Studieplan 2016/2017
Videreutdanning i operasjonssykepleie
Studieprogramkode
OPERA
Innledning
Videreutdanning i operasjonssykepleie har som formål å utdanne velkvalifiserte yrkesutøvere som kan
utøve operasjonssykepleie til pasienter som skal opereres, har fått en skade, er rammet av akutt og/
eller kritisk sykdom eller har fått en forverring av langvarig sykdom. Fagplan for Videreutdanning i
operasjonssykepleie bygger på Rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie og forskrift
fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet (2005).
Studiet er organisert slik at det følger Master i klinisk sykepleie, spesialisering i operasjonssykepleie.
Videreutdanningene er nå identisk med de tre første semestrene av mastergradsstudiet i klinisk
sykepleie. Studenter som velger videreutdanning vil gjenstå med masteroppgaven for å få graden
Master i klinisk sykepleie.
Å jobbe som spesialsykepleier stiller store krav til fordypning og spesialisering av kunnskap og
ferdigheter, med høy grad av kritisk tenkning, refleksjon og selvstendighet i fagutøvelsen. NTNU i
Gjøvik organiserer sine videreutdanninger i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie under sitt
masterprogram i klinisk sykepleie.
Klinisk sykepleie er knyttet til den praktiske hverdagen, og utøves med bakgrunn i relevant og
forskningsbasert kunnskap. Sykepleiere er ansvarlig for, selvstendig eller i samhandling med andre
profesjoner, den direkte fagutøvelsen overfor pasienter/brukere, pårørende og andre. Sykepleie har som
formål å fremme helse, forebygge sykdom, gjenopprette helse og lindre lidelse, og å bistå ved ulike
overganger (transitions) fra en situasjon, tilstand, identitet eller et pleie-/omsorgsmiljø til et annet.
Klinisk sykepleie har en tydelig relasjonsetisk orientering som respekterer menneskets integritet,
verdighet og rett til selvbestemmelse. Avansert klinisk sykepleiekompetanse utvikles gjennom
kombinasjon av egen praksiserfaring, systematisk anvendelse av erfaringsbasert kunnskap,
forskningsbasert kunnskap og brukerkunnskap, samt kritisk tenkning og refleksjon. Det er et behov for
sykepleiere med evne til omstilling og nytenkning og som kan bidra til innovasjonsprosesser i klinisk
praksis, men også kompetanse til å initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter og delta i
forskningsarbeid innenfor operasjonssykepleiefaget.
Videreutdanning i operasjonssykepleie utdanner velkvalifiserte yrkesutøvere i tråd med samfunnets
behov. Dette innebærer en avansert klinisk handlingskompetanse og å oppnå funksjonsdyktighet som
operasjonssykepleier. Det innebærer også kunnskap om klinisk sykepleievitenskap, og implementering
av forskningsbasert kunnskap. Klinisk sykepleieforskning ved NTNU i Gjøvik har sitt hovedfokus på
den pasientnære pleien og dens sykepleietillempning i den kliniske hverdag, slik som pasientsikkerhet,
teamarbeid og samhandling med pasient og pårørende. Studieprogrammet vil generelt vektlegge høy
grad av praksisrelevans, klinisk spesialisering, fagutvikling og kvalitetsforbedring innenfor
operasjonssykepleiefaget.
Videreutdanningen oppdateres i takt med den institusjonelle, nasjonale og internasjonale utviklingen
innen fag- og forskningsområder som er relevant for operasjonssykepleie.
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Studiets varighet, omfang og nivå
Fagplan for Videreutdanning i operasjonssykepleie bygger på Rammeplan for videreutdanning i
operasjonssykepleie og forskrift fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet (2005).
Studiet er en videreutdanning som forutsetter grunnutdanning i sykepleie og er tilrettelagt som et
heltidsstudium over 1 ½ år, og det forventes en arbeidsinnsats på 40-45 timer pr uke.
Studiet gir formell kompetanse 90 studiepoeng (ECTS) innen høgere utdanning.
Forventet læringsutbytte
Kunnskapsdepartementet fastsatte i 2009 et Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning.
Dette består av kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Rammeverket er videre
delt inn i tre sykluser, hvor masternivået er plassert i syklus 2.
Med en videreutdanning i operasjonssykepleie skal studenten etter endt videreutdanning ha oppnådd
funksjonsdyktighet som operasjonssykepleier og kan utøve faglig forsvarlig operasjonssykepleie til
aktuelle pasientgrupper. Oppdelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse forventes det at
studenten etter endt utdanning:
Kunnskaper:
har avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i operasjonssykepleie
har inngående kunnskap om klinisk sykepleievitenskap og metoder for kunnskapsutvikling
innenfor operasjonssykepleiefaget
kan anvende kunnskap på nye områder innenfor klinisk sykepleie
kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i sykepleiefagets historie, tradisjoner,
egenart og plass i samfunnet
kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i elementer i kunnskapsbasert praksis
Ferdigheter:
Utøver avansert klinisk sykepleie på en faglig forsvarlig måte i samsvar med helselovgivningens
krav til yrkesutøvelse, fagets kunnskaper og verdier
kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor klinisk sykepleievitenskap
med sikte på å arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning i valgt spesialitet
kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor
operasjonssykepleie og kirurgisk behandling
kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innenfor
operasjonssykepleie
kan vise høy grad av relasjonell og yrkesetisk kompetanse i vurderingen av problematiske
sykepleiesituasjoner
kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til og
formulere faglige resonnementer innen operasjonssykepleie
Generell kompetanse:
Anvender forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap på nye områder innenfor
fagområdet for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og forsknings- og utviklingsarbeider
kan formidle et selvstendig vitenskapelig arbeid og behersker sykepleiefagets uttrykksformer
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skriftlig og muntlig
kan undervise, veilede og gi faglige råd på individ-, gruppe- og samfunnsnivå
kan kommunisere om sykepleiefaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, både med
spesialister og til allmennheten
kan bidra til nytenkning, forskningsarbeid og innovasjonsprosesser i operasjonssykepleie praksis
Målgruppe
Målgruppen for studiet er autoriserte sykepleiere med bachelorgrad eller tilsvarende.
Opptakskrav og rangering
Generelt grunnlag for opptak er 3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende.
A-I-O – spesialiseringer krever minst 2 år relevant yrkespraksis etter godkjenning.
Politiattest før opptak avkreves i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning § 6.
Rangering:
Gjennomsnittskarakter i vitnemål fra grunnutdanning/bachelor sykepleie.
Beregning av konkurransepoeng:
Bokstavkarakterer

Tallkarakterer

A = 10p

1.0-2.1 = 10p

B = 8p

2.2-2.5 = 8p

C = 6p

2,6-2.7 = 6p

D = 4p

2.8-3.0 = 4p

E = 2p

3.1-4.0 = 2p

Det gis tilleggspoeng for yrkespraksis etter bachelorutdanning som går ut over minstekravet etter
følgende regel: 1 år 100% stilling : 0,5poeng; 1 år 50% stilling : 0,25 poeng. Det gis maksimalt 3,0
tilleggspoeng for slik praksis.
Tilleggspoeng for utdanning ut over opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng gis etter følgende regel: 0,5
poeng for 30 studiepoeng. Det gis maksimalt 2,0 poeng for tilleggsutdanning.
Ved ellers lik poengsum vil skjønnsmessig prioritering gjøres av søkere som kan dokumentere
Yrkespraksis knyttet til relevant målgruppe
Deltagelse ved kurs, utviklingsarbeider/prosjekter ved arbeidsplassen
Studenter som gjennomført videreutdanning i A-I-O, 90 sp, fra 2016 eller senere kan søke om opptak
for å gjennomføre emne SPL4911 Masteroppgave i klinisk sykepleie for å oppnå graden Master i
klinisk sykepleie.
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Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Studiet består av 9 emner (se egen emnetabell under).
De ulike emnene sekvenseres gjennom studiet med økende grad av faglig og metodisk fordypning og
nivå.
Det vil innebære en stadig veksling mellom teoretisk fordypning i sykepleievitenskap, vitenskapsteori
og forskningsmetode og kompetanseutvikling i det kliniske feltet.
Klinisk praksis inngår i spesialiseringene A-I-O.
Undervisnings- og læringsformer
Studier gjennomføres med faste studiesamlinger. I tillegg baseres veiledning og lærerressurser på
nettstøttede metoder. Studentaktive metoder skal bidra til at studenten (sammen med medstudenter
eller alene) stimuleres til aktivt å søke relevante og pålitelige kunnskapskilder. Problemorienterte
metoder har til hensikt å ta utgangspunkt i” det kjente”, i form av problemstillinger fra klinisk praksis.
Disse problemstillingene belyses gjennom forskningsbasert kunnskap, analyse og refleksjon.
Det brukes varierte undervisnings- og læringsformer som inkluderer ressursforelesninger,
gruppearbeid, individuell- og gruppeveiledning, selvstudier og seminarer der studentene presenterer
sine kunnskaper for lærere og medstudenter med påfølgende tilbakemelding og diskusjoner.
Ferdighetstrening rettet mot den praktiske del av yrkesutøvelsen. Dette innebærer f.eks.: trening i
ferdigheter i simuleringssenteret og ferdighetstrening i avdelingen hvor kandidaten skal ha sin
veiledede praksis. Ferdighetstrening er nødvendig for studentens tilegnelse av grunnleggende
ferdigheter og danne grunnlag for studentenes videre dyktiggjøring i disse.
Praksisplasser (A-I-O) i helsetjenesten brukes som en arena hvor læring skal skje.
Fronter brukes som læringsplattform og alle studenter vil være brukere av denne.
Det forutsettes at studenten tilegner seg kunnskaper om og teknikker for innhenting av, kritisk
utvelgelse, bearbeiding, strukturering og formidling av informasjon. Det er derfor viktig at studenten
gjennom prosjektoppgaver, bruk av datasystemer og bibliotektjenester oppøver disse ferdighetene.
Vurderingsformer
Vurderingsformene i studiet skal:
sikre at studentene har tilegnet seg de nødvendige kvalifikasjoner for yrkesutøvelse
vise studentene gjennom studiet om de holder et tilfredsstillende faglig nivå, og stimulere til best mulig
læring videre i studiet
bidra til at studentene deltar aktivt i vurdering av egen og medstudenters læreprosess og
studiesituasjon, og gjennom det oppøve vurderingsevne med sikte på framtidig arbeid.
Studentene prøves individuelt eller i grupper, og eksamen består av skoleeksamen, hjemmeeksamen og
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praksis (A-I-O). Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått eller bokstavkarakterer A-F.
Godkjent obligatoriske arbeidskrav knyttet til enkelte emner er en forutsetning for å gå opp til
eksamen.
Praksisstudier
Praksisstudiene styres av utdanningens mål og hensikten er at studentene utvikler nødvendig
handlingskompetanse og handlingsberedskap. Handlingskompetanse betegner områder som
utdanningen har ansvar for å bidra til yrkesutøverens selvstendige fungering. Den nyutdannede
operasjonssykepleier skal ha handlingskompetanse til å ivareta og utøve de oppgaver som står sentralt i
yrkesfunksjonen og som er direkte rettet mot pasienter og pårørende.
Handlingsberedskap betegner de områder der utdanningen bidrar til at den nyutdannede
operasjonssykepleier har kunnskaper om feltet, men mangler nødvendig erfaring og spesialisert
opplæring til å kunne handle selvstendig. Først etter at arbeidsgiver har lagt forhold til rette gjennom
opplæring, kan det forventes at operasjonssykepleier etter endt utdanning kan ta ansvar for disse
fagområder.
Praksisstudier knyttet til reelle pasientsituasjoner skal primært fordeles på følgende områder innenfor
operasjonsavdelingen:
• Urologisk, gastroenterologisk og endokrin kirurgi
• Thorax- og karkirurgi
• Gynekologi/ obstetrikk
• Ortopedisk kirurgi
• Nevrokirurgi
Praksisstudiene kan også omfatte dagkirurgiske og polikliniske enheter og punktpraksis ved anestesiog oppvåkingsavdelinger.
Praksisstudier som ikke er knyttet til reelle pasientsituasjoner, bør bl.a. omfatte punktpraksis ved
sterilsentral.
Høgskolene har ansvar for at studenten får erfaringer fra alle sentrale fagområder, og en tilstrekkelig
bredde på sine praksiserfaringer.
Hensikten med praksisstudiene er at studentene utvikler nødvendig handlingskompetanse.
Praksisstudiene styres av utdanningens mål.
Forskningsbasert undervisning
Studieprogrammet er koplet til seksjon sykepleies forskningsområder.Videreutdanningen anvender
resultater av forskningen ved Seksjonen for sykepleies eget satsningsområde "Klinisk sykepleie med
innretning mot pasientsikkerhet", samt annen relevant forskning ved Avdeling for helse, omsorg og
sykepleie.
Entreprenørskap, innovasjon og nytenkning
Studiet skal fremme læringsutbytte knyttet til innovasjon og nytenkning, samt sosialt og pedagogisk
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entreprenørskap.
Videre utdannings- og arbeidsmuligheter
Gjennomført studie kvalifiserer for utøvelse av operasjonssykepleie.
Tekniske forutsetninger
Videreutdanningen forutsetter mulighet til bruk av PC med internettillkobling og Fronter benyttes som
gjennomgående arbeidsverktøy i informasjon, kommunikasjon og veiledning i studentgrupper og
mellom lærer/veileder og studenter. Opplæring i bruk av Fronter vil bli gitt ved studiestart.
Sensorordning
Det benyttes ekstern sensor til å kvalitetssikre eksamensoppgaver i forkant av eksamen, og til sensur av
enkelt-eksamener, etter en planlagt rullering. Nærmere opplysninger gis i emnebeskrivelsene.
Internasjonalisering
Operasjonssykepleie ses i en internasjonal sammenheng, og det flerkulturelle er et viktig perspektiv i
programmet. En stor andel av litteraturen (bøker og vitenskapelige publikasjoner) er engelskspråklige.
Det benyttes forelesere fra seksjonens utenlandske samarbeidspartnere, og forelesere med internasjonal
erfaring fra helsearbeid.
I forbindelse med teoretiske og kliniske studier (enkelte emner) kan det etter individuell vurdering
tilrettelegges for å gjennomføre dette i utlandet.
Nærmere informasjon om dette vil studentene få fra Internasjonalt kontor ved høgskolen.
Klar for publisering
Ja
Godkjenning
Akredittert NOKUT ihht. brev av 04.01.07
Revisjon av studieplan godkjent av Studienemnda i april 2015
Utdanningsnivå
Mastergrad
Utdanningsnivå
Mastergrad
Studiekode ved Samordnet Opptak (SO-kode)
207 4033
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Videreutdanning i operasjonssykepleie 2016-2017
Emnekode

Emnets navn

O/V *)

Studiepoeng pr. semester

MOP4000

Fordypning i operasjonssykepleie, del 1

O

15

MOP4010

Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 1 operasjonssykepleie

O

10

MKS4002

Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 1

O

5

MOP4101

Fordypning i operasjonssykepleie, del 2

O

15

MOP4202

Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 2 operasjonssykepleie

O

10

MOP4201

Fordypning i operasjonssykepleie, del 3

O

MKS4101

Kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid i klinisk sykepleie

O

5

MKS4100

Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 2

O

10

S1(V)

Sum:

S2(H)

S3(V)

5

15

30

30

30

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
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Emneoversikt
MOP4000 Fordypning i operasjonssykepleie, del 1 - 2016-2017
Emnekode:
MOP4000
Emnenavn:
Fordypning i operasjonssykepleie, del 1
Faglig nivå:
Master (syklus 2)
Studiepoeng:
15
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Kunnskap
Viser kunnskap om pasienters psykososiale og eksistensielle behov ved akutt og eller/kritisk
sykdom
Viser kunnskap om mestringsstrategier ved akutt og/eller kritisk sykdom
Kjenner igjen ulike former for stress og mestringsmekanismer og ivareta den akutt og/eller
kritisk syke pasienten og pårørende i forhold til dette.
Viser inngående kunnskaper om sentrale kliniske prosedyrer innen operasjonssykepleie.
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
Viser kunnskap om grunnprinsipper i pasientsikkerhetstenkning og teamarbeid
Viser inngående kunnskap innen mikrobiologi og hygiene
Viser inngående kunnskaper om og forståelse for operasjonssykepleiers arbeidsoppgaver, rolle,
funksjon, ansvar og ulike pasientmålgrupper.
Viser kunnskap om og kan forsvarlig håndtere aktuelle medikamenter
Viser kunnskaper om hygieniske og aseptiske prinsipper i forhold til infeksjonsforebygging og
smittespredning.
Viser kunnskaper om ulike aktuelle instrumenter, deres bruksområder og vedlikehold innen
aktuelt fagfelt
Viser inngående kunnskaper om sterilsentralfunksjonen og den helhetlige operasjonssykepleien i
forhold til dette.
Viser kunnskaper om det mest vanlige medisinsk- tekniske utstyret som benyttes i avdelingen
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Ferdigheter
Anvender kunnskap i forhold til observasjon, vurdering, planlegging, tiltak og evaluering overfor
den akutte kritiske pasienten og kan utføre en helhetlig operasjonssykepleie i samhandling med
veileder
Anvender og har kunnskaper om forsvarlig anvendelse av ulike dokumentasjonsformer
og rapportere den utførte sykepleien i samarbeid med praksisveileder
Utfører flere «deloppgaver» som for eksempel klargjøring av operasjonsfelt, sikre sterilt felt og
forebygge risikofaktorer ved leiring og hypotermi etc. med mest mulig selvstendighet under
veiledning
Benytter seg av avdelingens prosedyrer for aktuelt fagfelt på en forsvarlig måte under veiledning
Tar utgangspunkt i operasjonspasientens og pårørendes opplevelse av situasjonen og
kommunisere, samhandle, informere, veilede og støtte både pasient og pårørende ut fra
individuelle behov med veiledning
Anvender målrettet kommunikasjon overfor kollegaer, og andre aktuelle kommunikasjonsformer
overfor pasienten og pårørende.
Planlegger og administrerer sitt arbeid med veiledning
Anvender hygieniske prinsipper i sykepleieutøvelsen
Utøver operasjonssykepleierens to funksjoner; steril assistanse og usteril/koordinerende funksjon
med veiledning
Viser evne til å omsette kunnskaper innen mikrobiologi og hygiene i planlegging og utøvelse av
operasjonssykepleie
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
Introduksjon til kunnskapsbasert praksis
Systematisk observasjon og vurdering
Kliniske prosedyrer I operasjonssykepleie
Medisinsk utstyr
Medikamentregning
Generell kirurgi
Anestesiformer
Pre-per og postoperative sykepleie
Leiring
Steril dekking og påkledning
Hygiene og mikrobiologi
Etisk og juridisk ansvarlighet
Pedagogiske metoder:
Praksis
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.
Karakterskala:
Bestått/Ikke bestått
Sensorordning:
Summativ vurdering gjennomføres av 1 representant fra praksisstedet og 1 representant fra høgskolen.
Endelig vedtak om bestatt/ikke bestatt fattes av høgskolen
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ny praksisperiode etter høgskolens reglement for praksisstudier
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
Fagnotat i etikk og juss m/seminar i gruppe,
Innlevering av skriftlig konkretisering av læringsutbytte, egenvurdering ved midt og sluttvurdering i
praksisstudiet
Hospiteringsrapport leveres i Fronter ved hospiteringspraksis
OSCE- test
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse,omsorg,sykepleie
Emneansvarlig:
Vakans
Læremidler:
Andersen, B. M. (2014)Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Del 1: mikrobiologi og
smittevern.Oslo: Ullevål Universitetssykehus HF. Rev. utg.

Andersen, B. M. (2015). Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Bergen, Fagbokforl.

Association of periOperative Registered Nurses (2014) Perioperative Standards and Recommended
Practices. Denver: AORN, inc.
(Studentene trenger ikke kjøpe denne boka. Det vil bli kopiert
opp ved behov fra faglærer)
Arbeidsgruppe for instrumentbehandling (2004) Riktig instrumentbehandling (8. utg.).
www.a-k-i.org
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Brinchmann, B. S. (2012).Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. 259 s.
Dåvøy, G. M. m. fl. (2009)Operasjonssykepleie.Gyldendal akademisk forlag.
Grimnes, S. et al (2010)Kirurgisk diatermi.(3. utg) Oslo: Medinova
Huys, J. (2014) Rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av medisinsk teknisk utstyr. Norsk forening
for Sterilforsyning
Lov 1999-07-02 nr 63: Lov om pasient og brukerrettigheter
http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html (lest 03.11.2012)
Lov 1999-07-02 nr 64: Lov om helsepersonell m.v. http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html
(lest 03.11.2011)
Lov 1999-07-02 nr 61: Lov om spesialisthelsetjenesten m. m.
http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-061.html (lest 03.11.2011)
Lov 2005-06-17 nr 62:Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv(arbeidsmiljøloven)
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
LOV-1994-08-05-55 Smittevernloven – smittel. Lov om vern mot smittsomme sykdommer.
(1994-08-05).
FOR-2005-06-17-610 Forskrift om smittevern i helsetjenesten. Forskrift om smittevern i
helsetjenesten. (2005-06-17)
Lindwall, L., Post, I. (2008)Perioperativ vård.Lund: Studentlitteratur
Molven, O. (2012).Sykepleie og jus. Oslo: Gyldendal juridisk. 267 s.
Moesmand, A.M., Kjøllesdal, A. (2004)Å være akutt kritisk syk.(2. utg) Oslo: Gyldendal akademisk.
Norsk sykepleierforbund. (2011). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere : ICNs etiske regler. Oslo:
Norsk sykepleierforbund. 44 s.
https://www.nsf.no/Content/785285/NSF-263428-v1-YER-hefte_pdf.pdf

NSFLOS (2008). Myndighetsområde og funksjonsansvar for operasjonssykepleiere.
https://www.nsf.no/ikbViewer/Content/248681/Myndighetsomr
Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av operasjonssykepleiere (2008) Temahefte: Utdyping av
operasjonssykepleiers myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse. Lokalisert på:
http://www.sykepleien.no/ikbViewer/Content/248683/Temahefte%20m%20utdyping.pdf
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Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av operasjonssykepleiere. (2009). Veileder for elektronisk
dokumentasjon av operasjonssykepleie, Norsk sykepleierforbund.
https://www.sykepleierforbundet.no/Content/154757/Veileder%20NSFLOS.pdf
Stubberud, D.-G. (2013).Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk.
244 s.
Pudner, R. & Ramsden, I. (2010)Nursing the surgical patient.Edinburgh: Elsevier.
Rothrock, J. C., D. R. McEwen og E. L. Alexander (2014) Alexander's care of the patient in surgery.
St. Louis, Mo.: Elsevier
Ræder, J. (2009)Anestesiologi. En innføringsbok.Oslo: Gyldendal Norsk Forlag kap 1-7
Erstatter:
vpaio01 første veiledet praksis i operasjonssykepleie
Supplerende opplysninger:
I tillegg til oppgitt pensum tilkommer forskningsartikler og valgfri litteratur
Klar for publisering:
Ja
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MOP4010 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner,
del 1 operasjonssykepleie - 2016-2017
Emnekode:
MOP4010
Emnenavn:
Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 1 operasjonssykepleie
Faglig nivå:
Master (syklus 2)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Vår
Varighet (fritekst):
1. gang våren 2017
Språk:
Norsk
Anbefalt forkunnskap:
Bygger på kunnskaper fra Bachelorutdanning i sykepleie og praksiserfaring tilsvarende 2 års klinisk
praksis.
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Forventet læringsutbytte:
Kunnskaper:
Forklarer hvordan organer og organsystemer fungerer i forhold til hverandre og hvordan
patofysiologiske prosesser starter og utvikles
Viser kunnskap om medisinsk behandling hos pasienter med svikt i vitale funksjoner
Viser forståelse for svikt av vitale funksjoner hos operasjonspasienten og kirurgisk patofysiologi
Viser inngående kunnskap om mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte som grunnlag
for det infeksjonsforebyggende arbeidet som operasjonssykepleier
Viser inngående kunnskap om operasjonspasientens forsvar mot infeksjoner, resistensutvikling
og antibiotikabehandling.
forklarer farmakologiske prinsipper og begreper for å kunne forstå medikamentelle
behandlingsprinsipper
Ferdigheter:
Analyserer relevante kliniske problemstillinger og gir kunnskaps- og forskningsbaserte
begrunnelser for foreslåtte tiltak
Benytter sin forståelse av mikrobiologi, infeksjonsmedisin, hygiene, patofysiologi og behandling
ved akutt, kritisk sykdom som grunnlag for funksjonen som spesialsykepleier
behersker medikamentregning
Generell kompetanse:
Viser en spesialisert forståelse av infeksjonsforebygging, sykdomsforløp og behandling ved akutt
og/eller kritisk sykdom
anvender kunnskap som grunnlag for å observere, vurdere og forstå symptomer og funn hos
operasjonspasienten
Emnets temaer:
Tema fra rammeplanens hovedemne 2, deriblant
Grunnleggende cellebiologi og nevrofysiologi
Grunnleggende patofysiologi med vekt på svikt i respirasjon, sirkulasjon, eliminasjon og
kroppens homeostas
Mikrobiologi og infeksjonsmedisin
Sepsis og multiorgansvikt
Hygiene
Kroppens reaksjoner på sykdom og traume
Farmakologi og medikamentregning
Kirurgiske snitt og sårtilheling
Blødning, hemostase og transfusjonslære
Smerter
Anatomi
Tumorlære
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Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
Annet
Pedagogiske metoder (fritekst):
Simulering
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 4 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor sensurer alle besvarelser
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ny eksamen settes opp i slutten av inneværende semester og starten av neste semester.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Ingen
Obligatoriske arbeidskrav:
Deltakelse i simulering
Passeringstest i medikamentregning, 100% riktig
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse,omsorg,sykepleie
Emneansvarlig kobling:
Lars Aune Svarthaug
Emneansvarlig:
Lars Aune Svarthaug/Solveig Struksnes
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Læremidler:
Blant annet:
Henriksson, O., I. Lennermark, et al. (2014). Verdt å vite om væskebalansen : lærebok om
vann-elektrolytt- og syre-base-balansen. Oslo, Gyldendal akademisk
Schøyen, R. and J. O. Josephsen (2011). Mikroorganismer og sykdom : lærebok i mikrobiologi og
infeksjonssykdommer for helsepersonell. Oslo, Gyldendal akademisk.
Andersen, B. M. (2015). Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Bergen, Fagbokforl.
Fullstendig litteraturliste oppgis i undervisningsplan ved studiestart
Erstatter:
MKS4000 og MOP4100
Supplerende opplysninger:
Overlapper 100 % med MKS4000 og MOP4100.
Klar for publisering:
Ja
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MKS4002 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk
del 1 - 2016-2017
Emnekode:
MKS4002
Emnenavn:
Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 1
Faglig nivå:
Master (syklus 2)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Vår og høst
Språk:
Norsk
Anbefalt forkunnskap:
Bachelor i sykepleie eller tilsvarende
Forventet læringsutbytte:
Kunnskap
har avansert kunnskap om hva kunnskap er og om ulike kunnskapsformer
har inngående kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner
har kunnskap om ulike design relatert til forskningsbasert kunnskap
har kunnskap om ulike kvalitative og kvantitative metoder med hensyn til hensikt,
datainnsamlings- og analysemetoder
har inngående kunnskap om forskningsetikk
har kunnskap om forskningsetisk søknad
har kunnskap om validitet, reliabilitet og troverdighet i vitenskapelige studier
Ferdigheter
vurderer vitenskapsteoretiske tradisjoner
kritisk vurderer og analyserer kvantitative og kvalitative studier
vurderer forskningsetiske problemstillinger
analyserer og forstår deskriptive tabeller og figurer, og kjenner til de grunnleggende prinsippene
ved hypotesetesting
analyserer og forstår kvalitative data
Generell kompetanse
analyserer og vurderer aktuell kunnskap innen valt område
anvender og vurderer forsknings- og utviklingsarbeid med hensyn til vitenskapelige tradisjoner,
forskningsmetoder og etiske aspekter
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Emnets temaer:
Vitenskapsteoretiske tradisjoner
Kvalitative metoder, design, datainnsamling og dataanalyse
Kvantitative metoder, design, datainnsamling og datanalyse
Forskningsetiske prinsipper og problemstillinger
Forskningsbasert kunnskap
Pedagogiske metoder:
Annet
Pedagogiske metoder (fritekst):
Forelesning
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Seminar
Vurderingsformer:
Annet
Vurderingsformer:
2 individuelle hjemmeeksamener som hver teller 50 %.
Del 1 hjemmeeksamen, 12 timer
Del 2 hjemmeeksamen, 6 timer
Begge eksamener må bestås separat for å få karakter i emnet.
Omfang inntil 2500 ord pr eksamen.
Karakterskala:
Bestått/Ikke bestått
Sensorordning:
To interne sensorer
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ny eksamen i henhold til eksamensplanen
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
Deltagelse i seminarer gjennom hele perioden
Studieoppgaver i gruppe
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse,omsorg,sykepleie
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Emneansvarlig kobling:
Øyfrid Larsen Moen
Emneansvarlig:
Øyfrid Larsen Moen
Læremidler:
Oppgis ved studiestart.
Erstatter:
Deler av SPL4171, SPL4181, SPL4191
Supplerende opplysninger:
Overlapper 100% med MKS4001 og MKS4003.
Klar for publisering:
Ja
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MOP4101 Fordypning i operasjonssykepleie, del 2 - 2016-2017
Emnekode:
MOP4101
Emnenavn:
Fordypning i operasjonssykepleie, del 2
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
15
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forutsetter bestått:
MKS4000 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 1 eller MKS4010 Fordypning i
medisinske og sykepleiefaglige emner, del 1
MOP4000 Fordypning i operasjonssykepleie, del 1
Anbefalt forkunnskap:
MOP4100 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 2 for kull 2016.
Forventet læringsutbytte:
Kunnskaper:
Viser inngående kunnskaper om kirurgiske prinsipper
Viser kunnskaper om anestesiformer og konsekvenser for operasjonspasienten
Viser inngående kunnskaper om egen klinisk funksjon knyttet til de mest vanlige tilstander som
krever spesialsykepleiekompetanse
Viser inngående kunnskaper om og kan reflektere over operasjonssykepleiers arbeidsoppgaver,
rolle, funksjon, ansvar og ulike pasientmålgrupper
Viser inngående kunnskaper innen mikrobiologi, hygiene og smitteforebygging
Viser inngående kunnskaper om leiring og kirurgiske inngrep og konsekvenser for
operasjonssykepleiers funksjon og ansvar
Viser kunnskaper om og kan forsvarlig anvende dokumentasjonsformer og rapportere den utførte
sykepleieren mest mulig selvstendig
Viser inngående kunnskaper i forhold til hygieniske og aseptiske prinsipper og kunne anvende
dette i sin helhetlige sykepleie og begrunne det i kunnskapsbasert praksis.
Viser inngående kunnskaper om sterilsentralfunksjonen og den helhetlige operasjonssykepleien i
forhold til dette.
Viser inngående kunnskaper om instrumenter, deres bruksområder og vedlikehold innen aktuelle
fagfelt som studenten har hatt praksis i.
Viser inngående kunnskaper om medikamentadministrasjon
Viser inngående kunnskaper i anvendelse av avdelingens prosedyrer for aktuelt fagfelt
Viser inngående kunnskaper i anatomi og kirurgiske inngrep innen aktuelt fagfelt
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Ferdigheter
Behersker flere deloppgaver som for eksempel klargjøring av operasjonsfelt, sikre sterilt felt og
forebygge risikofaktorer ved leiring og hypotermi etc. selvstendig ved elektiv kirurgi
Planlegger, gjør rede for og administrerer eget arbeid ved elektiv kirurgi mest mulig selvstendig,
med praksisveileder i «bakhånd».
Behersker det å gi og motta instrumenter
Behersker avdelingens medisinsk tekniske utstyr med en viss sikkerhet og selvstendighet
Tar delansvar i å planlegge, prioritere og utføre operasjonssykepleien ved akutte situasjoner
(traumatologi) i samarbeid med praksisveileder.
Håndterer preparater utfra avdelingens prosedyrer
Planlegger, prioriterer og utfører den helhetlige operasjonssykepleien til en pasient med smitte i
samarbeid med praksisveileder.
Administrerer eget arbeid og læresituasjon og kan delegere arbeidsoppgaver til beste for
pasienten
Identifiserer, planlegger, iverksetter, begrunner og evaluerer operasjonssykepleie i tråd med
kunnskapsbasert praksis under veiledning.
Viser situasjonsbevissthet gjennom å overvåke pasientsituasjonen og det totale miljø som
omkranser situasjonen.
Sikrer kontinuitet i pasientens behandling ved skriftlig og muntlig dokumentasjon
Benytter kommunikasjonsstrategier for å sikre kontinuitet og sikkerhet ved overganger
Behersker hygieniske og aseptiske prinsipper og arbeidsmetoder
Generell kompetanse
Anvender og formidler sin kunnskap i forhold til observasjon, vurdering, planlegging, tiltak og
evaluering overfor den akutte kritiske pasienten og kan utføre en helhetlig operasjonssykepleie
delvis selvstendig, men fortsatt i samarbeid med praksisveileder
Bidrar til et godt arbeidsmiljø
Er bevisst hvilke verdier og holdningen som har betydning for egen atferd
Ivaretar og fremmer pasientens og pårørendes rettigheter
Bidrar til å kvalitetssikre operasjonssykepleien og annen behandling av pasienten
Kan skaper kontakt og tillitsforhold til pasient og pårørende med vekt på egen kommunikasjon
og adekvate kommunikasjonsmetoder
Er bevisst sitt eget kompetansenivå, men søker utfordringer i samarbeid med veileder
Har inngående kunnskaper om de etiske og juridiske rammer for behandling og pleie av den
akutt kritiske pasienten
Bidrar til teamarbeid rundt pasienten ved å samarbeide i sykepleiefaglige og tverrfaglige team
Analyserer egen fagutøvelse og integrerer og bruker teori i alle aspekter av praksis samt innehar
en reflekterende holdning til kollegaers yrkesutøvelse
Differensierer og prioriterer egne læringsbehov
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Emnets temaer:
Kunnskapsbasert praksis
Pasientsikkerhet
Anatomi og Kirurgi knyttet til sentrale pasientgrupper
Traumepasienten
Operasjonssykepleie til utvalgte grupper av pasienter
Operasjonssykepleie I forhold til ulike aldersgrupper
Pedagogiske metoder:
Praksis
Pedagogiske metoder (fritekst):
Forelesning
Gruppearbeid
Simulering
Nettstøttet læring
Seminar
Veiledet praksis
Vurderingsformer:
Praksisvurdering
Vurderingsformer:
Det er obligatorisk tilstedeværelse i emnets kliniske praksis, 300 timer. Fravær pa over 10 % kan
medføre at emnet vurderes til ikke bestatt.
Karakterskala:
Bestått/Ikke bestått
Sensorordning:
Summativ vurdering gjennomføres av 1 representant fra praksisstedet og 1 representant fra høgskolen.
Endelig vedtak om bestatt/ikke bestatt fattes av høgskolen
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ny praksisperiode etter høgskolens reglement for praksisstudier
Tillatte hjelpemidler:
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Obligatoriske arbeidskrav:
Innlevering av skriftlig konkretisering av læringsutbytte, egenvurdering ved mitt og sluttvurdering i
praksisstudie
Hospiteringsrapporter ved hospitering leveres inn på fronter
Sertifisering som DHLR utøver
I tillegg gjelder følgende fra og med kull 2017 og høsten 2017:
Skriftlig fagnotat med deltakelse i seminar
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse,omsorg,sykepleie
Emneansvarlig kobling:
Gry Anita Wegede
Emneansvarlig:
Gry Anita Wedege
Læremidler:
Rothrock, J. C., D. R. McEwen og E. L. Alexander (2014) Alexander's care of the patient in surgery.
St. Louis, Mo.: Elsevier

Hamberger,B. & Haglund, U. (2013)Kirurgi(8.uppl. ed.). Stockholm: Liber

Norsk resuscitasjonsråd (2010).DHLR: norsk grunnkurs i hjerte-lungeredning med bruk av
hjertestarter. Lærdal: Norsk resuscitasjonsråd. Kan bestilles på www.hjertevakten.no
http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/10/Resymé-av-ERC-Guidelines-2010.pdf

Norsk resuscitasjonsråd (2010).Nye retningslinjer for DHLR til barn og spedbarn.
http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/12/6.-Barn-retningslinjer-2010.pdf

Tveiten, S (2008)Pedagogikk i sykepleiepraksisOslo: Fagbokforlaget

Gaarder,Ch. (red.). (2011) Traumemanual: Initialbehandling av den multitraumatiserte pasient
vedUllevål universitetssykehus (6.utg.). Oslo: Ullevål universitetssykehus, Akuttgruppa: Fresenius
Kabi
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss/avdelinger/traumatologi/Sider/traumemanualen.aspx
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Erstatter:
vpaio02 andre veiledet praksis i operasjonssykepleie
Supplerende opplysninger:
I tillegg til oppgitt pensum tilkommer forskningsartikler og valgfri litteratur
Klar for publisering:
Ja
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MOP4202 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner,
del 2 operasjonssykepleie - 2016-2017
Emnekode:
MOP4202
Emnenavn:
Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 2 operasjonssykepleie
Faglig nivå:
Master (syklus 2)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Varighet (fritekst):
1.gang høsten 2017.
Språk:
Norsk
Forutsetter bestått:
Medisinske og sykepleiefaglige emner del 1.
Anbefalt forkunnskap:
Fordypning i operasjonssykepleie del 2
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Forventet læringsutbytte:
Studenten
Kunnskaper:
har spesialisert innsikt innenfor kirurgi og operasjonssykepleie og avansert kunnskap om relevante
emner innenfor anestesiologi og intensivmedisin.
har inngående kunnskap om prinsipper for administrering av avansert medisinsk utstyr som brukes i
behandling innenfor egen fordypning
Ferdigheter:
kan anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen faglig praksis
kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor spesialsykepleie og
behandling innenfor egen fordypning
kan arbeide selvstendig med teoretisk problemløsning relatert til forordnet behandling innenfor eget
spesialfelt
Generell kompetanse:
har generell kunnskap innenfor sykepleie til akutt kritisk syke pasienter, og dybdekunnskap innenfor
eget spesialområde
har en spesialisert forståelse av sykdomsforløp og behandling ved akutt og/eller kritisk sykdom
Emnets temaer:
Inkluderer hovedemnene fra rammeplaner for AIO-utdanningene:
Hovedemne 1: Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner.
Hovedemne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner.
Hovedemne 3: Operasjonssykepleie, fag og yrkesutøvelse (jmfr. Rammeplan for Videreutdanningi
operasjonssykepleie )
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Annet
Pedagogiske metoder (fritekst):
Simulering
Vurderingsformer:
Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Vurderingsformer:
Skriftlig, individuell hjemmeeksamen, 4 dager
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
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Sensorordning:
Intern og ekstern sensor.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ny eksamen settes opp i neste semester.
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent flervalgstest med minimum 70% riktig besvarelse: Operasjonssykepleie, anatomi og kirurgi
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse,omsorg,sykepleie
Emneansvarlig:
Studieprogramansvarlig
Læremidler:
Blant annet:
Dåvøy, G.M, O.H. Eide, I. Hansen (red) (2009). Operasjonssykepleie . Oslo, Gyldendal akademisk
Rothrock, J. C., D. R. McEwen, et al. (2015). Alexander's care of the patient in surgery . St. Louis,
Mo, Elsevier Mosby.
Fullstendig litteraturliste oppgis i undervisningsplan ved studiestart.
Erstatter:
AIO024
Supplerende opplysninger:
Overlapper 100 % med MOP4200
Klar for publisering:
Ja
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MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del 3 - 2016-2017
Emnekode:
MOP4201
Emnenavn:
Fordypning i operasjonssykepleie, del 3
Faglig nivå:
Master (syklus 2)
Studiepoeng:
15
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Forutsetter bestått:
Fordypning i operasjonssykepleie del 2
Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 1 og 2, MKS4000 og MOP4100 eller
Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 1, MOP4010
Forventet læringsutbytte:
Kunnskaper

© NTNU | Teknologivn. 22, 2815 Gjøvik | Tlf. 61 13 51 00 | Faks 61 13 51 70

29 / 38

Viser avansert kunnskap innen kirurgi, mikrobiologi og hygiene
Viser inngående kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ved
akutt og/eller kritisk sykdom i et alders- og flerkulturelt perspektiv
Viser avansert kunnskap om komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, kirurgi, leiring og
hygiene
Viser avansert kunnskap om kirurgiske inngrep, leiring og instrumenters bruk og vedlikehold
Viser inngående kunnskaper om operasjonssykepleiers arbeidsoppgaver, rolle, funksjon og
ansvar uavhengig av type avdeling og pasientgruppe.
Viser inngående kunnskaper i den helhetlig operasjonssykepleien som for eksempel klargjøring
av operasjonsfelt, sikre steril felt og forebygge risikofaktorer ved leiring og hypotermi etc.
selvstendig
Viser avansert kunnskap i bruk av dokumentasjon og rapportering selvstendig
Viser avansert kunnskap i hygieniske og aseptiske prinsipper ifh til infeksjonsforebygging og
smitteforebygging
Viser avansert kunnskaper om instrumenter, deres bruksområder og vedlikehold innen alle
områder som student har hatt i sin hoved praksis
Viser inngående kunnskap om sterilsentralfunksjonen og renholdsfunksjonen, og den helhetlige
operasjonssykepleien i forhold til dette
Viser avanserte kunnskaper i medikamentadministrasjon
Viser inngående kunnskaper i det å planlegge, prioritere og utføre helhetlig operasjonssykepleie
selvstendig til en pasient med smitte
Viser inngående kunnskaper i vedlikehold og anvendelse av medisin-teknisk utstyr
Viser avansert kunnskap innen anatomi, kirurgi, mikrobiologi, infeksjonsmedisin og hygiene.
Viser inngående kunnskap i det å planlegge, prioritere og utføre operasjonssykepleie til utvalgte
gruppe av pasienter for eksempel overvektige, eldre, flerkulturelle osv
Viser inngående kunnskaper om teamarbeid og pasientsikkerhet
Viser inngående/avanserte kunnskaper innen den helhetlige operasjonssykepleien som viser en
utvikling av en identitet som operasjonssykepleier
Ferdigheter
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Analyserer, begrunner og anvender kunnskap for identifisere pasientens behov for individuell og
helhetlig operasjonssykepleie i elektive og akutte situasjoner utfra forskningsbasert kunnskap
Tar ansvar for å lede eget fag ut i fra anerkjente prinsipper
Anvender og formidler observervasjoner, vurdering, planlegging, tiltak og evaluering overfor
den akutt kritisk syke pasienten og utfører helhetlig operasjonssykepleie selvstendig både i
elektive og akutte situasjoner
Anvender målrettet kommunikasjon overfor kollegaer, pasient og pårørende
Kontrollerer, klargjør og anvender avansert medisinsk utstyr, kirurgiske instrumenter og
operasjonsmateriell.
Behersker steril assistanse i operasjonsfeltet.
Delegerer arbeidsoppgaver til beste for pasientbehandlingen og utnyttelse av ressurser i
avdelingen.
Administrerer seg selv og andre medarbeidere slik at pasientens helse ivaretas
Fungerer i team, beholde oversikt og ro i uforutsette situasjoner og under tidspress
Utøver operasjonssykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og
rehabiliterende funksjon
Tar ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av operasjonssykepleie til pasienten
Argumenterer faglig og begrunne sine handlinger utfra forskningsbasert kunnskap
Bedømmer akutte situasjoner selvstendig og deltar aktivt i akuttsituasjoner
Dokumenterer, evaluerer og kvalitetssikrer eget arbeid på en forsvarlig måte
Utøver operasjonssykepleie slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes.
Generell kompetanse
Gir assistanse og hjelper andre i teamet med oppgaver, gir og mottar feedback og sier ifra når
pasientsikkerheten er truet
Argumenterer og utøver operasjonssykepleie ut fra verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer og
kunnskap om etisk teori og lover som regulerer pasient og pårørendes rettigheter og
helsepersonells plikter
Gir situasjonsbetinget veiledning og undervisning til pasienter og pårørende
Veileder og underviser andre studenter og kolleger ut fra pedagogisk kunnskap
Viser evne til fagutviklingen og benytte forskningsbasert kunnskap som grunnlag i praksis
Identifiserer behov og delta i endringsprosesser som videreutvikler operasjonssykepleiefaget.
Utvikler identitet som operasjonssykepleier
Analyserer og evaluerer faglige problemstillinger med utgangspunkt i operasjonssykepleiens
historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
Utøver operasjonssykepleie med respekt for pasientens integritet, ressurser og opplevelse av å
værer akutt/kritisk syk
Emnets temaer:
Administrasjon og ledelse av spesialavdeling
Teamarbeid og pasientsikkerhet
Flerkulturell kompetanse i spesialsykepleie
Operasjonssykepleie til utvalgte grupper av pasienter
Pedagogiske metoder:
Praksis
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Pedagogiske metoder (fritekst):
Forelesning
Gruppearbeid
Simulering
Nettstøttet læring
Seminar
Veiledet praksis
Vurderingsformer:
Praksisvurdering
Vurderingsformer:
Det er obligatorisk tilstedeværelse i emnets kliniske praksis, 300 timer. Fravær pa over 10 % kan
medføre at emnet vurderes til ikke bestatt.
Karakterskala:
Bestått/Ikke bestått
Sensorordning:
Summativ vurdering gjennomføres av 1 representant fra praksisstedet og 1 representant fra NTNU i
Gjøvik. Endelig vedtak om bestatt/ikke bestatt fattes av NTNU i Gjøvik
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ny praksisperiode etter universitetets reglement for praksisstudier
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
Innlevering av skriftlig konkretisering av læringsutbytte, egenvurdering ved midt- og sluttvurdering i
praksisstudiet
Fra og med kull 2017 gjelder i tillegg:
Deltakelse på simulering og temadager
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse,omsorg,sykepleie
Emneansvarlig:
Studieprogramansvarlig
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Læremidler:
Hamberger, B. & Haglund, U. (2013). Kirurgi. 8. uppl. utg. Kir. Stockholm, Liber.

Rothrock, J. C., McEwen, D. R. & Alexander, E. L. (2015). Alexander's care of the patient in surgery.
15th ed. utg. St. Louis, Mo, Elsevier Mosby.
Rothrock og Hamberger sine bøker er aktuelle og forventes som grunnlag i alle tre praksisperioder
Erstatter:
VPAIO03 tredje veiledet praksis i operasjonssykepleie
Supplerende opplysninger:
I tillegg til oppgitt pensum tilkommer forskningsartikler og valgfri litteratur
Klar for publisering:
Ja

© NTNU | Teknologivn. 22, 2815 Gjøvik | Tlf. 61 13 51 00 | Faks 61 13 51 70

33 / 38

MKS4101 Kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid i klinisk
sykepleie - 2016-2017
Emnekode:
MKS4101
Emnenavn:
Kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid i klinisk sykepleie
Faglig nivå:
Master (syklus 2)
Studiepoeng:
5
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Kunnskap
har inngående kunnskap om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
har inngående kunnskap og forståelse av evidens innen valgt tema for forbedringsarbeid
har inngående kunnskap om metoder/verktøy i forbedringsarbeid
har kunnskap om innovasjon og implementering av kunnskap og endringsprosesser
Ferdigheter
beskriver hva ett systematisk kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid innebærer
identifiserer og problematiserer muligheter og hinder før pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
planlegger ett forbedringsarbeid i klinisk sykepleie
Generell kompetanse
identifiserer behov for pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid
vurderer tiltak med hensyn til pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
Emnets temaer:
Pasientsikkerhet
Kvalitetsforbedringsarbeid
Metoder/verktøy
Pedagogiske metoder:
Annet
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Pedagogiske metoder (fritekst):
Forelesning
Gruppearbeid
Seminar
Nettstøttet læring
Vurderingsformer:
Vurdering av prosjekt(er)
Vurderingsformer:
Skriftlig prosjektoppgave i form av planlegging av et utviklings/forbedringsarbeid (prosjekt) i klinisk
sykepleie. Prosjektoppgaven gjennomføres individuelt eller i gruppe på to personer
Omfang 2500 ord +/- 10%.
Karakterskala:
Bestått/Ikke bestått
Sensorordning:
To interne sensorer
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ny eksamen i henhold til eksamensplanen
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
Deltagelse i seminarer
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse,omsorg,sykepleie
Emneansvarlig kobling:
Randi Ballangrud
Emneansvarlig:
Randi Ballangrud
Læremidler:
Oppgis ved studiestart.
Selvvalgt litteratur av relevans til valgt fordypning.
Erstatter:
SPL4111
Klar for publisering:
Ja
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MKS4100 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk
del 2 - 2016-2017
Emnekode:
MKS4100
Emnenavn:
Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 2
Faglig nivå:
Master (syklus 2)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Annet
Varighet (fritekst):
Emnet går vårsemesteret for masterstudenter på spesialisering i anestesi, intensiv eller
operasjonssykepleie.
Emnet går høstsemesteret for masterstudenter på allmenn fordypning.
Språk:
Norsk
Anbefalt forkunnskap:
MKS4001 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 1
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Forventet læringsutbytte:
Kunnskap
har inngående kunnskap om ulike kvalitative og kvantitative metoder med hensyn til hensikt,
datainnsamlings- og analysemetoder
har kunnskap om systematisk litteraturstudie
har inngående kunnskap om hvordan vurdering av vitenskapelige studier gjennomføres
har inngående kunnskap om et område innen egen spesialitet
Ferdigheter
formulerer tydelig problemstilling innen klinisk sykepleie
gjennomfører systematisk litteratursøk
kritisk vurderer og analyserer kvantitative og kvalitative studier
sammenstiller resultat fra vitenskapelige studier i form av en kunnskaps sammenstilling
muntlig og skriftlig formidler og diskuterer grunnlaget for konklusjoner
Generell kompetanse
analyserer, vurderer og sammenstiller aktuell kunnskap innen valt område
identifiserer behov av ytterligere kunnskap
kritisk og konstruktivt gransker, vurderer og diskuterer eget og andres vitenskapelige arbeid
Emnets temaer:
Kvalitative metoder
Kvantitative metoder
Forskningsbasert kunnskap
Systematisk kunnskapssammenstilling
Pedagogiske metoder:
Annet
Pedagogiske metoder (fritekst):
Forelesning
Individuell-/gruppeveiledning
Nettstøttet læring
Seminar
Vurderingsformer:
Annet
Vurderingsformer:
Skriftlig fordypningsoppgave i form av et systematisk kunnskapssammenstilling, individuelt eller i
gruppe bestående av maksimum 2 studenter. Omfang 5000 ord +/-10%.
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Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
En intern og en ekstern sensor
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ved ikke bestått emne kan studenten(e) levere forbedret oppgave innen utgangen av påfølgende
semester.
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
Deltagelse i seminarer gjennom hele perioden
Veiledning på systematisk kunnskapssammenstilling
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse,omsorg,sykepleie
Emneansvarlig:
Randi Ballangrud/Randi Tosterud
Læremidler:
Oppgis ved studiestart.
Selvvalgt litteratur av relevans til valgt fordypning.
Erstatter:
Deler av AIO018, SPL4151, SPL4171, SPL4181, SPL4191
Klar for publisering:
Ja
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