VIA Sygeplejerskeuddannelsen
Klinisk forudsætningskrav
Skriftlig refleksion i Praktikportalen over det kliniske
forløb og semestrets to øvrige forudsætningskrav

6. semester

1

Læringsudbytte

Dette forudsætningskrav tager afsæt i følgende læringsudbytte:
At du
 kan udvise ansvarlighed og holde dig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af
egne læreprocesser og udviklingsbehov

2

Grundlag for forudsætningskravet

Grundlaget for forudsætningskravet er din individuelle kliniske studieplan, klinisk vejleders og undervisers feedback på semestrets to øvrige forudsætningskrav, samt dine løbende refleksioner
over din læringsproces igennem det kliniske forløb.

3

Form og rammer

Forudsætningskravet består af individuel skriftlig udarbejdelse af dine refleksioner over din egen
læreproces i klinikforløbet, samt din læring og udvikling i forhold til de to øvrige forudsætningskravs
tema og kriterier:
 Klinisk forudsætningskrav: tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det individuelle
pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient/borger.
 Klinisk forudsætningskrav: Udvikling af klinisk praksis
Din skriftlige refleksion indgår i den interne kliniske prøve på 6.semester. Den skal fylde 10.000 anslag, indeholde refleksioner over hele 6. semesters forløb, herunder de to forudsætningskrav, og
lægges på Praktikportalen senest 1 uge før intern prøve, så underviser og klinisk vejleder kan læse
og vurdere den opfyldt/ikke opfyldt inden prøven.

4

Kriterier

At du kan
 reflektere over egne handlinger, egen læreproces og eget udviklingsbehov
Den skriftlige refleksion skal indeholde:
 Hvordan har du opfyldt kriterierne i forudsætningskravene?
 Hvad har du lært af at arbejde med forudsætningskravene?
 Hvilke strategier og metoder har du anvendt i dit arbejde med forudsætningskravene?
 Hvilke overvejelser har du gjort undervejs i forhold til din egen indsats?
 Hvilke overvejelser har du nu i forhold til dit eget udviklingsbehov?
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5

Vurdering

Med afsæt i kriterierne vurderer klinisk vejleder og underviser din præstation opfyldt/ikke opfyldt.
Du orienteres om vurderingen af klinisk vejleder og underviser i praktikportalen.

6

Ved ikke opfyldt forudsætningskrav

Vurderes forudsætningskravet ikke opfyldt skal du lave en ny skriftlig udarbejdelse af dine refleksioner over din egen læreproces i klinikforløbet, samt din læring og udvikling i forhold til de to øvrige forudsætningskravs tema og kriterier.
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