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Klinisk forudsætningskrav
Situationsbestemt kommunikation
med patient/borger

4. semester
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Læringsudbytte

Dette forudsætningskrav tager afsæt i følgende læringsudbytte.
At du
 anvender situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning i samspil med patient/borger i professionsfaglig praksis.
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Grundlag for forudsætningskravet

Grundlaget for forudsætningskravet er en samtale med en patient/borger, af en varighed på maksimalt 30 minutter. Klinisk vejleder udvælger patient/borger, og deltager under samtalen som observatør.
Forud for samtalen, præsenterer du kort og systematisk patient/borger for den kliniske vejleder.
Præsentationen skal understøttes af en kort skriftlig disposition, der indeholder formål med samtalen og overvejelser om patient/borger involvering.
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Form og rammer

Du skal deltage i en mundtlig fælles refleksion sammen med dine medstuderende af 30 minutters
varighed. Den indledes med, at du laver en kort præsentation på 10 minutter. Præsentationen kan
understøttes af digitale medier eksempelvis film/lydoptagelse eller andre præsentationsformer såsom drama, rollespil mv.
Underviser og klinisk vejleder deltager i og understøtter den fælles refleksion.
Underviser og vejleder har 10 minutter til at vurdere om forudsætningskravet er opfyldt.
Forudsætningskravet afvikles i klinikforløbets 4. eller 5. uge.

Kriterier
Kriterier i forhold til den mundtlige fælles refleksion.
At du kan
 give en kort præsentation af patienten/borgeren og formålet med samtalen, herunder dine
overvejelser i forhold til samtalens struktur og rammernes betydning


give en kort præsentation af hvordan kommunikationen forløb, hvad der gik godt/skidt, og
hvad du ønsker at udvikle



reflektere over patientens/borgerens formål med samtalen, samt hvilke konsekvenser det
har hvis du og patient/borger ikke har samme formål
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reflektere over, og argumentere for dine overvejelser i forhold til at inddrage pårørende/samarbejdspartnere i samtalen



reflektere over, og argumentere for de spørgsmålstyper du anvendte i samtalen, samt betydning i forhold til patient/borgers forudsætninger/sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge



reflektere over og argumentere for, hvordan patient/borges situation og ønsker blev inddraget i samtalen



reflektere over, hvilke værdier der kommer til udtryk undervejs i samtalen



inddrage og argumentere med relevant teori samt reflektere over, hvad du har lært, som er
nyttig viden og færdigheder til lignende fremtidige situationer

Vurdering

Når den fælles mundtlige 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.
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Ved ikke opfyldt forudsætningskrav

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