
VEDLEGG 1 TIMEPLAN OG FORBEREDELSER 
 

Tema: Respirasjon 
Program for dagen 25.02: 

 

09.15 - 10.45: Respirasjon, teori v/May Wenche Undheim og Marita Albertsen 

11.00-12.00: Stasjonsarbeid med oppgaver tilknyttet respirasjon v/May Wenche Undheim, Marita 

Albertsen og Jorunn Westad 

12.00-12.30: Lunsj 

12.30-13.30: Stasjonsarbeid med oppgaver tilknyttet respirasjon 

13.45-14.45: Stasjonsarbeid med oppgaver tilknyttet respirasjon 

14.45-15.15: Oppsummering med evaluering 

 

Mål for dagens undervisning: 

 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 

 

 

Forberedelser: 

 PPS – Respirasjon  

Mekki & Holter (red) (2011) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Sykepleiebok 1. kap 17 

Sand, Sjaastad, Haug og Bjåli Menneskekroppen- fysiologi og anatomi. Kap 12 

Nettbasert undervisning i respirasjon med arbeidsoppgaver 

 

 

 

 



VEDLEGG 1 TIMEPLAN OG FORBEREDELSER 
 

Tema: Sirkulasjon 
Program for dagen 26.02: 

 

09.15 - 10.45: Sirkulasjon, teori v/May Wenche Undheim og Marita Albertsen 

11.00-12.00: Stasjonsarbeid med oppgaver tilknyttet sirkulasjon v/May Wenche Undheim, Marita 

Albertsen og Jorunn Westad 

12.00-12.30: Lunsj 

12.30-13.30: Stasjonsarbeid med oppgaver tilknyttet sirkulasjon 

13.45-14.45: Stasjonsarbeid med oppgaver tilknyttet sirkulasjon 

14.45-15.15: Oppsummering med evaluering 

 

Mål for dagens undervisning: 

 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 

 

 

Forberedelser: 

PPS-Sirkulasjon 

Mekki & Holter (red) (2011) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Sykepleiebok 1. 

kap 18 

Sand, Sjaastad, Haug og Bjåli Menneskekroppen- fysiologi og anatomi. Kap 9 

Nettbasert undervisning i sirkulasjon med arbeidsoppgaver 

 

 

 


