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Intern klinisk prøve

Prøven er en intern individuel mundtlig prøve.
Prøven afvikles ved slutningen af semestret og omfatter semestrets samlede læringsudbytte, 30
ECTS-point
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Prøvens grundlag

Eksamensgrundlaget er selvstændig udført sygeplejevirksomhed i patient-/borgerforløb, som
udvælges af klinisk vejleder og indeholder flere delelementer fra hele semestret. Klinisk vejleder
deltager i forløbet, og har primært en observerende rolle.
Du skal vise integration af viden og færdigheder samt kompetencer i relation til selvstændig
sygeplejevirksomhed, herunder klinisk lederskab.
I eksamensgrundlaget indgår semestrets tre kliniske forudsætningskrav.
Prøven er således udformet som en portfolie, hvor du skal inddrage praksissituationer og tre
kliniske forudsætningskrav fra forløbet på 6. semester.
Bedømmelsesgrundlaget er den mundtlige præstation, som er uddybet i afsnit 3 og 4.
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Form og rammer

Den interne, kliniske prøve afvikles inden for de sidste 2 uger af dit kliniske uddannelsesforløb på
6. semester. Tidspunkt aftales mellem den kliniske vejleder og underviseren og fremgår af
Praktikportalen.
Den selvstændigt udførte sygeplejevirksomhed i patient-/borgerforløb gennemføres over
maksimum 3 timer.
Den interne kliniske prøve har en samlet varighed på 50 minutter.
Du har de første 10 minutter til præsentation af den udførte sygepleje i patient-/borgerforløb. Du
skal i præsentationen medtage en perspektivering i forhold til semestrets kliniske
forudsætningskrav.
Derefter eksamineres du i 30 minutter med udgangspunkt i eksaminationsgrundlaget punkt 2.
Den kliniske vejleder og underviser er eksaminatorer ved den interne prøve.
Eksaminatorerne har 10 minutter til votering og meddelelse af karakter.
Du kan ikke overvære voteringen.
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Kriterier

Selvstændig professionsudøvelse inden for semestrets tema med inddragelse af praksis-,
udviklings- og forskningsbaseret viden.
At du kan
 reflektere over klinisk lederskab, som sikrer kvalitet i patient-borgerforløb i et samlet
sundhedsvæsen


argumentere for håndtering, organisering og prioritering af klinisk lederskab, mono- og
tværprofessionelt i og på tværs af sektorer.



argumentere for teknologier, metoder og beskrevne standarder for patientsikkerhed,
medicinhåndtering, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.



reflektere over empatisk, kulturel og etisk indsigt i pleje, omsorg og behandling til patient,
borger og pårørende.



argumentere for håndtering af situationsbestemt kommunikative og pædagogiske interventioner
til patient, borger og pårørende.



reflektere over forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og palliation i relation til patient/borgerforløb.



reflektere over og perspektivere studieaktiviteterne til udført patient-/borgerforløb.
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Bedømmelse

Eksaminatorerne bedømmer, i hvilken grad din mundtlige præstation opfylder kriterierne for intern,
klinisk 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

Omprøven er en ny mundtlig prøve på baggrund af samme eksamensgrundlag.
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