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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 alarmcentralen.
Da du kommer, ser du din mor ligge livløs på gulvet, mens to social- og sundhedsassistenter 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 fyldestgørende 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 hjertelungeredningen.
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