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Formål



At du studerer, hvordan der arbejdes med akut, kritisk og kompleks sygepleje på dit kliniske
undervisningssted



At du, med udgangspunkt i aktuelle patient-/borgerforløb, studerer den lokale organisering og det
tværprofessionelle samarbejde mellem sektorer



At du studerer etiske aspekter, som kan have indflydelse på den pleje, der foregår på dit kliniske undervisningssted



At du studerer menneskers forskellige kulturelle, sociale og personlige forudsætninger for at udnytte tilbuddene på dit kliniske undervisningssted



At du studerer organiseringen af og metoder i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling på dit kliniske undervisningssted
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Form og rammer
Klinisk undervisning foregår i studieuge 6 og 7
Du er tilstede 60 timer fordelt på 8 dage
Du planlægger dit studieophold sammen med den kliniske vejleder
Du kan blive tilknyttet forskellige ressourcepersoner under dit studieophold
Den kliniske undervisning foregår i enten primær eller sekundær sundhedstjeneste
Før den kliniske uddannelse begynder, udfylder du den uddannelsesmæssige præsentation i Praktikportalen
Du evaluerer dit studieophold med den kliniske vejleder

Forventninger til dig som studerende
Du er åben, nysgerrig og bruger din faglighed
Du arbejder undersøgende og inddrager national og international praksis-, udviklings, og forskningsviden
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Du dokumenterer dine studier knyttet til de forskellige formål i Praktikportalen

Klinisk vejleder på det kliniske undervisningssted
Tilrettelægger i samarbejde med den studerende et forløb, hvor det er muligt at få indsigt svarende til
formålene
Evaluerer ved afslutningen af perioden studieforløbet med den studerende

Indhold
Akut, kritisk og kompleks sygepleje
Ledelse og organisering samt tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde
Etiske aspekter i sygeplejen
Menneskers kulturelle, sociale og personlige ressourcer
Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling

Forudsætningskrav

Det er en forudsætning for at blive indstillet til semestrets prøve, at du har deltaget i den kliniske undervisning i 60 timer.
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