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Intensiv i Hjertecentret

Et spændende speciale – med højt fagligt indhold
Intensivafsnittene i Hjertecentret er et spændende sted at arbejde. Her har vi det fulde spektrum af
kardiologiske og hjerte-/lungekirurgiske intensivpatienter, herunder hjerte- og lungetransplanterede
samt børn og voksne med medfødte hjertesygdomme. Arbejdet med de pårørende, der er berørte af
patientens svære sygdom, er fagligt meningsfuldt, udfordrende og en vigtig del af den daglige opgave
på Hjertecentrets intensivafsnit.
Det er et spændende speciale, hvor arbejdet rummer et bredt repertoire af intensive
behandlingsteknikker, herunder avanceret respiratorterapi såsom NO, dialyse, kompleks
farmakologisk kredsløbsstøtte, mange typer af mekanisk cirkulationsstøtte, ekstrakorporal membran
oxygenering (ECMO) mv. Specialet rummer også arbejdet med grundlæggende sygepleje, herunder
varetagelse af helhedsplejen til kritisk syge patienter, hvilket indebærer grundlæggende basal
sygepleje såvel som instrumentel højteknologisk pleje.
Det daglige arbejde – fordybelse, ansvar og samarbejde
Vi arbejder med én eller få patienter ad gangen og er derfor tæt på patienten i det daglige arbejde.
En fordybelse i få patientforløb giver et unikt kendskab til den enkelte patient, dennes pårørende og
patientens samlede forløb.
Arbejdet med vores intensivpatienter stiller store krav til fagligt kvalificeret håndtering ikke alene af
patienten, men også af dennes pårørende. Den enkelte medarbejders ansvar følger niveauet af
kompetencer og graden af selvstændighed – og afpasses efter den enkeltes samlede kompetencer.
Jobbet rummer derfor også muligheder for alle grader af selvstændigt arbejde, som udvikler sig i takt
med, at medarbejderens kompetencer øges.
Det daglige arbejde foregår i et tæt tværgående samarbejde mellem de involverede faggrupper, og vi
har en fast samarbejdende stab af speciallæger, der som hovedregel går igen fra dag til dag.
Tværfagligheden er både uformel og formel og sikres bl.a. via veldefinerede strukturer som
tværfaglige konferencer mv.
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Faglige udviklingsmuligheder – for både nyansatte og erfarne
I intensivafsnittene i Hjertecentret gennemgår alle nyansatte et introduktionsprogram og får i det
daglige arbejde tildelt en til to kliniske makkere. Oplæringen er derfor tryg, da der er backup og tæt
samarbejde med den faglige makker og afsnittets øvrige personale. Efter ca. ½ år tilbyder vi en
mentorordning med henblik på intensiv specialuddannelse. Senere i forløbet er der mulighed for
kontinuerlig faglig kompetenceudvikling – også til de mest erfarne, fx i form af mulighed for at indgå i
faglige arbejdsgrupper, tværfaglig undervisning, Hjertecentrets kompetenceudviklingsforløb for
sygeplejersker, der varetager et ansvarsråde eller fungerer som klinisk makker mm.
Vi holder os løbende opdateret på udviklingen indenfor specialet for at optimere sygeplejen og
behandlingen til vores patienter. Vi har fokus på at deltage aktivt i såvel lægefaglige forskning som
forskning i klinisk sygepleje og sygeplejeudviklingsprojekter.
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