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Velkommen 

 

Sygeplejerskeuddannelsen byder dig 
velkommen til studiet 

Personalet ønsker dig velkommen, og vi glæder os til at tage imod dig på sygeplejerskeuddannelsen på professionshøj-

skolen UC SYD i Esbjerg. Vi håber, du må finde studiet spændende og lærerigt. 

 

Du skal møde online på Zoom mandag den 8. februar 2021 kl. 08.15 

Der vil komme yderligere informationer på Itslearning, hvor du også kan finde linket til Zoom. 

 

Bøger og litteratur der anvendes på 1.semester, vil fremgå af semesterbeskrivelsen for hold 21AB.  

I kan her under se nogle af de bøger, der anvendes på 1.semester: 

 
- Hjortsø, M. og Malling, C., 2017. Sygeplejebogen 1. Profession og patient. 5. udg. København: Gads Forlag. 
- K.M. Maglekær og P.L. Veje., 2015. Sygeplejebogen 5. Procedurer og teknikker. København: Gads forlag. 
- Hjortsø, M. og Malling, C., 2017. Sygeplejebogen 2. Grundlæggende behov. 5. udg. København: Gads Forlag 
- Nielsen, O.F og Bojsen-Møller, M. J., 2019. Anatomi og fysiologi. Hånden på hjertet. 2. udg. København: 

Munksgaard. 
- Nielsen, O.F og Bojsen-Møller, M.J., 2016. Biokemi og genetik. 6. udg. København: Nyt Nordisk Forlag. 
- Hansen, L.B. og Østergaard, C., 2019. Mikrobiologi. Hånden på hjertet. 3. udg. København: Munksgaard. 

 

Der kommer løbende nye udgaver fra forlag, så vær selv opmærksom på, at du køber de nyeste udgaver.  

 

Semesterbeskrivelsen vil være tilgængelig online via Itslearning ved studiestart og i semesterbeskrivelsen vil du kunne 

læse mere om undervisningens indhold, og hvad du skal læse og forberede inden undervisning. Du vil i januar 2021 

også kunne se semesterbeskrivelsen for hold 21AB her.  

 

På 1. semester og de senere teoretiske moduler, skal du bruge en sygeplejeuniform, når du øver kliniske færdigheder i 

vores simulationslokale. Du skal derfor anskaffe dig en sygeplejeuniform, men hvorfra er dit eget valg. Vær opmærksom 

på, at du skal have den i hænde allerede fra begyndelsen af uddannelsen. Kravene til sygeplejeuniformen er, at den skal 

have en passende størrelse og skal være kortærmet. Du vælger selv sygeplejeuniformens farve. 

 

Mødetider på uddannelsen 

Du kan som udgangspunkt forvente undervisning placeret hverdage mellem kl. 8.15 og 15.50, så vi anbefaler, at du ikke 

aftaler andet i dette tidsrum. Der kan dog være tale om længere dage. 

 

Når du skal i klinisk undervisning (praktik), skal du som udgangspunkt møde kl. 7.00 – 15.00. Der kan dog også her være 

tale om længere dage, og det kan også være aktuelt at skulle møde i aften- og weekendvagter. 

https://www.ucsyd.dk/studiestart-sygeplejerske.
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Studiet er et fuldtidsstudie, hvilket betyder at du gennemsnitligt skal bruge 40 – 45 timer om ugen på at være studieaktiv 

som studerende. I studieaktivitetsmodellen kan du få større kendskab til din studieaktivitet. Find 

studieaktivitetsmodellen her.  

 

Klinisk uddannelse (praktik) 

Når du kommer ud i klinisk praksis, skal du forvente, at de forskellige uddannelsessteder er placeret i et større geografisk 

område, fx Esbjerg, Lunde, Nordenskov, Oksbøl, Vejen, Billund, Ribe mv. Der kan gives tilskud til transport i form af 

ungdomskort eller kilometerpenge. Der er dog en række betingelser der skal opfyldes, det kan du læse mere om her.  

 

I uge 12 skal du i klinisk praksis i 3 dage. Her vil du være dækket af din personlige ulykkesforsikring, hvorfor det er vig-

tigt, at du er forsikret. Der er også mulighed for at tegne en erhvervs- og ansvarsforsikring for sygeplejerskestuderende, 

der er medlem af Dansk Sygeplejeråd (SLS). På 2. semester kommer du ud i din første længere kliniske periode og her 

vil du være dækket ind af ”arbejdsgiverens” forsikring. 

 

Merit i uddannelsen 

I løbet af den første uge vil de af jer, der har haft beskæftigelse på baggrund af en social – og sundhedsassistentuddan-

nelse eller har gennemgået en meritgivende uddannelse eller bestået dele heraf, blive tilbudt at deltage i et møde angå-

ende merittildeling i sygeplejerskeuddannelsen. Mødet afholdes af studievejleder Lisbeth Sørensen.  

 

Ved studiestarten bedes du medbringe dokumentation for beskæftigelse som SOSU-assistent eller meritgivende uddan-

nelse. 

 

Vi glæder os til samarbejdet med dig. 

 

Venlig hilsen 

 

Semesteransvarlig 

Chalotte Fagan, lektor, cand.scient.san.publ. 

Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg 

Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø 

cfag@ucsyd.dk 

 

og 

 

Pia Lind, cand.cur., lektor og studievejleder 

Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg 

Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø 

D +45 72662857 - plin@ucsyd.dk 

https://www.ucsyd.dk/uddannelsesygeplejerske/regler-ogrammer-
https://www.ungdomskort.dk/
mailto:cfag@ucsyd.dk

