Teoretiske kurser for gæstestuderende ved partnerskoler i Nordkvist – november 2014
Hvilken institution
og land afholder
kurset

Betegnelse på
kurset

ECTS +
Tidspunkt for
afvikling

Indhold og forudsætninger

Universitetet i Agder
Studieenhet sykepleie,
Norge

Sygepleje ved
forskellige
sygdomme,
patofysiologi og
farmakologi
sykepleie og
samfunnsfokus

I 3. semester
efterår – færdig
inden jul

Der er desuden 2 uger med simulation

I 6. semester
Fra nytår til juni

Højskolen i Bodø - Norge
Sophiahemmet Högskola
Sverige

Global Health

Primær vård
Det ældre
menneske
Behandling og
omvårdnad vid
forskellige
sygdomme
Högskolan i Borås Sverige
Karlstad UniversitetSverige

1)Clinical nursing in
an International
context

2) International and

7,5 ECTS
Uge 36-39
5. termin
7 ECTS
Uge 40-44
6 ECTS
Uge 42-46
7,5 ECTS
Uge 47-51

bacheloroppgaven og en samhandlingspraksis.
Gæstestuderende er velkomne på alle teoretiske kurser.
Kontakt skolen og aftal ud fra studentens behov
Kan kombineres med primær vård

Termin 5
Indeholder både teori og praktik
I termin 3
I termin 3

7,5 ECTS
Åbent kursus ,
www.kau.se
kursplan OMGF 10

Gæstestuderende er velkomne på alle teoretiske kurser.
Kontakt skolen og aftal efter studentens behov
Language of Instruction: Swedish or English.
The course is based on individual study, netbased
supervision, four -week clinical training period and
seminars

Startar enligt
överenskommelse
med varje student
15 ECTS

Language of Instruction: Swedish or English.

multicultural
perspectives on
clinical nursing

Sygeplejerskeuddannelsen
i Odense – University
College College Lillebælt Danmark

Sygeplejeuddannelsen i
Svendborg – University
College Lillebælt,
Danmark.

1)Patientuddannelse
for mennesker med
kroniske sygdomme
2) Evidensbaseret
sygepleje
3) Metodekursus
med fokus på det
kvalitative interview
og det kvantitative
spørgeskema
4)Kunsten at sige til
og fra
5)Kræftpatienters
oplevelse af forløb
med kræft
6) Kritisk refleksion
over værdier og
viden i egne
praksisfortællinger
7) Sygepleje til
barnet og dets
familie med fokus
på familiecentreret
sygepleje og
spiseproblematikker
8) Sygeplejersken
som delegerende
forløbskoordinator
Palliation

www.kau.se
kursplan OMGF 11
startar enligt
överenskommelse
med den enkelte
student
10 ECTS ~ 6 uger
Valgfag – 3. år
Februar/marts og
september/oktober

Valgfag på 3. år:
Længde 4 uger.
Feb./marts og
sept./okt.

6 weeks of clinical placement is included

Studerende fra Nordkvist kan vælge at tage valgfag på 2 eller af 4 ugers længde. Det er muligt at sammensætte
flere valgfag, så et ophold kan bliver på max 6 uger.
Korteste ophold bliver dermed 2 uger. Deltagelse i et eller
flere valgfag kan kombineres med et klinisk ophold

Relationer og
interaktioner
Sygepleje, etik og
vidensbaseret
virksomhed

Akut og kritisk syge
patienter.

Udarbejdet november 2014-

2. år
10 uger= 15 ECTS
April/maj og
nov./jan
3. år
10 uger = 15
ECTS
Aug./nov. og
feb./april.
3. år
10 uger=15 ECTS
April/juni og
nov/jan.

