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Semester Indhold Lektioner Læringsudbytte Prøve 

1 
(3 ECTS) 

Almen patologi del 1  3 Anvende udvalgt viden om […] 
sygdomslære […]  i relation til 
enkelte af patientens/borgerens 
sundhedsudfordringer og behov 
for sygepleje  
 
 
 
 
 
(1 lek overføres til S2) 

Intern mundtlig individuel prøve 
 
Casebaseret prøve rettet mod 
semesterets to deltemaer samt to 
fagspecifikke spørgsmål inden for de 
naturvidenskabelige fag, anatomi og 
fysiologi samt mikrobiologi. 
 

Almen patologi del 2 3 

Kredsløbssygdomme (Fx arteriosklerose, 
ødem, hypertension, hjerteinsufficiens, DVT)  

4 

Luftvejsinfektioner  4 

Leverinsufficiens  4 

Sygdomme i fordøjelseskanalen  4 

Sygdomme i nyre og urinveje  4 

Opsamling (inkl. relevant A&F og Mikro  3 

Lektioner i alt 29 

2 
(3 ECTS) 

Panum  2 Forklare, kombinere og anvende 
viden om udvalgte dele af 
menneskets […] sygdomslære 
[…] i argumentation for 
sygeplejeinterventioner  
 
 
 
 
 
 
 
 
(1 lek overføres fra S1) 

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 

Stofskiftesygdomme (DM mm.)  6 

Multisygdomme (Fx KOL, hjertesvigt, gigt, 
astma, geriatri)  

2 

Smertefysiologi  2 

Huden i relation til sår & kirurgi  2 

Kirurgisk stress (kvalme mm.)  1 

Sygdomme i bevægeapparatet (Frakturer, 
slidgigt, leddegigt, knogleskørhed)  

4 

Fysisk aktivitet ift. forebyggelse og behandling 
af relevante sygdomme.  

2 

Pædiatri  3 

Døden  1 

Lektioner i alt 25 

3 Psykiske lidelser (incl. demens) 4 Intern mundtlig gruppe prøve 
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(1 ECTS) Neurologiske lidelser (incl. delir) 4 Forklare, kombinere og anvende 
viden om menneskets anatomi, 
fysiologi […] i en sygeplejefaglig 
kontekst 

 
Prøve B (25 ECTS): Mundtlig 
udprøvning i grupper af maksimalt 5 
studerende der tager udgangspunkt i 
et skriftligt gruppeprojekt der indgår i 
en samlet bedømmelse. Lektioner i alt 8 

5 
(3 ECTS) 

AKS  4 Anvende og vurdere viden om 
sygdomslære, anatomi, fysiologi 
[…] i akutte og kritiske pleje- og 
behandlingsforløb 
 

Ekstern mundtlig individuel prøve 
relateret til semestrets Tema A  
 
Retter sig mod klinisk 
beslutningstagen og 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 

Shockformer (inkl. sepsis)  2 

Multitraume  2 

Klinisk kemiske og parakrine undersøgelser  3 

Akut abdomen  4 

Blodtransfusion / Transfusionsmedicin  2 

Cancer generelt  3  

Cancersygdomme  2 

Terminal sygdom  2 

Lektioner i alt 22 

 


