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Semestrets indhold og tilrettelæggelse  

Semesterbeskrivelsen er en oversigt over perioden og skal ses som en udbygning af de bestemmelser, 

som er beskrevet i studieordningen. Semesterbeskrivelsen er udarbejdet på baggrund af 

bekendtgørelsen, studieordningen og evalueringer. 

Semesterets opmærksomhedspunkter er: 

at være ansvarlig for et studieaktivt miljø, 

at studerende er medansvarlige i at få feedback 

at der er et mobbefrit studiemiljø 

Semesterbeskrivelsen er gældende for et bestemt hold studerende og udkommer i elektronisk form og 

skal anvendes sammen med studiehåndbogen: 

https://www.ucsyd.dk/uddannelser/sygeplejerske/til-nuvaerende-studerende/studerende-i-

aabenraa/studiehaandbog-aabenraa/?L=0%29 

Semesterbeskrivelsen beskriver læringsudbyttet, fagenes indhold/ elementer og temaer, samt de 

studieaktiviteter og bedømmelser semestret indeholder. 

Under hvert fagområde, listes indhold og den tilhørende basislitteratur, således at semesterbeskrivelsen 

danner grundlag for anskaffelse af lærebøger. Der kan i løbet af perioden komme yderligere litteratur af 

aktuel karakter. 

Der er i semesteret særlig fokus på: 

 Forsknings og evidensbasering 

 Innovation og teknologi 

 Simulation og praksisnærhed 

 

Forklaring til litteraturlisten: 

*Stjerne angiver tekster fra litteraturen, der anvendes på flere semestre. Disse er samlet i en særskilt 

oversigt.  

Findes på: 

Internettet Litteratur, der findes elektronisk - efterfulgt af link til Internet-adressen. 

Findes på: 

Blackboard. På Blackboard ligger alle indscannede tekster i mappen/’organisationen’ der hedder 

”Indscannet Litteratur Aabenraa”. Herunder er der to mapper med tekster: én til artikler og én til tekster 

fra bøger.   

Studerende kan ikke forvente at låne basislitteratur på skolens bibliotek. 

  

https://www.ucsyd.dk/uddannelser/sygeplejerske/til-nuvaerende-studerende/studerende-i-aabenraa/studiehaandbog-aabenraa/?L=0%29
https://www.ucsyd.dk/uddannelser/sygeplejerske/til-nuvaerende-studerende/studerende-i-aabenraa/studiehaandbog-aabenraa/?L=0%29
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Semesteransvarlig: 

Erika Frank  efra@ucsyd.dk 

 

 

Undervisere på 5. semester:  

 

 

BCRE: Bente Reggelsen bcre@ucsyd.dk 

CROS: Christa Rose cros@ucsyd.dk 

EFRA: Erika Frank efra@ucsyd.dk 

HRAS: Hanne Rasmussen hras@ucsyd.dk 

HCHR: Heidi Christiansen hchr@ucsyd.dk 

HFED: Helle Feddersen hfed@ucsyd.dk 

KRKJ: Karen Kjærgård krkj@ucsyd.dk 

LAST: Lone Støhs last@ucsyd.dk 

MMEL: Margrete Meldgaard mmel@ucsyd.dk 

MAUN: Michael Aundal maun@ucsyd.dk 

+ eksterne undervisere  
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Studieaktivitetsmodel ordinært studie 

Studieaktivitetsmodellen er en samlet visuel oversigt over fordelingen af 5. semesters studieaktiviteter og 

den studerendes forventede arbejdsindsats. 

 

 

  

•Forberedelse til undervisning

•Selvstændigt arbejde med 
studieaktiviteter og selvvalgt 
litteratur. 

•Selvstændigt arbejde med 
obligatoriske studieaktiviteter 

•Forberedelse til ekstern 
teoretisk prøve

•Skriftlig evaluering

•Studievejledning

•Individuel eller 
gruppevejledning

•Basis/læringsgruppeeaktiviteter

•Forberedelse til simuleret 
kliniske øvelser 

•Forberedelse til obligatoriske 
studieaktiviteter

•Evaluering

•Introduktion/oplæg

•Forelæsninger, dialogbaseret 
undervisning og vejledning

•Undervisning i simulation

•Studerende fremlæggelser med 
feedback

•Stud puls

236 timer

29,5 %

Deltagelse af 
undervisere og 

studerende

initieret af 
underviser

200 timer

25 %

Deltagelse af 
studerende

Initieret af 
underviser

354 timer

44,25 %

Deltagelse af 
studerende

Initieret af 
studerende

10 timer

1,25%

Deltagelse af 
undervisere og 

studerende  

initieret af 
studerende
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Tema for 5. semester - Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed  

 
Temaet retter sig imod praksis-, udviklings- og forskningsviden til at kunne anvende og vurdere klinisk 
beslutningstagen i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb, samt at involvere patient, 

pårørende og andre fagprofessionelle. Fokus er at kunne reflektere og diskutere klinisk 
beslutningstagning og lederskab.  
 
Efter 5. semester har den studerende opnået følgende mål for læringsudbytte: 

Læringsudbytter for viden  

7) har viden om og kan reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder  
11) kan analysere dilemmaer og etiske problemstillinger inden for sygepleje  
12) kan analysere sygeplejefaglig udvikling med innovation som metode til forandring af praksis og har 
kendskab til simple implementeringsmetoder i relation til konkrete målgrupper  

14) kan analysere metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling  
15) har viden om og kan analysere egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og 

ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være 
aktør i det hele sundhedsvæsen"  
16) har viden om og kan analysere prioriteringer af sygeplejefaglige indsatser under de givne 
rammebetingelser i sundhedsvæsnet  
17) har viden om og kan analysere sygeplejefaglig udvikling og ledelse på baggrund af videnskabsteori, 
forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden til 
forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis  

 
Læringsudbytter for færdigheder  
1) anvende og vurdere klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil  
med patient og borger til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere,  
evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ-, gruppe- og samfundsniveau"  
2) anvende og vurdere sygeplejefaglige interventioner i stabile, akutte og komplekse pleje- og 
behandlingsforløb samt i forebyggende, rehabiliterende og/eller pallierende forløb  

3) anvende og vurdere medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation at kunne ordinere medicin  
4) anvende og vurdere klinisk lederskab af patient og borger-, pleje-, og behandlingsforløb under 

hensyntagen til kvalitetssikring  
5) anvende og vurdere vejledning og undervisning af patient og borger, pårørende, kolleger og 
uddannelsessøgende  
6) beskrive og anvende kulturel, international og etisk indsigt i pleje- og behandling ud fra gældende 

kodeks og lovgivning  
7) vurdere situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning i samspil med patient og borger i 
professionsfaglig og tværprofessionel praksis  
9) anvende teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling  
10) vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling og  
11) mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og 
forskningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde  

 
Læringsudbytter for kompetencer 

1) håndtere organisering, vurdering, justering og dokumentation af pleje- og behandlingsforløb i samspil 
med patient og borger på tværs af professioner, sektorer og institutioner i det hele sundhedsvæsen  
2) håndtere klinisk beslutningstagning samt inden for en rammedelegation at ordinere medicin i stabile, 

akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb, samt involvere patient, pårørende og andre 
fagprofessionelle  
3) indgå empatisk, etisk og refleksivt i sygeplejesituationer og patient/borger situationer præget af 

forskellige kulturelle, professionsmæssige, politiske, økonomiske og samfundsmæssige perspektiver  
4) håndtere og støtte patient, borger og pårørende i at mestre den enkeltes livssituation i pleje, omsorg 
og behandling ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af rehabiliterende, pallierende, 
sundhedsfremmende og forebyggende karakter  
5) håndtere klinisk lederskab samt sikre og udvikle kvalitet der understøtter patient og borger oplevet 
sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen og i patientens og borgerens hjem  
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6) integrere national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for 
sygepleje  

7) integrere teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje, omsorg om behandling  
8) integrere pædagogiske interventioner i vejledning, undervisning og formidling til patient, borger, 
pårørende og fagprofessionelle  
9) indgå i situationsbestemt kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i ligeværdige, dialog-
baseret og værdiskabende relation med borgere, patienter og tværprofessionelle samarbejdspartnere  
10) indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv 
understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb 

13) påtage sig ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt deltage 
i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde  

14) udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne 
læreprocesser og udviklingsbehov.  

Kilde: BEK nr. 804 af 17/06/2016 og tallene i parentes (i målformuleringer i fagbeskrivelser) referer til 

læringsudbytterne i BEK´ s bilag 1 og semesterets progression, jf. studieordning 

 

Fordeling af fagområder 

ECTS-point   Teoretisk  

Sundhedsvidenskabelige fagområde  
- Sygepleje     11 

- Sygdomslære    2 

- Farmakologi    2 

- Forskningsmetodologi/videnskabsteori   3 
 
Naturvidenskabelige område  
- Anatomi/fysiologi/genetik    3 
 
Humanvidenskabelige fagområde  

- Filosofi/religion og etik    3 

 
Samfundsvidenskabelige område  
- Organisation, ledelse    3 

- Jura     1 

- Sociologi og sundheds antropologi   2 
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Tidsplan for 5. semester gældende for september hold 2015 

 

  

Den 01. 09. 2017 – 31. 01. 2018 

Julepause den 23. 12. 2017 - 01. 01. 2018 begge dage inkl. 

  

Bedømmelser 5. semester  

Ekstern Prøve  
Individuel skriftlig teoretisk prøve. Den studerende skal demonstrere opfyldelse af centrale mål for 
læringsudbytte relateret til semestrets fagområder og tema. Prøveforudsætning er obligatoriske 
studieaktiviteter. Semesterbeskrivelsens oversigt over studieaktiviteter og tidsterminer udleveres ved 
introduktion til semesteret.  

 

Obligatoriske studieaktiviteter skal være dokumenteret rettidigt, senest den 19. 01. 2018, 

som en forudsætning for at kunne indstille sig til Ekstern prøve.  

 

Forudsætning for bedømmelse af skriftlige opgaver 

En studerende, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden studerende uretmæssig hjælp til 

besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, skal af uddannelsesinstitutionen 

bortvises fra prøven Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser nr. 1500 

af 02/12/2016. 

Prøven har ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen  
 

Den studerende er automatisk tilmeldt prøven. 

Afmelding til prøven kan ikke ske. 

Ekstern prøve 5.semester: Aflevering af skriftlig opgave den 24. 01. 2018 kl. 12.00 

Bedømmelse på Wiseflow den 09. 02. 2018 

Studerende kan aftale individuel feedback med bedømmer tidligst 14 dage efter bedømmelsen. 

Er en prøve ikke bestået eller ikke gennemført, indstilles den studerende automatisk til 

førstkommende prøvetermin: 

Ekstern prøve 5.semester: Aflevering af omprøve den 23. 02. 2018 kl. 12.00 

Bedømmelse på Wiseflow den 06.03.18 

 

Andet: 

Deltagelsespligt i den teoretiske del af semesteret. Jævnfør studieordningen side 45 

Selvvalgt litteratur: minimum 400 sider. 
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Oversigtsplan for dokumentation af obligatoriske studieaktiviteter og prøver 

Følgende oversigt er under udarbejdelse og den endelige udgave udkommer ved introduktion til 

semesteret. 

Uge Indhold 
Afleveringsdato eller 

mødepligt 

Uge 42+43 

2017 

Obligatorisk studieaktivitet i forskningsmetodologi og 

videnskabsteori  

Den 24.10.2017 kl. 12.00 

 

Uge Obligatorisk studieaktivitet i tema: Åndelig omsorg og 

eksistentielle fænomener, i relation til palliation 

Fag der indgår: Sygepleje, Anatomi/Fysiologi og Genetik, 

Sygdomslære og Farmakologi  

Information kommer på 

Blackboard 

Uge Obligatorisk studieaktivitet i Sygepleje tema: Kvalitet og 

innovation 

Mundtlig præsentation på 

klassen, se lektionsplan 

og skema 

Uge  Obligatorisk studieaktivitet i tema; Den akut, syge 

patient/borger 

Fag der indgår: Sygepleje, Anatomi/Fysiologi og Genetik, 

Sygdomslære og Farmakologi  

Information kommer på 

Blackboard 

Uge 47-01 

2017/18 

Transfusionsmedicin Mødepligt, se skema 

 Introduktion til 6. semester Mødepligt, se skema 

Uge 

2+3/2018 

Udarbejdes individuel skriftlig ekstern prøve  

Uge 

4/2018 

Obligatoriske studieaktiviteter dokumenteres i Portfolio  Senest den 19.01.2018 

Uge 

4/2018 

Individuel skriftlig ekstern prøve afleveres i Wiseflow Den 24.01.2018. kl.12.00  
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Fokusområde for sygeplejerskeuddannelsen i 5. semester 

 

Hvert semester har et overordnet tema, der uddybes i teoretiske (T) og kliniske (K) elementer 

 
Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed 

 
30 ECTS 

 

Temaet retter sig imod praksis-, udviklings- og forskningsviden til at 
kunne anvende og vurdere klinisk beslutningstagen i stabile, akutte 
og komplekse pleje- og behandlingsforløb, samt at involvere 
patient, pårørende og andre fagprofessionelle. Fokus er at kunne 
reflektere og diskutere klinisk beslutningstagning og lederskab.  

 

T1 

Sygeplejefaglige fænomener i forhold til åndelige og eksistentielle 

problemstillinger herunder filosofiens, religionens og etikkens bidrag 

til at forstå og handle i sygeplejen.  2+3 

T2 

Akut kompleks pleje og behandlingsforløb, herunder sygdomslære - 

patologi 6+2 

T3 

Farmakologiske behandlingsformer i relation til sygeplejerskens 

virksomhedsområde – herunder rammedelegation 2 

T4 

Sygepleje som videnbaseret profession 

Videnskabsteori, forskningsprocessen, forskningsetik, 

forskningsmetodologi 3 

T5 

Anatomi, fysiologi og genetik i relation til den akut kompleks syge 

patient 4 

T6 Organisation og ledelse, herunder klinisk lederskab 2 

T7 Sygeplejerskens juridiske ansvar, herunder patientsikkerhed 1 

T8 

Kvalitetsudvikling og dokumentation, herunder brugerinvolvering og 

innovation 2 

T9 Sociologi og sundheds antropologi, herunder Sygeplejens historie 3 
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Semesteroversigt, ordinær uddannelse 

Semesteroversigten er gældende for 5. semester efterår 2017. 

Udover nævnte lektioner i de forskellige fag gives der også undervisning/vejledning i basisgrupperne, se i 
øvrigt fagbeskrivelser.  

Indhold i semesteret 

Studieaktivitetsmodellen 

min. 40 timer/ 1,5 ECTS 

Lektioner 

Kvadrant 1  

236 timer 

Studieaktiviteter  

Kvadrant 2+3 

200 + 354 timer 

Introduktion til semesteret 2  

Sygepleje (11 ECTS) 

Filosofi, etik og religion  

(3 ECTS) 

T1 Sygeplejefænomener i 
forhold til åndelige og 
eksistentielle problemstillinger 
herunder filosofiens, religionens 
og etikkens bidrag til at forstå 
og handle i sygeplejen 

T8 kvalitetsudvikling og 
dokumentation, herunder 

brugerinvolvering og innovation 

82+24  Se fagoversigt: 

Emner og undervisningens tilrettelæggelse + lektionsplan 

 

Sygdomslære og patologi 

(2 ECTS) 

T2 Akut kompleks pleje og 
behandlingsforløb, herunder 
sygdomslære - patologi 

16 Se fagoversigt:  

Emner og undervisningens tilrettelæggelse + lektionsplan 

 

Farmakologi (2 ECTS) 

T3 Farmakologiske 
behandlingsformer i relation til 

sygeplejerskens 
virksomhedsområde – herunder 
rammedelegation 

16 Se fagoversigt:  

Emner og undervisningens tilrettelæggelse + lektionsplan 

 

Forskningsmetodologi / 
Videnskabsteori (3ECTS) 

T4 Sygepleje som videnbaseret 

profession. Videnskabsteori, 

forskningsprocessen, 

forskningsetik, 

forskningsmetodologi 

24 Se fagoversigt:  

Emner og undervisningens tilrettelæggelse + lektionsplan 

 

Anatomi, fysiologi og genetik 
(3 ECTS) 

T5 Anatomi, fysiologi og genetik 

i relation til den akut kompleks 
syge patient 

24 Se fagoversigt:  

Emner og undervisningens tilrettelæggelse + lektionsplan 

 

Organisation og ledelse 

(3 ECTS) 

T6 Organisation og ledelse, 
herunder klinisk lederskab 

24 Se fagoversigt:  

Emner og undervisningens tilrettelæggelse + lektionsplan 
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Indhold i semesteret 

Studieaktivitetsmodellen 

min. 40 timer/ 1,5 ECTS 

Lektioner 

Kvadrant 1  

236 timer 

Studieaktiviteter  

Kvadrant 2+3 

200 + 354 timer 

Jura (1ECTS)  

T7 Sygeplejerskens juridiske 
ansvar, herunder 
patientsikkerhed 

8 Se fagoversigt:  

Emner og undervisningens tilrettelæggelse + lektionsplan 

Sociologi og sundheds 
antropologi (2 ECTS) 

T9 Sociologi og sundheds 
antropologi, herunder 
Sygeplejens historie 

16 Se fagoversigt:  

Emner og undervisningens tilrettelæggelse + lektionsplan 

Introduktion til: obligatoriske 

studieaktiviteter og ekstern 
prøve 

2  

Semester evaluering 2 Semesteret evalueres ved digitalt spørgeskema + mundtlig 

opfølgning (debriefing) 
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Lærebøger, der anvendes på mere end et modul, og lærebøger, hvor stort 

set hele bogen anvendes. 

 

* Birkler, J 2006, Etik i sundhedsvæsenet, København: Munksgaard. ISBN: 978-87-628-0600-9. Side 9-

151 = 142 sider.  

* Bucka-Lassen, E 2002, Den svære samtale, Højer: Bul-Ware. ISBN: 87-986118-5-2. 132 sider. 

* Busch, CJ; Jensen, T & Oved, M 2002, Religion, eksistens og sygepleje, København: Nyt Nordisk forlag. 

ISBN: 87-17-07134-8. Side 17-46 + 88-102 + 153-275 = 178 sider. 

* Henricson, M 2014, Videnskabelig teori og metode: fra idé til eksamination, oversat fra engelsk af M 

Antonsen, København: Munksgaard. ISBN: 978-87-628-1241-3. 584 sider. 

* Hjortsø, M (Red) 2012, Sygeplejebogen 1: Sygeplejerske, patient, relation, 4. udg., København: Gad. 

ISBN: 978-87-12-04702-5 

* Jastrup, S (red.) 2016, Akut sygepleje, 2. udg., København: Munksgaard. ISBN: 978-87-628-1683-1. 

261 sider. 

* Kamp Nielsen, B (red.) 2014, Sygeplejebogen 3: Teori og metode, 4. udg. København: Gad. ISBN: 

978-87-12-04572-4. 

* Kamp Nielsen, B (red.) 2014, Sygeplejebogen 4: Klinisk sygepleje, 4. udg. København: Gad. ISBN: 

978-87-12-04574-8. 

* Knærkegaard, PL og Steenstrup, H 2012, Ledelse i teori og praksis, 2. udg., København: Hans Reizels 
Forlag. Side 7-20 + 23-67 + 80-81 + 94-96+ 129-165 + 189-190 + 210-216 + 217-240= 138 sider. 

* Kristensen, K 2014, Sundhedsjura, 5. udg., København: Gad. ISBN: 978-87-12-04993-7. Side 47-48, 

129-154, 165-166 = 29 sider 

* Mikkelsen, TP 2015, Menneskets genetik, 2. udg., Aarhus: Nucleus. 97 sider. ISBN: 978-87-90363-83-

3 
 
* Nielsen, OF og Bojsen-Møller Juel, M 2012, Anatomi og fysiologi - Hånden på hjertet, København: 

Munksgaard. ISBN: 978-87-628-1125-6. 218 sider. OBS Det skal være den elektroniske udgave. Denne 
følger som regel med køb af papirudgaven, men tjek selv. 
 

* Olsen, I 2014, Farmakologi – Hånden på hjertet, 2. udg., København: Munksgaard Danmark. ISBN: 

978-87-628-1378-6. 68 sider. 

* Schulze, S og Schroeder, TV 2010, Basisbog i sygdomslære, 2. udg., København: Munksgaard 

Danmark. ISBN: 87-628-0475-8. 109 sider. 

* Taaning, E, Nørgaard, A, Glaas, GH 2010, Immunologi og transfusionsmedicin, 3. udg., København: 

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. ISBN 978-87-17-04074-8. 140 sider. 
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Fagbeskrivelse og basislitteratur 

Sygepleje  

 

Sygepleje tema: Åndelig omsorg og eksistentielle fænomener, i relation til 

palliation 

 

Mål 

Faget sigter mod at den studerende: 

 Har viden om og kan reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder (V7), 

herunder perspektivere sygepleje i relation til sygeplejefagets historiske opkomst og udvikling 

 Anvender og vurderer klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil  
med patient og borger (F1) ud fra en vurdering af aktuelle situation 

 Kan systematisk observere, diagnosticere, vurdere, intervenere, prioritere, lede, koordinere,  
evaluere, dokumentere og justere sygepleje (F1, F2, K1) til borger i stabile, komplekse pleje- og 
behandlingsforløb, med særlig vægt på pallierende forløb 

 Kan anvende og vurdere medicinhåndtering, samt inden for en rammedelegation at kunne ordinere 
medicin, herunder involvere patient, pårørende og andre fagprofessionelle, ud fra en 

situationsvurdering af patientens tilstand (F3 og K4) 
 Kan indgå i situationsbestemt kommunikation med patient, borger i et palliativt forløb, herunder 

indgå i ligeværdige, dialog-baseret og værdiskabende relation (F7, K9) 
 Kan indgå empatisk, etisk og refleksivt i forhold til patient, borger og pårørendes situation (K3), med 

henblik på at håndtere og støtte patient, borger og pårørende i at mestre den enkeltes livssituation i 
pleje, omsorg og behandling ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af pallierende 
karakter (K4), med særlig vægt på åndelig omsorg og eksistentielle fænomener 

 Kan informere, vejlede rådgive og undervise patient og borger og pårørende i det palliative forløb 
(F5, F7, K8) 

 Kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, og med afsæt i et helhedsperspektiv 
understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb (F7, K10) 

 Kan integrere og anvende teknologier i planlægning og udførelse af plejen (F9, K7) 
 

 

Emner 

 Åndelig omsorg 

 Eksistentielle fænomener  

 Den svære samtale  

 Onkologisk sygepleje 

 Palliation 

 Patient- og pårørendeperspektiver ved livstruende sygdom, lidelse og forestående død 

 Sygeplejens historie 

 

 

Undervisningens tilrettelæggelse 

 Dialog baseret undervisning 

 Casearbejde 

 Gruppearbejde, fremlæggelse, gruppediskussion og feedback 
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Basislitteratur 

Arendt-Nielsen, L og Mogensen, T 2013, ’Klinisk smertemåling’, i Staehelin J, Troels, Dahl, JB. og Arendt-

Nielsen, L (red.), Smerter: baggrund, evidens og behandling, 3. udg., København: FADL. Side 47-56, 10 
sider. Findes på Blackboard. 

Askov, C; Mousing, HT & Lomborg, K 2013, ’Palliation ved kronisk sygdom’, i Dahl, BH; Døssing, A & 
Ølsgaard, GE (red.), Livet med kronisk sygdom – et samfunds- og sundhedsfagligt perspektiv, 
København: Gads Forlag. Side 151-165 = 15 sider. Findes på Blackboard. 

Bache, N; Schmelling, W og Tei, R 2013, ’Smerter og sygepleje’, i Staehelin Jensen, T, Dahl, JB og 

Arendt-Nielsen, L (red.), Smerter: baggrund, evidens og behandling, 3. udg. København: FADL. Side 
373-386 = 13 sider.  Findes på blackboard. 

Bay-Hansen, J 2014, ’Samtalen om seksualitet’, i Sygeplejersken nr. 9, side 78-85 = 7 sider. Findes på 

Blackboard.  

Bergholtz, Heidi 2016, ’Palliativ indsats på sygehuset. Et mixed-metods-studie af den basale palliative 
indsats på et sygehus i Danmark’, i Klinisk sygepleje nr. 3, side 236-238 = 3 sider. Findes online i 

databasen Idunn: https://www.bibl.ucsyd.dk/da/page/idunn-0. Log på og søg på artiklens titel uden ’ ’. 

* Brandborg, A; Espersen, BT og Riis Olsen, P 2014, ’Sygepleje til mennesker med kræft’, i Kamp 

Nielsen, B (red.), Sygeplejebogen 4: Klinisk sygepleje, 4. udg., København: Gad. Side 525-557 = 33 

sider. 

Bøttcher, C, Lindhardt, T & Fredriksen, K 2015, ’At bevare oplevelsen af at være en enhed. En grounded 

theory om pårørende’, i Klinisk Sygepleje nr. 3, side 54-69= 16 sider. Findes online i databasen Idunn: 
https://www.bibl.ucsyd.dk/da/page/idunn-0. Log på og søg på artiklens titel uden ’ ’. 

Dalgaard, KM 2008, ’Uhelbredelig sygdom og død som et familieanliggende – samspil i triader’, i Klinisk 
sygepleje nr. 2, side 24-34= 11 sider. Findes på Blackboard. 

* Bucka-Lassen, E 2002, Den svære samtale, Højer: Bul-Ware. 132 sider. 

Delmar, C 2013, ‘The interplay between autonomy and dignity. Summarizing patients voices’, i Medicine, 

Health Care and Philosophy nr. 16, side 975-981 = 6 sider. Findes på Blackboard. 

Dåvøy, G & Martinsen, K 2014, ’Skam på godt og vondt’, i Alvsvåg, H; Førland, O & Jacobsen, FF, Rom 

for omsorg?, Bergen, Fagbokforlaget. Side 93-109 = 17 sider. Findes på Blackboard.  

Frydendal Lorentsen, DB og Krogh Hansen, TD 2011, ’Stigmatiseres den fede patient?’, i Klinisk 

Sygepleje, nr. 3, side 52-61 = 8 sider. Findes på Blackboard. 

Frøhlich, S 2013, ’Psykologisk smertebehandling’, i Staehelin Jensen, T, Dahl, JB og Arendt-Nielsen, L 
(red.), Smerter: baggrund, evidens og behandling, 3. udg., København: FADL. Kap. 24, s. 350-357 = 7 
sider. Findes på Blackboard.  

Houmann, LJ; Grønvold, M & Hansen, RS 2005, ’At kunne leve med værdighed som døende. Chochinovs 

værdighedsmodel og værdighedsbegreb’, i Omsorg nr. 2, side 24-28 = 5 sider. Findes på Blackboard. 

Hall, EOC; Harder, I; Haahr, A & Martinsen, B 2012, ’Menneskelige grundtræk i sygeplejen’, i Klinisk 

Sygepleje nr. 4, side 15-25 = 11 sider. Findes på Blackboard.  

Hansen, HP & Tjørnhøj-Thomsen, T 2013, ’Biografiske brud’, i Johansen, C, Kræft – senfølger og 

rehabilitering, København: Hans Reitzels Forlag, side 466-477 = 12 sider.  Findes på Blackboard.  

Hvidt, NC & Johansen, C 2008, ’Patienters tro på mirakler – en positiv eller negativ ressource?’, i Omsorg 

nr. 3, side 41 – 46 = 6 sider. Findes på Blackboard. 

* Ilkjær, I 2012, ’Menneskesyn og sygeplejerskens arbejde med eksistentielle fænomener’, i Hjortsø, M 

(Red), Sygeplejebogen 1: Sygeplejerske, patient, relation, 4. udg., København: Gad. Side 181-197 =14 

sider. 

https://www.bibl.ucsyd.dk/da/page/idunn-0
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Kastberg Nielsen, I 2010, ’Fjerne og nære håb’, i Fokus på kræft og sygepleje nr. 2, side 10-13 =4 

sider. Findes på Blackboard.  

* Lohne, V 2012, ’Håb og håbløshed’, i Hjortsø, M (Red), Sygeplejebogen 1: Sygeplejerske, patient, 

relation, 4. udg., København: Gad. Side 199-216 = 17 sider. 

Madsen, SA 2014, Mænds sundhed og sygdomme, Frederiksberg: Samfundslitteratur. Side 93-122 = 30 

sider. Findes på Blackboard.  

Malchau, S 1998, ’Kaldet – et ophøjet ord for lidenskab’, i Sygeplejersken nr. 47, side 34-50 = 17 sider. 

Findes på Blackboard. 

PAVI Videncenter for rehabilitering og Palliation 2015, WHOs definition af den palliative indsats til børn, 

side 1-2. Findes på Internettet: http://www.pavi.dk/OmPalliation/WHOdansk_boern.aspx 

Social- og Indenrigsministeriet 2016, Bekendtgørelse af lov om social Service - LBK nr. 1270 af 

24/10/2016. Kap. 23 Pasning af dødende § 119-212. 1 side. Findes på internettet: 

http://kortlink.dk/pfkw  

Steenberger, A 2015, ’Dansk kræftbehandling er i kraftig bedring’, i Ugeskrift for Læger nr. 6, side 520 = 

1 side. Findes på Blackboard.  

Steenfeldt, VØ 2006, Eksistentielle og religiøse problemstillinger i sygeplejen: om åndelig omsorg, 

København: Gad. s. 83-110 = 28 sider. Findes på Blackboard. 

Steenfeldt, VØ 2013, Hospice – et levende hus, Roskilde: Roskilde Universitet. Side 17-31 + 219-229 = 

26 sider. Findes på Blackboard.  

Steenfeldt, VØ 2014, ’Hospice – et levende hus’, i Klinisk sygepleje nr. 1, side 78-79 = 2 sider. Findes på 

Blackboard.  

Sundhedsstyrelsen 2011, Anbefalinger for den palliative indsats, side 5-56= 52 sider. Findes på 

Internettet: http://www.sst.dk/publ/Publ2011/SYB/Palliation/PalliativeIndsats_anbef.pdf 

Vallgårda, S 2011, ’Historiske analyser’, i Vallgårda, S & Koch, L (red.), Forskningsmetoder i 

folkesundhedsvidenskab, 4. udg., København: Munksgaard. Side ?= 20 sider. Findes på Blackboard. 

Zoffmann, V & Kirkevold, M 2009, ’En personcentreret kommunikations- og refleksionsmodel’, i Klinisk 

Sygepleje nr. 3, side 41-58 = 17 sider. Findes på Blackboard. 

  

 

  

http://www.pavi.dk/OmPalliation/WHOdansk_boern.aspx
http://kortlink.dk/pfkw
http://www.sst.dk/publ/Publ2011/SYB/Palliation/PalliativeIndsats_anbef.pdf
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Sygepleje tema: Kvalitet og innovation 

 

Mål 

Faget sigter mod at den studerende:  
 Kan analysere sygeplejefaglig udvikling med innovation som metode til forandring af praksis og har 

kendskab til simple implementeringsmetoder i relation til konkrete målgrupper (V12) 
 Kan analysere metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling 

(V14) 
 Kan anvende og vurdere klinisk lederskab af patient og borger-, pleje-, og behandlingsforløb under 

hensyntagen til kvalitetssikring (F4) 
 Kan vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 

(F10) og mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori 
og forskningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde (F11) 

 Håndtere klinisk lederskab samt sikre og udvikle kvalitet der understøtter patient og borger oplevet 

sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen og i patientens og borgerens hjem (K5) 
 

Emner 

 Kvalitetsbegrebet 
 Patientsikkerhed 
 Kvalitetsudvikling: herunder optimerede patientforløb og audit som metode 
 Innovation 

 
 

Undervisningens tilrettelæggelse 

 Oplæg, diskussion og selvstændigt arbejde  
 Arbejdsspørgsmål som selvstudie 

 
 

Basislitteratur 

Ammentorp, J & Rørmann, D 2008, Audit i sundhedsvæsenet – en håndbog om metoden og dens 
anvendelse i klinisk praksis, København: Books on demand. Side 11-21 = 10 sider. Findes på Blackboard. 

Bruun Christensen, Birgit 2016, ’Nu går de ansatte hjem med overskud’, i Magasinet Arbejdsmiljø nr. 10, 

side 42-45 = 4 sider. Findes på Blackboard. 

Fyhring Mortensen, J; Bollesen Hansen, S; Bundgaard Mikkelsen, K; Haahr, A og Errboe Jensen, P 2015, 

’Den patientoplevede sammenhæng i et udrednings- og behandlingsforløb’, i Klinisk Sygepleje nr. 2, side 

36-49 = 14 sider. Findes på Blackboard. 

* Jakobsen, DH og Rud, K 2014, ’Accelererede operationsforløb’, i Kamp Nielsen, Birte (red.): 

Sygeplejebogen 3: Teori og metode. 4. udg., København: Gad. Side 175-191 = 17 sider.  

Kousholt, C og Kousholt, HB 2011, Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, 4. udg., København: Center for 
Offentlig Kompetenceudvikling. Side 11-20=10 sider. Findes på Blackboard. 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2015 Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015-
2018. 16 sider. Findes på Internettet: kortlink.dk/hkny 

 

 

  

http://kortlink.dk/hkny
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Sygepleje tema: Den akut syge patient/borger 

 

Mål 

Faget sigter mod at i forhold til kan den studerende: 

 Kan systematisk observere den akut syge patient/borger, samt diagnosticere, vurdere, prioritere, 
intervenere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygeplejen, herunder forebygge 
sygdomsudvikling (F1, F2, K1) 

 Kan vurdere og anvende situationsbestemt kommunikation (F7, K9), med henblik på at kunne 
håndtere og støtte den akut syge patient/borger og pårørende i at mestre sundhedsudfordringerne 
knyttet til akut sygdom (K4) 

 Kan anvende og vurdere medicinhåndtering, samt inden for en rammedelegation at kunne ordinere 
medicin, herunder involvere patient/borger, pårørende og andre fagprofessionelle, ud fra en 
situationsvurdering af patientens tilstand (F3 og K4) 

 Ud fra en vurdering af patient/borger og pårørendes tilstand og situation, kunne informere, vejlede, 

rådgive og undervise den akut syge patient/borger og pårørende (F6, F7, K8) 
 Kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde omkring den akut syge patient/borger 

med afsæt i et helhedsperspektiv (F7, K10) herunder kan kommunikere under hensyntagen til 
kvalitetssikring (F4) 

 Kan integrere og anvende teknologier i planlægning og udførelse af plejen til den akut syge 
patient/borger (F9, K7) 

 

 

Emner 

 Anvende det kliniske blik og ABCDE metode til vurdering af den akut syge patient 

 Sygepleje til den traumatiserede patient 

 Patient- og pårørende perspektiv i forhold til den akut syge patient 

 Præ- og postoperativ sygepleje 

 Akutte medicinske lidelser, herunder sepsis og shock  

 Akut syge børn 

  

Undervisningens tilrettelæggelse 

 Dialogbaseret undervisning 

 Forelæsninger 

 Arbejde i læringsgrupper 

 Skills stations 

 Full - scale simulationstræning 

 Refleksion og feedback 

 

 

Basislitteratur  

Center for kliniske retningslinjer 2010, Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på 

et sengeafsnit. Findes på http://www.kliniskeretningslinjer.dk/retningslinjer/godkendte-
retningslinjer.aspx. 12 sider. 

* Jastrup, S (red.) 2016, Akut sygepleje, 2. udg., København: Munksgaard. 261 sider. 

* Maglekær, KM 2014, ’Præ-, peri og postoperativ sygepleje’, i Kamp Nielsen, B (red.), Sygeplejebogen 

3: Teori og metode, 4. udg., København: Gad. Side 375-390 = 16 sider. 

http://www.kliniskeretningslinjer.dk/retningslinjer/godkendte-retningslinjer.aspx
http://www.kliniskeretningslinjer.dk/retningslinjer/godkendte-retningslinjer.aspx
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Kamp Nielsen, B 2009, Sygeplejeprocedurer og –teknikker, København: Gad. Side 164-170 = 7 
sider. Findes på Blackboard. 

Lundorf, LJ, Hansen AM, Søborg AM & Lambert, PH 2015, ’En ny patientcentreret stikkekultur’, i 

Sygeplejersken nr. 8 side 68-74 = 7 sider. Findes på Blackboard. 

Maglekær, KM 2015, ’Anlæggelse af perifert venekateter’, i Maglekær, KM og Veje, P, Sygeplejebogen 5 – 
Procedurer og teknikker, København: Gad, side 217-221 = 5 sider. Findes på Blackboard. 

* Odgaard, E 2014, ’Sygepleje til patienter i væskebehandling’, i Kamp Nielsen, B (red.), Sygeplejebogen 
3: Teori og metode, 4. udg., København: Gad. Side 395-421 = 27 sider. 

Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland, Hygiejne SHS. Afsnit under ”Operation” om ”Forberedelse af 

patient til operation – ambulante patienter”; ” Forberedelse af patient til operation – indlagte patienter” 

og ”Hårfjernelse før operation”. Afsnit under ”Sår og dræn” om ”Dræn” og ”Sår”. Afsnit under ” 

Intravaskulære katetre” om ”Perifere intravaskulære katetre (PVK)”. Findes på internettet: 

http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/ Vælg Hygiejne SHS under ’Håndbøger fra Sygehus 

Sønderjylland’ (ca. midt på siden). Linket virker bedst i browseren Internet Explorer/Edge. 

Kronborg, G; Benfield, T; Pedersen, G; Lassen, AT; Søborg, C; Storgaard, M; Helweg-Larsen, J; Ebdrup, 

L og Krogh-Madsen, R 2017, ’Sepsis Guidelines 2017’, Dansk Selskab for Infektionsmedicin. Findes på: 

kortlink.dk/infmed/r6df  = 8 sider. 

Svenningsen, H 2015, ’På vej til et fælles sprog: fælles redskaber vinder frem til bevidstheds- og 

deliriumvurdering af kritisk syge’, i Klinisk Sygepleje nr. 2, side 50-60 = 10 sider. Findes på Blackboard. 

* Wichmann, L & Dich, B 2014, ’Sygepleje til den akut syge patient’, i Kamp Nielsen, B (red.): 

Sygeplejebogen 3: teori og metode, 4. udg., København: Gad. Side 439-461 = 23 sider 

 

Yderligere basislitteratur må påregnes og vil fremgå af lektionsplanerne. 

 

Bedømmelse 

Faget bedømmes i semesterets eksterne prøve. 

 

 

Undervisere: Erika Frank, Karen Kjærgård Magrete Meldgaard, Michael Aundal og eksterne undervisere  

  

http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/
http://kortlink.dk/infmed/r6df
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Sygdomslære, herunder radiologi og transfusionsmedicin 

 

Mål 

Faget sigter mod, at den studerende: 

 ud fra praksis- og forskningsbaseret litteratur opnår viden om og kan reflektere over 
sygdomsprocesser og deres kliniske manifestationer som baggrund for intervention i forbindelse med 
akutte og kritiske sygeplejesituationer (V16, F2, K13) 

 opnår viden om og reflektere over udvalgte sygdomme og funktionstab disse kan medføre i relation 
til akut og kritisk syge patienter/borgere. (V16, F2, K13) 

 

Emner 

 Akutte tilstande 

 Lungesygdomme + allergiske sygdomme 

 Hudsygdomme 

 Sygdomme i mave/tarmkanalen 

 Sygdomme i bevægeapparatet 

 Traumatologi 

 Blodsygdomme 

 Neurologi 

 Sygdomme i galdeveje og lever 

 Radiologi 

 Transfusionsmedicin (viden om basal transfusionsimmunologi, forligelighed, donorer, 

blodkomponenter, hæmoterapi, komplikationer) 

 

 

Undervisningens tilrettelæggelse 

 Forelæsning 
 PBL baseret casearbejde med diskussion og opsamling i plenum 

 
 

Bedømmelse 

Faget bedømmes i semesterets eksterne prøve. 

Der er mødepligt til timerne i transfusionsmedicin. 

 
 

Basislitteratur 

Olsen, V m.fl. 2000, Neurologi og neurokirurgi, København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Side 13-16 

+ 81-86 + 180-185 + 214-215 = 18 sider. Findes på Blackboard. 

* Schulze, S og Schroeder, TV 2010, Basisbog i sygdomslære, 2. udg., København: Munksgaard 
Danmark. Side 31-35 + 44-52 + 55-78 + 86-95 +139-145 +165-175 + 222-223 + 252-256 + 271-283 

+ 290-291 + 404-408 + 419-427 + 500-505 + 508 + 510-511 + 516-519 + 603-610 = 109 sider. 

* Taaning, E, Nørgaard, A, Glaas, GH 2010, Immunologi og transfusionsmedicin, 3. udg., København: 

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Side 35-57 + 99-204 + 213-223 = 140 sider. 

Skipper Madsen, K og Sidenius, K, 2014, ’Livstruende astma kan være svar at skelne fra akut koronart 

syndrom’, i Ugeskrift for Læger nr. 17A. Side 2-3 = 2 sider 

 

Undervisere: Lone Støhs 
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Farmakologi  

 

Mål 

Faget sigter mod at den studerende  

 kan anvende medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation at kunne ordinere medicin (F3) 
 

 håndtere klinisk beslutningstagning samt inden for en rammedelegation at ordinere medicin i stabile, 
akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb, samt involvere patient, pårørende og andre 
fagprofessionelle (K2) 

 
 Kvalificeret kan medvirke ved medicinhåndtering på baggrund af viden om almen – og speciel 

farmakologi 
 

 

Emner 

 Biologisk medicin 
 Polyfarmacipatienter/lægemiddelinteraktioner 
 Diabetesbehandling 
 Antibiotika 
 O.a. 
 

Undervisningens tilrettelæggelse 

 Oplæg og dialogbaseret undervisning med udgangspunkt i basislitteratur og forskningslitteratur 
 Oplæg fra studerende 

 
 

Bedømmelse 

Faget bedømmes i semesterets eksterne prøve. 

 

Basislitteratur 

Medicin.dk (Online på http://pro.medicin.dk/) 

* Olsen, I & Hallin SP 2014, Farmakologi - Hånden på hjertet, 2.udg., København: Munksgaard.  

Forskningsartikler 

 

Underviser: Hanne Rasmussen 

 

   

 

  

http://pro.medicin.dk/


5. semester 

UC SYD, Campus Aabenraa  Sygeplejerskeuddannelsen 

 
   

september hold  2015 21 
 

Videnskabsteori og forskningsmetodologi 

 

Mål 

Faget sigter mod, at den studerende: 

 har viden om og kan analysere sygeplejefaglig udvikling og ledelse på baggrund af videnskabsteori, 
forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden 

til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis (V17) 
 kan mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og 

forskningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde (F11) 
 kan integrere national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for 

sygepleje (K6) 
 kan påtage sig ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt 

deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde (F13) 

 kan udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne 
læreprocesser og udviklingsbehov (F14). 

 

Emner 

 Realisme og relativisme 

 Paradigme 

 Ontologi og epistemiologi 

 Induktion, deduktion og hypotetisk deduktiv metode  

 Kvalitativ og kvantitativ forskningsmetodologi 

 Interviews og spørgsmålstyper 

 Reviews og metaanalyse 

 Mixed methods og aktionsforskning 

 Socialkonstruktivisme 

 Validitet og reliabilitet 

 

Undervisningens tilrettelæggelse 

 Oplæg og dialog baseret undervisning 

 Selvstændigt arbejde i grupper 

 Gennemførelse af en undersøgelse på et sygehus eller anden institution 

 Studiegruppearbejde, fremlæggelse og gruppediskussion 

 Analyse og diskussion af forskningsartikler 

 

Bedømmelse 

Faget bedømmes i semesterets eksterne prøve. 
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Basislitteratur 

Center for kliniske retningslinjer UÅ, Checklister til brug ved bedømmelse af sekundært og primært litteratur. 

Findes på nettet: http://www.cfkr.dk/manualer-og-skabeloner/checklister.aspx   

* Henricson, M 2014, Videnskabelig teori og metode: fra idé til eksamination, oversat fra engelsk af M 

Antonsen, København: Munksgaard. 584 sider. 

Hornstrup, C; Tomm, K & Johansen,T 2009, Spørgsmål der gør en forskel. Findes på nettet: 

https://macmannberg.dk/wp-content/filer/Spoergsmaal__der_goer_en_forskel.pdf  

Lunde, A; Drachmann, AL & Christiansen, K 2017, ’Sygeplejerskers arbejde med telemedicin i en 

tværsektoriel kontekst’, i Klinisk Sygepleje nr. 2, side 80-95 = 16 sider. Findes online i databasen Idunn: 

https://www.bibl.ucsyd.dk/da/page/idunn-0. Log på og søg på artiklens titel uden ’ ’. 

Public Health Resource UnitC 2006, 10 questions to help you make sense of qualitative research. Findes på 

nettet:  http://kliniskeretningslinjer.dk/images/file/CASP%20instrumentet.pdf 

Torjuul, K; Birkenes, S; Myren, GES & Torvik, K 2015, ’Eldres erfaringer med regelmessig trening i 

gruppe: Fokusgruppeintervju med eldre over 80 år’, i Nordic Journal of Nursing Research nr. 2, side 85–

90 = 6 sider. Findes på Blackboard.    

 

Underviser: Helle Feddersen & Bente Reggelsen  

http://www.cfkr.dk/manualer-og-skabeloner/checklister.aspx
https://macmannberg.dk/wp-content/filer/Spoergsmaal__der_goer_en_forskel.pdf
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Anatomi - Fysiologi - Genetik 

 

Mål 

Faget sigter mod, at den studerende: 

 Er i stand til at integrere Anatomi-Fysiologi-Genetik i argumentation for og refleksion over sygepleje 

sidst i uddannelsen (F1, F2, K1) 

 

Emner 

Der er udvalgt nogle emner indenfor: 

 Naturvidenskabens videnskabsteori 

 Celle væv og cancer 
 Anvendelsesorienteret genetik (Genetik B) 
 Kredsløb og respiration 

 Fordøjelse 
 Bevægeapparat og nervesystem 
 

Undervisningens tilrettelæggelse 

 Lærerinitieret dialogbaseret genopfriskning og gennemgang af en række udvalgte emner 
 Studenterinitieret artikellæsning i læringsgrupper og forberedelse 
 Undervisningsvideoer 

 
 

Bedømmelse 

Faget bedømmes i semesterets eksterne prøve. 

 

Basislitteratur 

Forssén, A, Hetlevik, I & Meland, E 2011, ’Videnskab og syn på viden’, i Månedsskrift for almen praksis 

nr. 10, side 855-863 = 9 sider. Findes på Blackboard. 

 

* Nielsen, OF og Bojsen-Møller Juel, M 2012, Anatomi og fysiologi (Hånden på hjertet), København: 

Munksgaard. 485 sider. Det skal være den elektroniske version. 

 

* Mikkelsen, TR 2015, Menneskets genetik, 2. udg. Århus: Nucleus Forlag. 97 sider.  

Olaf Nielsen, M & Kongsted AH 2013, ’Fosterlivet kan bestemme dit helbred’, i Aktuel Naturvidenskab nr. 

1, side 18-20. Findes på Blackboard. 

____________________________________________________________________________________ 

Underviser: Thomas Topsøe-Jensen  
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Filosofi, etik og religion 

 

Mål: 

Faget filosofi og etik sigter mod, at den studerende kan: 
 
 Med udgangspunkt i viden og refleksion over sygeplejefagets værdier (V7), 

 kan analysere dilemmaer og etiske problemstillinger inden for sygepleje (V11)  
 har viden og kan analysere prioriteringer af sygeplejefaglige indsatser under de givne 

rammebetingelser i sundhedsvæsnet (V16) 
 kan beskrive og anvende etisk indsigt i pleje- og behandling ud fra gældende kodeks (F6)  
 kan indgå empatisk, etisk og refleksivt i sygeplejesituationer og patient/borger situationer præget af 

forskellige kulturelle, religiøse, professionsmæssige, politiske, økonomiske og samfundsmæssige 
perspektiver (K3) 

 

 

Indhold/Temaer 

Filosofi/etik: 

 Etiske værdier, begreber og teorier 

 Magt og afmagt 

 Etiske problemstillinger knyttet til udvalgte områder, f.eks. velfærdsteknologi, livsforlængende behandling, 
aktiv dødshjælp og resurseprioritering 

 Analyse af etiske dilemmaer 

Religion: 

 Religionstypiske elementer i forhold til sundhed, sygdom, lidelse, fødsel og død 

 Religionens betydning for menneskers værdier, kultur og livsanskuelser 
 
 

Undervisningens tilrettelæggelse 

 Dialog baseret undervisning 

 Studiegruppearbejde, fremlæggelse og gruppediskussion 

 

Bedømmelse 

Faget bedømmes i semesterets eksterne prøve. 

 

Basislitteratur 

Filosofi/etik: 

* Birkler, J 2006, Etik i sundhedsvæsenet, København: Munksgaard. Side 13-137 = 124 sider.  

Salomonsen, A 2009, ’Autonomi, etik og magtrelationer i palliation’, i Omsorg nr. 2, side 57-61 = 4 sider. 

Findes på Blackboard. 

Kuven, BM og Giske, T 2015, ’Når mor ikke vil spise – Etiske dilemmaer i møte med underernærte 

mennesker med demens i sykehjem’, i Nordic Journal of Nursing Research nr. 35, s. 98-104 = 6 sider. 

Findes på Blackboard. 
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Scheel, ME 2005, Interaktionel sygeplejepraksis, 3. udg., København: Munksgaard, side 171-175 = 

4 sider. Findes på Blackboard. 

Skadborg, MK 2010, ’Klinisk Etiske Komitéer i Danmark – Hvorfor nu det?’, i Fokus på kræft og sygepleje, 

nr. 4, side 13-16 = 4 sider. Findes på Blackboard. 

Sygeplejeetisk råd 2014, Sygeplejeetisk råd. Etiske spørgsmål og refleksion, 2. udg., København: Dansk 

Sygeplejeråd. 24 sider. Findes på internettet: kortlink.dk/mmtz 

Øhrstrøm, P 2010, ’Etiske overvejelser og dilemmaer ved indførelse af ny teknologi på ældreområdet’, i 

Ældreforum, Velfærdsteknologi – nye hjælpemidler i ældreplejen. Side 19-27 = 8 sider. Findes på 

Blackboard. 

 

Religion: 

* Busch, CJ; Jensen, T & Oved, M 2002, Religion, eksistens og sygepleje, København: Nyt Nordisk forlag. 

Side 17-46 + 88-102 + 153-275 = 178 sider. 

 

Undervisere: Karen Rakel Kjærgård, Anne Marie Enderlein  

http://kortlink.dk/mmtz
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Organisation og ledelse 

 

Mål 

Faget sigter mod opnåelse af følgende læringsudbytter:  

 har viden om og kan analysere egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og 
ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at 
være aktør i det hele sundhedsvæsen (V 15) 

 har viden om og kan analysere prioriteringer af sygeplejefaglige indsatser under de givne 
rammebetingelser i sundhedsvæsnet (V 16) 
 

 

Temaer 

 Virksomhedskultur 
 Ledelse og lederegenskaber; sygeplejefaglig ledelse 
 Organisationsstruktur  

 Velfærdsteknologi i et organisatorisk perspektiv 
 Plejeformer. Forløbskoordinator 
 Stuegang, inkl. Gruppelederfunktion, beslutningsprocesser, delegering 
 Mødeledelse 
 Konflikter og konflikthåndtering i et ledelsesperspektiv 
 Hvad gør sygeplejersken, når "det gør ondt i arbejdsmiljøet"? 
 Ledelse og kompetenceudvikling i et organisatorisk perspektiv 

 Motivation/forandringer i organisationen 
 

 

Undervisningens tilrettelæggelse 

 Dialogbaseret undervisning 
 Refleksion og løbende feedback 

 
 

Bedømmelse 

Faget bedømmes i semesterets eksterne prøve 

 

Basislitteratur 

Degenkolv BR og Thorsen, D 2015, ’Indblik i organiserings- og ledelsesformer', i Jensen, AR, Jaillet, IM 
og Munksgaard, ME (red.) 2015, Perspektivering på organisering og ledelse af sygepleje. Side 67-72 = 5 
sider. Findes på Blackboard. 

Dinesen, B & Østergaard, CU, 2013 ’Organisatoriske muligheder og begrænsninger med 
velfærdsteknologi i dag’, i Fredskild, Trine U (red.), Velfærdsteknologi i sundhedsvæsenet, København: 

Gads Forlag. Side 123-132 = 10 sider.  

Eldrup, D & Schrader, A, 2014, ’Plejeformer og kontaktpersonordning’, i Eldrup, D & Glasscock, T, (red.), 

At lede sygepleje – sygeplejerskens virksomhedsområde, København: Gads Forlag. Side 111-130 = 19 
sider. Findes på Blackboard. 

Gittell, JH 2012, Effektivitet i sundhedsvæsenet – samarbejde, fleksibilitet og kvalitet, København: 
Munksgaard. Side 145-155 = 11 sider. Findes på Blackboard. 

Glasscock, T 2014, ’Delegation’, i Eldrup, D & Glasscock, T, (red.), At lede sygepleje – sygeplejerskens 

virksomhedsområde. Gads Forlag. Side 83-107 = 24 sider. 
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Grønkjær, LL 2013, ‘Nurses´experience of stress and burnout: a literature rewiew’, i Klinisk 
sygepleje nr. 1, side 15-26 = 12 sider. Findes på Blackboard. 

* Knærkegaard, PL og Steenstrup, H 2012, Ledelse i teori og praksis, 2. udg., København: Hans Reizels 
Forlag. Side 7-20 + 23-67 + 80-81 + 94-96+ 129-165 + 189-190 + 210-216 + 217-240= 138 sider. 

Larsen, JK 2009, ’Man kan blive syg af ledelse’, i FORKANT nr. 4, side 24-25 = 2 sider. Findes på 
Blackboard. 

Munck, A 2014, ’Ledelse’, i Eldrup, D & Glasscock, T, (red.), At lede sygepleje – sygeplejerskens 

virksomhedsområde, København: Gads Forlag. Side 15-35 = 20 sider. 

Rigét, F og Skovbro, C (red) 1998, Mennesket i virksomheden, 4. udg., København: Gyldendal. s 343 – 
362 = 20 sider. Findes på Blackboard.  

Riiskjær, Erik 2015, ’Fire konsultationsmodeller og sundhedsvæsenets opbygning’, i Rosenkilde Jensen, 
A; Jaillet, M og Munksgaard Eilsø, M (red), Perspektivering på organisering og ledelse af sygepleje, 
København: Gads forlag. Side 17-31 =14 sider. Findes på Blackboard. 

Willemann, M et al. 2006, Stuegang – en medicinsk teknologivurdering med fokus på vidensproduktion, 

København: Sundhedsstyrelsen og Institut for Sundhedsvæsen. Side 4 + 7-9 = 4 sider. Findes på 
Internettet: http://www.sst.dk/publ/Publ2006/CEMTV/Stuegang/Stuegang.pdf 

Østerby, AC 2010, ’Kan du fortælle mig lidt mere om din beslutning?’, i Magasinet Arbejdsmiljø nr. 11, s. 
26-27 = 2 sider. Findes på Blackboard. 

 

Undervisere: Heidi Christiansen, Erika Frank og ekstern underviser 

  

http://www.sst.dk/publ/Publ2006/CEMTV/Stuegang/Stuegang.pdf
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Jura 

 

Mål 

Faget sigter mod, at den studerende: 

 har viden om og kan analysere egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og 
ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at 
være aktør i det hele sundhedsvæsen (V15) 

 anvende og vurdere klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil       med 
patient og borger til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede,                    
koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ-, gruppe- og samfundsniveau (F1) 

 håndtere og støtte patient, borger og pårørende i at mestre den enkeltes livssituation i pleje, omsorg 
og behandling ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af rehabiliterende, pallierende, 
sundhedsfremmende og forebyggende karakter (K4) 

 Har viden om offentligt ansattes ytringsfrihed 
 

 
Temaer 

 Forebyggende hjemmebesøg til ældre 

 Offentligt ansattes ytringsfrihed 

 Magtanvendelse i kommunalt regi, jævnfør serviceloven 

 Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile patienter (tvangsbehandlingsloven) 

 Sikre dødstegn, ligsyn, obduktion, organdonation og omsorg for lig 

 

Undervisningens tilrettelæggelse 

 Forelæsning 

 Refleksion og diskussion 

 Brug af praksiseksempler / PBL 

 Feedback ved underviser 

 

Bedømmelse 

Faget bedømmes i semesterets eksterne prøve. 

 

Basislitteratur 

Børne- og Socialministeriet 2017, Lov om Social Service, LBK nr. 369 af 18/04/2017. Kap. 14 § 79, kap. 

24 §124-137 = 3 sider.  Findes på Internet: http://kortlink.dk/retsinformation/qshp 

Justitsministeriet 2016, Offentligt ansattes ytringsfrihed. side 1-19 = 20 sider. Findes på Internet:  

http://kortlink.dk/justitsministeriet/nxcp  

* Kristensen, K 2014, Sundhedsjura, 5. udg., København: Gad. Side 47-48, 129-154, 165-166 = 29 sider 

Sundheds- og Ældreministeriet 2016, Sundhedsloven, LBK nr. 1188 af 24/09/2016. Afsnit IV § 52-56, 

afsnit XIII § 176-192 = 3 sider. Findes på Internet: http://kortlink.dk/retsinformation/p6s7 

 

Underviser: Christa Rose 

http://kortlink.dk/retsinformation/qshp
http://kortlink.dk/justitsministeriet/nxcp
http://kortlink.dk/retsinformation/p6s7


5. semester 

UC SYD, Campus Aabenraa  Sygeplejerskeuddannelsen 

 
   

september hold  2015 29 
 

Sociologi, sundheds antropologi og sygeplejens historie 

Faget er integreret i sygeplejefaget, og der forudsættes inddragelse af fagets viden og mål, der er opnået 

i 2008 uddannelsen. 

 

Bedømmelse  

Faget bedømmes i semesterets eksterne prøve. 
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Obligatoriske studieaktiviteter: 

 

Kriterier følger. 
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Ekstern Prøve 5. semester 

 

Opgavetype 

Individuel, skriftlig prøve. 

 

Fag der indgår i prøven 

Alle semesterets fag. 

 

Kriterier følger.   

 

Indstilling 

Indstilling sker automatisk og studerende kan ikke afmelde sig fra prøven. 

 

Sygdom 

Ved sygdom kræves dokumentation for ikke at miste et forsøg. 

 

Omprøve 

Den studerende tilmeldes automatisk den næste prøvetermin  

 

Regler for klage 

Jfr. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr. 1500 af 02/12/2016 

kapitel 10, skal klage foreligge skriftligt senest 2 uger efter bedømmelsen af prøven er bekendtgjort. 

 

Feedback 

Studerende kan aftale feedback på bedømmelsen tidligst 14 dage efter offentliggørelse af karakteren. 

 

 


