VIA Sygeplejerskeuddannelsen
Klinisk forudsætningskrav
Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det individuelle pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient/borger

6. semester
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Læringsudbytte

Dette forudsætningskrav tager afsæt i følgende læringsudbytte.
At du
 selvstændigt håndterer, organiserer, vurderer, justerer og dokumenterer pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient/borger på tværs af professioner, sektorer, organisationer
og professioner i det hele sundhedsvæsen
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selvstændigt tager ansvar for at håndtere klinisk beslutningstagen samt inden for en rammedelegation ordinerer medicin i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb,
samt involverer patient/borger, pårørende og andre fagprofessionelle



selvstændigt håndterer klinisk lederskab samt sikrer og udvikler kvalitet, der understøtter
patient-/borgeroplevet sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen og i patientens/borgerens
hjem



selvstændigt håndterer at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med
afsæt i et helhedsperspektiv, understøtter patienten/borgeren som en central og aktiv aktør
i det individuelle forløb



selvstændigt indgår i situationsbestemt kommunikation i forskellige kontekster, herunder
indgår ligeværdige, dialogbaserede og værdiskabende relationer med patienter/borgere,
pårørende og tværprofessionelle samarbejdspartnere



indgår empatisk, etisk og refleksivt i sygeplejesituationer og patient/borgersituationer præget af forskellige kulturelle, professionsmæssige, politiske, økonomiske og samfundsmæssige perspektiver, samt intervenerer inden for rammerne af gældende kodeks og lovgivning
nationalt og internationalt

Grundlag for forudsætningskravet

Grundlaget for forudsætningskravet er et konkret patient-/borgerforløb, hvor du indgår i tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde. Det indebærer klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab i
samspil med patient/borger og evt. pårørende.
Patient-/borgerforløbet udvælges i et samarbejde mellem dig og det kliniske uddannelsessted, og
skal indeholde:
 Klinisk beslutningstagen i samspil med patient/borger og pårørende omkring pleje- og behandlingsforløb.
 Klinisk lederskab herunder planlægning og gennemførelse af individuelt pleje- og behandlingsforløb med inddragelse af samarbejdspartnere på tværs af professioner og sektorer.
 Dokumentation, opfølgning og formidling til relevante samarbejdspartnere.
Du dokumenterer dit arbejde i patient/borgerforløbet i den individuelle kliniske studieplan i Praktikportalen i form af en skriftlig præsentation af patient/borgerforløbet på maksimalt 3.500 anslag.
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Dokumentationen er udgangspunkt for dit individuelle oplæg, og lægges på Praktikportalen minimum 2 dage før fælles refleksion, så gruppen, klinisk vejleder og underviser har mulighed for at
læse den.
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Form og rammer

Forudsætningskravet består af en præsentation af et individuelt patient/borgerforløb med udgangspunkt i din skriftlige dokumentation, og en fælles gruppebaseret refleksion over samarbejdet i
dette, i grupper af 3-5 studerende.
Grupperne sammensættes af det kliniske uddannelsessted i samarbejde med det konkrete udbudssted i VIA Sygeplejerskeuddannelsen, og kan gå på tværs af sektorer.
Forudsætningskravet varer 30 minutter for hver studerende i gruppen.
Du indleder med 15 minutters oplæg, og der er derefter 15 minutter til fælles refleksion med gruppen. Klinisk vejleder og underviser deltager i forudsætningskravet og stiller uddybende spørgsmål
til dit oplæg og gruppens refleksioner.
Aktiviteten skal være gennemført og vurderet opfyldt ved udgangen af klinikforløbets 7-8. semesteruge.
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 kan
 præsentere et konkret patient-/borgerforløb systematisk og fyldestgørende


reflektere over pleje-/behandlingsforløbet i et patient/borger perspektiv, et sygeplejefagligt
perspektiv og et organisatorisk, samfundsmæssigt og politisk perspektiv



reflektere over eget lederskab og beslutninger i forløbet i samarbejdet med patient/borger
og pårørende samt samarbejdspartnere tværprofessionelt og tværsektorielt



inddrage relevant teori og empiri i refleksion og argumentation



deltage aktivt i refleksion samt forberede minimum ét konkret spørgsmål i forhold til hver af
medstuderendes oplæg i gruppen



reflektere over egne handlinger, egen læreproces og eget udviklingsbehov
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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.
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Ved ikke opfyldt forudsætningskrav

Vurderes forudsætningskravet ikke opfyldt, skal du, med udgangspunkt i det samme grundlag,
gentage aktiviteten i et individuelt mundtligt forløb med klinisk vejleder og underviser.
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