
VEDLEGG 6 
 

Evaluering av undervisningsopplegg FFR Respirasjon 25.02 før 

undervisningen: 

 

I hvor stor grad har du tilegnet deg anatomi og fysiologi – kunnskaper om 

respirasjonssystemet gjennom nettbasert læring og pensum i forkant av denne 

undervisningen? 

 

1 2 3 4 5 

Sett ring rundt din egenvurdering av kunnskap. 1= lite kunnskap 2= noe kunnskap 3= middels god kunnskap 4 = god kunnskap 5= meget god  

 

 

 

I hvor stor grad opplever du at dine kunnskaper i anatomi og fysiologi er integrert i din 

sykepleiefaglige tenkning? 

 

1 2 3 4 5 

Sett ring rundt. 1= liten grad 2= noe grad 3= middels grad 4= stor grad 5= meget stor grad 

 

 

I hvilken grad er kunnskaper i anatomi, fysiologi og patofysiologi av betydning for planlegging  

av sykepleie og iverksettelse av tiltak til en pasient med respirasjonsbesvær? 

 

1 2 3 4 5 

Sett ring rundt. 1= liten grad 2= noe grad 3= middels grad 4= stor grad 5= meget stor grad 

 

 

 

 

 

 



VEDLEGG 6 
 

 

Evaluering av undervisningsopplegg FFR Respirasjon 25.02 etter 

undervisningen: 

 

I hvor stor grad har du tilegnet deg anatomi og fysiologi – kunnskaper om 

respirasjonssystemet gjennom nettbasert læring og pensum i forkant av denne 

undervisningen? 

 

1 2 3 4 5 

Sett ring rundt din egenvurdering av kunnskap. 1= lite kunnskap 2= noe kunnskap 3= middels god kunnskap 4 = god kunnskap 5= meget god  

 

 

 

I hvor stor grad opplever du at dine kunnskaper i anatomi og fysiologi er integrert i din 

sykepleiefaglige tenkning? 

 

1 2 3 4 5 

Sett ring rundt. 1= liten grad 2= noe grad 3= middels grad 4= stor grad 5= meget stor grad 

 

 

I hvor stor grad tror du kunnskaper i anatomi, fysiologi og patofysiologi er av betydning for 

utøvelse av sykepleie og iverksettelse av tiltak til en pasient med respirasjonssvikt? 

 

1 2 3 4 5 

Sett ring rundt. 1= liten grad 2= noe grad 3= middels grad 4= stor grad 5= meget stor grad 
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Med utgangspunkt i læringsmålene: 

 Lære å bruke PPS som digitalt verktøy i sykepleieutøvelsen til pasienter med respirasjonssvikt 

 Kjenne igjen faktorer som påvirker respirasjon 

 Lære viktige observasjoner og faglige vurderinger tilknyttet respirasjon 

 Kunne telle respirasjonsfrekvens 

 Kunne vurdere respirasjnskvalitet  

 Kjenne til faktorer som påvirker respirasjon 

 Kunne dokumentere systematiske vurderinger og kliniske observasjoner 

 Leiring 

I hvor stor grad opplever du at dagens undervisning og aktiviteter har oppfylt læringsmålene? 

1 2 3 4 5 

Sett ring rundt. 1= liten grad 2= noe grad 3= middels grad 4= stor grad 5= meget stor grad 

 

På en skala fra 1-5 der 1 er dårligst og 5 er best, hvordan vil du skalere: 

a) Introduksjonsundervisning:   

b) Organisering av dagen (introduksjon/ stasjonsarbeid/rullering) :    

c) Lokalene:  

d) Tidsbruk på de ulike stasjonene:  

e) Måloppnåelse mht å integrere anatomi/fysiologi/patofysiologi i sykepleiefaglig 

tenkning:   

 

Egne kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEDLEGG 6 
 

Evaluering av undervisningsopplegg FFR Sirkulasjon 26.02 før 

undervisningen: 

 

I hvor stor grad har du tilegnet deg anatomi og fysiologi – kunnskaper om 

sirkulasjonssystemet gjennom nettbasert læring og pensum i forkant av denne 

undervisningen? 

 

1 2 3 4 5 

Sett ring rundt din egenvurdering av kunnskap. 1= lite kunnskap 2= noe kunnskap 3= middels god kunnskap 4 = god kunnskap 5= meget god  

 

 

 

I hvor stor grad opplever du at dine kunnskaper i anatomi og fysiologi er integrert i din 

sykepleiefaglige tenkning? 

 

1 2 3 4 5 

Sett ring rundt. 1= liten grad 2= noe grad 3= middels grad 4= stor grad 5= meget stor grad 

 

 

I hvilken grad er kunnskaper i anatomi, fysiologi og patofysiologi av betydning for planlegging  

av sykepleie og iverksettelse av tiltak til en pasient med sirkulasjonssvikt? 

 

1 2 3 4 5 

Sett ring rundt. 1= liten grad 2= noe grad 3= middels grad 4= stor grad 5= meget stor grad 

 

 

 

 

 

 



VEDLEGG 6 
 

 

Evaluering av undervisningsopplegg FFR Sirkulasjon 26.02 etter 

undervisningen: 

 

I hvor stor grad har du tilegnet deg anatomi og fysiologi – kunnskaper om 

sirkulasjonssystemet gjennom nettbasert læring og pensum i forkant av denne 

undervisningen? 

 

1 2 3 4 5 

Sett ring rundt din egenvurdering av kunnskap. 1= lite kunnskap 2= noe kunnskap 3= middels god kunnskap 4 = god kunnskap 5= meget god  

 

 

 

I hvor stor grad opplever du at dine kunnskaper i anatomi og fysiologi er integrert i din 

sykepleiefaglige tenkning? 

 

1 2 3 4 5 

Sett ring rundt. 1= liten grad 2= noe grad 3= middels grad 4= stor grad 5= meget stor grad 

 

 

I hvor stor grad tror du kunnskaper i anatomi, fysiologi og patofysiologi er av betydning for 

utøvelse av sykepleie og iverksettelse av tiltak til en pasient med sirkulasjonssvikt? 

 

1 2 3 4 5 

Sett ring rundt. 1= liten grad 2= noe grad 3= middels grad 4= stor grad 5= meget stor grad 
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Med utgangspunkt i læringsmålene: 

 Lære å bruke PPS som digitalt verktøy i sykepleieutøvelsen til pasienter med sirkulasjonssvikt 

 Kjenne igjen faktorer som påvirker sirkulasjon 

 Lære viktige observasjoner og faglige vurderinger tilknyttet sirkulasjon 

 Lære å observere hud i forhold til perifer sirkulasjon og hudstatus 

 Kunne palpere puls 

 Kunne vurdere pulsens kvalitet 

 Kunne måle BT ved hjelp manuelt BT måler  

 Kjenne til faktorer som påvirker BT 

 Kunne dokumentere sine systematiske vurderinger og kliniske observasjoner 

 Kunne legge kompresjonsbind 

 Leiring 

 

I hvor stor grad opplever du at dagens undervisning og aktiviteter har oppfylt læringsmålene? 

1 2 3 4 5 

Sett ring rundt. 1= liten grad 2= noe grad 3= middels grad 4= stor grad 5= meget stor grad 

 

På en skala fra 1-5 der 1 er dårligst og 5 er best, hvordan vil du skalere: 

a) Introduksjonsundervisningen:  

b) Organisering av dagen (introduksjon/stasjonsarbeid/rullering) :    

c) Lokalene:  

d) Tidsbruk på de ulike stasjonene:  

e) Måloppnåelse mht å integrere anatomi/fysiologi/patofysiologi i sykepleiefaglig 

tenkning:   

 

Egne kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


