
                                                                                                                                       

 

5. Biologisk materiale. 

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 håndtering og forsendelse af biologisk materiale. Sygeplejersken 

har forinden modtaget instruktion/undervisning og vejledning i håndtering og  

Forsendelse, af biologisk materiale. 

 
Mål: 

• At operationssygeplejersken kan håndtere og sende biologisk materiale under  

• hensyntagen til patientsikkerhed og arbejdsmiljø. 

 
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 relevante forsendelsesmetoder  

Redegør for hvilke institutioner der modtager hvilke typer af biologisk 

materiale 

 

Beskriv forskellen på histologi, cytologi og mikrobiologi, samt hvilke 

typer biologisk materiale der bliver analyseret ved de forskellige 

metoder 

 

Beskriv hvor du finder oplysninger om håndtering og forsendelse af 

biologisk materiale 

 

Beskriv tiltag mod forvekslinger  

Beskriv hvordan du modtager telefonisk prøve svar  

Begrund valg af værnemidler  

Færdigheder: Tilfredsstillende 

Planlægger og sikrer korrekt forsendelsesmetode i samråd med 

kirurg. 

 

Identificerer, emballerer, mærker og forsender på sikker vis biologisk 

materiale 

 



                                                                                                                                       

 

 

Vælger og anvender relevante værnemidler i forbindelse med 

håndtering af biologisk materiale. 

 

Anvender relevant rekvireringssystem (patologiweb eller tilsvar- 

ende). 

 

Håndterer og bortskaffer biologisk materiale, der ikke skal sendes til 

videre undersøgelse. 

 

Modtager telefonisk prøvesvar ved brug af sikker kommunikation  

Kompetencer: Tilfredsstillende: 

Reflekter over patientsikkerhed og risici i forbindelse med håndtering 

af biologisk materiale 

 

 

 

Kompetencekortet vurderes tilfredsstillende gennemført: 

 
Dato 

 
 
 
 

  

Oplæringssansvarlig Operationssygeplejerske 
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