Evaluering – COVID-19 Skills Station
Nedenstående liste er udarbejdet af Medicinsk Afdeling SUH Køge, Region Sjælland og
anvendes til systematisk vurdering af en udvalgt række overordnede kompetencer.
Kompetencerne er på de enkelte stationer underinddelt i konkrete læringsmål.
Skill Station: Infektionshygiejne og COVID-19
Deltagernavn:
Træner:_____
Dato:______________________

Fremfinde coronavirus-actioncard i D4
Viden om og kunne opstarte orange isolationsregime
Demonstrere håndhygiejne; håndvask og sprit
Demonstere på- og afklædning af værnemidler til orange isolation
Anvende korrekte infektionshygiejniske arbejdsgange ved prøvetagning på stue
Anvende SP til dokumentation af isolation

Kommentarer i forhold til viden, færdigheder og kompetencer:

Kan: Definition: Deltageren udviser tilfredsstillende handlekompetence i opgaveudførslen og har
både viden til at kunne udføre opgaven og evnen til at udvise færdigheden.
Kan med støtte: Definition: Deltageren har behov for støtte og instruktion til at udføre opgaven.
Deltageren kommer i mål med læringsmålet, men kun med trænerens assistance.
Kan ikke: Definition: Deltageren opnår ikke læringsmålet, og har fx ikke den viden, færdighed
og/eller motivation/engagement for at få indfriet læringsmålet tilfredsstillende. Træneren har med
pædagogisk støtte forsøgt at hjælpe deltageren, men læringsmålet kan på trods af dette ikke
indfries.
Bedømmes en deltager til kan med støtte eller kan ikke på ét eller flere læringsmål, skal den
pågældende træner have en dialog med den ansvarshavende uddannelsessansvarlige på dagen for
derigennem, at få præciseret hvad der gør sig gældende for, at det pågældende læringsmål ikke kan
indfries. Der skal tilføres kommentarer på evalueringen.
Træner underskrift: _____________________________________ Dato: ____________

Denne evaluering er personlig og tilhører juridisk deltageren.
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Kompetencer vurderet på denne Skill Station.

Evaluering – COVID-19 Skills Station
Nedenstående liste er udarbejdet af Medicinsk Afdeling SUH Køge, Region Sjælland og
anvendes til systematisk vurdering af en udvalgt række overordnede kompetencer.
Kompetencerne er på de enkelte stationer underinddelt i konkrete læringsmål.
Skill Station: COVID-sygepleje
Deltagernavn:____________
Træner: ____________
Dato:

Viden om sygdoms- og symptombillede
Demonstrere systematisk vurdering af respiration
Kendskab til og kunne udvælge sygeplejeinterventioner og iltudstyr
Kendskab til A-punktur (analyseapp og basal aflæsning)
Demonstrere vejledning i PEP
Forståelse for væskebalance og anvende væskeregnskab/væskeskema
Sygeplejersker: Viden om og kompetencer til administration af den medicinske
behandling

Kommentarer i forhold til viden, færdigheder og kompetencer:

Kan: Definition: Deltageren udviser tilfredsstillende handlekompetence i opgaveudførslen og har
både viden til at kunne udføre opgaven og evnen til at udvise færdigheden.
Kan med støtte: Definition: Deltageren har behov for støtte og instruktion til at udføre opgaven.
Deltageren kommer i mål med læringsmålet, men kun med trænerens assistance.
Kan ikke: Definition: Deltageren opnår ikke læringsmålet, og har fx ikke den viden, færdighed
og/eller motivation/engagement for at få indfriet læringsmålet tilfredsstillende. Træneren har med
pædagogisk støtte forsøgt at hjælpe deltageren, men læringsmålet kan på trods af dette ikke
indfries.
Bedømmes en deltager til kan med støtte eller kan ikke på ét eller flere læringsmål, skal den
pågældende træner have en dialog med den ansvarshavende uddannelsessansvarlige på dagen for
derigennem, at få præciseret hvad der gør sig gældende for, at det pågældende læringsmål ikke kan
indfries. Der skal tilføres kommentarer på evalueringen.
Træner underskrift: _____________________________________ Dato: ____________

Denne evaluering er personlig og tilhører juridisk deltageren.

Copyright: Medicinsk Skills Station Region Sjælland
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Kompetencer vurderet på denne Skill Station.

