BLIV APN-SYGEPLEJERSKE

Vil du spille en nøglerolle i det nære sundhedsvæsen?
Med en kandidatuddannelse i avanceret klinisk sygepleje får du redskaberne.

OM UDDANNELSEN
Med en kandidatuddannelse i avanceret klinisk sygepleje, på engelsk
Advanced Practice Nursing (APN), får du redskaberne til at spille en nøglerolle
i fremtidens nære sundhedsvæsen.
Som APN-sygeplejerske kommer du til at spille en afgørende rolle i
kommunerne, hvor et stigende antal ældre fremover skal have endnu mere
specialiseret hjælp i deres hjem.
Som avanceret klinisk sygeplejerske arbejder du med komplekse
sygeplejeopgaver i et tæt samarbejde med lægeprofessionen. Du kan:
•
•
•
•
•
•
•

udføre klinisk udredning
udføre sygeplejefaglig diagnosticering og iværksætte intervention
inden for afgrænsede sygdomsgrupper
udføre klinisk lederskab
arbejde sundhedsfremmende og forebyggende
udvikle praksis – herunder hensigtsmæssige arbejdsgange
udvikle og arbejde på tværs af borgerforløb
arbejde tværprofessionelt

Se eksempel på funktionsbeskrivelse på apnidanmark.dk
Som færdiguddannet APN-sygeplejerske er du berettiget til et funktionstillæg
til din løn, hvis du får ansættelse i en kommune.

Studiesteder, ansøgningsfrist og SU
APN-uddannelsen er en linje under kandidatuddannelsen i Sygepleje på
Aarhus Universitet.
Du kan læse uddannelsen i København (Emdrup) og i Aarhus. Du kan læse
uddannelsen på fuld tid over to år eller som en erhvervskandidat på deltid over
fire år.
Næste hold starter i august/september 2020. Ansøgningsfrist 1. marts 2020.
Du kan få SU under uddannelsen. Læs mere på kandidat.au.dk/sygepleje

Adgangskrav
Fra og med sommeroptaget 2020 bliver kvalificerede ansøgere til
kandidatuddannelsen i sygepleje prioriteret ud fra følgende kriterier:
•
•

Mindst to års praksiserfaring inden for det kliniske område ved
ansøgningstidspunktet foretrækkes.
Herefter prioriteres ansøgere med det højeste karaktergennemsnit fra
den adgangsgivende uddannelse. For ansøgere, der ikke har en
professionsbacheloruddannelsen i sygepleje, anvendes karakteren fra
sygeplejerskeuddannelsen og ikke den efterfølgende supplering.

Læs mere på kandidat.au.dk/sygepleje

Fag og moduler
Fagene på APN-linjen retter sig specifikt mod klinisk praksis. På APN-linjen
kan du arbejde med at videreudvikle klinisk praksis i det nære sundhedsvæsen. For eksempel kan du udvikle klinisk praksis i komplekse patientforløb,
der går på tværs af sektorer og specialer. Du kan også arbejde
forskningsbaseret med opgaver og problemstillinger i forhold til at organisere
og koordinere plejen af borgere og patientgrupper i det nære sundhedsvæsen.
Studerende fra 2019 har følgende fag og moduler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sygepleje og samfund
Kvalitativ forskning og metode
Epidemiologi og biostatistik
Sygeplejens teoriudvikling og kernefaglighed
Helhedsvurdering af borgere med komplekse problemstillinger
Organisering og koordinering i det nære sundhedsvæsen
Klinisk projekt
Valgfag
Kandidatspeciale

Under uddannelsen får du mulighed for at indsamle data i klinisk praksis
indenfor den gældende GDPR-lovgivning.

Læs mere på apnidanmark.dk

