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understøtte en aktiv og motiverende læring. Du kan quizze alene eller i en gruppe med andre studerende.

Spørgsmålene kan også bruges til eksamensforberedelse.
Niveauet svarer til sygeplejerskeuddannelsen, og spørgsmålene er opdelt i otte kategorier: Grundlæggende
sygepleje, Avanceret sygepleje, Procedurer, Etik & Jura, Historie & Sygeplejeteori, Kommunikation &

Relationer, Udvikling & Forskningsmetode, Ledelse & Organisation. Sygepleje – 400 quizspørgsmål er til
brætspillet Questio, som skal købes særskilt. Men du kan også spille uden brætspillet. Her giver et korrekt
svar 1 point, og der er 2 point, hvis du svarer korrekt på spørgsmålene med en gul stjerne.Spørgsmålene er
udviklet af Katrine Haase, Louise Støier og Louise Solholt, som alle er sygeplejersker og Cand.cur. fra
Aarhus Universitet. Katrine Haase er lektor ved Professionshøjskolen Metropol, Louise Støier er adjunkt

samme sted, og Louise Solholt er adjunkt ved Professionshøjskolen Absalon.
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