
 
Diabetessygeplejerske
– giver dig ny viden om optimal behandling, ny medicin og teknologi  
og klæder dig på til de vigtige samtaler med personer med diabetes.

Nyt uddannelsesforløb: 

Næste hold starter

april 2022



Uddannelsesforløb for diabetessygeplejersker 

•   Patofysiologi
•   Screening og tidlig opsporing
•   Behandling

Et menneske med diabetes har rigtig mange besøg hos sundhedsprofessionelle 
gennem sit liv – og hyppigst er mødet med en sygeplejerske. En veluddannet 
diabetessygeplejerske kan være en person, som gør en stor forskel for den enkelte 
person med diabetes. Som fanger de små ting, inden de bliver store, vejleder og 
ser det hele menneske i det komplekse billede. For at give det bedst mulige liv 
med diabetes. Nu er muligheden her for at deltage i et nyudviklet uddannelses-
forløb af høj kvalitet.

Målgruppe
Sygeplejersker ansat i den primære og sekundære sektor, der yder sygepleje til og 
samarbejder med personer eller patienter med diabetes omkring de sundhedsud-
fordringer, som et liv med diabetes kan medføre. Dette er f.eks. sygeplejersker an-
sat i ambulatorier på endokrinologiske hospitalsafdelinger og på Steno Diabetes 
Centre, i den kommunale hjemmesygepleje og i almen praksis.

Efter forløbet kan du:
•   selvstændigt varetage klinisk sygepleje ifm. komplekse diabetesforløb 
•   observere, analysere og vurdere individuelle behov
•   vejlede, formidle og undervise om diabetes
•   medvirke til at ny viden om diabetessygepleje bliver forankret i organisationen 

og dermed løfter kvaliteten
•   fungere som faglig ressourceperson og koordinator

Indhold

•   Akutte komplikationer
•   Senkomplikationer
•   Psykosocial støtte og intervention
•   Ernæring og motion.

Form
Uddannelsen integrerer teori med praksis og veksler mellem fremmøde, e-læring, 
simulation, øvelser mm.
Du får en erfaren kollega på din afdeling, som bliver din faglige læringspartner. 
Sammen planlægger og reflekterer i over hverdagspraksis og formidler viden.

Uddannelsens opbygning
18 måneder som deltidsstudie, hvor du følges med dit hold. Næste hold starter i 
april 2022, og prisen er 79.509 kr. for den samlede uddannelse. 
Diplommodulernes undervisning finder sted på tre professionshøjskoler med 4-6 
fremmødedage per diplommodul.

•   Fem sundhedsfaglige diplommoduler med vægt på diabetes (30 ECTS)
•   E-læring om diabetes
•   Studieaktiviteter på din afdeling

Udviklet af: 
Steno Diabetes Centre, Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker og Københavns 
Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon og VIA University College.

Tilmelding og pris: 
www.kp.dk/videreuddannelser/uddannelsesforloeb-for-diabetes-sygeplejersker

http://www.kp.dk/videreuddannelser/uddannelsesforloeb-for-diabetes-sygeplejersker

