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Semester Indhold Lektioner Læringsudbytte Prøve 

1 
(0,5 ECTS) 

 
(0,5 ECTS 
til TP = 1 
ECTS i alt) 

Introduktion til det danske sundhedsvæsens 
opbygning, politisk og økonomisk styring 
(EVOH) (før klinik) 

3  Har viden om og forståelse for 
sundhedsvæsenets organisering 
og lovgrundlaget  
 

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. 

 

Mål for prøve: har viden om og 

forståelse for sundhedsvæsenets 

organisering og lovgrundlaget 
 

Sundhedslovens opbygning og betydning for 
sundhedspersoner herunder nedslag i 
specifikke love og regler herunder 
indrapporteringssystemet ift. UTH. 
(EVOH) (før klinik) 

3  

Aktører i Sundhedsvæsnet herunder 
forskellige ydere desuden omhandlende 
sundhedspersoners pligter og 
patientrettigheder hvor særligt fokus er på 
autorisationslovgivning (tælles med under 
tværprof.) (EVOH) 

3  
(TP) 

Lektioner i alt 10 

4 
(før 4 
ECTS – nu 
0 ECTS – 
skal 
finansiere 
VE og TP) 

Sundhedsvæsnets organisering relateret til de 
forskellige patientforløb og specifikt til 
accelererede patientforløb og 
sektorovergange (tælles med under det 
tværprof.) (EVOH) 

3 Har viden om og kan reflektere 
over organiseringen af 
sundhedsvæsenet i 
sammenhæng med patient- og 
borgerforløb samt tværsektorielt 
og tværprofessionelt samarbejde 
 

Intern individuel, klinisk prøve 
 

Tværprofessionelt, tværfaglig og 
tværsektorielt samarbejde med fokus på 
sammenhæng i patient- og borgerforløb 
sektorovergange (tælles med under det 
tværprof.) (EVOH) 

3 

Health Literacy (tælles med under det 
tværprof.) (EVOH)  

2 

Overvægt i et kritisk perspektiv (Ekstern shpl.) 2 
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Gadelægens arbejde blandt socialt udsatte 
borgere (Ekstern gadelæge) (TP) 

 
 

2 
 

To analytiske tilgange til at belyse det 
tværprofessionelle og tværfaglige samarbejde 
herunder på tværs af sektorer (tælles med 
under det tværprof.) (EVOH)  

2 

Et magtperspektiv relateret til det danske 
sundhedsvæsens opbygning og styring i et 
borgerperspektiv (tælles med under det 
tværprof.) (EVOH)  

4 

Innovation (2x4) (KIMJ) (TP) 8 

Lektioner i alt 26 

5 
(før 3 

ECTS – nu 
0,5 ECTS 
– skal 

finansiere  
TP med 

2,5 ECTS) 

Akut og kritisk behandlingsforløb (KARW) 2   

 Professionsteoriudvikling (Linda) (Sygepleje) 3   

 Professioners opgaver, roller og ansvar (Linda) 
(tælles med under det tværprofessionelle) 

3 
 
 
 
 
 

Tema A: 
Har viden om organisatoriske, 
administrative og 
samfundsmæssige perspektiv i 
forhold til at være aktør i det 
hele sundhedsvæsen  
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Samarbejdsformer og teams (tælles med 
under det tværprofessionelle) (Linda) 

3  
Tema B: 
Kan med afsæt i teori 
reflektere over juridiske 
rammer og etiske aspekter i 
samarbejdet om en fælles 
opgaveløsning om og med 
borgeren  
 

 

Studerende arbejde med tværprofessionelle 
problemstillinger (tælles med under det 
tværprof.) 
 
OH  
Vejledning  

 

Lektioner i alt 8 

 


