VIA Sygeplejerskeuddannelsen
Intern skriftlig prøve
Vejledning- og undervisning af patient/borger

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

1

Intern prøve

Prøven er en individuel skriftlig prøve.
Prøven afvikles ved slutningen af semestret og omfatter semestrets samlede læringsudbytte, 15
ECTS.

2

Prøvens grundlag

Prøvens grundlag er en case-beskrivelse, som du udarbejder på baggrund af kliniske erfaringer
med vejlednings- og undervisningspraksis til en udvalgt patient-/borgergruppe eller konkret patient/borger på et klinisk undervisningssted (sekundær og primær sundhedstjeneste, herunder sundhedspleje).
Case-beskrivelsen skal indeholde:
- En præsentation af en udvalgt patient-/borgergruppe eller konkret patient/borger på et klinisk undervisningssted
- Undervisnings-/vejledningsbehovet
- Kontekst og tidsramme for vejlednings-/undervisningssituation.
Case-beskrivelsen skal have et omfang på maksimalt 2.400 tegn. Case-beskrivelsen skal præsenteres for eksamensvejleder med henblik på relevant fokus senest ved første vejledning.

3

Form og rammer

Du skal udarbejde det skriftlige produkt de sidste 5 hverdage i semestret.
Dit skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 21.600 tegn og være udformet efter Retningslinjer for opgaver. Case-beskrivelsen skal vedlægges som bilag.
Du tilbydes maksimum 1 times vejledning til det skriftlige produkt.
Du skal uploade det skriftlige produkt i WISEflow sidste hverdag i semestret senest kl. 12.00.
Eksaminator vurderer den skriftlige eksamensopgave på baggrund af nedenstående kriterier.
Karakteren meddeles på mitVIA.
Der gives en kort feedback efter vurderingen.

2/3
Dato: 17-01-2019
VIA Sygeplejerskeuddannelsen

4

Kriterier

At du med udgangspunkt i det skriftlige produkt kan:
 argumentere for undervisnings-/vejledningsbehov


integrere viden om individuelle, sociale, kulturelle og etiske forholds indflydelse på menneskers
parathed til at modtage vejledning/undervisning



vurdere betydningen af situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning i samspil
med patienter/borgere og evt. pårørende



reflektere over pædagogiske og didaktiske overvejelser med involvering af patient/borger og
evt. pårørende med respekt for forskellighed



reflektere over vejledningens/undervisningens betydning for målgruppens mestring af livssituation ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge



anvende national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation og
refleksion.

5

Bedømmelse

Eksaminator bedømmer, i hvilken grad din skriftlige eksamensopgave 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.

6

Omprøve

Består du ikke prøven, skal du henvende dig til studievejleder. Omprøven er en ny skriftlig prøve.
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