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Professionshøjskolen UC SYD 
Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg 

 
 
 
 
 

Studieplan  
Modul 14 

Tema: Sygeplejeprofession og kundskabsgrundlag og 
metoder 

 
 

 
Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder og model-
ler til forklaring, forståelse og refleksion over patient og borgerrettet sygepleje. 
 
Professionsbachelorprojektet udarbejdes i et selvvalgt af uddannelsesinstitutionen godkendt 
emne vedrørende en klinisk sygeplejefaglig problemstilling. 
 
Varighed:  
Modulet er på 14 uger, hvor de studerende selvstændigt planlægger bachelorperioden og 
hvori der efter den studerendes ønske kan indgås et samarbejde med et klinisk undervis-
ningssted om en aktuel klinisk problemstilling, eksempelvis via projektbanken på Sydvestjysk 
Sygehus hjemmeside. Link:  http://sydvestjysksygehus.dk/wm321852  eller Psykiatrien i 
Region Syddanmark. Link:  http://psykiatrienisyddanmark.dk/wm303857 
 
 
Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 

◊ At kritisk undersøge, vurdere og formidle praksis-, udviklings- og forskningsbaseret 
viden relateret til sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed 

◊ At demonstrere viden indenfor curologi og patientologi 
◊ At demonstrere grundlæggende akademiske arbejdsmetoder 
◊ At reflektere over kundskabsgrundlag og metoder relateret til sygeplejeprofession og 

sundhedsfaglig virksomhed 
◊ At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger indenfor 

sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed 
◊ At læse og forstå international faglitteratur og forskningsresultater på engelsk 
 
 

Fagområder 
 
Sygeplejefaget:  14 ECTS Teoretisk 
      6 ECTS  Klinisk 
 
  
Undervisningsformer 
 
Projektarbejdsform, herunder dialog- og diskussionsbaseret undervisning i grupper på ca. 6 
studerende + vejledere. De studerende er ansvarlige for vejledningsgrundlaget. Vejlederne 
vurderer, i samarbejde med de studerende, hvorvidt der er behov for konkret undervisning til 
gruppen - evt. til hele holdet, i relation til den metodiske del af bachelorprojektet. 

http://sydvestjysksygehus.dk/wm321852
http://psykiatrienisyddanmark.dk/wm303857
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Bedømmelse af modulet 
 
Modulet bedømmes ved ekstern prøve. 
Prøven er et bachelorprojekt, der består af et skriftligt projekt og en efterfølgende individuel 
mundtlig eksamination. Det skriftlige projekt og den mundtlige eksamination vægtes ligeligt 
ved bedømmelsen.  
 
 

Moduloversigt 
 

 
1. uge 

 

 
3. uge 

 
4. – 5. uge 

 
2. – 14. uge 

 
Arbejde med bachelorprojekt 
Vejledning 
  
Evaluering af modul 13 og intro-
duktion til modul 14 
 
Studievejledning 1+2: 
Fælles introduktion til bachelor-
projekt  
 

 
Arbejde med bachelorprojekt 
Vejledning 
 
Studievejledning 5: 
Autorisation 

 
Arbejde med bachelorprojekt 
Vejledning 
 
Studievejledning 6+7:  
Orientering om efter- og videreud-
dannelse og jobsøgning 
 
Studievejledning 4:  
Praktiske forhold vedr. dimission, 
eksamen etc. 

 
Arbejde med bachelorprojekt 
Vejledning 
 
Efter aflevering af bachelor-
projektet: 
Studievejledning 3: 
Introduktion til mundtlig eksa-
men 
 
Studievejledning 8: 
Dansk Sygeplejeråd 
 
Studievejledning 9: 
Karrierevalg/karrierekarrusel 
 
Evaluering af modul 14 
 

 
Inspirationsgruppemøde 1: 
Litteratursøgning ved inspirati-
ons-/gruppemøder med ca. 6 
studerende + vejledere 
 
 
 
 
 

 
Inspirationsgruppemøde 2: 
Problembeskrivelse og problem-
stilling ved inspirations-/ gruppe-
møder med ca. 6 studerende + 
vejledere 
 
 
 

 
Inspirationsgruppemøde 3:  
Metode og analysemetoder ved 
inspirations-/gruppemøder med ca. 
6 studerende + vejledere 
 
 
 
 
 

 
7 lektioner vejledning individu-
elt eller 9 lektioner ved gruppe-
opgave, afhængig af, om pro-
jektet udarbejdes individuelt 
eller i gruppe af 2-3 studeren-
de. Vejledningstiderne aftales 
individuelt/gruppevis med vej-
leder 
 
 

 
Vejledningen slutter senest 1 uge før aflevering af projektet 

 
Evaluering af modulet 
Modulet evalueres skriftligt i et Survey spørgeskema, der sendes til den enkelte studerendes 
mail i slutningen af modulet. Derudover er der en mundtlig feedback med modulets undervi-
sere. Begge evalueringer danner udgangspunkt for kvalitetsudvikling af fremtidige moduler 
samt af uddannelsen generelt. 
 
Modulets opmærksomhedspunkter fra tidligere evalueringer, som bl.a. indgår i den mundtlige 
evaluering er: 
 



K:\Sygeplejerske Esbjerg\Studieplaner og prøvekriterier\studieplaner-semesterbeskrivelser  F 2017\Studieplan - Modul 14 - 
tilrettes inden d. 15.12.doc/28.09.2010/rev. 19. august 2011/rev. 23. august 2012/rev. 14. januar 2015/rev. 5. januar 
2016/rev 15.dec 2016/rev. 050117                                                                                                                       Side 3 af 3        
            

 
• Rette opmærksomhed på, at flere studerende kommer mere konstant til inspirations-

gruppeseminarerne med henblik på øget nuanceret refleksion til opfyldelse af lærings-
udbytterne  

• Rette opmærksomheden på betydningen af introduktion til projektet og introduktion til 
modul 14, som tilbydes som en temadag. Det vil være workshops med undervisere og 
nyuddannede sygeplejersker, som også vi give deres erfaringer videre, med forløbet. 

 

 
 


