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Kære kommende sygeplejestuderende 
 
Du inviteres til at deltage i kursus i fysik og kemi på Sygeplejerskeuddannelsen, UC Syd 
Aabenraa i perioden 20/8-20 til 28/8-20, i alt 7 hverdage. Undervisningen foregår kl. 8.15-
senest kl. 12.00 i lokale E15 i skolens nord-ende, Campusalle 20, 6200 Aabenraa. 
 
Undervisningen er ikke på et bestemt skoleniveau, men handler om det fysik og kemi man 
møder i sundhedsvæsnet.  
Udover at du skal købe en lærebog, koster det ikke noget. Vi arbejder med emner som: 
 
Grundlæggende begreber og SI-systemet 
Varme 
Luftarter, væsker og tryk 
Opløsninger 
Mekanisk fysik 
Elektromagnetisk stråling 
Lyd 
Elektricitet, røntgen, mr-skanning 
Radioaktivitet, nuclearmedicin 
Atomet 
Kemisk binding 
Kemiske reaktioner 
Støkiometri 
Kemisk ligevægt 
Syre, base og pH 
Organisk kemi og plaststoffer 
 
I lærebogen er der opgaver som vi løser en del af ”på tavlen”. 
 
Lærebogen er: 
 
Christensen, Lars og Ulf Hammer 
Fysik og kemi (LFS) 
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 8. udgave 1993 
ISBN/EAN:  9788717058507 / 9788717058507                            
Pris 89.95 kr. + forsendelse 
 
Bogen kan bestilles på: 
http://arnoldbusck.dk/boeger/sygepleje/fysik-og-kemi 
 
Medbring denne invitation. 
 
20/8 gennemgår vi siderne 13-44. 21/8 gennemgår vi siderne 44-62. 
Udover lærebogen vil der blive uploadet enkelte andre materialer. 
Du bedes tilmelde dig til Thomas på e-mail senest tirsdag 18/8-20. 
Denne invitation bedes medbragt når du kommer 1. gang. 
 
Thomas´ E-mail: TTJE@ucsyd.dk 
 
Med venlig hilsen 

 Thomas Topsøe-Jensen, lærer i Fysik-Kemi mm. 
 

Fysik - Kemi 
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