
 

4. Dokumentation og kvalitetssikring 

Forudsætninger: 

Det er en forudsætning for at kunne gennemføre kompetencekortet tilfredsstillende at 

have viden om kortets litteraturreferencer og gældende vejledninger, instrukser og  

procedurer. 

Sygeplejersken har forinden modtaget instruktion/undervisning og vejledning i 

dokumentation og kvalitetssikring 

 
Mål: 

• At operationssygeplejersken kan dokumentere patientrelevante observationer og  

• udførte sygeplejeinterventioner 

• At operationssygeplejersken har viden om de kvalitetsmæssige, sikkerhedsmæssige 

og juridiske aspekter inden for operationssygeplejen 

 
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 hvor patient- og operationsrelevante oplysninger kan findes 

og hvilke oplysninger der er relevante for sygeplejen og  

patientforløbet 

 

Begrund dokumentationens betydning for den sygeplejerelevante 

kvalitet 

 

Beskriv de juridiske aspekter: 

• Patientfølsomme data 

• Ansvarsforhold f.eks.  

• lejring 

• kontrolforanstaltninger 

• medicinhåndtering 

• præparater 

 

Redegør for forskellen mellem politikker, retningslinjer, instrukser og 

vejledninger 

 

Beskriv Sikker Kirurgi  

Beskriv hvad der sker med en utilsigtet hændelse efter indberetning  



 

 

Beskriv formål med en elektronisk patientjournal og hvordan den 
bliver anvendt 

 

Færdigheder: Tilfredsstillende 

Dokumenterer relevante observationer og handlinger  

Medvirker ved udførelsen af Sikker Kirurgi  

Finder og anvender retningslinjer, instrukser, vejledninger og derved 

sikrer og forbedrer kvaliteten af sygeplejen 

 

Indberetter utilsigtede hændelser  

Rapporterer fejl på medicinsk udstyr  

Kompetencer: Tilfredsstillende: 

Reflekter over hvordan vi arbejder med kvalitetssikring i afsnittet  

Reflekter over hvordan vi arbejder med kvalitetsudvikling i afsnittet  

Reflekter over hvordan vi arbejder med patientsikkerhed i afsnittet  

 

Kompetencekortet vurderes tilfredsstillende gennemført: 

 
Dato 

 

 
  

Oplæringssansvarlig Operationssygeplejerske 
 

 
Referencer 

Interne referencer: 

• Lokale vejledninger, instrukser og procedurer 

 
Eksterne referencer: 

• Styrelsen for patientsikkerhed. 2013. Vejledning om identifikation af patienter og anden 

sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet 

 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=160895 

• Søndergaard, S:F. et.al. 2016. The documentation practice of perioperative nurses. A 

literature review. Journal of Clinical Nursing, 06/2016. 

• Braaf, S. et.al. 2015. Failures in communication through documents and documentation 

across the perioperative pathway. Journal of Clinical Nursing, 24(13-14), pp. 1874 – 

1884. 

• Dansk Selskab for patientsikkerhed. 2007. Læringssæt: Sikker Mundtlig Kommunikation. 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=160895


 

 

 
 

 
Yderligere referencer: 

• ISBAR.https://patientsikkerhed.dk/materialer/laeringssaet-sikker-mundtlig-

kommunikation/ 

• Rapporter en utilsigtet hændelse – UTH. Styrelsen for Patientsikkerhed. 

https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/ 

• Cumin, D. et.al. 2016. Information transfer in multidisciplinaryoperating 

room teams: a simulation-based observational study. BMJ Qual Saf 2016; 

0:1–8. doi:10.1136/ bmjqs-2015-005130 

• Thiels CA, et al. 2015. Surgical never events and contributing human factors. 

Surgery 2015; 158:515–21. doi:10.1016/j.surg.2015.03.053. 

http://www.surgjournal.com/article/ S0039-6060(15)00315-3/abstract 

 
 

 

https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/
http://www.surgjournal.com/article/
http://www.surgjournal.com/article/

