
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT  
Niels Bohrs Allé 1  .  5230 Odense M 
Telefon 6318 3000    
kompetenceudvikling@ucl.dk  . ucl.dk 

Diplommoduler i den palliative indsats 
 Moduler i den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse med fokus på symptomlindring i den 
palliative indsats udbydes i et samarbejde mellem Hospicer i Region Syddanmark og 
professionshøjskolerne UC Syd og University College Lillebælt. 
 

Målgruppen er sundhedsprofessionelle med eksisterende erfaring indenfor palliativ indsats. 

 

Palliativ indsats – symptomlindring og det 
professionelle arbejde (5 ECTS) 
 
Modulet har fokus det professionelle arbejde 
med symptomlindring ved komplekse tilstande 
og på praktiske, etiske og juridiske dilemmaer i 
det tværfaglige samarbejde i relation hertil.  
 
Efter afsluttet modul kan du på baggrund af 
udviklings- og forskningsviden: 

 analysere problemstillinger og fagligt 

begrunde beslutninger i komplekse 

situationer 

 identificere og diskutere faglige, juridiske og 

etiske dilemmaer i relation til 

symptomlindring 

 indgå i og udvikle det tværfaglige 

samarbejde om symptomlindring.  

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve. 
 
Uddannelsen er tilrettelagt hver 2. tirsdag og 
onsdag i ugerne 35-41 kl. 09-15.30. 
 
Læs mere og tilmeld dig her: 
ucl.dk/palliativindsats1 
 

Palliativ indsats – symptomlindring og 
evidensbaseret praksis (5 ECTS) 
 
Modulet har fokus på lindring af fysisk lidelse 
og på betydningen af livskvalitet hos 
uhelbredeligt syge og styrker deltagernes 
forudsætninger for at evidensbasere kliniske 
beslutninger.  
 
Efter afsluttet modul kan du på baggrund af 
udviklings- og forskningsviden: 

 formidle og begrunde kliniske 

problemstillinger i relation til lindring af 

fysiske symptomer 

 vurdere, diskutere og anvende tilgængelig 

evidens 

 udvikle og iværksætte lindring, der styrker 

patienters og pårørendes oplevelse af 

livskvalitet. 

Modulet afsluttes med en skriftlig prøve 
udarbejdet dels i gruppe dels individuelt. 
 
Uddannelsen er tilrettelagt hver 2. tirsdag og 
onsdag i ugerne 43-50 kl. 09-15.30. 
 
Læs mere og tilmeld dig her: 
ucl.dk/palliativindsats2 

 

Praktiske oplysninger 
Undervisningen foregår på UCL Campus Vejle, Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle 

 

Pris pr. modul: 9000 kr. 
 

I foråret 2019 udbydes modulet 
Palliativ indsats – med fokus på mellemmenneskelige aspekter (10 ECTS). 

UC SYD 
Lembckesvej 7, 6100 
Haderslev 
Telefon 7266 2000 
ucsyd@ucsyd.dk 
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