Et stort fagligt - og personligt - boost
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Marie Østergaard Poulsen er kursist på Specialuddannelsen i Intensiv Sygepleje. I hendes øjne er
uddannelsen både udfordrende og af meget høj kvalitet.

Uddannelsen klæder dig godt på fagligt
Marie Østergaard Poulsen er godt i gang med Specialuddannelsen i Intensiv Sygepleje, og hun kan mærke, at
specialuddannelsen har en meget høj kvalitet: - Den teoretiske undervisning tager udgangspunkt i emner, som jeg
allerede kender, og så bliver der bygget ovenpå, fortæller hun.
- Den måde at lære på fungerer rigtig godt for mig. Jeg kan bedst lide, at jeg har haft et emne "i hænderne", når
der skal bygges mere teori ovenpå, fortsætter hun.
Det betyder også, at Marie oplever, at hun kan hvile mere i sig selv – både fagligt og personligt – når hun står i en
ny og udfordrende situation på jobbet:
- Jeg føler mig bare rigtig godt klædt på, selvom jeg lige er startet i praktik i et nyt afsnit for en uge siden. Men jeg
kender allerede maskinerne godt, mange af patientgrupperne har jeg mødt før, og mit teoretiske grundlag er i
orden, forklarer hun.

Uddannelsen er udfordrende – men ikke umulig
Specialuddannelsen i Intensiv Sygepleje er opbygget af både kliniske og teoretiske moduler, og begge dele er
udfordrede for kursisten.
- I klinikken er udfordringen den, at det er mit eget ansvar at opsøge situationer, hvor jeg kan lære noget af det,
som jeg ikke er så god til. På den måde er det anderledes, end da jeg læste til sygeplejerske. Her handlede det
mere om, at jeg hele tiden skulle vise, hvad jeg kunne, forklarer Marie.
– Den forskel skal du være indstillet på, når du går i gang med specialuddannelsen. Du skal selv være opsøgende,
og på en måde skal du også hele tiden bringe dig selv i situationer, hvor ting er svære, fordi du ikke har lært dem
endnu, understreger hun.
Den teoretiske del af undervisningen er krævende på den måde, at der er meget læsestof. – Jeg synes ikke, at det
er så slemt, men efter at jeg er blevet færdig med min grunduddannelse, har jeg jo vænnet sig til, at jeg har fri, når
jeg har fri, og sådan er det ikke lige nu. Når jeg har fri, skal jeg nogen gange læse, smiler hun.

Specialuddannelsen i Intensiv Sygepleje
Når du spørger sygeplejersker rundt omkring på hospitalerne, er det en udbredt opfattelse, at du skal være ansat i
et intensiv afsnit, før du søger en uddannelsesstilling på Specialuddannelsen i Intensiv sygepleje.
– Det er en historie, som ikke har hold i virkeligheden, fortæller Karina Løvendahl Dybbro, der er
uddannelseskonsulent.
Faktum er, at du skal have en bachelor i sygepleje eller have suppleret din uddannelse med videnskabsteori og
metode på diplomniveau. Derudover skal du have mindst to års erfaring som sygeplejerske, hvoraf minimum 1½ år
skal være fra et somatisk hospitalsafsnit.
- Hvis du opfylder de to krav, så kan du søge ind på specialuddannelsen, forklarer hun.
Der oprettes hvert år 16 specialuddannelsesstillinger indenfor intensiv sygepleje her i Region Nordjylland. De kan
søges i løbet af foråret 2020, og specialuddannelsen starter den 1. oktober.
Hvis du er interesseret, kan du gå ind på regionens hjemmeside under ledige job og lave en jobagent, så du får
besked, når specialuddannelsesstillingerne bliver slået op.

