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Læringsudbytte

Dette forudsætningskrav tager afsæt i følgende læringsudbytte
At du
 anvender klinisk beslutningstagen i samspil med patient/borger til systematisk at observere,
vurdere, prioritere, koordinere, evaluere og justere sygepleje


anvender sygeplejefaglige interventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb
samt forebyggende og rehabiliterende forløb



argumenterer med sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder



udfører situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger
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Grundlag for forudsætningskravet

Du skal på baggrund af en patient/borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
arbejde systematisk og metodisk med klinisk beslutningstagen.
Du skal identificere sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge ved at indsamle data. Herefter skal du udføre og dokumentere en sygeplejefaglig intervention i samspil med patient/borger.
Klinisk vejleder udvælger patient/borger, og deltager i/observerer dine aktiviteter.
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Form og rammer

Det kliniske forudsætningskrav er individuelt og foregår på dit kliniske uddannelsessted, senest i
klinikforløbets 8. uge.
Forudsætningskravet er en mundtlig refleksion, og varer 30 minutter.
Du indleder forudsætningskravet med at præsentere patient/borger og din dataindsamling.
Underviser og klinisk vejleder deltager i forudsætningskravet, og stiller uddybende spørgsmål til din
præsentation og argumentation.
Underviser og klinisk vejleder har 10 minutter til at vurdere om forudsætningskravet er opfyldt og
10 minutter til feedback.

2/3
Dato: 08-08-2018
VIA Sygeplejerskeuddannelsen

4

Kriterier

Kriterier i forhold til mundtlig refleksion og argumentation for den kliniske intervention hos en udvalgt patient/borger:
At du kan
 analysere og argumentere for klinisk beslutningstagen i forhold til den kliniske aktivitet der
ligger til grund, herunder inddrage de overvejelser og valg du har truffet undervejs
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præsentere patient/borger, dataindsamling samt valg af sundhedsudfordring, pleje- og behandlingsforløb på en systematisk måde



identificere og begrunde patient/borgers behov



analysere og argumentere for klinisk beslutningstagen, og metoder hertil, i pleje- og behandlingsforløbet



inddrage patient/borgers oplevelse af egen situation i argumentation for klinisk beslutningstagen



evaluere plejeforløbet og argumentere for en eventuel justering af den udførte sygepleje



argumentere med sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder, samt anden relevant faglig viden, herunder viden om sygdomme og interventioner, i forhold til den udførte
sygepleje



inddrage betydningen af kommunikation og samspil med patient/borger

Vurdering

Med afsæt i kriterierne vurderer klinisk vejleder og underviser din præstation opfyldt/ikke opfyldt.
Du orienteres om vurderingen i forlængelse af forudsætningskravet. Vurderingen dokumenteres i
Praktikportalen af klinisk vejleder og underviser.
Du får en mundtlig feedback umiddelbart efter vurderingen.
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Ved ikke opfyldt forudsætningskrav

Vurderes forudsætningskravet ikke opfyldt, skal det gentages snarest muligt.
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