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Læringsudbytte

Dette forudsætningskrav tager afsæt i følgende læringsudbytte:
At du
 har viden om og kan forstå innovation som metode til forandring af praksis og har kendskab til
implementeringsmetoder i relation til konkrete målgrupper


har viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling,
og reflekterer over deres anvendelse



kan håndtere og påtage dig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling



kan udvise selvstændighed i at søge, vurdere og anvende national og international praksis-,
udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over semestrets tema



selvstændigt tager ansvar for at anvende pædagogiske interventioner i formidling til fagprofessionelle
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Grundlag for forudsætningskravet

Grundlaget for forudsætningskravet er en individuel eller gruppebaseret undersøgelse.
Den kliniske vejleder afgør, på baggrund af lokale muligheder, om undersøgelsen laves individuelt
eller i grupper. I samråd med klinisk vejleder vælger du/I et aspekt i et igangværende sygeplejefagligt innovations-, udviklings-, forsknings-, kvalitetssikrings, eller implementeringsarbejde i den
aktuelle kliniske praksis eller en sygeplejefaglig problemstilling.
Du/I skal i samarbejde med klinisk vejleder eller anden ressourceperson udforme en plan for
undersøgelsen. Planen godkendes af klinisk vejleder eller anden ressourceperson forud for
igangsættelse.
Du/I skal sikre den formelle tilladelse i afviklingen af undersøgelsen, og dermed overholde krav om
studerendes brug af patientdata1.
Undersøgelsen dokumenteres i en poster, som indgår i studieaktiviteten, og som hænges op i afsnittet/personalerummet senest 3 dage før præsentationen.
Du/I tilbydes vejledning fra den kliniske vejleder, og/eller anden ressourceperson.

1

For studerende i klinik i kommuner anvendes VIA Sygeplejerskeuddannelsens retningslinjer, som findes på studienet.

For studerende i RM anvendes e-dok dokumentet ’patientdata i brug i studerendes studierelaterede opgaver’: http://e-

dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XECD18DF11DD08B4BC125804A0040D4AA&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
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Form og rammer

Forudsætningskravet består af en mundtlig præsentation af posteren, og en efterfølgende fælles
faglig refleksion over undersøgelse og resultater. Posteren skal præsentere dit/jeres systematiske
arbejde. Den skal indeholde titel, introduktion, baggrund, metode, resultat, diskussion og konklusion.
Forudsætningskravet afvikles i klinikforløbets 15-16. semesteruge.
Ved den mundtlige præsentation skal du/I kort præsentere undersøgelsens fund og lægge op til
den efterfølgende faglige refleksion. Dette har du 10 minutter til.
Personalet i afsnittet inviteres til at deltage i forudsætningskravet, og klinisk vejleder og underviser
deltager og stiller uddybende spørgsmål til præsentationen og den efterfølgende refleksion, hvor
undersøgelsens resultater, svagheder og styrker samt perspektivering til fremtidig praksis drøftes.
Du/I eller klinisk vejleder sætter rammen og styrer drøftelsen der har en varighed af 20 minutter.
Underviser og vejleder har 10 minutter til at vurdere om forudsætningskravet er opfyldt og 10 minutter til feedback.
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Kriterier

At du/I kan
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præsentere egen undersøgelse systematisk og med klare budskaber



udvise viden om og forståelse for metoder og standarder til kvalitetsudvikling



udvise og demonstrere viden om og forståelse for et udviklingsarbejde



diskutere undersøgelsen kritisk i en faglig kontekst



selvstændigt tage ansvar for at anvende pædagogiske interventioner i formidling til fagprofessionelle

Vurdering

Med afsæt i kriterierne vurderer klinisk vejleder og underviser din præstation opfyldt/ikke opfyldt.
Du orienteres om vurderingen i forlængelse af aktiviteten.
Vurderingen dokumenteres i Praktikportalen af klinisk vejleder og underviser.
Du får en mundtlig feedback umiddelbart efter vurderingen.

3/4
Dato: 08-08-2018
VIA Sygeplejerskeuddannelsen

6

Ved ikke opfyldt forudsætningskrav

Vurderes forudsætningskravet ikke opfyldt, skal du, med udgangspunkt i den udarbejdede poster,
gentage den mundtlige aktivitet sammen med klinisk vejleder og underviser.
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