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Karoline Schultz

Jeg er en empatisk, motiveret og entusiastisk personaleplejerske, som altid sikrer den bedste pleje til mine
patienter. Min erfaring omfatter patienter med akutte og kroniske tilstande samt akut lægehjælp. Jeg har
en professionsbachelor i sygepleje samt referencer, der kan bekræfte mine færdigheder og erfaring. Min
hensigt er at videreuddanne mig indenfor behandling af patienter med akutte og kroniske tilstande.

Sygeplejerske
Lungemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital, København

Daglig pleje af voksne kvinder og mænd med akutte og kroniske medicinske tilstande i et travlt miljø.
Opgaverne omfatter:

Vurdere og overvåge patienters tilstand og behov for at yde den bedste pleje og rådgivning
Observere og fortolke symptomer, der kommunikeres til læger
Samarbejde med læger og sygeplejersker om individuelle behandlinger af patienter
Justere og administrere medicin og behandling efter lægens anvisning
Administrere og overvåge intravenøse infusioner
Varetage rutinemæssige procedurer såsom måling af blodtryk, puls, injektioner osv.
Tage prøver og registrere resultater eller videresende dem til laboratorier
Udfylde patientskemaer og registrere behandlingsoplysninger
Fremme af et støttende og empatisk miljø for patienter og deres familier
Rengøring med henblik på at opretholde fremragende hygiejne (dekontaminering af udstyr, rengøring af
overflader, klargøring af senge osv.)
Supervision og uddannelse af yngre plejepersonale
Organisering og administration af arbejdsopgaver og vagter
Fortsat tilegnelse af viden og færdigheder

nov 2015 -
Igangværende

Sygeplejerske
Akutklinik (Skadestue), Gentofte Hospital, Gentofte

Alle aspekter af akutbehandling og ‑pleje.
Opgaverne omfattede:

Akuthjælp i akutte situationer
Assisterer læger under akutprocedurer
Vurdere og overvåge patienters tilstand og behov for at yde den bedste pleje og rådgivning
Observere og fortolke symptomer, der kommunikeres til læger
Samarbejde med læger og sygeplejersker om individuelle behandlinger af patienter
Justere og administrere medicin og behandling efter lægens anvisning
Varetage rutinemæssige procedurer såsom måling af blodtryk, puls, injektioner osv.
Udfylde patientskemaer og registrere behandlingsoplysninger
Fremme af et støttende og empatisk miljø for patienter og deres familier
Rengøring med henblik på at opretholde fremragende hygiejne (dekontaminering af udstyr, rengøring af
overflader, klargøring af senge osv.)
Supervision og uddannelse af sundhedsassistenter
Fortsat tilegnelse af viden og færdigheder

jan 2011 - okt 2015

Erhvervserfaring



Sygeplejerske
Akutmodtagelsen, Hvidovre Hospital, Hvidovre

Pleje af patienter med en bred vifte af forhold, der krævede ambulant behandling.
Opgaverne omfattede:

Personlig patientpleje
Kontrol af vitale parametre
Sårbehandling og forbindinger
Hjælp til mobilitetsbehov
Registrering af patientens behandlingsdetaljer manuelt og via dataindtastning til computersystemet
Modtage og give mundtlige rapporter om patienter ved begyndelsen og slutningen af hver behandling
Klargøring af patienter til transport til andre hospitaler til videre behandling
Rengøring med henblik på at opretholde fremragende hygiejne (dekontaminering af udstyr, rengøring af
overflader, klargøring af senge osv.)
Opretholdelse af et sikkert arbejdsmiljø

mar 2005 - dec 2007

Professionsbachelor i sygepleje
Københavns Professionshøjskole, København

sep 2001 - feb 2005
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