VIA Sygeplejerskeuddannelsen
Ekstern teoretisk prøve
Klinisk beslutningstagen af patient-/borgerforløb

1.2. semester STF – 2. forløb
Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS

1

Ekstern prøve

Prøven er en ekstern individuel mundtlig prøve.
Prøven afvikles ved slutningen af semestret, og omfatter semestrets samlede læringsudbytte, 15
ECTS-point.

2

Prøvens grundlag

Eksamensgrundlaget er er en case om et pleje- og behandlingsforløb hos en patient/borger.
Bedømmelsesgrundlaget er den mundtlige præstation, som er uddybet i afsnit 3 og 4.

3

Form og rammer

Den mundtlige prøve har en samlet varighed på 35 minutter.
Du har de første 5 minutter til præsentation af patienten/borgeren i casen og overvejelser over
sygeplejen.
Derefter eksamineres du i 20 minutter med udgangspunkt i plejeforløbet beskrevet i casen.
Censor og eksaminator har 10 minutter til votering og meddelelse af karakter. Du kan ikke
overvære voteringen.
Tidspunkt for prøven fremgår af Itslearning.

4

Kriterier

At du kan
 argumentere for klinisk beslutningstagen, herunder sygeplejevurderinger, interventioner og
evalueringer


analysere og argumentere med sygeplejefagets værdier, etik, teorier, begreber og metoder
i forhold til sygeplejen



referere til betydningen af situationsbestemt kommunikation med patienten/borgeren



integrere viden om patient-/borgerinvolvering i det planlagte pleje- og behandlingsforløb



integrere viden om forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og palliation i relation til
klinisk beslutningstagen, relevant for patient/borgers pleje- og behandlingsforløb i casen



beskrive betydningen af tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde



argumentere for medicinhåndteringen inden for en rammeordination og rammedelegering
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5

argumentere for tilpasning af sygeplejen på baggrund af individuelle, sociale og kulturelle
forholds indflydelse på patientens/borgerens oplevelser og reaktioner

Bedømmelse

Censor og eksaminatorer bedømmer, i hvilken grad din mundtlige præstation opfylder kriterierne
for ekstern 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.

6

Omprøve

Består du ikke prøven, skal du henvende dig til studievejleder. Omprøven er en ny mundtlig prøve
på baggrund af en ny case.
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