Semesterbeskrivelse

2. Semester
Semesterets overordnede tema:
Grundlæggende klinisk beslutningstagen i samarbejde med patient eller borger
De studerende arbejder videre med den udførende dimension af sygeplejerskens virksomhedsområde, og
med sygepleje af sundhedsbevarende, forebyggende og lindrende karakter.

Omfang i ECTS: 30

Semesterets
fagområder:

Teoretiske studier 15
Kliniske studier 15 ECTS
på klinisk uddannelsessted: sygehus, plejehjem, hjemmepleje
Teoretiske studier
Sygepleje:
7,5 ECTS (60 lekt)
Ernæringslære og diætetik:
2 ECTS (16 lekt)
Psykologi:
3,5 ECTS (28 lekt)
Organisation og ledelse:
1 ECTS (8 lekt)
Videnskabsteori:
1 ECTS (8 lekt)

Kliniske studier
15 ECTS

Teoretiske studier
Indhold i Sygepleje
Vejledende pensumkrav i alt: ca. 525+300 sider
Sygeplejeteori om sygeplejens grundlæggende principper og om relationsarbejde.
Patientologi:
Viden om hvordan sygdom påvirker patienters og pårørendes oplevelser af sanser, mestring, identitet og
roller. Mødet med patient og pårørende.
Omfang: 9 lekt.
Pensum:
Bernild, Camilla (2014): Patientbegrebet. I: Danbjørg, Dorthe Boe; Tvistholm, Nina (red.): Patient –
Grundbog i sygepleje. København, Munksgaard. S. 55-73. 18 s.
Hansen, Jette Oute (2014): Pårørendeinddragelse. I: Danbjørg, Dorthe Boe; Tvistholm, Nina (red.): Patient
– Grundbog i sygepleje. København, Munksgaard. S. 355-371. 16 s.
Riiskjær, Erik (2014): Patienten som partner. I: Danbjørg, Dorthe Boe; Tvistholm, Nina (red.): Patient –
Grundbog i sygepleje. København, Munksgaard. S. 121-148. 27 s.
Aagaard, Tine (2015): Daglig livsførelse med sygdom i tre patientforløb – Nielsines forløb. I: Hverdagsliv
med sygdom – Patienters kulturelle perspektiver på sundhedspraksis i Grønland. Inussuk – arktisk
forskningsjournal, nr. 1. S. 148-160. 12 s.
http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Forskning/Inussuk/DK%20og%20ENG/Inussuk%201%202015.pdf
Klinisk uv.
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Heggdal, Kristin (2011): Kroppskunnskaping – patientens sundhedsfremmende proces, og hvordan den kan
styrkes I: Nielsen, Birthe Kamp (red). Sygeplejebogen 3, Teori og metode. 3.udgave. København, Gads
Forlag, s. 123-130. (Kopi 7 sider)
Om de 7 sanser: http://www.sosunord.dk/futurelab/snoezel/sanserum/om-de-7-sanser/

Teori om klinisk beslutningstagen (sygeplejeprocessen)
Omfang: 9 lekt.
Pensum:
Christiansen, Sytter (2014): Sygeplejeprocessen. I: Fredriksen, Kirsten og Glinsvad, Birte (red.): Fag –
Grundbog i sygepleje. København, Munksgaard. S. 199-217. 18 s.
Odgaard, Eva (2012): Beslutningsprocesser i klinisk sygepleje. I: Hjortsø, Marianne (red.): Sygeplejebogen
2, Grundlæggende behov. Gads Forlag, s. 35-56. 21 s.
Orlando, Ida Jean (2006/2010): Sygeplejesituationen i relation til principper for praksis. I: Det dynamiske
forhold mellem sygeplejerske og patient. 1. /2. udgave. København, Munksgaard Danmark, s. 49-87. 38 s.
Henderson, Virginia (2008): Sygeplejens grundlæggende værdier. Dansk Sygeplejeråd S. 7-27. 20 s.
Mobilitet og immobilitet:
Komplikationer ved immobilitet, risikovurdering og tiltag til forebyggelse af immobilitetskomplikationer.
Omfang: 9 lekt.
Pensum:
Høegh, Annie (2010): Immobilitet og psykosociale konsekvenser I: Beyer, Nina; Poulsen, Ingrid (red.):
Inaktivitet og immobilitet – et tværfagligt perspektiv. 2. udgave. København, Munksgaard, s. 39-57 (kopi)
18 s.
Maglekær, Karen Margrethe (2012): Aktivitet og immobilitet – sengelejets komplikationer I: Hjortsø,
Marianne (red.): Sygeplejebogen 2. Grundlæggende behov. 4. udgave. København, Gads Forlag, s. 345-372.
27 s.
Villadsen, Dorte Buxbom (2015): Lejring I: Maglekær, Karen Margrethe og Veje, Pia Lysdal (red.)
Sygeplejebogen 5 Procedurer og teknikker, 1. udgave. København, Gads Forlag, s. 271-280. 9 s.
Udskillelser af urin og fæces:
Faktorer der påvirker tarmfunktion, dataindsamling om tarmfunktion, sygepleje til patienter med
obstipation, diarre eller fæcesinkontinens. Faktorer der påvirker blærefunktionen, dataindsamling om
blærefunktion, sygepleje til patienter med urininkontinens, vanskelig blæretømning og kateter.
Omfang: 9 lekt.
Pensum:
Fredriksen, Arnhild; Arneberg, Hilde M. (2012): Vandladning I: Marianne Hjortsø (red.): Sygeplejebogen 2.
Grundlæggende behov. 4. udgave. København. Gads Forlag, s. 268-302. 34 s.
Øverlie, Anne (2012): Defækation. Sygepleje i forbindelse med udskillelse af fæces I: Marianne Hjortsø
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(red): Sygeplejebogen 2. Grundlæggende behov. 4. udgave. København, Gads Forlag, s. 240-266. 26 s.
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2014-3/problemer-med-udskillelse-af-afforing-hos-patientenmed 10 s.
Bergstrøm, Gundula (2015): Vandladning I: Maglekær, Karen Margrethe og Veje, Pia Lysdal (red.)
Sygeplejebogen 5 Procedurer og teknikker, 1. udgave. København, Gads Forlag, s. 147-162. 15 s.
Bergstrøm, Gundula (2015): Udskillelse af fæces I: Maglekær, Karen Margrethe og Veje, Pia Lysdal (red.)
Sygeplejebogen 5 Procedurer og teknikker, 1. udgave. København, Gads Forlag, s. 163-178. 15 s.
Angst, stress og mestring.
Sygepleje der understøtter mestringsbestræbelser og lindrer stress og angst.
Omfang: 8 lekt.
Pensum:
Glinsvad, Birthe (2014): Mestringsteorier i sygeplejen. I: Fredriksen, Kirsten og Glinsvad, Birte (red.): Fag –
Grundbog i sygepleje. København, Munksgaard. S. 219-237. 18 s.
Højrup, Thomas (2013): Kulturelle livsformer og helbred. I: Grit Niklasson (red.): Sundhed, menneske og
samfund. Samfundslitteratur. (20 sider, kopi).
Pedersen, Bodil (2000): Udbrændt – eller dagligdagen og hvordan man håndterer den? Psykologisk set,
årg. 17, nr. 40, s. 9-20. 11 s.
Seibæk, Lene og Hounsgaard, Lise (2014): Sygeplejerskens støtte til patienten. I: Danbjørg, Dorthe Boe;
Tvistholm, Nina (red.): Patient – Grundbog i sygepleje. København, Munksgaard. S. 279-294. 15 s.
Aldring og livet som ældre.
Omfang: 8 lekt.
Pensum:
Banke Nedergaard Seidelin, Nikolai (2009): Ældre menneskers status i det moderne samfund I: Glasdam,
Stinne; Esbensen, Bente Appel (red.): Gerontologi. Livet som ældre i det moderne samfund. København,
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s.48-60. 12 s. ???
Haaning, Mads Greve (2009): Mestring af det at blive gammel I: Glasdam, Stinne; Esbensen, Bente Appel
(red.): Gerontologi. Livet som ældre i det moderne samfund. København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck,
s. 229-249. 20 s.
Kofod, Jens (2009): Ældres institutionsliv – en analyse af at blive plejehjemsbeboer I: Glasdam, Stinne;
Esbensen, Bente Appel (red.): Gerontologi. Livet som ældre i det moderne samfund. København, Nyt
Nordisk Forlag Arnold Busck, s. 347-361. 14 s.
Nielsen, Eva Bonde (2009): Ensomhedens årsager og følgesvende – fakta og fortællinger fra gamle
ensomme I: Glasdam, Stinne; Esbensen, Bente Appel (red.): Gerontologi. Livet som ældre i det moderne
samfund. København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s. 250-262. 12 s.
Søndergaard, Mette (2009): Ældre med demens i et livshistorisk perspektiv I: Glasdam, Stinne; Esbensen,
Bente Appel (red.): Gerontologi. Livet som ældre i det moderne samfund. København, Nyt Nordisk Forlag
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Arnold Busck, s. 301-313. 12 s.
Anvendelse af elektronik i sygeplejen:
Introduktion til elektronisk patientjournal, fælles medicinkort og sundhedsportaler
Omfang: 8 lekt.
Pensum:
Hundborg, Steen (2016): Dokumentation – rammer og krav. I: í Djónastovu Larsen, Esta; Jacobsen Walther,
Kim (red.): Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet. København, Nyt Nordisk Forlag Arnold
Busck, s. 218-233. 15 s.
Kjærsgaard, Bitten (2016): Dokumentation via it-systemer i hospitalsregi. I: í Djónastovu Larsen, Esta;
Jacobsen Walther, Kim (red.): Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet. København, Nyt
Nordisk Forlag Arnold Busck, s. 234-261. 27 s.
Finnerup, Jeanette og Berring, Lene Lauge (2016): Otte temaer som understøtter den nødvendige
dokumentation. I: Sygeplejersken, Nr. 2, 116. årgang, s. 64-71. 7 s.
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2016-2/otte-temaer-som-understoetter-den-noedvendigedokumentation
Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. 5 s.
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=144979
Højgaard, Hannah (2016): Faglige udfordringer både tiltrækker og skræmmer. I: Sygeplejersken, Nr. 2, 116.
årgang, s. 72-76. 4 s.
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2016-2/faglige-udfordringer-baade-tiltraekker-og-skraemmer

Indhold i Ernæringslære og diætetik:
Ernæringspolitik og levnedsmiddellovgivning.
Levevilkår, livsstil og livsformers betydning for kost, kostvaner og sundhedskompetence i et historisk,
nutidigt og kulturelt perspektiv. Måltidets betydning. Særlige væske og ernæringsbehov ved forskellige
sygdomme. Objektive og subjektive observationer samt udregning af energibehov i forhold til indtag
Sygeplejerskens rolle i forbindelse med kostforplejning, vurdering og beregning af ernærings- og
væskebehov, sygepleje til småtspisende patienter.
Omfang: 16 lekt.
Pensum:
Halscou-Jensen K (red) (2015). Ernæring – Hånden på hjertet. 1. udgave, 1. oplag. København.
Munksgaard.
Følgende litteratur hentes via internettet:
1) Sundhedsstyrelsen (2008). Vejledning til læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter,
sygehjælpere og kliniske diætister. Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko. Side 6 –
19. http://www.sst.dk/publ/Publ2008/CFF/ernaering/BMTS_Vejl_dan_05mar08.pdf =14 sider
2) Bendtsen T V. Iversen M K F. (2015). De Nordiske Næringsstofanbefalinger og de fødevarebaserede
kostråd. I Halschou-Jensen K (red). Ernæring. København. Munksgaard. Side 33-35. =3 sider
3) Bendtsen T V. Iversen M K F. (2015). Energi. I Halscou-Jensen K (red). Ernæring. København.
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Munksgaard. Side 41-48. =8 sider
4) Bendtsen, T. V. Iversen, M. K. F., (2015). Energigivende næringsstoffer, makronæringsstoffer. I: K.
Halschou-Jensen (red). Ernæring. København: Munksgaard,Side 49 – 67. =19 sider
5) Bendtsen T V. Iversen M K F. (2015). Mikronæringsstoffer. I Halschcou-Jensen K (red). Ernæring.
København. Munksgaard. Side 69 –70 + 74 + 76-77. =5 sider.
6) Bendtsen T V. Iversen M K F. (2015). Væske. I Halscou-Jensen K (red). Ernæring. København.
Munksgaard. Side 79-82. =4 sider
7) Beermann T. (2015). Faste- og stressmetabolisme. I Halschou-Jensen K (red). Ernæring. København.
Munksgaard. Side 101 – 108. =8 sider
8) Lauridsen A M. (2015). Underernæring. I Halschou-Jensen K (red). Ernæring. København. Munksgaard.
Side 109 – 124. =16 sider
9) Lauridsen A M. (2015). Ernæring til grupper med særlige behov. I Halschou-Jensen K (red). Ernæring.
København. Munksgaard. Side 140-147. =8 sider
10) Beck A M. Borre M. (2015) Kostformer. I Halschou-Jensen K (red). Ernæring. København. Munksgaard.
Side 175 – 185 og 192 – 194. =11 + 3 sider
11) Beck A M. Borre M. (2015). Diæter. I Halschou-Jensen K (red). Ernæring. København. Munksgaard. Side
195-203 og 208-213. =9 + 6 sider.
12) Beck A M. Borre M. (2015). Sondeernæring og parenteral ernæring. I Halschou-Jensen K (red).
Ernæring. København. Munksgaard. Side 215 – 216 + 222-229. =10 sider.
13) Jensen G S. Martinsen B. (2015). Måltidets sociale og kulturelle dimension. I Halschou-Jensen K (red).
Ernæring. København. Munksgaard. Side 233 – 240. =8 sider
14) Beck M. Jensen G S. Martinsen B. (2015). Måltidets æstetik. I Halschou-Jensen K (red). Ernæring.
København. Munksgaard. Side 251 – 259. =9 sider.
Supplerende litteratur/opslagsmateriale:
Fødevaredatabasen http://frida.fooddata.dk/
Nordic Nutrition Recommendations (2012) http://norden.divaportal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf

Indhold i Psykologi
Udviklings- og sundhedspsykologiske teorier.
Følelsesmæssige tilstande ved belastninger som sorg, krise, angst, stress, mestring og motivation.
Omfang: 28 lekt.
Pensum:
Berliner, Peter (2005): Krise, traumer og social støtte. I: Thomas Koester og Kim Frandsen (red.):
Introduktion til psykologi – teori, anvendelse, praksis. (20 sider, kopi)
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Lynge, Inge (2001): Psykiske lidelser i Grønland – før og nu. Psyke & Logos, 22, 11-26. 15 s.
https://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/psyke/article/view/8510
Stokkebæk, Anne (2002): Psykologi 2 – Sundhedspsykologi. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Kapitel 1:
Sorg og krise, kapitel 4: Stress, kapitel 5: Mestring. (52 sider)
Stokkebæk, Anne (2007): Psykologi 1 - Udviklingspsykologi. 2. udgave. København, Nyt Nordisk Forlag
Arnold Busck, s. 35-47, 73-82, 85-107, 109-128, 156-165, 179-187, 246-253, 254-265, 357-377, 398-416.
136 s.

Indhold i Organisation og ledelse
Sundhedsvæsnets opbygning
Sygeplejerskens organisatoriske indplacering
Omfang: 8 lekt.
Pensum:
Bakka, Jørgen Frode; Fivelsdal, Egil (2010): Hvad er organisation og organisationsteori? I:
Organisationsteori, struktur, kultur, processer. 5. udgave. København, Handelshøjskolens Forlag, s. 11-36.
(kopi)
Elgaard Sørensen, Erik og Uhrenfelt, Lisbeth (2011): Teorier om og forståelser af ledelse og sygepleje I:
Urhenfelt, Lisbeth og Elgaard Sørensen, Erik: Sundhedsfaglig ledelse. Gads forlag s. 20-40 (20s.)
Grønlands Selvstyre (2010): Redegørelse om sundhedsreformen 2010, Departementet for Sundhed, s. 1 –
12. (12 s.)
http://old.peqqik.gl/da/Publikationer/Rapporter_og_redegoerelser/?sc_lang=da
Sygeplejeetisk Råd (2014): De sygepleje etiske retningslinjer. Dansk Sygeplejeråde www.dsr.dk (11 s.)
Thingaard, Ditte Maarbjerg (2005): Sygepleje og ledelse I: Pedersen, Keld Møller (red.): Sundhedsvæsenets
økonomi, organisation og ledelse, København, Gads Forlag, s. 210-214, 228-235. (11 s.) (kopi)
Michelsen, Else Marie (2011): Afdelingssygeplejersken – faglighed i ledelse af afsnittet. I: Uhrenfeldt,
Lisbeth; Sørensen, Erik Elgaard (red.): Sundhedsfaglig ledelse. København, Gads Forlag, s. 145-156. (9 s.)
(kopi)

Indhold i sundhedsjura
Med udgangspunkt i sundhedsloven, psykiatriloven, serviceloven og autorisationsloven defineres
sygeplejerskens pligter og rettigheder i forhold til patienterne samt de juridiske konsekvenser der kan
forekomme ved fejl under udøvelsen af sit virke.
Omfang: 2 lekt.
Pensum: 20 sider
Lyhne, Henriette: (2014): Sygeplejens samfundsmæssige mandat. I: Frederiksen, Kirsten og Glinsvad,
Birthe (red.) Fag – grundbog i sygepleje. Munksgaard, København. S. 45-64. 19 s.
Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 Om patienters retsstilling.
http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Sundhed-ogInfrastruktur/Sundhedslovgivning
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Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1995 Om sygeplejerskers autorisation og virke.
http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Sundhed-ogInfrastruktur/Sundhedslovgivning
Lovtidende A (2008): Kriminallov for Grønland s. 5-6
http://www.kriminalforsorgen.gl/Portals/0/Dokumenter/Love%20og%20regler/Kriminalloven.pdf

Indhold i Videnskabsteori
Diskussion og anvendelse af videnskabsteoretiske grundpositioner, herunder paradigmer, vidensbegrebet,
begreber som induktion, deduktion samt forholdet mellem teori og praksis. Desuden anvendelse af
søgeteknik på de sundhedsfaglige databaser.
Omfang: 4 lekt. Videnskabsteori + 4 lekt. Litteratursøgning.
Pensum: videnskabsteori
Birkler, Jacob (2009): Videnskabsteori. København, Munksgaard Danmark, s. 9-14, 66-130. 59 s.
Birkelund, Regner (2014): Forskellige vidensformer – muligheder og begrænsninger. I: Fag – en grundbog i
sygepleje. København, Munksgaard. S. 239- 255. 16 s.
Pensum: Litteratursøgning
Lund, Hans; Juhl, Carsten; Andreasen, Jane; Møller Ann (2014): Håndbog i litteratursøgning og kritisk
læsning, redskaber til evidensbaseret praksis. København, Munksgaard. 19-30 (kopi). 11 s.
Wien, Charlotte; Elmelund-Præstekær, Christian (2010): Introduktion til informationssøgning, om
navigation i informationsuniverset. København Valby, Borgens Forlag. s. 11-26 (Kopi). 15 s.
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Obligatoriske studieaktiviteter under teoretiske studier
• Øvelse i casebaseret klinisk beslutningstagen
• Fremlægning af udvalgt(-e) organsystem(-er), efter aftale med underviser
• Øvelser i at anvende evidensbaserede redskaber til at
 beregne ernæringsbehov og tilrettelægge ernæringsindsats
 redegøre for, faktorer der påvirker udskillelse
 vurdere behov for mundpleje og tilrette mundpleje
 vurdere risiko for tryksår og vælge hjælpemidler
 fremlægge på baggrund af en problemstilling (psykologi)
• Øvelser i at anvende bibliotekets database og CFR http://www.kliniskeretningslinjer.dk/soegning.aspx med
henblik på at søge relevant viden til case baseret og autentisk problemløsning

Praktiske studier
De obligatoriske studieaktiviteter skal dokumenteres i portfolio. Dokumentation for fremmøde skal
afleveres til Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab.
Kliniske studier i praktik
 Fremmøde 320 timer
 Pensum 300 sider
 Fokus på systematisk at planlægge, udføre og evaluere grundlæggende sygepleje, med inddragelse
af patientens perspektiv.
 Gennemføre struktureret indlæggelsessamtale med en patient/borger med det formål at få indblik
i vedkommendes egen opfattelse af den aktuelle sundhedstilstand/-problem
 Udarbejdelse af præsentation af en patient eller borger med afsæt i data fra patienten/borgeren
selv, fra egne kliniske observationer og fra elektronisk patientjournal
 Præsentation af den udvalgte patient ved afdelingens (daglige) konference
 Dokumentere indlæggelsessamtale i elektronisk patientjournal, og til portfolio
 Øvelse i klinisk beslutningstagen med fokus på et behovsområde, der er relevant i det konkrete
patientforløb





Dokumentere kliniske observationer, vurdering, samt planlagt og udført pleje i elektronisk
patientjournalsystem, med anvendelse af fagsprog
Under vejledning, udføre og evaluere grundlæggende sygepleje i relation til vejrtrækning,
personlig pleje, ernæring og væske, udskillelser og mobilisering;
Anvende metoder og redskaber til at forebygge komplikationer relateret til grundlæggende behov
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For at kunne indstille sig til 2. semester prøve skal alle interne prøver og obligatoriske på 1. og 2.
semester samt 1. semester prøve være bestået.
Prøveformer:
Semester prøve:
Sygeplejeteori, ernæring og diætetik, videnskabsteori og forskningsmetodologi, psykologi og
sygeplejepraktik

Semesterprøve: Sygepleje, ernæringslære og diætetik, psykologi, organisation og
ledelse, videnskabsteori.
Prøveform: Individuel skriftlig opgave, mundtlig eksamination.
Omfang af den skriftlige del: 12 sider á 2400 anslag.
Omfang den mundtlige del: 30 min.: 5 min. til den studerendes oplæg, 25 min. eksamination.
Litteraturkrav: Der skal henvises til 500 sider pensum fra teori og praktik og 1 selvvalgt artikel.
Vejledning: 3 vejledningslektioner pr. studerende. 2 lektioner hold-vejledning om hhv. opgavekriterier og
metode. 1 lektion hold-vejledning efter aflevering og før mundtlig eksamen. Alle vejledninger er
obligatoriske.
Bedømmelse: GGS
Censur: Ekstern
Formål med opgaven
At den studerende demonstrerer evne til at
- analysere patientens eller borgerens situation med patientologiske og psykologiske begreber.
- anvende sygeplejeprocessen som metode til at identificere og vurdere grundlæggende behov hos
en patient eller borger, såvel fysiske som psykosociale.
- anvende sygeplejeprocessen samt viden om organisation og ledelse som metode til at planlægge
et patient-/borgerforløb, herunder forebyggelse af komplikationer.
- inddrage viden om patientens/borgerens ressourcer og perspektiv på sin situation i planlægningen
af forløbet.
- inddrage egne erfaringer fra praksis i planlægningen af forløbet.
- teoretisk begrunde den kliniske vurdering, behovsprioritering og planlagte handlinger.
Fokus
Grundlæggende klinisk beslutningstagen i samarbejde med patient eller borger.
Kriterier for indhold:
Med udgangspunkt i en case, som I har beskrevet i praktikken, skal opgaven indeholde følgende:
Indledning
 Identificering og redegørelse af sygeplejefaglige problemstillinger med udgangspunkt i prøvens
fokusområder
 En begrundet afgrænsning af en problemstilling. Der skal argumenteres teoretisk for problemets
relevans (for hvem og hvorfor det er et problem) samt beskrives årsager og konsekvenser knyttet
til problemet
 En problemformulering der er udledt af den afgrænsede problemstilling
Metodeafsnit
 Redegørelse og argumentation for valg af teori til bearbejdelse af problemformuleringen
 Redegørelse for videnskabsteoretiske grundantagelser i forhold til den valgte teori
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Beskrivelse af opgavens opbygning

Analyse og fortolkning
 Her beskrives dele af de valgte teorier og begreber, der anvendes til at analysere casen i forhold til
problemformuleringen
 Der udledes begrundede sygeplejehandlinger
Konklusion
 På baggrund af analysen sammenfattes de væsentligste pointer og svar i forhold til
problemformuleringen
Perspektivering
 Med afsæt i konklusionen skitseres andre relevante tiltag inden for den kliniske sygeplejepraksis
Litteraturliste
Opgaven sendes til Health@uni.gl og afleveres i 3 eksemplarer i receptionen på Center for
Sundhedsuddannelser
Prøven udarbejdes i henhold til Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning:
http://da.uni.gl/uddannelse/sygeplejerske.aspx

Læringsmål for 2. semester
I teoretiske studier af faget Sygepleje kan den studerende:
 analysere patientens eller borgerens situation med patientologiske og psykologiske begreber
 identificere og vurdere grundlæggende behov hos en patient eller borger i en stabil tilstand, ud fra
en case, herunder behov relateret til vejrtrækning, personlig pleje, ernæring og væske, udskillelser
og mobilisering
 klarlægge patientens eller borgerens ressourcer og perspektiv på situationen ud fra en case
 beskrive metoder og redskaber til at forebygge komplikationer relateret til grundlæggende behov
 anvende sygeplejeprocessen som en metode
 identificere tegn på angst eller stress hos patienter/ borgere og foreslå tiltag til støtte til mestring
(yde støtte til mestring)
 anvende sygeplejeprocessen samt viden om organisation og ledelse som metoder til at planlægge
og skabe kontinuitet i et ukompliceret forløb for en enkelt patient/borger
 forklare aldringsprocessers indvirken
 anvende bibliotekets database og hjemmesider for kliniske retningslinjer med henblik på at søge
relevant viden til casebaseret og patientrelateret problemløsning
 benævne/beskrive de overordnede videnskabsteoretiske retninger
Efter de praktiske studier i sygepleje kan den studerende:
 gennemføre indlæggelsessamtale med autentiske patienter eller borgere
 identificere og vurdere grundlæggende behov hos en autentisk patient eller borger i en stabil
tilstand, herunder behov relateret til vejrtrækning, personlig pleje, ernæring og væske, udskillelser
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klarlægge patientens eller borgerens ressourcer og perspektiv på situationen
udføre og evaluere grundlæggende sygepleje i relation til vejrtrækning, personlig pleje, ernæring
og væske, udskillelser og mobilisering
planlægge og skabe kontinuitet i et ukompliceret forløb for en enkelt patient/borger
anvende metoder og redskaber til at forebygge komplikationer relateret til grundlæggende behov
inddrage patient-/borgerperspektiver med fokus på den sygeplejefaglige indsats
teoretisk begrunde den kliniske vurdering, behovsprioritering og de planlagte handlinger
dokumentere kliniske observationer og vurdering samt planlagt og udført pleje i elektronisk
patientjournalsystem, med anvendelse af fagsprog
anvende forskellige studiemetoder og indgå i forpligtende samarbejde med andre
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