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Velkommen til Intensiv, AUH 
 
Introduktionsprogrammet er udarbejdet for følgende afsnit i Intensiv og Bedøvelse & Operation på Aarhus 
Universitetshospital 

 Intensiv Nord 1: Neurokirurgi, neurologi og traumatologi. 

 Intensiv Nord 2: Traumatologi, Neurologi, Øre-næse-halskirurgi, Endokrinologi og Lungemedicin. 

 Intensiv Øst 1: Børn og voksne inden for Hjerte-lunge-karkirurgi og Infektionsmedicin. 
Neurokirurgiske børn. 

 Intensiv Øst 2: Mave-tarmkirurgi, Hæmatologi og Levermedicin. 

 Forberedelse og opvågning, Øst 1: Postoperative forløb efter Hjerte- lunge-karkirurgi. 

 Respirations Center Vest: Patienter med kronisk respirationsinsufficiens. 
 

I Introduktionsprogrammet er det 1. årige introduktionsprogram beskrevet. Med afsæt i det planlagte 
program tilrettelægges forløbet med udgangspunkt i den enkelte sygeplejerskes kompetencer. 
 
 
Vejledning og læringsredskaber 
 
Den første måned foregår som følgeskab i patientplejen, hvor den nyansatte følges med introduktions- og 
oplæringsansvarlig, mentor eller erfaren sygeplejerske.  
Der er udarbejdet mini-kompetencekort med praktiske og organisatoriske emner inden for 
intensivsygeplejen og kompetencekort, som har til hensigt at understøtte, at den nyansatte opnår 
kompetencer, som er nødvendige for at varetage de opgaver og problemstilling, der forekommer i den 
intensive sygepleje.  

Kompetencekortene er udformet som læringsmål med viden, færdigheder og kompetencer. 
Kompetencekortene kan understøtte og dokumentere den læring, som skal finde sted hos den nyansatte i 
hele introduktionsperioden. Kompetencekortene kan med fordel anvendes løbende i den daglige kliniske 
hverdag og anvendes som supplement til evalueringer, hvor der evalueres ud fra SOLO-taksonomi og Model 
for praktiske færdigheder.   

Kompetencekortene kan med fordel danne fokus for vejledningen på følgedagene, og det er den nyansattes 
ansvar sammen med Introduktions- og oplæringsansvarlig, at alle kompetencekort bliver gennemarbejdet. 
 
Model for praktiske færdigheder og pædagogisk refleksionsmodel kan anvendes på følgedage i 
sammenhæng med drøftelser og refleksioner.  
 
Antallet af følgedage fremgår af Skematisk oversigt over introduktionsperioden. 
 
Undervisning 
 
Der afholdes to undervisningsdage lokalt i afsnittene og i 2. måned fire undervisningsdage fælles for 
Intensiv. Efter 6. måned afholdes 3 fælles temadage.  Undervisningen er planlagt, således at den nyansatte 
forinden har læst anbefalet litteratur, og der vil i undervisningen lægges vægt på sammenhæng mellem 
teori, patientcases og praktiske øvelser.  Den angivne litteratur findes på LINK.  Det forventes at anskaffe 
bogen "Sygepleje på Intensiv", Dreyer, Schmidt og Langhorn (red). 2016. Munksgaard.   
 
Samtaler 
 
I introduktionsperioden afholdes forventningssamtale, to statussamtaler og to formative evalueringer.  
 

file://onerm.dk/nfpdata/Afdeling/AUHINTSV/Intensiv%20Fælles/INTRODUKTION%20OG%20OPLÆRING%20NYANSATTE/FOR%20NYANSATTE


3 

 

  

  

 
  

Indhold: 

 Skematisk oversigt over introduktionsperioden 

 Minikompetencekort 

 Undervisningsdage 

 Samtaler 

a. Forventningssamtale 

b. Statussamtale – 8 uger 

c. Statussamtale – 6 mdr. 

d. Afsluttende samtale – 1 år 

e. Formativ evaluering 

 Pædagogiske redskaber 

 

Venlige hilsner  

Introduktions- og oplæringsansvarlige sygeplejersker



UDKA

ST 

 

 

 

Periode Teoretisk undervisning  Følgedage Samtaler/ logbog Kompetencekort/ 

e-læring 

1. mdr. 

 

Fælles intro til AUH og afsnittet. Følges med intro- 

oplæringsansvarlig, 

mentor/sygeplejerske i alle 

vagter. 

Forventningssamtale. 

 

Minikompetencekort. 

Hjertestop undervisning. 

Forflytning. 

ABL. 

2. mdr. 4 undervisningsdage 

1) ABCDE observation af den intensive 

patient. 
2) Sygepleje til den 

respirationsinsufficiente pt. og pt. i 

respirator 
3) Syre-base forstyrrelser, NIV og 

casearbejde. 
4) Sygepleje til den kredsløbsustabile 

patient. 

Følgedage med intro- og 

oplæringsansvarlig, mentor/ 

sygeplejerske. 

 

 

Statussamtale, ca. 8. uge.  E læring: 

 Intensiv delirium 

 Blodtransfusioner 

 EKG-optagelser 

 Håndhygiejne 

 Brandskolen 
 Hjerte-Lunge Redning 
 Trykskadeforebyggelse 

 

Kompetencekort (introperioden). 

3. mdr. 

 

 

To lokale undervisningsdage 

 

 

 

En følgedag med intro- og 

oplæringsansvarlig/ mentor pr. 

mdr. 

 Kompetencekort (introperioden). 

6. mdr. 3 temadage 

1) Akutte kompetencer og teamwork; 

Modtagelse af akut pt., intubation 

2) Intensiv sygepleje; 

Kommunikation, fys/ergo, forebyggelse af 

delirium og basal stimulation.  

3) Intensiv sygepleje;  

Pårørende, organdonation, etik og 

smertebehandling.  

En følgedag pr. mdr. med 

intro- og oplæringsansvarlig/ 

mentor. 

Statussamtale, ca. 6. mdr.  

 

Skriftlig refleksion. 

 

 

Kompetencekort (introperioden). 

6.-12. 

mdr. 

 3 følgedage. 

 

Statussamtale, ca. 1 år  

 

Kompetencekort (introperioden). 

Skematisk oversigt over introduktionsperioden 
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Mini-kompetencekort 
 

Kompetencekortene er et pædagogisk redskab, som anvendes af den nyansatte sygeplejerske i 
samarbejde med mentor og intro-oplæringsansvarlige. Kompetencekortene kan understøtte 
og dokumentere den læring, som skal finde sted hos den nyansatte i starten af 
introduktionsperioden. Kompetencekortene kan med fordel anvendes løbende i den daglige 
kliniske hverdag og anvendes som supplement til evalueringer.  

Kompetencekortene er udarbejdet for at understøtte, at den nyansatte opnår kompetencer, 
som er væsentlige og hyppigt forekommende i den intensive sygepleje.  

Kompetencekortene er sammensat af en videns- og færdighedsdel som evalueres ud fra SOLO-
taxonomi og Model for praktiske færdigheder. 

 

Mini-kompetencekortene består af følgende: 

1. Afsnittets akutudstyr  

2. Afsnittets arterietryksæt 

3. Afsnittets døgnrytme 

4. Afsnittets monitor 

5. Afsnittes rørpost 

6. Afsnittets sprøjte -og infusionspumper 

7. Afsnittets standardplads 

8. CVK 

9. EPJ 

10.  Klinisk Logistik 
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1. Afsnittets akutudstyr – Minikompetencekort 
 

Kompetencer 

At sygeplejersken i relation til viden og færdigheder kender til afsnittets akutudstyr 

 

Viden Gennemgået Kan udføre 

Kender til rollefordeling og arbejdsgange ved hjertestop i afsnittet 
  

Ved hvordan et hjertestop meldes og hvilke oplysninger der videregives   

Kender til placeringen af afsnittets hjertestarter og akutmedicin   

INTENSIV: Kender til rollefordeling og arbejdsgange ved akut intubation   

Kender til hvem og hvordan man kalder hjælp i akutte situationer (ikke 
hjertestop) 

  

 

Færdigheder Gennemgået Kan udføre 

Kan fremskaffe og klargøre afsnittets hjertestarter og akutmedicin   

INTENSIV: Kan fremskaffe og klargøre afsnittets udstyr til akut intubation   

Kan med en vis sikkerhed deltage i forskellige akutte situationer   

 

2. Afsnittets arterietryksæt – Minikompetencekort 

Kompetencer 

At sygeplejersken tilegner sig viden og færdigheder i forhold til arterietryksæt 

 

Viden Gennemgået Kan udføre 

Har kendskab til grundlæggende viden om arterietryk    

Har kendskab til afsnittets e-dok omkring de hygiejniske forholdsregler om 
arteriekanyle og arterietryksæt  

  

Kender til relevante observationer hos en patient med en arterie-kanyle   

Har kendskab til konsekvensen af at udsætte alarmen på monitor   

Kan i et mindre omfang tolke overordnet på resultatet af en A-gas   

Har et vist kendskab til identifikation af eventuelle fejlkilder på A-gas   

 

Færdigheder Gennemgået Kan udføre 

Kan samle og klargøre et arterietryksæt til arteriekanyle   

Kan skifte et arterietryksæt til arteriekanyle   

Kan identificere og reagere på fejlmåling og apparaturfejl   

Kan tilrettelægge og udføre A-gasmåling og skyl   

Kan reagere på resultaterne af en A-gas ved eksempelvis at tilkalde hjælp   
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3. Afsnittets døgnrytme – Minikompetencekort 

Kompetencer 

At sygeplejersken tilegner sig viden og færdigheder i forhold til afsnittes døgnrytme 

 

Viden Gennemgået Kan udføre 

Har kendskab til afdelingens rytme   

Har kendskab til afvikling af pauser   

Har kendskab til den særlige rytme i aften -og nattevagt   

Har kendskab til tidspunkt for stuegang   

 

Færdigheder Gennemgået Kan udføre 

Kan planlægge patientplejen under hensynstagen til den øvrige 
afdelingsrytme 

  

Kan udføre stuegang   

 

4. Afsnittets monitor – Minikompetencekort 

Kompetencer 

At sygeplejersken tilegner sig viden og færdigheder i forhold til monitor 

 

Viden Gennemgået Kan udføre 

Kender til muligheder for opsætning og valg af opsætning til den enkelte pt.   

Kender til de væsentligste delelementer i opsætning   

Kender til tolkning af kurver, udseende, amplitude, valg af skala   

 

Færdigheder Gennemgået Kan udføre 

Kan tænde/slukke en monitor   

Kan med en vis sikkerhed indstille monitorens opsætning   

Kan indstille alarmgrænser på skærm, og hvis det anvendes på fjernbetjening.   

Kan med en vis sikkerhed handle på observationer, der fremgår af monitor i 
relation til patientens tilstand 

  

Kan identificere tekniske fejlmålinger   

Kan indlægge og udskrive patient   
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5. Afsnittes rørpost – Minikompetencekort 
 

 

Færdigheder Gennemgået Kan udføre 

Kan finde adresse til modtager   

Kan sende carrier retur   

Kan sende prøver til biokemisk/klinisk mikrobiologisk afdeling   

Kan modtage blod fra blodbanken   

 

6. Afsnittets sprøjte -og infusionspumper - Minikompetencekort 

 

 

 
 

  
 

Kompetencer 

At sygeplejersken tilegner sig viden og færdigheder i forhold til rørpostsystem 

Viden Gennemgået Kan udføre 

Har kendskab til hvad man ikke må sende med rørpost   

Har kendskab til hvad man må sende med rørpost   

Kender placering af nærmeste rørpost   

Kender til procedure for anvendelse af rørpost   

Kompetencer 

At sygeplejersken tilegner sig viden og færdigheder i forhold til afsnittets sprøjte -og infusionspumper 

Viden Gennemgået Kan udføre 

Kender til de hygiejniske forhold omkring sprøjte, infusionsslanger og medicin   

Kender til IV-vejledninger og forligelighed   

Kender til hvilke relevante data, der skal indstilles på pumpen   

Kender til medicinvalg og dosisbetegnelse   

Færdigheder Gennemgået Kan udføre 

Kan tænde, slukke og sætte i standbyfunktion   

Kan indstille pumpen og klargøre til start   

Kan udføre sprøjte/slangeskift    

Kan udfylde etiketter korrekt   

Kan ændre i dosis og administrere bolusfunktion   
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 7. Afsnittets standardplads - Minikompetencekort 
 

 

Kompetencer 

At sygeplejersken tilegner sig viden og færdigheder i forhold til standardplads 

 

Viden Gennemgået Kan udføre 

Kender til betydningen af korrekt opsætning af standardplads   

Kender instruks for hvad en standardplads indeholder   

Kender delelementerne på en standardplads   

 

 

8. CVK – Minikompetencekort 
 

Kompetencer 

At sygeplejersken tilegner sig viden og færdigheder i forhold til CVK 

 

Viden Gennemgået Kan udføre 

Kender til e-dok vedrørende de hygiejniske forholdsregler    

Har kendskab til de grundlæggende observationer ved en patient med CVK   

Har kendskab til, hvilke typer af væsker og medicin, der kan indgives i de 
forskellige CVK-ben herunder forligelighed 

  

Kender til e-dok vedrørende de hygiejniske forholdsregler    

Færdigheder Gennemgået Kan udføre 

Kan med en vis sikkerhed assistere ved anlæggelse af et CVK   

Kan administrere væsker og medicin i CVK   

Kan tilrettelægge og udføre skyl af de forskellige CVK-ben   

Kan observere indstikssted og handle på observationerne   

Kan tage venøse blodprøver fra CVK   

Kan tilrettelægge og udføre forbindskift i overensstemmelse med gældende 
retningslinjer 

  

Kan seponere CVK  i overensstemmelse med gældende retningslinjer   
 

 

 

Færdigheder Gennemgået Kan udføre 

Kan klargøre og tjekke en standardplads efter den gældende instruks   

Kan selvstændigt tjekke standardpladsen ved overtagelse af patient ved 
vagtskifte i henhold til instruks 

  

Kan identificere og rette fejl og/eller mangler på standardpladsen   

Kan anvende relevant viden om det medicotekniske apparatur, som findes på 
standardpladsen 

  

Kan tømme og rengøre en standardplads under hensynstagen til hygiejniske 
forholdsregler 
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9. EPJ – Minikompetencekort 

 

Kompetencer 

At sygeplejersken tilegner sig viden og færdigheder i forhold til brugen af EPJ 

 

Viden Gennemgået Kan udføre 

Har kendskab til betydningen af ikoner og de mest anvendte funktioner på  
afsnits- og patientniveau 

  

Har kendskab til indlæggelse, overflytning og udskrivelse af patienter i EPJ   

Har kendskab til sfi’er, den daglige dokumentation og de forskellige måder, 
hvorpå data kan genfindes i EPJ 

  

 

Færdigheder Gennemgået Kan udføre 

Kan indlægge en patient uden kontakt direkte i EPJ   

Kan overflytte en patient til og fra en anden afdeling   

Kan udskrive en patient, herunder oprette en dødskontakt efter mors   

Kan finde og dokumentere daglige observationer    

Kan anvende trykknapsintegrations programmer   

Kan ordinere og administrere medicin   

Kan bestille blodprøver og bruge standardpakker   

Kan bestille mikrobiologiske prøver    

Kan bestille blodprodukter og klargøre til opsætning   

Kan tilgå billedediagnostik og finde scanningssvar   

Kan finde og aflytte diktater   
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10. Klinisk Logistik – Minikompetencekort 
 

Kompetencer 

At sygeplejersken tilegner sig viden og færdigheder i nødvendige funktioner i Klinisk Logistik 

 

Viden Gennemgået Kan udføre 

Kender til de forskellige elementer i patientkomponent   

Kender til afsnittets arbejdsgange for hvem der udfylder hvilke oplysninger   

Kender til hvilke informationer man kan tilgå via Klinisk Logistik   

Hvis anvendt - forståelse for hvordan patientkald er tilknyttet telefon via 
Klinisk Logistik  

  

 

Færdigheder Gennemgået Kan udføre 

Finde sig selv frem   

Koble telefonnummer til sig selv    

Koble sig selv op til en patient    

Finde nummer til vagthavende læge og koordinator    

Finde nummer til samarbejdspartnere    

Sende en advisering    

Reservere en seng og indlægge en patient   

Skifte speciale, stamafdeling, indlæggelsesdiagnose og vigtig info   

Kan udfylde relevante informationer på Klinisk Logistisk    

Tilgå Anywhere via EPJ   
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Undervisningsdage  
 
I anden måned af ansættelsen afvikles 4 undervisningsdage, som er beskrevet herunder. 
 

Dag 1 

 

Emne: (ABCDE) Observation af den intensive patient 
Læringsmål: 

 At sygeplejersken opnår viden om observation og monitorering af den intensive patient  

 At sygeplejersken kender de mest almindelige observationer/målinger indenfor de forskellige 
organsystemer og patienten som helhed, samt ord og begreber, der anvendes 

 At sygeplejersken kender til det medicotekniske apparatur, der betinger observation og 
monitorering af intensivpatienten, samt de fremmedlegemer, der måtte muliggøre observation, 
monitorering og behandling 

 At sygeplejersken identificerer ændringer i patientens tilstand ud fra observation og monitorering 

 At sygeplejersken opnår viden om sygeplejerskens ansvar i forhold til at reagere på ændringer i 
patientens tilstand 

 At sygeplejersken kan relatere observationer og målinger til patientens diagnose/tilstand, samt til 
de undersøgelser og den behandling 

 At sygeplejersken kender systematikken bag ABCDE-vurdering 

 

Indhold: 

 Klarlægning af observationer og målinger indenfor 
o det psykosociale - livshistorie, KRAM, kommunikation, netværk, boligforhold m.m. 
o CNS/Neurologi/psykisk tilstand 
o Respiration 
o Cirkulation 
o Nyrefunktion 
o Mave- og tarmfunktion/ernæring 
o Lever-, galde og pancreasfunktion 
o Infektion 
o Hud og slimhinder 
o Funktion og færdigheder 

 Diverse fremmedlegemer, som anvendes indenfor ovennævnte områder 

 Undersøgelser, som relaterer sig til ovennævnte områder 

 Behandling/medicin, som kan anvendes indenfor ovennævnte områder 

 Gennemgang af ABCDE-systematikken 
 

Litteratur: 
Schmidt, Kjær og Jappe (2016): Kap. 5 Observation og monitorering s. 81-99. I Sygepleje på intensiv af 
Dreyer, Schmidt og Langhorn (red). Munksgaard. 
Langvad og Rosendahl (2016): Kapitel 19 Håndtering af medicinsk teknisk udstyr - viden, færdigheder og 
kompetence s. 212-218. I Intensivsygepleje af Baktofte & Wolder(red). Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 
Thim, Krarup, Grove og Løfgren(2010): ABCDE -systematisk tilgang til patienter med kritisk sygdom. I 
Ugeskrift for Læger 172(47): 3264-3266.  
Relevante instrukser i E-dok: 
Monitorering og observation af intensiv patient, Øst 2, Nord 2. 
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 Dag 2 

 

Emne: Sygepleje til den respirationsinsufficiente patient 
 
Læringsmål 

 At sygeplejersken redegør for den normale respirationsfysiologi 

 At sygeplejersken redegør for forskellen på hypoxæmisk og hyperkapnisk respirationsinsufficiens 

 At sygeplejersken identificerer tegn på respirationsinsufficiens og kombinerer tegnene med 
respirationsfysiologien 

 At sygeplejersken identificerer patofysiologisk forhold ved pneumoni, KOL og ARDS 

 At sygeplejersken redegør for anvendelse af iltbehandling, High-flow behandling og CPAP og 
beskriver rationalet for valg af disse terapier 

 

 
Indhold 

 Kort repetition af den normale respirationsfysiologi 

 Begreber: hypo- og hyperventilation, hypoxæmi og hyperkapni 

 Betydning af funktionel recidualkapacitet 

 Monitorering af patientens respiratoriske status 

 Kliniske tegn ved de forskellige patofysiologiske forandringer og handlinger til at afhjælpe 
problemerne/symptomerne 

 Handlinger til at forbedre iltningen og til at minimere hyperkapni 

 Tolkning af arterieblodgasser og relatering til kliniske tilstande 
 

Litteratur 
Hedenstierne, G. (2014): Kap. 16, Respirationsfysiologi s. 175-190. I Intensiv medicin af Larsson og 
Rubertson (red). Fadl's Forlag. 
Wiklund, L (2014): Kap. 10, Syre-basestatus på intensivafdelingen s. 109-115. I Intensiv medicin  af Larsson 
og Rubertson (red). Fadl's Forlag. 
Pedersen et al (1994): Intensiv kardiologi . Organismens syre-base ligevægt s. 41-45. Astra Danmark. 
Relevante instrukser i E-dok: 
Iltterapi via Evita XL, Tør nasal Iltterapi, CPAP-terapi, Taleventil, Thormanns næse. 

 
Emne: Sygepleje til patienten i respirator 
Læringsmål: 

 At sygeplejersken nævner og definerer de grundlæggende principper for respiratorbehandling 

 At sygeplejersken redegør for patienters oplevelse af at være intuberet 

 At sygeplejersken redegør for de mest almindelige komplikationer til respiratorbehandling 
 At sygeplejersken redegør for observationer og plejeopgaver i forbindelse med 

respiratorbehandling 

 At sygeplejersken anvender simple strategier i forhold til at kommunikere med respiratorpatienten 
 

Indhold: 

 Grundlæggende principper i respiratorbehandling: 

 Invasiv/non-invasiv behandling 

 Kontrolleret/støttet ventilation  

 Tubetyper/trakeostomi 
 
Sygeplejerskens observationer og plejeopgaver ifm. respiratorbehandling: 

 Indikationer for intubation – ABCDE vurdering 
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 Sygeplejerskens opgaver i forbindelse med intubation 

 Vurdering af sufficient ventilation 

 Compliance med respirator, tubetolerance og dyspnø 

 Alarmer 

 Sugning – komplikationer til sugning 
 

Patientens oplevelse af respiratorbehandling: 

 Dyspnoe 

 Tubegener 

 Smerter 

 Tørst 

 Dysfagi 
 

Kommunikation med den respiratorbehandlede patient: 

 Kommunikationsprincipper og kommunikationsredskaber 

 Indikationer for ekstubation 

 Respiratoraftrapning  
 

Litteratur: 
Kjær og Holm (2016): Kap. 6, Patienten i respiratorbehandling s. 101-117 + s. 119-129 om NIV-behandling.  
I Sygepleje på intensiv af Dreyer, Schmidt og Langhorn (red). Munksgaard. 
Sørensen, Dorthe (2016): Kap. 3, Noninvasiv ventilation til patienter med akut 

respirationssvigt s. 46-56. I Intensivsygepleje af Baktofte & Wolder (red). Nyt Nordisk Forlag 

Arnold Busck. 

Relevante instrukser i E-dok: 
Intubation, Respirator;sygepleje og behandling, NIV-behandling, Respiratorudtrapning, Ekstubation 
 

 
 

Dag 3 
 

Emne: Syre-base forstyrrelser, NIV og casearbejde 
Læringsmål 

 At sygeplejersken redegør for betydningen af at opretholde normal PH 

 At sygeplejersken nævner og definerer respiratorisk og metabolisk acidose og alkalose 

 At sygeplejersken definerer kompensationsmekanismer og genkender disse i arterieblodgasserne 

 At sygeplejersken begynder at kunne kombinere arterieblodgasser med kliniske tilstande 

 

Indhold 

 Den præanalytiske fase 

 Hvilke oplysninger får man af en arterieblodgas 

 Definitioner: pH, syre, base 

 Regulation af syre-basebalancen 
 Respiratorisk acidose og alkalose 

 Metabolisk acidose og alkalose 

 Kompensationsmekanismer 

 Tolkning af arterieblodgasser og relatering til kliniske tilstande 

Litteratur 
Pedersen et al (1994): Intensiv kardiologi. Organismens syre-base ligevægt s. 41-45. Astra Danmark.  
Wiklund, L. (2014): Kap. 10, Syre-basestatus på intensivafdelingen s. 109-115. I Intensiv medicin af Larsson 
og Rubertson (red).  Fadl's Forlag. 
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 DAG 4 Cirkulation 
 

Emne: Væske- og elektrolyt behandling til den intensive patient 

Læringsmål: 

 At sygeplejersken redegør for, hvordan patientens væskestatus vurderes 

 At sygeplejersken redegør for beregning af patientens væskebehov 

 At sygeplejersken nævner og definerer tilstandene hypovolæmi, overhydrering og dyshydrering 

 At sygeplejersken identificerer elektrolytforstyrrelser og beskriver principper for korrektion af 
elektrolytforstyrrelser (hypo/hyper natriæmi og kaliæmi) 
 

Indhold:  

 Kroppens vand og elektrolytindhold 

 Hydreringsforstyrrelser; hypovolæmi, overhydrerring og dyshydrering 

 Elektrolytforstyrrelser, årsager og korrektion (hypo/hyper natriæmi og kaliæmi) 

 Beregning af væskebehov 
 

Litteratur: 
Jespersen & Kølsen Petersen (2017): Praktisk væske- og elektrolytbehandling. Kap. 1, s. 11-17 + kap. 2, s. 
18-26 + kap. 3, s. 27-33 + kap. 4., s. 34-42. Munksgaard. 

 

Emne: Sygepleje til patienten med septisk shock 

Læringsmål: 

 At sygeplejersken redegør for symptomer på organpåvirkning som følge af septisk shock 

 At sygeplejersken nævner den patofysiologiske årsagsmekanismer til symptomerne 

 At sygeplejersken redegør for hyperdynamisk og hypodynamisk fase af septisk shock 

 At sygeplejersken nævner principper for væskeresucitation 

 At sygeplejersken nævner virkning, farmakinetik og bivirkning ved Noradrenalin og Adrenalin 

 At sygeplejersken kombinerer den patofysiologiske årsagsmekanisme til kredsløbssymptomer, 
lungesymptomer og nyrefunktion 

 At sygeplejersken identificerer relevvante dyrkninger og blodprøver til patienter med septisk 
shock. 

Indhold:  

 Årsager til septisk shock 

 Patofysiologiske årsagsmekanisme til organsymptomer: dilatation og utæthæd af karbanen og 
deraf følgende påvirket makro- og mikrocirkulation 

 Organsymptomer ved septisk shock med særlig fokus på kredsløb, lunge- og nyrefunktion 

 Blodsukkerproblemer i forbindelse med septisk shock 

 Væskeresucitation og vasoaktive midler (Noradrenalin og Adrenalin), virkning og bivirkning 

 Hyperdynamisk og hypodynamisk fase af septisk shock 

 Afklaring af årsag til septisk shock: afklaring af infektionsfokus 

 relevante observationer og pleje- og behandling af patienten med septisk shock 

 Udvikling af DIC i forbindelse med septisk shock; mikrotrombisering og forbrugs koagulopati. 
 

Litteratur: 
 Berg, Søren (2014): Kap. 39, s. 426-432 Septisk shock. I Intensiv medicin af Larsson og Rubertson (red). 
Fadl's Forlag. 

 

Emne: Sygepleje til den kredsløbsustabile patient, inkl. vasoaktive midler 
Læringsmål: 

 At sygeplejersken redegør for den almene kredsløbsmonitorering af den kritisk syge patient 

 At sygeplejersken identificerer kliniske og parakliniske symptomer på kredsløbsustabilitet 
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 At sygeplejersken nævner årsager til kredsløbssvigt 

 At sygeplejersken nævner observationer ved højre- og venstresidigt hjertesvigt 

 At sygeplejersken redegør for udvagte vasoaktive lægemidlers virkning ved kredsløbsinsufficiens 

 At sygeplejersken redegør relevante indledende handlinger ved kredsløbssvigt 
 

Indhold: 

 Kredsløbsfysiologi, herunder sammenhæng mellem hjertets pumpekraft, intravaskulær volumen, 
blodtryk og karmodstand 

 Shock- hypoperfusion 

 Kredsløbsshock 

- Hypovolæmisk Shock 

- Cardiogent shock 

- Obstruktivt shock 

- Anafylaktisk shock 

- Destribuivt shock, septisk shock 

 Observationer og monitorering (dag 1) 

- Invasivt og noninvasivt blodtryk 

- CVP 

- Kliniske observationer 

 Optimering af organperfusion 

- Volumen terapi 

- Vasoaktive lægemidler - indikation, virkning og bivirkning af noradrenalin og adrenalin 
 

Litteratur: 
Schmidt, Kjær og Jappe (2016): Kap. 5 Observation og monitorering s. 81-99. I Sygepleje på intensiv af 
Dreyer, Schmidt og Langhorn (red). Munksgaard. 
Sand Olav et al (2015): Menneskets anatomi og fysiologi, kap 9. s. 266-312. Gads Forlag.  
Eikeland, Gimnes og Holm (2015): Sjokktilstander s. 577-583. I Intensiv sykepleie af Gulbrandsen og 
Stubberud (red).  Cappelen Damm Akademisk. 
Jespersen & Kølsen Petersen (2017): Praktisk væske og elektrolytbehandling, s. 21-24. Munksgaard. 

 
Emne: EKG 

Læringsmål: 
At sygeplejersken redegør for sinusrytme, identificerer afvigelse i hjerterytmen herunder AFLi og 
ekstrasystoler 

 
Indhold: 

 Hjertets blodforsyning 

 Impulsledningssystemet 

 Sinusrytme 

 AFLi 

 Aflagren 

 Ekstrasystoler 

 Stødbare rytmer VT, VK 

 E learning: EKG optagelse 
 

Litteratur: 
Hampton, J (2010): EKG- let at se, kap. 1 s. 15-31 + kap. 3, s. 61-90. Munksgaard. 
Lommevejledning i almene arytmier - fortolkning og behandling Ambv. 
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Forventningssamtale 

 

Kære nye kollega 

 

 

 

Vi har planlagt en forventningssamtale med dig:_________________  

 

Deltagerne i samtalen vil være dig, intro- og oplæringsansvarlig, mentor og evt. 
afdelingssygeplejerske. 

Efter samtalen er det din opgave at skrive et kort referat, som sendes videre til mentor og 
intro- og oplæringsansvarlig senest 1 uge efter samtalen.            

  

I samtalen vil vi komme ind omkring: 

 At være nyansat sygeplejerske - vilkår, rammer og roller 

 Gensidige forventninger mellem dig og din vejleder/mentor. 

 Følgedagene med vejleder og mentor – hvornår og hvordan? 

 Skitsering af vejleder og mentors ansvar ift din oplæring. 

 Tillid og fortrolighed - Gode rammer for læring - hvad hvis noget går skævt?  

 De kommende samtaler 

 

I forberedelsen til samtalen vil vi bede dig overveje: 

 Hvordan lærer du bedst? Tidligere erfaringer/det optimale læringsrum?  
Er der noget som du ved, du har svært ved/er rigtig god til? 

 Dine egne tanker og forventninger til introduktionsperioden – Hvad ser du frem til? 
Hvad kan evt. bekymre dig? Hvordan vurderer du det præsenterede 
Oplæringsprogram? 

 

 

Vi glæder os til samtalen med dig. 



UDKA

ST 
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Statussamtale - ca. 8 uger 
 

 

Kære kollega 
 
Som del af dit oplæringsforløb, har vi planlagt en 1. status samtale med dig: _________________ 

 

Deltagerne i samtalen vil være dig, intro- og oplæringsansvarlig, mentor og 
afdelingssygeplejerske. 
 
Efter samtalen er det din opgave at skrive et kort referat, som sendes videre til mentor og 
intro- og oplæringsansvarlig senest 1 uge efter samtalen.        
 

I samtalen vil vi komme ind omkring: 

 Hvordan trives du med at være ansat? (evt. opfølgning fra sidste samtale). 

 Feedback fra din vejleder/mentor i forhold til læringsma l for uddannelsesdagene og 

minikompetencekort. 

 Følgedage med din vejleder/mentor - følgeskab nu og fremadrettet, udbytte. 

 Oplæringsprogrammet generelt - undervisningsdage, emner og intro i afdelingen.   

 Arbejdsplan - kommentarer 

 Status - føler du dig klar til at ga  alene? 

 De kommende samtaler og tiden der kommer. 

 

I forberedelsen til samtalen vil vi bede dig overveje: 

 

 Dine egne tanker - ”Hvordan ga r det?” - ba de socialt og fagligt. 

 Hvad er en god dag for dig pa  afdelingen? 

 Gode læringssituationer - oplevelser, er der noget der skal ændres? 

 Fokusomra der - er der noget du mangler/ har særlig interesse i ? 

 Overvejelser omkring at ga  selvstændigt. 

 

Vi glæder os til samtalen med dig.  

  



UDKA

ST 
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 Statussamtale - ca. 6 mdr    
 

 

Kære kollega 

Som del af dit oplæringsforløb, har vi planlagt en 2. status samtale med dig: _________________  

Deltagerne i samtalen vil være dig, intro- og oplæringsansvarlig, mentor og 
afdelingssygeplejerske. 

Efter samtalen er det din opgave at skrive et kort referat, som sendes videre til mentor og 
intro- og oplæringsansvarlig senest 1 uge efter samtalen.    

     

I samtalen vil vi komme ind omkring: 

 Status - Hvordan trives du med at være ansat? (evt. opfølgning fra sidste samtale). 

 Feedback fra din vejleder/mentor i forhold til læringsmål for uddannelsesdagene 

og minikompetencekort. 

 Følgedage med din vejleder/mentor - følgeskab nu og fremadrettet, udbytte. 

 Formativ evaluering. 

 Arbejdsplan - kommentarer. 

 De kommende samtaler og tiden der kommer. 

 

I forberedelsen til samtalen vil vi bede dig overveje: 

 Dine egne tanker - ”Hvordan går det?” - både socialt og fagligt. 

 Hvad er en god dag for dig på afdelingen?   

 Oplevelser - både gode og vanskelige?  

 Fokusområder - hvordan bruger du dine kompetencer fra tidligere/er der noget du 

har særlig interesse i fremadrettet? 

 

Vi glæder os til samtalen med dig. 



UDKA

ST 
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Afsluttende samtale - 1 år 
 

 
 

Kære kollega 
 
 
Som del af dit oplæringsforløb, har vi planlagt en 3. status/afsluttende samtale med dig: 

_________________  

Deltagerne i samtalen vil være dig, intro- og oplæringsansvarlig, mentor og 
afdelingssygeplejerske. 
 
Efter samtalen er det din opgave at skrive et kort referat, som sendes videre til mentor og 
intro- og oplæringsansvarlig senest 1 uge efter samtalen.       
 

I samtalen vil vi komme ind omkring: 

 

 Status - Hvordan er det ga et det sidste a r? Trives du med at være ansat? (evt. 

opfølgning fra sidste samtale). 

 Feedback fra din vejleder/mentor i forhold til læringsma l for uddannelsesdagene og 

minikompetencekort. 

 Følgedage med din vejleder/mentor - udbytte, forslag til ændringer. 

 Formativ evaluering. 

 Arbejdsplan - kommentarer. 

 Hvad vil du gerne nu, forventninger fremover? 

 Specialuddannelse / mentor? 

 

I forberedelsen til samtalen vil vi bede dig overveje: 

 

 Dine egne tanker - ”Hvordan ga r det?” - ba de socialt og fagligt. 

 Oplevelser - ba de gode og vanskelige?  

 Fokusomra der - hvordan bruger du dine kompetencer fra tidligere/er der noget du 

har særlig interesse i fremadrettet? 

 
 
Vi glæder os til samtalen med dig.  



UDKA

ST 
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Skema til Formativ evaluering d. 
 

 

Navn 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor skal jeg hen? 

Hvad er det jeg skal kunne 

gøre med min viden og 

mine færdigheder? 
(kompetencekort) 

Hvor er jeg nu? Hvad kan 

jeg nu og hvad ved jeg 

nu? Refleksion over 

konkrete praksissituationer 

ud fra SOLO og Model for 
praktiske færdigheder. 

Hvordan kommer jeg 

videre? Hvad er næste 
skridt på vejen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDKA

ST 
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Pædagogiske redskaber 

SOLO-taksonomi 

Anvendes som redskab til evalueringer af den nyansatte sygeplejerskes/kursists anvendelse 
af viden. 

 

SOLO-taksonomien er yderligere beskrevet:  

 I Idé og læringskatalog, Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. 
 På lommekort. 

 

 

  



UDKA

ST 
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Model for praktisk færdighedsudøvelse 

Anvendes: 

 Ved før-, under- og eftervejledning 
 

 Ved evaluering af den nyansatte sygeplejerskes/kursists praktiske 
færdighedsudøvelse 

 
 Ved egen refleksion og selvevaluering. 

 
 Ved analyse af sygeplejesituationer 

 
 Til at sætte fokus på den nyansattes faglighed frem for personlighed 

 
 

 

Model for praktisk færdighedsudøvelse er yderligere beskrevet:  

 I Idé og læringskatalog, Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. 
 På lommekort. 

 

 

  



UDKA

ST 
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Pædagogisk refleksionsmodel 

Modellen indeholder følgende dimensioner: 

 
 Målrettet undersøgelse af egen praksis 

 Refleksion over praksis 

 Inddragelse af patientperspektivet 

 Integrering af fagets viden, forskning, og den professionelle erfaring 

 Kendskab til den organisatoriske ramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den pædagogiske refleksionsmodel er yderligere beskrevet:  

 I Idé og læringskatalog, Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. 
 På lommekort. 

 


