
Velkommen i medisinsk praksis 



Over 7800 personer jobber på SUS. Velkommen til oss! 

YouTube: https://youtu.be/oAcgmgnn-Kg

https://youtu.be/oAcgmgnn-Kg


• Trygghet

• Kvalitet

• Respekt

Vårt verdigrunnlag



• Mottaksklinikken: Medisinske avdelinger, kardiologisk avdeling og MOBA

• Klinikk for medisinsk service og ABK: Avdeling for blod og kreft.  

• Kvinne- og barnedivisjonen: Avdeling barne- og ungdomsklinikk

• Klinikk for hode – hals og rehabilitering: Nevrosenteret (nevrologisk 
avdeling) og avdeling for rehabilitering. 

Organisering i praksisperioden



MOBA

• Akuttmottak

• Akutt poliklinikk

• OBA

Observasjon og behandling av medisinske og kirurgiske 
pasienter med forventet kortvarig behandlingsforløp, 
f.eks.: commotio, appendisitt, intox

• Diagnostisk senter 

Målrettet og effektiv utredning for pasienter med ikke-
organspesifikke symptomer på mulig alvorlig sykdom



Nyreseksjonen: Sengepost 3B, nyre poliklinikk, dialysen 3C
• Utredning av nye pasienter og behandling av pasienter med kronisk nyresvikt

• Utredning for transplantasjon, behandling etter transpl., dialyse, peritonal dialyse/PD

• Drikke og diurese, elekrolytt- og væskebalanse

Infeksjonsseksjonen: Sengepost 3F, isolatpost 2I, reisemedisinsk senter, infeksjons-/ HIV poliklinikk
• Infeksjon ukjent fokus, pneumoni, endokarditt, osteomyelitt, sepsis, tbc, tropesykdommer. Langvarig AB-behandling. 

Blir gode på smitteregimer.

• Isolatposten er en moderne, ny post med isolater tilpasset ulike former for smitte - større behov for smitteisolering i 

vintersesongen (2I åpen 28. nov. – 1. mai). Kan evt. brukes i ekstraordinære situasjoner, f.eks. smittesituasjonen på 

nyfødtintensiv, Ebola.

Geriatrisk seksjon: Sengepost 1A, geriatrisk poliklinikk
• Eldre, skrøpelige pasienter med akutt funksjonssvikt. Tverrfaglig arbeidsmetode med blant annet egne ergoterapeuter 

og fysioterapeuter som en del av teamet.

Medisinsk avdeling



Gastromedisinsk seksjon: Sengepost 4H, gastro poliklinikk
• behandler/utreder ulike lidelser i mage- tarm kanalen, leveren, galleveier og bukspyttkjertelen. Vanlige diagnoser er 

anemi, hematemese, melena, magesmerter, oppkast og diare, IBD/Inflammatory Bowel Disease.

Lungeseksjonen: Sengepost 4G, lungepoliklinikk
• Lungekreft og KOLS. Intermediærstue med 4 sengeplasser: NIV- behandling, pustestøtte med maske - Bipap., 

trakeostomi, opplæring av hjemmerespiratorbehandling 

Endokrinologisk seksjon: Sengepost Diagnostisk, endokrinologisk poliklinikk
• Diabetes, andre forstyrrelser i hormonsystemet. Kan oppleve sjeldne diagnoser. 

• Diabetes fotteam: diabetiske fotsårpasienter

Klinisk immunologisk: Sengepost 3B, medisinsk poliklinikk
• Revmatiske sykdommer, autoimmune sykdommer. Kan oppleve sjeldne diagnoser.

Medisinsk dagpost 5H: lunge-, infeksjon- og immunologisk dagpost, cytostatika dagbehandling

forts. Medisinsk avdeling



Kardiologisk sengepost: 3G, 3H og KDP/Kardiologisk dagpost

MIO/intermediær-enhet MIKO
• MIKO: medisinsk intensiv pasienter som ikke trenger respiratorbehandling: sjokk (septisk, kardiogent eller 

hypovolemisk), lungeødem, STEMI, ketoacidose, ekstubert etter stans, alvorlig elektrolyttforstyrrelser, 

pågående GI-blødning, alvorlige intoxer, multiorgansvikt  med behov for kompleks behandling, NIV- med 

BiPAP, Optiflow- behandling

• MIO: andre typer kardiologiske pasienter 

Kardiologisk poliklinikk 

2N avdeling for hjerteintervensjon:
• PCI (perkutan cornonar intervensjon) - blokking

Kardiologisk avdeling



Avdeling for blod og kreftsykdommer

• Onkologi - 1K

• Hematologi - 2K

• Palliativ enhet

• Poliklinikk

• Stråleterapi

• Mobilt palliativt team (MPT)

Palliativ enhet (4 senger) kan brukes til alle typer pasienter og søkes fra hele SUS og fra kommunene. 
Vi må bli flinkere til å tenke palliasjon. Vi lever lenger og blir sykere jo eldre vi blir. Ikke alle kan eller skal behandles, men 
alle bør få optimal palliasjon. Sykepleiere må være pådrivere: Ta opp med legene om nødvendighet av videre utredning 
og behandling og sørge for palliativ behandling. 



Nevrologisk sengepost 6D
• Utredning og behandling av nevrologiske lidelser

Nevrologisk slagpost 6E
• Utredning og behandling av pasienter med hjerneslag

Nevrologisk poliklinikk
• Utredning og behandling av pasienter med nevrologiske lidelser, som Parkinsons, 

multippel sklerose (MS), epilepsi, hodepine og ALS

Nevrologisk avdeling



• Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa: 
• Seksjon for rehabilitering: følgetilstander etter ervervet hjerneskade, multitraumer, progredierende nevrologiske 

sykdommer i nervesystemet med rehabiliteringspotensiale (i hovedsak MS) og nevromuskulære sykdommer.

• Seksjon for habilitering (HAVO): helsetjenester til pasienter/brukere over 16 år med medfødt/tidlig påført sykdom eller 

skade som trenger habilitering

• Seksjon for fysikalsk medisin: diagnostikk/utredning, behandling og rehabilitering av personer med muskel- og 

skjelettlidelser

• Lærings- og mestringssenteret: 
• gruppebasert opplæring av pasienter og pårørende. Kurs for diverse pasientgrupper med kroniske lidelser om f.eks. 

KOLS-pasienter, IBD-pasienter 

• Seksjon for behandlingshjelpemidler: 
• administrerer Helse Stavangers utlån av medisinsk tekniske hjelpemidler for hjemmebehandling og forbruksmateriell

• Seksjon for fysioterapi, ergoterapi, logopedi- og sosionomtjeneste (Terapiavd.)

• Seksjon for klinisk ernæring
• kartlegger og vurderer ernæringsstatus og utarbeider individuell ernæringsplan for pasienter som har særskilte 

ernæringsbehov

Avdeling for rehabilitering



Den medisinske 
pasienten?

• Innlagt som Ø-hjelp (ca. 90%)

• Uavklart tilstand, utredning 
nødvendig

• Alvorlige infeksjoner, noen 
ganger m/smitte

• Akutt funksjonssvikt

• Kjent diagnose – forverring, 
behov for korreksjon av 
behandling / medikament



• Observasjon/kommunikasjon med pasienten viktig i.f.m.: 

• diagnose og behandling

• medikamenter, NB! Effekt og bivirkninger

• smertelindring

• hurtig avdekke forverring (NEWS/MIT)

• God generell sykepleie:  lindring av ubehag og symptomer

• Psykisk støtte: ta på alvor, respekt, informasjon, trygghet, brukermedvirkning

• Undervisning/ veiledning

• Ivaretakelse av pårørende

• Samarbeid med kommunene

Sykepleie til den medisinske pasienten



• NEWS-systemet og MIT team

• Iverksette tiltak tidlig

• Overflytting MIKO ved behov for tettere oppfølging som ikke krever 
respirator: 

Sjokk (septisk, kardiogent/hypovolemisk), lungeødem, STEMI, ketoacidose, ekstrubert
etter stans, alvorlig elektrolyttforstyrrelser, intox, multiorganisvikt, NIV m/BiPAP, 
Optiflow)

• Overflytting 2M Intensiv ved behov for respiratorbehandling

Forløp ved forverring



• Administrere, delegere og planlegge dagen

• Kontinuerlig prioritering av arbeidsoppgaver

• Risikovurdering/screening og tiltak

• Gode behandlingsplaner er nyttig verktøy; kvalitet og kontinuitet

• Samhandling med kommunene for å oppnå gode pasientforløp

• Sykepleierens rolle i tverrfaglig samarbeid

• Pasientsikkerhet- og forbedringsarbeid 

(Pågående: dobbelkontroll og rett pasientidentitet)

Læresituasjoner



• Iakta og observere- bruk alle sanser

• Sytematisk innhenting av data

• Kommunikasjon - hva “forteller” pasienten deg?

• Sett i gang tiltak - lag induviduelle  behandlingsplaner

• Brukermedvirkning

Hva er god sykepleie….



Empathy: The Human Connection to Patient Care
YouTube: https://youtu.be/cDDWvj_q-o8

https://youtu.be/cDDWvj_q-o8


Mobilbruk
Hovedregel er at mobilen skal 
ligge igjen i garderobe/veskeskap

Taushetsplikt
Bilder / film / facebook

Taushetsplikt på tvers av post / 
innad i posten

Telefonbruk

Arbeidslister

Informasjonssikkerhet



Turnus kan bli påvirket

Sjekk viktig, oppdatert informasjon på SUS sin Intranett side.

Covid - 19 håndboken – oppdaterte prosedyrer.

Spør om en lurer på noe!!

Felles informasjon - Covid -19



Synergi er et felles elektronisk system for registrering og 
behandling av uønskede hendelser 

Studenter kan og skal også skrive synergi for å registrere 
uønskede hendelser. 

Synergi



Møt presis og opplagt!

Vis engasjement!

Ring avdelingssykepleier ved fravær!

Følg kontaktsykepleiers turnus!

Turnus godkjennes av avdelingssykepleier og lærer fra skolen!

Evt. bytting av vakter må avtales med avdelingssykepleier!

Praksisperioden kan være en god «jobbsøknad» ifm
sommerjobb og videre engasjement/ansettelse!

Forventninger



Velkommen til oss og lykke til i praksis!


