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Temabeskrivelse
Valgfrit element på 3. semester udgør 10 ECTS og har fokus på sygepleje til familien, børn og unge.
I valgfaget arbejdes det med tre temaer i forhold til perioderne:
Graviditet, fødsel og sygepleje til forældre og spædbarnet. Herunder sygepleje til præmature.
Børn i alderen 6-11 år, hvor der er fokus på sygepleje til indlagte børn med kronisk sygdom eller handicap.
Unge i alderen 11-18 år, hvor der er fokus på unges autonomi og oplevelse i seksuel udvikling, sygdom,
vold, selvskadende adfærd og misbrug.
I valgfaget inddrages psykologiske-, pædagogiske- og kommunikationsteorier til at forstå og reflektere over
børn, unge og familiers oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer, samt hvordan det påvirker
familiens hverdag, kultur, etnicitet og det tværprofessionelle samarbejde.

Forudsætningsgivende studieaktivitet i valgfagsperioden semester 3
Den forudsætningsgivende studieaktivitet omhandler, at formulere en problemstilling og formidling af den
selvvalgte sygeplejeproblemstilling indenfor familie-, børn- eller ungeområdet, samt et obligatorisk
studiebesøg.
Krav til form:
-

Holdet deles i grupper á 4-5 studerende

-

Steder for studiebesøg tildeles

-

Udvælg en sygeplejefaglig problemstilling, der er relevant for en gruppe af familier, børn eller unge

-

Udarbejd en problemstilling med følgende indhold;
o

Præsenter personens / gruppens kendetegn

o

Beskriv problemstillingen i samfundsperspektiv, hvor udbredt er dette problem

o

Søg litteratur indenfor det udvalgte område, der underbygger den valgte problemstillings
problemer, udfordringer eller vanskeligheder

-

Det skriftlige oplæg må maximalt fylde 5 sider

-

Opfylder tekniske retningslinjer

-

Det udarbejde materiale og litteraturliste uploades i Wiseflow, se afleveringsfrist i skema

Mundtlig formidling:
-

Gruppen videndeler fra studiebesøget og den problemstilling, der er arbejdet med

-

Formidlingen sker ud fra gruppens teoretisk didaktiske overvejelser

-

Hver gruppe har 20 minutter til fremlæggelse
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-

Underviser udarbejder en tidsplan for fremlæggelsen

-

Feedback gives af underviser og har fokus på den teoretiske del samt gruppens didaktiske
overvejelser

Studieaktiviteten vurderes individuelt som godkendt/ikke godkendt. Godkendelse af forudsætningsgivende
studieaktivitet er en forudsætning for, at kunne afvikle prøven i slutningen af 3. semester.
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