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Fremtidens helsevesen
• Noen kjennetegn

– Komplekse pasientforløp
– Kompleks beslutningstaking for helsepersonell
– Mange grupper helsepersonell involvert
– Ytterligere digitalisering
– Rask endringstakt 

• Visjon 
– NTNU skal utdanne klinisk dyktige, kritisk tenkende og 

innovative sykepleiere
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Framtidens sykepleiekompetanse 

• Sykepleie i en kompleks helsetjeneste i møte med 
pasienter med komplekse helseproblemer krever 
sykepleiere som (blant annet) er gode til:
– Å se etter
– Å høre etter
– Å kjenne etter

…ved hjelp av systematisk bruk av kjernekompetansene 
inspeksjon, auskultasjon, palpasjon og perkusjon
…..samt gjøre systematiske «pasientintervju» for å få 
informasjon om pasienten opplevelse av egen helse
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SKUV: Nytt eller gammelt nytt??
Systematisk Klinisk Undersøkelse og Vurdering

ABCDE Klinisk undersøkelse

SKUV Sykepleieanamnese

Innkomst NEWS        VIPS
Kartlegging HPF

Datasamling
Screening Topp-til-tå-undersøkelse
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SKUV  - Hva?

Del av den helhetlige datainnsamling, definert som:

”A systematic data collection methode that uses the senses of
sight, hearing, smell and touch to detect health problems. There
are four tecniques used in physichal assessment and these are: 
inspection, palpation, percussion and ausculation.”
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SKUV – hvorfor?
• Styrke sykepleierens basiskompetanse i å undersøke

og vurdere pasientens behov for sykepleie og beslutte
tiltak. 

• Fokus og undersøkelser som hjelper sykepleieren i å 
observere og vurdere relatert til medisinsk diagnose og 
behandling.

• Fremme tidlig oppdagelse av forverret tilstand
• Fremme tydelig kommunikasjon om pasientenes 

helsetilstand mellom helsepersonell.
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ABCDE
Primærundersøkelsen

Et prioriteringssystem med en 
undersøkelsesrekkefølge, en tiltaksrekkefølge og en 
rapporteringsrekkefølge (ISBAR)



HEAD–TO-TOE
Health assessment & physical examination (Jarvis)

• Vitale tegn
• Høyde og vekt 
• Smerter 
• Mental status
• Kognitiv funksjon
• Ernæring
• Rusmisbruk
• Vold og seksuelt misbruk

Head-to-toe
• Skin, hair and nails
• Head, face, and neck
• Eyes and ears
• Breast and axillae
• Thorax and lungs
• Heart
• Peripheral vascular system and 

lymphatics
• Abdomen
• Musculoskeletal system
• Neurologic system
• Male and female genotourinary

system
• Anus, rectum and prostate

Head-to -toe
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Framtiden vil uansett komme!

• Vi kan velge å være i front 
og påvirke, eller om vi vil 
være bakpå..

• Å velge å være i front vil ofte  
kreve noe nytt og 
annerledes – som vi kanskje 
ikke lærte i egen utdanning.
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Krever samarbeid om læring og  
utvikling
• Vi skal i felleskap utdanne framtidens sykepleiere

– Helsetjenesten er i stadig endring, vi må endre oss 
sammen med den
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Hvordan få til dette...?
«Utdanningsfolk» og klinikere sammen…!

• Kombinerte stillinger kan være en måte
• St Olav og NTNU fikk tildelt midler til nettopp dette 

fra regionalt samarbeidsorgan for studieåret 
2017/2018.
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Vår måte

• En person fra hver institusjon ansatt i kombinert 
stilling:
– Cecilie Murray 30% (St Olav)
– Lene Blekken 30% (NTNU)
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Høst 2017

• Forberedelsesfase: ledet av Cecilie og Lene
– 8 sykepleiere rekruttert som 

«ressursgruppe/endringsagenter»
– Avsatt 5 dager til fordypning i SKUV som forberedelse til 

å skulle holde kursdager til hele pleiegruppa ved 
ortopedisk avdeling.
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Vår 2018

• Gjennomføringsfase: ledet av Cecilie og Lene
– Ressursgruppa gjennomfører kurs til hele pleiegruppa (ca

120 stk) alle sengepostene
– Fem K-dager benyttet til kursdager

• Halv dag med teori, halv dag med praktisk trening på 
simuleringsenheten, NTNU
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Studenter som del av 
implementeringsstrategien 

• Ortopedisk avdeling har parallelt studentgrupper i 
praktiske studier (ca 12 stud per periode)
– Avdelingen veileder studenter etter 

hovedveiledermodellen
– Veiledere, inkludert praksislærer – fokus på alle 

læringsmål, men SKUV får ekstra oppmerksomhet 
– Lærer veileder i SKUV med å undersøke pasienter 

sammen med studenter
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Evaluering

• Utviklet et todelt spørreskjema for sykepleiere og 
sykepleierstudenter (måling før-etter)

– Del 1: Etterspør vurdering av egen kompetanse relatert til 
en rekke SKUV-undersøkelser

– Del 2: Etterspør vurdering av nytte av de samme 
undersøkelsene.

• Ett fokusgruppeintervju med en gruppe 
sykepleiere gjennomført juni 2018.
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Foreløpige tilbakemeldinger

• Kompetansen oppleves som viktig og nyttig
– Riktig retning for utvikling av sykepleiefunksjonen

• MEN … delvis utfordrende å skulle ta steget fra 
det å ha kunnskap om «det nye» til å skulle ta det i 
bruk i en hektisk hverdag 
– Inkludert i studentveiledning
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Noen flere tilbakemeldinger

• Men … kunnskapen tas sakte men sikkert 
i bruk av flere og flere ☺

• Opplever at grunnlaget for dialog med lege har blitt 
bedre

• Mener at dokumentasjonen har
blitt bedre
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Oppfølgingsprosjekt og Evaluering videre

• Ressursgruppe + Cecilie og Lene er med videre
– Månedlige dybdefokus 

• Spørreskjema en tredje gang mai/juni 2019
• Nytt fokusgruppeintervju mai/juni 2019
• Tre sykepleierstudenter ser på fremmende og 

hemmende faktorer for å ta i bruk ny kompetanse
�prosjektbachelor


