Skriftlig prøve
4. semester, juni 2020
Tillæg til semesterbeskrivelsen 4. semester overgangsordning forår 2020
Som afslutning på 4. semester skal alle studerende til en individuel skriftlig prøve i semestres
samlede mål for læringsudbytte. Prøven bedømmes internt efter 7-trins-skalaen.
Rammer for prøven1







Du er automatisk tilmeldt semestres prøve ved semesterstart og kan kun framelde
dig prøven ved dokumenteret sygdom eller barsel jf. gældende
eksamensbekendtgørelse
Gennemførelse og dokumentation af alle semestrets forudsætningskrav er et krav
for, at du kan gå til prøven
Prøven har en varighed af 72 timer
Opgaven tildeles via WiseFlow mandag den 22/6 kl. 08.00 og afleveres via WiseFlow
senest torsdag den 25/6 kl. 08.00
Der tilbydes generel orientering til prøven mandag den 15/6

Kriterier for prøven
Semestrets fokus er, at du opnår viden om og færdigheder i klinisk lederskab af patient- og
borgerforløb, relateret til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og
sygdomssammenhænge. Det skriftlige produkt skal dokumentere din viden, færdigheder og
kompetencer i forhold til ovenstående fokus.
Skriftligt produkt
Opgaven tager udgangspunkt i en fortsættelse af casen ”Helga”, som du er præsenteret for i
de kliniske/teoretiske uger, og indeholder forskellige scenarier.
Produktet skal indeholde:
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Kort præsentation af det aktuelle patient/borgerforløb med afsæt i den tildelte case
om ”Helga”
Begrundet udvælgelse af én sygeplejefaglig problemstilling
Analyse af den udvalgte sygeplejefaglige problemstilling med inddragelse af
national/international udviklings- og forskningsbaseret viden og relevante
retningsgivende dokumenter samt kliniske instrukser, herunder rammedelegation
Refleksioner over hvilke sygeplejeinterventioner du vil iværksætte i forhold til den
udvalgte sygeplejefaglige problemstilling
Systematisk beskrivelse af og argumentation for hvordan du vil udvise klinisk
lederskab i det aktuelle patient/borgerforløb med inddragelse af viden fra dit valgfrie
element, innovation på tværs samt deltemaet: Klinisk lederskab og ulighed i sundhed
i en sygeplejefaglig kontekst
Perspektivering i forhold til andre sygeplejefaglige problemstillinger som du kunne
have valgt at inddrage

Vilkår for prøven fremgår af semesterbeskrivesen for 4. semester forår 2020
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Produktet skal have et omfang af maksimalt 8 normalsider svarende til 19.200 tegn inkl.
mellemrum. Produktet udarbejdes efter Formkrav og generelle retningslinjer for
opgaveskrivning.
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