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Prosjektet hadde to hovedmålsettinger:



Å utvikle en modell for implementering av SKUV ved Ortopedisk avdeling ved hjelp av etablering av kombinerte stillinger.
Å utvikle en pedagogisk modell som bidrar til å styrke kunnskapsbasert og praksisnær undervisning og veiledning i
teoretiske og praktiske studer ved hjelp etablering av kombinerte stillinger

Implementeringsmodellen har involvert to personer i kombinert stilling, hver med 30% stilling som sammen har utviklet en
implementeringsmodell hvor det først ble rekruttert 8 ressurssykepleiere. Sykepleierne fikk avsatt 5 dager høsten 2017 til å øke
egen kompetanse i SKUV med tanke på at de skulle fungere som ressurspersoner og gjennomføre kursdager til alle sykepleiere
ved ortopedisk avdeling i løpet av våren 2018. Av praktiske hensyn avsatte avdelingen kompetansedagene til formålet. Dette er
etablerte dager i avdelingens årshjul. For å få inkludert alle sykepleierne ble det gjennomført 5 kursdager. Den siste ble
gjennomført 30. Mai 2018. Ca. 120 sykepleiere har i prosjektperioden gjennomført en SKUV-kursdag bestående av
teoriundervisning og praktiske øvelser. Under prosjektperioden (høst 2017/vår 2018) har avdelingene tatt imot mellom 10 og 18
studenter per praksisstudieperiode, totalt ca. 55 studenter fordelt over 4 praksisstudieperioder. I tillegg til de ordinære målene
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for praksis har studentene hatt spesiell fordypning på å få utviklet god vurderings- og beslutningskompetanse gjennom fokus på
SKUV.
Prosjektet ble evaluert ved hjelp av et todelt spørreskjema som først etterspurte vurdering av egen kompetanse i et sett med
kliniske undersøkelser og vurderinger, for deretter å etterspørre hvor nyttige undersøkelsene oppleves i eget arbeid. Som del av
dette prosjektet skulle alle sykepleiere ved ortopedisk avdeling svare på spørreskjemaet to ganger. En gang før deltakelse på
kurs i SKUV og på nytt avslutningsvis i prosjektet våren 2018. Sykepleierstudentene har svart på det samme spørreskjemaet i
starten og i slutten av praksisstudiene. I tillegg ble det gjennomført et fokusgruppeintervju med sykepleiere. Det ble
gjennomført 12. juni 2018.
Våren 2018 ble det søkt midler (praksismidler) til videreføring av prosjektet i perioden høst 2018 til vår 2019. Dette ble innvilget.
Som konsekvens av dette er ikke resultater fra spørreskjema og fokusintervju ferdig analysert. I videreføringen av prosjektet har
vi lagt inn et tredje målepunkt med spørreskjema som skal gjennomføres i april 2019 for alle sykepleiere og et nytt
fokusintervju. Studenter som har gjennomført sine praksisstudier ved ortopedisk avdeling i løpet av studieåret 18/19 har fulgt
samme veiledningsmodell med dybdefokus på SKUV som i forrige periode.
Evaluering av prosjektet så langt tyder på at sykepleiere som har deltatt på SKUV-kurs finner den nye kompetansen viktig for
eget arbeid, men at det kreves mer trening for å bli trygge i utførelse av undersøkelser og vurdering av pasientenes
helsetilstand. Dette gjelder også med tanke på trygghet i det å skulle ta den nye kunnskapen inn i veiledningen av studenter.
Denne erfaringen understøttes av forsking som sier at en kursdag ofte ikke er nok for å oppnå varig endring av praksis.
I videreføringsprosjektet er det opprettet et samarbeid mellom de rekrutterte ressurssykepleierne, prosjektlederne Cecilie
Murray og Lene Blekken, og ledelsen ved ortopedisk avdeling hvor vi har utarbeidet en plan for få endringen integrert i den
vanlige måten å jobbe på og dermed en varig endring av sykepleiepraksis og veiledningspraksis ved avdelingen.
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