
UDDANNELSE I ØNH-
SYGEPLEJE

Et uddannelsesprogram der tager udgangspunkt i læring vha. 
kompetencekort



Baggrund

• Mange nyansatte sygeplejersker

• Stigende krav om højt kvalificeret personale, pleje og 
behandling

• Et komplekst men ofte ikke så kendt speciale 

• Løbende udvikling af sygeplejen



Formål

• At sikre at vores sygepleje bygger på evidensbaseret viden

• At sikre at kompleksiteten i ØNH-sygeplejen videreformidles til 
nye sygeplejersker

• At erstatte ”vi plejer princippet” med systematisk og reflekteret 
handling

• At forene praktiske færdigheder med teoretisk viden.

• Motivere til faglig udvikling

• Styrke rekruttering og fastholdelse



Hvad er et kompetencekort? 
- et læringsredskab

Viden

færdighederHoldninger

Wahlgren, B 2010. Voksnes læreprocesser, akademisk forlag

Synliggør hvad der er væsentligt at komme

omkring i relation til patientforløbet

Fælles referenceramme

Overblik og struktur



Planlagte kompetencekort i ØNH-
sygepleje

Den thyreoideaopererede patient

Ernæring til ØNH-patienten

Den tracheostomerede patient

Den laryngectomerede patient

Patienten med ørelidelse

Den foniatriske patient

Patienten med næse-bihulelidelse

HOHC og MDT forløb

Den kæbekirurgiske patient (Specifik for sengeafsnit)

Sygepleje til børn i ØNH-ambulatoriet (Specifikt for ambulatoriet)



Projektforløb

Udarbejdelse af 
projektplan

Fremlæggelse 
på 

sygeplejeleder 
møde + 
sparring

Fremlæggelse 
af projektplan 
for kolleger + 
brainstorming 

omkring emner

Udarbejdelse af 
kortene med 

inddragelse af 
ressource-
personer

Implementering 
af uddannelses-

programmet

Her er vi nu



Udarbejdelse af kompetencekort

• Brainstorming med kolleger omkring de udvalgte 
emner/patientforløb

• Workshop med ressourcepersoner

• Gennemretning/gennemskrivning og litteratursøgning
Det sikres, at der på hvert kort medtænkes dokumentation, etik og medinddragelse.





Opbygning af et kompetencekort

• Færdigheder – opdelt mellem sengeafsnit/ambulatorie

• Viden

• Holdninger 

• Litteratur, henvisninger og links





Hvordan skal kompetencekortene 
anvendes i hverdagen?
• Nyansatte

Anvendes til at skabe struktur og overblik over kompetenceudviklingen
Tages i løbet af det første ansættelsesår – ingen krav til kronologisk rækkefølge
Tilknyttes 1-2 mentorer + klinisk sygeplejespecialist
Gennemgang af kort med mentor/klinisk sygeplejespecialist - på sigt ressourceperson

Den nyansatte forventes at tage ansvar for egen læring ved at bruge kortene i det 
daglige, mentorer og klinisk sygeplejespecialist fungerer som sparringspartnere.

• Erfarne
Opslagsværk - genopfriskning af viden – overblik
Let tilgængeligt og nøje udvalgt litteratur



Hvor findes kompetencekort og litteratur

• Intranet under sygeplejeikonet (under udarbejdelse)

Sygepleje



Spørgsmål



Feedback/sparring

Susanne Lehrmann Andersen 
susanne.lehrmann.andersen@rsyd.dk

Louise Livoni

louise.livoni@rsyd.dk
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