
SKOLEPERIODE 4   OPLÆRINGSPERIODE 4 

I skoleperiode 4 har eleven arbejdet følgende områder/emner 

 hyppigst forekommende psykiatriske sygdomme: demens, skizofreni, affektive 

lidelser og angsttilstande.  

 Symptomer og behandlingsformer herunder medicinsk behandling.  

 Patienten/borgerens ressourcer, Mestringsevne, motivation for at kunne obser-

vere og opstille mål for plejen, evaluere og dokumentere.  

 Teorier og metoder som eks sygeplejeprocessen, den jeg-støttende sygepleje, 

miljø- og kognitiv terapi, reminiscens og sansestimulering. 

 Arbejde professionelt i relationen til den psykisk syge borger, og herunder at 

kunne bruge både sine personlige og faglige kompetencer i et fagligt fælles-

skab.  

 Dokumentationens betydning for det sammenhængende patientforløb, herun-

der vurdering af fagsproget i forbindelse med dokumentationen.  

 

 

 

SKOLE– OG OPLÆRINGSOPGAVE 4  

I oplæringsperiode 4 skal eleven arbejde med skole- og oplæringsopgave 4, som består af 2 delopgaver. 
Formålet med opgaverne er, at der bliver skabt en forbindelse mellem det, eleven har lært på skolen og 
det, eleven arbejder med i oplæringsperioden.  

Skole- og oplæringsopgaverne har fokus på: 

• Kommunikation og relationsarbejde 

• Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde  

Opgave 4.1 - Kommunikationsopgave 

Eleven skal arbejde med målrettet kommunikation og relationsarbejde.  

Trin 1: Til denne opgave skal eleven vælge én borger/patient, som eleven skal lave professionel og målret-
tet kommunikation med.   

Trin 2: Efterfølgende skal eleven reflektere over kommunikationen og relationens betydning samt inddrage 
relevant teori. Eleven skal anvende refleksionscirklen.  

Trin 3: Eleven skal formidle din refleksion som fx poster, mindmap, disposition, PowerPoint, film, lydopta-
gelse, tegning. Eleven skal fremlægge refleksionen ved en af de ugentlige vejledningssamtaler, hvor ele-
vens vejleder giver feedback og feed forward.   

Trin 4: Eleven skal dokumentere sin læring på baggrund af feedback og feed forward (max. 1 side). Her 
bruger eleven sidste boble i refleksionscirklen. Eleven skal tage udgangspunkt i oplæringsmål 10, 12 og 19 
samt reflektere over, hvordan eleven er blevet klogere i forhold til målene og hvordan eleven fortsat kan 
udvikle sig. Denne dokumentation skal eleven bruge første dag på skolen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgave 4.2 – Borgerens/patientens netværk 

Med udgangspunkt i en borger/patient skal eleven udarbejde en oversigt (fx mindmap, poster, disposition 
eller PowerPoint) over borgerens/patientens personlige-, professionelle- og frivillige netværk. Eleven skal 
tage udgangspunkt i oplæringsmål 4, 7 og 19. 

Eleven skal fremlægge oversigten ved en af de ugentlige vejledningssamtaler i oplæringsperioden. Vejlede-
ren giver feedback og feed forward på oversigten. Elevens udarbejdede oversigt skal bruges første dag på 
skolen  

Eleven skal aflevere din dokumentation fra opgave 4.1 samt din oversigt fra opgave 4.2 i Moodle  

Skolens opfølgning efter oplæringsperiode 4: 

Første skoledag arbejdes der med elevernes kommunikationsopgave og opgaven 

med Borgerens/patientens netværk 
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