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Meddelelse

Erhverv: Sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje

Oversigt over meddelelsen

Meddelende land Belgien

Uddannelsesbevis (nl) text
(fr) text
(de) text

Uofficiel engelsk oversættelse af
beviset

Udstedende organ (nl) text
(fr) text
(de) text

Uofficiel engelsk oversættelse af
organets navn
Referencedato 10/11/2014

Titel (en) text

Meddelelsestype A. Ny titel/nyt bevis/nyt certifikat/nyt uddannelsesprogram

Nøjagtig meddelelsestype A1. Nyt kvalifikationsbevis (herunder uddannelse)

Retsgrundlag
Er de meddelte nationale

bestemmelser offentliggjort på
internettet?

Ja

Link: http://ec.europa.eu/imi-net
Yderligere oplysninger om nationale
bestemmelser (herunder eventuelt

yderligere links)

Uddannelseskrav

Akademisk referenceår 2001/2002

Uddannelsens samlede varighed i år 5.0

Samlet antal ECTS-point

Samlet antal uddannelsestimer 1000.0
Varighed af teoretisk uddannelse (i

antal uddannelsestimer) 500.0

Varighed af klinisk uddannelse (i
antal uddannelsestimer) 500.0

Beskrivelse af opfyldelsen af krav til
teoretisk uddannelse (artikel 31, stk.

4)

(en) text

Beskrivelse af opfyldelsen af krav til
klinisk uddannelse (artikel 31, stk. 5) (en) text

Er deltidsuddannelse tilladt? Nej
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Oplysninger om uddannelsesprogrammet
Henvisning til de relevante nationale

bestemmelser vedrørende
uddannelsesprogrammet og de

omfattede fag
Angiv yderligere oplysninger om de fag, der er anført i punkt 5.2.1 i bilag V til direktiv 2005/36/EF.

Omfatter uddannelsen hvert enkelt
fag, der er anført i bilaget for

teoretisk undervisning i sygepleje?

Ja

Omfatter uddannelsen hvert enkelt
fag, der er anført i bilaget for

teoretisk undervisning i
grundlæggende videnskaber?

Ja

Omfatter uddannelsen hvert enkelt
fag, der er anført i bilaget for

teoretisk undervisning/sociale fag?

Ja

Omfatter uddannelsen hvert enkelt
fag, der er anført i bilaget for klinisk

undervisning?

Nej

Sker undervisningen i ét eller flere af
disse fag inden for eller i forbindelse
med de øvrige fag, bedes du forklare

nærmere.

(en) text

Kundskaber og færdigheder
Forklar, hvordan det sikres, at den pågældende har erhvervet de kundskaber og færdigheder, der er
omhandlet i artikel 31, stk. 6.

Fyldestgørende kendskab til de
videnskaber, som den almene

sundheds- og sygepleje bygger på

(en) text

Kendskab til fagets egenart og etik
og til de almene principper for

sundheds- og sygepleje

(en) text

Fyldestgørende klinisk erfaring (en) text
Forudsætninger for at deltage i

uddannelsen af personale inden for
sundhedsvæsenet samt erfaring i
samarbejde med dette personale

(en) text

Erfaring i at samarbejde med andre
faggrupper inden for

sundhedssektoren

(en) text

Kompetencer

Bemærk, at det på nuværende tidspunkt er frivilligt at give oplysninger i dette afsnit.
Forklar, hvordan uddannelsen som sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje
yder garanti for, at den pågældende har erhvervet de kundskaber og færdigheder, der er omhandlet i
artikel 31, stk. 7.

Anvendelse af den aktuelle
teoretiske og kliniske viden til at

planlægge, organisere og
gennemføre sygeplejen ved

behandling af patienter

(en) text

Kompetence til effektivt at
samarbejde med andre aktører i
sundhedssektoren, herunder at

deltage i praktisk oplæring af
sundhedspersonale

(en) text

Kompetence til at hjælpe
enkeltpersoner, familier og grupper

på vej mod en sund livsstil og
selvpleje

(en) text

Kompetence til selvstændigt at
iværksætte livsbevarende akutte

foranstaltninger og til at gennemføre
foranstaltninger i krise- og

katastrofesituationer

(en) text

Kompetence til selvstændigt at
rådgive, vejlede og støtte dem, der

har behov for pleje, samt deres
støttepersoner

(en) text

Kompetence til selvstændigt at sikre
sundheds- og sygeplejens kvalitet og

til at evaluere sundheds- og
sygeplejen

(en) text

Kompetence til at kommunikere
vidtspændende og professionelt og
til at samarbejde med personer fra

andre faggrupper inden for
sundhedssektoren

(en) text
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Kompetence til at analysere
kvaliteten af plejen med henblik på

at forbedre vedkommendes egen
udøvelse af erhvervet som

sygeplejerske med ansvar for den
almene sundheds- og sygepleje

(en) text

Forvaltningsoplysninger

Formular PQ Notification - Nurses

Forvaltningstype Notification Driven

Nummer 2183

Status Udkast

Version 1

Seneste opdatering 11/11/2014 11:26

Initiativtagende myndighed

Myndighedens navn TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Myndighedens uformelle titel TEST AUTHORITY - BE

Land Belgien

Adresse Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Telefonnummer +32 00 00 00 00

Faxnummer

E-mailadresse mail@BEtest1.eu
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