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Temaer i webinaret

• Hvorfor kandidat

• Hvad indebærer det?

• Typiske kandidatuddannelser for sygeplejersker

• Hvilke karrieremuligheder og stillinger

• Eksempler på sygeplejersker med kandidatuddannelser  
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Hvorfor kandidat
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Kandidat eller master

Kandidat Master

Fuldtidsstudie Studie ved siden af arbejde

Forskningstung Mere klinisk rettet og forankret

Giver direkte adgang til ph.d. og nogle 
stillinger kræver en kandidatuddannelse

Kliniske problemstillinger medinddrages i 
undervisningen

SU berettiget Brugerbetaling (Arbejdsgiver betaler 
eventuelt)
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Uddannelsessystemet DK

Niveau Det ordinære uddannelsessystem Det videregående 
uddannelsessystem 
for voksne

1 Folkeskolens 9. klasse

2 Folkeskolens 10. klasse

3 Social- og sundhedshjælper

4 Gymnasiet + social- og sundhedsassistent

5 Erhvervsakademiuddannelse Akademiuddannelse

6 (Professions)bachelor + MVU-uddannede Diplomuddannelse

7 Kandidatuddannelse Masteruddannelse

8 Ph.d.

Special-
uddannelser
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Sammenhæng mellem uddannelse og 
stillingsstruktur

Uddannelsesprofil Klinisk specialisering,
udvikling og forskning

Undervisning og 
forskning

Ledelse og udvikling Administrative 
stillinger

Forskeruddannelse 
(ph.d.)

Forskere med klinisk 
forankring, kliniske 
lektorer og professorer

Adjunkter, lektorer og 
professorer ved 
universiteter

Øverste og mellemste 
ledelsesniveau

Stabsfunktioner i 
ledelser
Projektleder
Konsulent (udvikling, 
uddannelse, kvalitet 
m.v.)

Kandidat- og 
masteruddannelse

Kliniske specialister,
Udviklingsansvarlige i 
klinikken/praktikken

Adjunkter og lektorer
ved professionshøjskoler

Specialuddannelse Specialister

Diplomuddannelse Specialister indenfor 
områder (rehabilitering, 
forebyggelse, diabetes, 
kol, palliation etc.)

Vejledere i praktikken
(Kliniske vejledere)

Nederste ledelsesniveau Ditto

Professionsbachelor Bachelorer med forskellige kompetencer 
inden for det generelle

Kilde: Specialiseringer i Sygeplejen – 2009, med få modificeringer
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ECTS - European Credit Transfer System

• Meritoverførsel inden for videregående uddannelser i udlandet eller i Danmark

• EU fælles standard

• Skal anvendes af  alle videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark

• Beskriver det faglige indhold og tidsmæssige omfang

• Angiver arbejdsbyrden og ikke uddannelsesforløbets sværhedsgrad

60 ECTS = arbejdsindsatsen for et helt studieår

30 ECTS = gives for et semester

20 ECTS point for et halvt semester (et såkaldt trimester)

Projektarbejde, praktik og afhandlinger tillægges også ECTS point
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Kandidatuddannelserne

• 2-årige og fungerer som selvstændige 
overbygningsuddannelser til bacheloruddannelserne

• Fuldtid

• Selvstændige fag der kan søges fra forskellige 
bacheloruddannelser, fx

- Humanistiske

- Natur- , samfunds-, sundheds-, tekniske videnskabelige

- Teologisk
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SU - Statens uddannelsesstøtte

• SU opdelt i et klippekort

• Professionsbacheloruddannelse på mere end tre år kan få SU, 

når man optages på en kandidatuddannelse

• Altid godt at kontakte en studievejleder på det pågældende 

universitet

• Tjek SU reglerne SU

https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/oekonomi/statens-uddannelsesstoette-su
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Adgang for Professionsbachelor

• Specifikke pædagogiske og sundhedsvidenskabelige 
kandidatuddannelser 

• Adgang for relevant professionsbacheloruddannelse eller en 
relevant mellemlang videregående uddannelse

• En mellemlang videregående uddannelse vil dog typisk skulle 
være suppleret med anden uddannelsesaktivitet, der bringer 
den på niveau med en professionsbacheloruddannelse

• Supplering af (professionsbachelor) bacheloruddannelsen er 
ophørt



Kandidat i ?

Cand.cur

Cand.scient.san

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/sundhedsvidenskabeligekandidatuddannelser/kandidat-i-sygepleje
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/sundhedsvidenskabeligekandidatuddannelser/sundhedsfaglig-kandidat
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Kandidat i sygepleje

Bygger videre på professionsbacheloruddannelsen i sygepleje

Giver solid teoretisk baggrund, med mulighed for at arbejde indenfor: 

• Ledelse, uddannelse, udvikling og forskning inden for sygepleje

Indhold: 

• Faglig argumentation, vidensøgning og klinisk 
beslutningstagning, forskningsmetoder og professionsudvikling

Karriere - stillinger: 

• Varetage specialiserede/avancerede opgaver inden for 
sygeplejeområdet

• Uddannelse/formidling, klinisk sygeplejepraksis eller ledelse
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Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse 
(cand.scient.san)

• Tværfaglig

• Bygger videre på en sundhedsfaglige professionsbachelor som eksempelvis 
sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder

• Har et naturvidenskabeligt og tværfagligt grundlag

• Indhold:

• Indsamle, behandle, analysere og formidle sundhedsfaglige data

• Arbejde med komplekse sundhedsfaglige problemstillinger

• centrale metodefag, epidemiologi og biostatistik. 

• Karriere typisk indenfor projektarbejde, forskning, udvikling, evaluering, 
kvalitetssikring, ledelse og undervisning
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Cand.scient.san i kommunen

• 45 år 

• Hjemmesygeplejerske i Stege kommune

• Før uddannelsen interesse for evidensbasering i 
procedure/retningslinjer

• Cand.scient.san i 2012

• Opgave omkring evidens i retningslinjer i kommunerne

• Skabt sin egen stilling – kvalitetsansvarlig – implementering af 
nye retningslinjer og oplæring af medarbejdere

• Ansat samme sted  
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Cand.scient.san

• 37 år

• Sygeplejerske

• Før uddannelsen arbejdet med uddannelse på hospital

• Cand.scient.san. i 2013

• Opgave omkring evaluering/effekt af uddannelse

• Ny stilling på professionshøjskole 

• Efter – og videreuddannelse af sygeplejersker

• Del af et større projekt omkring kobling af teori/klinik –
problem baseret læring
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Cand.cur på hospital

• 39 år

• Klinisk sygeplejerske indenfor kræftområdet

• Cand.cur i 2005

• Opgave om kræftbehandling og senfølger

• Ny stilling i samme klinik

• Klinisk sygeplejespecialist

• Ansvarlig for udvikling og afvikling af kurser, læringsformer 
– kobling mellem teori og klinik

• Underviser både i klinikken og på uddannelsesinstitution



Cand.cur videre i et ph.d
forløb

• 25 år

• Nyuddannet sygeplejerske

• Bachelorprojekt som en del af et større ph.d.projekt

• Direkte i et ph.d. forløb tilknyttet en forskningsenhed 

i en patientorganisation
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Nyttige link

• Uddannelsesguiden

• DSR

• DSA kursussøger

https://www.ug.dk/
https://dsr.dk/job-og-karriere/efter-og-videreuddannelse
https://kursusportal.ankiro.dk/
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Få en Uddannelsessamtale i DSR

Book en karrieresamtale på www.dsr.dk/karriere

Der er 3 typer samtaler: 

Uddannelsessamtale (alm. og leder)

Karriereafklaring

Jobsøgningssamtale 

Er 30-45 minutter intensiv telefonsamtale


