
 

 

 

 

 

 

 

 

1 / 3 

Tillæg til Studieordningen for Sygeplejerskeuddannel-

sen udbud Esbjerg og Aabenraa. 
 

 

Der redegøres i dette tillæg for udbuddenes opfyldelse af EU – Direktiv 
2013/55/EU i henhold til Sygeplejerskeuddannelsen 2016, Bekendtgørelse nr. 
804 af 17/06/2016 
 

Redegørelsen er ligeledes tilknyttet ”Fælles notat vedr. EU´s anerkendelsesdirektiv af erhverv” 

udarbejdet af Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk.  

 

Studieordning for UC SYD Sygeplejerskeuddannelsen efterlever krav om fag i EU-direktiv 

2013/55/EU, bilag 5.2.1, både hvad angår fællesdel og institutionel del, i tilrettelæggelsen af un-

dervisning som anført i tabel 1.1 for den teoretiske undervisning og i tabel 1.2. for den kliniske 

undervisning: 

 

1.1 Teoretisk undervisning 

Krav om fag i sygeplejerskeuddannelsen i 
EU-direktiv 2013/55/EU, teoretisk under-
visning  

Fagområder i sygeplejerskeud-
dannelsen 

Fagområders placering i UC 
Syd  
Sygeplejerskeuddannelsen 

Sygepleje: 

• Faglig orientering og erhvervsetik  

• Almene principper for sundheds- og sy-

gepleje 

• Principper for sundheds- og sygepleje in-

den for: 

• Almen medicin og medicinske spe-

cialer 

• Almen kirurgi og kirurgiske specia-

ler 

• Barnepleje og pædiatri 

• Barselshygiejne og pleje af moder 

og barn 

• Mental hygiejne og psykiatri 

• Geriatrisk pleje og geriatri 

Sygepleje 
Filosofi & Etik 
Religion  

1. semester 
2. semester 
3. semester 
5. semester 
7. semester 

Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi 1. semester 
2. semester 
5. semester 
 

Biofysik 
Biokemi 
 

 1.semester 
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Krav om fag i sygeplejerskeuddannelsen i 
EU-direktiv 2013/55/EU, teoretisk under-
visning  

Fagområder i sygeplejerskeud-
dannelsen 

Fagområders placering i UC 
Syd  
Sygeplejerskeuddannelsen 

Hygiejne 
Bakteriologi 
Virologi  
Parasitologi 

Mikrobiologi 1. semester 
 
 

Patologi 
Radiologi 

Sygdomslære  2. semester 
3. semester 
5. semester 

Farmakologi Farmakologi 1. semester 
2. semester 
3. semester 
5.semester 

Diætetik Ernæring og diætetik 2. semester 

Sociallovgivning og sundhedslovgivning 
Erhvervets juridiske aspekter 

Sygepleje 
 

1. semester 
3. semester 
5. semester 
7. semester 

Sociologi Sociologi  5. semester 

Psykologi Psykologi 3. semester 

Undervisningsprincipper Pædagogik 
Kommunikation 

3. semester 
 

Administrationsprincipper Organisation og ledelse  
Sygepleje  

1. semester 
3. semester 
5. semester 
7. semester 

 
 

1.2 Klinisk undervisning 
 

Krav om fag i sygeplejerskeuddannelsen i 
EU-direktiv 2013/55/EU, klinisk undervis-
ning 

Kliniske uddannelsesforløb i sy-
geplejerskeuddannelsen  

De kliniske uddannelsesfor-
løbs placering i UC Syd Syge-
plejerskeuddannelsen 

Almen medicin og medicinske specialer Klinisk undervisning i det somati-
ske sundhedsvæsen 

2. semester og/eller 6., 7. se-
mester 

Almen kirurgi og kirurgiske specialer Klinisk undervisning i det somati-
ske sundhedsvæsen 

2. semester og/eller 6., 7. se-
mester 

Barnepleje og pædiatri 
 

Klinisk undervisning i det pri-
mære sundhedsvæsen 
 
Evt. klinisk undervisning i det so-
matiske sundhedsvæsen 

4. semester eller 6., 7. seme-
ster 
 
Evt. 2. semester eller 6., 7. 
semester 

Barselshygiejne og pleje af moder og barn Klinisk undervisning i det pri-
mære sundhedsvæsen 
 
Evt. klinisk undervisning i det so-
matiske sundhedsvæsen 

4. semester eller 6., 7. seme-
ster 
 
Evt. 2. semester eller 6., 7. 
semester 

Mentalhygiejne og psykiatri Klinisk undervisning i det psykia-
triske og/eller primære sund-
hedsvæsen 

4. semester og/eller 6., 7. se-
mester   

Geriatrisk pleje og geriatri Klinisk undervisning i det somati-
ske og/eller primære sundheds-
væsen  

2. semester og/eller 4.,6., 7. 
semester  
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Krav om fag i sygeplejerskeuddannelsen i 
EU-direktiv 2013/55/EU, klinisk undervis-
ning 

Kliniske uddannelsesforløb i sy-
geplejerskeuddannelsen  

De kliniske uddannelsesfor-
løbs placering i UC Syd Syge-
plejerskeuddannelsen 

Hjemmepleje Klinisk undervisning i det pri-
mære sundhedsvæsen 

4. semester og/eller 6., 7. se-
mester 

 
 
 
 

 
 
 


