Program for kompetenceudvikling og genopfriskning
af sygeplejersker til pandemi-intensiv afsnit
Som forberedelse til kursusforløbet modtager kursisten:




Dias om Covid-19 (vedl.)
Link til læringsplatform: Hygiejniske aspekter – herunder smitteveje, afbrydelse af
disse samt værnemidler (under udvikling – link udsendes)
Link til Sundhedsstyrelsens retningslinjer ift. Corona: https://www.sst.dk//media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer-februar/Retningslinjer-for-haandteringaf-COVID.ashx?la=da&hash=5D8C35BFCC64B4A5384CDAB71DA4AB639499A6FA

Lokalt afvikles interne kursusforløb i:




Medicinadministration på intensive afdelinger
Respiratorer – teori og hands on
Pumper og injektomater – demo og hands ON

Kurserne kan afvikles som undervisning i simulationslokale eller under følgevagt på intensiv
afdeling.
Følgevagt på intensiv med fokus på trachealsugning og tracheostomi – arrangeres lokalt.

Programindhold til kompetenceudvikling og genopfriskning af
sygeplejersker til pandemi-intensiv afsnit
Dias om Covid-19
Kan anvendes som informations- eller undervisningsmateriale.
Indhold med udgangspunkt i patienter med Coronasmitte:
1. Baggrund
2. Epidemiologi
3. Plan for beredskabet
4. Klinisk billede
5. Visitation
6. Regional udredning i RM
7. Laboratoriediagnostik
8. Værnemidler
9. Intern transport
10. Referencer

Side 1

Læringsplatform: Hygiejniske aspekter – herunder smitteveje, afbrydelse
af disse samt værnemidler - https://hygiejneportal.rm.dk
Produceres af Center for E-læring
Indhold:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Retningslinjer
Smitteveje og smittespredning
Infektionshygiejniske retningslinjer: Håndhygiejne, personlige værnemidler
Håndtering af medicinsk flergangsudstyr- følger
Håndtering af prøvemateriale og patientudskillelse- følger
Håndtering af affald, tøj og linned - følger
Rengøring af lokaler og inventar - følger

Medicinadministration på intensive afdelinger
Oplæring i brug af medicinmodulet etableres lokalt ved behov
v. uddannelsesansvarlige sygeplejersker på de intensive afsnit

Respiratorer – teori og hands on
v. uddannelsesansvarlige sygeplejersker på de intensive afsnit
Indhold:
1. Indikationer og kontraindikationer for noninvasiv og invasiv respiratorbehandling
2. Indikationer for intubation og tubevalg samt procedurer omkring akut intubation,
trakeotomi og medicinering, herunder relevante sygeplejehandlinger
3. Komplikationer ved intubation og respiratorbehandling og forebyggelse af disse
4. Ventilations- og aftrapnings/ekstubationsstrategier i forbindelse med invasiv og
noninvasiv respiratorbehandling og sygeplejehandlinger relateret hertil
5. Hands on – samling og indstilling af respirator, typiske alarmer og håndtering heraf
6. Forskellige respiratorfunktioner og ventilationsmodi, herunder kontrollerede og
assisterende ventilationsformer og de relaterede tryk- og flowkurver

Pumper og injektomater – demo og hands ON
v. uddannelsesansvarlige sygeplejersker på de intensive afsnit
Indhold:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hvilke typer bruges på intensiv afdeling?
Hvordan bruges de?
Apparat- og patientsikkerhed
Indstilling af alarmgrænser
Forebyggelse af fejlmedicinering
Hands on – opsætning og indstilling af pumper og injektomater, typiske alarmer og
håndtering heraf
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Trakealsugning og trakeostomi
Følgevagt på intensiv afdeling med fokus på sygepleje til den trakeostomerede patient.
Her undervises i:
 Indikationer for anlæggelse af trakeostomi
 Patientperspektiv i relation til sugning i trakealkanyle
 Indikation for sugning i trakealkanyle
 Sugeteknik, herunder varighed af sugning og sugedybde
 Ilttilskud i forbindelse med sugning
 Hygiejne i forbindelse med sugning
 Valg af sugekateter

Litteratur: https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2016-1/sygepleje-til-trakeostomeredepatienter
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