VIA Sygeplejerskeuddannelsen
Klinisk forudsætningskrav
Refleksion over et tema eller en problemstilling i
sundhedsplejens praksisfelt

3.4. semester STF
Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS
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Læringsudbytte

Dette forudsætningskrav tager afsæt i følgende læringsudbytte.
At du:
 reflekterer over forebyggelse og sundhedsfremme i relation til klinisk beslutningstagen
 reflekterer over kommunikationsteorier og -metoder og kommunikations betydning i forhold
til dialog og til at etablere relationer
 vurderer situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning i samspil med patient
og borger i professionsfaglig og tværprofessionel praksis
 anvender relevant national og international etiske kodeks og lovgivning i
sygeplejesituationer præget af forskellige kulturelle og professionsmæssige interesser
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påtager sig ansvar for at søge, vurdere og anvende national og international praksis-,
udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over klinikforløbet

Grundlag for forudsætningskravet

På baggrund af en oplevet praksissituation med en gravid, et barn/ung og dennes familie
identificeres et tema med en sundhedsplejefaglig problemstilling i grupper på 2-4 studerende.
Praksissituationen/Problemstillingen drøftes med og godkendes af den sundhedsplejerske du
følges med.
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Form og rammer

Du skal deltage i en gruppebaseret fælles refleksion over den udvalgte sundhedsplejefaglige
problemstilling. Deltagere i refleksionen er studerende, sundhedsplejerske og teoretisk underviser.
Refleksionsgruppen sammensættes af dit kliniske uddannelsessted og kan have en størrelse på i
alt 6 – 18 studerende.
Refleksionen foregår på dit kliniske undervisningssted eller på campus fredag i den kliniske
studieuge.
I en gruppe på 2 – 6 studerende skal du/I udarbejde en skriftlig præsentation af den valgte
problemstilling på maksimalt 2.400 anslag. Præsentationen lægges på Praktikportalen senest kl.
08.00 fredag morgen samt medbringes ved fælles refleksionen.
Den skriftlige præsentationen skal indeholde:
 En beskrivelse af et patient- /borgerforløb med afgrænsning af fokusområdet
 Præsentation af og begrundelse for de teorier og begreber, der er valgt til belysning af
fokusområdet
 Litteraturliste på 50-75 sider
Den mundtlige præsentation:
 Du indleder med en præsentation af det valgte tema eller problemstilling, der afsluttes med
forslag til diskussionstemaer
 Du besvarer afklarende spørgsmål
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Du deltager i den efterfølgende drøftelse på lige fod med de andre studerende
Du afslutter med refleksion over, hvilken betydning den gruppebaseret fællesrefleksion har
haft for forståelse af temaet/ problemstillingen der drøftes

Medstuderendes rolle:
 Du/I indgår aktivt i den faglige refleksion på medstuderendes oplæg
Underviser og sundhedsplejerskens rolle:
 Deltager i forudsætningskravet, og stiller uddybende og refleksive spørgsmål til
præsentation og argumentation.
 Inddrager relevant praksis – udviklings – og forskningsbaseret viden
 Er ansvarlig for praktisk afvikling af gruppebaseret fællesrefleksion
Hver gruppe har 30 minutter til fremlæggelse heraf 10 minutter til indledende oplæg. Den
efterfølgende refleksion varer 20 minutter.
Underviser og sundhedsplejerske har 5/10 minutter til vurdering og 5/10 minutter til feedback.

Kriterier
Kriterier i relation til den mundtlige refleksion og argumentation.
At du kan
 argumentere for relevansen af det valgte tema eller den valgte problemstilling
 redegøre for dine observationer samt øvrige indsamlede data på en systematisk måde
 reflektere over sundhedsfremmende og forebyggende tiltag relevant for den valgte
problemstilling
 reflektere over kommunikationen betydning i forhold til relation og dialog
 reflektere over det valgte tema eller den valgte problemstilling, analysere og argumentere
med baggrund i sygeplejefagets værdier, begreber og metoder, samt relevant teori
 deltage aktivt i drøftelsen af de øvrige gruppers oplæg
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Vurdering

Du og din gruppe får en mundtlig feedback umiddelbart efter jeres oplæg.
Med afsæt i kriterierne vurderer sundhedsplejerske og teoretisk underviser din præstation
opfyldt/ikke opfyldt. Du orienteres om din individuelle vurdering, når alle grupper har fremlagt.
Vurderingen dokumenteres i Praktikportalen af klinisk vejleder og underviser
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Ved ikke opfyldt forudsætningskrav

Vurderes det kliniske forudsætningskrav ikke opfyldt skal det gentages snarest muligt med
deltagelse af teoretisk underviser.
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