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Forord
Velkommen som ny sygeplejerske i SHS-teamet. Vi er glade for at byde dig velkommen som kollega, og ser
frem til et godt fremtidig samarbejde.
Denne mappe indeholder et sammensat program, og består af 3 dele.




Et introduktionsprogram
Et oplæringsprogram
Et kompetenceprogram.

Programmet skal sikre at du som sygeplejeske i SHS akutteam, bliver introduceret til den viden og de
kompetencer der skal til for, at du er ”godt klædt på ”, til de opgaver som SHS akutteam i dag varetager i
Ballerup, Herlev og Furesø kommune.
Introduktions og oplæringsprogrammet gennemgås inden for de første måneder af din ansættelse.
Kompetenceprogrammet gennemføres efter ca. ½ - 1 års ansættelse. Der vil være en del gentagelser i
programmet, men dette beror på, at du i de første to perioder, kun får en kort orientering / undervisning.
Under kompetenceprogrammet kommer du til at arbejde mere i dybden med de opgaver, som du allerede
varetager. Formålet er, at du får en større forståelse og evidensbaseret viden, samt viser at du forstår at
benytte denne i praksis. Kompetenceprogrammet er også et vedligeholdelse program som danner rammen
for teamets fælles kompetencer, og det udvikles derfor løbende i takt med varetagelsen af nye opgaver.
Vedligeholdelsesprogrammet gennemgås 1 gang årligt af alle sygeplejerskerne som er ansat i SHS-Teamet.
Dette sker for at sikre, at alle altid har den nyeste evidensbaseret viden. Før den årlige gennemgang revideres
kompetenceprogrammet i henhold til de gældende vejledninger og procedurer.
Kompetenceprogrammet/vedligeholdelsesprogrammet gennemføres altid inden MUS (MedarbejderUdviklingsSamtaler) og danner baggrund for GRUS (GruppeUdviklingsSamtale) i SHS akutteamet, hvor
teamets behov for ny viden og fokus om udvikling drøfte årligt.
God fornøjelse med programmet.

©

4

Kopiering fra dette materiale må kun finde sted efter aftale med Anne-Marie Mølbæk eller Karina Uhrskov

Introduktion til nyansatte sygeplejersker i SHS-teamet
Formål:
At nyansatte sygeplejersker i SHS-teamet får en viden om de administrative og praktiske arbejdsgange der
benyttes, og kendskab til de samarbejdsaftaler som SHS akutteamet arbejder ud fra.
Forventet tidsperiode til introduktionen er 4-6 uger. Alle ansatte i SHS akutteamet er medansvarlige for at
få dig igennem programmet, og skal kvitterer med deres initialer, når et område er gennemgået.
Tjekliste til introduktionsprogrammet:
Emne

Hvad skal gennemgås

Uniformer og omklædning

Bestilling af uniformer.
Vasketøj – regler for afhentning og
modtagelse. Hvorledes det ligges på plads.
Uniformsetikette.
Gennemgang af garderobe
VAR vejledning ”håndvask og
hånddesinfektion”.
SSI vejledning omkring isolation i
hjemmeplejen. ”Nationale
infektionshygiejniske retningslinjer”.
Hvor ses det, at der isolation hos en borger.
Isolationskasse og remedier.
Udlevering af diverse nøgler.
Furesø: Vejledning i anvendelse af
nøgle/opdatering i nøglebox.
Herlev: Beekey.
Ballerup: Smartkort/nøglebox
Sundhedshuset: Nøglebrik (hvordan bliver
døren låst op og lukket igen på kontoret).
Hvis borger ikke åbner, hvad gør vi så?
Udlevering af visitationsmappe.
Kopimappen og V-drevet.
Koordinator rollen.
Prioriteringstrekanten.
”Hjælpesedlen til koordinatorrollen”
Viderestilling af telefonen.
Uge-tavlen – hvordan bruges denne?
Gennemgang af Instruks - døgnrytme og
intern koordinator
Telefonlister.
ISBAR.
Vitale parametre.
Akut-blodprøve sedler.
Indlæggelsesseddel.

Håndhygiejne og isolationsregimer

Nøgler og nøglebrik, smartkort og
Beekey

Visitationstelefon/
Koordinator rollen

Visitationsmappen
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Dato

initialer

Visitationsseddel
IV visitationsseddel

IV kasser og Medicinhåndtering i
SHS akutteamet

Gennemgang af tasker
Gennemgang af skabe

Biler

Sundhedshuset
(rundvisning)

Sikkerhed/Arbejdsmiljø

Rådhuset
(rundvisning)
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Ydelseslisten.
Gennemgang af disse inkl. spørgeguide og
gode spørgsmål til afklaring af opgaver.
Dataregistrering (hvilke data skal udfyldes).
Vejledninger i Medicinhåndtering og
modtagelse.
IV kasse – indhold, herunder adrenalin
Væskeskema.
PVK/CVK skema.
Blandingsvejledning for i.v.
Apparat taske
Egen taske.
Skab 1-4
Nøgleskab – boks med kode.
Køleskab.
Reoler ved garderode.
Reol m/dueslag til vis seddel.
Varebestilling.
Aftaler for anvendelse af bilerne (ingen
mad osv).
Nøgler.
Diesel (tankning).
Parkering.
Regler for bøder – parkering og fart.
Anmeldes af skader.
Indhold af biler: Flamingokasser, udstyr.
Gennemgang af husets faciliteter:
Toiletter
Køkken
Flugtveje
Parkeringsforhold/aftale
Lukning af døre/vinduer
Øvrige kollegaer i huset
Gennemgang af ”det gode arbejdsmiljø”
Hvordan passe på mig og mine kollegaer i
SHS akutteamet.
G4S- lommy’er – tryghedsalarm.
Aftaler om vejrlig.
Brand – vagten.
Arbejdsskader
Instruks – Introduktion til arbejdsmiljø
Kantinen.
Visitation og hjælpemidler – Dora.
Center for social og sundhed.
Mødecenter

PC, tablet og telefon

Persondataforordning – GDPR
(General Data Protection Regulation)

Dokumentation i omsorgssystem

Mail og kalender

Hjemmeside og nyhedsbrev

Samarbejdsaftaler

Forbedringstavlen
Personalemøder
Vagtplanlægning og aftaler for
vagtplanlægning, ferie og fravær i
SHS akutteam
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Udlevering af telefon.
Bærbare og Stationær PC.
Printer opsætning.
Relevante APP og hvorledes de anvendes.
Ipad.
Log on på PC og omsorgssystemer
ServiceDesk – kontakt via deres
system/telefon
Håndtering af GPDR I SHS akutteam
(lovgivning) - Kendskab til ”De 10 bud”
Makulering
Opbevaring af data i SHS akutteam lokaler,
V-drev og i mails og på arbejdstelefon og
iPad.
Procedure og aftaler fort dokumentation
gennemgås.
Nexus arbejdsgange (mappe på
arbejdsbord)
På telefon/iPad/PC.
Aftaler omkring anvendelse og læsning af
mail.
Gennemgang af kalender.
Del kalender med kollegaer.
Gennemgang af hjemmeside.
Tilmelding til Nyhedsbrev.
Aftaler for hjemmeside.
Opdatering af Hjemmeside.
Cases og skabelon til cases.
Gennemgang af samarbejdsaftaler for:
Hospitalet
Almen praksis
Hjemmesygeplejen
Plejecentre (og Bosteder)
1813
Gennemgang af tavlen og beskrivelse for
forslag om forbedringer.
Liste over aftaler for personalemøder i SHS
akutteam (indeværende år).
Hvor er vagtplanen.
Regler for at den bliver på kontoret.
Hvad og hvordan dokumenteres på planen.
Gennemgang af aftaler for vagtplan, ferie
og fravær.
Ansvarshavende i SHS akutteam

Relevant lovgivning

Utilsigtede hændelser (UTH)

SHS akutteams kultur og værdier

Administrative systemer (SHS
akutteams dokumenter, aftaler,
procedure osv)
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Myndighedsret og håndtering af denne i
SHS akutteam
Lov om delegation for medhjælp.
Ordinationsretten.
Krav til dokumentation.
Krav og anbefalinger til kommunale
akutfunktioner i hjemmesygeplejen.
Livsforlængende behandling.
Anbefalinger til kommunerne om TOBS
Aftaler omkring utilsigtede hændelser og
anmeldelse.
Sagsbehandling.
Feedback i SHS akutteam
SHS akutteam kerneopgave
SHS akutteamet sikre altid at afklare en
opgaven – læg en plan – dokumentation af
den aftalte plan.
God tone og respekt for
samarbejdspartnere.
Hvad gør man når noget ikke virker.
Hvad gør man når man står i en ukendt og
udefineret opgave.
SBSYS.
Anvendelsen af V-drev/W-drev.
Gennemgang af procedure for
dokumenthåndtering (SBSYS sagnr:
29.30.00-A26-1-17 SHS-teamet -Procedure)
Opgavelister.
Instruks- Navngivning af dokumenter og
placering i SBSYS (sagnr: 29.30.00-A26-1-16
SHS-teamet –Instrukser)

Oplæringsprogram til nyansatte sygeplejersker i SHS-teamet
Formål:
At nyansatte sygeplejersker i SHS-teamet får kendskab til og kan anvende de aftaler og arbejdsgange som
SHS akutteam arbejder ud fra. Målet er, at du kan varetage SHS akutteams opgaver selvstændigt, med
støtte fra kollegaer i SHS akutteam og øvrige samarbejdspartner.
Forventet tidsperiode for oplæringsprogrammet er 1- 3 måneder. Under hvert emne står der hvem der er
ansvarlig for at tjekke, at du er kommet igennem emnet. Der er nødvendigvis ikke den samme person, som
gennemgår oplæringsprogrammet med dig, som er den ansvarlig. Der kan nemlig gå lang tid inden du har
oplevet de mest almindelige facetter af emnet. Du skal derfor være opmærksom på, at følge op med den
ansvarlige person, hvis ikke du kommer igennem hele emnet inden for de 3 måneder.
Tjekliste til oplæringsprogrammet:
Emne

Hvad skal gennemgås

Sygeplejefaglige
vurderinger

Vurdering af en borger ud fra ABCDE
metode og de vitale parametre.

Udstyr

Visning og gennemgang af Blodtryk, SAT,
TP, CRP, INR, HGB, og
blodsukkerapparat.
Anlæggelse og seponering a KAD og
topkateter, RIK og SIK på mænd og
kvinder. Mulige komplikationer vedr.
KAD, topkateter og nefrostomikateter.
Retningslinjer for blæreskylning og
urindyrkning. Udredning og behandling
af UVI. Anbefalinger fra SSI.
Anlæggelse og seponering af nasal
sonder, PEG/PUG sonder. Mic key
knapsonde. Komplikationer.

KAD anlæggelse /
UVI

Sonder
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Ansvarlig

Dato

initialer

Blodprøver

Terminale borgere /
Subcutane kanyler

Sug / sugning

IV-borgere

PVK

Portacath
CVK / Picc-Line
Kemopumper
Genoplivning og
hjertestop
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Retningslinjer og aftaler for
blodprøvetagning i eget hjem.
Praktisk håndtering.
Samarbejde med Heh Klinisk Biokemisk
afdeling (M1)
Anlæggelse af subcutan kanyle. Oplæring
i medicingivning og tryghedskasse.
Samarbejde med samarbejdspartner,
hvad kan du forvente
Retningslinjer for brug og udlån af sug.
Praktisk visning af sugning i mund og
svælg.
Hjemtagning, behandling og afslutning af
IV borgere fra sygehuset og
praktiserende læger
Administration og bortskaffelse af IV
medicin i hjemmet.
Brug af IV kasse og brug af udstyr.
IV-væske.
Gennemgang af procedure for IV
behandling i hjemmet
Anlæggelse, observation og seponering af
PVK.
Anlæggelse, observation og brug af PAC
og grippernål.
Skift af forbinding ved CVK og Picc-line,
praktisk anvendelse og seponering
Håndtering af kemopumper
Frakobling
Hjertestops algoritme. Brug af
rubensballon og kendskab til 112 og
hjertestarter app.

Samarbejde med forskellige samarbejdspartner

Emne

Hvad skal gennemgås

Tavlemøder

Deltagelse i tavlemøde på Herlev og Gentofte
sygehus.
Afd. 105, 106, 107, Medicinsk afd. C.
Præsentation og samarbejde med
lungesygeplejerske på Herlev sygehus. Udlån
og brug af forstøver.
Præsentation og introduktion til AMA.
Afhentning af udstyr (skabe til akutteams)

Lungesygeplejerske

Akutmodtagelsen Heg
og Geh
Frokostmøder
Praktiserende læger
Visitationen
Tværsektoriel
samarbejdspartner og
organisering af
sundhedsvæsnet
Kommunernes
organisation

11

Deltagelse i frokostmøde med
hjemmesygeplejen.
Besøg hos læge.
Hvordan fungere samarbejdet.
Visitationen opgaver og snitflade til SHS
akutteam
Herlev og Gentofte hospitals organisation og
opbygning.
Praktiserende lægers opbygning og
forskelligheder.
Akutberedskabet 1813 og 112
Organisering af sundhedsvæsnet i
kommunerne: SHS akutteams styregruppe,
Visitationen, hjemmesygeplejen,
hjemmeplejen, plejecentre, Bosteder,
bofællesskaber. Lægekontaktråd og øvrige
ressourcepersoner: diætister, terapeuter,
demens og hjerneskade koordinatorer osv.

Ansvarlig

Dato

initialer

Kompetenceprogram til sygeplejersker ansat i SHS-Teamet
Formål:
Dette kompetenceprogram er udarbejdet med henblik på, at du som sygeplejerske i SHS-teamet i
samarbejde med din leder, kan få et overblik over dine kompetencer.
Formålet med programmet er, at I sammen kan få fokus på hvilke kompetencer du besidder, hvilke
kompetencer der med fordel kan styrkes, og sidst men ikke mindst hvordan dine kompetencer bedst kan
udnyttes fremadrettet i teamet.
Programmet gennemgås en gang årligt, og dine kompetencer evalueres herefter samlet med din leder til
din MUS-samtale.
Det forventes, at du før MUS-samtalen har gennemgået alle kompetencekortene, samt læst og udfyldt
scoringsskemaerne tilhørende hvert kompetencekort.
Opbygning af programmet:
Kompetenceprogrammet er opdelt i 2 store områder med flere underområder. Områderne indeholder de
faglige og de generelle kompetencekort og til slut et overordnet oversigtsskema.
Til hvert kompetencekort er der tilknyttet;





En procedurebeskrivelse med en eller flere vejledninger,
en faglig og praktisk beskrivelse af, hvilke viden du bør have,
en tjekliste som udfyldes når kompetencekortet er taget og
et scoringsskema som udfyldes før din MUS-samtale.

Til sidst i programmet finder du det overordnede oversigtsskema som skal udfyldes sammen med din leder
til din MUS-samtale.
De faglige kompetencekort knytter sig til de kliniske færdigheder, du som sygeplejerske i SHS-teamet skal
kunne udføre.
De indeholder følgende emner:
-
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Sygeplejefaglig vurdering, vitale parametre
blodprøver
Intravenøse adgange
Kateter, Top KAD, blæreskylning, SIK, og urinprøvetagning
Sonder, Nasal, Peg, Pug, Mic Key knapsonde
IV medicin og IV-væske
Subkutane kanyler / tryghedskasse
Sugning
Sjældne opgaver

De generelle kompetencer knytter sig til din identitet som sygeplejerske og til din personlighed, samt til din
viden om teamets organisatoriske opbygning. Områderne har betydning for og indvirkning på, hvordan du
arbejder sammen med dine kollegaer og hvordan du indgår i relationer med borgerne, pårørende og dine
øvrige samarbejdspartnere.
De indeholder følgende emner:
-

Organisatoriske kompetencer
Sociale kompetencer
Kommunikations kompetencer
Selvledelses kompetencer
Læringskompetencer

Aftaler ved gennemførelse af kompetencekort
1. Før gennemgangen af et kompetencekort, skal der udpeges en ansvarlig ”tovholder”. Dette vil som
regel være en sygeplejerske fra SHS-teamet, der i samarbejde med lederen på forhånd har aftalt, at
varetage funktionen i en given periode på max 14 dage.
2. ”Tovholderen” skal som udgangspunkt selv gennemgå det aftalte kompetencekort inkl.
vejledningerne/procedurerne, før perioden påbegyndes.
3. Via mail er ”Tovholderen” ansvarlig for, at informere samtlige kollegaer ”aktører” om, hvilket kort
der skal gennemgås, og over hvilken periode.
4. Herefter er alle ”aktørerne” ansvarlige for, at læse vejledningerne og procedurerne til det valgte
kompetencekort igennem. Det anbefales at der afsættes tid til dette på kontoret, da en del af
vejledninger kun forefindes på VAR, V-drevet og SBSYS.
5. Når vejledningerne er læst og forstået skal ”tovholderen” gennemgå kompetencekortet med
samtlige ”aktører” i SHS-teamet hen over den aftalte periode. Til hver ”aktør” bør der afsættes ca. ½
time til den teoretiske gennemgang.
6. ”Tovholderen” kan benytte sig af at stille forskellige spørgsmål til emnet som f.eks.;
”Hvad kan du fortælle mig om proceduren? Hvad vil du være opmærksom på undervejs, og
hvordan vil du gribe opgaven an?
7. Efter den mundtligt gennemgang skal ”tovholderen” og ”aktøren” køre ud til opgaven sammen,
såfremt det er muligt, så aktøren kan vise hvordan proceduren udføres i praksis.
8. Som afslutning på gennemgangen af kompetencekortet skal ”aktøren” og ”tjekkeren” sammen
reflekterer over proceduren og give feedback til hinanden evt. ud fra feedback-modellen, eller ved
at spørge om følgende spørgsmål;
Hvad gik godt? Var der noget du med fordel kunne have gjort anderledes og hvorfor?” Hvad har vi
lært?
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Når kompetencekortet er taget og opgaven er udført i praksis, udfyldes og underskrives den medfølgende
tjeklisten af både ”aktøren” og ”Tovholderen”.
Udfyldelse af scoringsskemaer
Når du indkaldes til MUS-samtale skal du gennemgå og udfylde de scoringsskemaer som er tilknyttet hvert
kompetencekort.
Er du i tvivl om, på hvilke felt du skal indplacere dig selv, lades feltet urørt til videre drøftelse under selve
samtalen.
Skemaet indeholder spørgsmål til selve proceduren, og du skal score dig ved hjælp af nedslående 4-trins
skala.

1. Begynder; Du har kendskab til området og de tilhørende vejledninger, lokale procedure m.m. Du
har ofte brug for sparring og vejledning for at udføre opgaven.
2. Avanceret begynder; Du anvender vejledningerne, procedurer og aftaler inden for emnet. Du har
ind imellem behov for sparring, vejledning og/eller behov for hjælp til at udføre den praktiske
handling.
3. Kompetent; Du varetager selvstændigt og med rutine udførelsen af opgaver inden for emnet og
har sjældent brug for sparring eller vejledning. Du kan oplære andre i emnet og kender og
anvender de arbejdsgange og aftaler der er. Du kan omsætte teoretisk viden til klinisk praksis og
omvendt.
4. Ekspert; Du har indgående kendskab til vejledninger, procedure, aftaler og arbejdsgange inden for
emnet. Du kan undervise samarbejdspartner og kollegaer på baggrund af stor erfaring og rutine.
Du udviser interesse og nysgerrighed i udviklingen, og kan forholde dig kritisk og refleksivt til de
eksisterende arbejdsgange og procedurer. Du varetager forandringer og implementeringer af nye
tiltag / opgaver i teamet.
Når du har udfyldt scoringsskemaet skal den samlet scoring indplaceres i overbliksskemaet sammen med din
leder til MUS-samtalen. Hvis scoringen er svingende indenfor 4 trins skalaen indplaceres du der, hvor du
overordnet tænker det passer bedst.
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1. Faglig kompetencekort – Sygeplejefaglig vurdering

Procedurebeskrivelse – sygeplejefaglig vurdering
Formålet er, at sygeplejerskerne i SHS-teamet udfører en ensartet og systematisk sygeplejefaglig
vurdering af en borger ved brug af ABCDE metoden og de vitale parametre, samt benytter sig af den
tilhørende handlings algoritme.
Hvilke emner skal gennemgås Hvilken faglig viden skal SHS
Hvilke praktiske færdigheder
sygeplejersken være i besiddelse
skal SHS sygeplejersken have?
af?
Følgende vejledninger skal som
SHS sygeplejersken skal:
Procedure
udgangspunkt altid følges:
-have læst vejledningerne
1. SHS-teamets egen instruks om
-have modtaget undervisning
ABCDE metoden og de vitale
og bedside oplæring i brugen af
parametre). SBSYS sagsnr.: 29.30.00- ABCDE metoden og de vitale
A26-1-17
parametre inkl.
handlingsalgoritmerne.
2. Vejledningerne til diverse
apparater. Se under udstyr.
- Kunne forstå brugen af alle
apparater som kan anvendes til
3. Den ordinerende
en sygeplejefaglig vurdering.
samarbejdspartner skal specifikt
beskrive hvilken vurdering der
- Skal have udført flere
ønskes og hvem der efterfølgende
vurderinger under supervision
skal kontaktes.
af en kollega.
SAT, blodtryksapparat, temperaturmåler, stetoskop, CRP, HGB,
Udstyr
blodsukker, INR apparat, urinstixs, sterilt urinopsamlingssæt samt
taske med alment udstyr.
SHS sygeplejersken skal altid
SHS sygeplejersken skal være
Dokumentation
dokumentere vurderingen i Nexus
oplært i Nexus, FMK, VAR, Vunder feltet "SHS observation" og
drevet og SBSYS.
sende medcom meddelelse til
relevante samarbejdspartnere.
Indsatserne skal registreres ud fra
indsatskataloget.
Hvis borgeren skal udredes med specifikke prøver fx. CRP, blodprøver
Nyttig viden
eller andet skal der altid foreligge en mundtlig eller skriftlig ordination
på dette.
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Scoreskema Sygeplejefaglig vurdering
Sygeplejefaglig vurdering
1. Hvor stor en teoretisk viden og praktisk erfaring har du om ABCDE metoden?

1

2

3

4

2. Hvor rutineret er du i, at identificere en borgers problemstilling, når du kaldes ud til en
sygeplejefaglig vurdering?

1

2

3

4

3. Hvor rutineret er du i at udføre de tekniske procedurer i borgerens hjem? Måle SAT, BT, puls,
TP, respirationsfrekvens, CRP, HGB, BS og hvor stor en viden har du om parameterens
indvirkning på borgerens sygdomstilstand?
2
3
4
1
4. Hvor stor erfaring har du med at anvende de vitale parametre og hvor ofte benytter du
handlingsalgoritmerne til disse?
2
3
4
1
5. Hvor stor en viden og erfaring har du om behandlingen til en ustabil borger?
2
3
4
1

6. Hvor godt føler du dig klædt på til at varetage en sygeplejefaglig vurdering?

1
Kommentar:
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2

3

4

2. Faglige kompetencekort – Blodprøver

Procedurebeskrivelse for blodprøver
Formålet er, at sygeplejerskerne i SHS akutteam kan varetage en ensrettet og faglig forsvarlig
blodprøvetagning i borgerens eget hjem.
Hvilke emner skal gennemgås
Hvilken faglig viden skal SHS
sygeplejersken være i besiddelse
af?
Følgende vejledninger skal som
Procedure
udgangspunkt altid følges:
1. VAR: Venepunktur
2. VAR: Hudpunktur
"kapillærprøver"
3. VAR: Blodprøvetagning fra CVK
4. VAR: Blodglukosemåling.
5. Produktvejledning: Måling af
CRP, INR, Blodsukker, Hæmoglobin
6. SHS akutteam egen procedure:
Blodprøvetagning i eget hjem SBSYS
sagsnr.: 29.30.00-A26-1-17

Hvilke praktiske færdigheder
skal SHS sygeplejersken have?
SHS sygeplejersken skal have
læst vejledningerne, samt have
modtaget undervisning om
procedurerne, samt have
udført disse under supervision.
Sygeplejersken skal have en
lægelig ordination på hvilke
prøver der skal tages, og der
skal laves aftale om hvem der
ser svarene.
Sygeplejersken skal have læst
vejledningerne til diverse
apparater som benyttes, samt
være oplært i brugen af disse.

Udstyr

Dokumentation

Nyttig viden
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Diverse blodprøve glas.
Grøn og blå vacuette. Alkoholswaps, vat, plaster, staseslange.
PTB eller SHS akutteams nødblanket / prøvetagningsblanket.
CRP, HGB, Blodsukker eller INR apparat.
Hvis egen læge bestiller blodprøver kan glas og PTB efter aftale hentes
og evt. afleveres i praksis. Alternativt kan SHS akutteams nødblanket
benyttes.
De ordineret blodprøver skrives på
SHS sygeplejersken skal være
visitationssedlen, og registreres
oplært i Nexus.
efterfølgende på
prøvetagningsblanketten hvis det
drejer sig om akutte prøver.
Når prøverne er taget og afleveret
registreres det i Nexus, og der
sendes medcom meddelelse til
egen læge.
Akutte prøver skal afleveres på Herlev sygehus Klin. Kem.afd. 4 sal, M1
i dagstiden. I aftentiden ringes til den ansvarshavende på Klin Kem
(82-571) og prøverne lægges efter aftale i stålskabet eller afleveres
personligt. Den ordinerende læges ydrenummer skal påføres
prøvesedlen. Et ydrenummer skal være på 5 tal. Er det ikke det skal
der sættes ”nuller” foran.

Scoreskema – blodprøver
Blodprøver
1. Hvor stor viden har du generelt om blodprøvetagning?
1
2
3

4

2. Hvor rutineret er du i, at tage blodprøver i borgers eget hjem, både som venepunktur, fra CVK
og PICC-line?

1

2

3

4

3. Hvor stor en viden har du om opbevaring, håndtering og holdbarhed af blodprøver taget i
borgers eget hjem?
2
3
4
1

4. Hvor stor erfaring og viden har du om, at tage og analysere hudpunktur – kapillærprøver. (CRP,
glucose, hgb, Inr)
2
3
4
1

5. Hvor godt føler du dig ”klædt” på til opgaven?

1

Kommentar:
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2

3

4

3. Faglige kompetencekort – Intravenøse adgange
Procedurebeskrivelse for forskellige intravenøse adgange PVK, CVK, Picc-line og Port a cat

Formålet er at alle sygeplejerskerne i SHS-teamet opnår en ensartet pleje og behandling til borgere der
behandles med IV antibiotika eller IV væske, og af den årsag skal have anlagt en IV adgang/PVK i eget
hjem, eller have behandlingen via et CVK, Picc-line eller Portacath.
Hvilke emner skal gennemgås
Hvilken faglig viden skal SHS
Hvilke praktiske færdigheder
sygeplejersken være i besiddelse skal SHS sygeplejersken have?
af?
Følgende vejledninger skal som
SHS sygeplejersken skal have
Procedure
udgangspunkt altid følges:
læst vejledningerne, samt have
modtaget undervisning om
PVK
behandlingen, samt have udført
1. VAR: Anlæggelse af perifert
denne under supervision. Er
venekateter
dette ikke tilfældet skal
2. VAR: Fjernelse af perifert
sygeplejersken søge oplysninger
venekateter
/ vejledning før selve
3. VAR: Pleje af perifert
behandlingen udføres. Hvis
venekateter
sygeplejersken ikke har tidligere
4. VAR: Skylning af Perifert
erfaring med PVK anlæggelser
venekateter
planlægges en dag i AMA til
5. VAR: Tilkobling af
oplæring.
infusionsvæske til PVK
6. VAR: Frakobling af
infusionsvæsker til PVK
CVK
7. VAR: Skylning af centralt
venekateter (CVK)
8. VAR: Pleje af indstiksstedet
ved centralt venekateter
9. VAR: Fjernelse af ikke
tunneleret centralt venekateter
(CVK)
10. VAR: Tilberedning af
infusionsvæske med
lægemiddeltilsætning
Picc-line, (long-line)
1. VAR: Pleje af indstiksstedet
ved perifert indsat central
venekateter.
2. VAR: Skylning af perifert indsat
central venekateter.
3. Fjernelse af perifert indsat
central venekateter.
Portacath
1.VIP: Port a Cath (PAC)
rekvisition, forberedelse,
anlæggelse, observation og
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Udstyr

Dokumentation

Nyttig viden
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anvendelse, onkologisk afdeling
Herlev matriklen.
PVK i korrekt størrelse
Evt. instillagel, handsker, sterile hansker, staseslange,
klorhexidinswaps, fikseringsplaster, sprøjter med 10 ml iso Nacl,
plastunderlag, kanylebox, CVK plaster, PIcc-line statlock og
forbinding, Grippernål til portacath.
Udstyret forefindes i SHS taske, eller på kontoret. Nyt udstyr hentes
på AMA eller hos anden samarbejdsparter. Hvis borgeren udskrives
med Picc-line eller Portacath skal udstyret medgives fra Hospitalet.
Der dokumenteres på
SHS sygeplejersken skal være
visitationssedlen og i Nexus –
oplært i Nexus, FMK, og SBSYS.
samt på SHS akutteams egne
papirer. Disse papirer skal
scannes ind i SBSYS når
behandlingen er afsluttet.
På SHS- teamets PVK observationsskema findes gode råd til
problematiske anlæggelser.
Skriftlig vejledning inkl. billeder til skift af Picc-line forbinding
forefindes på kontoret i skuffen med vejledninger.

Scoreskema – Intravenøse adgange

Intravenøse adgange
1. Hvor stor viden har du om anlæggelse, behandling og pleje af PVK?

1

2

3

4

3

4

2. Hvor rutineret er du i, at anlægge PVK?

1

2

3. Hvor rutineret er du i, at observere og pleje et PVK?
2
3
1

4

4. Hvor stor viden har du om tilkobling og frakobling af IV-væsker til PVK?

1

2

3

4

5. Hvor stor viden har du om pleje og behandlingen af et CVK?

1

2

3

4

3

4

6. Hvor rutineret er du i, at seponere et CVK?

1

1

2

7. Hvor stor en viden har du om pleje og behandlingen af et PICC-line?
2
3

8. Hvor rutineret er du i, at seponere et PICC-line.
2
3
1

4

4

9. Hvor stor viden har du om pleje og behandlingen af et Portacath? Grippernål?

1

Kommentar:
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2

3

4

4. Faglige kompetencekort – Kateter

Procedurebeskrivelse KAD anlæggelse, skift, seponering, blæreskylning, SIK, og
urinprøvetagning
Formålet er at alle sygeplejerskerne i SHS-teamet opnår en ensrettet pleje og behandling af borgere med
diverse kateter og efter gældende vejledninger kan anlægge, skifte og seponere disse, samt kan udføre
blæreskylning og urinprøvetagning på forsvarlig vis.
Hvilke emner skal gennemgås

Procedure

Udstyr

Hvilken faglig viden skal SHS
Hvilke praktiske færdigheder
sygeplejersken være i besiddelse af? skal SHS sygeplejersken have?
Følgende vejledninger skal som
SHS sygeplejersken skal have
udgangspunkt altid følges:
læst vejledningerne samt have
1. VAR: Anlæggelse af permanent
modtaget undervisning om
kateter hos mand og kvinde.
proceduren, samt have udført
2. VAR: Daglige observationer og
denne under observation. Er
pleje ved permanent kateter hos
dette ikke tilfældet skal
mand og kvinder.
sygeplejersken søge
3. VAR: Fjernelse af permanent
oplysninger / vejledning før
kateter hos mand og kvinde.
selve behandlingen udføres.
4. VAR: Urinprøvetagning uden
prøvetagningsmembran ved
permanent kateter.
5. VAR: Skift af topkateter
/suprapubisk kateter (SPK).
6. VAR: Fjernelse af
topkateter/suprapubisk kateter
(SPK).
7. VAR: Pleje og observationer ved
topkateter/suprapubisk kateter
(SPK).
8. VAR: Pleje og observationer ved
nefrostomikateter.
9. VAR: Skylning af
nefrostomikateter.
10. VAR: Steril intermitterende
kateterisering (SIK) af mand og
kvinde.
11. VAR: Intermitterende skylning af
urinblæren.
Skiftesæt, kateter i korrekt størrelse, evt. iso nacl til skylning og
jeanetsprøjte. Ekstra sterile handsker og lidokain-gel
Hvis borger er kronisk kateterbruger skal kommunen levere udstyret.
Er behandlingen midlertidig kan SHS-teamet eller hjemmesygeplejen
være behjælpelige med anskaffelsen af udstyr.
Hvis der skal bruges specielt udstyr kontaktes sygehuset.
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Dokumentation

Nyttig viden

Der dokumenteres i Nexus under
tilstande hvis dette er oprettet –
ellers oprettes det af SHS
sygeplejersken.

SHS sygeplejersken skal være
oplært i Nexus, FMK, og SBSYS.
Herunder være oplært i at
oprette indsatsområder og
skrive i disse.
SSI anbefaler skift af KAD efter 0-2 døgn når behandling for UVI
opstartes. Det er dog altid en lægelig beslutning.
Lidokain-gel bruges kun ved problematiske anlæggelse eller ved
smerter.
Ved problemer med anlæggelse af et almindeligt kateter kan et
Tiemann kateter overvejes, da det nemmere glider forbi prostata. Det
skal indføres med spidsen nedad og drejes en halv omgang ved
prostata. Det må umiddelbart ligge i ca. 3 måneder, men forhandlerens
anbefaling skal altid følges. Det skal altid ordineres af en læge.
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Scoreskema – Kateter

KAD, blæreskylning, SIK og urinprøvetagning
1. Hvor stor en viden har du om diverse blærekateter?

1

2

3

4

2. Hvor rutineret er du i, at anlægge og seponere KAD?

1

2

3

4

3. Hvor stor erfaring har du om de mulige komplikationer som kan opstå ved behandlingen med
diverse kateter, og hvor stor en viden har du om behandling og observation af F.eks. UVI,
blærespasmer m.m.?

1

2

3

4

4. Hvor stor viden har du om skylning af diverse kateter?

1

2

3

4

5. Hvor rutineret er du i, at skifte et TOP kateter?

1

2

3

4

6. Kender du de mulige komplikationer som kan opstå ved anlæggelsen og behandlingen af et top
kateter? Hvor stor erfaring har du i, at afhjælpe disse komplikationer?

1

2

3

4

7. Hvor godt føler du dig overordnet ”klædt” på til opgaven?

1
Kommentar:
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2

3

4

5. Faglig kompetencekort - Sonder

Procedurebeskrivelse - Nasogastrisk sonder, Peg/Pug, Mic Key knapsonde
Formålet er at sygeplejerskerne i SHS-Teamet opnår en ensrettet behandling af borgere med diverse
sonder, og efter gældende retningslinjer og vejledninger kan anlægge og seponerer sonder, samt kender
til diverse komplikationer som kan opstå og behandlinger til dette.
Hvilke emner skal gennemgås
Hvilken faglig viden skal SHS
Hvilke praktiske færdigheder
sygeplejersken være i besiddelse
skal SHS sygeplejersken have?
af?
Følgende vejledninger skal som
SHS sygeplejersken skal have
Procedure
udgangspunkt altid følges:
læst vejledningerne samt have
1. VAR: Anlæggelse af nasogastrisk modtaget undervisning om
sonde.
behandlingen, samt have udført
2. VAR: Fjernelse af nasogastrisk
denne under supervision. Er
sonde.
dette ikke tilfældet skal
3. VAR: Skift af gastrostomisonde
sygeplejersken søge oplysninger
med ballon.
/ vejledning før selve
3. VAR: Pleje og observationer af
behandlingen udføres.
gastrostomisonde med ballon.
4. VAR: Skift af gastrostomiport.
5. VAR: Fjernelse af
gastrostomiport/gastrostomisonde
med ballon.
6. VAR: Pleje og observationer af
gastrostomiport.
7. VAR: Pleje og observationer af
gastrostomisonde med bundplade.
Diverse sonder, stetoskop, Jeanetsprøjte, gel, næseplaster, evt. et
Udstyr
bæger med vand.
SHS-teamet har altid udstyr med til nasogastrisk sondeanlæggelse.
Skal der anlægges andre former for sonder forefindes udstyret på
kontoret eller på Herlev Gentofte hospital.
Der dokumenteres på
SHS sygeplejersken skal være
Dokumentation
visitationsseddelen og i Nexus –
oplært i Nexus, FMK, og SBSYS.
oftest under tilstand / indsats.
Herunder være oplært i at
Sygeplejersken skal altid beskrive
oprette indsatsområder og
om sonden er tjekket, og til hvilke skrive i disse.
mærke den er anlagt.
Hvis det ikke er muligt at høre om sonden ligger rigtigt via stetoskop,
Nyttig viden
kan sondespidsen nedsænkes i et glas vand. Hvis vandet bobler ligger
sonden forkert og skal lægges om.
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Scoringsskema - sonder

Nasogastrisk sonder, Peg/Pug, Mic Key knapsonde

1. På hvilke niveau vil du indplacere din viden om nasogastrisk sondeanlæggelse og seponering?

1

2

3

4

2. På hvilke niveau kender du de mulige komplikationer som kan opstå ved anlæggelse og
behandlingen med nasogastrisk sonde, og hvor meget ved du om, hvordan man kan afhjælpe
disse problemer?

1

2

3

4

3. På hvilke niveau har du viden om anlæggelse og seponering af Peg/Pug og Mic Key sonder?

1

2

3

4

4. På hvilke niveau kender du de mulige komplikationer som kan opstå ved anlæggelsen og
behandlingen med Peg/Pug og Mic Key sonder, og hvor meget ved du om hvordan man kan
afhjælpe disse problemer?

1

2

3

4

5. Hvor godt føler du dig ”klædt” på til opgaven?

1
Kommentar:
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2

3

4

6. Faglig kompetencekort – IV medicin og IV væske

Procedurebeskrivelse IV medicin og IV væske
Formålet er, at sygeplejerskerne i SHS akutteam kan varetage en ensrettet og faglig forsvarlig
behandling med intravenøst medicin og væske i borgers eget hjem.
Hvilke emner skal gennemgås
Hvilken faglig viden skal SHS
Hvilke praktiske færdigheder
sygeplejersken være i besiddelse skal SHS sygeplejersken have?
af?
Følgende vejledninger skal som
SHS sygeplejersken skal have
Procedure
udgangspunkt altid følges:
læst vejledningerne, samt have
1. SHS-teamets egen
modtaget undervisning om
arbejdsgangsbeskrivelse:
proceduren, samt have udført
Intravenøs behandling med
denne under supervision.
antibiotika. SBSYS nr.: 29.30.00A26-1-17
Sygeplejersken skal have læst
2. SHS-teamets egen
borgers epikrisen hvis borger
arbejdsgangsbeskrivelse: IVudskrives fra sygehuset, og have
Væske. SBSYS nr.: 29.30.00-A26- tjekket at medicinen er
1-17
opdateret og ordineret i FMK før
3. Blandingsvejledning på det
opstart.
ordinerede præparat.
www.Pro.medicin.dk eller den
aktuelle vejledning som
medgives fra Hospitalet.
Ved opstart af en behandling medbringes SHS-teamets egen IV kasse
Udstyr
indeholdende div. udstyr til behandlingen inkl. anafylaksi medicin.
Sygehuset sørger for, at medgive medicin og væske til hele
behandlingsperioden.
Hvis der mangler medicin eller andet udstyr til behandlingen skal
dette hentes fra den ordinerende afdeling eller fra AMA på Herlev
Hospital, hvis det ordineres af egen læge.
Der oprettes en IV
SHS sygeplejersken skal være
Dokumentation
visitationsseddel med alle
oplært i Care, FMK, og SBSYS.
ordinationerne, samt en alm. Vis.
seddel. Der dokumenteres i Care Kopi af IV visitations-seddlen skal
under emnet ”opstart af IV
ligge i IV kassen i borgers hjem,
behandling” og der oprettes et
og APV på bagsiden skal
indsatsområde. Herefter oprettes udfyldes.
borger på en køreliste.
Når behandlingen afsluttes skal
Der dokumenters på SHS
der sendes edifact til borgers
akutteams egne dokumenter
egen læge og SHS akutteam egne
vedr. pleje og observation af IV
dokumenter skal scannes ind i
adgang.
SBSYS.
Nyttig viden
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Scoringsskema – IV medicin og IV væske

IV medicin og IV væske
1. Hvor stor viden har du generelt om IV medicin og IV væske?

1

2

3

4

2. Hvor rutineret er du i, at give IV medicin og IV væske i borgers eget hjem?

1

2

3

4

3. Hvor rutineret er du i, at observere borger der får IV medicin og IV væske?
2
3
4
1

4. Hvor stor erfaring har du i, at vurdere om en borger reagerer på IV medicin eller IV væske og
hvor stor en viden har du om behandlingsmulighederne hvis dette sker?
2
3
4
1

5. Hvor stor en viden har du om de hygiejniske forholdsregler der bør tages, i forhold til at give
borger IV medicin og IV væske i eget hjem?
2
3
4
1

6. Hvor godt føler du dig ”klædt” på til opgaven?

1
Kommentar:
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2

3

4

7. Faglige kompetencekort – Subcutan kanyle og tryghedskasse
Procedurebeskrivelse - Subcutan kanyle / Tryghedskasse
Formålet er at alle sygeplejerskerne i SHS-teamet opnår en ensrettet behandling til borgere der skal have
anlagt og behandling via en subcutan kanyle, samt kender til anvendelsen og behandlingen med
tryghedskassen.
Hvilke emner skal gennemgås
Hvilken faglig viden skal SHS
Hvilke praktiske færdigheder
sygeplejersken være i
skal SHS sygeplejersken have?
besiddelse af?
Følgende vejledninger skal som
SHS sygeplejersken skal have
Procedure
udgangspunkt altid følges:
læst vejledningerne samt have
1. VAR: Fastliggende subcutan
modtaget undervisning om
kanyle: Anlæggelse.
behandlingen, samt have udført
2. VAR: Fastliggende subcutan
denne under supervision. Er
kanyle: Fjernelse
dette ikke tilfældet skal
3. Vip vejledning:
sygeplejersken søge oplysninger
Herlev/Gentofte Brug af
/ vejledning før selve
Subcutan nål
behandlingen udføres.
Subcutan kanyle, plastre, desinfektionssprit, 10 ml iso nacl, 1 og 2 ml
Udstyr
sprøjter evt. sterile handsker.
Udstyret forefindes som oftest i tryghedskassen. Er denne ikke
bestilt, skal udstyret medbringes fra kontoret eller fremskaffes af
samarbejdspartneren.
Der dokumenteres på
SHS sygeplejersken skal være
Dokumentation
visitationssedlen og i
oplært i Nexus og FMK samt
omsorgssystemet – oftest under kende til dokumentationsmåden.
indsatsområde og i FMK hvis der
gives PN medicin.
Al medicin som kan gives intramuskulært må også gives subcutant.
Nyttig viden
Ved indgift af serenase skal der lægges en separat kanyle, hvis der
samtidigt skal gives morfin da der ellers kan forekomme
krystallisering.
Vedr. tryghedskassen; Der er vigtig at den ordinerende læge har
ordineret alle præparaterne enkeltvis i FMK, da det ellers ikke kan
administreres.
Vedr. medicingivning; Det er ledelsens ansvar, at der ligger en
instruks for fagligt forsvarlig tilrettelæggelse af delegeret
virksomhed, herunder at personalet er instrueret og oplært i
opgaven.

29

Scoringsskema – Subcutan kanyler og Tryghedskasse

Subcutan kanyle / Tryghedskasse

1. Hvor stor viden har du om anlæggelse af subcutan kanyle?

1

2

3

4

2. Hvor rutineret er du i at anlægge en subcutan kanyle?

1

2

3

4

3. Hvor stor viden har du om medicingivningen i ensubcutan kanyle?

1

2

3

4

4. Hvor stor viden har du om tryghedskassen og anvendelsen af de forskellige medicinske
præparater som benyttes i den terminale fase?

1

2

3

4

5. Hvor godt føler du dig ”klædt” på til opgaven?

1
Kommentar:
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2

3

4

8. faglige kompetencekort - Sugning

Procedurebeskrivelse - Sugning
Formålet er, at sygeplejerskerne i SHS akutteam kan varetage en ensrettet og faglig forsvarlig øvre
sugning af borger i eget hjem.
Hvilke emner skal gennemgås
Hvilken faglig viden skal SHS
Hvilke praktiske færdigheder
sygeplejersken være i besiddelse skal SHS sygeplejersken have?
af?
Følgende vejledning skal som
SHS sygeplejersken skal have
Procedure
udgangspunkt altid følges:
læst vejledningerne, samt have
1. VAR: Sugning i næse og
modtaget undervisning om
mundsvælg
procedurerne, samt have udført
2. VAR: Sugning i trakealkanyle
disse under supervision.
3. VAR: Nasotrakealsugning
Som udgangspunkt udfører SHS
sygeplejerskerne kun sugning i
næse og svælg, medmindre der
forefindes en specifik
lægeordination på at proceduren
må udføres i hjemmet.

Udstyr

Dokumentation

Nyttig viden
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Suge apparat (evt fra SHS)
Sugeslanger + Y stykke. Standard sug bør være viklede i spidsen og
være hvidt ch12 eller grønt str. ch14
Iso nacl til evt fugtning af sugeslange + vand og bæger til
gennemskylning.
SAT måler
Rene handsker
Evt. værnemidler, maske med visir ved MRSA, HIV, Hepatitis m.v.
Der dokumenteres i
Sugning i mund og svælg
omsorgssystemet evt. under
lægeordineres og må kun
indsatsområde.
udføres af personale som er
oplært i proceduren.
Mål altid SAT før og efter sugning.
Udfør sugning i max. 10 sek.
Sugestyrke bør ligge på ca 150-200 mg hg.

Scoringsskema - sugning

Sugning
1. Hvor stor viden har du generelt om sugning i næse / svælg?

1

2

3

4

2. Hvor rutineret er du i at suge i næse / svælg?

1

2

3

4

3. Hvor stor en viden har du om det udstyr der skal bruges til sugning i næse og svælg?
2
3
4
1

4. Hvor stor en viden har du om de mulige komplikationer der kan opstå under og efter en
sugning i mund / svælg?
2
3
4
1

5. Hvor godt føler du dig ”klædt” på til opgaven?
2
3
1

Kommentar:
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4

9. faglige kompetencekort – Sjældne opgaver

Sjældne opgaver i SHS-teamet
Formålet er, at sygeplejerskerne i SHS akutteam ved hvor og hvordan de kan søge evidensbaseret viden
om opgaver som sjældent forekommer. Formålet er at den enkelte sygeplejerske skal føler sig fagligt
klædt på til, på bedste vis, at udføre opgaven som beskrevet i vejledningerne.
Hvilke emner skal gennemgås
Hvilken faglig viden skal SHS
Hvilke praktiske færdigheder
sygeplejersken være i besiddelse skal SHS sygeplejersken have?
af?
Procedure
Følgende vejledning skal som
SHS sygeplejersken skal have
A punktur
udgangspunkt altid følges:
læst vejledningerne, samt have
Trachestomi
A-punktur
modtaget undervisning om
NIV behandling
1. VIP: Arteriepunktur praktisk
proceduren, såfremt det kræver
Hostemaskine
udførsel
specielle kompetencer at udføre
Hjemmedialyse??
Trachestomi pleje og behandling denne i praksis.
Parenteral ernæring
1.VAR: Rengøring og skift af
VAC behandling
trakealkanyle
Kemopumpe
2. VAR: Pleje af tracheostomi
Næseblødning
3. VAR: Sugning i trakealkanyle
NIV-behandling
1. VAR: Hjemmebehandling ved
kronisk respirationssvigt
2. VAR: Opstart med
overtryksventilering til
hjemmebehandling ved
respirationssvigt (søvnapnøe)
Hostemaskine
1.VIP: Glo hostemaskine –
anvendelse af.
Parenteral ernæring
1. VAR: Klargøring af parenteral
ernæring uden
lægemiddeltilsætning
2. VAR: Tilkobling og frakobling af
parenteral ernæring til CVK.
VAC behandling
1 VIP: Negative pressure wound
therapy (NPWT), Vacuum
assisted closure (V.A.C), TNP
(svamp og gaze).
Kemopumpe
1. Pjece fra Onkologisk
afdeling Herlev Hospital:
omkring selvseponering af
Port á kath.-nål og
kemopumpe.

Næseblødning
1. Patienthåndbogen:
Næseblødning
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Udstyr

Dette vil være afhængig af proceduren. Se derfor denne først.

Dokumentation

Der dokumenteres i
omsorgssystemet evt. under
indsatsområde.

Nyttig viden

Ved tvivlsspørgsmål til de forskellige procedurer, er det altid en god
ide, at kontakte de respektive afdelinger på Herlev/Gentofte
Hospital.
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Scoringsskema – sjældne opgaver

Sjældne opgaver
1. Hvor stor viden har du generelt om A-punktur og håndtering af denne, inkl. analyse?

1

2

3

4

3

4

2. Hvor rutineret er du i at tage en A-punktur?

1

2

3. Hvor stor en viden har du om plejen og behandlingen af en tracheostomi ”patient” inkl.
rengøring og skift af en trakealkanyle, og sugning i en tracheostomi?
2
3
4
1
4. Hvor stor en viden har du om NIV behandling, inkl. påsætning af maske og opstart af maskine
til borger med b.la. søvnapnøe?
2
3
4
1
5. Hvor stor en viden har du om behandlingen med en hostemaskine?
2
3
1

4

6. Hvor stor en viden har du om klargøring af parenteral ernæring, inkl. tilkobling og frakobling af
dette i et CVK?
2
3
4
1
7. Hvor stor en viden har du om VAC behandling, inkl. tilkobling og frakobling af maskine, og skift
af beholder?
2
3
4
1
8. Hvor stor en viden har du om frakobling af en kemopumpe, og hvor rutineret føler du dig i at
skulle gøre dette?
2
3
4
1

Kommentar:
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1. Generelle kompetencer – Organisatoriske

Procedurebeskrivelse - Organisatoriske kompetencer
Formålet er: at få overblik over de forskellige organisatoriske kontekster SHS akutteam bevæger sig i. At
have kendskab til SHS akutteam samarbejdspartner og deres organisering. At kunne agere fornuft i forhold
til konkrete borgerforløb, samt at være i stand til at finde sammenhæng i borgerforløb der krydser flere
sektorer.
At du kan være medvirkende til at løfte og understøtte aftaler, til glæde og gavn for borger/patienter,
samarbejdspartner og kollegaer.
Hvilke emner
Hvilken viden skal SHS sygeplejersken være i besiddelse af?
Hvilke færdigheder skal
skal gennemgås
SHS sygeplejersken
have?
Kendskab til Kommunernes, Regions opbygning og Almen
Kunne forstå og
Kommunernes
praksis.
benytte sig af sin viden
og Regionens
Organisationsdiagram for kommunernes centre for social og
om organisationens
organisatoriske sundhed. (Sende i opdateret version fra leder af SHS
sammensætning, sådan
opbygning
akutteam årligt)
at du bidrager til
udvikling af det bedste
Intranettet i Ballerup kommune.
borgerforløb på tværs
Hjemmeside for regionens hospitaler og Mobillab.
af sektorer.
https://www.regionh.dk/tilfagfolk/Sundhed/praksis/Laboratoriebetjening/Pr%C3%B8vetagning
%20i%20almen%20praksis/Sider/Mobillab-Pr%C3%B8vetagning-ihjemmet.aspx
https://www.herlevhospital.dk/

SHS akutteams oversigter over samarbejdspartner og
telefonlister.
V:\Center\SHS-team\Tlf og adresselister

SHS-Teamets
organisation og
ledelse.

Kendskab til og viden om hvordan organisationen er
opbygget. Have viden om
Styregruppen, visitation og hjælpemidler, MED udvalg
Ledelses i teamet.
AMR og TR rollen.

Kunne forstå og
benytte sig af sin viden
om SHS akutteam og de
aftaler som er
godkendte, på en
konstruktiv og
anerkendende måde.

Oversigt over faste møder i SHS akutteam (SBSYS nr:
29.30.00-A26-1-19, SHS-teamet – Retningslinjer og rammer)

Samarbejdsafta
ler
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Krav og anbefalinger til kommunale akutfunktioner i
hjemmesygeplejen.
Link:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/~/media/F69BEB147
89842818FA1096DE20C19D9.ashx
Have læst og forstået samarbejdsaftalerne med de forskellige
samarbejdspartnere

Forstår lovgivning og
rammer for
akutfunktioner.

Kunne anvende og
informere andre
samarbejdspartner om
samarbejdsaftalerne

Rammer, vilkår
og lovgivning

Gældende samarbejdsaftaler er at finde i SBSYS nr: 29.30.00l04-1-15, SHS-teamet- samarbejdsaftaler kommunale og
regionale. Eller på www.shsteam.dk
Kende til sundhedsloven:
https://danskelove.dk/sundhedsloven
autorisationsloven:
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=19252
2#ide61c79b4-9064-487e-b36e-a9d87a23b00c
Sygeplejens etiske retningslinjer og Virksomhedsområde:
https://dsr.dk/sites/default/files/479/sygeplejeetiske_retning
slinjer_2014.pdf

Kunne agere i forhold til
myndighedsret og
kende til de muligheder
som kan/må benyttes
inden for lovgivningen.
Forstår den hvilken
ramme du har virkefelt
i, samt hvilke vilkår du
kan påvirke og hvordan

Bekendtgørelse om hjemmesygepleje (sundhedslov)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1143
95
Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, og
herunder genoplivning, og om afbrydelse af behandling, uden
for sygehus.
Link:
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=161404
Ballerup interne aftaler for livsforlængende….
https://intra.ballerup.dk/node/4629
Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1681
56
Ballerup interne procedure for medicin
https://intra.ballerup.dk/node/3871
Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af
medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig
virksomhed)
https://www.retsinformation.dk/pdfprint.aspx?id=129064

SHS-Teamet
kerneopgave
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Ballerup interne aftaler for delegation:
https://intra.ballerup.dk/node/5289
Kender og forstår at arbejde ud fra SHS akutteam
kerneopgave.
SBSYS sagnr.29.30.00-A26-1-19
SHS teamet rammer og retningslinier:
Den røde cirkel – kerneopgaven SHS akutteam.

Kunne benytte denne
viden og arbejde ud fra
dette i det daglige
arbejde.

Scoringsskema – organisatoriske kompetencer

Organisatoriske kompetencer
1. Hvor godt er dit overblik over de nærmeste samarbejdspartners organisation og
ledelsesstruktur?

1

2

3

4

2. Hvor godt oplever du, at du forstår den sammenhæng der er mellem aftaler, lovgivning og
vilkår?

1

1

2

3

4

3. Hvordan godt oplever du, at samarbejdsaftalerne understøtter dig i dit daglige arbejde?
2
3
4

4. Hvor godt føler du dig klædt på til at deltage i møder med samarbejdspartner
2
3
4
1
5. Hvor godt oplever du at forstå hvilke ting du har indflydelse på og kan handle der ud fra?
2
3
4
1
6. Hvor god er du til at anvende aftaler og procedure for SHS akutteam i det daglige arbejde?
2
3
4
1
7. Hvor gode er du til at forklare de rammer SHS akutteam arbejder ud fra til kollegaer og
samarbejdspartner? (kan du skab forståelse og mening for andre?)
2
3
4
1

Kommentar:
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2. Generelle kompetencekort – Sociale kompetencer

Procedurebeskrivelse - Sociale kompetencer
Formålet er at du kan indgå i en gensidigt, givende og konstruktivt relation med samarbejdspartner og
borger, pårørende og patienter. At du kan planlægge og koordinere opgaver i samarbejde med resten af
teamet og dets samarbejdspartnere fornuft og inden for de aftaler og rammer som SHS akutteam
arbejder i.
Hvilke emner skal
Hvilken viden skal SHS sygeplejersken være i
Hvilke færdigheder skal SHS
gennemgås
besiddelse af?
sygeplejersken have?

Intern koordinator

SHS akutteam – Instrukser, SBSYS sagnr:
29.30.00-A26-1-26
 Intern vejledning om prioritering af opgaver
i SHS akutteam.
 Instruks - Døgnrytme og intern koordinator
 Instruks – aftaler for telefon og ipads
Visitationstelefon og anvendelse af
visitationsseddel og IV visitationsseddel
Have kendskab til teamets spørgeguide og
ISBAR, viderestilling af telefon

Være klar og tydelig i sin
kommunikationsform, med
åbenhed og indlevelse i
dialogen med
samarbejdspartner
Benytter spørgeguiden og
ISBAR til afklaring af opgave,
samt sikring af om hvilke
problem der ønskes låst.
Kunne bevare roen og have
evnen til at have flere bolde i
luften samtidig.

V:\Center\SHS-team
Udvise overblik og kunne
uddelegere opgaver til teamets
sygeplejersker.

Møder med
Aftaler for deltagelse i samarbejdsmøder (under
samarbejdspartner udarbejdelse 2018), herunder hvilken rolle og
formålet er med møderne.
Samarbejdsaftalerne for SHS akutteam
Sagsnr: 81.10.00-P27-1-15 eller på
www.shsteam.dk
Tværkommunal Instruks – Vurdering af borger i
forværring af tilstand (udkast ikke godkendt
endnu juli 2019) sendt til jer på mail.
Anbefaling fra sundhedsstyrelsen:
https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/tidligopsporing-skal-sikre-aeldres-helbred
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At være i stand til at hjælpe
samarbejdspartner uden at de
oplever at få nej til opgaven.
Bidrag til forsat udvikling af
samarbejdet på tværs af
sektorer.
Åben og imødekommende
Udvise interesse for deltagelse i
disse møder.
Nysgerrig på hvor der kunne
være behov for møder.

Mødet med borger

SHS akutteams aftaler for borgerbesøg. (under
udarbejdelse i 2019) Hvordan er man
professionel.

Udviser respekt for borgeren og
samarbejdspartner
Omhu og overblik over
konteksten, samt sikre
opgaveløsning foregår med
inddragelse og respekt for
borgerens egen omsorg og
samarbejdspartnernes
kompetencer.
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Scoringsskema – sociale kompetencer

Sociale kompetencer
1. Hvor god er du til at anvende ISBAR og spørgeteknik ved telefonopkald?

1

2

3

4

2. Hvor god er du til, at få afklaring på en opgave og aftaler med samarbejdspartner?

1

1

2

3

4

3. Hvor god er du til at reflektere over din adfærds betydning for samarbejdet?
2
3
4

4. Hvor god er du til at forstå den kontekst samarbejdspartneren arbejder udefra og anvende den
viden i opgaveløsningen?
2
3
4
1
5. Hvor meget bidrager du med din mening og refleksioner på teamets / afdelingens møder?
2
3
4
1

1

6. Hvor god er du til, dele din viden og give feedback, på en anerkendende måde til kollegaer?
2
3
4

7. Hvor god er du til at skabe en konstruktivt og respektfuldt dialog med samarbejdspartner til
gavn for borgerforløbet?
2
3
4
1
8. Hvor god er du til at håndtere de svære og udfordrende samarbejdsrelationer?
2
3
4
1
9. Hvor god er du til at få borger og samarbejdspartner til at arbejde sammen om det bedste
borger forløb?
2
3
4
1
10. Hvor god er du til at få overblik over opgaver og uddelegerer dem under hensyntagen til tid,
ressourcer og kompetencer hos både kollegaer og samarbejdspartner?
2
3
4
1

Kommentar:
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3. Generelle kompetencekort - Kommunikations kompetencer

Procedurebeskrivelse - Kommunikations kompetencer
Formålet er at sikre at kommunikationen med andre foregår på en konstruktiv, respektfuld og
hensigtsmæssig måde. At din skriftlige kommunikation sker i henhold til de aftaler vi har og at du kan
anvende de systemer som forventes i SHS akutteam.
At du har øje for at veksle mellem brug af forskellige kommunikationsformer, i henhold til den kontekst,
som kommunikationen er en del af, samt at være opmærksom på eget og andres sprog og kropssprog.
Det handler om din evne til at kommunikere kort, relevant og præcist.
Hvilke emner skal gennemgås
Hvilken viden skal SHS
Hvilke færdigheder skal SHS
sygeplejersken være i besiddelse
sygeplejersken have?
af?
Kendskab til omsorgssystemerne og Være oplært i brugen af
Dokumentation i
relevante vejledninger og alle
Care/Nexus samt have adgang
omsorgssystemet
funktionerne.
og koder til samtlige
kommuner.
Navigationssedler
https://intra.ballerup.dk/node/259 Kunne søge viden om
Care/Nexus og dets funktioner
på V- drevet.
 Nexus arbejdsgange
(Skriveborde i SHS akutteam)
Anvender procedurer og
skabeloner korrekt
Procedure og aftaler for
dokumentation og borgerrelaterede
Kan dokumenterer kort,
opgaver i SHS akutteam.
præcist og relevant
(SBSYS sagnr: 29.30.00-A26-1-26)
Indsatskatalog og håndbold for
helbredstilstande
https://intra.ballerup.dk/node/5691

ISBAR - kommunikation med
samarbejdspartner

Internt dokument ved arbejdsbord:
 SHS akutteam anvendelse af
Indsatser
 SHS akutteam
henvisningsårsager
Kendskab til visitationstelefonen og
anvendelsen af visitationsseddel og
IV visitationsseddel:
V:\Center\SHSteam\Dokumentation
Have kendskab til SHS akutteams
spørgeguide og ISBAR:
V:\Center\SHS-team\Faglige
dokumenter og skemaer (ikke IV)
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Kunne benytte ISBAR når der
kommunikeres med
samarbejdsparter og kollegaer

Feedback til kollegaer

Kendskab til procedure og aftaler
for feedback i SHS akutteam.
(SBSYS sagnr: 29.30.00-A26-1-26)

At have redskaber til at give
relevant feedback og anvender
de aftaler.

Vejledninger til oprettelse af UTH.
Udvise forståelse for
https://intra.ballerup.dk/node/3403 konteksten.

Kommunikation med
samarbejdspartner og borger

1. Kendskab til borgerpjece for IV
behandling i hjemmet
V:\Center\SHS-team\IV AB og
væsketerapi
2. Kendskab til
kommunikationsformer,
hjælpemidler, såsom VAR, VIP,
YouTube, google,
brugervejledninger
3. Kendskab til de forskellige
fagligheder (pædagog,
sekretær, læge osv) SHS
akutteam kan møde i arbejdet.
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Udviser opmærksomhed på
sprogformer og kropssprog
Skal kunne give instruktioner til
en større grupper, så de
forstår, hvad de skal gøre.
Skal kunne forklare det
relevante og vigtige i et forløb,
for at skabe bedste
forudsætninger for forståelse
hos borger og
samarbejdspartner.

Scoringsskema – kommunikative kompetencer

Kommunikations kompetencer
1. Hvor god er du til at lytte til borger og samarbejdspartner?

1

2

3

4

2. Hvor god er du til at forklare opgaver og viden om borgerne til vores samarbejdspartner, samt
at afstemme din kommunikation efter deres forudsætninger?

1

2

3

4

3. Hvor god er du til lytte til dine kollegaer og afdække deres behov eller bekymringer?
2
3
4
1
4. Hvor god er du til at give feedback til dine kollegaer?
2
3
1

4

5. Hvor god er du til at skrive korte og relevante notater i kommunernes dokumentationssystem
og anvende dokumentationsaftaler i SHS akutteam?
2
3
4
1
6. Hvor god er du at benytte og dele relevante vejledning, hvis du møder udfordrende opgaver i
din hverdag?
2
3
4
1
7. Hvor god er du til at modtage feedback fra kollegaer og/eller fra samarbejdspartner og leder?
2
3
4
1
8. Hvor god er du til at sætte ord på det, der er svært, følsomt og konfliktfyldt?
2
3
4
1
9. Hvor opmærksom er du på den kontekst du befinder dig i?
2
3
1

Kommentar:
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4. Generelle kompetencekort - Selvledelses kompetencer

Procedurebeskrivelse - Selvledelses kompetencer
Formålet er at sikre at du selvstændigt kan komme i gang, planlægge og udføre opgaver inden for en
bestemt tidsramme. At kunne opstille mål for sit arbejde og evaluere herpå. Selvledelse viser sig ved, at
sygeplejersken til enhver tid kan tage bestik af situationen, tage relevante initiativer, mestre komplekse
situationer og tolerere, at hun selv skal tage hånd om usikre og ustrukturerede arbejdsopgaver.
Hvilke emner skal
Hvilken viden skal SHS sygeplejersken være Hvilke færdigheder skal
gennemgås
i besiddelse af?
SHS sygeplejersken
have?
SHS-teamet - Instrukser
Skal være i stand til skabe
Prioritering af
SBSYSnr: 29.30.00-A26-1-16
ro og overblik i en travl
arbejdsopgaver
Instrukser:
hverdag.
 Prioritering af opgaver i SHS akutteam.
Skal kunne afvige fra en
 Døgnrytme og intern koordinator.
plan og omprioriterer ved
 Ansvarshavende
behov.
 Administrative opgaver
Kendskab til opbygningen og anvendelsen af
opgavelister i SHS akutteam

Forbedringstavlen

Procedure og aftaler om
forbedringsforslag i SHS akutteam.
SBSYS sagnr: 29.30.00-A26-1-26
Inskruks:
Håndering af forbedringsforslag

Vagtplanlægning, Ferie
Fravær og sygdom
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SBSYS sagnr.29.30.00-A26-1-19
SHS teamet rammer og retningslinier:
Aftaler for vagtplanlægning, ferie og fravær
for SHS-Teamet

Skal kunne følge den
planlagte rytme.
Udvise kendskab til egne
kompetencer og kunne
bede om hjælp i
prioritering og
opgaveløsning på en
hensigtsmæssig måde.
Kunne gennemskue
behov for
forbedringsforslag.
Kunne være tavlefører og
være den som giver
feedback på en god og
konstruktiv måde.
Komme med forslag til
forbedringer og være
ansvarlig for at udfylde
en seddel.
Kunne benytte sig af
ønskeplanen og udfylde
ferieønsker indenfor
tidsrammen.

Mail og kalender anvendelse

Arbejdstidsaftale for de kommunale
sygeplejersker
https://dsr.dk/loen-ogarbejdsvilkaar/overenskomster-ogaftaler/kommunale-overenskomster-ogaftaler/arbejdstid-naar
SBSYSsagnr:
Instruks administrative opgaver
Opbygningen af mailgrupper og kalender
invitationer.
Diverse vejledninger
V:\Center\SHS-team\Administration

Anvendelse af Instrukser,
Procedure og
retningslinje/rammer for SHS
akutteam

Ballerup interne vejledninger til mail:
https://intra.ballerup.dk/search/solr/mail
SHS akutteam arbejder ud fra Instrukser,
Procedure og retningslinjer.
Interne Instrukser osv opbevares på SBSYS.
Vigtige dokumenter til at finde og håndterer
dokumenter i SHS akutteam.
SBSYS sagnr: 29.30.00-A26-1-17 SHS-Teamet
- Procedure
 Procedure for dokumenthåndtering
SBSYSsagnr: 29.33.00-A00-1-16 SHSTeamet- administrative vejledninger
 Oversigt over SBSYSsager i SHS
akutteam
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Kan anvende kalenderen
til at få overblik over
møder og opgaver.
Kan holde sig orienteret
og deltage i afklaringer på
mail.

Kan finde de aftalte
dokumenter og anvender
dem korrekt, samt
bidrage til opdatering og
vedligeholdelse af

Scoringsskema – selvledelses kompetencer

Selvledelses kompetencer
1. Hvor god er du til at planlægge din og din kollegaers arbejdsdag?

1

2

3

4

2. Hvor god er du til at prioritere tid og til at have overblik over teamets og egne opgaver?

1

2

3

4

3. Hvor god er du til at få afsluttet dine administrative opgaver til den aftalte tid?

1

2

3

4

4. Hvor god er du til at bede om hjælp, hvis arbejdsopgaverne bliver for uoverskuelige eller
vanskelige at løse?
2
3
4
1
5. Hvor god er du til at omstille dig i løbet af dagen, hvis arbejdsopgaverne i teamet kræver det?
2
3
4
1

1

6. Hvor god er du til at benytte aftalen om prioritering i SHS akutteam i dit daglige arbejde?
2
3
4

7. Hvor god er du til afklare usikkerheder og uenigheder i teamet og anvende forbedringstavlen
som redskab?
2
3
4
1
8. Hvor god er du til at medtænke teamets ressourcer anvendelse i dit arbejde?
2
3
4
1
9. Hvor god er du til at få orienteret og opdateret mail og kalender i dit arbejde?
2
3
4
10. Hvor god er du til finde relevante dokumenter i SBSYS og på V-drevet?
2
3
4
1

1

Kommentar:
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5. Generelle kompetencekort – Læringskompetence

Procedurebeskrivelse - Læringskompetence
Formålet er at sikre at du tilegner dig ny viden og færdigheder, at kunne anvende den nye viden og formidle
den til andre.
Hvilke emner skal
Hvilken viden skal SHS sygeplejersken være i
Hvilke færdigheder skal SHS
gennemgås
besiddelse af?
sygeplejersken have for, at
kunne gøre brug af sin
viden?
Kendskab til procedure for
Kunne fremsøge, benytte og
Arbejdsgangs og
dokumenthåndtering i SHS akutteam, herunder udarbejder vejledninger,
procedure
anvendelsen af V-drevet og SBSYS.
arbejdsgangsbeskrivelser og
beskrivelser i SHSprocedure for SHS akutteam,
Teamet
Kende til skabelonen for procedurebeskrivelse.
samt kunne ”spotte"
udviklingspotentiale.
Kendskab til SHS-Teamets egen hjemmesiden
Bidrage med inputs til
SHS-Teamet
og nyhedsbrevet og dets opbygning samt web
hjemmesiden og
Hjemmeside, case
adresse.
nyhedsbrevet og skrive
kataloget og
SBSYSsagnr: 29.30.00-A26-1-16 SHS teametrelevante cases til case
nyhedsbrevet
Instruks:
kataloget.
Procedure og aftaler for hjemmeside

Evidensbaseret
sygeplejefaglig viden,
VAR og VIP

Kendskab til skabelon for case kataloget:
V:\Center\SHS-team\Cases
Kendskab til funktionen og anvendelsen af VAR
og VIP.
https://www.varportal.dk/
https://vip.regionh.dk/VIP/Admin/GUI.nsf/Desk
top.html

Sygeplejestuderende

Nyansættelse,
oplæringsprogram og
kompetenceprogram

Kendskab til hvor faglig viden ellers kan
fremsøges hvis ikke der forefindes en vejledning
/procedurebeskrivelse.
Have kendskab og viden om hvilke studerende
der kommer i SHS akutteam og om hvilke mål
de skal opnå i perioden.
SBSYSnr: 29.30.00-A26-1-16 SHS teamet –
Instrukser:
 studerende i SHS akutteam
Kendskab til oplærings – og
kompetenceprogrammet.
SBSYS sagnr: 29.30.00-A26-1-19
SHS teamet –retningslinjer og rammer
Kompetenceprogram for sygeplejersker i SHS
Overblik over kompetencer i SHS akutteam,
hænger på tavlen på lederens kontor.
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Kunne bruge evidensbaseret
vejledninger og henvise til
disse i det daglige arbejde.
Kunne benytte andre
muligheder for videns
søgning hvis en vejledning
ikke kan søges på VAR eller
VIP

Køre ud med de studerende
og bidrage til oplæring og
undervisning af dem.

Kunne undervise, vejlede og
introducere nye kollegaer via
oplæringsprogrammet i
henhold til egne
kompetenceniveau

Scoringsskema - læringskompetencer

Læringskompetence
1. Hvor god er du til at tilegne dig ny teoretisk viden?

1

2

3

4

2. Hvor god er du til at tilegne dig nye praktiske færdigheder?

1

2

3

4

3. Hvor god er du til at integrere ny viden og praktiske færdigheder i dit arbejde? og anvende
instrukser og retningslinjer?
2
3
4
1

4. Hvor god er du til at til at være nysgerrig efter viden og fremsøge den?
2
3
4
1

5. Hvor god er du til at arbejde vedholdende og systematisk med opgaver?
2
3
4
1

1

6. Oplever du at samarbejdspartner forstår og følger din vejledning?
2
3

4

7. Hvor god er du til prøve nye ting af og være nysgerrig på opgaveløsningen?
2
3
4
1
8. Oplever du at kollegaer forstår og følger den introduktion eller undervisning som du
varetager?
2
3
4
1

Kommentar
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Samlet overordnet oversigtsskema
Skema til egen vurdering og aftaler i forbindelse med MUS
Kompetence profil
navn:

Faglige kompetencer
Sygeplejefaglige vurderinger – ABCDE metoden
Intravenøse adgange
Blodprøve
Kateter
Sonder
IV medicin og IV væske
Subcutan kanyle og tryghedskasse
Sugning
Sjældne opgaver

Generelle kompetencer
Organisatoriske kompetencer
Sociale kompetencer
Kommunikations kompetencer
Selvledelses kompetencer
Lærings kompetencer
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4. Ekspert

3. Kompetent

2. Avanceret begynder

1. Begynder

dato:

Aftaler for hvordan der skal
arbejdes videre

Bilag 1 – Skema til gennemgang af faglig kompetence
Skema til vurdering og gennemgang af emnet:

Signatur ”Tjekker”

JA

Dato for gennemgang af proceduren:

Kommentarer

Faglige kompetencer

Alle de tilhørende vejledninger er læst?
Proceduren er gennemgået med en kollega mundtlig?
Proceduren er gennemgået og godkendt i praksis af
en kollega?
Du har sammen med din kollega reflekteret over
proceduren efter den mundtlige og praktiske
gennemgang?
Du kan selvstændigt udføre proceduren i henhold til
vejledningerne? Hvis nej – skriv da gerne hvilken form
for undervisning/vejledning du evt. mangler.
Du har læst alle vejledningerne til diverse apparater/
præparater og forstår brugen af disse?

Aktørens Underskrift: ___________________________________________
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