
 

2. Klargøring af operationsstue 

Omfatter klargøring af operationsstuen og teamsamarbejde 

 
Forudsætninger: 

Det er en forudsætning for at kunne gennemføre kompetencekortet tilfredsstillende at 

have viden om kortets litteraturreferencer og gældende vejledninger, instrukser og proce- 

durer. Sygeplejersken har forinden modtaget i instruktion/undervisning og vejledning i 

klargøring af operationsstuen. 

 
Mål: 

• At operationssygeplejersken planlægger operationsforløbet og klargører operations- 

stuen med relevant udstyr, således at operationen forløber optimalt. 

• At operationssygeplejersken har forståelse for teamsamarbejdet og kan indgå    

relevante aftaler i forhold til afvikling af operationen 

 
Evalueringsmetode: 

Struktureret observation og vurdering af kursistens/sygeplejerskens færdigheder, viden 

og kompetencer, der kommer til udtryk i praksis og i den efterfølgende samtale med 

udgangspunkt i praksis. Nedenstående spørgsmål skal sikre en struktureret tilgang til 

observation og samtale. 

 

Viden Tilfredsstillende 

Beskriv og anvend teoretisk viden om operationstype og operations- 

forløb. Herunder: hvilke overvejelser du gør dig, inden patienten 

kaldes til 

operation 

 
• Patientens højde, vægt og evt. handicap eller andre lidelser 

• Allergi 

• Patientens tidligere operationserfaring 

• Lejring og udstyr 

• Teknisk udstyr og brug af disses logbøger. 

• Inventar (opstilling) 

• Sterile utensilier (fremstilling) 

• Brug af ressourcer 

• Ventilation, tryk, temperatur og luftfugtighed 

 

Beskriv overvejelser ved videnssøgning i forhold til operationen  

Færdigheder Tilfredsstillende 

Anvender og kombinerer patient informationer og inddrager teamet i 

planlægningen 

 



 

 

Anvender diverse ikke patientnære oplysninger f.eks. instrukser, 

fremstillingskort mv. 

 

Sikrer at operationsstuen er klargjort i forhold til patientbehov, 

operationstype og forløb 

 

Sikrer at medicoteknisk udstyr fungerer efter hensigten  

Sikrer at de relevante instrumenter og evt. implantater er på stuen  

Klargører lejet.  

Inddrager relevante tværfaglige samarbejdspartnere  

Kompetencer Tilfredsstillende 

Reflekter over udførte handlinger i forbindelse med klargøring til 

operation 

 

Reflekter over faktorers betydning for patientsikkerhed f.eks. 

BMI, allergi, bevægeapparatet/handicaps, isolation, kultur og religion. 

Patientens erfaringer med tidligere operationer. 

 

Reflekter over konsekvenser for patienten ved defekt apparatur/ 

udstyr 

 

Reflekter over teamsamarbejdet  

Reflekter over arbejdsmiljøet  

Reflekter over patientsikkerhed  

 

Kompetencekortet vurderes tilfredsstillende gennemført: 

 
Dato 

 

 
  

Oplæringssansvarlig Operationssygeplejerske 

 
Referencer: 

Interne referencer: 

Lokale vejledninger, instrukser og procedurer 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksterne referencer: 

• Sørensen, E, E. 2011. Bag masker og lukkede døre. Side 44 – 50 

• Bilag 2. Rengøring og desinfektion på operationsstuen. Nationale 

infektionshygiejniske retningslinjer for det præ- per- og – 

postoperative område. 2015.: http://www.ssi.dk/~/media/ 

Indhold/DK%20-

%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Operativ.a

shx 

• Rørvik, A.K. & Sebens. S. 2010. Operationssygepleje. Nyt Nordisk Forlag. 
Kapitel 3. 

 
Yderligere referencer: 

• Poveda, P,d,V. et.al. 2012. A systematic review on the effectiveness of 

prewarming to prevent perioperative hypothermia. Journal of Clinical 

Nursing, 22, 906–918. 

• Arbejdsmiljø på operationsstuen. Branchearbejdsmiljørådet Social og 

Sundhed. December 2004.  

http://www.godtsygehusbyggeri.dk/Inspiration/Artikelsamling/Arbejds

miljoe/~/media/ 

Files/Inspiration/Arbejdsmiljoe/Arbejdsmiljo_paa_operationsstuen.as

hx 

• Ventilation på operationsstuer – en medicinsk teknologivurdering. 

Sundhedsstyrelsen 2011. 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2011/~/media/72B513004C7C45ED

930A9EA7646645AF. ashx 

• Sundhedsstyrelsen. Røntgen. Strålebeskyttelse. 

https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/ roentgen 

• Latexallergi. 
https://www.sst.dk/~/media/396972815AE04124898C43E44576EFBD.ash 

• Kirurgisk røg http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/a-1-

1-ventilation-paa-faste- arbejdssteder 

 
Kompetencekortet er udarbejdet med udgangspunkt i Region Sjælland og 

Region Hovedstadens Klinisk Kompetencevurdering for 

operationssygeplejersker. Kortet skal tilpasses lokale forhold. 
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