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Indledning 
Modulplanen er en oversigt over det enkelte modul og skal ses som en udbygning af de bestemmelser, 
som er beskrevet i studieordningen med tillæg. Modulplanen er udarbejdet på baggrund af bekendtgørel-
sen, studieordningen og modulevalueringer, hvor opmærksomhedspunkter er overholdelse af ansvar og 
kompetence især i forbindelse med kvalitetssikring af patientsikkerheden og læringskontraktens anven-
delse som læringsmetode i klinikken. Modulplanen er gældende for et bestemt hold studerende og ud-
kommer i elektronisk form. 

 
Modulplanen skal anvendes sammen med studiehåndbogen: 
 
http://www.ucsyd.dk/uddannelser/sygeplejerske/sygeplejerske-i-soenderborg/om-uddannelsen/studie-
haandbog/ 
 
Modulplanen beskriver læringsudbyttet, samt de studieaktiviteter og bedømmelser modulet indeholder. 

Underviserne tilrettelægger modulet så sygeplejestuderende har muligheder for engageret, fagligt og 
akademisk kompetent at 
- vurdere borgernes og samfundets behov for sygepleje 
- fungere selvstændigt, tværfagligt og innovativt i praksis 
- forholde sig kritisk og etisk ansvarligt 
 

Der er i modulet særlig fokus på: 

- Forsknings og evidensbasering 
- Innovation og teknologi 
- Simulation og praksisnærhed 

 

Læringskontrakter vil være det gennemgående studie- og samarbejdsredskab vedrørende tilrettelæg-
gelse, gennemførelse og formativ evaluering af det kliniske undervisningsforløb, se http://black-
board.ucsyd.dk/bbcswebdav/pid-130735-dt-content-rid-307674_1/orgs/SYA-Studiekon-
tor/L%C3%A6ringskontrakt_2011.pdf 

 
Se også ”Guidelines til at sikre det gode kliniske uddannelsesforløb” http://black-
board.ucsyd.dk/bbcswebdav/pid-130739-dt-content-rid-307682_1/orgs/SYA-Studiekontor/Guide-
lines_300812.pdf 

 

Modulansvarlig: 

Inge Ruwald – imru@ucsyd.dk 

  

http://www.ucsyd.dk/uddannelser/sygeplejerske/sygeplejerske-i-soenderborg/om-uddannelsen/studiehaandbog/
http://www.ucsyd.dk/uddannelser/sygeplejerske/sygeplejerske-i-soenderborg/om-uddannelsen/studiehaandbog/
http://blackboard.ucsyd.dk/bbcswebdav/pid-130735-dt-content-rid-307674_1/orgs/SYA-Studiekontor/L%C3%A6ringskontrakt_2011.pdf
http://blackboard.ucsyd.dk/bbcswebdav/pid-130735-dt-content-rid-307674_1/orgs/SYA-Studiekontor/L%C3%A6ringskontrakt_2011.pdf
http://blackboard.ucsyd.dk/bbcswebdav/pid-130735-dt-content-rid-307674_1/orgs/SYA-Studiekontor/L%C3%A6ringskontrakt_2011.pdf
http://blackboard.ucsyd.dk/bbcswebdav/pid-130739-dt-content-rid-307682_1/orgs/SYA-Studiekontor/Guidelines_300812.pdf
http://blackboard.ucsyd.dk/bbcswebdav/pid-130739-dt-content-rid-307682_1/orgs/SYA-Studiekontor/Guidelines_300812.pdf
http://blackboard.ucsyd.dk/bbcswebdav/pid-130739-dt-content-rid-307682_1/orgs/SYA-Studiekontor/Guidelines_300812.pdf
mailto:imru@ucsyd.dk


Modul 12 

 
UC SYD, Campus Sønderborg  Sygeplejerskeuddannelsen 

 

Overgangsforløb modul 12 efterår 2017  2 

Moduloversigt 
Modul 12 – Selvstændig professionsudøvelse 

Studieaktivitetsmodel ordinært og net studie 
 
Studieaktivitetsmodellen er en samlet visuel oversigt over fordelingen af modul12’s studieakti-
viteter og den studerendes forventede arbejdsindsats. 
 
 

 
 
  

•Forberedelse til den kliniske 
periode

•Selvstændig udarb. af  
studieaktiviteter og suppl.
litteratur 

•Skriftlig evaluering af det 
kliniske undervisningssted

•Dokumentationskrav

•Vejledning til håndtering af 
prøver og klinisk læring

•Kontakt med 
studievejleder/lærer med 
funktion i praksis

•Autentisk klinisk
undervisning gns. min. 30 
timer / uge

•Afvikling af Intern klinisk 
prøve 

•Perioden planlægges af 
klinisk vejleder 
sammen med den 
studerende

Deltagelse af 
undervisere og 

studerende
initieret af 
underviser

300 timer
75 %

Deltagelse af 
studerende
Initieret af 
underviser

95 timer
23,75 %
Deltagelse af 
studerende
Initieret af 
studerende

5 timer
1,25 %

Deltagelse af 
undervisere og 

studerende  
initieret af 
studerende
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Varighed 
10 uger 

Særlige forhold:  
Perioden kan afvikles i sekundær og primær sundhedstjeneste 

Tema for modul 12 

Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse 
Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske 
sygdomme samt disses sociale netværk. Modulet retter sig ligeledes mod sygeplejerskens koordinerende 
og ledende funktioner herunder dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling. Modulet kan tilrettelæg-
ges i primær, i psykiatri og/eller i sekundær sundhedstjeneste i forhold til børn, unge, voksne og ældre. 

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte 
 At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans 

for professionsområdet 
 At anvende udvalgte analysemetoder ud fra forskellige perspektiver i bearbejdning af generelle og 

specifikke sygeplejefaglige problemstillinger 
 At anvende specialiserede dataindsamlingsmetoder knyttet til sygeplejeprofessionen og analysere 

empiriske data ud fra forskellige teoretiske perspektiver 
 At inddrage kliniske retningslinjer, udviklings- og forskningsarbejde i tilrettelæggelse af pleje og be-

handling 
 At lede sygepleje herunder prioritere, koordinere og delegere sygepleje inden for givne rammer og 

medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb og patientsikkerhed i samarbejde på tværs af 
sektorer og institutioner 

 At samarbejde med patienter og pårørende med respekt for menneskers forskellige værdier, opfattel-
ser og reaktioner i forbindelse med sundhed, sygdom og sygepleje som grundlag for udførelse af pro-
fessionel omsorg 

 At redegøre for muligheder og barrierer knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde 
 At beherske gældende dokumentationspraksis, administrative procedurer samt forholde sig kritisk til 

kvaliteten af den udførte sygepleje 
 At deltage i implementering af resultater fra udviklings- og forskningsarbejde i sygeplejevirksomhed 
Kilde: Bilag til Bekendtgørelse nr. 29 af 24.01 2008 

 

Det vil sige, at den studerende selvstændigt kan 
 

• Agere innovativt med velfærdsteknologisk forståelse indenfor sygeplejens virksomhedsfelt 

 
Sygepleje til patienter og borgere med akutte, kroniske og/komplekse sygdomme 
med fokus på patienternes/klienternes sociale netværk 
 danne sig overblik over de tildelte patienter/klienter samt prioritere og redegøre for sygeplejen ud fra 

udvalgte teorier 
 observere, planlægge og udføre sygepleje i forhold til den enkelte patients/klients behov og problem-

stillinger 
 anvende gældende procedurer og standarder for afdelingen og forholde sig fagligt kritisk hertil 
 samarbejde med patienter/klienter og deres sociale netværk med respekt for deres kulturelle værdier 

samt deres opfattelse af sundhed og sygdom 
 forholde sig etisk og juridisk ansvarlig overfor den enkelte patient/klient ud fra et sygeplejefagligt ud-

gangspunkt 
 foretage en helhedsvurdering af patientens/klientens situation 
 motivere til størst mulig mestring af egen livssituation med fokus på rehabilitering 
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 rapportere, dokumentere og evaluere den udførte sygepleje ved hjælp af afdelingens dokumentati-
onsredskaber 

 forholde sig kritisk i forhold til egne styrker og begrænsninger, holdninger og adfærd 
 udvise økonomisk ansvarlighed i planlægning og udførelse af sygeplejen 
 
Kvalitetssikring af sygeplejen 
 redegøre for samt anvende og kritisk forholde sig til afdelingens standarder og procedurer i forhold til 

kvalitetssikring 
 reflektere over patienternes/klienternes situation og komme med forslag til generelle ændringer af 

sygeplejen på baggrund af oplevede hændelser og evidensbaseret litteratur 
 søge, sortere og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret litteratur med relevans for syge-

plejekvaliteten i afdelingen 
 anvende kliniske retningslinjer, udviklings – og forskningsarbejde i tilrettelæggelse af plejen og be-

handlingen af de tildelte patienter/ klienter 
 redegøre for muligheder og barrierer knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde 
 deltage i implementering af resultater fra udviklings – og forskningsarbejde i patient/klientplejen 
 
Organisation og ledelse  
 redegøre for udvalgte ledelsesteorier og plejeformer 
 redegøre for faktorer, der sikrer kontinuitet i sygeplejen og inddrage disse i organiseringen 
 demonstrere overblik og evne til at koordinere samarbejdet i den daglige sygepleje 
 lede, organisere og uddelegere sygeplejen til udvalgte patienter/klienter under hensyntagen til eget 

og andres ansvars og kompetenceområde 
 samarbejde tværfagligt og tværsektorielt på professionel vis 
 rapportere og dokumentere den udførte sygepleje ved hjælp af afdelingens dokumentationsredskaber 

samt forholde sig kritisk til kvaliteten af egen og andres udførte sygepleje 
 forholde sig kritisk i forhold til egne styrker og begrænsninger, holdninger og adfærd 
 gennemføre undervisning og vejledning af patienter, pårørende og personel/kolleger/medstuderende 
 udvise økonomisk ansvarlighed i planlægning og udførelse af sygeplejen 

 

Centrale fagområder: 
ECTS-point    Klinisk 

Sygepleje    11 
Sundhedsinformatik   2 
Organisation og ledelse, herunder sundhedsøkonomi    2 

Basislitteratur  
Der henvises til dele af den litteratur, der er gældende for modul 12. 
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Tidsplan for overgangsforløb modul 12 
 

 
Modul 12 hold 1 
  

 
Modul 12 hold 2 

28.8.2017 – 5.11.2017 13.11.2017- 28.1.2018 
 
Julepause uge 52 
 

  

 
Bedømmelse modul 12: 
Intern klinisk/teoretisk prøve  
 

 

Dokumentationer skal være afleveret rettidig som forudsætning for gennemførelse af intern 
klinisk/teoretisk prøve.   

 

Dokumentationerne afleveres i portfolio for senest hold 1: den 27.10.2017 kl. 12.00 

                                                                         hold 2: den 19.01.2018 kl. 12.00    

  

Umiddelbart inden den interne prøve vurderer den kliniske vejleder, hvorvidt tilstedeværelsespligten 
kan forventes opfyldt i den planlagte periode. 

 

Intern klinisk/teoretisk prøve foregår:  

Hold 1: uge 44/2017: 30.10.-3.11.2017 

Hold 2: uge 4/2018: 22.1. – 26.1.2018 

Den studerende er automatisk tilmeldt intern klinisk/ teoretisk prøve. 

Ved ikke bestået prøve eller ved ikke gennemført prøve tilrettelægger uddannelsesinstitutionen tids-
punkt for omprøve efter aftale mellem den studerende, praktikkoordinator og studievejleder. Ved sær-
lige situationer inddrages studiechefen, jf. BEK nr. 1500 af 02/12/2016    
  
 
Andet  
 
Indberetning af 450 sider supplerende litteratur for modul 12 afleveres på Blackboard i Dokumentati-
ons portfolie senest hold 1: den 27.10.2017 kl. 12.00 

                             hold 2: den 19.01.2018 kl. 12.00    

. 
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Den individuelle studieplan 

Tilrettelæggelse af studieforløb  
Læringskontrakter 
Den studerende skal planlægge den kliniske undervisning ved hjælp af skriftlige individuelle studie-
planer, læringskontrakter. Læringskontrakterne er en skriftlig samarbejdsaftale mellem den stude-
rende og den kliniske vejleder om tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløbet. 
Læringskontrakterne fungerer i undervisningsforløbet som et styringsredskab og gør det muligt både at 
tilrettelægge individuelle undervisningsforløb og samtidig sikre, at den studerende erhverver sig de fag-
lige kompetencer, som modulet har fokus på. Se i øvrigt studiehåndbogen: Vejledning i udarbej-
delse af læringskontrakter og på BB http://blackboard.ucsyd.dk/bbcswebdav/pid-130735-dt-content-
rid-307674_1/orgs/SYA-Studiekontor/L%C3%A6ringskontrakt_2011.pdf 
 
Sammen med selvvurderinger og forskellige refleksionsnotater skal læringskontrakterne hjælpe den stu-
derende med at have styr på og ansvar for egen læring, udvikle handlekompetence og handleberedskab 
samt evne til kritisk og faglig vurdering af egen praksis. 

Klinisk undervisning kan planlægges som patientforløb eller som temaforløb.  

Ved patientforløb følger den studerende så vidt muligt den samme patient igennem pleje-, undersøgel-
ses- og behandlingsforløbet fra indlæggelse til udskrivelse inklusiv hjemmebesøg, ambulant undersøgelse 
og lignende.  

Ved et temaforløb følger den studerende flere forskellige patienter med sygeplejefaglige problemstillin-
ger og behov af samme type for at opnå sikkerhed i handling og en dybere indsigt i de typiske og særlige 
problemer, patienter kan have. 

 

Deltagelse i klinisk undervisning 
Der skal planlægges med deltagelse i klinisk undervisning svarende til minimum gennemsnit-
lig 30 timer pr. uge. Den kliniske periode kan ikke afkortes, selvom der er aftalt undervisning på mere 
end 30 timer om ugen. 

Klinisk undervisning skal baseres på iagttagelse, deltagelse og træning i forhold til de sygeplejeproblemer 
og -handlinger, der forekommer i praksis. Der skal indgå refleksion i forhold til læring i praksis (mundtligt 
og skriftligt) med det formål, at studerende lærer af erfaringerne og bliver i stand til at forholde sig kri-
tisk til dem. 

  

http://blackboard.ucsyd.dk/bbcswebdav/pid-130735-dt-content-rid-307674_1/orgs/SYA-Studiekontor/L%C3%A6ringskontrakt_2011.pdf
http://blackboard.ucsyd.dk/bbcswebdav/pid-130735-dt-content-rid-307674_1/orgs/SYA-Studiekontor/L%C3%A6ringskontrakt_2011.pdf
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Studieaktiviteter 
Studieaktiviteter/individuel studieplan 
I læringskontrakterne skal det fremgå, at der arbejdes med kliniske metoder til vurdering af patienters 
fysiologiske tilstand. 

Krav til dokumentation  
Skriftlig konklusion på evaluering af læringskontrakt udarbejdet af den studerende og klinisk vejleder. 
Placeres i den studerendes dokumentationsmappe. 

Den studerende er ansvarlig for at være studieaktiv og gennemføre sine studieaktiviteter i løbet af hele 
perioden. Dvs., den studerende er medansvarlig for PROCESSEN og ansvarlig for PRODUKTET 

Studerende skal i alle studieaktiviteter reflektere over og forholde sig kritisk til de etiske udfordringer 
der er i anvendelsen af teknologiske løsninger. 

Endvidere skal den studerende aflevere en skriftlig evaluering af sit studieforløb i klinisk undervisning til 
klinikken og skolen den sidste dag i perioden (efter intern prøve). Kopi til skolen 

Den kliniske vejleder er ansvarlig for vejledning og refleksion i forbindelse med den studerendes doku-
mentationskrav og udarbejdelse af skriftlige, formative evalueringer. Dvs., vejleder er medansvarlig for 
PROCESSEN 
Sygeplejelæreren er ansvarlig for at kontrollere, at dokumentationen er i dokumentationsmappen på 
Blackboard. 

Studieaktivitet 
Studieaktivitetsmodellen min. 40 ti-
mer/ 1,5 ETCS 

Kvadrant 2+3+4: 

300+95 +5 timer 

Formativ evaluering 
 
 
 

 
Dokumentation  
 
 
 
 

Læringskontrakt med temaet: 

Sygepleje til patienter/borgere 
med akutte, kroniske og/ kom-
plekse sygdomme med fokus på 
det sociale netværk 
Praksisbeskrivelse med refleksion 
over netværkets betydning for pati-
enten/klientens livssituation. 
 

 

Skriftlig evaluering på læringskon-
trakt fra klinisk vejleder 

 

Skriftlig konklusion på evaluering af 
læringskontrakt udarbejdet af den 
sygeplejestuderende og klinisk vej-
leder  

Læringskontrakt med temaet: 

Kvalitetssikring af sygeplejen 
Kvalitetsvurdere og perspektivere et 
valgt problemområde fra det kliniske 
forløb. 
Præsentere og diskutere dette i et 
tværfagligt forum. 

 

Skriftlig evaluering på læringskon-
trakt fra klinisk vejleder. 

 

Skriftlig konklusion på evaluering af 
læringskontrakt udarbejdet af den 
sygeplejestuderende og klinisk vej-
leder 

Læringskontrakt med temaet: 

Organisation og ledelse 
 
Refleksion over analyse af 1 udvalgt 
emne af sygeplejerskens koordine-
rende og ledende funktioner i forhold 
til organisationen. 

 

Skriftlig evaluering på læringskon-
trakt fra klinisk vejleder. 

 

Skriftlig konklusion på evaluering af 
læringskontrakt udarbejdet af den 
sygeplejestuderende og klinisk vej-
leder 

Skriftlig oversigt eller plan for det 
samlede læringsforløb uge for uge. 

  

  Litteraturliste - supplerende littera-
tur, 450 sider  

 Skriftlig evaluering fra klinisk vej-
leder i forhold til læringsudbytte 
for modul 12 (den sidste dag i pe-
rioden). 
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Intern klinisk/teoretisk prøve modul 12 
Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse 

Fag der indgår i intern klinisk/teoretisk prøve modul 12 
Sygepleje: 11 ECTS 

Sundhedsinformatik: 2 ECTS 

Organisation og ledelse herunder sundhedsøkonomi: 2 ECTS 
 
Fag fra tidligere moduler 

Opgavetype 
Individuel, kombineret klinisk/teoretisk, mundtlig prøve i autentisk klinisk praksis 

Form og omfang 
Prøven består af praktisk udførelse af sygepleje i forhold til sygeplejerskens koordinerende og ledende 
funktioner. Den mundtlige eksamination er refleksion over og en begrundelse af den udførte pleje med 
anvendelse af relevant viden. Prøven varer samlet en normal arbejdsdag og kan afvikles over 2 dage. Det 
bør tilstræbes, at der max går 3 dage mellem den praktiske og den mundtlige del af prøven. 

Mål 
Den studerende skal ved prøven vise, at hun/han selvstændigt, indenfor det for modul 12 beskrevne læ-
ringsudbytte med anvendelsen af relevant teori, kan opnå følgende: 

• demonstrere overblik og evne til at koordinere samarbejdet i den daglige sygepleje 
• planlægge, udføre og kvalitetsvurdere sygeplejen med høj faglig kvalitet 
• lede, organisere og uddelegere sygeplejen under hensyntagen til eget og andres ansvars og kom-

petenceområde 
• indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer med faglig autoritet 
• formidle, dokumentere og evaluere den udførte sygepleje således, at patientens sikkerhed og 

plejens kvalitet tilgodeses 
• respektere patientens identitet og integritet, samt udvise omsorg og professionalisme i samarbej-

det med patienten og netværket 
• argumentere for, reflektere over og evaluere den udførte sygepleje med tanke på fremadrettede 

perspektiver 
• mundtligt præsentere patienterne/patientkategorierne og plejesituationerne på en kort og syste-

matisk måde med anvendelse af relevant fagterminologi 
• mundtligt redegøre og argumentere for væsentlige faktorers betydning for patienters plejeforløb i 

forhold til sygdom, behov for sygepleje og tilrettelæggelse af plejen på en sikker måde med høj 
faglig kvalitet 

• mundtligt analysere og argumentere for specifikke og generelle sygeplejevurderinger og sygeple-
jehandlinger mhp. kvalitet i plejen med afsæt i den ydede sygepleje 

• forholde sig kritisk i forhold til egne styrker og begrænsninger, holdninger og adfærd 

Kriterier for prøvens indhold  
Prøven afvikles jvf. tidsplan for modulet. Tidspunktet aftales mellem klinisk vejleder og sygeplejeskolen. 

Den praktiske del:  
 Der planlægges praktisk prøveforløb af en normal arbejdsdags varighed, hvor den studerende skal 

vise hverdagens sygeplejeopgaver indenfor sygeplejerskens koordinerende og ledende funktion i den 
pågældende kliniske periode. 

 Hvor det er muligt, udvælger klinisk vejleder dagen før prøven en eller flere patienter/patientkatego-
rier, som udgør grundlaget for prøven. 
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 Den studerende har ansvar for sygeplejen til patienterne under prøveforløbet i forhold til kompeten-
cer på modul 12. 

 Den studerende præsenterer kort sine sygeplejefaglige overvejelser og prioriteringer i forhold til de 
udvalgte patienters behov for sygepleje. 

 Klinisk vejleder er observatør under det praktiske forløb. 
 Juridiske retningslinjer jf. studiehåndbog skal følges. Den kliniske vejleder/praktikstedets leder har 

ansvar for patientsikkerheden, og at den studerende overholder sit ansvars og kompetenceområde.  
 

Der må ikke foregå refleksion/diskussion i forhold til det konkrete prøveforløb mellem den 
studerende og den kliniske vejleder i tiden mellem den praktiske og mundtlige del. 

Den mundtlige del:  
Tidsforløb:  

 Præsentation af den ydede sygepleje 10 min  
 Argumentation og refleksion 30 min  
 Votering, samlet bedømmelse og tilbagemelding 15 min. 

Bedømmelse 
Den kliniske vejleder (eksaminator) er ansvarlig for prøvens tilrettelæggelse, fungerer som eksaminator 
under prøven og deltager under hele prøveforløbet. 

En lærer fra sygeplejeskolen (eksaminator) deltager i den mundtlige eksamination, samt vurdering og 
bedømmelse af præstationen. 

Prøven bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 

Kriterier for bestået 
gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med in-
gen eller få uvæsentlige mangler.  

Praktisk viser det sig ved, at den studerende kan: 
• demonstrere overblik og evne til at koordinere samarbejdet i den daglige sygepleje 
• planlægge, udføre og kvalitetsvurdere sygeplejen med høj faglig kvalitet 
• lede, organisere og uddelegere sygeplejen under hensyntagen til eget og andres ansvars og kom-

petenceområde 
• indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer med faglig autoritet 
• formidle, dokumentere og evaluere den udførte sygepleje således, at patientens sikkerhed og 

plejens kvalitet tilgodeses 
• respektere patientens identitet og integritet, samt udvise omsorg og professionalisme i samarbej-

det med patienten og netværket 
• argumentere for, reflektere over og evaluere den udførte sygepleje med tanke på fremadrettede 

perspektiver 
 
Mundtligt viser det sig ved, at den studerende kan: 

• mundtligt præsentere patienterne/patientkategorierne og plejesituationerne på en kort og syste-
matisk måde med anvendelse af relevant fagterminologi 

• mundtligt redegøre og argumentere for væsentlige faktorers betydning for patienters plejeforløb i 
forhold til sygdom, behov for sygepleje og tilrettelæggelse af plejen på en sikker måde med høj 
faglig kvalitet 

• mundtligt analysere og argumentere for specifikke og generelle sygeplejevurderinger og sygeple-
jehandlinger mhp. kvalitet i plejen med afsæt i den ydede sygepleje 

• forholde sig kritisk i forhold til egne styrker og begrænsninger, holdninger og adfærd 
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Kriterier for ikke bestået 
”Ikke bestået” gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af op-
fyldelse af målet.  

Praktisk viser det sig ved:  
 at den studerendes overblik og evne til at koordinere samarbejdet er mangelfuld og utilstrækkelig 
 at den studerende planlægger, udfører og kvalitetsvurderer sygeplejen uden faglig kvalitet 
 at den studerende leder, organiserer og delegerer sygeplejen på en usikker måde og med utilstræk-

kelig hensyntagen til eget og andres kompetenceområde 
 at den studerendes faglige autoritet fremstår usikkert i de tværfaglige samarbejdsrelationer 
 at den udførte sygepleje formidles, dokumenteres og evalueres utilstrækkeligt og uklart, så patien-

tens sikkerhed og plejens kvalitet ikke tilgodeses på en acceptabel måde 
 at den studerendes professionalisme, herunder respekt og omsorg for patienten og dennes netværk 

er passiv, overfladisk og uacceptabel 
 

Mundtligt viser det sig ved: 
 at den studerende i utilstrækkelig grad er i stand til at argumentere for, reflektere over og evaluere 

den udførte sygepleje mhp fremadrettede perspektiver 
 at den studerendes argumentation for den tilrettelagte og udførte pleje præsenteres på en usikker 

måde, og med en uklar og uacceptabel fagterminologi 
 at den studerende argumenterer for væsentlige faktorers betydning for patientens plejeforløb i for-

hold til sygdom, behov for sygepleje og tilrettelæggelse af plejen på en usikker måde og med en util-
strækkelig og mangelfuld faglig kvalitet 

 at den studerende forholder sig ukritisk og uklart til egne styrker, begrænsninger, holdninger og ad-
færd 

Indstilling 
Indstilling sker automatisk, og følger i øvrigt bestemmelserne i tillæg til studieordningen. 

Sygdom 
Ved sygdom kræves dokumentation for ikke at miste et forsøg. 

Nyt prøvetidspunkt aftales ved raskmelding individuelt med praktikkoordinator og studievejleder på sko-
len efter bestemmelser i tillæg for studieordningen. 

Omprøve 

Ved ikke bestået prøve eller ved ikke gennemført prøve tilrettelægger uddannelsesinstitutionen tids-
punkt for omprøve efter aftale mellem den studerende, praktikkoordinator og studievejleder. Ved 
særlige situationer inddrages studiechefen, jf. BEK nr. 1500 af 02/12/2016 

Regler for klage 
Jfr. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser nr. 1500 af 02/12/2016 kapi-
tel 10, skal klage foreligge skriftligt senest 2 uger efter bedømmelsen af prøven er bekendtgjort. 
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