VIA Sygeplejerskeuddannelsen
Intern mundtlig prøve:
Klinisk lederskab af patient/borgerforløb

3.4.semester STF – 1. forløb
Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS
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Intern prøve

Prøven er en intern mundtlig gruppeprøve med individuel bedømmelse.
Prøven afvikles ved slutningen af første forløb på 3.4. semester STF og omfatter 11 ECTS af
forløbets samlede læringsudbytte

2

Prøvens grundlag

Udgangspunkt for prøven er en case om et patient-/borgerforløb, hvori der indgår samspil mellem
patient/borger, pårørende og samarbejdspartnere på tværs af professioner og sektorer med hensyn
til planlægning og gennemførelse af pleje og behandling.
Her indgår oplysninger og informationer vedr. aftaler, samarbejdspartnere og konkrete handlinger
samt opfølgning, kommunikation og dokumentation.
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Form og rammer

Med afsæt i casen skal du deltage i en gruppebaseret prøve, hvor der foregår en fælles refleksion
og drøftelse over klinisk lederskab af patient-/borgerforløb. Gruppen består af 4-5 studerende.
Prøven indledes med et kort mundtligt oplæg fra hver studerende. Oplæggene skal aftales indbyrdes
i gruppen og skal indeholde en uddybning af et felt/en del i casen og underbygges med teoretisk
argumentation.
Gruppen skal forud for prøven udarbejde en skriftlig disposition for deres oplæg på maks. 2.400
anslag. Dispositionen uploades i Wiseflow på angiven dato.
Der gives 30 minutters vejledning pr. gruppe før prøven. Der deltager to eksaminatorer ved prøven.
Tidsrammer for gruppeprøven er som følger:
 5 minutter pr. studerende til et uddybende mundtligt oplæg
 30 minutter til refleksion og argumentation (ved 4 studerende)
 35 minutter til refleksion og argumentation (ved 5 studerende)
 20 minutter til individuel bedømmelse og tilbagemelding
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Kriterier for den mundtlige eksamination

At du kan
 reflektere over borgerinvolvering og betydningen af patientens/borgerens forståelse af situationen i relation til klinisk lederskab samt argumentere for klinisk beslutningstagen i samspil med patient og borger


reflektere over samarbejde på tværs af professioner, sektorer, organisationer, institutioner
og patient/borgers hjem



reflektere over udfordringer i relation til organisering, samarbejde med andre fagprofessionelle og dokumentation af forløbet
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argumentere for professionsrelevant informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi i
planlægning, udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling



reflektere over og argumentere for metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og
kvalitetsudvikling under hensyntagen til standarder for kvalitetssikring og patientsikkerhed



integrere viden om sundhedsvæsenets organisering, ansvarsfordeling og virkemåder sektorer imellem ud fra sygeplejefagets værdier, lovgrundlag, etisk ansvar og samfundsmæssige
vilkår i sygeplejen

Bedømmelse

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

Består du ikke prøven skal du henvende dig til studievejleder. Omprøven er en ny mundtlig prøve
på baggrund af det samme eksamensgrundlag.
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