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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 med to temaer. Det første tema indeholder; familiesygepleje og sygepleje til indlagte
børn og unge med kronisk sygdom eller handicap. Det andet tema indeholder; børn og unge der er
pårørende, samt unges oplevelse og autonomi af deres seksuel udvikling, herunder adaption. Derudover
arbejdes der med kultur, etnicitet og det tværprofessionelle samarbejde.
I valgfaget inddrages psykologiske-, pædagogiske- og kommunikationsteorier til at forstå og reflektere over
børn, unge og familiers oplevelser og reaktioner på de sundhedsudfordringer de oplever, samt, hvordan
dette påvirker familiens hverdag.

Forudsætningsgivende studieaktivitet i valgfagsperioden semester 3
De overordnede emner der kan vælges mellem er;
-

”unges oplevelse og autonomi når de er kroniske syge” eller

-

”familier hvor der er vold eller misbrug”

Krav til form og indhold:
-

Der arbejdes i grupper á 3-5 studerende

-

Udvælg en sygeplejefaglig problemstilling indenfor et af emneområderne

-

Præsenter og beskriv problemstillingen i samfundsperspektiv, hvor udbredt er dette
problemer? Hvilke kendetegn er der for denne gruppe? og hvordan kommer det til udtryk?

-

Søg litteratur indenfor det udvalgte område, der underbygger problemstillingen.

-

Formuler en problemformulering.

-

Studiebesøg; gruppen udvælger, kontakter og gennemfører et studiebesøg der er relevant
for problemstillingen.

-

Det skriftlige oplæg må maximalt fylde 5 sider

-

Opfylde tekniske retningslinjer

-

Det udarbejdede materiale og litteraturliste uploades i Wiseflow, se afleveringsfrist i skema.

-

Det skriftlige materiale lægget i itslearning til medstuderende.

Mundtlig formidling:
- Gruppen videndeler til medstuderende på holdet om problemstilling, fra studiebesøget og den benyttede
teori.
- Formidlingen bygger på gruppens didaktiske overvejelser.
- Hver gruppe har 20 minutter til fremlæggelse.
- Underviser udarbejder en tidsplan for fremlæggelsen.
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- Feedback gives af underviser og har fokus på den teoretiske del samt gruppens formidling og didaktiske
overvejelser.

Godkendelse af den forudsætning givende studieaktivitet
Studieaktiviteten vurderes individuelt som godkendt/ikke godkendt. Godkendelse af forudsætningsgivende
studieaktivitet er en forudsætning for at kunne afvikle prøven i slutningen af 3. semester.
Den forudsætning givende studieaktivitet vurderes individuelt godkendt/ikke godkendt. Vurderingen ses i
Wiseflow. For godkendelse kræves deltagelse i udarbejdelse af det skriftlige produkt, deltage i
studiebesøget og i formidling af resultatet.
Det er underviseren der godkender og dokumenterer vurderingen i Wiseflow.
Ved ikke godkendt forudsætningsgivende aktivitet afleveres et skriftligt produkt ud fra tildelt kriterier.
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