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Af Agnete Kaltoft, anæstesisygeplejerske og klinisk sygeplejespecialist,  

Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt 

 
I år fik jeg opfyldt mit ønske om deltagelse i HOPE – Exchange programmet 2019. European 
Hospital and Health Federation (HOPE) er en sammenslutning af europæiske lande, som hvert år 
gennemfører et 4 ugers udvekslingsprogram for sundhedsprofessionelle. Jeg blev tilknyttet St. 
Antonius Hospital i Utrecht, Holland med et meget spændende program. 

En af tingene, jeg blev inspireret af, var et kompetence point-system. St. Antonius Hospital har et 
årligt kompetencekrav til den enkelte medarbejder, som skal opfyldes for at være ansat på 
hospitalet. Et såkaldt “kompetance-pas”, som vedligeholdes ved optjening af  point ved f.eks  
e-læring, simulationstræning, teoretiske kurser, deltagelse i reflektionssessions, projekt og 
kvalitetsarbejde. “Ved dette pointsystem er vi i afdelingen ude over diskussion om ressourcer, da 
både tid og økonomi bliver afsat, og alle medarbejder skal  jo samle point” fortalte 
afdelingssygeplejersken på Intensivafdelingen.  

På besøg i Intensivafdelingen oplevede jeg et hjertestop på tæt hold, hvor sygeplejerskerne 
handlede hurtigt og med målrettet indsats. Hver morgen bliver tre farvede badges fordelt blandt 
sygeplejerskerne i forhold til evt.  genoplivning  i de tre intensive og intermediærafsnittet: En 
intensiv sygeplejerske bar den røde badge og var ansvarlig for DC fibrillator, medicin, 
dokumentation af tid, medicin og algoritme. En anden intensiv sygeplejerske bar den gule badge 
og skulle ventilere og assistere anæstesiolog med intubation, og en intermediær sygeplejerske bar 
den blå badge og skulle stå for hjertemassagen ved hjertestop. Alle kendte deres opgave, hvilket 
gav et meget professionelt indtryk på mig. Pårørende må som regel gerne blive på stuen under 
hjertestopbehandling. Denne patient blev genoplivet. 

Ved overflytning fra Intermediærafdelingen til stamafdelingen følger intermediærsygeplejerskerne 
patienten op i afdelingen og tilser patienten de efterfølgende 3 dage. Personalet udtrykte, at 
denne arbejdsgang  giver gevinst for både patient og sygeplejerske i stamafdelingen i forhold til 
sparring og sygeplejefaglig opfølgning med høj kvalitet, kontinuitet  og patienttilfredshed. 

Jeg overværede flere operationer i general anæstesi, men i stigende grad tilbydes patienter 
sedation på  Anæstesiologisk Afdeling. Det drejer sig om små øre-operationer, bronkoskopi, 
gynækologiske, urologiske og endoskopiske indgreb.Der sederes med præparater som ultiva, 
propofol, midazolam og alfentanyl alt efter indgrebstype.  
Til opvågningssygeplejersker eller anæstetister uden basis sygeplejeuddannelse  findes en 
efteruddannelse på 1½ år som sedatør, der bruges til at sedere patienter peroperativt. 
Anæstesisygeplejersker skal kun tage denne sedationsuddannelse, hvis de arbejder uden  
tilstedeværende anæstesiolog. 

Jeg havde også et spændende site-visit i ”Calamiteiten”, som er det eneste nødhospital i Europa - 
en unik facilitet til straks at hjælpe ofre under særlige omstændigheder. Hospitalet kan aktivere 
200 senge på 30 minutter med fuld bemanding. Alt udstyr står klar til brug, og personale indkaldes 
efter ulykkens størrelse. Hospitalet har været åbnet 48 gange siden 1991, hvor store større 
evakueringer af soldater i krig, mennesker i flystyrt, med Ebola udbrud og større busulykker med 
mange tilskadekomne har fået hjælp. https://www.youtube.com/watch?v=DqJMMuouTvo 
 

Jeg havde et stort personligt og fagligt udbytte og takker FSAIO mange gange for støtte til at 
deltage i HOPE – Exchange programmet. 

https://www.youtube.com/watch?v=DqJMMuouTvo

