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19Opgave 1. Pleje og rehabilitering på plejecenter. Bedømmelsesskema

Opgave 1. Pleje og rehabilitering på plejecenter. 
Bedømmelsesskema

Støtte og sygepleje til borgere i akut aflastning

Dommer: ______________________________

Hold nr.: _____________

Deltagere: ______________________________ og ______________________________

1. Planlægning og prioritering af opgaverne                  
Dine 
point

Planlægning 
og fordeling af 
arbejdsopgaverne

1.01 Planlægningstiden bruges effektivt, og deltagerne benytter 
muligheden for at se sig om på scenen

1.02 Arbejdsopgaver fordeles ligeligt, og de samarbejder om 
opgaveløsningen

Arbejdet 
prioriteres 
hensigtsmæssigt

1.03 Hensigtsmæssig prioritering af arbejdsopgaver hos Maren 
Sørensen

 � Foretage delir-screening
 � Give inj. Vibeden og udlevere morgenmedicin
 � Stixe urinprøven 
 � Give Maren morgenmad
 � Dokumentere handlinger

1.04 Hensigtsmæssig prioritering af arbejdsopgaver hos Karl Hansen

 � Støtte Karl i brugen af inhalationer og udlevering af 
morgenmedicin

 � Støtte Karl i brug af PEP-fløjte
 � Motivere Karl til mobilisering
 � Deltage i telemedicinsk konference
 � TOBS’e Karl
 � Måle saturation
 � Give morgenmad
 � Dokumentere handlinger

SUM Maks. point:  12 point
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2. Samarbejde, etik, kommunikation og sundhedspædagogik
Dine 
point

Kommunikation 
generelt

2.01 Præsenterer sig selv med navn og titel for borgerne

2.02 Kongruens mellem verbal og nonverbal kommunikation

2.03 Er opmærksom og aktivt lyttende under hele casen

2.04 Er i stand til at justere sin kommunikation i forhold til 
samarbejdspartnere og borgere

2.05 Anvender målrettet kommunikation

Maren Sørensen 
Samarbejde og etik

2.06 Udviser forståelse for og respekt for Marens situation og 
behandler hende med ligeværd

2.07 Forholder sig professionelt til, at Maren taler grimt

Maren Sørensen 
Kommunikation 
og sundhedspæda-
gogik

2.08 Er i øjenhøjde og taler langsomt, tydeligt og i korte sætninger og 
giver Maren tid til at svare

2.09 Fortæller Maren, hvad der skal ske, inden opgaverne udføres

2.10 Indbyder til samarbejde i kommunikationen med Maren

2.11 Bruger viden om Marens livshistorie og inddrager hende i 
kommunikationen (f.eks. om håndarbejde)

2.12 Bruger pædagogiske principper og anvender ikke magt 
(skærmning, afledning, guidning, spejling)

Karl Hansen 

Samarbejde og etik

2.13 Sikrer sig, at Karl ved, hvad der skal ske i plejen, og at han bliver 
inddraget ud fra ønsker og behov

2.14 Er lydhør og håndterer Karls frygt for manglende ilt på 
iltbomben

2.15 Udviser forståelse og respekt for Karls samlede situation (når han 
udtrykker fortrydelse over, det er endt sådan for ham)

2.16 Spørger ind til Karls livshistorie

2.17 Bruger målrettet kommunikation og pædagogiske principper 
i vejledningen af Karl (f.eks. åbne/lukkede spørgsmål, aktiv 
lytning, guidning)

2.18 Motiverer Karl til mobilisering

2.19 Informerer Karl om iltsygeplejerskens ordinationer
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Iltsygeplejerske

Spørgsmål

2.20 Præsenterer sig med navn og titel

Er imødekommende over for iltsygeplejersken og svarer på 
hendes spørgsmål

2.21 Svarer relevant på, hvilke observationer eleven har gjort sig, ved 
sygeplejerskens første spørgsmål:

Nævner mindst 4 ting:

 � Saturation: 89 %
 � Ilttilskud: 1 l O2 
 � Angst
 � Brug af PEP-fløjte: 3 x dagligt
 � Hoste: Ja, tør
 � Dyspnø: Tale/hviledyspnø
 � Hyperventilation:  Ingen
 � Brug af inhalation og pn. medicin: med støtte og Ventoline 

givet x 1 i nat

2.22 Reagerer relevant på iltsygeplejerskens ordinationer og udfører 
dem

Akutpladsernes 
faste 
sygeplejerske

Samarbejde og 
kommunikation

2.23 Præsenterer sig med navn og titel

Er imødekommende over for sygeplejersken og svarer på hendes 
spørgsmål

2.24 Svarer, at Maren udviser tegn på delir i henhold til CAM-testen

Nævner mindst 2 ting:

 � Akut begyndelse af symptomer
 � Fluktuerende forløb (døgnvariation)
 � Uorganiseret tankegang
 � Ændret bevidsthedsniveau
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2.25 Svarer relevant på spørgsmålet om, hvad man skal være 
opmærksom på herfra:

Nævner mindst:

 � Finde og behandle tilgrundliggende årsag
 � Skærmning

Og derudover mindst 1 element yderligere:

 � Minimere indtryk og stimuli
 � Sufficient væskeindtag
 � Sufficient søvn
 � Berolige Maren

2.26 Nævner, at stixen er blank

SUM Maks. point: 78 point

3. Rehabilitering, sygepleje, medicin og hygiejne
Dine 
point

Hygiejne generelt 3.01 Overholder reglerne om uniformsetikette i primær sektor 

3.02 Har ingen ringe, ure eller øvrige smykker på og har velplejede 
hænder og kortklippede negle uden neglelak. Derudover ingen 
lange halskæder eller øreringe, der ikke er fastsiddende. Langt hår 
er sat op

3.03 Anvender korrekt hygiejne før rene procedurer, f.eks. 
madlavning/servering, og efter urene procedurer, f.eks. assistance 
på badeværelse 

Maren Sørensen

Hygiejne

3.04 Sørger som noget af det første for at stixe urinprøven på 
badeværelset 

3.05 Håndterer urinprøven hygiejnisk korrekt (f.eks. brug af handsker)

Maren Sørensen

Rehabilitering

3.06 Giver Maren mulighed for at bruge sine ressourcer (f.eks. i 
forbindelse med morgenmadssituationen eller personlig hygiejne 
som at rede sit hår)

3.07 Tilbyder Maren at sidde med kuglepude

3.08 Anvender livshistorien i plejen og omgangen med Maren og søger 
at mobilisere hendes selvværd ved at anerkende Maren

Maren Sørensen

Medicingivning

3.09 Sikrer sig identifikation af Maren, og at medicinen er korrekt

3.10 Udleverer den ophældte medicin fra doseringsæsken
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Maren Sørensen

Injektionsteknik

3.11 Får Maren op at ligge i sengen i forbindelse med intramuskulær 
injektion

3.12 Finder rekvisitter til intramuskulær injektion frem inden start på 
opgaven (handsker, medicin, kanyleboks, swabs til afspritning, evt. gaze 
til at knække ampul, sprøjte på 1 ml, intramuskulær nål (typisk grøn), 
affaldspose)

3.13 Informerer Maren om injektionen

3.14 Sikrer sig rigtig medicin, dosis og identifikation af Maren

3.15 Når at give den ordinerede injektion

3.16 Udmåling til korrekt injektionssted:

1. Del sædemusklen ind i fire kvadrater og giv injektionen højt 
oppe i øverste, ydre kvadrat, ca. 5 cm fra hoftekammen

eller

2. Ventrogluteal injektion: læg hånden langs hoftekammen 
(crista iliaca) med pegefingeren mod forreste hoftespids 
(spina iliaca superior anterior). Ved at dreje tommelfingeren 
90° angives det område, hvor man kan give injektionen. 
Injektionen gives som regel i midten

Eller tilsvarende teknikker

Maren Sørensen

Skærmning

3.17 CAM-screener Maren korrekt

3.18 Bevarer roen, når Maren bliver vred og urolig

3.19 Giver trøst og omsorg

3.20 Håndterer på en professionel måde, at Maren går rastløs omkring

3.21 Forsøger at få Maren til at blive på stuen

3.22 Forsøger at skærme Maren mod for mange stimuli (bl.a. ved ikke 
at informere eller tale en masse) og igangsætter ikke en masse 
aktivitet for Maren

3.23 Guider roligt og professionelt Maren væk fra Karls stue

3.24 Etablerer spisesituationen, så Maren skærmes bedst muligt

Morgenmad og 
væske

3.25 Motiverer Maren til mad og drikke

3.26 Tilbyder og viser Maren enkle valgmuligheder og anretter det 
indbydende
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Karl Hansen

Rehabilitering

3.27 Eleven har en rehabiliterende tilgang i plejen af Karl (lade Karl 
bruge egne ressourcer når oplagt)

3.28 Tager hensyn til Karls begrænsede ressourcer pga. dyspnø, 
men støtter ham i det, han selv kan (f.eks. at tage PEP-fløjten, 
inhalationer m.v.)

3.29 Motiverer Karl til at komme ud af sengen

3.30 Giver sig god tid ved mobiliseringen

Karl Hansen

Inhalationer og 
PEP-fløjte

3.31 Støtter Karl i at anvende PEP-fløjten

3.32 Motiverer Karl til at håndtere inhalatorerne selvstændigt

3.33 Støtter Karl i korrekt brug af inh. Respimat: Hold inhalator 
lodret. Drej bundstykke med de røde pile. Pust ud. Ikke dæk for 
huller. Træk vejret langsomt ind, samtidig med udløserknap 
trykkes i bund. Hold vejret i 10 sek. Lad Karl skylle mund.

3.34 Støtter Karl i korrekt brug af Trimbow: Evt. ryst inhalator. Fjern 
bundstykke. Pust helt ud. Luk læber tæt om mundstykke. Tryk 
på udløser, og træk vejret dybt ind. Hold vejret 10 sek. Lad Karl 
skylle mund.

Karl Hansen

Medicingivning

3.35 Sikrer sig identifikation af Karl med navn og cpr-nr., samt at 
medicinen stemmer med info på medicinlisten

3.36 Giver Karl sin morgenmedicin

Karl Hansen

Vejrtrækning

3.37 Informerer Karl om beslutning fra telemedicinsk konference

3.38 Guider Karl i rolig vejrtrækning – evt. vha. pursed lips 
(fløjtemundsmetoden)

3.39 Måler saturation

SUM Maks. point: 117 point 

4. Patientsikkerhed, ergonomi og lovgivning      
Dine 
point

Maren Sørensen

Dokumentation

4.01 Dokumenterer generelle tilstand, herunder kognitiv funktion og 
sindstilstand

4.02 Dokumenterer, at Maren har fået morgenmedicin

4.03 Dokumenterer stix af urin

4.04 Dokumenterer CAM-screening
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Maren Sørensen

Patientsikkerhed 
og ergonomi

4.05 Har hensigtsmæssige arbejdsstillinger i forbindelse med injektion 
hos Maren

4.06 Har hensigtsmæssige arbejdsstillinger i forbindelse med plejen af 
Maren

4.07 Lægger den brugte kanyle i gul kanylespand umiddelbart efter 
injektion

Karl Hansen

Dokumentation

4.08 Dokumenterer, at Karl har fået sin morgenmedicin, herunder evt. 
pn. Ventoline

4.09 Dokumenterer Karls generelle tilstand

4.10 Dokumenterer TOBS

4.11 Dokumenterer saturation

4.12 Dokumenterer brug af PEP-fløjte

4.13 Dokumenterer telemedicinsk konference og beslutninger herfra

Karl Hansen

Patientsikkerhed 
og ergonomi

4.14 Har hensigtsmæssige arbejdsstillinger i forbindelse med at støtte 
Karl, når han skal ud af sengen

4.15 Bruger hensigtsmæssige arbejdsstillinger ved indstilling og brug 
af iltbombe

4.16 Er opmærksom på hygiejniske principper ved brug af inhalatorer, 
PEP-fløjte og håndtering af medicin i øvrigt

4.17 Er opmærksom på ergonomien/egen sikkerhed i forhold til brug 
af inhalatorer og PEP-fløjte

4.18 Overholder sin tavshedspligt, når Karl spørger, hvad der er galt 
med Maren Sørensen

SUM Maks. point:  54 point

SUM Maks. point i alt: 261 point




