
 

Nyt om e-læring og digitalisering 

God brug af e-læring, digitalisering og IT generelt er noget af det,som 

fakultetet har meget fokus på, dels i uddannelsesudvikling og dels i 

uddannelsesadministration. 

Problemer med at læse denne email, 

så prøv webudgaven 

   

 

 

 

  

 

Digital Administration på SUND 

 

 

Igennem flere år har Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet arbejdet med 

forskellige digitaliseringsinitiativer. 

Fakultetet har dels været med til at udvikle og implementere 

digitaliseringsinitiativer udsprunget fra strategier og projekter forankret i 

universitetets fællesadministration, og dels arbejdet med digitale initiativer på 
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eget initiativ og efter egne behov  

Fakultetet har nu besluttet at samle alle disse forskellige initiativer under ét 

fælles projekt DIAS (DIgital Administration på SUND). Kort fortalt skal DIAS sikre 

overblik over og gennemskuelighed i de forskellige initiativer, som har til formål 

at understøtte kvalitetsarbejdet samt opfylde fakultetets vision om en 

tidssvarende og effektiv studieadministration. Læs mere om DIAS og se 

statusrapporter for igangværende initiativer her 

 

I dette nyhedsbrev retter vi særligt fokus mod to af initiativerne under DIAS, 

nemlig to nye digitale platforme. 

 

 

SUND EVA                                  
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har udviklet en ny IT-platform for bedre at 

kunne følge op på evalueringer af fagene, faggrupper og hele uddannelser. 

Systemet præsenterer resultater fra alle undervisningsevalueringer siden 

efteråret 2012. Med et enkelt klik kan brugeren få et overblik over en hel 

uddannelse, hvor godt den klarer sig i forhold til de andre uddannelser på 

fakultetet, eller hvordan udviklingen har været over tid. Der er mulighed for at 

gå i detaljer med de enkelte fag, set i forhold til andre fag og i forhold til 

svarprocent. Brugeren kan se de studerendes kommentarer sammen med de 

kvantitative data. 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Sundhedsvidenskab/Kvalitet_dokumentation_tal/DIAS


  

De studerendes undervisningsevaluering er en del af grundlaget for en 

kontinuerlig udvikling af undervisningens kvalitet, hvilket uddannelserne 

systematisk skal følge op på som beskrevet i SDU’s interne kvalitetspolitik . Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet har derfor i mange år haft en strategi for, 

hvordan evalueringerne udformes, hvor tit de udsendes samt hvem der 

efterfølgende får tilsendt resultaterne for hvert enkelt fag.  

Der pågår for tiden et revisionsarbejde af fakultetets evalueringspraksis. Dette 

arbejde har dels til formål at sikre, at undervisningsevalueringer fortsat lever op 

til eksterne krav og til SDUs kvalitetspolitik, dels at opnå en mere strømlinet 

arbejdsproces. Det er også ønskeligt at højne svarprocenten i forhold til hidtidige 

evalueringer. Desuden har etableringen af SUND EVA givet nye muligheder for 

distribution af evalueringsresultater til interessenter. Det er således målet at 

sikre en mere systematisk proces for distribution af og opfølgning 

på evalueringsresultater. 

IT-platformen understøtter således både fakultetets generelle kvalitetsarbejde, 

men er også en hjælp til den enkelte underviser i forbindelse med evaluering af 

egen undervisning. Den er tilgængelig for alle ansatte ved det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet og studenterrepræsentanter i studienævnene, 

og vi har kaldt den SUND-EVA . 

http://www.sdu.dk/da/Om_SDU/Dokumentation_tal/Uddannelseskvalitet/Kvalitetspolitikken
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Sundhedsvidenskab/Kvalitet_dokumentation_tal/Undervisningsevaluering


 

Arkitekten bag SUND-EVA, Bruno Mølgaard Geertsen kommer gerne på besøg i de 

enkelte studienævn og introducerer til platformen. I kan kontakte Bruno på e-

mail: bmgeertsen@health.sdu.dk eller mobil 9350 7065 

 

 

SUND Praktik 

  

Syddansk Universitet sender hvert år omkring 1200 medicinstuderende ud i 

praktik på sygehuse i Region Syddanmark, og det har længe været et ønske at få 

digitaliseret den omfattende kommunikation og logistik, som er forbundet med 

praktikforløbene, således at alle interessenter får let og brugervenlig adgang til 

nødvendig information. 

  

Uddannelse & Kvalitet ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat har 

derfor i samarbejde med Dansk Telemedicin udviklet en digital platform til 

administration, fordeling og kommunikation i forbindelse med studerendes 

praktikophold. Platformen kan ses her: http://sundpraktik.sdu.dk 

  

Sundpraktik.sdu.dk blev lanceret i marts 2015. Platformen bruges til 

kommunikation mellem fakultet, praktiksteder og studerende. 

  

Studerende kan finde såvel faglig som praktisk information om praktiksteder, 

læse praktikregler og målsætninger for opholdene, se tidligere evalueringer samt 

ansøge om praktik via systemet. 

mailto:bmgeertsen@health.sdu.dk
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Praktikstederne kan finde årshjul for praktikforløb, se lister, grafer og 

kontaktoplysninger på de studerende, som er fordelt til afdelingen i forskellige 

perioder, udfylde praktikstedets lokale udmøntning af målsætninger, holde øje 

med evalueringer i tekst og grafik samt uploade video- og tekstmateriale til 

studerende. 

I løbet af efteråret 2015 bliver det muligt for praktikstedernes kliniske lektorer 

at bedømme studerendes ophold via platformen, ligesom opfølgning på 

evalueringer, udarbejdelse af handlingsplaner og andet kvalitetsarbejde vil være 

understøttet digitalt. Samtidig bliver det muligt at lave en delvist digital 

fordeling af de studerendes praktikforløb, hvilket vil udgøre en betydelig 

administrativ lettelse og gøre det muligt at koncentrere indsatsen om at hjælpe 

studerende med særlige forhold. 

  

Det forventes, at praktikplatformens funktioner er fuldt udrullet ved udgangen af 

2015. I første omgang benyttes praktikplatformen til praktik på medicinstudiet, 

men det vil blive taget op til overvejelse, om systemet skal udvides til at 

omfatte flere af fakultetets uddannelser. 

Spørgsmål til SUND Praktik kan rettes til AC- Fuldmægtig Kirsten 

Zeuthenkzeuthen@health.sdu.dk   

 

 

Ny hjemmeside for uddannelsesudvikling på SUND 
 

Fakultetet har oprettet en ny hjemmeside til at understøtte den pædagogiske 

kvalitetsudvikling af fakultetets uddannelser. På hjemmesiden vil man blandt 

andet kunne se, hvorledes fakultetet udmønter de bærende principper for 

aktiverende undervisning og aktiv læring. Siden opdateres jævnligt med 

inspirationsoplæg, nyttige links, aktiviteter indenfor området mv.  

Se mere her  

 

 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af dette 

nyhedsbrev er: 

 

Dorthe Majlund Sørensen 

E-læringskoordinator 

6550 2998 

dksorensen@health.sdu.dk    
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Kender du nogen som kunne være interesserede i at modtage dette og fremtidige nyhedsbreve, så send en mail 

tildksorensen@health.sdu.dk.  
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