
Scenarie 1 Collesfraktur 

Modul 2 

Resume: 
 

Gående patient med collesfraktur der skal triageres, have smertestillende, 
anlagt mitella, i røntgen, og anlagt gips, samt informeres ved hjælp af pjece 
inden udskrivelse. 

Målgruppe: 3 Sygeplejersker fra skadestuen og traumecentret 

Læringsmål: At træne monofaglige arbejdsgange i de nye rum, herunder: 
- Afhentning i venteværelse   

- Initiel vurdering og triagering 
- smertebehandling 
- Medicindispensering 

- Patientens vej til røntgen og retur - herunder bestilling af portør,    
røntgenhenvisning 
- Se røntgenbilleder 

- Gipsestue - kærestefanger? 
- Reponering 
- Røntgenkontrol 

- Pjecer 
- Amb tid 
 

Varighed: Briefing:  5   Scenarie:   25        Afslutning: 10 

Opsætning: Scenariet afvikles i venteværelse, skadestuerum, røntgen og gipsestue 

Scenarie: 76 åring kvinde er snublet over fortorvskant og har taget fra med højre hånd. 

Henvist fra egen læge, meldt via hospitalsvisitationen. Patienten er selvhjulpen og 
har ikke kontakt til hjemmeplejen. Er kørt til skadestuen af ægtefælle. Ikke taget 
smertestillende. Der ses tydelig fejlstilling af højre håndled, misfarvning men ingen 

sår. 
NRS 7. BT 135/82 P 98, Sat 98%, RF 18, Tp 37,2. 

Instruktør opgaver: Som instruktør er det din opgave: 

At klargøre rummet og forventningsafstemme med figurant.  
Briefe deltagerne 
Svare på spørgsmål undervejs 

Være tidsrytter - understøtte afvikling af forløbet 
Afvikle debriefing/opsamling 
Sende holdet videre til næste scenarie 

 

Kursistinformation: Briefing: 
Velkommen til. 

Vi skal arbejde os igennem et patientforløb, med fokus på almindelige 
sygeplejefaglige arbejdsgange i skadestuen, når patienten har tegn på 
collesfraktur, skal i røntgen, have anlagt gips, og sendes hjem igen.  

Formålet er at få fortrolighed med rum og arbejdsgange, I skal løse alle opgave 
sammen. Det er ikke teamworket der er fokus på, det handler ikke om at 
uddelegere opgaverne mellem jer, eller om at løse dem tidstro, men om at snakke 

jer frem til og afprøve arbejdsgangene for denne patientkatagori. 
 
Dvs at I de næste 20 minutter skal: 

 - Hente patienten i venteværelset 
 - Initiel vurdering og triage 
 - Tænke på smertebehandling 

 - Sende patienten til røntgen 
 - Reponering og anlæggelse af gips 
 - Sende patienten velinformeret hjem. 

 
 

 (overvej også dokumentation og klinisk logistik) 

 
Når I får brug for assistance og svar på ting og sager laver I en time out og spørger 
instruktøren 

 
Lige om lidt skal I ud i venteværelset og hente Olga Jensen på 76 år, som er 
henvist fra egen læge, og meldt via hospitaltsvisitationen. Triagesygeplejersken 

har travlt, og har netop stukket hovedet ind på jeres stue, for at bede jer tage 
patienten ind. 
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Når de 25 minutter er gået holder vi 10 minutters 
Debriefing/opsamling: 

 Hvordan var det at det at være med til? 

 Er der noget I er blevet klogere på i forhold til rum og arbejdsgange? 

 Er der noget i undrer jer over? 

 Er der gode råd? (så skriv dem på A3 arket) 

Grej og materiale: Læringsmål på stor post-it 
Evaluering/gode råd/opmærksomhedspunkter på A3 
Post it´s og skrivegrej 

Figurant (studerende, redderelever) 
Kostume til figuranten 
 

 

Figurantinformation Du er Olga Jensen på 76 år. Du er snublet over en fortorvskant på vej til bageren, 
og du har taget fra med højre hånd. Du tog til egen læge da hånden gjorde ondt og 

hævede op. Egen læge sendte dig på skadestuen. Du er ellers sund og rask, og 
bor med din ægtefælle Otto, som har kørt dig på skadestuen. Sammen har I 2 
voksne børn. Din højre hånd ser helt forkert ud, med misfarvning og fejlstilling, og 

du er bekymret for om du kan komme igang med havearbejdet i kolonihaven, som 
snart åbner. Du har ondt i hånden, ca NRS 7. 

 
 

Spørgsmål der skal afklares inden undervisningen kan afvikles:  
 
Hvor er gipsestuen 

Hvilken rgt.stue bruges til collesfrakturer 
 
 

 
 

 

 
 

 


