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Intern prøve

Prøven er en intern individuel mundtlig prøve.
Prøven afvikles ved slutningen af semestret, og omfatter 26 ECTS af semestrets samlede læringsudbytte.
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Prøvens grundlag

Eksamensgrundlaget er et skriftligt produkt på baggrund af et gennemført kvalitets-, innovationseller udviklingsarbejde knyttet til klinisk lederskab af patient-/borgerforløb.
I grupper med 3-6 deltagere vælger I et kvalitetsproblem, en disharmoni eller et udviklingsbehov
inden for temaet klinisk lederskab af patient-/borgerforløb.
I gruppen udarbejder I et skriftligt produkt under de teoretiske studier i sidste halvdel af semestret
med brug af en relevant metode. I skal udarbejde et skriftligt produkt på maksimalt 24.000 tegn inklusiv mellemrum. Det skriftlige produkt skal følge Retningslinjer for opgaveskrivning.
Der udbydes maksimalt 2 timers vejledning til udarbejdelse af det skriftlige produkt pr. gruppe.
Det skriftlige produkt skal indeholde:
- beskrivelse og argumentation for undersøgelsens baggrund samt den sygeplejefaglige relevans og aktualitet
- beskrivelse og argumentation for afgrænsning af undersøgelsesfokus
- beskrivelse og argumentation for den anvendte undersøgelsesmetode
- resultater af undersøgelsen og kritisk vurdering af disse
- refleksion over processen i undersøgelsesforløbet som helhed
- referenceliste
- præsentation af eventuelle fysiske artefakter eller digitale produkter
Det skriftlige produkt uploades på WISEflow.
Jeres gruppe får feedback på det skriftlige produkt efter den interne mundtlige prøve.
Bedømmelsesgrundlaget er den mundtlige præstation, som er uddybet i afsnit 3 og 4.
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Form og rammer

Gruppens skriftlige produkt danner udgangspunkt for en individuel eksamination.
Den mundtlige prøve har en samlet varighed på 35 minutter.
Du har de første 5 minutter til præsentationen af jeres produkt. Derefter eksamineres du 20 minutter med udgangspunkt i din mundtlige præsentation og det skriftlige produkt.
Vejleder er eksaminator til prøven.
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Eksaminator har 10 minutter til votering og meddelelse af karakter. Du kan ikke overvære voteringen.
Tidspunkt for prøven fremgår af Itslearning.
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Kriterier for den mundtlige eksamination

At du kan
 argumentere for klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab i samspil med patient og borger


reflektere over samarbejde på tværs af professioner, sektorer, organisationer, institutioner
og patient/borgers hjem



argumentere for professionsrelevant informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi i
planlægning, udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling



reflektere over og argumentere for metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og
kvalitetsudvikling under hensyntagen til standarder for kvalitetssikring og patientsikkerhed



integrere viden om sundhedsvæsenets organisering, ansvarsfordeling og virkemåder sektorer imellem ud fra sygeplejefagets værdier, lovgrundlag, etisk ansvar og samfundsmæssige
vilkår i sygeplejen



reflektere over empiri og teori samt kvalitets-, innovations- og udviklingsmetoder



argumentere for søgning, vurdering og anvendelse af national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden

5

Bedømmelse

Eksaminator bedømmer, i hvilken grad din mundtlige præstation opfylder kriterierne for intern
prøve samt lever op til beskrevne krav i form og rammer.
Karakteren fastsættes efter Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr. 114
af 03/02/2015.
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Omprøve

Består du ikke prøven skal du henvende dig til studievejleder. Omprøven er en ny mundtlig prøve
på baggrund af det samme eksamensgrundlag.
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