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Opgave 2. Opgaver på ortopædkirurgisk afdeling på 
sygehus, case

Sygepleje af indlagte patienter med akutte sygdomme

I arbejder som social- og sundhedsassistentelever på ortopædkirurgisk afdeling S4 på 
Næstved Sygehus, hvor der indlægges patienter med ortopædkirurgiske problemstillinger, 
såsom antebrachiumfraktur, malleolfraktur, crusfraktur, amputationer, collum femoris-
fraktur og hernie samt patienter med almenkirurgiske diagnoser. 

Personalet i afdelingen er meget opmærksomme på at anvende de nyeste velfærdsteknolo-
giske løsninger, der er på markedet, såsom crosswalker og iPad, men anvender også køre-
stole og krykker.

Afdelingen har plads til 26 kirurgiske patienter. Afdelingen modtager patienter til både 
planlagte og akutte patientforløb. Der arbejdes med tildelt patientpleje.

I møder i dagvagt og skal varetage sygeplejen hos Liv Fredriksen og Mikkel Knudsen.

Liv Fredriksen 100402-1246 

Livshistorie

Liv Fredriksen er 17 år og bor hjemme hos sine forældre, Mona og Per, sammen med sine 
2 brødre på 19 og 12 år. Mona er uddannet bankassistent og arbejder på fuld tid i den lo-
kale bank. Per er uddannet elektriker og har sit eget firma, hvor han bruger meget tid på 
arbejde. Livs bror Jacob er lige blevet student og arbejder hos Per. Den yngste, Sune, på 12 
år går i 6. klasse. 

Liv er lige startet på EUX Velfærd og har en drøm om at læse til fysioterapeut senere. 

Familien har en fælles passion, håndbold. Begge forældre har spillet håndbold på højt 
plan, og alle tre børn spiller i den lokale klub. Forældrene har altid været der for deres 
børn, selvom de har arbejdet meget. 

Liv er en pligtopfyldende ung pige, der stiller høje krav til sig selv og helst vil have karak-
teren 12 i alt. Hendes værelse er altid pænt og ryddeligt. Livs folkeskole var en god tid for 
hende, indtil diverse prøver startede. Her begyndte Liv at arbejde hårdere og hårdere med 
lektierne og begyndte at få ondt i maven og nogle gange svedeture. Livs mor blev nervøs 
over de symptomer, Liv udviste, og tog hende med til egen læge, hvor de ikke fandt nogen 
fysiske forklaringer. Lægen nævnte lidt om angst, men det blev aldrig diagnosticeret. Liv 
oplevede dog ofte, at symptomerne kom, når der skete nye og ukendte ting. Liv er tæt knyt-
tet til sin mor. 
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Nuværende situation

Liv indlægges akut på S4 til observation for blindtarmsbetændelse, overflyttet fra akut-
modtagelsen. Ved ankomsten er Liv meget smertepåvirket, hun græder og kigger sig 
skræmt omkring, og hun giver udtryk for, at det gør ondt i maven. Nærmere adspurgt 
synes Liv, at smerterne befinder sig i den nedre del af abdomen. 

Livs mor, som er med ved indlæggelsen, fortæller, at Liv normalt aldrig fejler noget eller 
klager over smerter. De sidste par dage har Liv indimellem haft mavesmerter, som startede 
omkring umbilicus og nu er vandret nedad i abdomen.

I går syntes Liv, at smerterne var taget til i styrke og blev uudholdelige. Liv og hendes mor 
tog til egen læge kl. 11.00, som straks sendte dem på sygehuset. De ankom til skadestuen/
modtagelsen kl. 12.00. Ved ankomsten til afdelingen blev de vitale værdier målt. Liv havde 
en puls på 100 og en temperatur på 38,1 grader. De andre værdier var alle i normalområdet. 

Ved indlæggelsen lå Liv helt stille i sengen, og hun var bleg og klamt-svedende. Samtidig 
gav Liv udtryk for, at hun var rigtig bange: ”Hvad skal der ske?” spurgte hun.

Lægen undersøgte Liv og fandt, at Livs smerter var centreret i nedre højre del af abdomen, 
og at Liv havde smerter, når man berørte området. Hun var ligeledes slip-øm, hvorfor læ-
gen bestilte såvel blodprøver som ultralydsscanning af abdomen og en gynækologisk un-
dersøgelse. Mængden af undersøgelser gjorde Liv bange, og hun spurgte, om det virkelig 
var nødvendigt med så mange undersøgelser.  

Efter at Liv havde været til de forskellige undersøgelser, kom lægen ind til Liv og fortalte, 
at hun skulle opereres. Undersøgelserne havde vist, at Livs infektionstal var forhøjet, hvil-
ket sammen med Livs forhøjede temperatur og de kliniske smertefund bekræftede mis-
tanken om, at Liv havde blindtarmsbetændelse. 

Livs blindtarmsbetændelse var akut, hvorfor Liv skulle have fjernet blindtarmen via et 
laparoskopisk indgreb. Liv blev bange og ville helst bare hjem, selvom hun godt vidste, det 
ikke kunne lade sig gøre. Social- og sundhedsassistenten satte sig ned hos Liv og hendes 
mor og forklarede, hvad der skulle ske, og hvordan Livs forløb ville blive. Livs mor tog 
hjem efter operationen og ville komme igen i løbet af formiddagen.

Liv vågner op næste morgen, er øm i maven og bange for, hvad der skal ske. Liv vil aller-
helst gemme sig under dynen og vil helst ikke snakke med andre end sin mor.

Planen er, at Liv skal udskrives i løbet af formiddagen.

Medicin

Tbl. Panodil 1 g x 4 

Inj. Innohep, 3500 anti-Xa IE x 1 (sidste gang 4. dag efter operationen)
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Mikkel Knudsen 250393-1157

Livshistorie

Mikkel Knudsen er 26 år og bor sammen med sin kæreste, Sine på 24 år. Mikkel er vokset 
op sammen med sine forældre, Anja og Allan, samt tre søskende. Mikkel er den ældste, 
herefter kommer William på 23, Asta på 19 og Frode på 15.  

Mikkels barndom har været fyldt med musik og naturliv. På de fleste af familiens ferier har 
de været på vandreture eller cykelture. Mikkel har været meget aktiv igennem sin opvækst 
og har spillet fodbold, håndbold, badminton og dyrket springgymnastik og parkour, men 
det, der har optaget ham mest, er at skate. Mikkel startede med at skate som 14-årig og 
brugte det meste af sin tid med at hænge ud i byen med de andre skatere. Mikkel kom i en 
skaterklub, blev bedre og bedre og vandt diverse pokaler. Mikkel er nu blandt Danmarks 
bedste skatere.

Ud over at skate læser Mikkel idræt på universitetet, hvor han er meget aktiv i diverse for-
eninger. 

Mikkel bor sammen med Sine, som læser til social- og sundhedsassistent. Sine er også 
meget aktiv i sin fritid med forskellige former for idræt. Parret er meget sammen omkring 
interessen for idræt.

Nuværende situation

Mikkel er ude at træne med sine venner i skaterklubben, hvor de er ved at øve sig til et stort 
stævne. De øver hver dag 2-4 timer.

Mikkel er i gang med at øve et svært trick, men han falder af gang på gang. Lige inden de 
skal til at stoppe, vil han prøve en gang til, og så er det slut for denne træningsgang.

Mikkel styrter kraftigt på sit skateboard og kan ikke rejse sig op igen. Hans venner og hans 
kæreste kommer straks og vil hjælpe ham, men Mikkel har ondt i din højre ankel og kan 
ikke støtte på det. Han klager højlydt over smerter, hvilket han aldrig plejer at gøre. Da 
ingen af vennerne har bil, vælger de at ringe 112, som så sender en ambulance. 

Da ambulancen ankommer, kan ambulancebehandlerne godt se, at det skal undersøges. 
De giver Mikkel en Pneumasplint på, som er en oppustelig skinne, og kører ham på ska-
destuen.

Da Mikkel ankommer til skadestuen, bliver han tilset af en læge, der ordinerer et røntgen-
billede af højre fod samt resten af benet. Derudover bliver der taget diverse blodprøver, så 
Mikkel er klar til operation. Mikkel får også målt værdier, som er normale, på nær hans 
BT/P, som er lidt højt. BT er 150/85, pulsen er 90.
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Mikkel er meget smertepåvirket og får tilbudt tbl. Pinex for smerter, hvilket han siger ja 
tak til. Han har mulighed for tbl. Tramadol 50 mg, maks. x 4. 

Lægen kommer retur med svar på røntgen, der viser, at Mikkel har et stabilt brud på ank-
len, der ikke kræver operation. Mikkel skal derfor lære at gå med en ROM Walker, som er 
en slags støvle, der sættes uden på benet. Da det er sent på aftenen, vælger man at indlægge 
Mikkel natten over, da der vil gå lidt tid, før Mikkel kan få en ROM Walker på grund af et 
traumekald.

Mikkel indlægges på S4 med forventet udskrivelse dagen efter. 

Medicin

PN. Tbl. Pinex 1 g maks. x 4

PN. Tbl. Tramadol 50 mg maks. x 4
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Opgave 2. Opgaver på ortopædkirurgisk afdeling på 
sygehus, konkurrenceopgaver

Sygepleje af indlagte patienter med akutte sygdomme

Tidsramme
Forberedelse: 5 minutter

Gennemførelse: 25 minutter

Liv Fredriksen 100402-1246 
I skal:

 � Udføre TOKS

 � VAS-score

 � Give morgenmedicin, herunder Innohep

 � Tilse cicatricen

 � Motivere Liv til at komme på badeværelse

 � Tale med Liv om postoperativt forløb og udskrivelse

 � Hjælpe med yderligere behov

 � Dokumentere jeres handlinger.

Mikkel Knudsen 250393-1157
I skal:

 � Udføre TOKS

 � Motivere Mikkel til at komme på badeværelset

 � Informere Mikkel om retningslinjer for brud på anklen

 � Instruere Mikkel i at gå med ROM Walker samt krykker



DM i SOSU 2019

 

i S
K

IL
L

S

43Opgave 2. Opgaver på ortopædkirurgisk afdeling på sygehus, konkurrenceopgaver

 � Afholde udskrivelsessamtale 

 � Koordinere i forhold til det ambulante forløb

 � Hjælpe med øvrige behov

 � Dokumentere jeres handlinger.

Karen Bjørnholdt 100237-1344
Karen er blevet indlagt akut på afdelingen efter et fald på plejecentret Solkrogen. Karen 
har pådraget sig en collum femoris-fraktur på højre side, og hun blev opereret akut for to 
dage siden. Hun er smertepåvirket ved cicatricen. 

Karen kan ikke overholde retningslinjerne for det postoperative forløb for en collum femo-
ris-fraktur og har svært ved at samarbejde. Hun kan ikke forstå, hvorfor hun skal være her, 
og vil gerne hjem til Ejnar og til sine forældre. Hun bliver vred, når personalet prøver at 
hjælpe hende, og har slået ud efter personale i forbindelse med personlig hygiejne.

Karen skal gerne mobiliseres hurtigst muligt og skal introduceres for en crosswalker, da 
hun tidligere har været glad for stavgang. 

Karen vågnede kl. 6.00 på grund af smerter, fik her morgenmad og morgenmedicin.

Medicin

Tbl. Aricept 10 mg x 1 

Tbl. Panodil 1 g x 4

Tabl. Glucosamin 400 mg x 3

Tbl. Multivitamin 1 stk. dgl.

Mikstur Laktulose 15 ml x 2 

Inj. Innohep, 3500 anti-Xa IE x 1 

Tbl. OxyContin 5 mg x 2

PN Caps. Oxynorm 5 mg maks x 2
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I skal: 

 � Udføre TOKS

 � Give inj. Innohep

 � Hjælpe Karen med øvre personlig pleje på badeværelset samt påklædning

 � Tilse cicatricen

 � Motivere Karen til mobilisering

 � Instruere i crosswalker

 � Dokumentere jeres handlinger 

 � Hjælpe Karen med øvrige behov.
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Opgave 2. Opgaver på ortopædkirurgisk afdeling på 
sygehus, vejledning til skuespillere

Sygepleje af indlagte patienter med akutte sygdomme

Liv Fredriksen 100402-1246 

Livshistorie (som beskrevet for eleverne)

Liv Fredriksen er 17 år og bor hjemme hos sine forældre, Mona og Per, sammen med sine 
to brødre på 19 og 12 år. Mona er uddannet bankassistent og arbejder på fuld tid i den 
lokale bank. Per er uddannet elektriker og har sit eget firma, hvor han bruger meget tid på 
sit arbejde. Livs bror Jacob er lige blevet student og arbejder hos Per. Den yngste, Sune på 
12 år, går i 6. klasse. 

Liv er lige startet på EUX Velfærd og har en drøm om at læse til fysioterapeut senere. 

Familien har en fælles passion, håndbold. Begge forældre har spillet håndbold på højt 
plan, og alle tre børn spiller i den lokale klub. Forældrene har altid været der for deres 
børn, selvom de har arbejdet meget. 

Liv er en pligtopfyldende ung pige, der stiller høje krav til sig selv og helst vil have karak-
teren 12 i alt. Hendes værelse er altid pænt og ryddeligt. Livs folkeskole var en god tid for 
hende, indtil diverse prøver startede. Her begyndte Liv at arbejde hårdere og hårdere med 
lektierne og begyndte at få ondt i maven og nogle gange svedeture. Livs mor blev nervøs 
over de symptomer, Liv udviste, og tog hende med til egen læge, hvor de ikke fandt nogen 
fysiske forklaringer. Lægen nævnte lidt om angst, men det blev aldrig diagnosticeret. Liv 
oplevede dog ofte, at symptomerne kom, når der skete nye og ukendte ting. Liv er tæt knyt-
tet til sin mor. 

Nuværende situation

Liv indlægges akut på S4 til observation for blindtarmsbetændelse, overflyttet fra akut-
modtagelsen. Ved ankomsten er Liv meget smertepåvirket, hun græder og kigger sig 
skræmt omkring, og hun giver udtryk for, at det gør ondt i maven. Nærmere adspurgt 
synes Liv, at smerterne befinder sig i den nedre del af maven. 

Livs mor, som er med ved indlæggelsen, fortæller, at Liv normalt aldrig fejler noget eller 
klager over smerter. De sidste par dage har Liv indimellem haft mavesmerter, som startede 
omkring navlen og nu er vandret nedad i maven.

I går syntes Liv, at smerterne var taget til i styrke og blev uudholdelige. Liv og hendes mor 
tog til egen læge kl. 11.00, som straks sendte dem på sygehuset. De ankom til skadestuen/
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modtagelsen kl. 12.00. Ved ankomsten til afdelingen blev de vitale værdier (blodtryk, puls 
m.m.) målt. Liv havde en puls på 100 og en temperatur på 38,1 grader. De andre værdier 
var alle i normalområdet. 

Ved indlæggelsen lå Liv helt stille i sengen, og hun var bleg og klamt-svedende. Samtidig 
gav Liv udtryk for, at hun var rigtig bange: ”Hvad skal der ske?” spurgte hun.

Lægen undersøgte Liv og fandt, at Livs smerter var centreret i nedre højre del af maven, 
og at Liv havde smerter, når man berørte området, hvorfor lægen bestilte såvel blodprøver 
som ultralydsscanning af maven og en gynækologisk undersøgelse. Mængden af under-
søgelser gjorde Liv bange, og hun spurgte, om det virkelig var nødvendigt med så mange 
undersøgelser.  

Efter at Liv havde været til de forskellige undersøgelser, kom lægen ind til Liv og fortalte, 
at hun skulle opereres. Undersøgelserne havde vist, at Livs infektionstal (blodprøver, der 
viser, at man har en infektion) var forhøjet, hvilket sammen med Livs forhøjede tempera-
tur og smerterne bekræftede mistanken om, at Liv havde blindtarmsbetændelse. 

Livs blindtarmsbetændelse var akut, hvorfor Liv skulle have fjernet blindtarmen via nogle 
små snit i maven. Liv blev bange og ville helst bare hjem, selvom hun godt vidste, det ikke 
kunne lade sig gøre. Social- og sundhedsassistenten satte sig ned hos Liv og hendes mor 
og forklarede, hvad der skulle ske, og hvordan Livs forløb ville blive. Livs mor tog hjem 
efter operationen og ville komme igen i løbet af formiddagen.

Liv vågner op næste morgen, er øm i maven og bange for, hvad der skal ske. Liv vil aller-
helst gemme sig under dynen og vil helst ikke snakke med andre end sin mor.

Planen er, at Liv skal udskrives i løbet af formiddagen.

Medicin

Tbl. Panodil 1 g x 4 (mod smerter)

Inj. Innohep, 3500 anti-Xa IE x 1 (sidste gang 4. dag efter operationen) (forebyggelse af 
blodpropper)

Opgaver

Du ligger i din seng med dynen godt trukket op over dig og med lukkede øjne. Du orker 
ikke rigtig at tale med eleverne, svarer med ja og nej i starten af seancen. 

Eleverne skal udføre følgende opgaver hos dig:
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TOKS

TOKS betyder Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom, hvilket alle patienter skal have foreta-
get én gang i døgnet. Eleverne skal måle dit blodtryk og puls, og her spørger du, hvorfor 
de skal det, og hvad de skal bruge det til. Når blodtryksmanchetten spænder, siger du ”av” 
og kigger væk, trækker dynen op til ansigtet igen. De skal måle din temperatur i øret, det 
lader du dem gøre. De skal tælle din vejrtræningsfrekvens. Desuden skal de måle iltningen 
i dit blod ved hjælp af en slags clips, de sætter på fingeren. 

De skal også lægge mærke til, om du er vågen og kan svare relevant. Alt dette skal ind i et 
skema, hvor du får nogle point. Du vil få udleveret en seddel med alle værdierne. 

Her skal du spørge: ”Kan du ikke lige forklare mig, hvad forskellen egentlig er på blodtryk og puls? 
Og hvad skal du egentlig bruge det til?”

VAS-score

VAS-score vil sige, at eleverne vil spørge til dine smerter, enten ved hjælp af en tabel, hvor 
de anvender en skala fra 1 til 10, eller ved at anvende et billede med ansigter på, der er sat 
ind på en skala. Når de spørger dig, har du smerter på 4-5 på skalaen.

Give morgenmedicin, inkl. blodfortyndende medicin som injektion

Du er sat i fast smertestillende behandling på grund af din operation. Derudover skal du 
have en indsprøjtning med blodfortyndende medicin, som man altid får efter en opera-
tion. Du vil få en stikkepude på maven, som eleverne skal stikke i. 

Du skal spørge dem: ”Hvorfor skal jeg egentlig have den indsprøjtning?”

Tilse cicatricen, indstikssteder

Ved din ”operation” fik du 3 huller i maven. Her tegner vi 3 små huller på din mave og 
sætter et lille stykke gennemsigtigt plaster på hvert. Der vil ikke være noget at se på de 3 
huller, men eleverne skal dokumentere, at de har tilset dem.

Her skal du spørge: ”Hvad er en blindtarmsbetændelse egentlig?”

Motivere til at komme på badeværelset

Eleverne skal motivere dig til at komme ud på badeværelset, hvilket du ikke ønsker i første 
omgang. Du tør ikke stå op af sengen, er bange for, at de 3 små huller går op, det gør også 
ondt, og du var i bad i går. Hvis de bliver ved, går du til sidst med ud på badeværelset for at 
børste tænder og blive vasket i ansigtet.
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Tale om forløbet efter operation og udskrivelse

Eleverne skal tale med dig om forløbet efter udskrivelsen, fx om hvornår du må løbe igen, 
om du skal til kontrol hos egen læge, og hvad du skal gøre, hvis du får feber eller ondt i 
maven igen. Der er ingen opfølgning hos egen læge, da de 3 små snit, du har fået i maven, 
selv gror sammen. 

Hjælp til yderligere behov

Eleverne vil spørge dig, om der er andre ting, de kan hjælpe dig med, hvortil du svarer nej, 
bare de vil gå, vil du blive glad. Du glæder dig bare, til din mor kommer.

Dokumentere

Eleverne skal dokumentere, dvs. skrive deres observationer og handlinger i sygeplejejour-
nalen, og det skal du bare give dem ro til.

Ukendt for eleverne

Din mor kommer på besøg, hvilket eleverne ikke ved. Når du ser din mor, får du en 
”lillepige”stemme på. Du kravler helt ned under dynen, klager over mavesmerter igen, vil 
bare gerne hjem med hende. 

Din mor vil prøve at få eleverne til at tale om angst og dig, men der skal de gerne sige, at 
det vil de ikke tale om, og at du og din mor må gå til egen læge.

Mona Fredriksen, Livs mor
Du ankommer ca. 20 minutter inde i seancen. Du går straks hen til Liv og giver hende en 
krammer. Du spørger til hende og hendes mavesmerter. Liv vil begynde at tale med en lil-
lepigestemme, hun vil hjem med det samme, har ondt i maven og de samme symptomer 
på angst, som I kender fra hverdagen. 

Du forsøger at få eleverne i tale om den angstproblematik, I oplever. Eleverne skal gerne 
henvise jer til at tage snakken med egen læge, men du prøver, om de ikke kan hjælpe, men 
accepterer, at de ikke kan gøre noget.

Du sætter dig over ved Livs seng og bliver siddende, forholder dig stille uden at sige eller 
gøre noget.
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Mikkel Knudsen 250393-1157

Livshistorie (som beskrevet for eleverne)

Mikkel Knudsen er 26 år og bor sammen med sin kæreste, Sine på 24 år. Mikkel er vokset 
op sammen med sine forældre, Anja og Allan, samt tre søskende. Mikkel er den ældste, 
herefter kommer William på 23, Asta på 19 og Frode på 15.  

Mikkels barndom har været fyldt med musik og naturliv. På de fleste af familiens ferier har 
de været på vandreture eller cykelture. Mikkel har været meget aktiv igennem sin opvækst 
og har spillet fodbold, håndbold, badminton og dyrket springgymnastik og pakour, men 
det, der har optaget ham mest, er at skate. Mikkel startede med at skate som 14-årig og 
brugte det meste af sin tid med at hænge ud i byen med de andre skatere. Mikkel kom i en 
skaterklub, blev bedre og bedre og vandt diverse pokaler. Mikkel er nu blandt Danmarks 
bedste skatere.

Ud over at skate læser Mikkel idræt på universitetet, hvor han er meget aktiv i diverse for-
eninger. 

Mikkel bor sammen med Sine, som læser til social- og sundhedsassistent. Sine er også 
meget aktiv i sin fritid med forskellige former for idræt. Parret er meget sammen omkring 
interessen for idræt.

Nuværende situation

Mikkel er ude at træne med sine venner i skaterklubben, hvor de er ved at øve sig til et stort 
stævne. De øver hver dag 2-4 timer.

Mikkel er i gang med at øve et svært trick, men han falder af gang på gang. Lige inden de 
skal til at stoppe, vil han prøve en gang til, og så er det slut for denne træningsgang.

Mikkel styrter kraftigt på sit skateboard og kan ikke rejse sig op igen. Hans venner og hans 
kæreste kommer straks og vil hjælpe ham, men Mikkel har ondt i sin højre ankel og kan 
ikke støtte på det. Han klager højlydt over smerter, hvilket han aldrig plejer at gøre. Da 
ingen af vennerne har bil, vælger de at ringe 112, som så sender en ambulance. 

Da ambulancen ankommer, kan ambulancebehandlerne godt se, at det skal undersøges. 
De giver Mikkel en Pneumasplint på, som er en oppustelig skinne, og kører ham på ska-
destuen.

Da Mikkel ankommer til skadestuen, bliver han tilset af en læge, der ordinerer et røntgen-
billede af højre fod samt resten af benet. Derudover bliver der taget diverse blodprøver, så 
Mikkel er klar til operation. Mikkel får også målt værdier, som er normale, på nær hans 
blodtryk og puls, som er lidt højt. Blodtrykket er 150/85, pulsen er 90.
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Mikkel er meget smertepåvirket og får tilbudt tbl. Pinex for smerter, hvilket han siger ja 
tak til. Han har mulighed for tbl. Tramadol 50 mg, maks. x 4 (stærkere smertestillende).

Lægen kommer retur med svar på røntgen, der viser, at Mikkel har et brud på ankel der 
ikke kræver operation. Mikkel skal derfor lære at gå med en ROM Walker, som er en slags 
støvle, der sættes uden på benet. Da det er sent på aftenen, vælger man at indlægge Mikkel 
natten over, da der vil gå lidt tid, før Mikkel kan få en ROM Walker på grund af travlhed.

Mikkel indlægges på S4 med forventet udskrivelse dagen efter. 

Medicin

PN. Tbl. Pinex 1 g maks. x 4 (smertestillende)

PN. Tbl. Tramadol 50 mg maks. x 4 (stærkere smertestillende)

Opgaver

Du ligger i din seng med foden løftet op i et stativ. Du er rigtig træt af det hele og tænker 
over den kommende konkurrence, hvordan du kommer på UNI, og hvornår du er klar til 
at stå på skateboard igen. Du smiler dog og er imødekommende i din kontakt til eleverne. 
Du er kvik med dine bemærkninger og får eleverne til at føle sig velkomne. 

Eleverne skal udføre følgende opgaver hos dig:

TOKS

TOKS betyder Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom, hvilket alle patienter skal have foreta-
get én gang i døgnet. Eleverne skal måle dit blodtryk og puls, og her spørger du, hvorfor de 
skal det, og hvad de skal bruge det til. De skal måle din temperatur i øret, det lader du dem 
gøre. De skal tælle din vejrtræningsfrekvens. Desuden skal de måle din iltning af blodet 
ved hjælp af en saturationsmåler, som er en clips, de sætter på din finger. 

De skal også lægge mærke til, om du er vågen og kan svare relevant. Alt dette skal ind i et 
skema, hvor du får nogle point. Du vil få udleveret en seddel med alle værdierne. Du skal 
samarbejde med det hele, men være nysgerrig.

Informere om brud på anklen ud fra afdelingens retningslinjer

Eleverne skal tale med dig om, at du hurtigst muligt skal op at gå med ROM Walkeren på 
og med støtte af krykker. At det er vigtigt, at du bibeholder mest mulig muskelfunktion 
i det skadede ben. At du lærer teknikker til at dæmpe smerter og forebygge og mindske 
hævelse i det skadede ben. At du inden udskrivelse er i stand til at varetage selvtræning. At 
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du inden udskrivelse om muligt er selvhjulpen. At du lærer teknikker til forebyggelse af 
blodprop i benet.

Instruere i at gå med ROM Walker

Eleverne skal instruere dig i at gå med krykker, samtidig med at du har ROM Walkeren på. 
Du skal følge deres instrukser og efterleve dem så godt, som du kan.

Motivere til at komme på badeværelset

Når eleverne har instrueret dig i at gå med krykker, og de forsøger at motivere dig til at 
komme på badeværelset, siger du, at du er træt og trænger til at komme i seng. De skal 
gerne blive ved med at motivere dig, og til sidst siger du ja og går ud og børster tænder.

Her skal du spørge: ”Hvorfor er det så vigtigt, at jeg kommer op? Og hvad kan der ske, hvis jeg bliver 
i min seng?”

Afholde udskrivelsessamtale og koordinere det ambulante forløb

Planen er, at du skal udskrives til et ambulant forløb, og her vil der være en seddel, eleverne 
skal udfylde. Du skal svare på deres spørgsmål. Du får de svar, du skal give, når du bliver 
sat ind i opgaven. 

Her skal du spørge: ”Er der noget, jeg kan spise, for at gøre det bedre i forhold til mit brud?”

Hjælp til de øvrige behov

Når de spørger, om der er andet, du skal have hjælp til, siger du, at du rigtig gerne vil have 
noget mad og drikke. Her skal de gerne motivere dig til selv at tage mad og vise dig, hvor 
madvognen står.

Dokumentere

Eleverne skal dokumentere, dvs. skrive deres observationer og handlinger i sygeplejejour-
nalen, og det skal du bare give dem ro til.

Karen Bjørnholdt 100237-1344

Livshistorie (som beskrevet for eleverne)

Se beskrivelse i case 1.
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Nuværende situation

Du er blevet akut indlagt på afdelingen efter et fald på plejecentret Solkrogen. Du har på-
draget dig et brækket lårben på højre side, og det er du blevet akut opereret for. Det er to 
dage siden, du blev opereret, og du er smertepåvirket ved operationsarret. 

Du kan ikke overholde retningslinjerne for, hvad man må og ikke må efter en operation, 
og har svært ved at samarbejde. Du har generelt svært ved at samarbejde, men hvis eleverne 
tager det stille og roligt, hjælper det på dig.

Du er præget af at være forvirret og kan ikke forstå, hvor du er. Dine symptomer på de-
mens er tiltaget, du spørger flere gange, hvor du er, og du bliver vred, hvis tingene går for 
stærkt. Du kan have svært ved at finde ordene og bliver vred, hvis eleverne ikke forstår, 
hvad du vil sige. Du spørger meget efter Ejnar og dine forældre. Du kan huske, hvornår du 
er født, men ikke de sidste fire tal i dit CPR-nr.

Du kan ikke forstå, hvorfor du skal være her, og vil gerne hjem til Ejnar og til dine foræl-
dre. Du bliver vred, når personalet prøver at hjælpe dig, og har slået ud efter personale i 
forbindelse med personlig hygiejne.

Når eleverne stiller krav og ikke hører, hvad du siger, bliver du vred og må gerne ”slå” lidt 
ud efter dem. 

Opgaver

Eleverne skal løse følgende opgaver hos dig:

TOKS

TOKS betyder Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom, hvilket alle patienter skal have fore-
taget én gang i døgnet. Eleverne skal måle dit blodtryk og puls, og du bliver ved med at 
snakke under proceduren. Når blodtryksmanchetten spænder, siger du ”av” og vil have 
den af. De skal måle din temperatur i øret, det lader du dem gøre. De skal tælle din vejrtræ-
ningsfrekvens, og de skal måle iltningen i dit blod ved hjælp af en clips, du får på fingeren.

De skal også lægge mærke til, om du er vågen og kan svare relevant, og her vil de vurdere, 
at du ikke er orienteret i tid og sted. Alt dette skal ind i et skema, hvor du får nogle point. 
Du vil få udleveret en seddel med alle værdierne. 

Give injektion Innohep

Du har fået din morgenmedicin kl. 6.00, men du fik ikke din indsprøjtning med Innohep, 
som er en blodfortyndende behandling, som man får efter en operation. Du får en stikke-
pude på maven, og du lader eleverne koncentrere sig, når de skal stikke dig.
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Tilse cicatricen

Du har et operationssår på højre side, som eleverne skal tilse. Her tegner vi et sår og sætter 
plaster på. Det skal du lade eleverne gøre, men hvis de bare tager dynen af og hiver i dit tøj, 
bliver du vred og skælder ud.

Her skal du – gerne lidt vredladent – spørge: ”Hvorfor skal du til at se på min mave?”

Hjælpe med personlig hygiejne på badeværelset samt påklædning

Eleverne skal hjælpe dig med personlig øvre hygiejne og hjælpe dig med at få tøj på. Det er 
du ikke helt sikker på, du vil have, og hvis de bare tager dynen af dig, bliver du vred og slår 
ud efter dem. Når de får dig overtalt, svinger du bare benene ud af sengen, først det ene, 
derefter det andet. Det må du ikke på grund af operationen, så de skal hjælpe dig her. Det 
skal du lade dem gøre. 

Ude på badeværelset er du forvirret, putter sæben op i vasken, og hvis de går, rejser du dig 
besværligt op og siger ”av for pokker” og tager dig til højre side.

Motivere til mobilisering via crosswalker

Du skal gerne op at gå hurtigst muligt, og her vil personalet prøve at introducere dig til 
en crosswalker, da du tidligere har været glad for at gå stavgang. Det er en særlig rollator, 
hvor man også bruger armene, når man går. 

Du piller ved den og skubber lidt til den. Da de viser dig, at der er gangstave på den, bliver 
du glad og vil gerne prøve den. Du har lidt problemer i begyndelsen, men finder ud af det 
til sidst.

Her skal du spørge: ”Hvorfor skal jeg op at gå? Jeg vil hellere være i min seng.”

Hjælpe med øvrige behov

Eleverne vil spørge, om der er mere, de kan hjælpe dig med. Her siger du, at nu vil du gerne 
hjem til Ejnar og dine forældre. Eleverne vil måske forsøge at få dig til at læse i et af bla-
dene på scenen, og det accepterer du. Kalder dog lidt på Ejnar.

Dokumentere

Eleverne skal dokumentere, dvs. skrive deres observationer og handlinger i sygeplejejour-
nalen, og det skal de have ro til.

Her spørger du: ”Hvorfor skal du skrive alt det der ned?”
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Ukendt opgave for eleverne: Ejnar kommer ind

Ejnar kommer ind på scenen, hvilket er ukendt for eleverne, ligesom de heller ikke vidste, 
at du var blevet indlagt. 

Da du ser Ejnar, bliver du meget glad, vil kramme og kysse ham. ”Endelig er du kommet for 
at hente mig, min lille Ejnar-mand.” Ejnar skal forsøge at komme i kontakt med personalet, 
og det skal du give ham ro til.

Ejnar Bjørnholdt
Du kommer ind på scenen, da der er gået 20 minutter. Du går hen til Karen og siger god-
dag og giver hende et kram. Du har en buket blomster med, for det ved du, hun vil blive 
glad for. Desuden har du Felix, simulationskatten, med, da du ved, at den giver Karen ro.

Da du går ud efter en vase, forsøger du at få fat på en af eleverne og siger, at det er meget 
vigtigt, at du kommer til at tale med dem. Du fortæller, at du ikke kan holde til det mere, 
at de skal hjælpe dig, og at Karen ikke kan være i hjemmet mere. Du siger også, at du selv 
lige har været indlagt, og at du bliver syg, hvis dette fortsætter. Eleverne skal gerne sige, 
at I kan snakke om det inde hos Karen, og at de nok skal dokumentere, hvad du har sagt.

Du går ind og sætter dig ved Karens seng, begynder at læse i et blad og forholder dig helt 
i ro.




