VIA Sygeplejerskeuddannelsen
Klinisk forudsætningskrav
Klinisk lederskab af patient/borgerforløb

3. semester
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Læringsudbytte

Dette forudsætningskrav tager afsæt i følgende læringsudbytte.
At du
 reflekterer over tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i patient-/borgerforløb professionsfaglig og tværprofessionel praksis
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anvender klinisk lederskab af patient-/borger-, pleje-, og behandlingsforløb i samspil med
fagprofessionelle under hensyntagen til kvalitetssikring



integrerer patient/borger involvering i organisering, vurdering, justering og dokumentation af
pleje- og behandlingsforløb på tværs af organisationer og professioner



anvender situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger

Grundlag for forudsætningskravet

Du gennemfører lederskab af et patient-/borgerforløb, hvori der indgår samspil med patient/borger
og et samarbejde på tværs af sektorer eller på tværs af afsnit i egen organisation. Patient/ borgerforløbet udvælges i et samarbejde mellem dig og det kliniske uddannelsessted.
Patient-/borgerforløbet skal indeholde følgende elementer:
 Samspil med patient/borger og pårørende omkring pleje- og behandlingsforløb
 Planlægning og deltagelse i forløb ved f.eks. indlæggelse, udskrivelse, overflytning, ambulant behandling, genoptræning, rehabilitering eller besøg hos praktiserende læge. Desuden
evt. aktiv deltagelse i tværprofessionelle konferencer.
 Opfølgning, formidling og dokumentation af informationer til relevante samarbejdspartnere
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Form og rammer

Du skal deltage i en gruppebaseret fælles refleksion over klinisk lederskab af patient-/borgerforløb.
Du skal forud for refleksionen udarbejde en skriftlig præsentation af patient-/borgerforløbet på maksimalt 3.500 anslag. Præsentationen lægges på Praktikportalen, minimum 2 dage før den fælles
refleksion. Præsentationen er oplæg til fælles drøftelse og refleksion i gruppen.
Grupperne sammensættes af klinisk vejleder i samarbejde med underviser, og kan gå på tværs af
sektorer. Grupperne består af 3-5 studerende, klinisk vejleder og underviser.
Forudsætningskravet varer 30 minutter pr. studerende. Du har 10 minutter til dit indledende oplæg.
Den efterfølgende fælles refleksion varer 20 minutter.
Underviser og klinisk vejleder har 10 minutter til at vurdere om forudsætningskravet er opfyldt og
10 minutter til feedback
Forudsætningskravet skal være gennemført og vurderet opfyldt senest ved udgangen af 6. uge i
forløbet.
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Kriterier

At du kan
 udarbejde et skriftligt oplæg om et konkret patient-/borgerforløb. Oplægget skal indeholde
en uddybning af forløbet i forhold til samspil og kommunikation samt en konkret udfordring/erfaring med klinisk lederskab. Den skal desuden indeholde et forslag til et konkret
tema/emne til fælles drøftelse i gruppen
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uddybe dit oplæg mundtligt med refleksion over klinisk lederskab i pleje-/behandlingsforløbet



reflektere over erfaringer og udfordringer i relation til organisering, samarbejde med andre
fagprofessionelle og dokumentation af forløbet



reflektere over borgerinvolvering og betydningen af patientens/borgerens forståelse af situationen i relation til klinisk lederskab



reflektere over egen rolle i samarbejdet med patient/borger og pårørende



inddrage relevant teori i drøftelser og argumentation



deltage aktivt i drøftelser i forhold til medstuderendes oplæg i gruppen

Vurdering

Når den fælles refleksion er færdig, vurderer klinisk vejleder og underviser, med udgangspunkt i
kriterierne, din præstation opfyldt/ikke opfyldt. Vurderingen dokumenteres i Praktikportalen af
klinisk vejleder og underviser.
Du får en kort mundtlig feedback efter vurderingen.
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Ved ikke opfyldt forudsætningskrav

Vurderes det kliniske forudsætningskrav ikke opfyldt, skal det gentages snarest muligt.
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