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Formål med kandidatuddannelsen 

…kvalificerer til at  
beskrive, analysere og 
diskutere klinisk sygepleje 
med henblik på innovativt at 
udvikle og forandre samt 
evidensbasere og styrke klinisk 
sygepleje.  
 





 
Projektorienteret Forløb 

 



Hverdagen på universitetet 

Holdundervisning Gruppearbejde 



Hverdagen på universitet 

Afprøve metoder Forelæsninger 



Hverdagen på universitet 

Projekter i klinisk praksis Forskning  



 
 
 
 
 
 
 
 
43 dimittender på 
Kandidatuddannelsen i Klinisk 
sygepleje 2016-2017 
 
17 spl er interviewet 
1-29 år som spl. 
 
9 arbejder i basis stillinger 
3 som ledere 
5 med udvikling 
 
  



Velkommen til  
Rehabilitering og Palliation 



Modulet 

• Fagets indhold: Faget retter sig mod sårbare grupper af patienter, 
klienter og borgere i alle aldre og forskellige sygdomsmæssige 
problemstillinger som f. eks kronisk syge, fysisk og psykisk 
handicappede eller kritisk syge og døende.  
 
 

• Modulet er opbygget så rehabilitering og palliation ikke tænkes som to 
forskellige fagområder, men som helhedsorienterede indsatser til 
patienter og pårørende med forskellige målsætninger, og som til tider 
kan varetages af de samme sundhedsprofessionelle.  
 

Juni 
 



1.  
Præsentation af modul  
v/Karin Dieperink 
Begrebsafklaring Rehabilitering 
v/Karin Dieperink og Thora 
Thomsen  
7/9 9.15-13.00 

 
 

4.  
Behovsvurdering 
/Funktionsevne/Målsætning  
v/Lisbeth R. Minet og Thora 
Thomsen  
28/9 9.15-13.00 

3.  
Palliation og rehabilitering som 
koordinerede og/eller 
integrerede tilgange – hvorfor, 
hvornår og hvordan? 
v/Jette Thuesen  
21/9 9.15-13.00 

Rehabilitering og 
Palliation 

Modul 4 Rehabilitering og Palliation 2017 
 

2. 
Begrebsafklaring og vigtige  
emner i Palliation 
v/Mette Raunkjær 
        14/9 9.15-13.00  

5.  
Eksamensform  
Feedback og Peer feedback til 
opgaveemne   
Complex interventions 
v/Karin Dieperink og Thora 
Thomsen 
5/10 9.15-13.00 

6.  
Eksistentiel  og åndelig omsorg  
v/Niels Christian Hvidt og 
Elisabeth Hvidt  
12/10 9.15-13.00 

 
 

7.  
Sygeplejerskens rolle i 
Rehabilitering og Palliation 
Evaluering af modul 
v/Karin Dieperínk og Thora  
Thomsen 
26/10 9.15-13.00  



Rehabilitering i teori…nogle nedslag 
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Rehabilitering i teori…nogle nedslag 
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+ Wade D 
2015-2016 
Rehabilitation 
- a new 
approach. 
 



Yderligere litteratur 

Palliation 
• Husebø S (2014). Fra 

hospicebevegelse til Palliativ 
Care – Hva bør navnet 
være?   

• Jarlbæk L, Tellervo J & Timm 
H.(2014). Målgrupper og 
tidspunkter for palliativ 
indsats.   

• Raunkiær, M., Krogh-Jessen, 
M., & Tellervo, J. (2015). 
Kommunale institutioner 
med særlige palliative tilbud 
 

Rehab + Palliation 
• Thuesen, J, Mikkelsen, TB, & 

Timm, HU (2016): 
Koordinering af 
rehabilitering og palliation til 
mennesker med livstruende 
sygdom. Rehpa 

• Thuesen, J og Timm, H 
(2014): Palliation og 
rehabilitering: begrebslige 
og praktiske forskelle og 
ligheder. I. Omsorg. Nordisk 
Tidsskrift for Palliativ 
Medisin. Nr. 3, 2014 
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Sygeplejerskens rolle 
i rehabilitering og palliation 



Sygeplejerskens rolle i rehabilitering  
i fremtiden - ét bud 

 
• Relationel koordinering af opgaver 
• Samarbejde ved sektorovergange 
• Fastholdelse af helhedssyn 
• Handleplaner 

 
 
 
Hjortbak & Handberg I Rehabiliterende sygepleje fra begreb til klinisk praksis, kap 1 s. 
34. Munksgaard 2014 

16 



7 kompetenceroller i palliation 

DMCG-PAL (2012): Anbefalinger til kompetence for sygeplejersker i den palliative indsats. 





• En udfordring at integrere sygeplejersker i rehabilitering da de 
ikke altid ser det som deres kernefaglighed 

• Evt skelne mellem rehabilitering og rehabilitering light 
• Organisering understøtter ikke altid sygeplejerskers involvering i 

rehabilitering 
 



Eks. på problemformuleringer i modulopgave 

• Hvilken betydning kan familiesygepleje have for at de pårørende bliver 
inddraget i det tidlige palliative forløb? 

• Hvilken betydning har et redskab (ICAR) for at identificere den ældre 
svage patient indlagt i FAM? - og hvilken betydning kan denne 
identificering have for opstart af et rehabiliteringsforløb? 

• Hvordan kan sygeplejersken understøtte den psykiske rehabilitering, af 
den hjertekirurgiske patient?  

• Hvilke etiske udfordringer oplever sygeplejersken i det palliative 
sederingsforløb? 

• Hvordan oplever patienten anvendelsen af telemedicin, i samtalen med 
sygeplejersken i den specialiserede palliative behandling?  

• Sygeplejerskens bidrag til kvaliteten af den basale palliative pleje til 
plejehjemsbeboere med livstruende sygdomme 

• Palliation på intensiv afdeling - nye roller for intensivsygeplejersken 
 

 
 
 



Tak  
for opmærksomheden 
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