Kompetencekortets navn

Kompetence Uddannelse Niveau 2
(KUP2)

Målgruppe

Mål:

Sygeplejersker udlånt fra andre specialer i
forbindelse med COVID-19 pandemi
f.eks. operationssygeplejerske

•
•
•
•
•

Forventning til
KUP 2sygeplejerskes
kompetencer:

Forberedelse

At sygeplejersken selvstændigt kan varetage pleje og observation til den stabile
intensive patient ift. Patientkategori 1-2
At kunne varetage grundlæggende sygeplejeopgaver ift. Patient og pårørende
Kendskab til den intensive sengeplads bl.a. indbefattende systematisk sikkerhedstjek,
klargøring
Deltage i transport med læge ved intern transport/patientundersøgelse
Kendskab til de hygiejniske principper i en intensiv kontekst

•
•
•

Grundlæggende sygepleje til den sengeliggende patient, hvilket indbefatter kendskab til
de hygiejniske principper ift. Personlig pleje, mund- og øjenpleje, samt fokus på tryksår /
og sengekomplikationsforebyggelse.
Basis kendskab ABCDE-princippet
Opsætning af intensiv sengestue
Varetage plejen til den stabile patient (kan være den stabile trakeostomerede patient)
med støtte fra KUP3 & KUP4
Selvstændigt håndtere al ift. Medicin, væsker og ernæring- efter kompetence
Kendskab til de generelle hygiejniske principper ift. Generel hygiejne samt værnemidler
Basis dokumentation i SP

•
•
•

Døgnrytmeplan Intensiv afsnit (D4 224444)
Tjek ved vagtstart Intensiv afsnit (D4 244989)
Patientkategorier på Intensiv afsnit (D4 221217)

•

•
•
•

Mål for oplæringsperioden på Intensiv afsnit indebærer introduktion samt
vejledning til selvstændigt at kunne varetage nedenstående opgaver:
Introduktion og vejledning
Introduktion til Sikkerhedstjek (Jf. D4
244989)
Introduktion til systematisk anvendelse af de
anvendte scoringsredskaber på Intensiv
(GSC, RASS, CAM-ICU, VAS/NRS, CPOT)

Introduceret og vejledt
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Selvstændigt udført

Introduktion til intensiv
sengestue/opsætning
Introduktion til afsnittets respirator ( G5)
samt de mest gængse non-invasive
respirationsmodus CPAP, NIV, Iltterapi/highflow
Introduktion til iltterapi
Introduktion til sugning i forb. mundpleje
(lukket og åbent sug)
Introduktion til isolationsstue, samt
anvendelse af relevante værnemidler
Introduktion til afsnittets ernærings,
infusions- og sprøjtepumper
Introduktion til MDA/Dispensering og
administration af medicin og infusioner i SP
efter kompetence
Introduktion til håndtering af oral sonde
Introduktion til relevant udstyr herunder
monitor, ABL-apparat
Blodprøvetagning via A-kanyle
Introduktion til mobilisering af den almene
stabile patient
Introduktion til klargøring af patientstue
Kort Introduktion til SP ITA inkl MDA,
væskeskema, vurderingsskema ovs.

Patienterne inddeles på Intensivafsnit i 4 kategorier Jf. D4 221217
Relevant patientkategori: 1(Grøn), 2(Gul) med support fra KUP 3 eller 4)

Kategori 1

Kategori 2

Stabil patient med
pleje- og
Observationsbehov
over stationær afsnits
niveau, men under
intensiv terapiniveau

Stabil patient med
indikation og behov
for intensiv terapi

Denne patient har et observationsbehov, som nærmer sig EWS systemet.
Plejebehovet vil være afhængig af den individuelle problemstilling, men vil
ofte være tæt på det stationære sengeafsnits niveau på de fleste områder.
Der kan være enkelte problemstillinger, som kræver et plejebehov herover.
Eksempel: Patienten, hvor den fortsatte respiratoriske fremgang er afhængig
af hyppig CPAP, mobilisering og eventuel trakealsugning. Her er hver enkelt
plejeprocedure på stationært sengeafsnits niveau, men samlet overstiges
dette.
Patienten i denne kategori adskiller sig fra kategori 3 ved at være:
·

Uintuberet; dog tillades trakeostomi i nogle tilfælde

·
NIV behandlet, i stand til at beskytte luftvejene og til at fjerne NIV
masken selv
·

Rolig og koopererende

Kategori 2 patienter kan lades alene på stuen i kortere tidsrum, hvis patienten
er i stand til selv at tilkalde personalet
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Kategori 3

Kategori 4

Stabil patient med
indikation og behov
for intensiv terapi

Ustabil patient med
indikation og behov
for intensiv terapi

Patienter i denne kategori er typisk:
·

Oralt eller nasalt intuberet

·

Bevidsthedspåvirket og NIV behandlet

·

Urolig og/eller seponerende

Patienter i denne kategori må ikke lades alene på patientstuen
Patienten med et eller flere organsvigt. Tilstanden progredierer, og der er ikke
tegn på stabilisering trods intensiv medicinsk terapi. Observationsbehovet er
ekstensivt, kontinuerligt og dynamisk.
Eksempel: Patienten med septisk shock; cirkulatorisk ustabil, nyresvigt, DIC og
ARDS.

Kompetencekortet vurderes tilfredsstillende gennemført:
Dato

___________________________
Fx uddannelsesansvarlig

________________________
gennemført af sygeplejerske
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