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UC SYD udbyder sundhedsfaglig diplomuddannelse i
professionspraksis for sygeplejersker med sårfunktion i
primær og sekundær sektor.
De tre diplommoduler inden for sår samt det
obligatoriske modul Praksis – Videnskabsteori og metode
giver mulighed for merit på masteruddannelse indenfor
sår: ”Master i Avanceret Sykepleje” ved Høgskolen Sørøst
Norge, Drammen, Norge.

INDLEDNING
Den demografiske udvikling viser, at antallet af
mennesker med kroniske sygdomme vil stige herunder
antallet af livsstilsbetingede sygdomme. Mennesker med
kroniske sygdomme er ofte karakteriseret ved at have
langvarige forløb med komplekse og sammensatte
behov. Mange har eller er i risiko for at få forskellige ty-
per af sår. Sår kan medføre langvarige forløb med
smerter, isolation og andre lidelser. Derudover har
samfundet store udgifter til behandling af sår.
Sygeplejersker inden for både primær og sekundær
sektor møder ofte patienter med sår. Udviklingen inden
for diagnosticering og behandling af sår, samt et stadigt
mere komplekst sundhedsvæsen, medfører behov for, at
sygeplejersker holder sig ajour inden for sårbehandling.

MÅLGRUPPE
Sygeplejersker, der arbejder med sår eller har specialist-
funktion inden for området og med minimum 2 års
relevant erhvervserfaring efter afslutning af adgangs-
givende uddannelse.

OPBYGNING
Uddannelsen består af 3 valgmoduler i et kompetence-
givende uddannelsesforløb i den sundhedsfaglige
diplomuddannelse.
Uddannelsen er bygget op direkte efter retningslinjerne
udarbejdet af EWMA, European Wound Management
Association, (http://ewma.org/english/education/
endorsement-of-courses.html), hvor målene er, at

give sundhedsprofessionelle viden og færdigheder for
at kunne give optimal sårbehandling
opnå europæisk accept ved at udvikle en
uddannelsesreferenceramme med henblik på at
sprede bedste praksis inden for sårbehandling.

GENERELT OM DEN SUNDHEDSFAGLIGE
DIPLOMUDDANNELSE
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse er for dig med
mellemlang videregående uddannelse og er kompe-
tencegivende. Det er en erhvervs- og professionsrettet,
erfarings- og udviklingsbaseret videreuddannelse.
Uddannelsen er baseret på ny viden om centrale
tendenser i dette tilfælde inden for sårspecialet. Den er
ligeledes baseret på ny viden fra udviklingsarbejde og ny
relevant viden fra sårforskningsfeltet.

FAGLIG UDBYTTE
Det faglige udbytte ved en kompetencegivende
sundhedsfaglig diplomuddannelse er at sygeplejersker
med sårfunktion videreudvikler kompetencer til at igang-
sætte og implementere faglige tiltag til gavn for sår-
patienten og har fagspecifikke handlekompetencer til at
lede sårbehandling.

KOMPETENCEMÅL
Kompetencemål for uddannelsen er de mål som er
beskrevet i den nationale studieordning for den
sundhedsfaglige diplomuddannelse. Kompetencemålene
for modulerne vinkles i forhold til sår og sårbehandling.

ECTS
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse med retning
professionspraksis består af i alt 60 ECTS.
Valgmodulerne kan også tages som selvstændige
uddannelsesforløb. Alle moduler afsluttes med eksamen.

SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE
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UC SYD har indgået en nordisk partnerskabskontrakt
med Høgskolen i Sørøst-Norge om videreuddannelse af
sårsygeplejersker på masteruddannelse: Master i
Avanceret Sykepleje. Med en masteruddannelse vil
sårsygeplejersken være kvalificeret til at udføre højt
kvalificerede funktioner.

Følgende moduler med bestået prøve fra UC SYD er god-
kendt af HBV til at indgå i masteruddannelse:
Obligatorisk modul: Praksis - Videnskabsteori og metode
10 ECTS

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis -
tryksår, immunologisk sår og andre specielle sår
10 ECTS.

Valgmodul: Vanskeligt helende sår - Den diabetiske fod
10 ECTS

Valgmodul: Forløb for mennesker med sår
10 ECTS

Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge.
Masteruddannelsesforløbet vil foregå dels via virtuel
undervisning, seminar i Danmark og i Drammen, Norge.
Der vil kunne søges midler gennem UC SYD til transport
og ophold.

Ved bestået prøve i følgende moduler gives bevis på
uddannelse til ”Klinisk specialist i sårbehandling”:
Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis -
tryksår, immunologisk sår og andre specielle sår
10 ECTS.

Valgmodul: Vanskeligt helende sår – Den diabetiske fod
10 ECTS

Valgmodul: Forløb for mennesker med sår
10 ECTS

UNDERVISNINGSFORM
For at understøtte den individuelle læringsproces er alle
studerende tilknyttet UC SYDs læringsplatform
Blackboard. Hvert modul afsluttes med eksamen. Der
gives individuel vejledning til opgaveskrivning.
I modulerne arbejdes med sårtemaer, som deltagerne
relaterer til egen praksis. Undervisningsformen består af
teoretiske oplæg, gruppearbejde, workshops, studie-
besøg og selvstændig faglig fordybelse. Hovedvægten
lægges på en kombination af teori, praktiske færdig-
heder, erfaringsudveksling og netværksdannelse. Der
forventes at den studerende gennem modulerne arbejder
med et relevant projekt fra egen afdeling samt at der er
ledelsesmæssig opbakning.

BEDØMMELSE
Individuel bedømmelse med intern/ekstern censur med
vurdering efter gældende karakterskala.

UNDERVISERE
Ellen Sandahl Sørensen, lektor, UC SYD,
modulansvarlig
Rolf Jelnes, overlæge dr.med. ”Sår-i-Syd”,
Sårambulatoriet, Sygehus Sønderjylland
Specialister inden for sårbehandling.

MASTER I SÅRBEHANDLING



4

60 ECTS giver en fuld diplomuddannelse inden for sår.
Beskrivelse af de enkelte moduler ses i denne pjece og på www.ucsyd.dk

Modulet indeholder en række centrale videnskabelige begreber og metoder inden for

Obligatorisk modul:
Praksis - Videnskabsteori og

metode
10 ECTS

Udviklingsbaseret og
forskningsorienteret praksis

- tryksår, immunologiske sår og
andre specielle sår

10 ECTS

Valgmodul: Forløb for mennesker
med sår - arterielle sår og

venøse bensør
10 ECTS

Valgmodul: Vanskeligt helende
sår - diabetiske fodsår

10 ECTS

Master i Avanceret
Sykepleje
120 ECTS

Hvor sårmodulerne giver
merit for i alt 40 ECTS

Obligatorisk modul 2:
Undersøgelse af

sundhedsfaglig praksis
5 ECTS

Afgangsprojektet
15 ECTS

OVERSIGT OVER DE ENKELTE DELE AF
UDDANNELSESFORLØB FOR DEN
SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMUDDANNELSE
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områder med relevans for det sundhedsfaglige felt og
som videreføres på valgmodulerne. Modulet anbefales
som indledende modul for de studerende, der ønsker at
gennemføre en fuld diplomuddannelse inden for det
sundhedsfaglige område.

LÆRINGSMÅL
Det er målet, at den studerende gennem integration af
praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden
har viden om og indsigt i professionsfaglighed og
tværfaglighed i en konkret, faglig sammenhæng
har viden om og indsigt i videnskabsteoretiske
positioner samt forskningsmetodologi og kan relatere
disse til en konkret faglig sammenhæng
har indsigt i forskellige videnskabsteoretiske tilgange til
forståelse af sundhed og sygdom.

Færdigheder
kan søge, analysere og vurdere kvantitative og
kvalitative forskningsartikler
kan søge, udvælge, analysere, vurdere, argumentere
og formidle viden i forhold til praksis
kan anvende informationsteknologi.

Kompetencer
kan håndtere betydning af forskellige
videnskabsteoretiske positioners betydning for
håndteringen af sundheds- og sygdomsopfattelser i
konkrete faglige sammenhænge
kan indgå i og påtage sig ansvar for og udfordre såvel
egen professionsfaglighed som det tværfaglige
samarbejde
kan reflektere over sundhedsvæsenets værdier og
deres betydning set fra et organisatorisk, fagligt og
bruger-/patientperspektiv.

 INDHOLD
Professioner og relationspraksis
Vidensformer, videnskabsteori og forsknings-
metodologi
Argumentationsteori
Evidensbaseret praksis
Sundheds- og sygdomsopfattelser
Faglighed og tværfagligt samarbejde
Sundhedspolitik

BEDØMMELSE
Individuel bedømmelse med ekstern vurdering efter 7-
trins-skalaen.

OMFANG
10 ECTS

UDBYDES
Se hjemmesiden

PRIS
12.500 kr.

MODULNR.
EH08-18001
EH08-18031
EH08-19001
EH08-19031
EH08-20001
EH08-20031

OBLIGATORISK MODUL:
PRAKSIS - VIDENSKABSTEORI OG METODE
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Modulet sætter fokus på grundlaget for at arbejde
udviklingsbaseret og forskningsorienteret gennem
arbejdet med udviklingsprojekter i relation til en konkret
sårpraksis. Modulet er tilrettelagt med faglig fordybelse i
"Mennesket med specielle sår",  f.eks. onkologiske sår,
tryksår, immunologiske sår, brandsår, stik- og skudsår,
ortopædkirurgiske eller abdominale sår.

LÆRINGSMÅL
Det er målet, at den studerende gennem integration af
praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden
kan demonstrere viden om og reflektere over
grundlaget for en udviklingsbaseret og
forskningsorienteret praksis i relation til onkologske og
diabetiske sår
kan demonstrere viden om og indsigt i videnskabsteori,
udviklings- og forskningsmetodik, herunder
undersøgelsesmetoder i udviklingsarbejde omkring
mennesket med specielle sår
kan demonstrere viden om og forståelse for
udviklingsbaseret praksis samt formidlings- og
implementeringsstrategier i projektarbejde
omhandlende mennesket med specielle sår.

Færdigheder
kan anvende udviklings- og forskningsresultater i
relation til praksis
kan søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur
samt undersøgelses- og forskningsresultater af
relevans for praksis – her mennesket med specielle sår.

Kompetencer
kan håndtere problemstillinger, der knytter sig til en
udviklingsbaseret praksis, herunder etiske og juridiske
aspekter i sårbehandlingen
kan håndtere og reflektere over valg af teoretisk
forståelsesramme, metodeovervejelser samt

analysemetoder i udviklingsarbejder i praksis - her
specielle sår
kan påtage sig ansvar for at planlægge og indgå i
samarbejde udviklingsarbejde i praksis omkring
mennesker med specielle sår.

INDHOLD
Udviklingsprojekter og professionspraksis
Arbejdsprocessen i udviklingsprojekter
Udarbejdelse af projektbeskrivelser
Metoder i udviklingsprojekter
Organisatoriske og politiske rammer – herunder etiske
og juridiske aspekter i udviklingsarbejde
Evaluering, formidling og implementering i relation til
udviklingsarbejde
Styrkelse af viden og faglige handlekompetencer til at
forebygge og behandle mennesker med specielle sår
Kvalificeres til at evaluere strategier, der kan fremme
effektfuldt samarbejde mellem de sundhedsprofes-
sionelle, der arbejder med mennesker og specielle sår
Epidemiologi og patofysiologi af hudcancer i relation til
tumorens udvikling, primære hudtumorer, tumor infilt-
ration af huden, der stammer fra lokaludviklet tumor,
metastaser eller recidiv, principperne for medicinsk og
palliativ behandling af hudtumorer, viden om princip-
per for behandling af cancersår
Epidemiologien ved forskellige hudsygdomme, hudens
allergiske reaktioner og eksem
Almindeligt forekommende infektioner i huden,
immunologiske sår, primære og sekundære
(vaskulitter)
Diagnosticering og vurdering af almindeligt
forekommende hudsygdomme og hudproblemer ved
sårbehandling
Principper og redskaber til vurdering af behandling af
allergier, infektioner, hudsygdomme og til forebyggelse
og behandling af hudsygdomme
Vurdering af kroniske sår herunder tegn på infektion,
vurdering og håndtering af eksudat, fremmedlegemer,

UDVIKLINGSBASERET OG
FORSKNINGSORIENTERET PRAKSIS
- MENNESKER MED SPECIELLE SÅR
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fistler, forbindstyper og andre terapier
Traumatiske sår, fysiologi ved akutte sår, chok,
blødning og mekanismerne der er forbundet med
skader
Vurdering af patienten med det akutte, traumatiske
eller kroniske sår herunder mekanismer, timing og
omgivelserne, anatomisk lokalisering, kontrol af blød-
ning, inspektion, palpation, eksploration, neuro-
vaskulær undersøgelse og omfanget af bevægelses-
indskrænkning
Behandling af det akutte sår herunder oprensning,
debridement, metoder og materialer til at lukke såret,
brugen af antibiotika samt tetanus profylakse
Refleksion over beslutninger omkring behandling,
yderligere undersøgelse af huden samt vurdere
henvisning til specialister.

BEDØMMELSE
Individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-
trins- skalaen.

OMFANG
10 ECTS

UDBYDES
Se hjemmesiden

PRIS
16.000 kr.

MODULNR.
EH08-18115
EH08-19115
EH08-20115



8

På modulet arbejdes der med viden om normalt helende
sårtyper, deres opståen, diagnosticering, forløb og
behandling. Studerende udvikler evne til at involvere
borgere, patienter og samarbejdspartnere i samarbejde
om sårforløb. Der sættes fokus på hvordan udviklings-
og forskningsresultater kan bidrage til at udvikle
sårpatientens pleje og behandling. Gennem tilegnelse af
viden om metoder i sårbehandling og metoder til
dokumentation videreudvikles den studerendes
forudsætninger for at indgå i et patientcentreret,
tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om i
sårbehandling.

LÆRINGSMÅL
Det er målet, at den studerende gennem integration af
praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang
videreudvikler sine kompetencer.

Viden
Den studerende kan

dokumentere viden om sårtyper, sårheling,
behandlingsprincipper og -produkter
anvende viden om sårheling til brug i en
evidensbaseret praksis
kombinere viden om sår og sårheling med viden om
menneskers liv og helbred i refleksioner over
samarbejde om sårforløb
udbygge sin viden om juridiske og organisatoriske
forudsætninger for veltilrettelagte sårpatientforløb i
sundhedsvæsenet.

Færdigheder
Den studerende kan

anvende og vurdere effekt af diagnostiske metoder og
teknologier
mestre koblingen af ny viden med patientens/
borgernes samlede sårforløb
involvere borgere/patienter og samarbejdspartnere i
sårforløb.

Kompetencer
Den studerende kan

håndtere komplekse situationer i sårforløb
påtage sig ansvar for udvikling af nye
handlemuligheder hos borger/patient med sår
påtage sig medansvar for tværfaglige og
tværsektorielle sårforløb i samarbejde med patienter/
borgere.

INDHOLD
Teoretisk viden om normalt helende sår:
Epidemiologien ved forskellige sårtyper og
diagnosticering og vurdering af forskellige sårtyper,
underbenets anatomi, fysiologi og patofysiologi
Introduktion til forebyggelse og behandling af sår og
venøse og arterielle bensår
Metoder og teknologier til diagnosticering af sårtyper,
samt identifikation af de faktorer, der kan forlænge
sårheling – brug af dopler
Kompressionsbehandling
Udvikling af metoder til dokumentation: Præsentation
af redskabet TIME
Behandlingsprincipper og produktvalg
Sårsmerter og smertebehandling
Patient/borgerinvolvering og samspil med netværk -
herunder metoder til koordinering og tværfagligt
samarbejde
Refleksion over at differentiere mellem et simpelt og
kompliceret sår, foretage effektive beslutninger om
behandling, refleksion over nye initiativer til yderligere
undersøgelser samt vurdere hvornår der skal
rekvireres en specialist
Workshop: Øvelse og fordybelse i at træffe vellykkede
beslutninger om behandling, tage initiativ til videre
undersøgelser, samt vurdere et eventuelt behov for
henvisning til en specialist
Workshop: Øvelse og refleksion i monitorering og
evaluering af resultatet af sårbehandlingen
Workshop: Sårbehandlingsprincipper i relation til

SD VALGMODUL:
FORLØB FOR MENNESKER MED SÅR
- ARTERIELLE OG VENØSE BENSÅR
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smertebehandling, hudpleje, kompressionsbehand-
ling, forebyggende foranstaltninger, kirurgisk
behandling, præsentation af tilgængelige evidensba-
serede behandlinger til bensår
Workshop: Refleksion over beslutninger omkring
behandling, yderligere undersøgelse af såret samt
vurdere henvisning til specialister
Workshop: Vurdering i forhold til type af kompressions-
behandling samt anlæggelse af kompressions-
bandage.
Workshop: Øvelse og fordybelse i vurdering,
dokumentation og evaluering af behandlingen af sår
og den omgivende hud
Inddragelse af patientologibegrebet og sundheds-
redskaber der er relevante i sårbehandling
Bodyimage kropsbevidsthed
Betydning af inddragelse af livsfænomener for eks.
lidelse angst ubehag
Velfærdsteknologiske løsninger og sundhedsøkono-
miske forhold set ud fra patientens perspektiv
Etiske og juridiske perspektiver i relation til sår-
behandling
Tilrettelæggelse af sygdoms- og behandlingsforløb,
samt disses indflydelse på menneskers oplevelse af at
leve med sygdom – herunder inddragelse af pårøren-
deperspektivet
Sundheds- og socialpsykologiske perspektiver i mødet
mellem menneske med sår og sundhedsvæsenet ud fra
begreber som f.eks. sundheds- og sygdomsopfattelser
og -adfærd, psykologiske reaktioner, normalitet, magt,
roller, kultur, netværk mv.

OMFANG
10 ECTS

BEDØMMELSE
Individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-
trins- skalaen.

UDBYDES
Se hjemmesiden

PRIS
16.000 kr.

MODULNR.
EH08-18125
EH08-20125

At leve med vanskeligt helende og behandlingsresistente
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sår indebærer en risikoat reducere patienten/borgerens
livskvalitet og levetid. Studerende arbejder henimod at
kunne identificere og håndtere kroniske sår med brug af
evidensbaseret viden.  Ligeledes arbejder den
studerende med at dokumentere og evaluere det
samlede forløb set i såvel et patient/borgerperspektiv
som et samfundsøkonomisk perspektiv.

LÆRINGSMÅL
At den studerende gennem integration af praksiserfaring
og en udviklingsbaseret tilgang videreudvikler sine
kompetencer.

Viden
Den studerende kan

dokumentere evidensbaseret viden til diagnosticering
og behandling af vanskeligt helende sår – Her vil
modulet koncentrere sig om mennesker med diabetiske
fodsår
anvende viden om dokumentation af kvalitets-
udviklingen af den sundhedsprofessionelle indsats ved
diabetiske fodsår
dokumentere viden om menneskelige og samfunds-
økonomiske konsekvenser af vanskeligt helende
diabetiske fodsår.

Færdigheder
Den studerende kan

håndtere teknikker og metoder i diagnostik,
behandling og monitorering af sårhelingsprocesser
vurdere og begrunde handlemuligheder med
anvendelse af evident viden
kvalitetsudvikle det samlede forløb til borgere/
patienter med vanskeligt helende sår.

Kompetencer
Den studerende kan

implementere resultater af kvalitetsudvikling af
sårforløb i egen praksis

påtage sig fagligt medansvar for behandlingsforløbet
til mennesker med vanskeligt helende diabetiske fodsår
dokumentere og evaluere udviklingen af det samlede
forløb til borgere/patienter med vanskeligt helende
diabetiske fodsår.

INDHOLD
Evidensbaseret viden om vanskeligt helende sår:

Vurdering og behandling af diabetiske fodsår
Vurdering af forskellige indsatser relateret til sår i egen
praksis set i et tværsektorielt og tværfagligt perspektiv
Øvelse og refleksion i at håndtere og indgå i den
tværfaglige og tværsektorielle indsats i forhold til
vurdering og behandling af såret
Patofysiologi og behandlingen af diabetiske fodsår
Komplikationer og relaterede sygdomme, der er
forbundet med diabetiske fodsår
Identificere karakteristika, diagnosticering og
vurdering af ”risikofoden” herunder optimal
diabetesbehandling og kardiovaskulære risikofaktorer
Identificering og behandling af kliniske tegn på
infektion i det diabetiske fodsår
Behandlingsstrategier for diabetiske fodsår herunder
behandling af såret, valg af forbindstype,
smertebehandling, hudpleje, aflastning, fodtøj og
forebyggende indsatser
At skelne mellem iskæmi og neuropati på den
diabetiske fod
Øvelse i at foretage begrundede beslutninger om
behandling, tage initiativ til yderligere behandling
samt vurdere behovet iværksættelse af et tværfagligt
og tværsektorielt samarbejde omkring sårpatienten
Behandlingsprincipper og produktvalg.

Metoder og teknologier til diagnosticering:
Organisatoriske rammer for sammenhæng i patient/
brugerforløb relateret til mennesket med sår i
sundhedsvæsenet

SD VALGMODUL:
VANSKELIGT HELENDE SÅR
– DEN DIABETISKE FOD
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Lovgivningsmæssige rammer for sammenhæng i
patient/brugerforløb i sundhedsvæsenet
Koordineringsproblematikker og udfordringer – etik i
sårpatient/brugerforløb
Metoder til samarbejde på tværs af fag- og
sektorgrænser
Kvalitetsredskaber relateret til sår og sammenhæng i
patient/brugerforløb i relation til Den Danske
Kvalitetsmodel
Sundhedsprofessionelles rolle i inddragelse af
sårpatient/bruger i sammenhængende forløb i
sundhedsvæsenet
Beskrivelse og organiseringen af patientforløb i
relation til redskaber fra Den Danske Kvalitetsmodel
Patientklagenævn, etiske og juridiske overvejelser
blandt andet medicinske og juridiske aspekter
Velfærdsteknologiske redskaber til at dokumentere den
sundhedsfaglige indsats af forløbet.

OMFANG
10 ECTS

BEDØMMELSE
Individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-
trins-skalaen.

UDBYDES
Se hjemmesiden

PRIS
16.000 kr.

MODULNR.
EH08-19124
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