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Opgave 2. Opgaver på ortopædkirurgisk afdeling på 
sygehus, bedømmelsesskema

Sygepleje til indlagte patienter med akutte sygdomme

Dommer: ______________________________

Hold nr.: _____________

Deltagere: ______________________________ og ______________________________
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1. Planlægning og gennemførelse                  
Dine 
point

Arbejdet 
planlægges 
hensigtsmæssigt

1.01 Deltagerne udnytter mulighederne for at se sig om på scenen

1.02 Fordeling af arbejdsopgaver sker i samarbejde og med ligeværd, 
herunder er deltagerne opmærksomme på hinanden og hjælper 
hinanden med at blive færdige

Arbejdet udføres 
hensigtsmæssigt

1.03 Hensigtsmæssig prioritering af arbejdsopgaver i forhold til Liv 
Fredriksen:

 � Udføre TOKS 
 � VAS-score
 � Give morgenmedicin, herunder inj. Innohep
 � Tilse cicatricen
 � Motivere til at komme på badeværelset
 � Tale om postoperativt forløb og udskrivelse
 � Hjælpe Liv med de øvrige behov, hun måtte have
 � Dokumentere.

1.04 Hensigtsmæssig prioritering af arbejdsopgaver i forhold til 
Mikkel:

 � Udføre TOKS
 � Informere om retningslinjer for crusfraktur
 � Instruere i at gå med ROM Walker samt krykker
 � Afholde udskrivelsessamtale og koordinere i forhold til det 

ambulante forløb
 � Hjælpe Mikkel med de øvrige behov, han måtte have
 � Dokumentere. 

1.05 Hensigtsmæssig prioritering af arbejdsopgaver i forhold til 
Karen:

 � Udføre TOKS 
 � Give inj. Innohep
 � Hjælpe med øvre personlig pleje og påklædning
 � Tilse cicatricen
 � Motivere til mobilisering
 � Instruere i crosswalkeren
 � Hjælpe Karen med de øvrige behov, hun måtte have
 � Dokumentere.

SUM Maks. point: 15 
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2. Samarbejde og etik, kommunikation og sundhedspædagogik                 
Dine 
point

Samarbejde, 
generelt

2.01 Præsenterer sig selv med navn og titel til Liv, Mikkel og Karen

2.02 Kongruens mellem verbal og nonverbal kommunikation

Liv Fredriksen: 
Samarbejde 

2.03 Sikrer sig, at Liv forstår, hvad der skal ske i plejeopgaverne og 
bliver inddraget, og at samarbejdet foregår i hendes tempo

Liv Fredriksen: 
Etik

2.04 Udviser forståelse og respekt for Livs situation, sætter sig ned på 
en stol ved sengen, er i øjenhøjde

Liv Fredriksen: 
Kommunikation

2.05 Er undersøgende og udforskende over for Liv, fx ved at bruge hv-
ord. Spørger bl.a. til, hvordan Liv har det

2.06 Giver faglige begrundelser for, hvorfor Liv har det, som hun har 
det, i et sprog, som er forståeligt for Liv 

2.07 Spørger til Livs livshistorie, herunder til familie, skolegang og 
interesser

Liv Fredriksen: 
Sundhedspæda-
gogik

2.08 Motiverer Liv til at komme på badeværelset, er opmærksomme 
på, at Liv er bange for mobilisering

Mikkel Knudsen: 
Samarbejde

2.09 Spørger til, hvordan Mikkel har det i dag

Mikkel Knudsen:  
Etik

2.10 Viser forståelse og respekt for Mikkels situation, herunder at han 
har svært ved den akutte situation

2.11 Sikrer sig, at Mikkels autonomi bevares, ved at Mikkel inddrages, 
og at der ikke tages beslutninger hen over hovedet på ham

Mikkel Knudsen: 
Kommunikation

2.12 Spørger til Mikkels livshistorie, herunder til familie, arbejde og 
interesser

2.13 Spørger til Mikkels viden om crusfraktur og tilbyder at finde 
materiale om crusfrakturer

2.14 Svarer relevant på Mikkels spørgsmål: 
”Er der noget, jeg kan spise, for at gøre det bedre i forhold til mit brud?”

Svar:

 � Det vigtigste er at få proteiner nok.

2.15 Afholder udskrivelsessamtale ud fra det dokument, der er lavet, 
hvor det er tydeligt, at eleven har overblik over den kommende 
tid i forhold til Mikkels fraktur, og sikrer sig, at Mikkel kan 
overskue det ambulante forløb
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Mikkel Knudsen: 
Sundhedspæda-
gogik

2.16 Støtter og vejleder Mikkel i betydningen af mobilisering i forhold 
til hans nye situation

2.17 Svarer relevant på Mikkels spørgsmål: 
”Hvad kan der ske, hvis jeg bare bliver i min seng?”

Svar:

Du kan få fx:

 � slappe muskler
 � blodprop i benet
 � forstoppelse
 � lungebetændelse
 � tryksår
 � urinvejsinfektion

Det skal nævnes mindst fire ting

2.18 Er opmærksomme på, at Mikkel er usikker på sine egne kræfter/
evner, og støtter ham i, at han skal bevæge sig og støtte på benet  

Karen 
Bjørnholdt: 
Samarbejde

2.19 Sikrer sig, at Karen forstår, hvad der skal ske i plejeopgaverne, og 
at der bliver taget højde for hendes kognitive udfordringer

2.20 Forholder sig professionelt til, at Karen er urolig og rastløs, og 
tager højde for Karens collum femoris-fraktur ved at bevare en 
stille og rolig stemme

Karen 
Bjørnholdt: 
Etik

2.21 Sikrer sig, at Karens værdighed bevares, ved hele tiden at have en 
anerkendende kommunikation

Karen 
Bjørnholdt: 
Kommunikation

2.22 Spørger til Karens tidligere interesser og viser, at de inddrager 
denne viden i kommunikationen, bl.a. i forhold til stavgang

Karen 
 Bjørnholdt: 
Sundhedspæda-
gogik

2.23 Motiverer og vejleder Karen om betydningen af mobilisering 
i forhold til hendes nye situation og er opmærksomme på, at 
Karen er usikker på sine egne kræfter/evner og støtter hende i de 
begrænsninger, der er

Besøg af Mona 
Fredriksen, Livs 
mor

2.24 Er opmærksomme på tavshedspligt og beder Mona om at få 
informeret samtykke af Liv

2.25 Henviser til, at samtalen skal finde sted, når Liv er til stede

2.26 Henviser til egen læge vedrørende angstproblematikken, som 
Mona gerne vil tale om 

2.27 Er imødekommende og accepterer, at Mona er til stede på stuen
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Besøg af Ejnar 
Bjørnholdt, Karens 
mand

2.28 Er imødekommende i mødet med Ejnar

2.29 Rummer, at Ejnar forsøger at spørge til Karens situation, men 
bryder ikke tavshedspligten 

2.30 Opfordrer Ejnar til, at han kontakter deres børn, så de kan være 
med i en udskrivningssamtale sammen med eleverne og en 
visitator 

SUM Maks. point: 90

3. Rehabilitering og sygepleje, medicin og hygiejne 
Dine 
point

Hygiejne generelt 3.01 Eleverne har ingen ringe, ure eller øvrige smykker på og har 
velplejede hænder og kortklippede negle uden neglelak og 
overholder reglerne om uniformsetikette

3.02 Udfører korrekt hygiejne før alle rene og efter alle urene opgaver 

Liv Fredriksen: 
TOKS

3.03 Informerer om TOKS og udfører korrekt TOKS-måling

3.04 Informerer om de målte værdier og om, hvem der ser på 
værdierne, ud fra hvad Liv har brug for at vide og kan rumme

3.05 Svarer relevant på Livs spørgsmål: 
”Kan du ikke lige forklare mig, hvad forskellen egentlig er på blodtryk og 
puls?” 

Svar:

 � BT er det tryk, der er på blodkarrene. 
 � Blodtryk er resultatet af hjertets pumpearbejde og modstanden 

inde i karrene.
 � Pulsen angiver, hvor mange gange hjertet trækker sig sammen 

pr. minut. 

Liv Fredriksen: 
Tilse cicatricen

3.06 Tilser cicatricen og informerer om, hvad de ser

3.07 Svarer relevant på Liv spørgsmål: 
”Hvad er blindtarmsbetændelse egentlig?”

Svar:

En betændelsestilstand i blindtarmen, som er et lille ormeformet 
tarmvedhæng på overgangen mellem tyndtarm og tyktarm.
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Liv Fredriksen: 
Inj. Innohep

3.08 Finder remedier frem til inj. Innohep og giver det subkutant i 
abdomen. Overholder de hygiejniske principper

3.09 Svarer relevant på Livs spørgsmål: 
”Hvorfor skal jeg egentlig have den indsprøjtning?”

Svar:

 � Virker blodfortyndende ved at nedsætte blodets naturlige evne 
til koagulere

 � Bruges til forebyggelse af blodpropper hos voksne, som der er 
risiko for efter en operation.

Liv Fredriksen: 
Tale om 
postoperativt 
forløb og 
udskrivelse

3.10 Informerer om det postoperative forløb, hvor der tales om, 
hvornår Liv må gå i bad, mobilisering og forholdsregler i forhold 
til løft

3.11 Afholder udskrivelsessamtale på baggrund af ark for udskrivelse 
(skema er trykt og er på bordet)

Liv Fredriksen: 
Øvrige behov

3.12 Anerkender, at Liv gerne vil være alene eller alene sammen med 
sin mor

Mikkel Knudsen: 
TOKS

3.13 Informerer om TOKS og udfører korrekt TOKS-måling

3.14 Informerer om de målte værdier og om, hvem der ser på 
værdierne, ud fra hvad Mikkel har brug for at vide og kan rumme

Mikkel Knudsen:  
Instruere i at 
gå med ROM 
Walkeren

3.15 Instruerer Mikkel i at gå med krykker og med ROM Walkeren

Mikkel Knudsen:  
Øvrige behov

3.16 Spørger til, om der er andet, de kan hjælpe med

Karen 
Bjørnholdt:  
TOKS

3.17 Informerer om TOKS og udfører korrekt TOKS-måling

3.18 Kan håndtere, at Karen vil tale og ikke altid kan samarbejde

Karen 
Bjørnholdt: 
Injektion

3.19 Finde remedier frem til inj. Innohep og giver injektionen 
subkutant i maven. Overholder de hygiejniske principper
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Karen 
Bjørnholdt: 
Tilse cicatricen

3.20 Tilser cicatricen og informerer om, hvad de ser

3.21 Svarer relevant på Karens spørgsmål: 
”Hvorfor skal du til at se på mit ben?”

Svar:

Jeg skal se på operationssåret/benet, hvor jeg skal se efter:

 � Rødme
 � Varme
 � Hævelse
 � Farve.

Alle fire ting skal nævnes

Karen 
Bjørnholdt: 
Personlig hygiejne

3.22 Motiverer Karen til at få hjælp til personlig hygiejne 

3.23 Guider og vejleder på badeværelset

Karen 
Bjørnholdt: 
Instruere i 
crosswalkeren

3.24 Motiverer til mobilisering, men er opmærksomme på 
forholdsregler i forhold til collum femoris 

3.25 Instruerer i crosswalkeren, anvender Karens tidligere erfaringer 
med stavgang som den genkendelige del af øvelsen

3.26 Svarer relevant på Karens spørgsmål: 
”Hvorfor skal jeg op at gå? Jeg vil hellere være i min seng.”

Svar:

Du kan få fx:

 � slappe muskler
 � blodprop i benet
 � forstoppelse
 � lungebetændelse
 � tryksår
 � urinvejsinfektion

Der skal nævnes mindst fire ting

Karen 
Bjørnholdt: 
Øvrige behov

3.27 Anerkender, at Karen gerne vil hjem til Ejnar 
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Karen 
Bjørnholdt:  
Dokumentation

3.28 Svarer relevant på Karens spørgsmål: 
”Hvorfor skal du skrive alt det der ned?”

Svar (formuleret i et sprog, som Karen ville kunne forstå):

 � Journalføringspligt
 � Sikre kontinuitet
 � Fælles struktur
 � Sammenhængende borger-/patientforløb
 � Patientsikkerhed.

Der skal nævnes mindst to ting

SUM Maks. point: 84

4. Patientsikkerhed, ergonomi og lovgivning                   
Dine 
point

Liv Fredriksen: 
Ergonomi 

4.01 Er opmærksomme på egne arbejdsstillinger 

Liv Fredriksen: 
Dokumentation

4.02 Dokumenterer de værdier, der kommer frem ved TOKS 

4.03 Dokumenterer udseende af cicatricen

4.04 Dokumenterer, at der er afholdt udskrivelsessamtale

Mikkel Knudsen: 
Ergonomi

4.05 Er opmærksomme på egne arbejdsstillinger ved bl.a. instruktion 
om ROM Walkeren

Mikkel Knudsen: 
Dokumentation 

4.06 Dokumenterer de værdier, der kommer frem ved TOKS 

4.07 Dokumenterer Mikkels funktionsniveau

4.08 Dokumenterer, at der er afholdt udskrivelsessamtale, og det 
ambulante forløb

Karen 
Bjørnholdt: 
Ergonomi

4.09 Er opmærksomme på egne arbejdsstillinger ved bl.a. personlig 
hygiejne og instruktion af crosswalkeren

Karen 
Bjørnholdt: 
Dokumentation 

4.10 Dokumenterer de værdier, der kommer frem ved TOKS 

4.11 Dokumenterer Karens funktionsniveau

4.12 Dokumenterer de øvrige informationer, der kommer frem under 
seancen, bl.a. at Ejnar har været der, og at han gerne vil tale om 
fremtiden

SUM Maks. point: 36

I alt Maks. point: 225


