
 

Instruktør- og Operatørferdigheter Endelige 
evalueringskriterier 

 
 
1 -. Følg generell (Operatører) eller avansert (instruktører) sjekkliste for 

ferdigheter. 

 

2 -. Minst 80% av den totale mulige poengsum må bestås.  

 

3 - Praktisk anvendelse av XCollar er nødvendig for å demonstrere studentenes 

ferdighetsnivå. Følgende tidstabell må brukes som referanse for å vurdere 

elevene: 

 

a) XCollar tilkobling  i nøytral posisjon med pasienten sittende. Max 

tid: 1,0 minutt. 

b) XCollar tilkobling i nøytral posisjon med pasienten liggende. Max: 

1,5 minutter. 

c) XCollar tilbobling "i posisjon funnet" med pasienten liggende. Max 

tid: 2,0 minutter 

d) XCollar tilkobling i nøytral posisjon liggende på  ryggen med mye 

klær. Max tid: 3,0 minutter 

e) XCollar og Head Restraint System (HRS) tilkobling på båre. Max 

tid: 4,0 min 

f) Full immobilisering av ryggsøylen med XCollar, HRS og båre 

(stropper). Max tid: 5,0 min. 

 

Kriterier for umiddelbare korrigerende tiltak: 

 

a) Ujevn bi-lateral justering. Hvis sideremmene er justert ujevnt kan 

studenten korrigere dette ved å løsne den ene siden og stramme den 

andre.  

b) For mye press eller strekk på stroppene klan være ubehagelig for 

pasienten, studenten kan da løsne litt på stroppene.  



c) Hvis brystdelen er nedjustert  for mye: Pad-ene må alltid beskytte 

pasientens hud. Hvis brystdelen er justert for langt ned, kan det være 

ubehagelig for pasienten. Brukeren kan frigi låsene ved å holde dem 

opp og justere bryststykket for å forhindre press. 

d) Hvis XCollar er anvendt uten å strammes nok, vil immobiliseringen og 

støtten av ryggen reduseres. Brukeren kan skru på en av stroppene for 

å feste skinnen fast. 

 

Kriterier for umiddelbar ekstra praksis og veiledet undervisning før 

ferdigstillelse av endelige evalueringen: 

 

a-Haken har ikke blitt ordentlig festet mellom pad og 

hakestoppene. 

b- Tilkobling til påkrevd tid er ikke oppnådd. 

c-Overdreven manipulering av pasienten under påføring. 

d-Brukeren har Ikke vært i stand til å demonstrere en korrekt 

manøver for behandling av luftveier.  

e-Feilet å fullføre den endelige evaluering med en minimum 

poengsum på 80%.  

 


