Sygeplejerskeuddannelsen

Uddannelsestitel:
Professionsbachelor i Sygepleje

Formål:
Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere de studerende til efter endt
uddannelse at kunne fungere selvstændigt som sygeplejerske og herunder indgå i et
tværfagligt samarbejde.
Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og
teknologiske udvikling samt befolkningens behov for sygepleje, kvalificere de
studerende inden for teoretiske og kliniske sygeplejekundskaber
Uddannelsen kvalificerer til selvstændigt at varetage sygeplejerskens virksomhedsfelt
og til fortsat uddannelse på master- og kandidatniveau.

Struktur (varighed og opbygning):
3½ år fordelt på i 7 semestre på 30 ECTS points hver, i alt 210 ECTS points.
Uddannelsen er en veksling mellem skole og klinik

Antal studerende:
Hospitalsenheden Vest modtager mellem 500 og 600 sygeplejestuderende om året
fordelt på afdelinger i Holstebro, Herning og Lemvig. De studerende er i klinisk
uddannelse både om foråret og om efteråret på 1., 2., 3., 4., 5., 6. og 7. semester i
varierende tidsrum fra fire dage til ti og tyve uger.
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Semesteroversigt
Semester
1. semester
4 dage i klinik
Sygeplejelaboratoriet på VIA – teoretisk
prøve på VIA

Indhold
Observation og vurdering af patient & borgers
sundhedsudfordringer &
sygdomssammenhænge.

2. semester
10 uger i klinik – teoretisk prøve på VIA

Klinisk beslutningstagen i stabile og
komplekse pleje & behandlingsforløb.

3. semester
8 uger i klinik – teoretisk prøve på VIA
4. semester
10 uger i klinik – teoretisk prøve på VIA

Klinisk lederskab af patient- & borgerforløb

5. semester
10 dage i klinik fordelt på 3 uger –
teoretisk prøve på VIA
6. semester
1. del 10 uger – 2. del 10 uger eller
samlet forløb på 20 uger i klinik – prøve i
klinikkens 2. del
7. semester
Valgfri klinik
Bacheloropgave

Situationsbestemt kommunikation i samspil
med patient & borger, pårørende &
fagprofessionelle i & på tværs af sektorer
Akut, kritisk og kompleks sygepleje og
undersøgende virksomhed
Selvstændig sygeplejevirksomhed

Kvalitets-, innovations-, udviklings-og/eller
forskningsarbejde.

Kilde:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=181963
http://esdhweb.ucl.dk/1144818.Studieordning%20Sygeplejerskeuddannelsen
%202016.pdf
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