
 

 

Praktiske oplysninger: 
   SUNDHEDSFAGLIGT DIPLOMMODUL 

 

PATIENTOLOGI 

Mennesker med 

infektionsmedicinske sygdomme 

Uddannelsen er et valgmodul i den 

Sundhedsfaglige Diplomuddannelse 

med et omfang på 10 ECTS-point, 

Der aflægges en afsluttende prøve 

bedømt efter 7-trins-skalaen. 

 

Optagelseskriterier: 

Mellemlang videregående 

sundhedsuddannelse 

og mindst 2 års erhvervserfaring. 

 

Pris: 10.500 kr. 

 

Undervisningen foregår på 

University College Lillebælt i 

Odense 

 

Tilmeldingsfrist:  

15. november 

- herefter kontakt 

videreuddannelsens 

sundhedsafdeling ved University 

College Lillebælt.  

Flere oplysninger og tilmelding på: 

www.ucl.dk, telefon: 63 18 40 13 

 

 Valgmodulet er udviklet i samarbejde 

med en styregruppe fra klinisk praksis. 

 

Styregruppens kliniske 

repræsentanter er: 

 

Oversygeplejersker, afdelings- og 

uddannelsesansvarlige sygeplejersker 

ved de infektionsmedicinske centre 

ved Århus Universitetshospital Skejby, 

Odense Universitetshospital, Hvidovre 

Hospital og Rigshospitalet. Samt en 

repræsentant for Faglig 

Sammenslutning af 

Infektionsmedicinske sygeplejersker 

 

UCL kan henvise til lokale 

kontaktperson 
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Patientologi - Mennesker 

med infektionsmedicinske 

sygdomme 

 
Indhold: 

  

Studieaktiviteter: 

 
Tilrettelæggelse: 

  
 

Arbejder du med mennesker med 

infektionsmedicinske sygdomme? 

 

Brænder du for at videreudvikle dine 

kompetencer i fællesskab med 

kolleger fra samme speciale og 

underviserne på uddannelsen?  

 

Så bør du læse videre her! 

  

Som studerende på valgmodulet 

Patientologi vil du gennem refleksion 

og teoretisk fordybelse videreudvikle 

din forståelse af konkrete 

patientgruppers møde med 

sundhedssektoren. 

 

Patientologi integrerer praksiserfaring 

og ny viden, så du som studerende 

kan videreudvikle din 

 

 forståelse af menneskers reaktioner 

på sygdom og behandling  

 kompetence til at samarbejde med 

det syge menneske og dets 

pårørende og  

 evne til at anvende viden i 

refleksioner over menneskers 

oplevelse af at leve med sygdom  

 

 

Uddannelsen tager afsæt i dine 

konkrete erfaringer fra den 

infektionsmedicinske sygepleje.  

 

Gennem undervisning, studieopgaver 

og undersøgelser i praksis tilegner du 

dig ny viden og træner anvendelsen af 

den i løsning af konkrete 

arbejdsopgaver.   

Formidling, refleksion og feedback til 

og fra kolleger fra hele landet 

udvikler dine færdigheder i at 

begrunde din sygepleje.  

 

Du bliver fortrolig med metoder til 

at inddrage patienter og pårørende i 

fælles beslutninger og erhverver dig 

værktøjer til fortsat udvikling af din 

egen og arbejdspladsens sygepleje. 

Under følgende overskrifter vælger 

du dine specifikke læringsmål:  

 

 Patientologi - teori og metode 

 Krop, sygdom og behandling 

 Hverdagen med infektions-

medicinsk sygdom 

 Patienters oplevelser i mødet med 

sundhedssektoren 

 Kommunikation og relationer i 

infektionsmedicinsk sygepleje  

 Patient- og pårørendeinddragelse i 

kliniske beslutningsprocesser 

 

 

 

Mennesker lærer forskelligt og derfor 

er modulerne tilrettelagt med flere 

former for studieaktivitet 

 

 Undervisning med fokus på hvordan 

teori og videnskabelige 

undersøgelser kan inddrages i 

udvikling af praksis 

 

 Studieopgaver og øvelser der 

fordrer aktiv involvering af 

studerende og kan indebære både 

teoretiske og praktiske 

undersøgelser 

 

 Refleksion og formidling der styrker 

kompetencer til at forholde sig 

kritisk og velargumenteret til egen 

og andres praksis  

 

 Fordybelse og forberedelse med 

fokus på egen læring. 

 

Du får gode muligheder for at 

samarbejde og opbygge netværk med 

kolleger fra samme speciale over hele 

landet. Og for selvstændig fordybelse 

og feedback på individuelle produkter 

og præstationer. 

 

Uddannelsen udbydes på deltid i 

perioden fra uge 9 – 24.  

Der er tilrettelagt med 5 x 2 

sammenhængende uddannelses-

dage hver 2. uge. Mellem disse 

tilbydes studieaktiviteter, som kan 

foregå i og udenfor arbejdstid.   

 

Sidst i forløbet udarbejdes den 

afsluttende modulopgave. Der vil 

løbende gennem uddannelsen ske 

en kvalificering til kravene i 

opgaven. Der kræves således ikke 

forudgående erfaring med 

opgaveskrivning. 

 

Modulopgaven er skriftlig og 

bedømmes efter 7-trinsskalaen 

med intern censur.  

 

Der udstedes eksamensbevis. 

 

Der tilrettelægges en fælles 

afsluttende inspirationsdag med 

overrækkelse af eksamensbeviser. 

 

For yderligere oplysninger er du 

velkommen til at kontakte 

uddannelseskonsulent Kirsten 

Honoré på kirh@ucl.dk eller på 

telefon 63 18 40 54 

 

 

 

     


