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Bogens titel At studere sygepleje – find din vej gennem sygeplejerske-

uddannelsen markerer, at der er tale om andet og mere end en stu-

diehåndbog. Bogen retter sig specifikt til studerende i sygeplejerske-

uddannelsen og er tænkt som en hjælp særligt i det første studieår. 

Bogen tydeliggør de forventninger og krav, der er forbundet med start 

på en videregående uddannelse.

At studere sygepleje er bogens fokus. Der er kapitler, der fagspecifikt 

retter sig mod de teoretiske og kliniske studier i sygepleje gennem 

uddannelsen, hvor der inddrages en række eksempler, som er med til 

at folde ud, hvordan sygepleje kan studeres. Bogen behandler cen-

trale spørgsmål som: Hvordan møder du en patient? Hvordan sam-

arbejder du med en vejleder? Hvordan bliver du bevidst om din måde 

at lære på, herunder hvilke metoder er centrale for din læring? Hvil-

ken betydning har en studiegruppe for din læring og trivsel? Hvordan 

håndterer du det at gå til eksamen?

Forfatterne er alle sygeplejersker, som har en særlig viden og erfarin-

ger med teoretisk og klinisk undervisning, vejledning og studievejled-

ning gennem mange år i sygeplejerskeuddannelsen.
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Bogens titel At studere sygepleje – find din vej gennem syge-
plejerskeuddannelsen markerer, at der er tale om andet og 
mere end en studiehåndbog. Bogen retter sig specifikt til 
studerende i sygeplejerskeuddannelsen og er tænkt som en 
hjælp særligt i det første studieår. Den tydeliggør de for-
ventninger og krav, der er til den studerende og den rolle, 
den studerende spiller i de forskellige sammenhænge den 
studerende indgår i under sygeplejestudiet. Bogen tydeliggør 
også de forventninger og krav, der er forbundet med start 
på en videregående uddannelse.
 Bogens fire kapitler bidrager med praktisk information, 
ideer, gode råd og vejledning til, hvordan den studerende 
kan navigere i uddannelsen med henblik på at optimere sin 
studiefaglige indsats og trivsel i studiet. Der er bl.a. fokus på 
de udfordringer, der er forbundet med at planlægge selve 
studiet, studierne i teoretisk og klinisk undervisning og på 
håndtering af mulige konflikter, der kan opstå undervejs i 
den personlige og faglige læring og udvikling, som et studie 
uvægerligt er forbundet med.
 At studere sygepleje er bogens fokus. Der er kapitler, der 
fagspecifikt retter sig mod de teoretiske og kliniske studier i 
sygepleje gennem uddannelsen, hvor der inddrages en række 
eksempler, som er med til at udfolde, hvordan sygepleje kan 
studeres. Bogen behandler centrale spørgsmål som: Hvordan 
møder du en patient? Hvordan samarbejder du med en 
vejleder? Hvordan bliver du bevidst om din måde at lære 
på, herunder hvilke metoder er centrale for din læring? 
Hvilken betydning har en studiegruppe for din læring og 
trivsel? Hvordan håndterer du det, at gå til eksamen?
 Studier i det kliniske felt er for mange studerende for-




