
  

Orienteringsløb I den liggende patientens fodspor 

 

Formål med dette orienteringsløb er, at guide jer igennem et patientforløb, og give jer indtryk 

af afdelingens indretning og beliggenhed. Én i gruppen læser det der står med sort i casen for 

de øvrige gruppemedlemmer. Når I kommer til noget der er markeret med rødt, går I til det 

pågældende rum, inden I læser videre. God tur  

 

Case A omhandler Alma Mortensen 

 

I er Alma Mortensen på 76 år. 

Du faldt på det glatte badeværelsesgulv i aftes og lå på gulvet til hjemmeplejen kom på besøg 

denne morgen. Du kan ikke løfte hø ben, som er udadroteret og forkortet, og du er meget 

forpint. 

Hjemmeplejen har kontaktet egen læge, som har tilset  dig og rekvireret en ambulance. Du har 

heldigvis fået noget smertestillende i ambulancen. 

Du ruller nu ind ad døren i 

 

Plan 2 ved ambulanceindgangen 

 

Akutkoordinationen har forberedt din modtagelse, så du kører direkte til 

 

Traume 3, stue 221 

 

På stuen er en akutlæge og en sygeplejerske klar til at modtage dig. Der bliver hurtigt 

triageret, taget blodprøver, samt lagt en blokade. Røntgenkoordinatoren er blevet kontaktet og 

der kommer en radiograf på stuen, der tager billeder af hoften. 

 

Der viser sig at være indikation for operation og ortopædkirurgisk mellemvagt er blevet 

kontaktet. Perioperativ enhed orienterer akutkoordinator om, at du vil blive hentet til operation 

inden for den næste time. I mellemtiden når sygeplejersken lige at hjælpe dig med at få 

orienteret din datter. 

 

Du bliver nu hentet af en serviceassistent, der er bestilt via opgavesystemet. Han kører dig til 

traumeelevatoren, der ligger: 

 

For enden af gangen ved krydspunkt J202, op på plan 3 

 

I fortsætter gennem udgang J302 

 

Ud af afdelingen til hovedkorridoren 

 

Her kører du mod 

 

Område K via forhallen/galleriet. 

 

Gå nu gennem glasdøren mod område K 

 

Ortopædkirurgi ligger ved J305. 

 

Casen slut og I bevæger jer tilbage mod 

 

Kaffestuen på plan 3 

 



  

Orienteringsløb I den gående patientens fodspor 

 

Formål med dette orienteringsløb er, at guide jer igennem et patientforløb, og give jer indtryk 

af afdelingens indretning og beliggenhed. Én i gruppen læser det der står med sort i casen for 

de øvrige gruppemedlemmer. Når I kommer til noget der er markeret med rødt, går I til det 

pågældende rum, inden I læser videre. God tur  

 

Case B omhandler Otto Brink 

I er Otto Brink på 56 år. 

Du er kendt med KOL og har haft feber, hoste og åndenød gennem flere dage. Du er sat i 

Penicillin behandling af egen læge, men du har ikke oplevet nogen bedring. Her til aften 

kontakter du vagtlægen. I aftaler at din hustru kan køre dig til lægevagten i Akutafdelingen.  

Du bliver sat af ved 

 

Indgang J3 for gående patienter 

 

Sygeplejersken i receptionen ser at din respiration er besværet og aftaler med 

Akutkoordinationen at du skal direkte på 

 

Stue 220 i traumecenteret 

 

På stuen er læge og sygeplejerske klar til at modtage dig. Der bliver hurtigt triageret, sat ilt 

op, taget blodprøver og bestilt et rgt billede af dine lunger. 

 

Du bliver nu hentet af en serviceassistent, der er bestilt via opgavesystemet til at køre dig til 

rgt. Du finder rgt-gangen ved at gå gennem dobbeltdøren for enden ad gangen 

 

Stue 242 rgt-gangen i skade/traume Plan 2 

 

Efter billederne er taget kommer serviceassistenten for at køre dig tilbage til 

 

Stue 220 i traumecenteret 

 

Akutlægen fortæller, at du har pneumoni og at du skal indlægges med henblik på i/v 

behandling, iltbehandling og lungefys. Når sygeplejersken i Traumecenteret har fået de sidst e 

ting på plads, skal du derfor køres til Akutafsnit 1 plan 3 af serviceassistenten og 

sygeplejersken. 

 

Via den lille elevator for enden af rgt gangen (212) 

 

Sygeplejersken på Akutafsnit 1 er allerede adviseret, får et "bib i lommen" og står klar da du 

ruller ind på Plan 3 

 

Stue 358 lige ved siden af opholdsrummet 

 

Du bliver godt modtaget af den nye sygeplejerske, behandlingen iværksættes, men du får det 

meget værre og bliver tiltagende udtrættet. 

Telefonisk kontakt med Intensiv OPI nord bekræfter at de har en plads til dig der. 

 

Du hentes af serviceassistenten fra OPI-Nord, som kører dig via plan 3 gennem udgang J303. 

Følg loftskiltene mod område K til forhallen/galleriet. Gå nu gennem glasdøren mod område K.  

 

Intensiv afdelingen ligger ved J304 

Når I står foran døren til intensiv er casen slut og I bevæger jer tilbage mod 

kaffestuen Plan 3 



  

Orienteringsløb I den flyvende patientens fodspor 

 

Formål med dette orienteringsløb er, at guide jer igennem et patientforløb, og give jer indtryk 

af afdelingens indretning og beliggenhed. 

 

Case C omhandler Emil Rude 

Emil er 7 år og er blevet påkørt af en bilist, da han cyklede til skole denne morgen. Han er 

meldt med brud og blødning og skal modtages på traumestuen via afdelingens helipath.  

 

I skal op at se hvor Emil lander 

 

Emil kører til 

Traume2 

Emil har brug for blod 

Se blodkøleskab og rørpost 

Emil stabiliseres og I går til 

kaffestuen Plan 3 

  

 



  

 


