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Afsluttende prøve 
Periode og struktur 
 Længde: 2 uger i intern klinik (ensbetydende med at der afsættes 3 dage til 

udarbejdelse af det skriftlige produkt samt deltagelse i vejledning og mundtlig 
eksamination) 

 Forud for prøveperiode skemalægger Professionshøjskolen 1 dags 
prøveworkshop 

 Prøven er en kombinationsprøve bestående af et skriftligt produkt efterfulgt 
af mundtlig eksamination.  

 Det skriftlige produkt udarbejdes i den første uge 
 Mundtlige eksamination afholdes på en af de sidste dage i den anden uge.   

Prøvens mål 
Målet for prøven er, at kursisten dokumenterer opnåelse af uddannelsens 
samlede mål for viden, færdigheder og kompetencer:  

VIDEN:  
 Har viden baseret på praksiserfaring, teori, forskning, nationale og regionale 

styringsdokumenter samt kliniske retningslinjer om borgeres komplekse 
problemstillinger som følge af multiple somatiske og/eller psykiske sygdomme  

 Har forståelse for og kan på et højt fagligt niveau reflektere over de 
menneskelige, faglige, organisatoriske og samfundsmæssige betydninger af 
borgeres komplekse problemstillinger.  

FÆRDIGHEDER:  
 Kan vælge, vurdere og anvende udvalgte metoder, teorier og 

forskningsresultater i refleksion over komplekse borgernære problemstillinger  
 Kan anvende og kombinere metoder og redskaber med generelle færdigheder 

i udøvelse, ledelse, formidling og udvikling af borgernær sygepleje  
 Kan træffe teoretisk, praktisk og organisatorisk begrundede kliniske 

beslutninger og afprøve, evaluere og kritisk vurdere nye løsningsforslag i eller 
tæt på borgerens eget hjem  

 Kan formidle komplekse praksisnære problemstillinger og begrundede 
løsningsforslag til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.  
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KOMPETENCER:  
 Kan selvstændigt og sammen med lokale og tværsektorielle 

samarbejdspartnere varetage sygepleje til borgere i komplekse og 
uforudsigelige forløb, der kræver nye løsninger i borgerens eget hjem eller 
nærmiljø  

 Kan selvstændigt påtage sig faglig ledelse af sygepleje samt koordinere 
tværprofessionelle, tværsektorielle og borgerinvolverende indsatser i 
sammenhængende borgerforløb  

 At tage ansvar for egen og bidrage til organisationens udvikling gennem 
systematisk arbejde med kvalitetssikring, udvikling, formidling og videndeling.  

 

Det skriftligt produkt 
Det skriftlige oplæg danner udgangspunktet for den mundtlige eksamination og 
kan udarbejdes individuelt eller i grupper på 2-3 kursister.  

Omfanget må være maks. 7 normalsider (16.800 tegn med mellemrum) eksklusiv 
forside, indholdsfortegnelse og referenceliste. Ved gruppebesvarelse tillægges en 
normalside (2400 tegn med mellemrum) pr. ekstra kursist i gruppen.  

Professionshøjskolen tilbyder 30 minutters vejledning per kursist i den 
første prøveuge.   

Indhold 
1. En empirisk case med et omfang på maksimum 2400 tegn med 

mellemrum. Casen skal være anonymiseret og kan indholdsmæssigt bestå 
af en beskrivelse af et af følgende elementer eller en kombination heraf: 
- en specifik situation hos en borger  
- et specifikt borgerforløb  
- en samtale med borger, pårørende eller intern/ekstern 

samarbejdspartner 
2. Analyse af casen vha. relevant litteratur fra uddannelsen. 

Kursisten/gruppen strukturerer selvstændigt analysen samt vægtningen af 
indholdselementerne. Analysen skal relatere sig til temaer inden for 
Uddannelsesafsnit 1, 2 og 3.   
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3. På baggrund af analysen udledes begrundede forslag til sygeplejefaglige 
indsatser samt udviklingstiltag i relation til faglig ledelse, koordinering, 
kvalitetssikring eller formidling.     

4. Kortfattet afgrænsning af fokus samt litteratur til mundtligt oplæg. Ved 
gruppebesvarelse skal der fremgå en individuel opdeling heraf.    

 
Det skriftlige produkt udarbejdes i overensstemmelse med Professionshøjskolens 
tekniske retningslinjer og afleveres på nærmere angivet tidspunkt i Wiseflow.  
 
Den mundtlige eksamination 
Den mundtlige eksamen foregår individuelt, og der afsættes samlet 30 minutter 
per kursist.  
 
Indhold: 
1. Mundtlig oplæg (5 minutter/kursist): Kursisten holder et mundtligt oplæg 

omkring et selvvalgt emne, som på relevant vis uddyber, nuancerer og 
supplerer det skriftlige produkt.  

2. Eksamination (15 minutter/kursist): Kursisten eksamineres med afsæt i det 
skriftlige produkt og det mundtlige oplæg. Eksaminationen skal indbefatte 
kursistens viden samt handle- og refleksionskompetence til opgaveløsning i 
borgernær sygepleje.   

3. Votering og karakterafgivelse (10 minutter/kursist): Samlet vurdering af 
kursistens opnåelse af uddannelsens afsluttende kompetencer.  

 
Bedømmelse 
Individuel bedømmelse med ekstern vurdering efter 7-trins skalaen jævnfør 
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 114 af 03/02/2015. 

Opnåelse af læringsmålene vurderes samlet på baggrund af det skriftlige produkt 
og den mundtlige eksamination.    

Indstilling og afmelding til prøven 
Kursisten er automatisk indstillet til prøven. I fald kursisten ikke opfylder kravet 
om bestået prøve efter første uddannelsesafsnit og godkendte kliniske 
uddannelsesdele har arbejdsstedets uddannelsesansvarlige sygeplejerske til 
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opgave at meddele uddannelsesinstitutionen dette før aflevering af det skriftlige 
oplæg. Herefter afmeldes kursisten til prøven og ny prøve aftales.  

I tilfælde af sygdom skal kursisten afmelde sig til prøven ved 
uddannelsesinstitutionen og på tro og love erklære, at afmeldingen skyldes 
sygdom. Nyt afleveringstidspunkt aftales med uddannelsesinstitutionen. 
Ved for sen aflevering af det skriftlige oplæg eller ved overskridelse af det tilladte 
omfang afvises afleveringen og dette betragtes som et prøveforsøg. 
Uddannelsesinstitutionen kan med en kort tidsfrist tillade en ny aflevering, som 
muliggør aflæggelse af den planlagte mundtlige prøve.  
 
Omprøve- og klageregler 
Fremgår af Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser 
BEK nr. 18 af 09/01/2020 

 

 


