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Semester Indhold Lektioner Læringsudbytte Prøve 

2 
(Sygepleje 

6 ECTS) 

Rehabilitering og palliation, incl. 
begrebsafklaring ift den basale og 
specialiserede palliative indsats (II) 

3 Kan anvende udvalgte 
elementer inden for 
forebyggelse, sundhedsfremme, 
rehabilitering og palliation i 
samspil med patient/borger og 
pårørende og formulere 
intentioner og mål inden for 
udvalgte sundhedsudfordringer 

Ekstern skriftlig individuel prøve 
 
Første del: Digital stedprøve i 
anatomi, fysiologi, genetik, biokemi, 
mikrobiologi, sygdomslære, ernæring 
og farmakologi. 
 
Anden del: En skriftlig opgave 
udarbejdet med udgangspunkt i 
semestrets temaer 

Forskellige perspektiver på døden (II) 
 

3 

Lektioner i alt 6 

4 
(Sygepleje 
før 9 ECTS, 
nu 1 ECTS 

– 
finansierer 
det tp og 

ve) 

Palliation i den primære og sekundære 
sundhedstjeneste ift udvalgte patient-/borger 
og pårørendesituationer (incl. tværprof. og 
palliation) (tælles med under tværprof.) (II) 

 
4 
 

Kan anvende og vurdere viden 
om sundhedsfremme, 
forebyggelse, rehabilitering og 
palliation i udvalgte patient-
/borger-, og 
pårørendesituationer 
Hanne: placering i semestres 
deltema (2 ECTS) 

Mundtlig, individuel, klinisk prøve 
Prøven består af tre trin:  
Trin 1: Planlægnings- og 
udførelsesfase Trin 2: 
Bearbejdningsfase Trin 3: Mundtlig 
eksamination 
På baggrund af den udførte 
intervention, de uploadede skriftlige 
dokumenter, det mundtlige oplæg 
samt selve eksaminationen vurderes 
det, i hvilket omfang semestrets 
samlede læringsudbytte, -viden, 
færdigheder og kompetencer, er 
opnået. 

Palliative indsatser - barrierer og udfordringer 
for sygepleje og omsorg til mennesker med 
behov for lindrende pleje og omsorg (II) 

4 
 

Lektioner i alt 
 

4 

5 
(Sygepleje 
før 7 ECTS, 
nu 4 ECTS 

Åndelige og eksistentielle 
sundhedsudfordringer (II) 

3 Kan reflektere over og inddrage 
menneskers oplevelser og 
reaktioner ved udvalgte 
fysiologiske, psykologiske, 

Ekstern mundtlig individuel prøve  
 
Prøve A: (20 ECTS-point): Retter sig 
mod klinisk beslutningstagen og 

Terminal sygdom og Total Pain begrebet (II) 
 

3 
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– 
finansierer 

tp) 

Hospicebesøg (II) 2 sociale og åndeligt/eksistentielle 
sundhedsudfordringer i akutte 
og kritiske pleje- og 
behandlingsforløb  

lederskab i forhold til akutte og 
kritiske pleje-og behandlingsforløb. 
Tager udgangspunkt i en case, som er 
relateret til tema A og temaets 
fagområder. 
 
Ikke relevant i prøve B 

Lektioner i alt 8 

       7 
(Sygepleje 
19 ECTS) 

Valgfrit element: ’Eksistentielle temaer i 
palliativ optik’: 

  Prøve A: Skriftlig, individuel prøve 
med inddragelse af valgfrit element 
 
Prøve B: Skriftlig individuel eller 
gruppebaseret prøve efterfulgt af 
individuel eller gruppebaseret 
mundtlig eksamen 

Eksistentielle problemer i 
sygeplejeprofessionen (II) 

3 

Perspektiver på palliation (II) 4 

Syg og ung  3 

Headspace 2 

Den vanskelige samtale  4 

Livet på hospice  4 

Musik som terapi  4 

Et eudamonisk liv  2 

Om at undre sig  2 

Kroppens sprog  4 

Narrativ medicin 2 

Selvomsorg og professionsmedicin 2 

Studiebesøg hos landsforeningen liv og død 2 

Opsamling og refleksion  4 

Office Hour 2 

Fremlæggelse 4 

Lektioner i alt 46 

 


