefalede referencestyringprogrammer. 
(RefWorks/Zotero). 
 
Klinikgruppen blev først etableret ca. et halvt år henne i uddannelsesforløbet, da den kliniske 
undervisning på modul 4 skulle planlægges. Der blev afholdt i alt 3 møder i gruppen inden for det 
første år, hvorefter mødeformen ændrede sig, så samarbejdet foregik mellem Uddannelsesgrup-
perne, den aktuelle modulansvarlige og de konkrete kliniske studiesteder, der skulle modtage 
studerende i et givet modul. Samarbejdet i denne lidt løsere samarbejdsstruktur har fungeret 
godt og har ikke mindst været båret af nogle engagerede kliniske repræsentanter fra de involve-
rede kommuner, psykiatrien, Hospitalsenheden Midt og Aarhus Universitetshospital. Der er i kli-
nikgruppen lavet aftaler om placering af studerende i klinisk undervisning, undervisertilknytning 
og introduktioner til de kliniske vejledere. Der er drøftet kriterier for studieaktiviteter herunder 
etiviviteter. Der er planlagt og afholdt introduktionsmøder for involverede kliniske vejledere på 
de forskellige kliniske studieforløb på hospitaler og i kommunalt regi. Spørgsmål vedrørende 
brug af teknologi som pædagogiske redskaber under kliniske studier fx mobiltelefoner til foto og 
lydoptagelser har været drøftet. Der blev som udløber af sidstnævnte drøftelse udviklet procedu-
rer for anvendelse af digitale medier under kliniske studier. Disse er i 2017 afløst af retningslinjer 
udsted af Region Midtjylland.  Der er samarbejdet om evalueringsinterview med kliniske vejlede-
re efter afslutning af kliniske moduler for projektholdene.  
På hospitalsenhed Midt har samarbejdet medvirket til en generel opkvalificering af de kliniske 
vejlederes anvendelse af digitale medier i klinisk uddannelse, idet repræsentanter for Netbaseret 
Sygeplejerskeuddannelsen blev inviteret til at holde oplæg for Hospitalsenhedens Uddannelses-
råd om, hvordan netuddannelsen har arbejdet med brugen af digitale medier, hvilket igen har ført 
til at Hospitalsenheden har produceret en video om digitalisering og oprettet 3 kurser for perso-
nalet om teknologiforståelse og anvendelsen af digitale medier i klinisk undervisning. 
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5.5.3 Samarbejde på tværs af udbudssteder 
Projektets forankring på to geografisk adskilte udbudssteder har på en gang været en udfordring 
og en ressource i projektet. De to udbudssteder havde opbygget uddannelsesforløb, som man 
havde gode erfaringer med, og som man brændte for. Der var opbygget lokale ledelsesformer og 
samarbejdskulturer som fungerede på begge matrikler. Der var således solide didaktiske og or-
ganisatoriske erfaringer fra begge udbudssteder, som kunne tages med ind i etablering af en 
fælles uddannelse.  
Ingen af institutionerne havde erfaringer med udbud af netbaseret sygeplejerskeuddannelse og 
udfordringen med at skabe noget nyt har sandsynligvis været medvirkende til, at der relativt hur-
tigt blev opbygget en samarbejdskultur på tværs af de to udbudssteder, hvor parterne kunne 
tage deres erfaringer med ind, men hurtigt kom til erkendelse af, at der var behov for at nytænke 
såvel indhold som didaktik. Mødet med netkonceptet har således medvirket til skabe brud i de 
kulturelt forankrede praksisformer og de selvfølgeligheder omkring uddannelse og undervisning, 
der let opbygges i uddannelsesorganisationer.  
Arbejdet med at få skabt en samarbejdskultur blev understøttet af, at alle arbejdsgrupper har 
haft nogenlunde ligelig repræsentation fra de to uddannelsesinstitutioner. Hvis undervisningen 
var forankret i Viborg har den modulansvarlige været fra Viborg og tilsvarende en fra Aarhus ved 
afvikling i Aarhus, mens underviserne havde aktiviteter på begge matrikler. 
I forhold til de involverede undervisere på det første projekthold i Viborg blev projektet indledt 
med et fælles internatseminar i 2012. For det efterfølgende projekthold i Aarhus blev der afholdt 
en introduktionsdag. Formålet med internatseminar/introduktionsdag var at ryste underviser-
gruppen sammen og at give en fælles indføring i det valgte edidaktiske koncept. Alle undervisere 
fik udleveret de centrale kilder i bogform og centrale aspekter i didaktikken blev gennemgået og 
drøftet på seminaret. Netbaserede kommunikationsteknologier blev afprøvet med hands on, og 
deltagerne blev introduceret til diverse digitale ressourcer, som skulle anvendes i udviklingen af 
undervisningsmaterialer. Det var en eksplicit intention, at så meget som muligt af samarbejdet i 
planlægningsprocessen skulle foregå med de samme kommunikationsmedier, digitale samar-
bejdsfora, repositoriet, læringsplatforme, websteder m.v., som skulle anvendes i undervisningen 
af de studerende. Især i de indledende processer havde underviserne brug for at mødes fa-
ce2face, men samarbejdet er derefter primært sket over de digitale platforme herunder især 
VIAMeeting. 
Øvelserne på internatseminaret/introduktionsdagen kunne kun fungere som en introduktion til 
de forskellige teknologier, og egentlig fortrolighed med de digitale ressourcer og redskaber blev 
først opnået efter konkret brug i undervisernes indbyrdes samarbejde og ultimativ i brugen af 
redskaberne i samarbejdet med de studerende. Underviserne tog de digitale udfordringer på sig, 
og anvendte de forskellige teknologier i udviklingsarbejdet. Ved opstart af andet studieår kom 
der nye fagundervisere i spil og der blev på tilsvarende vis afholdt et 8 timers introduktionsse-
minar. Ved den anden afvikling i Aarhus var der etableret en relativ stabil undervisergruppe, og 
introduktionen af nye undervisere til netkonceptet skete herefter i Undervisergrupperne og med 
særlig support fra IT/AV gruppen og de ressourcer som de havde udviklet.  
For at binde undervisergruppen sammen og for at understøtte den kollektive kompetenceudvik-
ling har der været afholdt halvårlige temadage.  20-30 undervisere har deltaget temadagene, 
som har strakt sig over 5-6 timer. På hver temadag har der været oplæg fra forsker tilknyttet 
projektet (se afsnit 5.5.7.), og der har været en opdatering knyttet til de igangværende hold fra 
de modulansvarlige på de to uddannelsessteder. Der har været et særligt udvalgt fokus for for-
skeroplægget og den efterfølgende drøftelse og erfaringsudveksling i undervisergrupper.  
På trods af ovenstående initiativer har der i enkelte moduler været udfordringer i at få de to for-
skellige underviserkulturer samarbejdet. Problemerne har ikke alene haft baggrund i forskellige 
kulturer men også i, at alle undervisere stod overfor at lære et nyt undervisningskoncept, beher-
ske forskellige digitale værktøjer og indpasse sig i en ny organisatorisk ramme. Generelt har un-
derviserne følt, at der var for lidt tid til at komme ind i konceptet og til at udvikle fælles og indivi-
duelle etiviteter. Ligeledes har der i vekslende grad været uklarhed om kommandoveje, arbejds-
deling mellem de forskellige grupper og deres beslutningskompetence. Ved anden afvikling for 
Aarhusholdet var mange af disse problemstillinger overkommet. 
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Lederrepræsentanterne i Projektgruppen har haft et tæt samarbejde omkring afklaring af res-
sourceallokering til projektet, og der har været en styrke i projektet, at der har været fælles ud-
meldinger om ressourcetildeling til udviklingsarbejdet, driften og evaluering af uddannelsen på 
tværs af de to udbudssteder. Lederrepræsentanterne har været bindeleddet til de øvrige ledere i 
VIA Sygeplejerskeuddannelsen og til ledelsen af VIA Sund. 
Ledere, curriculumudviklere og undervisere fra de to uddannelsesinstitutioner måtte hele tiden 
afstemme deres forståelser af faglige, pædagogiske og organisatoriske spørgsmål. Det er gan-
ske tydeligt, at de specielle udfordringer ved netkonceptet har medvirket til at opbløde faglige, 
pædagogiske og organisatoriske positioner, som ellers erfaringsmæssigt kan give anledning til 
uenigheder. Relativt hurtigt blev der skabt en holdånd i forhold til udvikling og implementering af 
Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse. 
 
Relativt tidligt i processen blev det i ledergruppen for VIA sygeplejerskeuddannelsen aftalt, at 
undervisere fra alle udbudssteder kunne involveres som undervisere på Netbaseret Sygeplejer-
skeuddannelse. Der har dog kun været involveret ganske få undervisere fra udbudsstederne 
Randers, Horsens og Holstebro uden for Viborg og Aarhus. Baggrunden for dette er ikke klarlagt. 
Måske kan det have sammenhæng med de respektive udbudssteder personaleallokeringsmulig-
heder på de tidspunkter og til de fag, som er blevet udbudt? Måske er netuddannelsens organi-
satoriske forankring blevet tolket som en Viborg/Aarhus uddannelse og derfor ikke oplevet rele-
vant for undervisere fra andre udbudssteder?  

5.5.4 IT-kompetenceudvikling  
For at understøtte undervisernes tekniske kompetencer blev der etableret og formaliseret it-
teknisk og pædagogisk support for deltagerne i projektet. Dette tilbud var forankret i IT/AV 
gruppen, som bestod af personer med en speciel kompetence i IT og e-didaktik. Disse kunne så 
trække på teknisk kompetence fra VIAs it-afdeling og på pædagogisk assistance fra CELM, der 
var VIAs daværende center for ELæring og Medier. 

IT/AV gruppen 
udviklede de før-
ste to år af pro-
jektet en række 
online selvstudie 
kurser i de mest 
anvendte tekno-
logier, som un-
dervisere i pro-
jektet kunne del-
tage i og gen-
nemføre. Kurser-
ne var tilgængeli-
ge fra det fælles 
websted på Stu-
dienet. I starten 
blev kurser afvik-
let efter et brev-
kursuskoncept,  

                        hvor der en gang 
om ugen blev udsendt en mail til alle implicerede med en beskrivelse af ugen digitale program 
og tilhørende opgaver og links med adgang til støttende ressourcer.  
I begyndelsen af projektperioden gennemførte mange underviserne kurserne, men efterhånden 
aftog interessen. Afmatningen havde ikke bare sammenhæng med, at underviserne var blevet 
fortrolige med de forskellige teknologier og programmer, men hang i højere grad sammen med, 
at underviserne foretrak ”just in time” undervisning i forhold til deres helt aktuelle behov i kon-
krete undervisningssammenhænge. Derfor blev organiseringen af selvstudieforløbet omlagt til 
en ”just in case” filosofi, hvor underviserne blev præsenteret for teknologier og programmer, som 

Figur 6: Eksempel på Brevkursus mail 
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Figur 7: It-Kompetencespind for en underviser på Netuddannelsen 

de kunne tage i anvendelse i deres undervisning.  Undervisernes behov blev i stigende grad ret-
tet mod ad hoc vejledning fra IT/AV gruppen og/eller kollegavejledning.  
Udviklingen af kursusmateriale blev stoppet i 2014, da VIA IT begyndte at udvikle online under-
visning til forskellige it-redskaber og programmer. 
 
For at fremme studerendes brug af forskellige digitale redskaber og programmer blev der udvik-
let en plan for introduktion og anvendelse af disse i de forskellige semestre. Tanken var, at de 
studerende i uddannelsesforløbet fik fortrolighed med et bredt spektrum af digitale ressourcer 
og værktøjer. Som tendens valgte underviserne digitale redskaber og programmer som de følte 
sig fortrolige med og som de derved kunne anvende kreativt som en ressource i undervisningen. 
Gennemgangen af etiviteterne viser, at de redskaber og programmer der har været mest i spil, er 
diskussionsfora, vejledning og webinarer over VIA Meeting, bibliotekssøgebaser og video samt 
websteder til udveksling og arkivering af materiale.  Der gik nogen tid før en intern webstruktur 
blev etableret, som var forståelig for alle parthavere. Det er i mindre grad lykkedes at gøre Wiki 
er, blogs, elektroniske mindmaps, spil og digitale quizzer til almindelige didaktiske redskaber for 
underviserne og dermed heller ikke for de studerende.   
Generelt har underviserne tilknyttet netuddannelsen fået et it-teknologisk repertoire, som de er 
blevet fortrolige med og som de kan anvende fleksibelt i undervisningen. For de fleste er det 
redskaber, som de også har trukket med ind i deres undervisningstilrettelæggelse i den campus-
baserede sygeplejerskeuddannelse.   
Spredning af kompetencerne udviklet i Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse er ikke alene sket 
gennem de involverede underviseres brug af it-didaktiske og -teknologiske kompetencer i den 
campusbaserede sygeplejerskeuddannelse, men er også affødte initiativer på de respektive ud-
budssteder. Arbejdet med digitale læringsteknologier har sat fokus på underviserrollen og øn-
sket om generel kompetenceudvikling.  På udbudsstederne er der iværksat forskellige tiltag i 
form af både formel og uformel kompetenceudvikling for alle undervisere.  
 

I Viborg blev der eksempelvis 
udviklet et interaktivt kompe-
tenceværktøj, der omfatter 
tre it-værktøjs temaer: admi-
nistrative værktøjer, it-
pædagogiske værktøjer og 
itværktøjer til brug i simulati-
onslaboratorium. Til hvert 
interaktivt kompetencespind 
er der udviklet et dokument, 
der beskriver de it-værktøjer, 
som VIA leverer og anbefaler, 
samt de værktøjer som VIA 
Sygeplejerskeuddannelsen 
har licenser til. Underviserne 
er organiseret i modulgrup-
per, og det er anbefalet, at 
den enkelte underviser tager 
sit eget kompetencespind op 
til drøftelse i modulgruppen 

med henblik på feedback. Desuden medinddrages kompetencespindene til MUS-samtalerne, 
hvor aftaler for den enkelte undervisers behov for it-didaktisk kompetenceudvikling aftales. 
Hensigten er fortsat at udvikle underviserkompetencer og undervisningstiltag, der understøtter 
de studerendes læreprocesser og selvstændige studieaktiviteter.  
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Et andet eksempel fra Viborg på til-
tag med kompetenceudvikling som 
en del af underviserens hverdags-
praksis var etablering af blog om 
”Onsdagsaktiviteter”, hvor undervi-
serne kunne dele erfaringer med it-
værktøjer og it–pædagogiske under-
visningstiltag. Onsdagsaktiviteterne 
blev afviklet både som tilstedevæ-
relsesundervisning og webinarer. 
Bloggen anvendes i dag ganske flit-
tigt.  
 
I Aarhus blev der etableret en it-
pædagogisk udviklingsgruppe, der 
skulle supportere undervisere i at 
implementere e-didaktik herunder 
etiviteter.  Der er oprettet en Wiki til 
deling af edidaktiske refleksioner 
imellem underviserne, men denne er 
aldrig rigtig blevet et aktivt vidende-

lingsinstrument. Der blev afsat midler til forskellige forsøgsprojekter med anvendelse af etivite-
ter i den campusbaserede uddannelse, som er gennemført med gode evalueringer. 

5.5.5 Videndeling i VIA Sygeplejerskeuddannelsen 
I projektet er der tilstræbt en høj grad af videndeling mellem projektet og øvrige udbudssteder i 
VIA Sygeplejerskeuddannelsen.  Siden 2012 er der afviklet en årlig videndelingsdag, hvor den IT-  
Pædagogiske gruppe i VIA Sygeplejerskeuddannelsen i samarbejde med uddannelseslederne har 
været ansvarlig for at planlægge og afvikle en temadag for kollegaerne på tværs af udbudsste-
der. Temaerne har været tidsaktuelle og relevante i forhold til sygeplejerskeuddannelsen fx ”Un-
ges brug af it – myter og realiteter i relation til læring og undervisning” og ”Teknologiens udfor-
dringer til sundhedsvæsenet og sygeplejerskeuddannelsen”. På temadagene har der været invi-
teret eksterne oplægsholdere fra universiteter og interne ph.d’er og ph.d. studerende, som har 
givet tematiske inspirationsoplæg. Disse er typisk fulgt op af workshops, hvor underviserne kun-
ne videndele og arbejde med forskellige digitale medier under vejledning af undervisere fra den 
IT-Pædagogiske gruppe i VIA Sygeplejerskeuddannelsen og andre undervisere med spidskompe-
tencer inden for dette område. 
På videndelingsdagene har kliniske samarbejdspartnere involveret i Netbaseret Sygeplejerske-
uddannelse også været inviteret. 
Der har været blandede evalueringer af videndelingsdagene. Der har været deltagelsespligt for 
alle underviserne fra VIA Sygeplejerskeuddannelsen. Særligt fra de udbudssteder der ikke var 
involveret i udvikling og afvikling af den netbaserede uddannelsen har udtrykt forskellige vurde-
ringer af relevansen i at bruge en hel dag på e-didaktik og ikke andre presserende didaktiske 
udfordringer i sygeplejerskeuddannelsen (fx i 2015 og 2016 med den forestående uddannelses-
reform). Der har dog været positive tilbagemeldinger på de eksterne oplægsholderes indlæg. 
Disse har været videnchef Christian Schwarz Lausten, Seismonaut (2012), professor Ole Sejer 
Iversen, Aarhus Universitet (2013), Chefkonsulent Rasmus Blok, Center for Undervisning og Læ-
ring (CUL), Århus Universitet (2014), CEO & Co-founder Mads Thimmer, Innovationlab (2015), 
Pædagogisk it-designer Ph.D. Dorina Gnaur, VIAs Center for Videreuddannelse og kompetence-
udvikling (2016). 
Videndelingsaktiviteterne har været støttet af et it pædagogisk videndelingsweb, hvor temada-
genes oplæg, vejledninger og workshopaktiviteter og produkter er tilgængelige for alle på Syge-
plejerskeuddannelsen. 

Figur 8: Blog for Onsdagsaktiviteter 
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5.5.6 Videndeling udenfor VIA Sygeplejerskeuddannelsen 
Repræsentanter fra Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse har formidlet erfaringer fra projektet 
på forskellige konferencer i Danmark og internationalt. Forskellige medlemmer af Projektgrup-
pen, Curriculumgruppen og Undervisergrupperne har haft oplæg på forskellige danske konferen-
cer fx Internet Week Denmark i Aarhus i 2014 og 2015, samt på elæringskonference på Metropol 
i København i 2015. Ligeledes blev der givet oplæg om netbaseret uddannelse og sundhedstek-
nologi til fx UC Nord i 2015, SOSU-uddannelsen i Silkeborg i2016, uddannelsesansvarlige på 
Aarhus Universitetshospital i 2016, Uddannelsesrådet Hospitalsenhed Midt i2016 og ledergrup-
pen på UC Lillebælt i2016. 
Inden for VIA er der i perioden 2012-2016 holdt oplæg for pædagoguddannelsen, flere ingeniør-
uddannelser, socialrådgiveruddannelsen, administrationsbacheloruddannelsen samt for it-
afdelingen i VIA. Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse har også deltaget i at etablere et viden-
netværk for net-uddannelser i VIA. 
Der er holdt oplæg på VIA Sundheds fælles personaledag i 2014. 
Der blev udarbejdet et bidrag til en antologi om e-læring/e-uddannelse (Bjerg et al., 2012) og 
ph.d. studerende Anita Lyngsø har udarbejdet flere artikel til danske og udenlandske tidsskrifter, 
ligesom hun har haft indlæg på konferencer i England, Italien, Tyskland og Sverige. (Bilag 5) 
  
VIA Biblioteker har delt erfaringer og produkter fra udviklingsarbejdet på Netbaseret Sygeplejer-
skeuddannelse dels internt i VIA Biblioteker med henblik på anvendelse af etiviteter og lærings-
ressourcer i forhold til informationssøgning på andre uddannelser. Bibliotekets arbejde med ud-
vikling af etiviteter til netuddannelsen og samarbejdet med uddannelsen er formidlet bredt i bib-
liotekssektoren qua tilknytning til DEFF E-læringsprojektet 2014-2016, hvor VIA Bibliotekerne 
har deltaget sammen med 8 universitetsbiblioteker, CBS og KEA. Resultater fra bibliotekets in-
volvering i netuddannelsen blev formidlet i rapporter og med poster på afsluttende konference 
MOMU 9/11 2016. Samarbejdet med projektkonsortiet, såvel som netuddannelsen har givet VIA 
Bibliotekerne stor viden og læring i forbindelse med nye læringsformer og udvikling af fælles 
”formater”/læringsobjekter som kan bruges på tværs af uddannelser/sektorer. 
 
Der blev hvert halve år udgivet et elektronisk nyhedsbrev fra Netbaseret sygeplejerskeuddannel-
se (i alt 10 udgaver) af et omfang på 12-16 sider. I Nyhedsbrevene blev der orienteret om projek-
tets status, aktuelle udviklingsinitiativer, studenterevalueringer, beskrivelse af aktuelt afsluttede 
moduler, forskningstilknytning, temadage, optag og rekruttering, kursusaktiviteter m.v. Nyheds-
brevet blev distribueret til en bred gruppe af interne og eksterne interessenter som undervisere 
og ledelse på alle udbudssteder af sygeplejerskeuddannelser i VIA, kliniske samarbejdspartnere, 
Følgegruppen, VIA Bibliotekerne, ledelsen af VIA Sundhed m.fl. 
Følgegruppen, uddannelseslederne og følgeforskerne har udtrykt tilfredshed med nyhedsbreve-
nes indhold, men derudover er meget få, der har givet respons på nyhedsbrevene. 

5.5.7 Følgeforskning 
Fra projektets begyndelse ønskede uddannelseslederne at tilknytte en forsker med erfaring i e-
didaktik og aktionsforskning, som kunne understøtte udviklingen af den netbaserede uddannel-
se, rådgive i forhold til evaluering af projektet samt være behjælpelig med systematisk at opsam-
le erfaringer fra projektet, så interessenter i og udenfor Via Sygeplejerskeuddannelsen kunne få 
gavn af disse.  
I 2013 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem professor, dr. pæd. Karen Borgnakke ved 
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universi-
tet og Sygeplejerskeuddannelsen ved. forsknings- og udviklingschef Lars Peter Bech Kjeldsen, 
VIA Sundhed. Af denne fremgår det, at Karen Borgnakke skulle være forskningsbaseret konsu-
lent og projektsamarbejdspartner samt vejleder for lektor Anita Lyngsø og Raymond Kolbæk 
som medvejleder i et etableret ph. D- projekt med fokus på Netbaseret Sygeplejerskeuddannel-
se. Ph.d. projektet blev indledt i 2014 og forventes afsluttet i 2018.  
Det har for projekt Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse ikke altid været enkelt at adskille den 
løbende monitorering og evaluering af Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse fra ph.d projektets 
dataindsamling og -analyse, men Anita Lyngsø har i samarbejde med sine vejledere forsøgt at 
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finde en balance, og har, hvor det ikke brød med interne projektplaner og juridiske/etiske aspek-
ter, delt sine fund med projektet.  
Karen Borgnakke har 2013 givet oplæg på halvårlige temadage for undervisere og kliniske re-
præsentanter involveret i den Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse med nedenstående tematik-
ker: 
 2013: Forskningsbaseret evaluering. Online læringsstrategier og e-pædagogisk drøftelse 

 2014: Underviserrollen i netuddannelsen vs. underviserrollen i den traditionelle uddannelse 

 2014: Refleksioner over e-læring: erfaringer, evalueringer og udfordringer 

 2015: Feedbackpraksis og tidsbegrebet i netuddannelsen 

 2016: Ny uddannelsesbekendtgørelse. Teknologi som tværgående kompetence. Digital dan- 
            nelse 

 2016: Studieaktivitetsmodel i netuddannelse 

 2017: Refleksioner over projektforløbet som helhed 

Oplæggene har bidraget til berigende faglige og pædagogiske drøftelser af udviklingen af et e - 
didaktisk koncept, udvikling af fagindhold med inddragelse af informationsteknologi og genere-
ring af pædagogiske, faglige og organisatoriske erfaringer på tværs af udbudssteder. 

5.5.8 It ressourcer  
Det var et grundvilkår at den netbaserede sygeplejerskeuddannelse skulle arbejde med med VI-
As eksisterende softwareplatforme. Disse var Microsoft Office, Office 365 og Microsoft Lync 
konferencesoftware (Senere ændret til Skype for Business) og Microsoft SharePoint som kom-
munikations- og videndelingsplatform. Der er foretaget forskellige tilpasninger, for at denne 
platform kunne fungere som et learning management system (LMS), kaldet Studienet. Netud-
dannelsen har sat fokus på de mangler og begrænsninger som Studienet har haft, og har påpe-
get disse overfor VIA IT. Det har bl.a. drejet sig om manglende repositoriefaciliteter, manglende 
værktøjer til quizzer og prøver, samt kapacitetsgrænser for video og lydupload.  
Studienet har på grund af ovenstående begrænsninger ikke været en ideel platform for drift af 
en netbaseret sygeplejerskeuddannelse, selv om de netstuderende i højere grad end studerende 
i ordinært studieforløb har taget systemet til sig.  
Studienet er på flere punkter blevet forbedret med en ny version af Microsoft SharePoint, som 
blev implementeret i sommeren 2016. Den nye udgave indeholdt nye LMS-kursusværktøjer, 
samt opdaterede versioner af Microsoft Office, der bla. indeholdt flere elementer af forfatter-
værktøjer, så som OfficeMix. 
Desuden kom der i projektperioden flere fælles tiltag fra it-afdelingen, der gjorde det lettere at få 
adgang til it-didaktiske værktøjer. Bla. ved udrulningen af Capa, en service der på alle VIA pc’er 
kunne give adgang til installation af relevante it-værktøjer, så som EXE, et forfatterværktøj til 
udviklings af læringsobjekter, forskellige værktøjsprogrammer mm. Der er desuden etableret en 
fungerende platform for deling af videoer til afløsning af ”VIA-Tube”, som ikke fungerede hen-
sigtsmæssig. IT/AV-gruppen formåede også at bygge et fungerende repositorie i en Wiki, hvor 
underviserne og uddannelsesplanlæggere kunne lægge deres materialer. Denne Wiki er videre-
ført på et driftswebsted efter projektets ophør og indeholdt mere end 5000 objekter. 
 
Der var en vision om, at der som slutmål i projektet skulle etableres et it/av-center med tilknyt-
tede ressourcepersoner.  Etablering af IT/AV-gruppen udgjorde det første spæde step i retning 
af udvikling af et sådant it/av-center. Som beskrevet i afsnit 5.1.6. havde gruppen en central rol-
le i den tekniske udvikling af Netbaseret sygeplejerskeuddannelse. Inden for den udstukne res-
sourcemæssige ramme servicerede gruppen såvel undervisere, studerende og ledere. I begyn-
delsen af projektperioden havde gruppen også en stor rolle i at supervisere underviserne i for-
hold til udviklingen af e-didaktikken, herunder deres etiviteter.  Det viste sig dog relativt hurtigt, 
at det var ressourcetungt at bemande og drive et sådant center. Der var desuden organisatori-
ske udfordringer i at etablere et selvstændigt center for VIA sygeplejerskeuddannelsen og hvor-
dan det i givet fald skulle fungere ved siden af eller sammen med VIA IT. I løbet af projektet blev 
ressourcerne til IT/AV gruppen reduceret, så de i mindre grad kunne varetage support og oplæ-
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ring at nye undervisere i Netbaseret sygeplejerskeuddannelse. VIA IT kunne i projektperioden 
ikke varetage den pædagogiske IT-support i det omfang der var behov for, og intentionerne om 
at etablere et pædagogisk it/av-center var endnu ikke realiseret ved projektets udløb. 
 
Før etablering af Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse var der oprettet et repositorium som en 
del af Sygeplejerskeuddannelsens ePortfoliostruktur, som alle undervisere i VIA sygeplejerske-
uddannelsen har adgang til. Repositoriet er en slag database eller bibliotek med forskellige un-
dervisningsrelevante digitale ressourcer. Repositoriet er blevet brugt til at gemme etiviteter og 
andre ressourcer fra netuddannelsen, og der har været linket til repositoriet fra de forskellige 
modulguides. 
Placeringen af repositoriet i VIA IT har været en løbende arbejdsopgave og udfordring i projekt-
perioden. Der er fundet en foreløbig løsning i form af en Wiki, der er struktureret efter uddannel-
sens indholdskategorier. Der er fortsat behov for videreudvikling af repositoriet, hvis det skal 
fungere som et hensigtsmæssigt ressource- og videndelingsinstrument i sygeplejerskeuddan-
nelsen og for andre uddannelser i VIA Sundhed.  
Arbejdet med repositoriet ville kunne effektivisere og rationalisere, hvis der blev investeret i æg-
te repositorie-software.  Netuddannelsen har medvirket til at synliggøre behovet for repositorie-
software for en bredere gruppe i VIA. 
Der er i projektperioden udviklet et rettighedssystem baseret på Creative Commons18  for ind-
lagte læringsobjekter i repositoriet, hvor udvikleren af ressourcen kan lægge en kode ind, som 
angiver hvilke rettigheder og delingsmuligheder som kan guide andres brug af ressourcen. (Bilag 
8) 
Med udgangspunkt i de tilgængelige forfatterværktøjer er der udviklet en række forskellige læ-
ringsobjekter. Det drejer sig om etiviteter, der anvendte Blogs, Wikier, og apps til afvikling. Desu-
den blev der udviklet Powerpointpræsentationer bade med og uden voice over og talking heads. 
Powerpoints blev også brugt til at producere interaktive cases, hvor den studerende kan springe 
mellem elementerne gennem konstruktion af navigationsknapper i præsentationen. 
Powerpoint blev også anvendt til at konstruere selvrettende quizzer ved hjælp af skabeloner. 
Der blev produceret en række videoer med instruktioner og vejledninger, eksempelvis indenfor 
ergonomi, ligesom der blev skabt udsnit af eksisterende videoer vha. videoredigeringsværktøjer. 
Endelig blev der udarbejdet nogle få selvinstruerende interaktive materialer, men da disse var 
meget ressourcekrævende at producere slog det ikke an i større omfang. I Bilag 9 kan der ses 
eksempler på de forskellige læringsobjekter. 

5.5.9 Vurdering af målopfyldelse 
 
a. At udvikle organisatoriske kompetencer og samarbejdsformer der matcher den netbaserede 
sygeplejerskeuddannelse på tværs af to udbudssteder i Sygeplejerskeuddannelsen i VIA  
 
De udarbejdede organisatoriske strukturer har i store træk været relevante, og med diverse min-
dre tilpasninger har de fungeret. Der har været en relevant og tydelig arbejdsdeling mellem de 
forskellige grupper, og disse har understøttet hinanden. Selve organiseringen har ikke specielt 
adresseret det netbaserede koncept, ud over at understøtte den virtuelle organisering og sam-
arbejde mellem de to udbudssteder.  
I det konkrete samarbejde har elektroniske værktøjer og digitale programmer indgået som natur-
lige samarbejdsredskaber, som har understøttet netkonceptet. Samarbejdet mellem de to ud-
dannelseskulturer er gået relativt smertefrit og er blandt hjulpet på vej af det fælles projekt som 
krævede nytænkning af etablerede undervisnings og uddannelseskulturer på de to udbudsste-
der.  
 
b. Udvikle pædagogiske IT-kompetencer og e-didaktiske kompetencer hos undervisere i Syge-
plejerskeuddannelsen i VIA (i første omgang hos undervisere i Viborg/Thisted og Aarhus) 

                                                           
18 https://creativecommons.dk/  

https://creativecommons.dk/


 

43 

 

 
De involverede undervisere har alle fået udviklet deres it-kompetencer og evne til implementere 
e-didaktik i sygeplejerskeuddannelsen. Der er forskelle i undervisergruppen knyttet til omfanget 
af deres deltagelse i undervisningsforløb på netuddannelsen, men alle har udviklet deres reper-
toire og deres tænkning om e-læring. De involverede undervisere har erhvervet udviklingspoten-
tialer til at inddrage og anvende nye it-kompetencer eller opnå større fleksibilitet i at anvende 
eksisterende digitale ressourcer og værktøjer. 
 
c. At få etableret et virtuelt-fysisk IT/AV center med relevante ressourcepersoner der er ud-
dannet i AV- og e-pædagogik  
 
Det er ikke lykkedes at etablere et virtuelt-fysisk IT/AV center, men projektet har skab fokus på, 
at behovet er der. Hvis netkoncepter skal videreudvikles og nye elektroniske værktøjer og digita-
le programmer skal inddrages, er der behov for et sådant center med e-didaktiske ressourceper-
soner. I det aktuelle projekt har en mindre gruppe undervisere med specielle it-kompetencer 
placeret i IT/AV-gruppen lagt grundstenene til et sådant center. Der er økonomiske spørgsmål 
knyttet til etablering af et sådant center, men med den nationale og lokale satsning på øget digi-
talisering af uddannelse vil et sådant center være helt nødvendig. Alternativt kunne det være en 
løsning at der knyttes pædagogiske it-konsulenter til uddannelsen fra VIAs IT-afdeling. 
 
d. At udvikle en ressourcegruppe der er kompetent i forhold til udvikling og gennemførelse af 
netbaseret undervisning  
 
Der er en undervisergruppe på 20-30 personer, som gennem projektet har udviklet kompetencer 
til at udvikle og gennemføre en netbaseret sygeplejerskeuddannelse. Hertil kommer 6-8 perso-
ner, der har udviklet kompetencer til overordnet styring og koordinering af moduler/semestre i 
en netbaseret uddannelse. Se også punkt b. 
 
e. At videndele med sygeplejerskeuddannelsens udbudssteder i VIA, herunder stille de udvikle-
de moduler, planlagte- og fastlagte aktiviteter, prøveformer samt læringsobjekter til rådighed  
 
Der er gennemført en omfattende videndeling med udgivelse af nyhedsbreve og gennemførelse 
af temadage for underviserne på VIA Sygeplejerskeuddannelsen om e-didaktik. Alle materialer 
herunder etiviteter og digitale læringsressourcer udviklet i den Netbaserede Sygeplejerskeud-
dannelse er tilgængelige for alle i VIA Sygeplejerskeuddannelsen via repositoriet. Der er behov 
for etablering af et bedre egnet repositorium, der bla. har versionsstyring og rettighedsstyrings-
funktioner. 
Selv om de e-didaktiske ressourcer står til rådighed for alle, er det vurderingen, at egentlig ind-
dragelse i netuddannelsen som underviser er den mest effektive videndelingsvej, da man her kan 
få kollegavejledning og støtte i anvendelse og udvikling af etiviteter m.v. Der er med den nye 
organisering af Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse i VIA åbnet op for bredere rekruttering af 
undervisere på tværs af udbudssteder. 
 
g. At generere erfaringer med at samarbejde med VIA-it og VIA-Biblioteket i udviklingen af og 
implementering af den Netbaserede Sygeplejerskeuddannelse 
 
Der er etableret et tæt samarbejde mellem netuddannelsen og VIA Biblioteker, hvor bibliotekarer 
har medvirket til udvikling og implementering af etiviteter og brug af elektroniske læringsres-
sourcer. 
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6 Samlet konklusion 

Projekt Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse har været gennemført på en måde, hvor de opstil-
lede formål og mål har været mulige at afprøve. Der er gjort mange meget værdifulde erfaringer i 
projektet. 
 
Der er udviklet et sammenhængende curriculum, som har understøttet de studerendes erhver-
velse af de beskrevne læringsudbytter. Det har været muligt at indarbejde såvel en faglig som en 
studiemæssig progression i etiviteterne på langs af uddannelsesforløbet. 
 
Etivitetskonceptet har vist sig operationelt og relativt let for nye undervisere at adoptere. De 
studerende har været glade for etiviteterne, som ramme for deres læringsaktiviteter, og sammen 
med modulguiden for de enkelte moduler har de studerende oplevet at have en god ramme for 
planlægning af deres studier. 
 
Etivitetskonceptet og Salmons 5 trins indbyggede progression i studiekravene har understøttet 
de studerendes evne til selvorganisering og ansvarlighed i deres læringsbestræbelser.  
Den rene formidlingsprægede undervisning har kun fyldt lidt i uddannelsen. Underviserne har 
overvejende brugt deres kompetencer på konstruktionen af de studerendes læringsaktiviteter 
og dertil hørende læringsressourcer, samt til vejledning og feedback knyttet til de studerendes 
arbejde og produkter. Etiviteterne har understøttet en undervisningstilgang, hvor videntilegnelse 
i langt de fleste tilfælde har været knyttet til eller kombineret med brug af viden og metoder i 
faglige analyser og opgaveløsning i et gruppebaseret setup. 
 
Etivitetskonceptet rummer mulighed for at tilrettelægge relativt afgrænsede og undervisersty-
rede studieaktiviteter, såvel som brede, åbne og deltagerstyrede studieaktiviteter. En erfaret 
svaghed i operationalisering af etivitetskonceptet har været, at studerende i nogle tilfælde er 
blevet for produktorienterede og ikke i tilstrækkelig grad også har haft fokus på de processuelle 
aspekter og en kritisk efterrefleksion over produkterne. Det har dels baggrund i konstruktionen 
af etiviteterne og dels i tidsmæssige aspekter med stærke underviserambitioner for antal og 
omfang af etiviteterne. 
 
Anvendelse af etivitetsformatet i den kliniske undervisning har været mindre succesfuld. Arbej-
de med etiviteter under de kliniske studier er af studerende og kliniske vejledere i et vist omfang 
blevet oplevet som en forstyrrelse af måden at studere på i klinikken. Nogle kliniske vejledere 
har oplevet det som en skolificering af den kliniske undervisning. Der har desuden været forskel-
lige tekniske problemstillinger fx i forhold til anvendelse af VIA Meeting, som har vanskeliggjort 
intentionen om at koble undervisere til refleksionsseancer under de kliniske studier.  Det er et 
område der kalder på yderligere udvikling og afprøvninger. 
 
Der er eksperimenteret med inddragelse af forskellige digitale ressourcer og værktøjer i uddan-
nelsen, hvilket har givet mulighed for at gennemføre en uddannelse overvejende baseret på digi-
talt medieret kontakt mellem undervisere og studerende. Kun et relativt afgrænset repertoire af 
digitale ressourcer og værktøjer har vundet bred anvendelse, da underviserne som tendens har 
valg de ressourcer og værktøjer, som de har følt sig mest fortrolige med, eksempelvis brug af 
PowerPoint med indtalte speak ind over de enkelte dias. Modulprøverne har afviklingsmæssigt 
lignet prøver i den campusbaserede undervisningsafvikling med face2face afvikling eller afleve-
ring af skriftlige opgaver. Dette hænger blandt sammen med de begrænsninger der lå i de gæl-
dende eksamensbekendtgørelser, der ikke var udtænkt til at kunne fungere i et digitaliseret un-
dervisningsmiljø. Der ligger et udviklingspotentiale i inddragelse af en bredere vifte af digitale 
ressourcer og værktøjer samt i udvikling af eksamensformer med større sammenhæng til den i 
øvrige digitalt prægede undervisningsform. 
 
Et formål med udvikling af Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse var at forberede de sygepleje-
studerende til de digitale sundhedsvæsen og styrke deres åbenhed over for sundheds- og vel-
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færdsteknologi. Gennem selve undervisningskonceptet er de studerende blevet trænet i brug af 
digitale ressourcer og værktøjer, og de opfatter selv, at de har erhvervet digitale kompetencer, 
som de kan anvende i deres fremtidige virke som sygeplejersker - herunder i det direkte samspil 
med patienter/borgere. Den ønskede toning i retning af det sundheds- og velfærdsteknologiske 
er ikke slået tydeligt igennem i undervisningstilrettelæggelsen. Det er primært under de kliniske 
studier, at de kliniske vejledere har søgt at bringe de studerendes interesse i retning af sund-
heds- og velfærdsteknologien. Dette medførte en justering fra Modul 7 og frem, der satte et me-
re synligt aftryk på sundheds- og velfærdsteknologiske problemstillinger. På trods af disse æn-
dringer må det konstateres, at de netstuderendes kompetencer på dette område ikke adskiller 
sig markant fra studerende i campusbaserede studieforløb.  
 
Som på campusbaserede hold er der variation mellem de studerendes faglige niveau og studie-
mæssige kompetencer, men generelt har de netstuderende, som har gennemført uddannelsen, 
ikke adskilt sig fra det almindelige billede af sygeplejestuderende ved de to udbudssteder. Stu-
derende som af forskellig, oftest sociale og arbejdsmæssige grunde, ikke kunne mobilisere de 
nødvendige studiemæssige ressourcer forlod relativt hurtigt uddannelsen. 
 
De studerende, der har gennemført uddannelsen, har ved teoretiske prøver opnået resultater, 
der svarer til deres medstuderende i campusbaserede studieforløb i henholdsvis Viborg og Aar-
hus. Studerende på Aarhusholdet har opnået noget højere karaktergennemsnit end Viborghold, 
hvilket sandsynligvis kan forklares ud fra forskelle i karakterniveau for den adgangsgivende ud-
dannelse mellem de to hold, men kan også have sammenhæng med en højere kvalitet af under-
visningstilrettelæggelsen i den anden afviklingsrunde af det netbaserede undervisningskoncept. 
  
I flere evalueringer efter kliniske moduler finder de kliniske vejledere, at de studerende har vist 
gode studiekompetencer og opnået et passende fagligt niveau, men generelt tegner der sig et 
billede af, at de netstuderende under de kliniske studier klarer sig lidt dårligere fagligt og udviser 
svagere studiekompetencer end deres medstuderende i campusbaserede studieforløb. På det 
faglige niveau har de netstuderende som tendens sværere ved at mobilisere deres teoretiske 
viden i de faglige refleksioner knyttet til de aktuelle plejesituationer. Det har været drøftet, om 
det kan have sammenhæng med, at de netstuderende i mindre grad end studerende i ordinært 
studieforløb har trænet deres mundtlige argumentation. Denne analyse medførte, at der i den 
teoretiske undervisning blev indlagt flere webinarer, men om det er slået igennem i form af styr-
kede kompetencer i mundtlig argumentation i de kliniske forløb er svært at vurdere indenfor 
projektets rammer. 
 
Studiemæssigt har der været flere problemstillinger knyttet til netstuderendes engagement, 
forberedthed og i en vis grad fremmøde i klinisk undervisning.  De studiemæssige udfordringer 
kan måske forklares med de netstuderendes større private og arbejdsmæssige forpligtelser 
uden for studiet. De faglige og studiemæssige udfordringer kan måske også aflæses ved de kli-
niske prøver, hvor flere netstuderende måtte til omprøve. 
 
Projekt Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse har balanceret mellem to foci. Det ene handler om 
i hvor høj grad der kunne skabes fleksibilitet i uddannelsens organisering, så det understøttede 
geografisk og studiemæssig fleksibilitet for de studerende og dermed give rum for en gruppe 
studerende, der ellers kunne tænkes at få det svært ved at gennemføre uddannelsen?   
Det andet handlede om i hvor høj grad der kunne skabes et sundhedsteknologiske fokus i ud-
dannelsens indhold, vel vidende at det ikke var derfor de studerende søgte uddannelsen. Selv om 
den digitale dannelse blev betonet i introduktionsmaterialet og på hjemmesiden over for ansø-
gerne, valgte flere ansøgerne den Netbaserede studieform ud fra en forventning om, at fleksibili-
teten gjorde at den kunne tilpasses deres personlige og sociale vilkår, hvilket ikke var tilfældet 
under de kliniske forløb. 
 
Det udviklede e-didaktiske koncept giver på en måde rum for en fleksibilitet i de studerendes 
studietilrettelæggelse, men den gennemgående gruppebasering og etiviteternes deadlines har 
som tendens modvirket dette. Det store frafald i uddannelsen har klart sammenhæng med 
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sammenstød mellem ansøgernes forventning om fleksibilitet og de faktiske studievilkår, der 
kræver kontinuerlig stor arbejdsindsats og samarbejde med medstuderende. 
Undervisningskonceptet har vist sig fleksibelt i forhold til integration af studerende, som geogra-
fisk har været spredt herunder studerende, der periodevis har boet uden for Danmark. 
 
Organiseringen af samarbejdet omkring Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse har i store træk 
vist sig operationel. De forskellige grupper har varetaget de opgaver, der var beskrevet i deres 
kommissorier, og der har været en gennemskuelig og fornuftig arbejdsdeling mellem grupperne.  
 
En svaghed i organiseringen har været knyttet til kliniksamarbejdet, hvor der først efter uddan-
nelsesstart blev etableret en klinikgruppe. Klinikgruppen har haft relativ få møder og det meste 
samarbejde er foregået direkte mellem modulansvarlige og uddannelsesansvarlige og/eller klini-
ske vejledere. De kliniske repræsentanter har medvirket til at finde kliniske studiepladser, arran-
gere introduktioner for kliniske vejledere og understøttet evalueringen af gennemførte moduler. 
De lokale samarbejdspartnere har været meget engagerede og har understøttet eksperimenter 
med inddragelse af digitale ressourcer, herunder de studerendes egne smartphones og værktø-
jer i den kliniske undervisning. 
 
Bibliotekssamarbejdet var heller ikke del af den oprindelige organisationsplan. En biblioteks-
gruppe blev etableret efter ca. 1 år. Gruppen har bidraget med udvikling af et sammenhængende 
curriculum for studerendes erhvervelse af informationskompetence. Der er udviklet digitale red-
skaber og etiviteter, hvor bibliotekarer har medvirket direkte som vejledere og givet studerende 
feedback på deres søgninger. Netuddannelsen blev tilknyttet et DEFF-projekt med fokus på di-
gitale læringsressourcer, som også har bidraget til udvikling af IT-baserede undervisningsres-
sourcer. 
 
Undervisergrupperne på de enkelte moduler har hovedsageligt været sammensat af undervisere 
fra de to udbudssteder med en udpeget modulansvarlig fra et af udbudsstederne. Det har været 
en krævende proces at samarbejde to underviserkulturer, hvor undervisere med forskellige erfa-
ringer og traditioner for tilrettelæggelse og indholdsudvælgelse skulle komme frem til en fælles 
studieplan for et givet modul. At Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse fordrede et helt nyt un-
dervisningskoncept har medvirket til at opbløde de kulturelle forskelle. Det har været udfordren-
de for de involverede undervisere, men det er lykkedes at skabe en modultilrettelæggelse, som 
undervisere har bakket op om, og det er i det store hele lykkedes at skabe en fælles netundervi-
serkultur på de enkelte moduler. De modulansvarlige har været centrale for at skabe denne di-
daktiske og kollegiale enhed i modulerne. 
 
Selv om der har været introduktionsforløb for alle nye undervisere til e-didaktikken og etivitets-
konceptet, har det været krævende for underviserne at adoptere det nye undervisningskoncept. 
IT/AV gruppen har ydet en stor indsats i at understøtte de enkelte undervisere og der har været 
en stor grad af kollegial videndeling og støtte. En stor gruppe undervisere (20-30) har gennem 
deltagelse i projektet erhvervet sig værdifulde e-didaktiske erfaringer, som kan have bredere 
implikationer for fremtidig undervisningsudvikling i VIA sygeplejerskeuddannelsen. 
 
Der er udviklet en organisation og et tværinstitutionelt samarbejde på tværs af udbudsstederne i 
Viborg og Aarhus. Det er dog kun i begrænset omfang lykkedes at inddrage undervisere fra an-
dre udbudssteder som medudviklere og undervisere. Der er skabt en organisation og et kollegialt 
netværk, som har brede implikationer for VIA sygeplejerskeuddannelsen fremtidige udvikling i 
retning af øget samarbejde. 

7 Videreførelse af Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse 

Ud over de to projekthold er der i 2014 optaget et ”driftshold” ved Sygeplejerskeuddannelsen i 
Viborg og i 2015 et tilsvarende hold ved Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. De etablerede 



 

47 

 

grupper fra projektperioden er delvis videreført og der har været udpeget lokale koordinatorer for 
Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse på de to udbudssteder. Disse to hold videreføres på de to 
uddannelsesinstitutioner, og der er tilknyttet undervisere fra begge udbudssteder og fra andre 
udbudssteder til begge hold. 
 
Samarbejdet om Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse er i forbindelse med ny organisering af 
sygeplejerskeuddannelsen fra 2016 blevet ændret. Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse er fort-
sat et fælles anliggende i VIA sygeplejerskeuddannelsen men er fra efteråret 2016 blevet under-
lagt ledelsen af Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg, hvorfra der også er udpeget en uddannel-
seskoordinator for Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse. Koordinator skal stå for den daglige 
drift og videreudvikling af netuddannelsen. Koordinatoren skal i sin varetagelse af opgaven drøf-
te, samle og koordinere viden fra VIA Sygeplejerskeuddannelsens Pædagogiske udvalg og VIA 
Sygeplejerskeuddannelsens it-pædagogiske udvalg samt samarbejde med VIA Bibliotekerne, 
studievejledningen og Sygeplejerskeuddannelsens kliniske koordinationsudvalg. 
 
Foreløbig er det bestemt, at der optages 20 studerende på Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse 
pr år. Uddannelsen har sit eget nummer i den koordinerede tilmelding, hvor studerende søger 
optagelse på uddannelser. Det første hold under den nye uddannelsesbekendtgørelse og nye 
organisationsform er startet den 1.9.2016. 
 

8 Efterskrift 

Projekt Netbaseret sygeplejerskeuddannelse har bragt mange pædagogiske og it-didaktiske 
erkendelser og nytænkning af didaktikken med sig, som vi håber denne rapport også bærer præg 
af. 
 
Erfaringer der kan anvendes i den uddannelsesudbud som fremtidens sygeplejestuderende i VIA 
Sygeplejerskeuddannelsen vil blive præsenteret for. Som professor Karen Borgnakke udtrykte 
det, så fungerede projektet som et forstørrelsesglas for den måde der indtil da var blevet udbudt 
campusbaseret uddannelse på. Pludselig blev der stillet spørgsmålstegn ved alt i uddannelsen. 
Ting som man i det campusbaserede forløb havde betragtet som naturligt og som man derfor 
ikke ville stille spørgsmål ved.  
 
Den fremtidige version af Sygeplejerskeuddannelsen-NET vil hverken se ud som eller tilrette-
lægges som projektets version blev. Dette skyldes primært to forhold. VIA skal have et ny Lear-
ning Management System, som indkøbes sammen med tre andre Professionshøjskoler. Det gør 
lokale tilrettelser af et nøglesystem vanskeligt. Desuden skal VIA’s sygeplejerskeuddannelse 
harmoniseres, så der i 2019 kun skal være én sygeplejerskeuddannelse i VIA, men med tre typer 
udbud, et campusbaseret udbud for studerende uden forudgående sundhedsfaglig baggrund, 
der afvikles på 6 lokaliteter. Et campusbaseret meritudbud til studerende med en sundhedsfag-
lig baggrund som Social- og Sundhedsassistenter der afvikles på en lokalitet og det netbaserede 
udbud, der udbydes i Skyen og administreres fra en lokalitet. Derfor vil mulighederne for at tilgo-
dese den særlige edidaktiske pædagogik som projektet udviklede være begrænsede, når alle 
udbud skal afvikles efter den samme, overvejende campusbaserede, skabelon. 
 
Skal et udbud af Sygeplejerskeuddannelsen-NET i VIA leve sig stærkere og mere robust i de 
kommende år vil det kræve at uddannelsen udbydes både forår og efterår, men også at det selv-
stændige KOT-nummer fjernes, så de studerende der er indskrevet på sygeplejerskeuddannel-
sen i VIA i højere grad vil have lettere ved at pendle mellem de tre udbudsformer, uden for lange 
pauser i studiet.  Dette ser vi et potentiale i, som et fremtidigt fastholdelsesparameter for ud-
dannelsen.  
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Der har været og stadig er stor interesse for at høre om projektets erfaringer både inden- og 
udenfor VIA. Efter projektets afslutning har projektet holdt oplæg på FLUIDs landskonference i 
2017 

I 2017 fik Netbaseret sygeplejer-
skeuddannelse optaget et sympo-
sieoplæg på ICN201719 i Barcelo-
na, hvor en gruppe bestående af 
studerende, undervisere, planlæg-
gere og ledere over 90 min fik mu-
lighed for at præsentere VIA Sy-
geplejerskeuddannelsens net-
koncept, med en online livede-
monstration for mere end 200 
deltagere. 
 
 
 
 
 
 

I skrivende stund i 2018 er projektet og dets erfaringer blevet præsenteret for ingeniøruddan-
nelserne i Herning, for Underviserne på VIAs’ bioanalytikeruddannelse og på ”Netværk for Netba-
serede Uddannelser”’s nationale konference i foråret, hvor uddannelsen har en workshop om 
etivitetsdidaktikken, samt et oplæg om ph.d. projektets foreløbige resultater.20 
Uddannelsen og etivitetskonceptet vil også blive omtalt i bogen, ”Sundhed under forandring” 
(Hundborg, 2018), der præsenterer alle de nye begreber der er blevet introduceret i de nye be-
kendtgørelser for sundhedsuddannelserne, der trådte i kraft i 2016 og som er ved at blive im-
plementeret på professionshøjskolerne. Det vil ske i et kapitel om, hvordan teknologi påvirker 
uddannelse. (Kolbæk, 2018) Ligeledes vil færdiggørelsen og det kommende ph.d. forsvar senere i 
2018 også skabe fornyet interesse for netbaseret sygeplejerskeuddannelse i VIA. 
 
Med disse ord stiller vi projektrapporten til disposition for alle interesserede. 
  

                                                           
19 ICN2017: Verdenskongres for Sygeplejersker med deltagelse af mere end 8000 sygeplejersker. 

http://www.icnbarcelona2017.com/en/  
20 http://nnu.dk/  

Figur 9: Online demo af Net-baseret sygeplejerskeuddannelsen på ICN2017 

http://www.icnbarcelona2017.com/en/
http://nnu.dk/
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Projektets formål, relevans, mål og design 
      

Projektets formål 
 At udvikle et e-didaktisk koncept, der gennem tilrettelæggelsesformen kan forberede studerende til 

at indgå som medarbejdere i en digital og højteknologisk sundhedssektor  

 At udvikle og vinkle fagindholdet, så studerende får kompetencer til at udføre sygepleje såvel i direk-
te fysisk samspil med patienten såvel som ved hjælp af og/eller gennem digitale medier 

 At understøtte studerendes teknologiforståelse og fortrolighed med anvendelse af Sundheds- og vel-
færdsteknologi og digitale medier så patientperspektivet og etikken i pleje og behandling også vare-
tages, når plejen foregår med eller gennem digitale medier  

 At udvikle og vinkle fagindhold og inddrage informationsteknologi, så studerende får kompetencer til 
indhente viden samt indgå i netværksdannelse og videndeling med mono- og tværprofessionelt via 
internettet med regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere  

 At generere pædagogiske, faglige og organisatoriske erfaringer med samarbejde på tværs af ud-
budssteder og kliniske studiesteder i udvikling og implementering af en sygeplejerskeuddannelse 
med fokus på intensiveret anvendelse af digitale medier 

 At afprøve undervisningsmodeller, koncepter for e-didaktik, e-læringsmoduler og virtuel vejledning 
som kan medvirke til at Sygeplejerskeuddannelsen i VIA fortsat kan rekruttere og fastholde dygtige 
studerende samt være konkurrenceduelig i uddannelsesfeltet 

 

Projektets relevans og originalitet 
Det moderne sundhedsvæsen har udviklet sig til en digital og højteknologisk sektor, og patient-begrebet 
udvikler sig hen imod et ePatient-begreb. Patienter og pårørende vil i stigende omfang indhente viden om 
pleje og behandling og udveksle erfaringer med ligestillede på internettet. Patienternes kommunikation med 
sundhedsprofessionelle om behandling og pleje vil i stigende omgang ske via computere eller mo-
bil/smartphones. Denne udvikling indebærer fundamentale ændringer i såvel sundhedsvæsenets kontakt til 
og kommunikation med patienten, men også i sygeplejerskens kontakt til og kommunikation med patienten. 
Det kræver forståelse og kompetence at anvende digitale medier og værktøjer i en sundhedsprofessionel 
kontekst. Derfor må sundhedsvæsenets teknologiske udvikling, digitale kompetencer og digitale medier og 
sundheds- og velfærdsteknologier integreres i uddannelsestilrettelæggelse og indgå som uddannelsesind-
hold i sygeplejerskeuddannelse. 
Den kontinuerlige samfundsmæssige ændringsproces og øgede vidensproduktion nødvendiggør, at sygeple-
jersker må have kompetence til at indhente, vurdere og anvende ny viden samt til selv at indgå i videndeling 
og videnudvikling med nære og fjernere samarbejdspartnere. Det bliver stadig mere påkrævet, at sygeple-
jersker kan danne faglige netværk og her kan de digitale medier have en central rolle. 
Projektet skal generere erfaring med et epædagogisk koncept, som skal adressere og understøtte ovenstå-
ende udviklingstendenser og medvirke i den kontinuerlige proces på at tilpasse uddannelsen til de eksiste-
rende samfundsmæssige vilkår.  
 
Projektet gennemføres i et tæt samarbejde med det kliniske felt og inden for rammerne af den eksisterende 
bekendtgørelse og studieordning for sygeplejerskeuddannelsen. 

 
Projektets mål 
Parallelt med og som forudsætning for udvikling af den netbaserede sygeplejerskeuddannelse der adresse-
rer digitaliseringen af sundhedssektoren og understøtter udviklingen af e-patienten vil der være fokus på 
generel curriculumudvikling og udvikling af de involverede organisationer, som kan have bredere implikatio-
ner for sygeplejerskeuddannelsen i VIA. 
For at realisere formålet med projektet skal der på en gang arbejdes med curriculumudvikling og organisati-
onsudvikling.  Selv om disse udviklingsprocesser i praksis vil være flettet ind i hinanden er målene for over-
sigtens skyld samlet under overskrifterne curriculumudvikling og organisationsudvikling. 
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Curriculumudvikling 
 At udvikle et sammenhængende epædagogisk curriculum for de 14 moduler i den netbaserede sy-

geplejerskeuddannelse med en faglig og studiemetodisk kontinuitet og progression21 

 At udvikle curriculum, der giver fleksible muligheder for de studerendes uddannelsesforløb og som 
tilgodeser forskellige læringspræferencer  

 At afdække og udvikle et hensigtsmæssigt forhold mellem tilstedeværelse- og netbaseret undervis-
ning (graden af blended learning) 

 At udviklet epædagogiske tilgange som kan fremme integrationen mellem det kliniske og teoretiske 
læringsrum  

 At tilrettelægge et curriculum, der integrerer anvendelsen af sundheds- og velfærdsteknologiske digi-
tale medier. 

 At tilrettelægge et curriculum, der tager højde for det teknologisk medierede paradigmeskift mod et 
stadig mere telemedicinsk baseret sundhedsvæsen. 

 At tilrettelægge en uddannelse, der fremmer geografisk spredning af optaget og gennemførelse  

 At genererer erfaringer om udvikling og implementering af den netbaserede sygeplejerskeuddannel-
se der fremmer geografisk spredning af optaget og gennemførelse af uddannelsen bl.a. gennem fo-
kus på fastholdelse i uddannelsen. 

 At afsøge muligheder og begrænsninger i tilrettelæggelse og gennemførelse af den netbaserede sy-
geplejerskeuddannelse 

 
Organisatorisk 

 At udvikle organisatoriske kompetencer og samarbejdsformer der matcher den netbaserede syge-
plejerskeuddannelse på tværs af to udbudssteder i Sygeplejerskeuddannelsen i VIA  

 Udvikle pædagogiske IT-kompetencer og e-didaktiske kompetencer hos undervisere i Sygeplejer-
skeuddannelsen i VIA (i første omgang hos undervisere i Viborg/Thisted og Aarhus) 

 At undersøge muligheder for, om de studerende kan veksle mellem det campusbaserede og det 
netbaserede forløb på eget udbudssted  

 At få etableret et virtuelt-fysisk IT/AV center med relevante ressourcepersoner der er uddannet i AV- 
og e-pædagogik  

 At udvikle en ressourcegruppe der er kompetent i forhold til udvikling og gennemførelse af netbase-
ret undervisning  

 At videndele med sygeplejerskeuddannelsens udbudssteder i VIA, herunder stille de udviklede mo-
duler, planlagte- og fastlagte aktiviteter, prøveformer samt læringsobjekter til rådighed  

 At generere erfaringer med at samarbejde med VIA-it og VIA-Biblioteket i udviklingen af og imple-
mentering af den netbaserede sygeplejerskeuddannelse 

 At indsamle viden om, og udvikle pædagogiske og organisatoriske erfaringer med at integrere sund-
heds- og velfærdsteknologiske løsninger i en uddannelsesmæssig kontekst. 
 

Evaluering 
Udviklingen og implementeringen af den netbaserede sygeplejerskeuddannelse sker i et tæt samarbejde 
mellem curriculumgruppen og undervisergruppen, AV/IT-gruppen, studerende m.fl. som alle bliver medska-
bere i udviklingen af et epædagogisk koncept (se mere arbejdsgrupperne i afsnittet ”Projektets organisation” 
nedenfor). Erfaringerne fra implementering af uddannelsen vil kontinuerligt blive opsamlet og ført tilbage til 
samarbejdet med undervisergruppen, AV/IT-gruppen, studerende m.fl. men henblik på videreudvikling af 
edidaktikken og projektet som helhed. 
Evalueringen vil tage form af en systematisk forskningsbaseret evaluering og som en ordinær uddannelses-
evaluering, som den praktiseres i campusbaserede uddannelsesforløb. 
Curriculumgruppen står for den kontinuerlige evaluering som blandt andet vil have fokus på: 

 Organisatoriske aspekter, herunder samarbejdet mellem de forskellige grupper i projektet og eksterne 
interessenter  

 Udvikling af det edidaktiske koncept herunder udvikling af læringsobjekter  

                                                           
21 Jf. ”Arbejdsgruppe om fremtidens sundhedsprofessionsuddannelser” (UVM, 2006) anbefalinger vedr. indførelse af it i uddannelser-

ne. 
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 Monitorering af undervisernes, kliniske vejlederes og studerendes erfaringer med undervisningstilrette-
læggelsen, herunder deres samarbejde  

 Monitorering af studerendes studieaktivitet, faglige niveau og gennemførelse  

 
Det forventes, at det vil styrke implementeringen af den netbaserede sygeplejerskeuddannelse, at det udvik-
lede epædagogiske koncept herunder materialer og undervisningsformer for et givet modul først testes i en 
kontekst med en gruppe studerende (Viborg/Thisted) og efterfølgende på baggrund af gennemført evalue-
ring kan justeres og afprøves i en anden kontekst med en anden gruppe studerende (Aarhus). 

 
Projektgruppen vil hvert år udarbejde statusrapport og endelig projektrapport vil foreligge i juni 2017. 
 

 
Projektets tilknytning, tidsramme, ressourcer og organisering 
 
Uddannelsestilknytning 
Den netbaserede sygeplejerskeuddannelse tilknyttes sygeplejerskeuddannelserne i Viborg/Thisted og Aar-
hus 
 

Ressourcer 
Driften af netbaseret sygeplejerskeuddannelsen finansieres via det almindelige taksametertilskud (STÅ) til 
de to udbudssteder indenfor udbudsstedernes ordinær dimensionering af studerende svarende til 20 stude-
rende for Viborg/Thisted og 30 studerende for Aarhus.. Der er derfor behov for kontinuerligt at søge midler til 
udvikling og evaluering af den netbaserede sygeplejerskeuddannelse samt til kompetenceudvikling af under-
visere og andre involverede indenfor følgende områder: 

 udvikling og implementering af det e-pædagogiske koncept  

 kompetenceudvikling af undervisere og andre projektdeltagere  

 oprettelse og drift af et it/AV-center herunder kompetenceudvikling af medarbejdere  

 udvikling af læringsplatform og e-baserede læringsobjekter  

 indkøb af software, faglige og pædagogiske e-ressourcer samt e-baserede læringsobjekter  

 Indkøb af nødvendigt hardware 

 gennemførelse af kontinuerlig evaluering  

 videndeling i forhold til Sygeplejerskeuddannelsen i VIA, SFH og andre interessenter  

 transport og mødevirksomhed 

 

Tidsramme 
Projektet indledes i efteråret 2011 med udarbejdelse af projektbeskrivelse og detailplanlægning af uddannel-
sen. De første studerende optages ved Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg i efteråret 2012 og det sidste 
hold i projektperioden afslutter den netbaserede sygeplejerskeuddannelse januar 2017. Projektet afrapporte-
res i forårssemesteret 2017. I nedenstående skema er projektets afvikling detailbeskrevet. 
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Skematisk oversigt over projektafvikling og milepæle i denne 
 

F11 E11 F12 E12 F13 E13 F14 E14 F15 E15 F16 F17 

Viborg   Modul 

1-2 

Modul 

3-4 

Modul  

5-6 

Modul  

7-8 

Modul  

9-10 

Modul  

11-12 

Modul 

13-14 

  

Aarhus  
   Modul  

1-2 

Modul  

3-4 

Modul 

5-7 

Modul 

6-8 

Modul  

9-10 

Modul 

 11-12 

Modul  

13-14 
Projektbeskrivelse. Kommissorier Juni 2011  

          
 Afdækning - Netuddannelser  

August           

 
Projektstart 

August           

 
Temadag 19. August 

          

 
Overordnet udd.plan 

          

 
Udd.-dok. 
Modul 1-4           

 
 Læringsobjekter 

        

 
 Annonce 

SIV/SIT  
Januar 

         

 
 

 
Start SIV/SIT 

        

 
 

 
Opstart Modulgruppe 2 

Udd.dok. 

Modul 5-8 

       

 
 

 
 Læringsobjekter 

      

 
 

 
 

Justering 
 

      

 
 

 
 

Annonce 

SIA 

Januar 

  
     

 
 

 
 

 
Start  
SIA 

 
     

 
 

 
 

 
Opstart Modulgruppe 3 Udd. Dok. 

Modul 
9-12 

     

 
 

 
 

 
 

Læringsobjekter     

 
 

 
 

 
 

Justering      

 
 

 
 

 
 

  Udd. 

Dok. 

Modul 

13-14 

   

 
 

 
 

 
 

  Læringsobjekter 
 

 

 
 

 
 

 
 

  Juste-

ring 

 
 

 



 

58 

 

 
 

 
 

 
 

    
Dimission 

SIV/SIT 
Januar 

 

 
 

 
 

 
 

     
Dimission 

SIA 
Januar 

 
 

 
 

 
 

     Status-

rapport 

 
 



 

 

59 

 

Organisering 
Projektet udvikles, implementeres og evalueres i et tæt samarbejde mellem sygeplejerskeuddannelserne i 
Viborg/Thisted og Aarhus, som vil være hovedansvarlige i forhold til fremdriften i projektet og for den organi-
satoriske og økonomiske styring af dette. Ledelse, curriculumudviklere, undervisere, studievejledere, teknisk 
og studieadministrativt personale, vil primært være fra disse udbudssteder og samarbejdende kliniske stu-
diesteder. 
Projektet vil løbende videndele med de andre udbudssteder i SFH. 
Der nedsættes en række grupper som skal stå for styring, planlægning, implementering, evaluering, viden-
deling og afrapportering af projektet.  
 
 

 

 
Projektgruppe  
Projektgruppen er overordnet ansvarlig for udvikling og implementering af den netbaserede sygeplejerske-
uddannelse, herunder de organisatoriske og økonomiske rammer. 
Projektgruppen består af lederne fra sygeplejerskeuddannelserne i Viborg/Thisted og Aarhus samt to med-
arbejdere med viden om epædagogik og curriculumudvikling. 
For yderligere beskrivelse af ansvar, sammensætning, arbejdsform mv. se kommissorium for projektgruppen 
(bilag 1). 

 

Curriculumgruppe 
Curriculumgruppen har det overordnede ansvar for den didaktiske struktur, herunder de didaktiske valg i den 
netbaserede sygeplejerskeuddannelse og skal sikre implementering og evaluering af denne inden for de 
givne lovgivningsmæssige, økonomiske og organisatoriske rammer. 
Curriculumgruppen skal initiere udvikling af et e-pædagogisk koncept, som kan fungere i såvel teoretisk som 
klinisk undervisning.  
Curriculumgruppen består af 2 medarbejdere fra henholdsvis Viborg/Thisted og Aarhus med indsigt i under-
visningsudvikling, undervisningsafvikling og e-pædagogik og aktuelle modulansvarlige for 1. 2. og 3. studie-
år22. 
Curriculumgruppen kan ad hoc indkalde eksempelvis repræsentanter fra Biblioteksgruppen, Klinikgruppen 
og CELM til møder. 
Curriculumgruppen referer til projektgruppen. 
For yderligere beskrivelse af ansvar, sammensætning, arbejdsform mv. se kommissorium for curriculum-
gruppen (bilag 2). 
 

                                                           
22 samt 2 repræsentanter fra klinisk undervisning 

https://studienet.viauc.dk/sites/projekter/Projektwebsteder/e-sygeplejerskeuddanenlsen/wiki/Projektgruppe.aspx
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Undervisergrupper  
Undervisergrupperne skal udvikle og implementere givne moduler af den netbaserede sygeplejerskeuddannelse under 
hensyntagen til det bestemte e-pædagogiske koncept samt givne lovgivningsmæssige, økonomiske og or-
ganisatoriske rammer. 
Der oprettes undervisergrupper for konkrete moduler på henholdsvis 1., 2. og 3. studieår. Undervisergrup-
perne består af 4-6 undervisere med erfaring i forhold til centralt fagindhold på de respektive moduler samt 
repræsentanter fra klinisk undervisning hvis der indgår klinisk undervisning i et givet modul. I sammensæt-
ningen tilstræbes ligelig fordeling mellem de to udbudssteder. 
En modulansvarlig er overordnet ansvarlig for udvikling og implementering af de fire moduler på et givet 
studieår.  
Undervisergrupperne referer via den modulansvarlige til curriculumgruppen. 
For yderligere beskrivelse af ansvar, sammensætning, arbejdsform mv. se kommissorium for underviser-
grupperne (bilag 3). 
 

Klinikgruppe 
Klinikgruppen skal bistå med udvikling og implementering af kliniske moduler i den netbaserede sygeplejer-
skeuddannelse under hensyntagen til det valgte e-pædagogiske koncept samt givne lovgivningsmæssige, 
økonomiske og organisatoriske rammer. 
Gruppen består af kliniske repræsentanter fra henholdsvis somatiske hospitaler, psykiatriske hospitaler, fra 
hjemmesygeplejen samt repræsentanter fra Curriculumgruppen. Der indgår minimum en repræsentant fra 
hvert af de kliniske områder som samarbejder med henholdsvis Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted 
og Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Repræsentanterne er uddannelsesansvarlige med grundig indsigt i 
sygeplejerskeuddannelsen og med interesse for det e-didaktiske koncept. 
Klinikgruppen referer til Curriculumgruppen. 
For yderligere beskrivelse af ansvar, sammensætning, arbejdsform mv. se kommissorium for Klinikgruppen 
(bilag 4). 
 

It/AV-gruppe 
It/AV-gruppen skal understøtte udviklingen af den netbaserede sygeplejerskeuddannelse, herunder udvikle 
elektronisk læringsplatform, ePortfolio og læringsobjekter, samt opbygning af et repositorie. 
Gruppen består af 3-5 personer med epædagogisk kompetencer samt speciel indsigt i It-mæssige, AV tekni-
ske og biblioteksmæssige aspekter.  
It/AV-gruppen har et tæt samarbejde med undervisergrupperne og referer til curriculumgruppen og projekt-
gruppen. 
CELM er tilknyttet som en sparrende ressource. 
For yderligere beskrivelse af ansvar, sammensætning, arbejdsform mv. se kommissorium for It/AV-gruppen 
(bilag 5). 

 
Biblioteksgruppen 
Biblioteksgruppen skal udvikle biblioteksundervisning i Netbaseret sygeplejerskeuddannelse herunder un-
dervisningsplan, e-tiviteter, kompetenceudvikling i forhold til digital vejledning m.v. 
Gruppen består af 4 repræsentanter, to bibliotekarer fra VIA Bibliotekerne samt to modulansvarlige fra net-
uddannelsen. Biblioteksgruppen refererer til Curriculumgruppen og samarbejder med Undervisergrupperne. 
For yderligere beskrivelse af ansvar, sammensætning, arbejdsform mv. se kommissorium for Biblioteksgrup-
pen (bilag 6). 

 
Følgegruppe 
Følgegruppen skal fungere som inspirations- og sparringsgruppe. Følgegruppen er sammensat af forskellige 
interessenter i og udenfor VIA, som har indsigt i IT-mæssige, sundhedsteknologiske og organisatoriske 
aspekter, som kan medvirke til at nuancere og kvalificere udviklingen af den netbaserede sygeplejerskeud-
dannelse. Følgegruppen skal følge projektets fremdrift og resultater i henhold til formål og tidsplan og med-
virke til videndeling. 
For yderligere beskrivelse af ansvar, sammensætning, arbejdsform mv., se kommissorium for Følgegruppen 
(bilag 7). Kommissorium udarbejdes efter møde i august måned. 
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Samarbejde og videndeling  
 
Samarbejde 
Projektet udvikles i tæt samarbejde mellem sygeplejerskeuddannelserne i Viborg/Thisted og Aarhus, øvrige 
udbudssteder af sygeplejerskeuddannelsen i VIA samt kliniske samarbejdspartnere.  
 
Der samarbejdes med CELM og socialrådgiveruddannelsen i PSH i forhold til: 

 Udvikling af it-didaktik 

 Udvikling af læremidler i et digitalt forfatterværktøj 

 Udvikling af læremidler som video og podcast 
Der indhentes erfaringer med netbaseret uddannelse fra blandt andet Net-læreruddannelsen og Bio-
analytiker uddannelsen i VIA, samt fra Sygeplejerskeuddannelserne i Slagelse, Hillerød og Sønderborg. 

 
Videndeling 
Der tilstræbes en høj grad af videndeling mellem projektet til alle enheder i SFH: 

 Videndeling i forhold til sygeplejerskeuddannelsen i VIA vil primært foregå gennem Følgegruppen og 
i via møder i ledergruppen i SFH. 

 Videndeling i forhold til undervisere, kliniske repræsentanter m.fl. vil ske gennem forskellige samar-
bejdsorganer, VIA’s medier og specifikke kontakter og gennem planlagte informations- og vidende-
lingsmøder.   

 Undervisere fra alle enheder i VIA Sygeplejerskeuddannelsen vil blive inviteret til løbende sparring af 
de udarbejdede curriculumforslag samt videndeling gennem åbne workshops hvert semester. 

 CELM medvirker til sammenhæng, faglig koordinering, videngenerering og videndeling mellem de 
forskellige uddannelser i SFH og VIA. 

 

Bilag 1: Kommissorium for Projektgruppe  
 
Formål 
Projektgruppen er ansvarlig for den overordnede udvikling og implementering af den netbaserede sygeple-
jerskeuddannelse, herunder de organisatoriske og økonomiske rammer.  
Ansvar 

 At udarbejde og ajourføre projektbeskrivelse for den netbaserede sygeplejerskeuddannelse 

 At beskrive de organisatoriske rammer for udviklingen af og implementering af den netbaserede sy-
geplejerskeuddannelse 

 At skaffe de nødvendige ressourcer til udvikling, implementering og evaluering af den netbaserede 
sygeplejerskeuddannelse i samarbejde med SFH 

 At udarbejde kommissorier for projektets arbejdsgrupper 

 At vælge undervisere og andre ressourcepersoner, som skal indgå i udvikling og implementering af 
den netbaserede sygeplejerskeuddannelse 

 At varetage kommunikationen med strategiske ledelsesteam i SFH, uddannelsesledere på de andre 
udbudssteder, CELM, it-afdelingen og Ejendom & Service samt eksterne interessenter 

 At etablere og vedligeholde kontakt til ekstern forskningskonsulent og fastsætte projektets forsk-
nings- og evalueringsstrategi 

 At fungere som sparringspartner for curriculumgruppen 
 

Reference 
Gruppen refererer til Uddannelseschefen 
 
Møder og arbejdsform 
Gruppen fastlægger selv mødehyppighed, mødeform, arbejdsform og arbejdsfordeling. 

 

Bilag 2: Kommissorium for Curriculumgruppen  
 

Formål 
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Curriculumgruppen er overordnet ansvarlig for de didaktiske valg for den netbaserede sygeplejerskeuddan-

nelse og sikrer implementering og evaluering af denne inden for rammerne af den eksisterende bekendtgø-

relse og studieordning for sygeplejerskeuddannelsen samt de økonomiske og organisatoriske rammer for 

projektet. 

Curriculumgruppen initierer udvikling af et e-pædagogisk koncept, som kan fungere i såvel teoretisk som 

klinisk undervisning. 

 

Ansvar 

 At beskrive det overordnede curriculumvalg og den overordnede struktur for den netbaserede syge-

plejerskeuddannelse under hensyntagen til gældende lovgivningsmæssige ramme 

 At beskrive gennemgående elementer i et e-pædagogisk koncept for den netbaserede sygeplejer-

skeuddannelse 

 At sikre sammenhæng og progression i indhold og prøveformer uddannelsen igennem 

 At sætte overordnede rammer for vægtningen mellem tilstedeværelsesundervisning og netbaseret 

undervisning 

 At udstikke didaktiske rammer for undervisergruppernes detailplanlægning af den netbaserede sy-

geplejerskeuddannelse  

 At indgå i detailudviklingen og kvalitetssikring af moduler herunder i bestemmelse af struktur, e-

tiviteter, prøveform m.v. samt i udformning af modulbeskrivelser og modulguides  

 At initiere undervisningsaktivitet rettet mod undervisergrupperne og fungere som sparringspartnere 

for disse 

 At planlægge og gennemføre evaluering af den netbaserede sygeplejerskeuddannelse og afrappor-

tere resultaterne heraf 

 

Reference 

Gruppen refererer til Projektgruppen. 

 

Møder, arbejdsform og norm 

Gruppen bestemmer selv mødehyppighed, mødeform, arbejdsform og arbejdsfordeling 

Der arbejdes ud fra ønsket om konsensus i forhold til centrale beslutninger. 

Norm til arbejdet aftales med lederne sygeplejerskeuddannelserne i Viborg/Thisted og Aarhus 

 
Bilag 3: Kommissorium for Klinikgruppen 
 
Formål 
Klinikgruppen skal udvikle og implementere givne kliniske moduler af den netbaserede sygeplejerskeuddan-
nelse under hensyntagen til det bestemte e-pædagogiske koncept samt givne lovgivningsmæssige, økono-
miske og organisatoriske rammer. 
Klinikgruppen skal formidle kontakt mellem udbudssteder og det kliniske felt herunder finde egnede kliniske 
studiesteder. 
 

Ansvar 

 At komme med forslag til, hvordan e-didaktikken kan operationaliseres i klinisk undervisning herun-

der give forslag til hvilke digitale ressourcer der kan være relevante at anvende 

 At komme med forslag til, hvordan studerende kan få fokus på sundheds- og velfærdsteknologi un-

der deres kliniske studier 

 At finde egnede kliniske studiesteder til studerende på de forskellige kliniske moduler 

 At forberede kliniske vejleder, uddannelsesansvarlige, afdelingssygeplejersker med flere i forhold til 

e-didaktikken og fokus på sundheds- og velfærdsteknologi 

 At evaluere det e-didaktiske koncept i det kliniske felt. 

 At indgå i drøftelser med curriculumgruppen om at styrke sammenhæng mellem de teoretiske og kli-

niske undervisning i den netbaserede sygeplejerskeuddannelse, herunder it-anvendelsen i samspil-

let 
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Reference 

Gruppen refererer til Curriculumgruppen. 

 

Møder og arbejdsform 

Gruppen fastlægger selv mødehyppighed, mødeform, arbejdsform og arbejdsfordeling 

 

Bilag 4: Kommissorium for Undervisergrupperne 
 
Formål 

Undervisergrupperne udvikler og implementerer givne moduler af den netbaserede sygeplejerskeuddannel-

se under hensyntagen til det bestemte epædagogiske koncept samt givne lovgivningsmæssige, økonomiske 

og organisatoriske rammer 

 

Ansvar 

 At udvikle angivne moduler, herunder undervisningstilrettelæggelse, fagindhold, opgavetyper og 

prøveformer samt videreudvikle allerede afprøvet undervisningstilrettelæggelse 

 At planlægge eller videreudvikle samspil mellem den teoretiske og den kliniske undervisning, herun-

der it-anvendelsen i samspillet 

 At opsøge og vælge mellem eksisterende ebaserede læringsobjekter som kan være relevante at 

inddrage i undervisningen 

 At anmode om udvikling af supplerende ebaserede læringsobjekter og i en mindre udstrækning ind-

gå i udvikling af disse 

 At implementere undervisningsvalgene og de udviklede e-tiviteter, herunder være de centrale under-

visere for studerende på et givet hold 

 At indgå i datagenereringen knyttet til evaluering af den netbaserede sygeplejerskeuddannelse 

 

Reference 

Grupperne refererer til den aktuelle modulansvarlige og Curriculumgruppen. 

 

Møder og arbejdsform 

Gruppen fastlægger selv mødehyppighed, mødeform, arbejdsform og arbejdsfordeling 

Der arbejdes ud fra ønsket om konsensus i forhold til centrale beslutninger 

Norm til arbejdet aftales med lederne ved sygeplejerskeuddannelserne i Viborg/Thisted og Aarhus 

 

Bilag 5: Kommissorium IT/AV gruppe 
 
Formål 

It/AV-gruppen understøtter udviklingen af den netbaserede uddannelse, herunder udvikler elektronisk læ-

ringsplatform og læringsobjekter. 

 

Ansvar 

 At sørge for, at it-systemer er tilpasset behov i den netbaserede sygeplejerskeuddannelse, herunder 

fremkomme med ønsker til og afklare arbejdsdeling med it-afdelingen i VIA 

 At sørge for kontinuerlig tilpasning af læringsplatform for den netbaserede sygeplejerskeuddannelse 

 At udvikle læringsobjekter ud fra ønsker i undervisergruppen 

 At understøtte undervisergrupperne i brug af læringsplatform, læringsobjekter m.v. 

 At sikre opbygning af repositoriet for læringsobjekter. 

 At understøtte studerende IT teknisk i forhold til computeropsætning, opdatering af programmer m.v. 
 
Reference 
Gruppen refererer i forhold til e-pædagogiske spørgsmål til curriculumgruppen. Projektgruppen involveres i 
forhold til økonomiske spørgsmål. 

 

Møder, arbejdsform og norm 

Gruppen fastlægger selv mødehyppighed og mødeform, arbejdsform og arbejdsfordeling. 
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Norm til arbejdet aftales med lederne sygeplejerskeuddannelserne i Viborg/Thisted og Aarhus 
 

Bilag 6: Kommissorium for Biblioteksgruppen 
 
Formål 
Biblioteksgruppen skal udvikle vidensøgning og -håndtering i Netbaseret sygeplejerskeuddan-nelse herun-
der undervisningsplan, e-tiviteter, kompetenceudvikling i forhold til digital vejled-ning m.v. 
 
Ansvar 
- At beskrive og kontinuerlig videreudvikle plan for undervisning i informationskompetence og -

håndtering for uddannelsen som helhed, herunder placering af forskellige delelementer og progres-
sion i udvikling af videnkompetence og -håndtering 

- At inddrage aktuelt udviklede digitale ressourcer til brug i netuddannelsen og tage initiativ til udvikling 
af e-tiviteter til områder, hvor der ikke findes relevante digitale ressourcer 

- Kontinuerlig evaluere undervisningen i vidensøgning og -håndtering. 
 

Sammensætning 
- En bibliotekar fra Vest 
- En bibliotekar fra Øst 
- En modulansvarlig fra Net-sygeplejerskeuddannelsen i Viborg   
- En modulansvarlig fra Net-sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus 
- En repræsentant fra IT/AV-gruppen 

 
Reference 
Biblioteksgruppen refererer til Curriculumgruppen og samarbejder med Undervisergrupperne. 
 
Møder og arbejdsform 
Gruppen fastlægger selv mødehyppighed og mødeform, arbejdsform og arbejdsfordeling. 

 
Bilag 7: Kommissorium for Følgegruppen 
 
Formål 
Følgegruppen skal fungere som inspirations- og sparringsgruppe i forhold til IT-mæssige, sundhedsteknolo-
giske og organisatoriske aspekter, som kan medvirke til at nuancere og kvalificere udviklingen af den netba-
serede sygeplejerskeuddannelse.  
 

Ansvar 

 Inspirere til videreudvikling af den netbaserede uddannelse 

 følge projektets fremdrift og resultater i henhold til formål og tidsplan 

 medvirke til videndeling 

 

Møder og arbejdsform  

Der afholdes to møder om året af 3 timers varighed. Projektgruppen indkalder til møderne og udarbejder 

dagsorden, som sendes til medlemmerne minimum 8 dage før mødets afholdelse.   
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Bilag 2: Etivitetsskabelon med vejledning 

 
Nedenfor vises skabelonen for beskrivelse af e-tivitet. Der er indsat vejledende tekst, som du kan støtte dig til, når 
du skal skrive dine egne e-tiviteter. Hent en tom skabelon her som du kan skrive ind i.  

Modul  / Fag / E-tivitet nr. ___ 

Titel og indhold: Overskrift, Tema, emne, metode. 
 

Baggrund: Gnisten – baggrundsinformation der skal motivere den studerende. Hvorfor er det interessant 
for en sygeplejerske at arbejde med og udvikle viden, holdninger, personlige egenskaber og 
kunnen på dette område/i forhold til denne metode. 

Mål: Hvad forventer du som underviser, at de studerende skal kunne opnå gennem deres arbejde 
med e-tiviteten? Hvad skal e-tiviteten gøre dem i stand til efterfølgende? 

Du/I skal: Angiv hvilke aktiviteter de studerende enkeltvis og gruppevis skal arbejde med.  
Angiv hvordan studerende enkeltvis og gruppevis skal kommentere eller på andre måder for-
holde sig andre gruppers arbejde/produkter/kommunikation.  
Angiv hvilke ressourcer ud over pensum som kan inddrages i arbejdet. 
Angiv hvis du som underviser har en rolle i forhold til afviklingen af e-tiviteten. 

Aflevering og 
Deadline: 

Angiv præcist hvor de studerende skal aflevere produkter/føre dialog om det faglige 
stof/kommentere andres produkter mv.  
Angiv desuden hvilken rolle du som underviser har i forhold til afviklingen af e-tiviteten. 
Det er vigtigt, at angive om disse aktiviteter foregår på holdwebstedet, fagwebstedet eller et 
helt andet sted – angiv desuden i hvilken mappe/Wiki/blog/diskussionsforum mv. produktet 
skal placeres. Hvis du endnu ikke kender opbygningen af holdwebstedet/fagwebstedet, så 
orienter dig på tidligere afviklede modulers websteder.  

Tidsforbrug: Angiv det estimerede tidsforbrug som de studerende forventes at arbejde med e-tiviteten. 

Litteratur og res-
sourcer: 

Angiv hvilke ressourcer, herunder pensum, som de studerende kan inddrage i arbejdet med e-
tiviteten. Det kan være artikler, bøger, link, filmklip, websider, test, præsentationer du selv har 
lavet. 

Vejledning og 
Feedback: 

Angiv præcist hvornår og hvordan du som underviser vil være aktiv med støtte og feedback i 
forhold de studerendes arbejde med e-tiviteten.  
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Bilag 3: Eksempel på etivitet 1. Modul 

 

Sygepleje 
Modul 1 / sygepleje / E-tivitet nr. 16 

Titel og indhold: Menneskets grundlæggende behov.  
Denne e-tivitet består af 2 dele, hvoraf 1. del udarbejdes individuelt og 2. del udarbejdes i 
studiegruppe 

Baggrund: For at sygeplejersken kan vurdere patientens/klientens/borgerens behov for sygepleje, er det 
vigtigt at besidde en viden om og en forståelse for hvilke grundlæggende behov mennesket 
har, og hvordan disse behov ændres i forbindelse med sygdom og lidelse. Som sygeplejerske 
skal man ligeledes kunne vurdere hvorfor patienten/klienten/borgeren ikke selv kan dække 
sine behov og hvordan man som sygeplejerske bedst kan medvirke til at det enkelte menne-
ske får opfyldt sine grundlæggende behov. 

Mål: At du opnår viden om de grundlæggende menneskelige behov. 
At du ud fra behovsteori kan vurdere om patienten/klienten/borgeren selv har mulighed for 
at dække sine grundlæggende behov 
At du ud fra teori om grundlæggende behov kan analysere og vurdere om patien-
ten/klienten/borgeren har brug for sygepleje til at få dækket sine behov. 
At du ud fra teori kan begrunde hvilken sygepleje der skal ydes til patien-
ten/klienten/borgeren. 

 
Nedenfor præsenteres de to del-e-tiviteter; 
1. Del e-tivitet (Individuel) 

Semester 1 / sygepleje / E-tivitet nr. 16 1. del 

Du skal: A. Læse opgivet obligatorisk litteratur  
B. Gennemse PowerPoint med voice over om D. Orems behovsteori 
C. Gennemse PowerPoint med voice over om V. Hendersons behovsteori 
D. Besvare studiespørgsmål om grundlæggende behov LINK 

 

Aflevering og 
deadline: 

Studiespørgsmål afleveres på fagwebsted for sygepleje i mappen ”e-tivitet 16” under materialer 
til aflevering senest torsdag i uge 39 

Tidsforbrug: Forventet forbrug 8 timer 

Litteratur og 
ressourcer: 

Litteratur  

Kristoffersen NJ (2006) Teoretiske perspektiver på sygepleje. I:Kristoffersen NJ, Nortved F, Skaug 

EA, redaktører. Grundlæggende sygepleje bind 4. København: Munksgaard Danmark. S. 38-52 

(scannet) 

Henderson V (2012) Sygeplejens grundlæggende principper. 7. Udgave. Dansk Sygeplejeråd 

Mathiesen J (2012) Hvad er sygepleje-Virginia Hendersons svar. I: sygeplejebogen 2. red. Hjorts-

høj M. 4. udg. Gads forlag.  

 

Læringsressourcer 

D. Orems behovsteori PowerPoint med voice over LINK 

V. Hendersons behovsteori PowerPoint med voice over LINK 

Video V. Henderson LINK 
Video D. Orems video LINK  
 

Feedback: Vejledning ved underviser ved behov, kontakt Pebs@via.dk for aftale 
Samlet skriftligt feedback fra underviser senest fredag uge 39 

 
2. Del e-tivitet (Gruppebaseret) 

mailto:Pebs@via.dk
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Modul 1 / sygepleje/ E-tivitet nr. 16 2. del 

Du/I skal: A. Læse casen om Erna.  
 

B. Læse obligatorisk litteratur og ressourcer 
 

C. I studiegruppen udarbejdes en skriftlig behovsanalyse med udgangspunkt i casen om Er-
na. Her skal I først præsentere den brugte teori og derefter med udgangspunkt i behovs-
teorien analysere hvilke grundlæggende behov Erna ikke selv kan dække, begrunde hvor-
for hun ikke kan dække dem, og eventuelt hvilke sygeplejefaglige tiltag der bør iværksæt-
tes.  
 

Studiegruppe 1 og 2 skal arbejde med D. Orems behovsteori. Her vil behovsanalysen skul-

le udarbejdes ved at analysere hvilke universelle, udviklingsrelaterede, og helbredssvigt 

relaterede behov, Erna Ikke får opfyldt, og om hun ikke opfylder disse behov, fordi hun 

ikke har evnen til at identificere, vurdere eller udføre de handlinger, der er nødvendige. 

 

Studiegruppe 3 og 4 skal arbejde med V. Hendersons behovsteori. Her vil behovsanalysen 

skulle udarbejdes ved, at I analyserer hvilke grundlæggende behov Erna ikke får opfyldt, 

og hvordan altid tilstedeværende forhold og patologiske tilstande påvirker hendes 

grundlæggende behov. I skal desuden analysere jer frem til om hun ikke opfylder disse 

behov, fordi hun ikke har viden, vilje eller styrke til at udføre de handlinger der er nød-

vendige. 

 

Den skriftlige behovsanalyse skal fylde max. 4000 tegn. I opgaven skal I anvende fagbe-

greber fra sygeplejen og I skal øve jer i at argumentere for jeres påstande. Kildehenvis-

ning skal udarbejdes i forhold til de redaktionelle retningslinjer. 

 

D. I skal skrive et indlæg på max. 1000 tegn om, hvordan det har været at arbejde med hen-
holdsvis D. Orems og V. Hendersons teori. Hvad der har været svært eller godt, og hvor-
dan I kan forestille jer, at I kan bruge teorien fremover.  

Aflevering og 
Deadline: 

Deadline C og D søndag i uge 39 
C: afleveres i afleveringsmappen ”e-tivitet 16” på fagwebstedet for sygepleje 
D: sendes pr. mail til underviseren 

Tidsforbrug: 16 timer 

Litteratur og 
ressourcer: 

Litteratur 

Kristoffersen NJ (2006) Teoretiske perspektiver på sygepleje. I:Kristoffersen NJ, Nortved F, Skaug 

EA, redaktører. Grundlæggende sygepleje bind 4. København: Munksgaard Danmark. S. 38-52 

(scannet) 

Henderson V (2012) Sygeplejens grundlæggende principper. 7. Udgave. Dansk Sygeplejeråd 

Mathiesen J (2012) Hvad er sygepleje-Virginia Hendersons svar. I: Sygeplejebogen 2. red. Hjortshøj 

M. 4. udg. Gads forlag.  

Lindahl M, Juhl C (2016) Den sundhedsvidenskabelige opgave. 3. udg. Munksgaard. Side 11-26 

(scannet) 

Læringsressourcer 

Casen om Erna LINK 

Hvad er en behovsanalyse? LINK 

 

Feedback: Der er gruppevejledning på 1 time pr gruppe via lync i forbindelse med udarbejdelse af analyseop-
gave, studiegrupperne kontakter underviser pebs@via.dk med henblik på vejledningstid 

 
 
  

mailto:pebs@via.dk
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Bilag 4: Eksempel på etivitet Modul 9 

 
Modul 9 / Tværgående projekt_ Etivitet 1 af 1       
 
Pernille Skouenborg, Lene Søndergård, Anne-Lisbeth Pedersen, Annette Fløe Møller& Mette Adler 
                       

Titel og indhold: Akademisk opgave med baggrund i et pilotstudie der undersøger et relevant emne inden for 
moduls temaer. 
 

Baggrund: Som sygeplejerske er der krav om at I kan udøve, lede, udvikle og formidle sygepleje jf. syge-
plejens virksomhedsområder. På dette modul er der derfor specielt fokus på fremgangsmå-
der og metoder til at afklare planlægge og gennemføre en systematisk undersøgelse af en 
relevant sygeplejefaglig problemstilling og at formidle dette igennem akademisk skrivning. 
Som forberedelse til dette arbejde vil I blandt andet blive præsenteret for litteratur som ret-
ter sig imod en forståelse for forskningens betydning for sygeplejens udvikling, sygeplejefagli-
ge emner som retter sig imod modulets overordnede temaer og forskningsmetodologiske 
referencerammer og vinkler. Til sammen er målet at styrke jeres evne til at være systemati-
ske i læsning, forståelse, inddragelse og anvendelse af praksis-, udviklings- og forskningsbase-
ret viden med relevans for et givent emne, men også at I tilegner akademiske kompetencer 
der gør jer i stand til at skrive en akademisk opgave med henblik på forberedelse til bachelor-
projektet på 7.sem. 
 
Projektarbejdet er planlagt som et gruppearbejde, hvor du i fællesskab med dine medstude-
rende skal undersøge en sygeplejefaglig problemstilling. Det betyder at I i fælleskab forbere-
der jer til den individuelle mundtlige teoretiske eksamen, som afslutter modul 9. For at forbe-
rede dig bedst muligt til eksamen, har vi desuden indlagt webinar som afslutning på projekt-
arbejdet. Webinarets form er tilrettelagt så det ligner eksamens form. På denne vis får du 
samtidigt øvet dine mundtlige færdigheder samt prøvet kræfter med den mundtlige form, 
som anvendes til eksamen. 
 

Mål: Det er målet med denne studieaktivitet at du som studerende kan gennemføre et pilotstu-
die der undersøger en problemstilling inden for modulets tema: Viden, værdier, kultur og 
livsanskuelse i mødet mellem sygeplejerske og patient og i sundhedsvæsnet som helhed og 
at du kan formidle gennem akademisk skrivning. Du skal derfor kunne 

 beskrive og afgrænse en sygeplejefaglig problemstilling inden for sygeplejens gen-
standsområde 

 søge, sortere og kritisk vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med 
relevans for den selvvalgte sygeplejefaglige problemstilling  

 inddrage viden om grundlæggende filosofiske, videnskabsteoretiske og forsknings-
metodologiske aspekter knyttet til sygeplejeforskning og udvikling 

 reflektere over og inddrager etiske aspekter vedrørende udviklings- og forskningsar-
bejder 

 inddrage din viden og teori om historiske, etiske, religiøse -og åndelig og eksisten-

tielle forhold som tilhører pensum for modul 9 

 indgå i et forpligtende samarbejde med medstuderende i din gruppe 

 formidle jeres fremgangsmåde og jeres resultater ved at skrive en akademisk op-
gave 

Du/I skal: Sammen med din gruppe skal du arbejde med en, af jer, udvalgt praksisrelevant sygeplejefag-
lig problemstilling.  Du/I skal planlægge og gennemføre et pilotstudie, hvor I undersøger den 
selvvalgte problemstilling. Den akademiske opgaves omgang må max være 40.000 tegn og 
skal udarbejdes i overensstemmelse med Opgavetekniske retningslinjer. Hvis der dataind-
samles i felten, skal denne overholde ”Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til 
brug i opgaver og projekter”. 
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Alle grupper får tildelt en vejleder. 
 
Del 1: 
Det betyder at du igennem processen skal arbejde med at udarbejde følgende: 

– Brainstorm eller mindmap forud for første vejledning med ideer til proces arbejdet 

 Introduktion 
o Beskrive problemstillingen nuanceret i en problembeskrivelse, ved at an-

vende litteratur fra pensum og fra litteratursøgning 
o I denne forbindelse er der her indlagt Vidensøgning i samarbejde med bibli-

otekarerne link til Etivitet om Vidensøgning 1 af 1 
o Argumentere for afgrænsning af problemstillingen til en problemformule-

ring, som angiver et spørgsmål, der kan undersøges vha. videnskabelig me-
tode 

 Metode 
o Vælge og beskrive videnskabsteoretisk referenceramme og design, som kan 

hjælpe til at belyse jeres problemformulering; metoden kan eksempelvis 
være et litteraturstudie, en spørgeskemaundersøgelse, et observations -
eller en interviewundersøgelse. 

o Systematisk argumentere for og beskrive litteratursøgnings proces samt kri-
tisk vurdere og formidle den udvalgte litteratur/empiri. Dokumentation af 
gruppens litteratursøgningsproces og litteratur vurderings proces skal ved-
lægges som bilag. 

o Indsamle empiriske data eller udvælge empiriske artikler/tekst. Ved ind-
samling af data skal Sygeplejerskeuddannelsens juridiske retningslinjer for 
indsamling af patientdata følges, og I skal have vejleders godkendelse før I 
påbegynder det praktiske omkring dataindsamlingen, herunder kontakt til 
mulige deltager. I må indsamle data blandt f.eks. sygeplejespecialister, 
personer du/I selv kender (familie/venner/bekendte), hos mennesker I 
har skabt kontakt til via patientforeninger, hos seniorgrupper, og andre 
studerende  

o Bearbejde jeres data (f.eks. transskribere interview)  

 Analyse og diskussion 
o Præsentere analyse og diskussion af jeres resultater/fund med henblik på at 

få belyst problemformuleringen 
o Diskutere metode (evt. ’metodens muligheder og begrænsninger’) 

 Konkludere 
o Konkludere i forhold til problemformuleringen 
o Perspektivere i forhold til hvordan jeres fund kan anvendes, eller kan have 

betydning for eksempelvis klinisk praksis, samfund, fremtidig forskning eller 
andet 

Hver studerende/gruppe skal desuden opgive mindst 400 siders selvvalgt litteratur. Littera-
turlisten skal sendes til vejlederen til gennemsyn. 
I skal desuden udarbejde et abstrakt/resumé jf. på baggrund af jeres projektarbejde med 
højst 2400 tegn. Se hvordan i ”retningslinjer for opgaver”.  Dette skal anvendes til webinar og 
afleveres jf. eksamenskriterier. 
 
Del 2:  
Som afslutning på projekt e-tiviteten og som forberedelse til eksamen er der webinar frem-
læggelse af proces arbejdet på gruppebasis ud fra jeres abstrakt. Der skal vedlægges en litte-
raturliste samt en kopi af den søgeproces som indgik i proces arbejdet. 
 
Webinar: Til fremlæggelsen har den enkelte gruppe 15 min til at fremlægge projektet. Efter 
præsentation diskuteres videre med udgangspunkt i abstrakt og såvel undervisere som med-
studerende kan stille spørgsmål til uddybelse omkring projektets udførelse og fund. Ligesom 
til eksamen skal projektgruppens medlemmer uddybe gennem argumentation fra praksis, 

https://studienet.via.dk/raad/NETsygeplejerskeuddannelsen_drift/Materiale/SA15_net_Aarhus/M9/e-tiviteter/Projektarbejde/vidensøgning%20del-etivitet/Etivitet%20vidensøgning_1af1.docx
https://studienet.via.dk/raad/NETsygeplejerskeuddannelsen_drift/Materiale/SA15_net_Aarhus/M9/e-tiviteter/Projektarbejde/vidensøgning%20del-etivitet/Etivitet%20vidensøgning_1af1.docx
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udviklings –og forskningsbaseret viden fra modulet. Webinaret kan have deltagelse af alle 
studerende samtidigt, da videndelingen er medvirkende til at forberede den enkelte på ek-
samens situationen. 
 

Aflevering og 
Deadline: 

Aflevering af brainstorm eller mindmap senest kl. 12 dagen før første vejledning – denne 
sendes til vejleders mail. 
 
Udkast til problemformulering skal præsenteres hos vejleder efter aftale med vejleder. I skal 
selv sørge for at aftale dette med jeres vejleder 
 
Litteraturliste med selvvalgt litteratur skal være set af tildelt vejleder - se tidspunkt i modul-
guide. 
 
Materiale til fremlæggelse lægges i studienet mappe senest dagen før afvikling af webinar. Se 
tidspunkt for webinar i modulguide. 
 
Projekt rapporten afleveres direkte til jeres vejleder pr mail jf. tidspunkt i modulguide. Pro-
jektrapporten skal ikke afleveres til censor.  
 

Tidsforbrug: 143 timer 
Der er heri inkluderet 10 timer til Viden søgning. 
 

Litteratur og res-
sourcer: 

Læringsressource: Dokument om Akademisk skrivning 
 
Projektarbejdet danner grundlag for den eksterne prøve  

I SKAL SELV UDVÆLGE OG OPGIVE MINDST 400 NORMALSIDER. Derfor er litteratur og res-
sourcer inddelt i Obligatorisk pensum, som er tekst der er pensum, givet af underviserne og 
Forslag til selvvalgt pensumopgivelse, som er tekst I kan vælge at lade jer inspirere af og 
eventuelt udvælge og opgive. 

Obligatorisk pensum: 

Henricson, M. (2014). Forskningsprocessen: Problem, formål og indledning/baggrund. In M. 
Henricson (Ed.), Videnskabelig teori og metode: Fra idé til eksamination [Vetenskaplig 
teori och metod] (1. udgave ed., pp. 55-69). Kbh.: Munksgaard.  

Henricson, M., & Billhult, A. (2014). Kvalitativt design. In M. Henricson (Ed.), Videnskabelig 
teori og metode: Fra idé til eksamination [Vetenskaplig teori och metod] (1. udgave ed., 
pp. 129-138). Kbh.: Munksgaard.  

Henricson, M. (2014). Diskussion. In M. Henricson (Ed.), Videnskabelig teori og metode: Fra 
idé til eksamination [Vetenskaplig teori och metod] (1. udgave ed., pp. 487-495). Kbh.: 
Munksgaard.  

Kjellström, S. (2014). Forskningsetik. In M. Henricson (Ed.), Videnskabelig teori og metode: Fra 
idé til eksamination [Vetenskaplig teori och metod] (1. udgave ed., pp. 71-65). Kbh.: 
Munksgaard.  

Wallengren, C., & Henricson, M. (2014). Videnskabelig kvalitetssikring af litteraturbaserede 
eksamensopgaver. In M. Henricson (Ed.), Videnskabelig teori og metode: Fra idé til ek-
samination [Vetenskaplig teori och metod] (1. udgave ed., pp. 497-513). Kbh.: Munks-
gaard.  

Vurderingsredskaber til kvalitative og kvantitative artikler ligger i Studienet 
 
Online vurderingsredskaber: 
 http://www.kliniskeretningslinjer.dk/manualer-og-skabeloner/casp-instrumentet.aspx  
http://www.kliniskeretningslinjer.dk/manualer-og-skabeloner/checklister.aspx  

 
Forslag til selvvalgt pensumopgivelse: 

https://studienet.via.dk/raad/NETsygeplejerskeuddannelsen_drift/Materiale/SA15_net_Aarhus/M9/e-ressourcer/Projekt/Læringsressource%20Akademisk%20Skrivning.docx
https://studienet.via.dk/raad/NETsygeplejerskeuddannelsen_drift/Materiale/SA15_net_Aarhus/M9/ekstern%20prøve/M9_kriterier_Eksten%20prøve.doc
http://www.kliniskeretningslinjer.dk/manualer-og-skabeloner/casp-instrumentet.aspx
http://www.kliniskeretningslinjer.dk/manualer-og-skabeloner/checklister.aspx
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Brøbecher, H. (2008). Forskningens betydning for den kliniske praksis. In B. Kamp Nielsen 
(Ed.), Sygeplejebogen 2, 1. del (pp. 145-182). Kbh.: Gad. 

Glasdam, S. (2011). Indledning: At komme i gang med et sundhedsfagligt (professions) bache-
lorprojekt. In S. Glasdam (Ed.), Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område: 
Indblik i videnskabelige metoder (pp. 17-23). Kbh.: Dansk Sygplejeråd; Nyt Nordisk For-
lag. 

Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2012). Problemformulering fra emne til fokus og spørgs-
mål. In Rienecker & Jørgensen, Den gode opgave: Håndbog i opgaveskrivning på videre-
gående uddannelser (4th ed. Pp 105-140). Frederiksberg: Samfundslitteratur.  

Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2012). Teori, begreber, metoder og fremgangsmåden 
(=hele undersøgelsens metode). In Den gode opgave: Håndbog i opgaveskrivning på vi-
deregående uddannelser (4th ed. Pp 223-252) Frederiksberg: Samfundslitteratur.  

Vejledning og 
Feedback: 

Der bliver udbudt vejledning fra vejledere 1 time pr. gruppe om ugen via Skype. Vejledningen 
aftales individuelt mellem vejleder og gruppe. I har mulighed for at sende skriftligt materiale 
til vejlederen til gennemlæsning forud for vejledningen. I det fremsendte materiale skal det 
tydeligt fremgå hvilke spørgsmål I ønsker at vejleder skal forholde sig til i gennemlæsningen. 
 
Efter fremlæggelse i webinar gives en kort mundtlig tilbagemelding til gruppen  
 
Vejleder giver tilbagemelding på projektrapporten efter eksamen. Tidspunkt for dette aftales 
direkte med vejleder.  
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Bilag 5 Konferencer hvor netbaseret sygeplejerskeuddannelse er blevet 
præsenteret i ph.d. projektet. 

Konferencerne er listet i kronologisk rækkefølge 
 

1.      Rethinking Educational Ethnography, Third Annual Conference, Napoli, 2013 
Oplæg og efterfølgende drøftelse sammen med Karen Borgnakke: Going on- and offline: Following the 

course in the light of e-pedagogical concepts. Proceedings offentliggjort i ebook: Networked Together: 

Designing Participatory Research in Online Ethnography http://www.irpps.cnr.it/e-
pub/ojs/index.php/mono/article/view/978-88-98822-02-7  

 
2.      Rethinking Educational Ethnography, Fourth Annual Conference, København, 2014 

Oplæg og efterfølgende drøftelse alene: Exploring the Online Students’ Learning Context in their Own 

Home. Proceedings udgivet på Seminar.net. International Journal of Media, Technology & Lifelong Learn-
ing: At Home with Students –Observing Online and Offline Contexts, 2015 http://seminar.net/volume-11-

issue-1-2015/236-at-home-with-students-observing-online-and-offline-contexts  
 

3.      European Conference on Educational Research, ECER 2014, Emerging Researchers’ Conference. 

Oplæg og efterfølgende spørgsmål alene: Research-based Evaluation of Web-based Professional Educa-
tion Focused on Professional Learning and Development of Professional Identity. 

 
4.      European Conference on Educational Research, ECER 2014. Oplæg og efterfølgende spørgsmål 

sammen med Karen Borgnakke: Ethnographic Strategies for Following Online and Offline Activities – In-

vestigations of the E-pedagogical Concept in Nursing Education. 
 

5.      Oxford Ethnography and Education Conference, 2014. Oplæg og drøftelse sammen med Karen Borg-
nakke: E-pedagogical strategies in the profession oriented learning context (paper) 

 
6.      Professionshøjskolernes uddannelses- og forskningspolitiske konference, 2014. ”Stand-up” med ph.d. 

præsentation: Etnografiske studier i netbaseret sygeplejerskeuddannelse med fokus på professionslæring 

og udvikling af professionsidentitet. 
 

7.      Center for Sygeplejeforskning, 10 års Jubilæum.  Indlæg + masterclass: Forskning i evaluering af Net-
baseret sygeplejeuddannelse i VIA 

 

8.      Rethinking Educational Ethnography, Fifth Annual Conference, Borås, 2015. Oplæg og efterfølgende 
drøftelse med Karen Borgnakke: Identifying e-pedagogical strategies and teacher and students positions. 

Proceedings sendt til 2. Review maj 2017 (ebook) 
 

Artikel i Gjallerhorn, Tidsskrift for Professionsstudier, 2016. Sammen med Camilla Kirketerp Nielsen: Al-

ternative rum til læring  https://www.via.dk/-/media/VIA/dk/om-
via/presse/dokumenter/publikationer/tidsskrift-for-professionsstudier/tidsskrift-for-professionsstudier-

23-2016.pdf  
  

Udveksling på Karl-Franzens-Universität Graz, University of Graz, 2016 

 
Forum Lernweltforschung // Forum Learning World Research, Innovative approaches in Higher Education 

- Oplæg og drøftelse: Online and offline learning: ethnographic studies in online nursing education 

  

http://www.irpps.cnr.it/e-pub/ojs/index.php/mono/article/view/978-88-98822-02-7
http://www.irpps.cnr.it/e-pub/ojs/index.php/mono/article/view/978-88-98822-02-7
http://seminar.net/volume-11-issue-1-2015/236-at-home-with-students-observing-online-and-offline-contexts
http://seminar.net/volume-11-issue-1-2015/236-at-home-with-students-observing-online-and-offline-contexts
https://www.via.dk/-/media/VIA/dk/om-via/presse/dokumenter/publikationer/tidsskrift-for-professionsstudier/tidsskrift-for-professionsstudier-23-2016.pdf
https://www.via.dk/-/media/VIA/dk/om-via/presse/dokumenter/publikationer/tidsskrift-for-professionsstudier/tidsskrift-for-professionsstudier-23-2016.pdf
https://www.via.dk/-/media/VIA/dk/om-via/presse/dokumenter/publikationer/tidsskrift-for-professionsstudier/tidsskrift-for-professionsstudier-23-2016.pdf
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Bilag 6 Net-uddannelsen på langs set i et Salmons ”five-stage model” og 
teknologi 

 
I det følgende beskrives Salmons 5 niveauer kort. 
 
Trin 1 – Adgang og motivation.  
På dette trin skal underviserne primært motivere de studerende til at kunne klare de tekniske udfordringer, som f.eks. 
at logge ind i Studienet og installere relevante programmer, som er tilgængelige i VIA. Det er vigtigt, at underviserne 
arrangerer en god velkomst på dette trin.  
Målet og udfordringen for de studerende er at få logget på, finde vej til deres hold- og fagwebsteder og at svare på et 
velkomst-e-tivitet. Der skal ikke være yderligere udfordringer for de studerende på dette trin. De kan let tabe motiva-
tionen, hvis det opleves for krævende.  
I denne fase er behovet for individuel støtte størst, og det er essentielt at etablere gode supportmuligheder, via tele-
fon, e‐mail eller online. Trin 1 er afsluttet, når de studerende har svaret på velkomst-e-tivitet. Det er vigtigt at sikre sig, 
at alle studerende får logget på i den første uge, samt installeret studiets programmer. 
 
Trin 2 – Online socialisering.  
De studerende begynder at vænne sig til Studienet-brugerfladen. På dette trin skal underviserne skabe muligheder for 
online socialisering. Gennem dialog skal der skabes en følelse af sammenhold i gruppen. Underviseren kan forsøge at 
samle op på, hvad gruppen har til fælles, så der måske kan skabes en form for gruppeidentitet. Nogle studerende 
deler tanker, erfaringer og opgaver med de andre i gruppen, mens det for andre kan føles svært at komme i gang.  
Trin 2 handler om at skabe tillid, der ikke er afhængig af fysisk tilstedeværelse. Det er derfor vigtigt, at fraværet af 
fysisk tilstedeværelse ses som en mulighed frem for en ulempe. Muligheder som fleksibilitet, asynkron kommunikati-
on og at man kan udtrykke sig i en sikker atmosfære er væsentlige parametre.  
På dette trin skal de studerende udveksle viden om hinandens kulturelle baggrunde. E‐tiviteter på dette trin udformes 
derfor ud fra dette formål. Lykkes det, vil der opbygges tillid og respekt mellem deltagerne, som er vigtige forudsæt-
ninger for de studerendes senere mulighed og evne til at diskutere faglige spørgsmål via den skriftlige kommunikati-
onsform.  
De studerende skal på trin 2 øve sig i at svare på andres indlæg, så e‐tiviteter skal på trin 2 være designet, så den en‐
kelte studerende er nødt til at respondere på de andre deltageres bidrag i diskussionen. 
  
Trin 3 – Informationsudveksling.  
De studerende udveksler informationer, der er relevante for undervisningen og samarbejder asynkront om at løse 
opgaver. De studerende begynder at opfatte webstederne på studienet som et netværk bestående af rigtige menne-
sker. De studerende skal se mulighederne i, at de har adgang til information fra de øvrige studerende og underviserne. 
Underviserne motiverer til, at alle deltager aktivt på, at de studerende føler et tilhørsforhold til gruppen.  
Undervisningsaktiviteterne planlægges, så de opfordrer til aktivitet og samarbejde og gennem at motivere de stude-
rende undervejs. Underviseren skal værdsætte og anerkende alle studerendes bidrag til aktiviteterne, men også gen-
nemse og kommentere indholdet i dem.  
De studerendes primære mål på trin 3, er at lære at navigere rundt i de tilgængelige informationer i kursusrummet og 
dele disse mellem sig.  
 
Trin 4 – Viden-konstruktion/-opbygning.  
Viden-konstruktion kan opstå, når de studerende udforsker spørgsmål, indtager forskellige positioner, argumenterer 
for og diskuterer deres holdninger og reflekterer over dialogen og diskussioner, og revurderer deres positioner i for-
hold hertil. Gilly Salmon finder det vigtigt, at de studerende overstår trin 3 hurtigst muligt, så de kan begynde at skabe 
viden sammen. Ikke forstået sådan, at trin 1‐3 bare kan springes over, da disse trin er betydningsfulde forudsætninger 
for det senere samarbejde.  
På trin 4 præsenterer e-tiviteterne problembaserede og praksisbaserede spørgsmål, der ikke kun har ét svar, og hvor 
svarene vil kunne præsenteres på flere måder. De faglige diskussioner sker oftere, og de studerende begynder at tage 
del i en aktiv læreproces ved at formulere synspunkter, og ved at forholde sig til andre studerendes synspunkter.  
De studerende kan i princippet lære lige så meget af hinanden som af læringsmaterialerne og kommentarerne fra 
underviserne. Læringsformen kan udvikle andre kompetencer, som evnen til at skabe ideer, vænne sig til at få dem 
kritiseret, og evnen til at omforme og genskabe ideerne i forlængelse af de diskussioner, som har fundet sted.  
Undervisernes rolle på trin 4 er kontinuerligt at væve indlæggene i diskussionerne sammen til et sammenhængende 
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resumé. På dette trin anbefales det yderligere, at underviseren trækker sig en smule tilbage, f.eks. ved at lade en af de 
studerende fra gruppen påtage sig opgaven som moderator.  
 
Trin 5 – Udvikling.  
På trin 5 begynder de studerende at bygge videre på de tanker og ideer, som de har tilegnet sig gennem de fire forud-
gående trin. Den lærende begynder at tage ansvar for egen og gruppens læring. Den lærende har opnået fuld tryghed 
ved og behersker Studienet og relevante programmer, og arbejder nu med kreativitet efter at opfylde egne behov for 
at nå sit mål.  
Kritisk tænkning (dobbelt loop) og refleksion i forhold til læresituationen, teknologi og materialet er her i fokus. Krea-
tiviteten bliver udtrykt i handlinger, hvor de studerende udnytter it og begynder at inddrage onlineressourcer, der ikke 
på forhånd er tilgængelige, såsom links, videoer, egne materialer, osv.  
Undervisningsaktiviteter har på dette trin to primære fokusområder: dels at fremme refleksionen over egen læring, og 
dels at højne værdien af læringen ved at sætte gruppens samlede erfaringer i spil, så der på den måde nås et højere 
niveau, end det var muligt individuelt. De studerende kan med fordel vende tilbage og reflektere over tidligere indlæg, 
og her se dem i lyset af deres nye vidensniveau. Neden for præsenteres et forsøg på, dels at integrere Salmon niveau-
er på langs i uddannelsen, og dels at integrere it-redskaber på langs.  
 
 

Modul Integration af Salmons Niveauer Integration it-redskaber 

1-4  Ved studiestart og den første del af Modul 1 inte-
greres Salmons niveau 1+2. 
 

 I Modul 1 + 2 vil aktiviteterne hovedsageligt være 
på niveau 3, dog kan gøres der enkelte tiltag, som 
peger mod niveau 4. Disse tiltag kunne være, at 
studerende i begrænset omfang tildeles lette mo-
derator-opgaver, og/eller bliver stimuleret til at 
eksplicitere og udveksle deres holdning eller syns-
punkter i forhold til spørgsmål, som kan have mere 
end et ”korrekt” svar. 
 

 I modul 3 integreres Salmons niveau 4 delvist eller 
helt i en del af e-tiviteterne, hvor det giver mening 
at udfordre studerende til, med faglig argumenta-
tion, at diskutere holdninger og positioner og/eller 
hvor det vurderes at studerende i højere grad kan 
tage ansvar for processen og hvor underviseren i 
højere grad samler op og kondenserer diskussion 
og konstruktion. 

 Modul 4 – e-tiviteter på niveau 2 inden og i starten 
af klinikperioden og derefter hovedsageligt e-
tiviteter på niveau 3, fordi de studerende nu er i en 
helt ny studiekontekst. 

Ved studiestart på Modul 1 i nævnte rækkeføl-
ge: 
 

 Studienet til asynkron kommunikation og 
videndeling, herunder opsætning af pro-
jektwebsted med dokumentbibliotek og 
”Besked-webpart” 
 

 Lync til synkron onlinekommunikation, 
herunder chat, lyd og video-samtaler 
 

 Office-pakken, specielt Word og OneNote 
med henblik på skriftlig kommunikation 
 

 Mindview til at skabe overblik og brain 
storm 
 

 ePortfolio som ”elektronisk ringbind” og 
samarbejdsmedie 
 

 Wiki som videnopsamlingsredskab, herun-
der opbygning af linkstruktur og kategori-
sering af indhold 
 

Modul 2: 

 Diskussionsfora i studienet – anvendelse i 
f.t. opponance-funktion og anden faglig 
dialog 
 

 Optage foto-, lyd- og filmklip og basal redi-
gering heraf med henblik på distribution 
 

 Opsætning af brugervenlige links-samlinger 
 

 Refworks til referencestyring og wordinte-
gration 
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Modul 3:  

 Blog - med henblik på kronologisk og kate-
goriseret præstation af asynkron kommu-
nikation 
 

 PowerPoint/prezi som præsentationsred-
skab 

5-8  

 På Modul 5 er en del af studiekonteksten igen ny 
for studerende (i den tværfaglig periode) og derfor 
vil det i denne periode være hensigtsmæssigt at 
indlægge niveau 3 e-tiviteter i starten (hvis det 
overhovedet er muligt at arbejde med e-tiviteter i 
denne periode, da de andre medstuderende jo ik-
ke deltager i onlineuddannelse). 
 

 Ellers skal der i modul 5 og 7 være en stadig stær-
kere overvægt af niveau 4 e-tiviteter. Her udfor-
dres de studerende mere og mere i forhold til pro-
cesstyring og diskussion og videnkonstruktion. En-
kelte aktiviteter i modul 7 kan være vinklet, så de 
delvist drejer sig mod Salmons niveau 5 – herunder 
fx at studerende finder og anvender onlineres-
sourcer uden for studienet, med henblik på udvikle 
sit eget læringsmiljø/platform eller fx at studeren-
des udfordres til at tage et metakognitivt perspek-
tiv på bestemte læringsaktiviteter 
 

 Modul 6-8 – i løbet af modulerne skal der være en 
stadig større drejning mod niveau 4. 

 
Modul 5:  

 Introduktion til Pod/Webcast-mediet og 
simpel produktion heraf – anvendes i for-
hold til præsentation af eget fag 

 Udvikle kompetencer i forhold til redigering 
af billede, lyd og video mhp. Webcast-
produktion 
 

Modul 7  

 Gøre de første tiltag til projektstyring via 
kalender og opgavelister og eventuelt 
Mindview med henblik på modul 7 prøve 
 

 Gøre de første tiltag til at undersøge og 
anvende mulige lærings-, videndelings- og 
samarbejdsressourcer som befinder sig on-
line uden for den kendte og fælles plat-
form/miljø. 

 

9-13  

 Udelukkende niveau 4 og 5 aktiviteter. I starten af 
perioden overvægt af niveau 4, men øget anven-
delse af niveau 5 e-tiviteter i mod slutningen af pe-
rioden, så de studerende kan føle sig rustet til at 
arbejde meget selvstændigt, selvkritisk meta-
refleksivt i forbindelse med bachelorprojektet. 

 
Modul 9-13 

 Udvikle kompetencer i forhold til projekt-
styring via kalender, opgavelister, Mind-
view og refWorks mv. med henblik på ar-
bejde med større akademiske opgaver og 
udviklingsprojekter 
 

 Udvikle kompetencer i forhold til it-
værktøjer til brug for undersøgelser og an-
vendelse onlinebaserede læringsressourcer 
og samarbejdsressourcer, som befinder sig 
uden for den kendte og fælles plat-
form/miljø. 
 

 Vurdere og argumentere for relevansen af 
den valgte lærings-, videndelings- og sa-
marbejdsressource i forhold til situationen 
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Bilag 7 Etivitet – Hvad er en teknologisk problemstilling 

 
Modul  13/ E-tivitet nr. 2 

Titel og indhold: Hvad er en teknologisk problemstilling.  

 
Denne etivitet fører frem til, at du kan se på din sygeplejefaglige praksis og dit valgte tema for 
dit Bachelorprojekt og her identificere mulige teknologiske problemstillinger, der kan indgå 
som en dimension i projektet. 

Baggrund:      Teknologier er til stede overalt i hverdagslivet, og mange hverdagsteknologier, (smartpho-
nes, computerprogrammer, fitnessure) anvendes også i sundhedsfaglige sammenhænge, men 
her bliver de hurtigt enten usynliggjort eller problematiseret, når de integreres i klinisk praksis. 
For eksempel kan man ikke anvende en smart-phone med samme selvfølgelighed i en klinisk 
praksis som man gør i hverdagslivet, idet der er skærpede tekniske, etiske, juridiske og prakti-
ske problemstillinger der skal tages hensyn til, når disse teknologier, integreres i den kliniske 
praksis. 
     Tidsånden dikterer, at teknologier er løsninger på sundhedsvæsenets udfordringer og sund-
hedsvæsenet anvender mange former for teknologi. Ny forskning viser, at teknologi og faglig-
hed ikke kan skilles ad. Derfor er det sygeplejefagligt relevant at have et skærpet fokus på tek-
nologier for at kunne fastholde sygeplejefagligheden. 
     Begrebet ’teknologi’ betegner både processer (anvendelse af videnskab og teknik i industri 
og organisationer etc. for at opfinde nyttige ting eller til at løse problemer) og konkret redska-
ber (maskiner, software). 
     Der er mange problemer forbundet med anvende teknologier i sygeplejefaglig praksis og 
sygepleje kan ikke undvære hjælpen fra teknologierne. Derfor er det vigtigt at være opmærk-
som på hvordan teknologiernes indvirker på sygepleje. Derfor er det relevant at arbejde med 
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en teknologisk dimension i et bachelorprojekt, da teknologierne har indvirken på mennesker, 
sygepleje, lokal sundhedspraksis og organisering af sundhedsydelser. Spørgsmål som: ”Hvad er 
sygeplejerskens og de andre sundhedsprofessionelles forståelse af teknologier?”, ”Hvad er 
teknologiernes rolle i sundhedspraksis?” eller ”Hvordan kan man som sundhedsprofessionel 
være med til at kvalificere den konkrete anvendelse af teknologi på et givent praksisfelt?” er 
vigtige spørgsmål at reflektere over. 
    Det er frugtbart at forstå teknologier som mere end redskaber. Teknologier er også kulturelle 
og materielle artefakter, der er udviklet og designet som hjælperedskaber, og som i praksis 
bruges til at iværksætte processer i sygepleje. Mennesker forandrer sig kulturelt, socialt og 
mentalt i mødet med teknologi. Selvom teknologier er fysiske redskaber eller sociale måder af 
organisere arbejdet på, påvirker de ikke bare den måde, sygepleje udføres på, men også den 
måde sygeplejersker tænker sygepleje på. Eksempelvis har en kuglepen forskellige effekter og 
betydninger om man arbejder i en organisation, hvor der anvendes papir og blæk til at doku-
mentere på eller man er i en organisation, hvor al dokumentation er digitaliseret. 
     I dag forstås teknologi på arbejdspladsen oftest som digitale teknologier der omfatter såvel 
tekniske platforme som tablets, smartphones, touch screens, digitale dråbetællere og soft-
waresystemer som Elektronisk Patientjournal, Klinisk logistik og sundhedsfaglige Apps.  Kom-
plekse digitale teknologier er svære at lære og de forandres hurtigere end tidligere tiders tek-
nologier. Forskning har vist, at sygeplejersker opfatter disse teknologier mindre selvfølgeligt og 
udfordrende for deres faglighed. 
     At inddrage en teknologisk dimension i bachelorprojekterne gør det nemmere for dig som 
fremtidens sygeplejerske at holde fokus på al slags teknologi som noget virksomt og hjælpsomt 
i arbejdslivet – netop med det formål at kunne bevare fokus på fagligheden. 

Mål:  At du tilegner dig viden om teorier om teknologi 
 At du kan anvende en teori om teknologibegrebet til at fremanalysere en eller flere 

teknologiske problemstillinger i dit Bachelortema 
 At du gør dig relevante overvejelser over, hvorledes en eller flere af de fremanalyse-

rede teknologiske problemstillinger kan indarbejdes i projektet. Overvejelserne skal 
munde ud en eller flere teknologiske fokuspunkter i bachelorprojektets projektbeskri-
velse. 

Du/I skal: Del 1: 
Foretage en litteratursøgning efter teori om teknologi og eller teknologiforståelse 
Vurder den/de valgte teoriers anvendelighed for dit/jeres projekttema 
Præsentere den/de valgte teorier i et essay svarende til max 2 normalsider (4800 anslag) m. 
kilder, der lægges i  
 
Del 2: Drøfte i et webinar med medstuderende, hvor du/I kort præsenterer dit/jeres bachelor-
tema og jeres overvejelser over den/de fremanalyserede teknologiske problemstillinger. Dette 
skal være udgangspunkt for sparring og feedback fra deltagerne omkring dit/jeres valg. 

Aflevering og 
Deadline: 

Del 1: Deadline 04/09 kl. 00.00 
Del 2: Webinar 14/9 kl. 15-17 

Tidsforbrug: 28 timer  

Litteratur og res-
sourcer: 

Litteratur: 
Huniche, L.  & F. Olesen (red) (2014) Teknologi i sundhedspraksis. Munksgaard 
 
Hasse & Brok (red): (2015) TEKU-Modellen Teknologiforståelse i professionerne. Upress (kan 
downloades gratis fra https://www.saxo.com/dk/teku-modellen-%E2%80%93-
teknologiforstaaelse-i-professionerne_epub_9788793060203 ) 
 
Ressourcer: 
Bossen, C. Hvordan skaber vi ønskværdige ordener? It som ordenskabende teknologi i sund-
hedsvæsenet. I: Schiølin K. & S. Riis (red.) (2013) Nye spørgsmål om teknikken. Aarhus Universi-
tetsforlag s.323-339 
 
Friis, J.K.B.O. Hvad har hermeneutik at gøre med radiologisk praksis? I: Schiølin K. & S. Riis 
(red.) (2013) Nye spørgsmål om teknikken. Aarhus Universitetsforlag s.341-359 

https://www.saxo.com/dk/teku-modellen-%E2%80%93-teknologiforstaaelse-i-professionerne_epub_9788793060203
https://www.saxo.com/dk/teku-modellen-%E2%80%93-teknologiforstaaelse-i-professionerne_epub_9788793060203
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Hasse C. & O. Tafdrup Teknologifetichisme eller teknologiforståelse? Begærets funktion i om-
gangen med nye redskaber. I: Schiølin K. & S. Riis (red.) (2013) Nye spørgsmål om teknikken. 
Aarhus Universitetsforlag s.303-322 
 
Christensen, A. S. Teknologibegrebet I: Bondorf, S. & J.M. Strømstad. (red.) (2014) Sundhedsin-
formatik En grundbog.Munksgaard. s. 25-52 
 
Vingtoft S. & a.S.Christensen. ALT-modellen I: Bondorf, S. & J.M. Strømstad. (red.) (2014) 
Sundhedsinformatik En grundbog.Munksgaard. s. 53-74 
 
http://www.ibm.com/watson/index.html  
 
http://vel-tek.raymondkolbaek.dk/#home  
 
http://mob-sund.raymondkolbaek.dk/#home  
 
http://medicalfuturist.com/  
 
https://www.mobilesmith.com/ 
 
https://www.facebook.com/futurism/  

Vejledning og 
Feedback: 

Der udbydes vejledning til valg af relevant teknologisk problemstilling i Bachelorprojektet sva-
rende til ½ time pr studerende/gruppe.  

  
  

http://www.ibm.com/watson/index.html
http://vel-tek.raymondkolbaek.dk/#home
http://mob-sund.raymondkolbaek.dk/#home
http://medicalfuturist.com/
https://www.mobilesmith.com/
https://www.facebook.com/futurism/
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Bilag 8 Creative Commons for Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse 
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Bilag 9 Eksempler på egenproducerede læringsobjekter 

 

Figur 12: Talking Head PowerPoint Præsentation 

Figur 11: Interaktiv PowerPoint Case 

Figur 15: Etivitet 

Figur 14: Video til Læringsobjekt 

Figur 10: Nationalt Stort Læringsobjekt 

Figur 13: Multible Choice Test i PowerPoint 


