
 

7. Steril assistance peroperativt 

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 steril assistance. 

 
Mål: 

• At operationssygeplejersken har overblik over operationsforløbet, kan koordinere 

arbejdsopgaverne og samarbejde med teamet på stuen. 

• At operationssygeplejersken kan vurdere og sikre patientens sikkerhed før under og 

efter det kirurgiske indgreb. 

• At operationssygeplejersken kan etablere, bedømme og justere operationsforløb 

ud fra de infektionshygiejniske principper. 

 
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 diskuter hvordan du planlægger operationsforløbet  

Beskriv og diskuter hvordan du prioriterer de instrumenter du skal 

bruge og hvor du placerer dem 

 

Beskriv og analyser dit juridiske ansvar i forhold til kontrolforanstalt- 

ninger og hvordan det udføres i praksis 

 

Beskriv hvordan du håndterer skarpe genstande under operationen  

Redegør for din viden om standard suturer, nåle, stablere og 

implantater i afsnittet 

 

Beskriv korrigerende handlinger ved sterilitetsbrud  

Redegør for hvilke overvejelser du har i forhold til uforudsete  

situationer under operationen, f.eks. blødning 

 

Beskriv dit valg af forbindsstoffer og begrund valget i forhold til  

aseptik og i forhold til patientens sår status 

 



 

 

Beskriv håndtering af medicin  

Beskriv hvordan du rapporterer til sterilcentralen angående defekte 

instrumenter 

 

Beskriv og analyser handlinger ved ændringer i operationsforløb  

Færdigheder Tilfredsstillende 

Indhenter relevante oplysninger om patient og operation  

Medvirker ved Sikker Kirurgi  

Udfører kirurgisk håndvask, hånddesinfektion og steril påklædning  

Planlægger og foretager korrekt opdækning af instrumentborde  

under hensyntagen til ergonomi og opretholdelse af sterilitet 

 

Opretholder aseptisk teknik før og under operationen, herunder om- 

gang med sterile utensilier 

 

Udfører kontrolforanstaltninger før, under og efter operation  

Håndterer og samler instrumenter, der er delt ved  

steriliseringsprocessen, samt afprøver og kontrollerer disses 

funktionsduelighed 

 

Udfører desinfektion af operationsfelt  

Udfører opdækning og afdækning uden at skabe turbulens på stuen  

Udviser forståelse for gode anatomiske arbejdsstillinger  

Opretholder sikkerhed og effektivitet i det sterile felt under hele  

operationen 

 

Medvirker til at skabe en respektfuld kommunikation  

Ved afslutning af operation soignerer operationsfelt, vælger velegnet 

bandagering og påsætter denne under hensyntagen til de hygiejniske 

principper 

 

Dokumenterer sygeplejehandlingerne samt afvigelser fra det plan- 

lagte 

 



 

 

I sine handlinger anvender sin viden om operationssygeplejerskens 

ansvarsområde 

 

Ved operationens afslutning: 

• fjerner afdækning hygiejnisk korrekt med hensyntagen til 

patientens hud 

• klargøre instrumenterne til genbehandlingsprocessen 

• bortskaffer affald under hensyntagen til affaldssortering 

• aftager operationskitlen, handsker og maske korrekt 

 

Håndterer, assisterer og følger med i operationsforløbet, er på for- 

kant og sikrer fremdrift i operationen 

 

Håndterer på sikker vis og kender specialets instrumenter og  

Sutur materiale 

 

Kompetencer Tilfredsstillende 

Reflekter over forebyggende foranstaltninger i forhold til  

postoperative komplikationer, eks. korrekt forbinding, dræn og 

kateter fiksering 

 

Reflekter over din rolle, funktioner og ansvarsområde under  

operationen 

 

Reflekter over hvordan du drager omsorg for patienten under  

operationen 

(etik, æstetik, sikkerhed, hypotermi, tryk osv.) 

 

 

Kompetencekortet vurderes tilfredsstillende gennemført: 

 
Dato 

 

 
  

Oplæringsansvarlig Operationssygeplejerske 
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