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Beskrivelse af den professionsspecifikke teknologiprofil
Beskrivelsen struktureres efter Pejlemærker for sundhedsuddannelsernes teknologifokus1:
1.
2.
3.
4.
5.

Den sundhedsprofessionelle anvender teknologi sikkert og kompetent i sin praksis.
Den sundhedsprofessionelle understøtter borgerens teknologianvendelse.
Den sundhedsprofessionelle omstiller sig til teknologiske forandringer.
Den sundhedsprofessionelle indgår i teknologisk innovation.
Den sundhedsprofessionelle reflekterer etisk og kritisk over teknologianskaffelse og -anvendelse.

Formålet med teknologi for sygeplejersker
Anvendelse af teknologi i professionen har til formål at optimere og understøtte, at sygeplejersken selvstændigt kan varetage komplekse og udviklingsorienterede situationer i sygepleje og intervenere i samspil
med patient, borger og pårørende samt øvrige sundhedsprofessionelle.
Sygeplejersken skal forholde sig kritisk reflekterende til udvikling og implementering af den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling.
1. Sygeplejersken anvender teknologi sikkert og kompetent i sin praksis
Sygeplejersken skal selvstændigt kunne identificere, udvælge, vurdere og sikkert anvende de til enhver tid
relevante teknologier i udøvelse af omsorg, pleje og behandling til patienter og borgere.
2. Sygeplejersken understøtter borgerens teknologianvendelse
Sygeplejersken skal kunne agere ud fra et helhedssyn på teknologi bestående af teknik, viden, organisation
og produkt og aktivt inddrage og understøtte patient, borger, pårørende og fagprofessionelles teknologianvendelse gennem vejledning, undervisning og formidling.
3. Sygeplejersken omstiller sig til teknologiske forandringer
Sygeplejersken skal kunne omstille sig til teknologiske forandringer og kunne vurdere og reflektere kritisk
over de forandringer, som teknologier skaber i sygeplejerskens virksomhedsområde og i selvforståelsen af
sygeplejerskens ansvar og kompetence.
4. Sygeplejersken indgår i teknologisk innovation
Sygeplejersken skal kunne anvende teknologi som middel til at forbedre patient og borgers livssituation og
samtidig identificere, kvalificere og udvikle muligheder for brug, anvendelse og innovation af alternativer
til eksisterende teknologiske løsninger med henblik på at forandre praksis i en sygeplejefaglig kontekst.
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5. Sygeplejersken reflekterer etisk og kritisk over teknologianskaffelse og -anvendelse
Sygeplejersken skal kunne reflektere etisk og kritisk over anvendelse af teknologi på individ-, gruppe- og
samfundsniveau samt agere inden for rammerne af gældende etiske kodeks og lovgivning nationalt som
internationalt.
Eventuelle forslag til justering af uddannelsens bekendtgørelse
Indholdet i teknologiprofilen kan rummes inden for eksisterende læringsmål, og der er ikke behov for ændring i uddannelsens bekendtgørelse.

Teknologiprofilen er udarbejdet af uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen august 2019.
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