
 

8. Usteril assistance 

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 instruktion/undervisning og vejledning i 

Usteril assistance 

 
Mål: 

• At operationssygeplejersken har overblik over operationsforløbet og kan koordinere 

arbejdsopgaverne på operationsstuen i samarbejde med teamet på stuen og  

• samarbejdspartnere udenfor stuen 

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

efter det kirurgiske indgreb. 

• At operationssygeplejersken kan etablere, bedømme og justere operationsforløb 

 
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 dine overvejelser i forhold til observationer af patientens 

behov for sygeplejeinterventioner 

 

Beskriv modtagelsen af en specifik operationspatient ud fra 

pædagogiske og kommunikative overvejelser 

 

Beskriv, hvor patient- og operationsrelevante oplysninger kan findes, 

og hvilke oplysninger, der er relevante for sygeplejen og 

patientforløbet 

 

Redegør for ”Sikker Kirurgi” og din rolle heri  

Beskriv dit ansvarsområde i forhold til 

• klargøring af operationsstuen med placering af apparatur 

og inventar 

• adfærd 

• utensilier 

Reflekter over det i forhold til aseptik og hygiejne 

 

Beskriv og analyser dine overvejelser i forhold til lejring af patienten  



 

 

Begrund observationer og overvejelser ved klargøring af 

operationspatient og operationsfelt 

 

Begrund dine handlinger i forhold til det sterile felt  

Beskriv dit ansvarsområde i forbindelse med afslutningen af 

operationen 

 

Færdigheder Tilfredsstillende 

Har overblik og planlægger operationsforløbet ved at indhente 

patientrelaterede data og oplysninger 

 

Klargør operationsstuen, udfører korrekt adfærd og overholder  

hygiejniske forholdsregler 

 

Modtager patienten og skaber tryghed, tillid og identificerer 

patientens behov for sygeplejeinterventioner 

 

Medinddrager pårørende/ledsager i det omfang det er muligt og 

relevant 

 

Medvirker ved Sikker Kirurgi  

Sikrer korrekt lejring under hensynstagen til forebyggelse af 

lejringsskader, trykspor og hypotermi. 

Tager hensyn til patientens blufærdighed 

 

Håndterer sterile, rene og urene produkter korrekt  

Anvender medicoteknisk udstyr. 

Placerer apparatur/udstyr korrekt og hensigtsmæssigt 

 

Samarbejder med den assisterende sygeplejerske og observerer det 

sterile felt, med henblik på behov for utensilier og fremgang i  

operationen 

 

Samarbejder tværfagligt i teamet på stuen og med personaler uden- 

for stuen 

Har overblik over hvordan og hvor andet fagpersonale kan tilkaldes 

 

Betjener kommunikationsmidler under hensyntagen til korrekt og 

sikker kommunikation 

 

Anvender afsnittets anerkendte fagsprog  



 

 

Dokumenterer sygeplejen  

Udfører korrekt kontroloptælling  

Prioriterer opgaverne  

Håndterer biologisk materiale korrekt  

Forflytter patienten under hensyntagen til drop, urin-og drænposer 

samt observerer patienten for perioperative komplikationer, som 

trykspor, hypotermi, gennemsivning 

 

Kompetencer Tilfredsstillende 

Reflekter over hvordan du i din adfærd udviser omsorg for patienten 

og respekterer patientens integritet 

 

Reflekter over patientsikkerhed  

Reflekter over operationspatientens generelle reaktioner/ 

overvejelser / bekymringer i forbindelse med operation 
  

 

Reflekter over modtagelsen af patienten ud fra pædagogiske og 

kommunikative overvejelser 

 

Reflekter over teamsamarbejde under et operationsforløb, 

herunder kommunikation og tekniske/ikke-tekniske færdigheder 

 

 

Kompetencekortet vurderes tilfredsstillende gennemført 

 
Dato 

 
 
 
 

  

Oplæringssansvarlig Operationssygeplejerske 
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