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Københavns  

Professionshøjskole 

Tillæg i forbindelse med omlægning af kliniske prøver 

4. semester Forår 2021 som konsekvens af varslet 

konflikt. 

Grundet DSR’s varslede konflikt – gælder flg kriterier for 4. sem studerende, der 

ikke kan gennemføre den ordinære intern kliniske/teoretiske prøve, som beskre-

vet i semesterbeskrivelse for 4. semester. For denne gruppe af 4. semesters stude-

rende er der udarbejdet en alternativ skriftlig prøve. Nedenstående er et tillæg til 

semesterbeskrivelsen for foråret 2021: 

 

8. Prøve  

Som afslutning på 4. semester skal du til en prøve i semesterets samlede mål for 

læringsudbytte. Prøven er individuel og bedømmes efter 7- trins-skalaen og afvik-

les med en bedømmer fra uddannelsesinstitutionen. 

 

8.1 Rammer  

For studerende der har gennemført interventionen (trin 1 og muligvis også trin 2) 

og ikke kan gå til mundtlig prøve efter oprindelig semesterbeskrivelse – gælder 

flg: 

 

Trin 2: Bearbejdning  

På baggrund af trin 1 skal du nu udarbejde et skriftligt produkt på max. 19200 an-

slag jf. Formkrav og generelle retningslinjer for opgaveskrivning og juridiske ret-

ningslinjer i forhold til anonymitet ved sygeplejerskeuddannelsen. Det skriftlige 

oplæg uploades i Wiseflow senest kl. 12 fredag d. 25. juni. Det skriftlige produkt 

skal indeholde:  

▪ Præsentation af borgeren/patienten og dennes relevante sundhedsudfordringer 

og sygdomssammenhænge samt sociodemografiske forhold 

▪ Præsentation af den aktuelle medicin 

▪ Præsentation af interventionen  

▪ En systematisk beskrivelse og argumentation for de kliniske beslutninger du 

har taget og hvordan du har udvist klinisk lederskab i den aktuelle intervention 

med inddragelse af relevant praksis-, udviklings- og forskningsviden samt vi-

den fra borger/patient og pårørende.  

▪ Dine refleksioner over din udførte intervention  

▪ Afveg den for din planlagte intervention hvorfor/hvorfor ikke? 

▪ Hvilken erfaringsbaseret viden har interventionen og bearbejdelsen bidraget 

med til dit kliniske lederskab? 

▪ Perspektivering med fokus på kvalitetssikring- og kvalitetsudvikling i forhold til  

dit kliniske lederskab samt forslag til udviklings- og innovationsarbejde  

 

Disposition inden udførelse af interventionen vedlægges opgaven som bilag. 
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8.2 Kriterier for bedømmelse  

På baggrund af dit skriftlige oplæg vurderes det, i hvilket omfang semestrets samlede mål for læringsudbytte: 

viden, færdigheder og kompetencer, er opnået. Prøven bliver bedømt efter 7-trinsskalaen (BEK nr. 114 af 

03/02/2015). 

 

8.4 Regler for sygdom, syge- og omprøver  

Se mere på KP intra:  

https://kpdk.sharepoint.com/sites/eksamenogproever/SitePages/Sygdom-ved-eksamen.aspx 
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