
 

Patientologi 

sygdomme 
 

 
 

 

 

 

 

 

Praktiske oplysninger: 
Uddannelsen er et valgmodul i den 

Sundhedsfaglige Diplomuddannelse med 

et omfang på 10 ECTS-point. Der udstedes 

eksamensbevis. 

 
Optagelseskriterier: 

Mellemlang videregående sundheds- 

uddannelse og mindst 2 års erhvervs- 

erfaring. 

 
Pris: 11.700 kr. 

 
Undervisningen foregår på UCL Niels 

Bohrs Allé 1, Odense M 

 
Tilmeldingsfrist: 

1. juni 

- herefter kontakt videreuddannelsen ved 

UCL. 

 
Flere oplysninger på telefon: 

63 18 40 13 

Tilmelding på: www.ucl.dk 

Klik her for tilmelding! 

Valgmodulet er udviklet og udbydes i 

samarbejde mellem UCL og styre- 

grupper fra hhv. infektionsmedicinske 

og reumatologiske specialafdelinger i 

Danmark 

 
Den reumatologiske styregruppe: 

 
Oversygeplejersker, afdelings- og 

uddannelsesansvarlige sygeple- 

jersker ved de reumatologiske 

afdelinger ved Aarhus Universitets- 

hospital, Odense Universitetshos- 

pital, Rigshospitalet og Dansk 

Gigthospital, Sønderborg samt en 

repræsentant for Fagligt selskab for 

reumatologiske sygeplejersker  

Formand:Jeanette Thierry Andersen, 

Aarhus Universitetshospital 
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https://ucl.dk/
https://www.ucl.dk/efteruddannelser-og-kurser/efteruddannelser/diplommoduler/patientologi-mennesker-med-reumatologiske-sygdomme#starter


Patientologi - Mennesker med 
reumatologiske sygdomme 
– 

 
 
 

Modulet er målrettet dig, der arbejder 

med mennesker med reumatologiske 

sygdomme i en praksis præget af konstant 

forandring. 

 
Du har allerede erfaring med og viden om 

sygdomsforløb og sygepleje, men vil ger- 

ne kvalificere dine kliniske beslutninger og 

finde nye veje til udvikling af samarbejdet 

med patienter og pårørende i hverdagen. 

 
Gennem uddannelsen udvikler du både 

forståelse og nye handlemuligheder til 

brug i hverdagen. 

 
Efter endt modul har du fået redskaber til 

at: 

• træffe beslutninger sammen med borgere/ 

patienter og pårørende 

• argumentere fagligt for din sygepleje med 

viden og forskning 

• undersøge, hvordan patienter involveres i 

plejen og behandling 

• finde nye løsninger lokalt og på tværs af 

sektorer 

 
For din afdeling vil din uddannelse betyde 

en styrkelse af fagligheden: 

Indhold: 

Uddannelsen tager afsæt i dine konkrete 

erfaringer fra den reumatologiske syge- 

pleje. 

 
Du styrker dine faglige argumenter med 

nye begreber og resultater af dansk og in- 

ternational sygeplejeforskning inden for 

fx: 

 
• Patienters oplevelser af sygdoms- og 

indlæggelsesforløb 

• Oplevelse af overgange i 

sygdomsforløb 

• Den sårbare patient 

• Sundhedskompetence og ulighed i 

sundhed 

• Familiefokuseret sygepleje 

• Patientinvolvering 

 

Du gennemfører under uddannelsen 
sammen med medstuderende en 
empirisk undersøgelse blandt patienter 
på din egen arbejdsplads. 
 

Resultatet af undersøgelsen fremstilles 
på en poster, som indgår i prøven. 
 

Efter endt uddannelse vil undersøgelsens 

resultater kunne bidrage til udvikling i din 

afdeling. 

Studieaktiviteter: 
 

 
Modulet er tilrettelagt med flere former for 

studieaktiviteter 

 
• Undervisning hvor fokus er at integrere 

praksiserfaringer, teori og videnskabelige 

undersøgelser af patientperspektiver 

• Studieopgaver med aktiv deltagelse, 

der kan indebære både teoretiske og 

praktiske øvelser 

• Refleksion og formidling der styrker en 

kritisk og velargumenteret tilgang til din 

egen og andres praksis 

• Fordybelse og forberedelse med fokus 

på egen læring. 

 
Du får gode muligheder for at opbygge et 

netværk med kolleger fra hele landet. 

 
Ud over andre reumatologiske syge- 

plejersker vil du på uddannelsen møde 

sygeplejersker, der arbejder indenfor det 

infektionsmedicinske speciale. 

Tilrettelæggelse: 
Uddannelsen foregår fra uge 39-49 2022. 

Der er tilrettelagt 5 x 2 sammenhængende 

uddannelsesdage efter følgende plan: 

Uge 39: mandag/tirsdag fremmøde UCL 

Uge 41: mandag/tirsdag online 

Uge 43: mandag/tirsdag fremmøde UCL 

Uge 45: mandag/tirsdag online  

Uge 47: mandag/tirsdag fremmøde UCL 

Uge 49: opgaveaflevering.   

Mellem uddannelsesdagene må forventes 

studieaktiviteter, som kan indebære klinisk 

affprøvning og teoretisk fordybelse. 

 
Modulet afsluttes med en mundtlig 

gruppeprøve baseret på den empiriske 

undersøgelse. 

 
Onsdag d. 14. december 2022 afholdes en 

fælles inspirationsdag med poster-

fremlæggelser. 

 
For yderligere oplysninger er du velkom- 

men til at kontakte uddannelseskonsulent 

Kirsten Honoré på kirh@ucl.dk 

 

 
”Det har givet mig mere lyst og mod 

til at læse noget mere faglitteratur, 

hvilket jeg nok ikke har gjort så 

meget” (Studerende) 

 
”Sygeplejerskerne bliver bedre til at 

kommunikere med patienter og pårø- 

rende, men også til videreformidling 

og videndeling med kollegaerne” 

(Leder) 

 
”Det er berigende, at blive taget ud 

af sin normale hverdag, og blive 

klogere på nogle ting, som man går 

og tager som en selvfølge”  

(Studerende) 

mailto:kirh@ucl.dk

