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Hvorfor fokus på E-helse? 
• Økt antall eldre har behov for omsorgstjenester  
• Mangel på sykehjem 
• Mangel på helsepersonell 
• Fokus på hjembasert pleie  
• Helsepolitiske føringer for integrasjon av IKT-baserte løsninger i 

helsevesenet   
Teknologien vil være en drivkraft fremover 
• Rammeplanen for sykepleierutdanningen: studentene skal ha 

kjennskap til samfunnsutvikling og helsepolitiske prioriteringer  
Sykepleierstudentene må forberedes teoretisk og praktisk på den 

rollen de skal fylle i samfunnet som ferdige sykepleiere  
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Strategisk og målrettet 

 

•  Kolleger med interesse og faglig innflytelse 

• Forankring i ledelsen 

–Faglig IKT-koordinator 2003-2007 

–Faglig IKT- gruppe 2007 – 2012 

–Emnegrupper tilknyttet Simuleringssenteret 

– Leder av Simuleringssenteret medlem i 
emnegruppe tilknyttet Simuleringssenteret 
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Oppbygging tar tid 
Prosjekter 

• 2003-2004: IKT i øvingsavdelingen, fase 1  
• Ruste opp med IKT-utstyr og  
• software (Gerica, PPS) 

• 2004-2007: IKT i øvingsavdelingen, fase 2 
• Implementering av Gerica og 
   PPS i planverk (i undv. høst 2005) 
• Videre fokus på opprusting av IKT-utstyr 
 

  Solli, Hilde; Reierson, Inger Åse. (2006) Fra mesterlære til 
selvstudium. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning, Volum 8(4)s. 35-50 
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E-helse - fagplan bachelor sykepleie, campus Porsgrunn 

 
1. studieår, Metoder og Intervensjoner 1 
 EPJ, kommunehelsetjenesten 
 HLR på Skill Station 
2. studieår, Metoder og Intervensjoner 2 
 EPJ, spesialisthelsetjenesten 
         Scenarie simulering ved bruk av simulatorer 
 Sertifisering i DHLR 
3. studieår, del av emnet Integrert sykepleievitenskap 
 Telesykepleie  
 Katastrofe- og beredskapsøvelse 
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EPJ-kommunehelsetjenesten 
arbeidskrav 1.år 

• Undervisning EPJ 

• Praktisk opplæring på datalab i bruk av Gerica 

– Gerica på web plattform, 2011 

• Studentene (læringsgruppene) levere fullstendig 
tiltaksplan basert på en valgt caseoppgave. 

• Fremlegg i plenum:  

– læringsgruppen presenterer tiltaksplanen, 
underbygger med faglige begrunnelser 

– Redegjøre for utfordringer knyttet til dokumentasjon 

• Spørsmål fra studenter, lærer 

Reierson, Inger Åse; Solli, Hilde. (2007)  

Nett-generasjonens inntog i sykepleierutdanningen, 
dokumentasjon. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. 
Volum 9.(3) s. 15-26 

 

 

Fiktiv pasient 
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EPJ-spesialisthelsetjenesten 
2. år arbeidskrav 

• Undervisning EPJ 

• E-læringskurs i bruk av DIPS 

• Studenten gjennomfører modulene: 
Basis og Behandlingsplan 

• Må bestå testene. Kan forsøke så 
mange ganger de vil  

• Må bestå før de går ut i praksis 

 

• Både lærere og studenter ønsker et 
interaktiv program tilrettelagt for 
høyskolen 
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Telesykepleie - simulering 

 
Telesykepleie - Bruk av telekommunikasjon og 
informajonsteknologi til å utføre sykepleie på avstand 
(Kumar og Snooks, 2011) 

 

Simulert siden 2005 

 

3 situasjoner 

 

Alle studenter får erfaring som «telesykepleier» 

 

Teknologi: Fra fastmotentert hardware – til mobile 
løsninger 
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Telesykepleie - sykepleierstudenters oppfattelse etter simulering 

 

Viktigheten av å lære en annerledes sykepleierolle 
 
Påvirkning for sykepleievurderinger og 
sykepleiebeslutninger 
 
Refleksjoner over kvaliteten på omsorg når den gis på 
avstand 
 
Empowerment  
 
Etiske og økonomiske refleksjoner 
 
Reierson, I. Å., Solli, H., & Bjørk, I. T. (2015). Nursing students' perspectives on  
telenursing in patient care after simulation. Clinical Simulation in Nursing, 11(4), 244-250.  

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecns.2015.02.003
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Scenarie-simulering 

 

 
Oppstart 2012 

 

6 scenarier – fokus akutt forverring av helsetilstand 

 akutt forverring ved KOLS  

           hypoglykemi hos ungdom med nyoppdaget DIA1  

           hypovolemi pga postoperativ blødning  

           hypovolemi pga utvikling av ileus 

  brystsmerter pga angina pectoris 

  hjertestans 

  

  ABCDE vurderinger 

  oppdage og iverksette korrekte  

                sykepleiehandlinger ved akutt forverring  

Nursing Anne, Laerdal 

Alle studenter spiller sykepleier 1-2 ganger 
 
Observatører – strukturert observasjonsark 
 
Opptak av simuleringen via iPAD  
 
Strukturert debrifing 
  
 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6n_35943SAhUDBSwKHbNaCwsQjRwIBw&url=http://www.laerdal.com/fr/NursingAnne&bvm=bv.146786187,d.bGg&psig=AFQjCNEjANhDYnstXsx06O3nOhHYQ1Qykw&ust=1487104920032486
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