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BAGGRUND

• 2011 – Bunden opgave fra VIAs top (Sygepleje og Socialrådgiverudd.)

• 2012 – 18 stud starter i Viborg

• 2013 – 25 stud starter i Aarhus

• 2016 – 1. hold dimitterer januar (4 på normeret tid)(

• 2017 – 2. hold dimitterer januar (11 på normeret tid)



PROJEKT – ORGANISERING OG ORGANISATION

• 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 direkte 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 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 

kompetencer til at 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 udbudssteder og kliniske undervisningssteder 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



PROJEKTORGANISERING



ET DIGITALT ØKOSYSTEM



EDIDAKTISK GRUNDLAG

http://www.gillysalmon.com/e-tivities.html

http://www.gillysalmon.com/e-tivities.html


UDVIKLINGSAKTIVITETER - ETIVITETER OG 
LÆRINGSRESSOURCER

Knapt 5000 elementer i ”repositoriet”

Udviklet 202 etiviteter

14 cases

244 ressourcer

på det første hold



LÆRINGSRESSOURCER



KOMPETENCEUDVIKLING (IT-TEKNISK/PÆDAGOGISK)

• Brevskole

• Selvinstruerende uv-materialer

• Sidemandsoplæring

•Webinarer

• Kompetencespind



DRIFT (IT, BYGNING-SERVICE, STUDIEADM, 
STUDIEVEJLEDNING)

• Lokal it-support

• Studieadm

• Studievejledning

• Biblioteksservice

• Bygning/service 

• print



AFLEDTE FORHOLD

• Jura
• Samtykkeerklæringer

• Facebook
• No go

• Copyright/Intellektuelle rettigheder
• Creative Commons

• Følgeforskning
• ph.d. projekt på KU




