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7. semester valgfrit element - Simulationsbaseret undervisning til læring og opøvelse af 
refleksiv praksis 

 

Formål:  

At fremme de studerendes fagidentitet som reflekterende praktikere med motivation til og 
kompetence i at bruge situationer og egne praksiserfaringer aktivt til at skabe eget og 
kollegialt læringsrum. 

 

Beskrivelse af valgfaget: 

Udgangspunktet er, at de studerende med afsæt i deres egne oplevelser, fra deres klinisk 
praksis, arbejder med udvikling af undervisnings seancer med afsæt i læringsformen 
simulationstræning - herunder får en forståelse for hvordan man arbejder med denne 
model i den kliniske praksis på forskellige niveauer. 

Den studerende vil i forløbet blive indført i udvalgt pædagogiske teorier omkring læring 
hos voksne mennesker – modstand mod læring og hvilke faldgruber der kan opstå i 
læringsrummet.  

Den studerende rustes til at arbejde med kommunikation mellem mennesker, og evnen til 
at reflektere og facilitere læring hos sig selv og medstuderende. (CAMES reflektionsmodel)   

Den studerende får mulighed for at anvende læringsform til undervisning af 
medstuderende på andre semestre i det omfang dette kan lade sig gøre. 

Valgfaget vil blive afholdt i de tre første uger, hvorefter de studerende fra begge valgfag vil 
blive bragt sammen igen til undervisning i Kvalitative og Kvantitative metodevalg til 
løsning af deres professionsbachelor opgave i sygepleje. 

  

Indhold:  

 Den studerende indføres i teori omkring voksenlæring og deltagerforudsætninger. 
 Hvordan overfører man viden i form af teori til praksis? 
 Hvordan overfører man viden fra praksis til teorirummet? 
 Hverdagslæring som fagprofessionel praksis 
 Styrke de studerendes evne til at facilitere læring på flere niveauer. 
 CAMES reflektionsmodel. 
 Simulationstræning - hvornår, hvorfor, hvordan. 
 Didaktiske metoder og pædagogiske overvejelser. 
 Faciliterer et trygt og ligeværdigt læringsmiljø.  
 Tilrettelægge / gennemføre case-baserede aktiviteter og scenarier. 
 Undervisning på andre semestre på Diakonissen Sygeplejeskole. 
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Læringsmetode: 

Der vil være teoretiske og praktiske oplæg, evt. studiebesøg, gruppearbejde, 
litteratursøgning, øvelser samt fremlæggelse med feedback og feedforward fra undervisere 
og medstuderende. Det forventes at man er villig til at afprøve sine færdigheder på 
studerende på forskellige semestre.   

 

Læringsudbytte: 

Dette vil fremgå af semesterbeskrivelsen 

 

Bedømmelse/prøve: 

På UCD, Sygeplejerskeuddannelsen, bedømmes det valgfrie forløb med en intern, skriftlig, 
individuel prøve. Prøve A – 7.semester (se semesterbeskrivelsen)  

 

Praktiske oplysninger: 

Hvem kan søge?  

Sygeplejestuderende på UCD, Sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Professionshøjskole 
samt andre professionsbachelorstuderende. 

Hvor foregår undervisningen? 

UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen, Peter Bangs Vej 3A, 2000 Frederiksberg. 
Der kan forventes et til to studiebesøg i hovedstadsområdet. 

Hvornår er undervisning?  

Forårssemester i uge 06 – 11 

Efterårssemester i uge 35-40 

Hvor mange kan der deltage på kurset? 

Minimum 10 deltagere og maksimum 20 deltagere. På det valgfrie element må maksimum 
25 % af deltagerne udgøres af studerende fra andre uddannelsesinstitutioner. 

Hvem er udbyderen? 

UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 

ECTS – point:  

For det samlet forløb er der 6 uger – 10 ECTS-point  

Engelsk titel: 

Simulation-based teaching for learning and practicing reflective practice 
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Litteratur: 

Forslag: Voksnes læreprocesser – kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde – Bjarne 
Wahlgren 

Pasient-simulering i helsefag – en praktisk innføring -Terje Ødegården, Solveig, Bjørn 
Hofmann 

 

Tilmelding:  

Er på den uddannelsesinstitution, hvor det valgfrit element ønskes. På UC 
Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen via mail, som sendes til: Laila Jensen: 
laij@ucdiakonissen.dk 

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb, og kun i særlige tilfælde er det 
muligt at få dispensation til at skifte valgfrit element. Det skal aftales i samarbejde med den 
semesteransvarlige fra din uddannelse 

Oplys: Ønske valgfrit element, Fulde navn, E-mail (studiemail), Uddannelsesinstitution OG 
OM I ER PÅ 5. ELLER 6. SEM. (JF. 5. sem. PILOTPROJEKT MED Rigshospitalet) 

Ansøgninger modtages i henholdsvis uge 13 og uge 43. Tilbagemelding optag/afslag sker 
senest i uge 16 og uge 46. Herefter vil det være muligt at søge blandt evt. ledige pladser. 
Ledige pladser bliver annonceret i uge 17 og uge 47. Svar tilbage gives i uge 19 og i uge 49.  

HUSK: er du optaget på valgfrit element på anden uddannelsesinstitution, skal du sende en 
mail til Laila Jensen med navn på element samt uddannelsesinstitution. 

Ansøgningsfrist: søndag kl. 23.59 i uge 13/43 

 

Kontakt for yderligere information: 

Navn: Annette Mollerup & Karsten Wegener 
Titel: Lektor, ph.d. / Adjunkt, MAVO, Simulations specialist   
Mail: amol@ucdiakonissen.dk / karw@ucdiakonissen.dk  
Tlf.: 3838 4448 / 3838 4447 
 

 

 


