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Opgave 3, Praktisk sygeplejeopgave

Materiale til skuespillere
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Torsdag den 18. januar 2018

Tid Aktivitet

8.30 Elever klar til indmarch

9.00 – 10.15 Åbningsceremoni for DM i Skills

Se SkillsDenmarks program for detaljer

10.25 – 10.30 Velkomst på SOSU-scenen v/ Marianne Notholm og Jette Hovedskov, PASS

10.30 – 11.00 Politikerne prøver faget og hilser på deltagerne

Dennis Kristensen, Forbundsformand FOA

Formand for Region Midtjylland, Anders Kühnau

Opgave 1. Pleje, aktivering og rehabilitering på plejecenter 
Sommerblomst 

Støtte til borgere med demens

Eleverne skal støtte og vejlede tre borgere, som har forskellige symptomer på 
demenssygdomme. Borgernes problemer og behov er forskellige, men de har 
alle brug for støtte til at klare hverdagens opgaver.

Desuden skal eleverne gennemføre en aktiverende opgave, som de har 
forberedt hjemmefra.

Varighed 60 min.

11.10 – 12.10 Kristine Gardil & Veronica Kann (Region Sjælland)

12.30 – 13.30 Frederikke Lak Geertsen & Hana Zahti (Region Hovedstaden)

13.30 – 14.10 PAUSE

14.15 – 15.15 Clara Fedder Sørensen & Jeanette Nygaard Larsen (Region Syd)

15.35 – 16.35 Ida Kaalund & Louise Nyby Lisberg (Region Midt)

16.55 – 17.55 Camilla Rose Møller Mannerup Andersen & Christina Friis (Region Nord)
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Fredag d. 19. januar 2018

Tid Aktivitet

Opgave 2. Opgaver på medicinsk afdeling på sygehus 

Sygepleje af indlagte patienter med akutte sygdomme

Eleverne skal yde sygepleje til en ældre patient, som er indlagt med en 
urinvejsinfektion, og som er stærkt påvirket af den akutte infektion. Desuden 
skal de yde sygepleje hos en yngre patient, som blev indlagt akut med 
blodprop i hjertet for et par dage siden, og som nu skal lære at leve med sin 
ændrede livssituation. 

Varighed 45 min.

8.00 – 8.10 Velkomst på SOSU-scenen v/Marianne Notholm og Jette Hovedskov, PASS

8.10 – 8.55 Camilla Rose Møller Mannerup Andersen & Christina Friis (Region Nord)

9.10 – 9.55 Kristine Gardil & Veronica Kann (Region Sjælland)

10.10 – 10.55 Frederikke Lak Geertsen & Hana Zahti (Region Hovedstaden)

10.55 – 11.25 PAUSE

11.25 – 12.10 Clara Fedder Sørensen & Jeanette Nygaard Larsen (Region Syd)

12.25 – 13.10 Ida Kaalund & Louise Nyby Lisberg (Region Midt)

13.10 – 14.10 Frokost

Opgave 3. Ukendt praktisk sygeplejeopgave

Eleverne skal løse en mindre, praktisk sygeplejeopgave. Eleverne kender på 
forhånd hverken situationen eller opgavens art.

Varighed 15 min.

14.15 – 14.30 Frederikke Lak Geertsen & Hana Zahti (Region H) 

14.45 – 15.00 Ida Kaalund & Louise Nyby Lisberg (Region Midt)

15.15 – 15.30 Kristine Gardil & Veronica Kann (Region Sjælland)

15.45 – 16.00 Camilla Rose Møller Mannerup Andersen & Christina Friis (Region Nord)

16.15 – 16.30 Clara Fedder Sørensen & Jeanette Nygaard Larsen (Region Syd)
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Lørdag d. 20. januar 2018

Tid Aktivitet

Opgave 4. Rehabilitering i psykiatrien

Psykiatrisk sygepleje og støtte til borgere med psykisk sygdom

Eleverne skal støtte og vejlede en borger, som bor på et socialpsykiatrisk 
bosted. Hun har diagnosen skizofreni og har brug for hjælp til at få 
hverdagen til at fungere. Desuden skal eleverne støtte og vejlede en patient, 
som er indlagt på en akut psykiatrisk intensivafdeling. Hun har en kendt 
skizofreni og er lige blevet indlagt, fordi hun har akutte symptomer, 
herunder vrangforestillinger, og har brug for støtte og behandling.

Varighed 30 min.

8.00 – 8.10 Velkomst på SOSU-scenen v/Joan Prahl og Torben Hollmann, PASS

8.10 – 8.40 Clara Fedder Sørensen & Jeanette Nygaard Larsen (Region Syd)

9.00 – 9.30 Camilla Rose Møller Mannerup Andersen & Christina Friis (Region Nord)

9.50 – 10.20 Ida Kaalund & Louise Nyby Lisberg (Region Midt)

10.40 – 11.10 Frederikke Lak Geertsen & Hana Zahti (Region Hovedstaden)

11.30 – 12.00 Kristine Gardil & Veronica Kann (Region Sjælland)

12.00 – 12.10 DM i SOSU afsluttes

12.10 – 12.30 Overrækkelse af takkegaver til officials m.fl.

12.30 Frokost

13.30 Elever klar til indmarch

14.00 Fælles afslutningsceremoni på store scene. Vinder af DM i SOSU kåres

15.30 Overrækkelse af præmier til alle elever på SOSU-scenen

16.30 DM i Skills afsluttes
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Opgave 3. Praktisk sygeplejeopgave

Opgave 3 består af en lille opgave, hvor I skal løse en praktisk pleje- og omsorgsopgave.

Opgaven kan fx være:

 � En praktisk opgave vedrørende medicindispensering

 � Håndtering af en akut opstået situation, fx hjertemassage på en dukke eller et akut 
forløb med statist

 � Sengeredning med eller uden person i sengen

 � En forflytningsopgave

 � Sårpleje

 � Anlæggelse af kompressionsforbinding

 � En konkret opgave hos en borger eller patient, fx hjælp til at spise, vejledning eller 
konflikthåndtering.

Opgavens varighed: 15 min.
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Opgave 3. Praktisk sygeplejeopgave, konkurrenceopgaver

(Læses op af opgaveinstruktør ved opgavens start)

I skal ud til Bente Jørgensen. Bente Jørgensen er 74 år og bor alene i en lejlighed, og I kom-
mer for at hjælpe hende med medicindosering m.m.

Fru Jørgensen er kendt med angina pectoris og får medicin herfor. 

Da I ankommer til lejligheden, ser I, at Fru Jørgensen ligger livløs på gulvet.

Opgavens varighed: 10 min.

Evaluering: 5 minutter
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Opgave 3. Praktisk sygeplejeopgave, skuespillerinstruktion

Situationen
Eleverne skal ud til Bente Jørgensen. Bente Jørgensen er 74 år og bor alene i en lejlighed, og 
de kommer for at hjælpe hende med bl.a. medicindosering.

Fru Jørgensen er kendt med angina pectoris (brystsmerter) og får medicin herfor. 

Da eleverne ankommer til lejligheden, ser de, at Fru Jørgensen ligger livløs på gulvet.

Datter, Lola Gudmundson
Du hedder Lola Gudmundson og er datter til Bente Jørgensen. Du kommer for at besøge 
din mor, da du handler ind for hende to gange om ugen.

Du kommer på scenen efter fire minutter, hvilket er efter, der er blevet ringet til alarmcen-
tralen. 

Da du kommer, ser du din mor ligge livløs på gulvet, mens to social- og sundhedsassisten-
ter giver hende hjertemassage.

Du bliver oprevet og råber op, prøver at få kontakt med din mor (på afstand). Du snakker 
om, at du skal handle for din mor og nu ikke ved, hvad du skal købe, alt imens du svinger 
mellem at være klar og orienteret og urealistisk i forhold til situationen.

Hvis eleverne beder dig at tage afstand, evt. gå ind i et andet rum, respekterer du dette.

Hvis en af eleverne trækker dig væk, følger du med, men stiller spørgsmål om din mors 
tilstand gentagne gange.

To ambulancebehandlere
I kommer på scenen efter 6 minutter, overtager hjertelungeredningen, mens I spørger ind 
til, hvad der er sket. I gør, hvad I plejer i situationen, og tager patienten med.
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Alarmcentral
Du lytter til elevens melding og stiller evt. spørgsmål, dog kun, hvis eleven ikke giver fyl-
destgørende oplysninger. 

Du kan evt. stille følgende spørgsmål:

 � Hvem ringer?

 � Hvor ringer du fra?

 � Hvad er der sket?

 � Hvor mange er de? 

Du skal også meddele, at hjælpen er på vej.

Hvis eleverne beder dig blive i røret, accepterer du og støtter dem igennem hjertelungered-
ningen.




