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Udviklet af: 
Jette Sejer Jakobsen  
Uddannelseskonsulent og underviser. RN, MKS  
SOSU Østjylland, Århus  
jsj@sosuoj.dk   Tlf.: 23997635 

Januar 2021 
 
 
Udviklet i samarbejde med:  
Henrik Stengaard-Pedersen, Sterilcentral Ålborg Universitetshospital  
Rikke Valentin, Den regionale Sterilcentral, Region H. 
 

Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)  
2272 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet 
 

Arbejdsfunktioner 
Uddannelsen giver deltageren forudsætninger for at arbejde med sterile éngangsartikler og 
genbehandlingsprocessen af steriliserbart medicinsk udstyr til flergangsbrug i form af 
forbehandling, rengøring, kontrol, pakning, emballering, mærkning og sterilisering i henhold til 
overordnede standarder og retningslinjer.  

Udviklingen i sundhedsvæsenet er gået mod en øget specialisering, og for 
genbehandlingsenhederne betyder det foruden en øget automatisering, at kompleksiteten i 
instrumentariet øges og kravene både til håndtering af sterilt engangsudstyr og til genbehandling af 
sterilt flergangsudstyr skærpes. Derudover er der et overordnet samfundsmæssigt fokus på 
patientsikkerheden, højere kvalitet i behandlingen, effektivisering og et sikkert arbejdsmiljø.  

Med uddannelsen får deltageren et detaljeret indblik i arbejdsprocesser med det formål 
efterfølgende at koble teoriundervisningen sammen med produktionsarbejdet i Sterilcentralen eller 
på genbehandlingsafdelingen.  

Efter uddannelsen opnås kompetencer til arbejdet som Sterilassistent.  

Deltagerforudsætninger 
Medarbejdergrupper med en erhvervsfaglig sundhedsuddannelse omfattende eksempelvis social- 
og sundhedshjælper eller -assistent, Portør, Serviceassistent, Ambulanceassistent eller øvrige 
kortere sundhedsfaglige erhvervsrettede uddannelsesforløb. 
 
Det anbefales at deltager har erfaring fra arbejdet i en genbehandlingsafdeling, idet indholdet er 
relateret til det daglige arbejde og refleksion over praksis.  
 
Det anbefales desuden, at deltager har afklaret læse- og skrivevanskeligheder og behov for 
hjælpemidler inden uddannelsesstart, samt at deltager kan håndtere IT på brugerniveau.  
 
Kombination af uddannelse 
Uddannelsen er en grunduddannelse i forhold til arbejdet på sterilcentral/genbehandlingsafdeling. 

mailto:jsj@sosuoj.dk
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Uddannelsen kan stå alene, men til generel udvikling af deltagernes kompetencer kan 
grunduddannelsen med fordel kombineres med andre AMU-forløb specielt med sundhedsfagligt 
indhold. 

Inspiration kan hentes på www.epos-amu.dk og forslag til supplerende uddannelse, specielt for 
deltagere, der ikke er sundhedsfagligt uddannet, er:  

40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 
40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 
45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer 
45369 Videndeling og læring for medarbejdere 
45783 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 
48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job 

 

For deltagere med sundhedsfaglig uddannelse og deltagere med erfaring:  

40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 
40144 Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområde 
42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m. 
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocessor 

Varighed 
Uddannelsen planlægges med 10 dage i alt, fordelt med split i 5 + 5 dage. Der tilrettelægges med 
en mellemperiode på 2 – 4 uger, hvor der lægges op til én til to hjemmeopgaver. 

Idet der kan være deltagelse fra alle af landets sterilcentraler, inkl. Grønland og Færøerne, har det 
betydning for deltagelsen, at undervisningen er samlet i ugeforløb.  

Uddannelsens mål 
Deltager kan varetage og tage ansvar for eget og afdelingens genbehandlingscyklus af 
steriliserbart medicinsk flergangsudstyr. 
Deltageren: 

• kan identificere og vurdere kvaliteten af arbejdsgange med henblik på at overholde 
gældende standarder og retningslinjer, såvel nationale som lokale.  

• har viden om hygiejniske principper og tager ansvar for at forebygge og afbryde smitteveje.  
• anvender standardiseret metode og teknik i arbejdsprocesserne for: rengøring, 

desinfektion, kontrol, oplægning, emballering og sterilisering af flergangskirurgisk udstyr; 
samt modtagelse, håndtering, opbevaring og distribution af sterile en - og flergangsartikler.  

• kan ud fra viden om kirurgiske instrumenter vurdere, udføre pleje og vedligeholde disse 
• har forståelse for anvendelse af branche rettet teknologi med betydning for styring, kvalitet 

og kommunikation 
• kan samarbejde internt som eksternt eksempelvis logistik, operationsafdeling og 

leverandør.  
• kan identificere og tage ansvar for egne og fælles arbejdsmiljømæssige faktorer  
• har forståelse for egen og fælles praksis betydning for patientens sikkerhed 
• tager ansvar for at være opsøgende for egen faglig udvikling inden for specialet 

 
Den danske kvalifikationsramme for livslang læring 
Niveau 4 

http://www.epos-amu.dk/
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Prøveform 
Uddannelsen afsluttes med skriftlig prøve i form af produktkrav udarbejdet i en Mindmap.  

Ideer til tilrettelæggelse  
Uddannelsen skal afspejle den faglighed, der gør det muligt for deltageren at yde sit bidrag i en 
kompleks organisation, til gavn for patienter og samarbejdspartnere. Den øgede specialisering, 
med kompleksitet i instrumentariet og krav både til håndtering af sterilt engangsudstyr og til 
genbehandling af sterilt flergangsudstyr kan fordre indsigt i praksis i undervisningen.  

For at uddannelsen imødekommer denne kompleksitet og specialisering anbefales det, at 
underviserteamet har deltagelse af undervisere, der er faglige specialister med indsigt i faglig 
praksis og med aktuelt specialiseret kendskab til specifikke temaer i uddannelsesforløbet. 
Undervisningen afspejler således arbejdsopgaverne, med vægt på faglig formidling ud fra 
kendskab til de sammenhænge, hvor det der læres skal anvendes.  

Med en aktiverende refleksiv undervisningsform, der kræver initiativ fra deltager såvel mundtligt 
som skriftligt inddrages deltageren i læringsprocessen og forbedrer dermed indlæringen.     
Ved at arbejde ud fra en praktisk tilgang, hvor undervisningen inddrager deltagernes egen praksis, 
skabes transfer mellem teori og praksis (Bjarne Wahlgren, 2018) 
Der bør tages højde for, at deltagernes forudsætninger og læringsniveauer kan være varierende.  
 
For at sikre en kontinuitet, læringsmiljøet og kontakt til holdet, samt sparring med de faglige 
specialister der underviser, anbefales det, at det er samme underviser der varetager 
uddannelsesplanlægningen, tager del i undervisningen og sikrer undervisningens indhold i forhold 
til uddannelsens mål. Tilrettelæggelsen af forløbet vil dermed være i et samarbejde med 
underviser og specialisterne inden for uddannelsens emner.  
 
Underviserne bør være introduceret til brug af værktøjet Mindmap, som er et anbefalet 
gennemgående refleksivt læringsredskab i deltagernes uddannelsesforløb. 
  

Pædagogisk princip i uddannelsesplanen:  
Undervisningen differentieres i forhold til deltagernes arbejdspladser:  

• Deltager inddrages aktivt  
• Deltagerne udveksler erfaringer  
• Deltagerne arbejder opgave- og løsningsorienteret  
• Teoretisk undervisning med inddragelse af praksis  
• Faste grupper med udvikling af fortrolighed med gruppemedlemmer. Grupperne 

sammensættes fra forskellige arbejdssteder, således at det er differentieret praksis der 
inddrages i gruppearbejdet 

• Hvert tema afsluttes med refleksion i grupperne med udarbejdelse af mindmap 
 

Refleksion over praksis 
Med det mål at styrke deltagernes anvendelse af undervisningen i praksis, er der to formål med at 
reflektere over praksis. Det ene formål er, at deltagerne styrkes i at reflektere, når opgaverne skal 
løses og løbende udvikle egen praksis. Det andet formål er at styrke koblingen mellem teori og 
praksis. 

”Refleksion betyder en tilbagekastning f.eks. af lys. Denne bevægelse frem og tilbage 
kendetegner også personens refleksion over et eller andet. Når man reflekterer, gør man sig 
således overvejelser over sammenhængen mellem ens handlinger og konsekvenserne af disse. I 
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tankerne eksperimenterer man med at undersøge forskellige antagelser om et fænomen f.eks. en 
situation, en hændelse eller en arbejdsproces. Når man reflekterer, stiller man spørgsmål, der 
begynder med hvordan og hvorfor.” 

Vibe Aarkrog, s 10. 2015. 

Temaer 
For at nå de handlingsorienterede mål foreslås det, at uddannelsen inddeles i 8 temaer. Herefter 
kan man vælge de enkelte temaer ud fra uddannelsens individuelle tilrettelæggelse afhængig af 
gæste-undervisere fra praksis. Undervisningen kan differentieres i forhold til deltagernes 
arbejdspladser, så deltagernes forskellige praksis inddrages i undervisningen med vidensdeling på 
tværs af praksisfelter.  

Idet arbejdet i en sterilcentral/genbehandlingsafdeling er i en teknologisk og strukturel udvikling, vil 
det være hensigtsmæssigt at temaerne justeres i forhold til udviklingen af praksis.  

Indholdet i hvert emne har sammenhængskræft og derfor kan hvert tema inddrage målene for 
uddannelsen med forskellig intensitet.  

I kapitel 4 er der forslag til opgaver og undervisningsmateriale, som kan bruges enten specifikt i et 
tema eller generelt i temaerne.  

Temaoversigt 
Emne 1: Introduktion til uddannelsens mål, indhold og læringsbevidsthed  

Emne 2: Hygiejne og mikrobiologi samt sporbarhed 

Emne 3: Rengøring og desinfektion 

Emne 4: Kontrol, oplægning og emballering af instrumenter   

Emne 5: Sterilisering, håndtering og opbevaring af sterilt udstyr 

Emne 6: Instrumentlære 

Emne 7: Arbejdsmiljø og ergonomi 

Emne 8: Arbejdsmiljø, anerkendende kommunikation og samarbejde  

 

Tema 1. Introduktion til uddannelsens mål, indhold og læringsbevidsthed 
Forslag til tidsramme: 2 lektioner, samt virksomhedsbesøg 4 lektioner og læsning af Nationale 
kliniske retningslinjer, Genbehandling samt Desinfektion i sundhedssektoren (se litteraturlisten) 4 
lektioner 

Temaet danner udgangspunkt for viden og forståelse for uddannelsen med information om 
uddannelsens mål og indhold, samt læringsredskaber. Der bruges tid på at skabe en bevidsthed 
om undervisningssituationen, egen læring og motivation. 
Det anbefales at inddele deltagerne i faste grupper fra forskellige arbejdspladser, både med det 
formål at skabe tryghed og åbenhed i gruppen, men også imødekomme vidensdeling på tværs af 
praksisfællesskaber. Gruppearbejdet er samtidig en samarbejdsøvelse, hvor der fokuseres på 
sociale kompetencer, fælles ansvarlighed og fælles mål for gruppen. 
Det kan ikke forventes, at alle deltagere svarer til målgruppen og der bør derfor introduceres til 
arbejdet i en sterilcentral, gerne med virksomhedsbesøg.  
Introduktion til refleksion og arbejdet med Mindmap.  
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Forslag til emner: 
Introduktion til og gennemgang af:  

• Velkomst og modtagelse 
• Uddannelsesmål og rammer  
• Dagenes indhold ud fra emner  
• Forventning til deltager og forventninger fra deltager 
• Ansvar for læring, praksisnær og transfer  
• Læringsplatform for skolen, litteratur og retningslinjer 
• Afsluttende prøve  
• Refleksion og mindmap (se kapitel 4 for opgavebeskrivelse) 
• Uddannelsesevaluering  
• Egen faglige udvikling også efter denne uddannelse 
• Begreberne fagidentitet og fagprofessionalisme – hvad er det særlige du kan på 

genbehandlingsenheden 
• Patienten i centrum  
• Præsentation af NIR genbehandling og desinfektion (bruges i undervisningen) 
• Om muligt virksomhedsbesøg på sterilcentral 
• Film: https://aalborguh.rn.dk/genveje/om-aalborg-

universitetshospital/serviceafdelinger/sterilcentralen  
 
Tema 2. Hygiejne og mikrobiologi samt sporbarhed 
Forslag til tidsramme: 14 lektioner 

Der arbejdes med hygiejniske principper i relation til adfærd og uniformshygiejne mhp. at kunne 
afbryde smitteveje.  
Sikkerhedsmæssige tiltag i relation til stikuheld og anvendelse af kemiske midler.  
Sporbarhedssystemer 
Kendskab til Nationale infektionshygiejniske retningslinjer på området 
  
Forslag til emner:  

• Mikrobiologiens historie 
• Mikroorganismer (bakterier, virus, svampe og prioner)  
• Infektionshygiejne og smittekæden  
• Personlig hygiejne, herunder håndhygiejne med praktiske øvelser fx med glitterbug, 

opgaver på SSI (statens seruminstituts) hjemmeside.  
• Beklædning, samt personlige beskyttelsesanordninger  
• Procedurer for stikuheld  
• Sporbarhedssystemer til styring af kvalitet – sporing af kirurgisk udstyr 
• Sterilisering og patientens immunforsvar 
• Rent og urent (rumklassifikation) 

 

Tema 3. Rengøring og desinfektion 
Forslag til tidsramme: 10 lektioner 

Der arbejdes med principperne bag desinfektion, viden om relevante forbehandlings- og 
rengøringsmetoder og anvendelse af denne viden i forbindelse med rengøringen af instrumenter 
og udstyr.  

https://aalborguh.rn.dk/genveje/om-aalborg-universitetshospital/serviceafdelinger/sterilcentralen
https://aalborguh.rn.dk/genveje/om-aalborg-universitetshospital/serviceafdelinger/sterilcentralen
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Opvaskedekontaminators funktion og kvalificering til at kunne laste og tømme en 
opvaskedekontaminator.  
Begreberne validering og revalidering af opvaskedekontaminator.  
Kontrol- og vedligeholdelsesprocedurer for opvaskedekontaminatoren og selvstændigt udføre 
egen-kontrolprogrammer.  
Krav, der stilles til lokaler, hvori rengøring og desinfektionsopgaver foretages.  
 
Forslag til emner: 

• Definition af desinfektion, herunder gennemgang af varmedesinfektion (termisk desinfektion 
AO-værdi begrebet), samt kemisk desinfektion  

• Gennemgang af rengøringsforløb med fokus på kritiske punkter (kritisk, semikritisk, ikke 
kritisk) 

• Forbehandling herunder ultralydsrenserens funktion  
• Manuel rengøring og maskinel rengøring, herunder opvaskedekontaminatorens funktion  
• Mekanisk rengøring af endoskoper 
• Rengøringstilbehør (fx sæbetyper, iblødsætningsmidler, piberensere, børster og 

trykluftpistoler)  
• Vurdering af valg af rengøringsmetode til forskelligt udstyr (vandkvalitet, sæbetyper, 

afspændingsmiddel) 
• Leverandørbrugsanvisninger i forhold til rengøringsprocedurer 
• Sikkerhedsdatablad og arbejdspladsbrugsanvisning for kemiske midler.  
• Rengøringstest og egenkontrol  
• Fysiske rammer (rumklassificering) 
• Inspektion og dokumentation for gennemførte genrørings- og desinfektionsprocessor 
• Lokalekrav 

 

Tema 4. Kontrol, oplægning og emballering af instrumenter 
Forslag til tidsramme: 8 lektioner 

Der arbejdes med kvalificering til at udføre inspektion og oplægning af kirurgiske instrumenter  
Forskellige emballagematerialer og emballeringsmetoder  
Forseglingsapparatets funktion samt kontrol og vedligeholdelse 
Krav, der stilles til lokaler, hvori kontrol, oplægning og emballering foretages (rumklassificering) 
Principperne bag elektroniske dokumentationssystemer  
Kvalitetsstyringsbegrebet og kvalitetsstyring 

Forslag til emner: 

• Gennemgå omfang af kontrol- og oplægningsprocedurer (hvad kigger vi efter)  
• Vis eksempler på forskellige pakkelister, med og uden illustrationer  
• Vis eksempler på de forskellige pakkematerialer og pakkemetoder og drøft 

anvendelsesområde, fordele og ulemper ved de forskellige materialer  
• Vis forskellige former for instrumentbeskyttere, etiketteringssystemer  
• Forseglingsapparatets funktion og hvorledes det kontrolleres, vedligeholdes og valideres  
• Kravgrundlaget for dokumentation og kvalitetssikring 
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Tema 5. Sterilisering, håndtering og opbevaring af sterilt udstyr 
Forslag til tidsramme: 10 lektioner 

Der arbejdes med principperne bag sterilisation og sterilisationsmetoder 
Rengøringens betydning for sterilisationsresultatet 
Damp, damp/formalin, ør, gas, plasma, stråle 
D-værdi begrebet 
Det praktiske arbejde med en autoklave og udførsel af rutinemæssige tests af procesforløb  
Kontrol- og vedligeholdelsesprocedurer for dampautoklaver (lækagetest, Bowie) 
Begreberne validering og revalidering.  
Forskellige sterilisationsprogrammer.  
Hvordan sterilt udstyr håndteres, transporteres og opbevares (Case Cart)  
Krav, der stilles til lokaler, hvori sterilt udstyr opbevares (rumklassificering) 
 
Forslag til faglige emner: 

• Definition på sterilisering  
• Hvordan fungerer dampautoklaven?  
• Hvilke kontroller udføres i forbindelse med sterilisering og hvorledes vedligeholdes og 

valideres autoklaven?  
• Hvad er en plasma sterilisator, hvordan fungerer den og hvilke emner er relevant at 

sterilisere i plasma sterilisator? 
• Krav til de fysiske rammer, hvori steriliseringsopgaver foretages  

 

Tema 6. Instrumentlære 
Forslag til tidsramme: 8 lektioner 

Præsentation af de mest almindelige kirurgiske instrumenter, deres navne, opbygning og hvad de 
anvendes til. Der arbejdes med kvalificering til håndtering og vedligeholdelse af disse:  
 
Forslag til emner: 

• Forskellige stålkvaliteter (instrumenternes materiale og sammensætning) 
• Instrumentfremstilling og instrumenter i brug  
• Læren om instrumenternes forskellige navn, udformning og anvendelsesområder  
• Krav ved indkøb af instrumenter  
• Fremvise instrumenter, der ikke er gjort tilstrækkeligt rent, i adskilt form, eksempelvis 

laparoskopiske tænger, ortopædkirurgiske instrumenter m.m.  
• Reparation af instrumenter, hvilke type skader kan typisk repareres evt. med gruppearbejde 

om fx korrosion og silikater m.m.  
• Specielle instrumenter; optiker, skoper og lysledere samt laparoskopiske instrumenter.  
• Risikoinstrumenter 
• Mikroinstrumenter 
• Robotinstrumenter 

 

Tema 7. Arbejdsmiljø, ergonomi 
Forslag til tidsramme: 8 lektioner 

Der arbejdes med korrekte arbejdsstillinger og faktorer, der påvirker det fysiske arbejdsmiljø. 
Håndtering af opgaver med træk, løft og skub 
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Forslag til emner: 

• Fysisk arbejdsmiljø  
• Analysere billeder fra praksis med løft (hjemmeopgave i gruppe)  
• Øvelser i løft  

Se kap 4 for forslag til aktivitet 

Tema 8. Arbejdsmiljø, anerkendende kommunikation og samarbejde 
Forslag til tidsramme: 8 lektioner 

Der arbejdes med kommunikationssammenhænge, med opmærksomhed på anvendelse af 
hensigtsmæssige kommunikationsformer til forskellige situationer. 
Kommunikationens betydning for det interne og eksterne samarbejde, herunder begrebet service.  
Samarbejdsrelationer med opmærksomhed på sociale kompetencer, fælles ansvarlighed og fælles 
mål. 
Konflikttyper og konflikthåndtering. 
 
Forslag til emner: 
 

• Hvad består kommunikation af: kropssprog, sprogbrug, dialog og argumentation i 
samarbejdet.  

• Hvordan kommunikeres der i en serviceenhed?  
• Anerkendende kommunikation.  
• Kommunikation/samarbejdsøvelser der belyser kommunikationens, samarbejdets og det 

sociale samspils rolle og betydning.  
• Herunder inddrages arbejdspsykologiske problematikker såsom mobning og følelsen af 

stress på arbejdspladsen 

Kap 4. Opgaver og undervisningsmaterialer 
Det anbefales ved introduktionen at indføre deltagerne i brug af refleksion ved læringsredskabet 
mindmap og anvende mindmap som et aktivt gennemgående læringsredskab i gruppearbejdet på 
uddannelsen. Samtidig kan deltagerne få en fortrolighed med at arbejde i en mindmap, som er 
uddannelsens afsluttende prøveform.  
 
Det anbefales desuden at introducere de faglige specialister der underviser, til inddragelse af 
mindmap i undervisningen, samt afslutte hvert emne med tid til refleksion ved udarbejdelse af 
mindmap i grupperne.  
 
Kort beskrivelse af Mindmap 
Mindmap til visuelt overblik muliggør strukturering og deling af viden. Værktøjet mindmap kan være 
forskellig i sin udformning og anvendes på mange forskellige måder. Værktøjet er velegnet til at 
opnå en fælles forståelse gennem en kortlægning af den viden man har i forvejen og viden fra 
undervisningen.  
Mindmapping bruges her meningsfuldt i gruppearbejdet til visualisering af et mere komplekst 
indhold. Det kan eksempelvis være til brainstorm-aktiviteter, deling af tanker og flygtige idéer 
omkring et fagligt emne eller skabe et fælles fagligt grundlag og se sammenhænge på tværs af 
fagbegreber, emner eller teori.  
Mindmap understøtter på den måde bearbejdning og strukturering af den viden der genereres på 
uddannelsen og som skal bæres med ud i praksis - transfer.   
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Deltagernes mindmap med faglig begrebsforståelse og overblik i uddannelsens temaer kan blive 
en støtte til den afsluttende prøve, idet det er en simpel teknik til at skabe huskekort eller mentale 
kort. 
 
Deltagerne arbejder således ud fra kollaborativ læring, hvor vidensdeling og kommunikation 
mellem deltagerne er vigtige elementer. Læring ses som en fælles konstruktion af viden, hvor 
gensidig afhængighed, fælles vidensdeling og refleksion er fundamentet for den fælles videns 

konstruktion.  
 
Kollaborativ læring har desuden det formål at træne og styrke deltagernes forudsætninger for at 
samarbejde med andre om opgaver og processor, ligesom deltageren øver sig i at beslutte 
løsninger i et samarbejde hvor man kan inspirere hinanden.  
 
Mindmap kan desuden bruges af underviser i præsentation af det faglige stof, eksempelvis ved 
præsentation af et sæt begreber, som deltagerne skal skabe forbindelse mellem og sætte i relation 
til hinanden. Der findes forskellige mindmapping-redskaber, enten på papir eller elektronisk.  
Af elektroniske værktøj kan nævnes Mindmeister https://www.mindmeister.com/da  
 
Eksempler på mindmappen, papir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mindmeister.com/da
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Gruppearbejde 
I gruppearbejdet lærer deltagerne samspil og er gensidige afhængige mellem erkendelse og 
handling. Ifølge John Dewey udvikles viden og tænkning ved samspil. Læring er ikke hvor individet 
passivt påfyldes viden, men viden skabes i de sammenhænge som deltageren indgår i.  

I grupperne er der mulighed for at drøfte reflekterende handlinger med sammenhænge mellem 
undervisningen og praksis, for med dette arbejde at styrke læringen fra de enkelte emner.  

Forslag til øvrige undervisningsværktøjer der kan bruges i de enkelte temaer 
Læringsplatform: 

Ved modellering af læringsplatformen kan hvert emne indeholde arbejds- eller læringsspørgsmål 
som deltager skal kunne svare på efter undervisningen inden for hvert emne. Spørgsmålene kan 
desuden danne grundlag for refleksionsdrøftelserne ved arbejdet med temaets mindmap.  

Eksempel på arbejds- og læringsspørgsmål, der kan bruges i emnerne: 

• Hvad har jeg arbejdet med/hørt? 

• Hvilke forståelser/begreber har været centrale? 

• Hvad har været svært/udfordrende/interessant? 

• Er der noget jeg er blevet særlig opmærksom på? 

• Er der noget jeg ikke tidligere vidste eller kunne udtrykke? 

• Hvad kan jeg gøre/har jeg gjort for at omsætte min viden til professionel praksis? 

• Hvordan er jeg kommet nærmere mine læringsmål? 
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Nedenstående er eksempel modelleret på læringsplatformen ITS learning: 

 

 

Virksomhedsbesøg. Kan inddrage alle målene: 

Hvis det muligt at aftale et virksomhedsbesøg på sterilcentral/genbehandlingsafdeling kan besøget 
med forberedelse bidrage til at gøre undervisningen på uddannelsen anvendelsesorienteret og 
dermed koble teori til praksis. Besøget kan planlægges inden for de første dage, og deltagernes 
observationer inddrages i temaernes undervisning. 

Deltagerne kan forud for mødet forberede sig ud fra spørgsmål der genereres ud fra 
gruppemedlemmernes egen praksis, samt: 

Hvad oplevede du? 

Hvad var anderledes end det du er vant til? 

Hvad overraskede dig? 

Hvad var som du forventede? 

Hvad husker du som særligt godt? 

Hvordan var de fysiske rammer i forhold til ergonomi? 

Hvad bliver du mere nysgerrig på? 

 

Casearbejde til TEMAERNE 

Formålet med case arbejdet er at understøtte tværfaglig og praksisnær undervisning ved at 
deltageren anvender og omsætter den teori, der er præsenteret i undervisningen. Ved 
casearbejdet faciliteres teoretisk en praksis læringssituation.  
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Tema 2 og 3 og 8: Adfærd  

Du har været ansat i godt to måneder, og du har lige været på kursus, hvor du lærte om hygiejne 
og adfærd i sterilcentraler.  
Du har bemærket at der er nogle kollegaer der ikke er så gode til at overholde de regler der er 
beskrevet i instrukser eller på infotavler rundt i afdelingen.  
De skifter ikke engangshue, anvender ikke beskyttelsesudstyr, gider ikke rense og vedligeholde 
vaskearme på vaskestativerne, de snakker meget hen over bakkerne og så spiser de bolsjer. Du 
bliver jævnligt tilbudt et bolsje både i urent og rent område  
Det er en gruppe stærke kollegaer som du har det fint med, men du skal heller ikke arbejde 
sammen med dem.  
Der er varslet en omrokering af teams og på vagtskemaet ser du at du fra næste måned skal indgå 
i det team af stærke kollegaer, der trodser regler og aftaler, og slipper godt af sted med det.  
Hvad vil du gøre?  
Fremlæg jeres drøftelser og erfaringer og handlingsplan for holdet 

 
Tema 2 og 3: Rengøring og desinfektion – risikovurdering:  
 
I forbindelse med påsætning af ny sæbedunk på en instrumentopvaskemaskine konstateres det, at 
maskinen fejlagtigt har været monteret med 2 dunke med afspændingsmiddel i stedet for 1 dunk 
med sæbe til brug for rengøringsfasen og 1 dunk med afspændingsmiddel til brug for afspænding 
af slutskyllevand.  
I skal foretage en risikovurdering i forhold til hændelsesforløbet og patientsikkerheden. Beskriv den 
risiko I mener der har været forbundet med anvendelse af det fejlagtige kemiprodukt i 
opvaskedekontaminatorens rengøringsfase.  
Sterilcentralen råder ikke over sporbarhedssystemer, der er i stand til at identificere og tilbagekalde 
fejlbehæftet udstyr.  
I skal vurdere risikoen for at en patient pådrager sig en infektion forårsaget at den manglende 
effektive rengøring.  
 
Beskriv hvad I mener der skal gøres for at sikre:  
- de udsatte patienter  
- at det ikke sker igen  
- øvrigt  
 
Beskriv alle de værktøjer I ville anvende, og hvordan I vil bruge dem.  
Læs først afsnit 3.1 Risikovurdering i NIR Genbehandling (se litteraturlisten) 
Fremlæg jeres viden om risikovurdering generelt og risikovurdering i den ovenstående case for 
holdet 

Tema 4: Kontrol, oplægning og emballering af instrumenter 

Case cart koncept  
Beskriv hvad konceptet kan / hvad begrebet case cart dækker over.  
Drøft jeres erfaringer med konceptet  
Beskriv hvad I ser af fordele og ulemper set med sterilcentralens briller  
Beskriv hvad I ser af fordele og ulemper set med operationsafdelingens briller  
Beskriv hvad I ser af fordele og ulemper set med ”hospitalets” briller  
Fremlæg systematisk gruppens drøftelser for holdet 
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Hjemmeopgave ergonomi, Tema 7: 

Opgaven udleveres uge 1. Identificér den arbejdsfunktion, du har, som du oplever mest belastende 
for dit bevægeapparat (muskler, knogler og led). Bed en kollega om at lave en kort filmoptagelse af 
dig, når du udfører denne funktion (max 1 min).  

Medbring optagelsen til undervisningen når vi mødes igen uge 2, hvor I skal arbejde med jeres 
produkt ved at analysere jeres ergonomiske arbejdsstillinger, hvordan planlægger og udfører I 
arbejdsprocessen med udgangspunkt i det teoretiske oplæg fra uge 1, hvorefter I afslutningsvis    
fremlægger resultaterne på holdet.  

Ergonomi: Tema 7: 

Deltagerne får efter teoretisk oplæg om løft mulighed for at tilgå nedenstående hjemmesider, før 
holdet i grupper laver praktiske øvelser inden for ergonomi:  

https://www.co-industri.dk/files/2019-05/Arbejds-%20og%20l%C3%B8fteteknik.pdf  

https://at.dk/loefteapp#start  

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/krop-og-sundhed/muskel-og-skeletbesvaer-msb/en-flerstrenget-
indsats  

Gruppen gennemgår derefter følgende opgave: 

Vælg en arbejdsopgave fra DIN hverdag, som kan forbedres 
Beskriv opgaven og hvordan den forbedres 
Inddrag elementer så som:  

• Løftetjek 
• Understøttelsesflade 
• Tyngdepunkt 
• Vægtstang 
• (Neutral-) Stilling 
• Løfteteknik 
• Vægt og rækkeafstand 
• Arbejdshøjde, arbejdsområde 
• Træk/skub 

 

 

Didaktik  
Pædagogiske metoder og materialeforslag, som kan bruges til dialog med ekstern 
underviser fra praksis i forhold til det emne, der skal undervises i: 

• Der arbejdes med dialog baseret holdundervisning 
• Teoretisk oplæg via tavlepræsentation og/eller PowerPoints   
• Korte film om emner i temaet  
• Gruppearbejde ud fra cases og fælles opsamling på klassen.  
• Summe-grupper, diskussionsgrupper, ”Jigsaw” grupper 
• Arbejds- og læringsspørgsmål inden for de enkelte temaer, som vekslende med det 

teoretiske oplæg. Spørgsmålene kan komme før eller efter det teoretiske oplæg.  
• Inddragelse af praksiseksempler 
• Refleksionsøvelser 
• Læseopgaver  
• Test inden for det enkelte tema, eksempelvis kahut, tipskupon, multible choice, 

https://www.co-industri.dk/files/2019-05/Arbejds-%20og%20l%C3%B8fteteknik.pdf
https://at.dk/loefteapp#start
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/krop-og-sundhed/muskel-og-skeletbesvaer-msb/en-flerstrenget-indsats
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/krop-og-sundhed/muskel-og-skeletbesvaer-msb/en-flerstrenget-indsats
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• Hjemmeopgaver specifikt inden for temaet ergonomi, hvor deltagerne tager billeder fra 
egen praksis og arbejder med drøftelse af hinandens praksis i gruppen.  

 

Forslag til uddannelsesplan.  
Uddannelsesplanens sammensætning vil afspejle de kompetencer som de eksterne undervisere 
fra praksis deltager med. Nedenstående er eksempel på sammensætning af undervisningsplan: 
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https://hygiejne.ssi.dk/NIRGenbehandling  

https://hygiejne.ssi.dk/NIRgenerelle  

https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/nir  

Den Generelle (Desinfektion og Genbehandling)https://hygiejne.ssi.dk/-
/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-generelle.pdf?la=da 
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https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-haandhygiejne.pdf?la=da
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-haandhygiejne.pdf?la=da

	Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)
	Arbejdsfunktioner
	Deltagerforudsætninger
	Kombination af uddannelse
	Varighed
	Uddannelsens mål
	Den danske kvalifikationsramme for livslang læring
	Prøveform

	Ideer til tilrettelæggelse
	Pædagogisk princip i uddannelsesplanen:
	Refleksion over praksis

	Temaer
	Temaoversigt
	Tema 1. Introduktion til uddannelsens mål, indhold og læringsbevidsthed
	Tema 2. Hygiejne og mikrobiologi samt sporbarhed
	Tema 3. Rengøring og desinfektion
	Tema 4. Kontrol, oplægning og emballering af instrumenter
	Tema 5. Sterilisering, håndtering og opbevaring af sterilt udstyr
	Tema 6. Instrumentlære
	Tema 7. Arbejdsmiljø, ergonomi
	Tema 8. Arbejdsmiljø, anerkendende kommunikation og samarbejde

	Kap 4. Opgaver og undervisningsmaterialer
	Kort beskrivelse af Mindmap
	Gruppearbejde
	Forslag til øvrige undervisningsværktøjer der kan bruges i de enkelte temaer

	Didaktik
	Pædagogiske metoder og materialeforslag, som kan bruges til dialog med ekstern underviser fra praksis i forhold til det emne, der skal undervises i:

	Forslag til uddannelsesplan.
	5.Generel Litteratur liste

