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Formål 

Følgende er et institutionelt rammedokument, som er blevet til i et samarbejde mellem sundhedsuddannelserne, 
sygeplejerskeuddannelsen og biblioteket ved UCN. Dokumentet omhandler informationskompetence hos de stude-
rende ved: Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen, Jordemoderuddannelsen, Radiografuddannelsen 
og Sygeplejerskeuddannelsen.  
Dokumentets formål er at danne en ramme for samarbejde og en fælles forståelse af og mål for den studerendes 
informationskompetence. På baggrund af denne ramme tolker den enkelte uddannelse en lokal udlægning af sam-
menhæng med de enkelte semestres læringsudbytter.  
 

Informationskompetenceprofilen  
Sigtet med profilen er, at den studerende opnår generiske kompetencer, der gennem arbejdet med professionsret-
tet viden tilskynder til refleksion under studiet samt en stræben mod at blive en reflekterende praktiker. Informati-
onskompetenceprofilen skal facilitere den studerendes opmærksomhed på det relevante videngrundlag (1).  
Slutkompetencer for en sundhedsfaglig professionsbachelor er at kunne fremme og udøve en videns- og professions-
baseret praksis, som bl.a. baserer sig på evidens og etik. Informationskompetenceprofilen består af følgende ele-
menter, som kan understøtte denne slutkompetence:  
 

 
 
Fig. 1 Elementerne i informationskompetenceprofilen 
  

•kontinuerligt informationsbehov 

•videndatabaser som er relevante for emnet

•søgestrategier og -teknikker

•teknologiske muligheder for videndeling

•dokumentation af søgninger

•referencehåndtering

At holde sig fagligt ajour og 
opsøge ny viden via færdigheder 

og kompetencer i:

•forskningsmetoder

•forskellige publikationstyper

•selektion af søgeresultater

•redskaber til kritisk læsning

•refleksion over egen og andres 
informationskompetence

At reflektere i forhold til ny viden 
via færdigheder og kompetencer i:

•evidensbaseret fokus både i den teoretiske og 
kliniske del af uddannelsen

•evidensbaseret arbejde som færdiguddannet 
sundhedsprofessionel

•en etisk funderet professionspraksis 

At reflektere over og anvende 

ny viden til:
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Baggrund  
I forbindelse med 2016 bekendtgørelserne om uddannelse til professionsbachelor for de sundhedsfaglige uddannel-
ser listes mål for den enkelte uddannelses læringsudbytte omfattende viden, færdigheder og kompetencer (2-6).  
Sundhedsuddannelserne, Sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg, Thisted og Hjørring og UCN biblioteket samarbejder 
om, at der opstilles slutmål for informationskompetence hos en sundhedsfaglig studerende ved UCN. I bilag A ses 
uddrag fra de sundhedsfaglige uddannelsesbekendtgørelser samt centrale læringsudbytter, der direkte eller indi-
rekte fordrer informationskompetence. 

Det teoretiske afsæt 
Den begrebsmæssige afklaring af informationskompetence er inspireret af Christine Bruce’s forskning i information 
literacy (7,8). Hendes teori om informationskompetence er inddelt i syv kategorier med forskellige karakteristika. Der 
er desuden hentet inspiration i ”Informationskompetence og begrebets 3 ben” (9), som er udarbejdet i det tidligere 
Biblioteksudvalg ved Sundheds CVU Nordjylland. I dette udvalg sad repræsentanter fra de 5 sundhedsfaglige grund-
uddannelser samt Biblioteket.  I forbindelse med udvalgets forståelse af begrebet informationskompetence tog ud-
valget afsæt i Bruce’s teori og sammenfattede de 7 kategorier til 3 – se figur 2. 
 

 
Fig. 2 Informationskompetence og begrebets 3 ben 

Perspektiver 
”DOSIS projekt” er igangsat efteråret 2018. Formålet er at undersøge sammenhængen mellem anvendelsen af DOSIS-

guiden som et didaktisk redskab og studerendes erhvervede viden, færdigheder og kompetencer indenfor systema-

tisk informationssøgning (10). 
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Informationskompetence og Studieaktivitetsmodellens 4 kategorier 
Hovedparten af elementerne i Informationskompetenceprofilen (se fig. 1) kan ses i tæt sammenhæng med aktivite-
terne i de 4 kategorier i studieaktivitetsmodellen. En del af de studieaktiviteter, som understøtter informationskom-
petenceprofilen vil foregå udelukkende i regi af den enkelte uddannelse, en del i regi af Biblioteket og en del i snitfla-
den mellem uddannelse og Bibliotek. Det er derfor vigtigt, at faglig toning og progression i forhold til 
informationskompetenceprofilen aftales og afvikles i et tæt samarbejde mellem den enkelte uddannelse og Biblio-
tek. Den enkelte uddannelse kan med afsæt i den fælles informationskompetenceprofil udarbejde lokale dokumen-
ter og aftaler. 
UCN Biblioteket har i lighed med uddannelserne ved UCN udarbejdet sin version af studieaktivitetsmodellen, som 
den udfoldes i regi af Biblioteket / i snitfladen mellem uddannelse og Bibliotek (fig. 3). Den illustrerer, hvorledes den 
studerende kan tilegne sig informationskompetence via aktiviteter i alle 4 kategorier. Aktiviteterne spænder fra ske-
malagt undervisning, forberedelse via fysiske og elektroniske læringsobjekter, selvstudie via bibliotekets fysiske og 
elektroniske tilbud til den studerendes og opsøgning af vejledning i Biblioteket.  

 

 

Fig. 3 Biblioteket i Studieaktivitetsmodellen gældende for samarbejdet for samtlige uddannelser og Biblioteket i UCN. I Bibliotekets regi facilite-
res e-læring via ucnbib.dk og Canvas. 
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Bilag A 
De 5 bekendtgørelser om uddannelse til professionsbachelor i hhv. ergoterapi, fysioterapi, jordemoderkundskab, 
radiografi og sygepleje er læst mhp. at finde dokumentation for at sætte fokus på informationskompetence. 
For alle 5 bekendtgørelser er følgende afsnit læst: Kapitel 1: Formål samt bilag 1: mål for læringsudbytte.  
 
Bilag A skal læses på flg. måde: 
Citater: Citater fra bekendtgørelserne, som vurderes relevant ift. informationskompetence. Efter hvert citat er angi-
vet, hvilken bekendtgørelse, det kommer fra (se referencelisten på s. 8) 
Læringsudbytte i relation til informationskompetence (nøgleord): Nøgleord fra citaterne, der især har relevans for 
informationskompetence. 
Elementer i informationskompetenceprofilen: Fortolkning af citater / nøgleord i lyset af det teoretiske afsæt (se 
referencer 7-9). 

Kapitel 1 - Formål (2-6) 

 

Formål 

Citater fra bekendtgørelser 

• udøve, koordinere og lede ergoterapi med henblik på gennem evi-
densbaseret praksis … (6) 

 

• fremme og understøtte evidensbaseret praksis (4) 
 

• koordinere patient- og borgercentreret fysioterapeutisk virksomhed 
gennem evidensbaseret praksis (5) 

 

• intervenere med afsæt i en evidens- og forskningsbaseret praksis i 
alle dele af sundhedsvæsenet (2) 

 

• den uddannede opnår kompetencer til at kunne deltage i forsk-
nings- og udviklingsarbejde og til at kunne fortsætte i teoretisk og 
klinisk kompetencegivende efter- og videreuddannelse (2-6) 

 
 

Læringsudbytte i relation til in-
formationskompetence 
(nøgleord fra citaterne) 

 
 
 

• evidensbaseret praksis 

• evidens- og forskningsbaseret praksis 

• forsknings- og udviklingsarbejde 

• efter- og videreuddannelse 
 

Elementer i informationskompe-
tenceprofil 

 
 
 

• anerkendelse af et kontinuerligt Informationsbehov 

• stræber mod at blive en reflekterende praktiker ved at arbejde med 
viden 

• stræber mod at blive en etisk reflekterende praktiker  
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Bilag 1: Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor … 

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professions-

bachelor i … skal opnå i uddannelsen (2-6) 

Viden 

Citater fra bekendtgørelser 

• har viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsme-
tode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt 
relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professi-
onspraksis (2-6) 
 

 

Læringsudbytte i relation til in-
formationskompetence 
(nøgleord fra citaterne) 

 
 

• forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis 

• kvalitetssikring og –udvikling 
 

 

Elementer i informationskompe-
tenceprofil 

 
 
 

• anerkendelse af et informationsbehov  

• refleksion over professionens forskningsbaserede viden 
 

Færdigheder 

Citater fra bekendtgørelser 

• mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere 
og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og del-
tage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde (2-6) 

 

• mestre udvikling af egen fagidentitet på baggrund af evidensbase-
ret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudøvel-
sen (3) 

 

• mestre kontinuerlig udvikling ved løbende kritisk refleksion og im-
plementering af ny viden frembragt i sundhedsvidenskabelig forsk-
ning samt i professionens kliniske forskning (5) 

 

Læringsudbytte i relation til in-
formationskompetence 
(nøgleord fra citaterne) 

 
 

• opsøge og vurdere empiri, teori og forskningsmetoder 

• evidensbaseret viden 

• ny viden 
 

 

Elementer i informationskompe-
tenceprofil 

 
 

• kendskab til forskningsmetoder og publikationstyper 

• databasekendskab 

• søgestrategier 

• søgeteknikker 

• analoge og digitale muligheder for videndeling 
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Kompetencer 

Citater fra bekendtgørelser 

• håndtere udøvelsen af evidensbaseret praksis (6) 
 

• udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for 
og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov (2- 6) 

 

• udvikle egen viden og færdigheder gennem livslang læring (5) 
 

• håndtere grundlæggende akademiske arbejdsmetoder, herunder 
refleksion, vurdering og formidling af praksis, udviklings- og forsk-
ningsbaseret viden relateret til professionen specifikt og sundheds-
faglig virksomhed generelt (4) 

 

• håndtere og integrere national og international praksis-, udviklings- 
og forskningsviden i argumentation for og refleksion over sygepleje 
(2) 

 

• håndtere og påtage sig ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke 
empiri, teori og forskningsmetoder samt deltage i innovations-, ud-
viklings- og forskningsarbejde (2) 

 

Læringsudbytte i relation til in-
formationskompetence 
(nøgleord fra citaterne) 

 
 
 

• evidensbaseret praksis 

• holde sig fagligt ajour 

• livslang læring 

• akademiske arbejdsmetoder 

• vurdering af forskningsbaseret viden 

• håndtere og integrere udviklings- og forskningsviden 

• ansvar for at opsøge, vurdere teori og forskningsmetode 
 
 

Elementer i informationskompe-
tenceprofil 

 
 
 

• referencelæsning og –håndtering 

• dokumentation af søgninger 

• opmærksomhed på redskaber til kritisk læsning 

• selektion af søgeresultater 

• refleksion over egen og andres informationskompetence 
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