
 

3. Modtagelse af operationspatient 

Forudsætninger: 

Det er en forudsætning for at kunne gennemføre kompetencekortet 

tilfredsstillende at have viden om kortets litteraturreferencer og gældende 

vejledninger, instrukser og procedurer inden for modtagelse af 

operationspatient. Kursisten/sygeplejersken har forinden modtaget 

instruktion/undervisning og vejledning i modtagelse af operationspatient. 

 
Mål: 

• At operationssygeplejersken ved modtagelsen af operationspatienten, i 

samarbejde med teamet og patienten, planlægger og vurderer behov for 

sygepleje. 

 
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 

Redegør for præoperativ klargøring af operationspatient ud fra 

gældende vejledning, instrukser og procedurer 

 

Beskriv og analyser operationspatienters generelle reaktioner/ 

overvejelser/bekymringer i forbindelse med operation 

 

Beskriv og analyser modtagelsen af en specifik operationspatient ud 

fra pædagogiske og kommunikative overvejelser 

 

Redegør for identifikation af operationspatienten samt forebyggelse 

af 

forvekslingskirurgi ud fra gældende vejledning, instruks og proce- 

durer 

 

Redegør for det tværfaglige samarbejde omkring modtagelse af 

operationspatient 

 



 

Færdigheder Tilfredsstillende 

Planlægger modtagelse af patienten, ved at indhente patient    

relaterede data og oplysninger, patientjournal, vejledning, 

procedurer, instrukser og evt. anden litteratur 

 

Skaber gennem verbal og nonverbal kommunikation et miljø af     

tryghed tillid for patienten 

 

 

Udviser professionel adfærd  

Sikrer korrekt identifikation  

Sikrer patienten er korrekt forberedt til operation  

Identificerer operationspatientens behov for sygepleje  

Medinddrager pårørende i det omfang det er muligt og relevant  

Sikrer at hygiejniske retningslinjer overholdes  

Samarbejder i tværfaglige teams om modtagelse af patienten  

Kompetencer Tilfredsstillende 

Reflekter over egne overvejelser ved modtagelse af operationspa- 

tienter 

 

Reflekter over teamets samarbejde omkring modtagelse af opera- 

tionspatienter 

 

 

Kompetencekortet vurderes tilfredsstillende gennemført: 

 
Dato 

 

 
  

Oplæringssansvarlig Operationssygeplejerske 
 

 
Referencer: 

Identifikation af operationspatienten: 

 
Interne referencer: 

• Lokale vejledninger, instrukser og procedurer 
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Kompetencekortet er udarbejdet med udgangspunkt i Region Sjælland og Region 

Hoved- stadens Klinisk Kompetencevurdering for operationssygeplejersker. Kortet 

skal tilpasses lokale forhold. 
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