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Sygepleje 
– erhvervskandidat

Du kan skabe dit eget 
udviklingsrum, hvad enten 
du fokuserer på dine faglige 
interesseområder uddannel- 
sen igennem, eller du bruger 
uddannelsen til at få øje på 
og opdyrke nye områder. 
Med en erhvervskandidat 
i sygepleje vil du blive en 
stærk spiller i fremtidens 
sundhedsvæsen og i formu- 
leringen af fagets kerne og 
grænser.

Uddannelsen giver dig erfaring i at identificere og vur- 
dere videnskabelige resultater og bedømme deres værdi 
i en moderne evidensbaseret praksis. Desuden får du 
indsigt i både kvantitativ og kvalitativ metode.

Vi er stolte af at udbyde en monofaglig uddannelse, men 
underkender ikke værdien af tværfagligt samarbejde, når 
vi arbejder på at give dig en stærk sygeplejefaglig iden- 
titet og udvikle dit fagligt ståsted. Du bliver undervist af 
erfarne forskere fra universitetet og fra klinikken, og alle 
tager udgangspunkt i egen forskning og metoder, de selv 
anvender. Med din viden, færdigheder og erfaring fra din 
tidligere uddannelse og arbejdsliv kan du dygtiggøre dig 
med en videnskabelig overbygning på kandidatniveau.

Vi glæder os til at møde dig i vores nyindrettede lokaler 
helt centralt I Roskilde by, lige ved stationen, Jernbane- 
gade 3A.

Med en erhvervskandidat- 
uddannelse i sygepleje kan 
du styrke din faglighed og 

bidrage til udvikling af  
fremtidens sygepleje. 
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”Kandidatuddannelsen 
i sygepleje gav mig helt 
nye perspektiver på mit 
job som sygeplejerske.”

 ”Kandidatuddannelsen  
har styrket min faglige 
identitet. Jeg er blevet 
meget bedre til at  
argumentere i tvær- 
faglige sammenhænge.”
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Erhvervskandidatuddannelsen i sygepleje har to linjer:  

Sygeplejevidenskab 

Avanceret klinisk sygepleje

 
Erhvervskandidatuddannelsen i sygepleje har to linjer: Sygeplejevidenskab og Avanceret klinisk 
sygepleje. Når du søger optagelse på uddannelsen, skal du vælge, hvilken linje du vil søge ind 
på. Fælles for begge linjer er, at du på baggrund af din viden og nye analytiske kompetencer vil 
kunne forstå og løse sygeplejefaglige problemer på nye måder.

To linjer

Sygeplejevidenskab

På linjen Sygeplejevidenskab arbejder 
du konkret med videnskabelig teori og 
metode, og i løbet af uddannelsen får du 
mulighed for at fordybe dig i lige præcis det 
område af sygepleje, som du interesserer 
dig for.

Denne linje er særlig interessant for dig, 
der er interesseret i at blive leder, undervi- 
ser på en professionshøjskole eller klinisk 
sygeplejespecialist. Du kan også få job i en 
patientforening eller i en kommune.

Avanceret klinisk sygepleje

Avanceret klinisk sygepleje har kurser, som 
retter sig specifikt mod klinisk praksis, hvor 
cases er omdrejningspunktet. På denne 
linje kan du blandt andet arbejde med at 
videreudvikle klinisk praksis i det nære 
sundhedsvæsen i forhold til komplekse 
patientforløb, der går på tværs af sekto- 
rer og specialer. Du kan også øge dine 
kompetencer som intensiv, geriatrisk eller 
psykiatrisk sygeplejerske.

Undervejs i uddannelsen lærer du at lave 
en top-to-toe-vurdering, ligesom du får 
udvidet din indsigt i organisering og koor- 
dinering i sundhedsvæsenet.
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Sygeplejevidenskab 

Avanceret klinisk sygepleje

1. år 2. år 3. år 4. år

1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER 5. SEMESTER 6. SEMESTER 7. SEMESTER 8. SEMESTER

[Kursus] 

Sygepleje og  
samfund

10 ECTS

[Kursus] 

Sygeplejens  
teoriudvikling

10 ECTS

[Kursus]

Epidemiologi og  
biostatistik

10 ECTS

[Kursus]

Videregående  
kvalitative metode 

eller 
Statistik 

10 ECTS

[Kursus]

Aktuelle tendenser 
i sygepleje

10 ECTS

[Kursus]

Menneskers  
livssituationer i  

relation til sygdom

10 ECTS

[Speciale]

Kandidatspeciale
30 ECTS

[Kursus] 

Kvalitativ forskning  
og metode

10 ECTS

[Kursus]  
Valgfag

10 ECTS 

[Kursus]  
Valgfag

10 ECTS 

1. år 2. år 3. år 4. år

1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER 5. SEMESTER 6. SEMESTER 7. SEMESTER 8. SEMESTER

[Kursus] 

Sygepleje og  
samfund

10 ECTS

[Kursus] 

Sygeplejens  
teoriudvikling

10 ECTS

[Kursus]

Epidemiologi og  
biostatistik

10 ECTS

[Kursus]

Helhedsvurdering  
af borgere med  

komplekse  
problemstillinger

20 ECTS

[Kursus]

Organisering og  
koordinering af  

sundhedsvæsenest

10 ECTS

[Projekt]

Klinisk projekt

10 ECTS

[Speciale]

Kandidatspeciale
30 ECTS

[Kursus] 

Kvalitativ forskning  
og metode

10 ECTS

[Kursus]  
Valgfag

10 ECTS 
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1. år 2. år 3. år 4. år

1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER 5. SEMESTER 6. SEMESTER 7. SEMESTER 8. SEMESTER

[Kursus] 

Sygepleje og  
samfund

10 ECTS

[Kursus] 

Sygeplejens  
teoriudvikling

10 ECTS

[Kursus]

Epidemiologi og  
biostatistik

10 ECTS

[Kursus]

Videregående  
kvalitative metode 

eller 
Statistik 

10 ECTS

[Kursus]

Aktuelle tendenser 
i sygepleje

10 ECTS

[Kursus]

Menneskers  
livssituationer i  

relation til sygdom

10 ECTS

[Speciale]

Kandidatspeciale
30 ECTS

[Kursus] 

Kvalitativ forskning  
og metode

10 ECTS

[Kursus]  
Valgfag

10 ECTS 

[Kursus]  
Valgfag

10 ECTS 

1. år 2. år 3. år 4. år

1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER 5. SEMESTER 6. SEMESTER 7. SEMESTER 8. SEMESTER

[Kursus] 

Sygepleje og  
samfund

10 ECTS

[Kursus] 

Sygeplejens  
teoriudvikling

10 ECTS

[Kursus]

Epidemiologi og  
biostatistik

10 ECTS

[Kursus]

Helhedsvurdering  
af borgere med  

komplekse  
problemstillinger

20 ECTS

[Kursus]

Organisering og  
koordinering af  

sundhedsvæsenest

10 ECTS

[Projekt]

Klinisk projekt

10 ECTS

[Speciale]

Kandidatspeciale
30 ECTS

[Kursus] 

Kvalitativ forskning  
og metode

10 ECTS

[Kursus]  
Valgfag

10 ECTS 



8      ROSKILDE UNIVERSITET

•  Analysere og vurdere komplekse sygeplejefaglige 
problemstillinger

•  Identificere, vurdere, oversætter og implementerer 
videnskabelige resultater i praksis

•  Formidle avanceret sygeplejefagligt stof mundtlig og 
skriftlig

•  Argumentere for valg af teori og metode til videnska- 
belige undersøgelser

•  Innovere komplekst, uforudsigeligt udviklingsarbejde

•  Skabe nye løsningsmodeller

•  Initiere og lede kvalitetsudvikling i klinisk praksis

•  Bidrage til såvel sygeplejefaglige som tværfaglige 
udviklings- og forskningsprojekter

• Varetage formidlingsopgaver inden for sygepleje- fa-
get, over for øvrige sundhedsprofessionelle, i uddan-
nelsessammenhæng og i forhold til organi- satoriske 
og sundhedspolitiske beslutninger

Kompetencer og færdigheder

Som færdiguddannet erhvervskandidat i sygepleje er du i stand at varetage specialiserede op- 
gaver inden for fx uddannelse, det nære sundhedsvæsen, klinisk praksis, ledelse og forskning. 
Her er et oprids af de kompetencer og færdigheder, som du opnår med studiet.
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Jobeksempler

Klinisk sygeplejespecialist 

 
Underviser på professionshøjskole eller SOSU-skole 

 
Projektsygeplejerske eller forskningsassistent

 
Koordinerede sygeplejerske på hospital eller i det nære sundhedsvæsen 

 
Kvalitetskoordinator 

 
Ansat i interesseorganisation, patientforening eller i industrien

 
Ph.d.-studerende
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”Vi har haft mange med for-
skellige videreuddannelser 
ansat. Men kandidater i  
sygepleje bidrager virkelig 
til udvikling af vores kliniske 
praksis. De stiller spørgsmål 
til rutiner og strukturer, og 
sammen finder vi nye  
løsninger.”
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Bliv erhvervs-
kandidat mens 
du er i job

Erhvervskandidatuddannelsen i Sygepleje giver dig mulighed for at 
tage en kandidatuddannelse ved siden af dit arbejde. 

Uddannelsen varer fire år på deltid og forudsætter, at du er ansat i 
en virksomhed eller offentlig organisation i en stilling på mindst 25 
timer om ugen. 

Erhvervskandidatuddannelsen er med fuldt statstilskud, uden 
deltagerbetaling og uden mulighed for SU, og har samme faglige 
indhold som den toårige kandidatuddannelse i Sygepleje



Du kan finde adgangskrav,  
ansøgningsfrister og øvrig  
information om Sygepleje på  
Roskilde Universitet her:

ruc.dk/kandidat/sygepleje- 
erhvervskandidat

Kontakt os, hvis du har spørgsmål 
om uddannelsen:

Studie- og Karrierevejledningen 
Mail: vejledning@ruc.dk 
Telefontid: Man - fre 10.00 - 11.30 
Telefon: 4674 2424

Mere information

http://ruc.dk/kandidat/sygepleje- erhvervskandidat
http://ruc.dk/kandidat/sygepleje- erhvervskandidat
mailto:vejledning%40ruc.dk?subject=

