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Forord. 

 

Kompetencekortene er et redskab til en klinisk kompetencevurdering af den nyansatte 

operationssygeplejerske, der ikke tidligere har bestået kompetencekort for 

operationssygeplejersker.   

Kompetencekortene består af 9 kort. 

 

Formålet med det enkelte kompetencekort er at præcisere hvilke konkrete kompetencer, 

der skal være til stede, samt at gennemføre et ensartet oplæringsforløb med høj kvalitet i 

operationssygeplejen. 

Kortene bruges til evaluering af kompetencer i klinisk praksis og giver mulighed for 

adfærdskorrektion. Der evalueres på tillært praksis ud fra viden, færdigheder og 

kompetencer, samt evnen til at reflektere over egen klinisk praksis. 

 

Mål: 

At imødekomme patienternes og professionens krav om kvalitet, udvikling og 

evidensbaseret sygepleje 

At styrke patientsikkerhed ved at fremme operationssygeplejerskens faglighed  

At rekruttere, uddanne og fastholde kvalificerede operationssygeplejersker  

At konkretisere, systematisere, ensarte og dokumentere oplæringen på samme niveau, i 

hele landet. 

 

S.I.G. i FS-OP-regi er dannet på opfordring af kongressen november 2013 efter et indlæg 

af Sønderborg Sygehus om kompetencekort. Ønsket fra kongresdeltagerne var, at der 

udarbejdes kompetencekort, som er brugbare på alle landets operationsafdelinger 

tilrettet det enkelte sygehus’ retningslinjer. Arbejdsgruppen har indhentet 

operationssygeplejerskers erfaringer med eksisterende kompetencekort hos FS OP’s 

medlemmer og har gjort brug af erfaringer og eksisterende kompetencekort fra Sygehus 

Sønderjylland Sønderborg, Region Sjælland og Region Hovedstaden.  

Kortenes referencer er revideret i februar 2017. 

 

 

 

 

 



Gruppen bestod af: 

Rikke Kvist Andersen   Operationssygeplejerske plastikkirurgisk OP OUH 

Laila Frederiksen   Klinisk uddannelsesansvarlig OP Slagelse Sygehus 

Lena Ploug    Specialeansvarlig sygeplejerske Dagkirurgisk Center  

     Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.  

Aase Rauff     Kvalitets nøgleperson,    

     Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Svendborg 

Elisabeth Holbæk   Operationssygeplejerske, MKS, Thorax OP RH 

Mette Falk Andersen   Ansvarlig Klinisk Underviser Udviklingssygeplejerske   

     Nykøbing Falster SGH 

Lene Skaaning Rasmussen   Ansvarlig Klinisk Underviser / Sygeplejerske 

Operationsafsnittet / Opvågning 

Anette Pedersen                                     Tidl. Formand FS OP, afsnitsledende   

Sygeplejerske Neurokirurgisk- og Ortopædkirurgisk 

operationsafdeling AAUH 

 

 

 

Der er udarbejdet 9 kompetencekort, der hver især beskriver de kompetencer, der skal 

opnås for at kunne varetage konkrete arbejdsopgaver i operationssygeplejerskers 

praksisfelt.  

Kortene er opdelt i 3: 

Beskriver niveauet for teoretisk viden 

Beskriver de praktiske færdigheder, operationssygeplejersken skal være i besiddelse af 

for at kunne varetage arbejdsopgaver i klinisk praksis 

Beskriver evnen til refleksion og problemløsning 

 

Hvert kompetencekort består af spørgsmål til viden, praktiske færdigheder og refleksion. 

Desuden er der opgivet litteraturreferencer og yderligere litteratur. Referencerne sikrer, 

at den teoretiske viden bygger på nyeste og bedste evidens. 

 

Litteraturen er inddelt i tre grupper: 

Intern litteratur.  

Her henvises til politikker, retningslinjer og instrukser i egen afdeling, klinik og hospital 

Ekstern Litteratur:  

Her nævnes litteratur der bør læses udover det eksisterende i afsnittet.  
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Yderligere litteratur:  

Her henvises til litteratur, der supplerer den interne og eksterne litteratur, men som 

ligger ud over pensum. 

 

Kompetencekortet udleveres i god tid inden det tages, da referencerne ligger til grund for 

at tilegne sig det teoretiske grundlag for læringsområdet. 

Det anbefales at fastlægge dato for, hvornår kortet skal gennemføres. 

Det er en forudsætning, at den nyansatte operationssygeplejerske har modtaget 

undervisning, instruktion og vejledning inden for kompetencekortets emneområde.  

 

Evalueringsmetode:  

Der foretages en struktureret observation af den nyansatte operationssygeplejerskes 

færdigheder i klinisk praksis ved hjælp af kompetencekortets skema med praktiske 

færdigheder. I en efterfølgende samtale vurderes viden og refleksion over praksis.  

Etiske overvejelser er inddraget i hvert enkelt kort.  

Formålet med etikkortet er at anvende teori på etiske problemstillinger fra egen klinisk 

praksis.  

Ved etikkortet er tilhæftet et notes ark hvorpå eventuelle etiske dilemmaer/spørgsmål, 

der undervejs er kommet til udtryk i oplæringsperioden, kan noteres.  

Etik kortet afviger fra de resterende kompetencekort ved ikke at skulle gennemføres. 

 

  


