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Navn
Anne-Lissen Olsen

Adresse
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0451 Oslo

Telefonnummer
+47 988776656

E-post
eksempel@cvmaker.no

Fødselsdato
19-08-1991

Kjønn
Kvinne

Nasjonalitet
Norsk

Sivilstatus
Singel

Førerkort
B

LinkedIn
https://www.linkedin.com/cvmaker/

Ekspertise

Pasientvurdering

Pasientbehandling

Smertebehandling

Intravenøs terapi

Utvikling av omsorgsplaner

Hjerte-lungeredning

Omsorgsfull

Medfølelse

Kommunikasjon

Effektiv

Kritisk tenkning

Anne-Lissen Olsen

En medfølende, motivert og entusiastisk nylig utdannet intensivsykepleier som alltid vil sørge for best
mulig pleie for pasientene. Jeg er opplært og erfaren i å jobbe med pasienter med akuttmedisinsk
behandling. Jeg er HPR-registrert, med en spesialutdanning som intensivsykepleier og har gode referanser
for å bekrefte mine ferdigheter og min erfaring. Jeg ønsker å videreutvikle meg videre og bruke min
nåværende kunnskap så jeg kan fokusere på å behandle, forebygge, lindre og rehabilitere pasienter.

Sykepleier
Oslo Universitetssykehus akuttmottak, Oslo

Ta imot pasienter som trenger øyeblikkelig‑hjelp, ved akutt sykdom eller skade
Stabilisere, gi sykepleie og behandling til øyeblikkelig‑hjelp pasienter
Bedømme akutte situasjoner selvstendig, prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at akutt og/eller
kritisk sykes livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
Reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig
Støtte og yte omsorg til pårørende, og fremme pasientens og pårørendes medbestemmelse.
Triagere pasienter, ta imot traumepasienter og medisinske teampasienter
Assistere leger ved diverse undersøkelser
Alltid gå med hjertestanser

nov. 2016 - Gjeldende

Intensivsykepleier praksis
Akershus sykehus (Ahus), Lørenskog

Praksisplass i 6 uker med ansvar for pasienter med;
KOLS forverring,
Alvorlige pneumonier
Sepsis
Respiratoravvenning
Hyponatremi
Akutte forgiftninger
Ketoacidose
Hjemmerespiratorbrukere

sep. 2020 - nov. 2020

Sykepleier
DPS Gjøvik, poliklinikk, Gjøvik

Hjalp pasienter med allmennpsykiatriske lidelser
Forebygge lidelser 
Hjalp til med å finne ut hva pasienten sliter med
Hjalp pasienten til å mestre hverdagen sin, blant annet ved å ha samtaler med pasienten og familien
Organiserte aktiviteter og treningsopplegg, enten individuelt eller i grupper hvor pasienten møter andre
i liknende situasjon
Hjalp pasienten med eventuelle andre sykdommer
Veilede og undervise sykepleierstudenter, pasienter og familiene deres i psykisk helse
Hjalp til når det oppstod større krisesituasjoner i kommunen, som for eksempel ved store ulykker, der
jeg bistod de skadde og familiene deres

aug. 2014 - okt. 2016

Arbeidserfaring



Interesser

Maraton

Friluft

Klatring

Røde Kors

Intensivsykepleier
Oslo Metropolitan University (MET), Oslo

3 fulltidssemestre for å spesialisere meg innen intensivsykepleie
Medisinsk og naturvitenskaplig kunnskap
Funksjoner‑ og ansvarsområder
Vitenskapsteori og forskningsmetode
Å være akutt og/eller kritisk syk
Intensivmedisin
Praksis Akershus sykehus, intermediæravdeling

aug. 2019 - des. 2020

Bachelor Sykepleier
Høgskolen i Innlandet, Elverum

Sykepleie til mennesker i alle aldersgrupper med komplekse og sammensatte sykdomsbilder.
Kommunikasjon, veiledning og samhandling.
Ivareta pasienters grunnleggende behov, for å fremme helse, forebygge og behandle sykdom, lindre
lidelse og sikre en verdig død. 
Teoretiske og praktiske studier.
50 ukers varierte praksisstudier i sykehus og kommunehelsetjeneste.

aug. 2011 - juni 2014

Vg3 Generell Studiekompentanse
Lillehammer videregående skole, Lillehammer

Vg1 Helse‑ og oppvekstfag 
Vg2 Helseservicefag
Vg3 Allmennfaglig påbygg

aug. 2008 - juni 2011

Doktor Hansen, Avdelingsleder poliklinikk DPS Gjøvik, poliklinikk

Thoresen, Oversykepleier akuttmottak Oslo
Universitetssykehus

akuttmottak
Doktor Jespersen, avdelingsleder akuttmottak Oslo

Universitetssykehus
akuttmottak

Utdanning og kvalifikasjoner

Referanser
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