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Forventet læringsutbytte:
Kunnskap
Viser inngående kunnskap om pasienters psykososiale og eksistensielle behov ved akutt og
eller/kritisk sykdom
Viser kunnskap om mestringsstrategier ved akutt og/eller kritisk sykdom
Viser kunnskap om pårørendes opplevelser og behov
Viser kunnskaper og viser forståelse for prosedyrer og medisinsk teknisk utstyr som benyttes i
avdelingen
Viser kunnskap om grunnprinsipper i pasientsikkerhetstenkning og teamarbeid
Viser inngående kunnskaper om spesialsykepleie, funksjon, ansvar og pasientmålgruppe for
intensivsykepleie
Viser kunnskaper om kliniske prosedyrer innen intensivsykepleie.
Viser inngående kunnskap om de vanligste medikamentene som er relevant for egen spesialitet
Viser kunnskap om etiske og juridiske rammer for behandling og pleie av den akutt kritisk syke
pasienten
Ferdigheter
Tar utgangspunkt i intensivpasientens og pårørendes opplevelse av situasjonen og
kommuniserer, samhandler, informerer, veileder og støtter både pasient og pårørende ut fra
individuelle behov med veiledning
Planlegger og administrere eget arbeid og læresituasjoner med veiledning
Dokumenterer intensivsykepleie på en forsvarlig måte
Tar utgangspunkt i pasient og pårørendes opplevelse av situasjonen for identifisering av spesielle
behov og ressurser
Observerer og tolker pasientens signaler på sykdom, smerte og lidelse med veiledning
Tar delansvar i å identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere intensivsykepleie på
bakgrunn av praktiske og teoretiske kunnskaper
Assisterer ved prøver og undersøkelser
Viser evne til å gi omsorg til intensivpasienten gjennom det gode stell, med fokus på eget
håndlag og kunnskap
Håndterer det mest vanlige medisinsk teknisk utstyr som brukes i avdelingen med veiledning
Utfører de mest vanlige prosedyrer som gjøres i intensivavdelingen med veiledning
Anvender hygieniske prinsipper i sykepleieutøvelsen
Generell kompetanse
Er bevisst egen læringsprosess, utarbeider og anvender egne læringsmål
Oppsøker og tar initiativ til læresituasjoner
Reflekterer over egen praksis, integrerer og bruker teori i alle aspekter av fagutøvelsen
Utøver sykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer
Identifiserer etiske og juridiske problemstillinger, analysere disse og delta i etiske diskusjoner
Kjenner egne begrensninger faglig og juridisk og går ikke utover sitt kompetansenivå
Samarbeider med kollegaer og andre yrkesgrupper
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Emnets temaer:
Å være akutt kritisk syk
Funksjons og ansvarsområder
Pasientsikkerhet og teamarbeid
Pasient og familiesentrert pleie og behandling
Systematisk observasjon og vurdering
Kliniske prosedyrer I Intensivsykepleie
Medisinsk utstyr
Medikamentregning
Generell kirurgi
Anestesiformer
Pre-per og postoperative sykepleie
Sykepleie til utvalgte pasientgrupper
Hygiene og mikrobiologi
Etisk og juridisk ansvarlighet
Dokumentasjon og informasjonsteknologi
Pedagogiske metoder:
Essay
Pedagogiske metoder (fritekst):
Forelesning
Gruppearbeid
Simulering
Nettstøttet læring
Seminar
Veiledet praksis
Vurderingsformer:
Praksisvurdering
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Vurderingsformer:
Det er obligatorisk tilstedeværelse i emnets kliniske praksis, 300 timer. Fravær pa over 10 % kan
medføre at emnet vurderes til ikke bestatt. Summativ vurdering gjennomføres av 1 representant fra
praksisstedet og 1 representant fra høgskolen. Endelig vedtak om bestatt/ikke bestatt fattes av
høgskolen.
Karakterskala:
Bestått/Ikke bestått
Sensorordning:
studenten vurderes av veiledere fra praksis i samarbeid med ansvarlig faglærer fra høgskolen
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ny praksisperiode etter høgskolens reglement for praksisstudier
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
Fagnotat i etikk og juss m/seminar
Innlevering av skriftlig konkretisering av læringsutbytte, egenvurdering ved midt og sluttvurdering i
praksisstudiet
Hospiteringsrapport levers i Fronter etter hospiteringspraksis
OSCE test
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse,omsorg,sykepleie
Emneansvarlig kobling:
Tore Karlsen
Emneansvarlig:
||
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Erstatter:
vpaio01 første veiledet praksis intensivsykepleie
Supplerende opplysninger:
I tillegg til oppgitt litteratur vil det tilkomme fag og forskningsartikler og selvvalgt litteratur
Klar for publisering:
Ja
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