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Hf praktik- og projektforløb 2022 

Patient med brækket hofte (lårhalsbrud) 
 

Dato Torsdag 10. november 2022 

Mødetidspunkt kl. 8.15 – 15.00 

Campus Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst 

Kontaktperson Kristian Vejle 

krv@ucn.dk  

72 69 10 33 

Tilmelding Tilmelding til hf praktik- og projektforløb er mulig på www.ucn.dk/hf fra den 1. - 15. juni 

2022. Snarest derefter bliver den tilmeldte lærer inviteret til et forberedende onlinemøde, 

hvor casen gennemgås, og hvor der er mulighed for at spørge ind til forberedelse, litteratur, 

program mv.  

 

 

 

Patient med brækket hofte (lårhalsbrud) 

Kort resumé 63-årige Ida indlægges med brækket hofte (lårhalsbrud) efter et cykelstyrt. Vi møder Ida 

første dag efter operation. Her skal hun have hjælp til at komme ud af sengen og blive 

vasket m.m. 

Casebeskrivelse Ida er 63 år, gift og bor sammen med sin mand på 4.sal i en ejendom uden elevator. Ida 

arbejder som skolelærer fuldtid på den lokale folkeskole. 

Ida bliver indlagt på et hospital efter et styrt på cykel. Mange personer oplever hver eneste 

dag at brække hoften (lårhalsbrud) og som følge af dette blive indlagt på et hospital. 

Lårhalsbrud omfatter Fractura colli femoris (55 pct.) og fractura pertrochanterica femoris 

(45 pct.). 

Livstidsrisiko1 for kvinder er 18 pct. og for mænd 6 pct. Kvinder står for 80 pct. af tilfældene 

af lårhalsbrud. 95 pct. af alle lårhalsbrud skyldes fald eller snublen. Behandlingen er 

kirurgisk og dernæst forebyggelse af komplikationer af infektioner, smerter og 

immobilisering. 

 

1 Livtidsrisiko på 18 pct.  betyder, at kvinder gennem hele deres liv har 18 pct. risiko for at få et lårhalsbrud. 

mailto:krv@ucn.dk
http://www.ucn.dk/hf


 

 

Professionshøjskolen UCN 2/3 

Når man som Ida indlægges, vil man møde mange faggrupper – en af disse er radiografer. 

Radiografer har den primære kontakt med Ida, der hvor der skal tages røntgenbilleder. 

I et sådan forløb vil Ida møde røntgenafdelingen 3 gange. Første gang i forbindelse med 

faldet, for at få konstateret frakturen (brud på knoglen), anden og tredje gang er hhv. ved 

præ- og postoperativ (før og efter operation). 

Vi møder Ida første gang i den akutte situation efter hendes cykelstyrt, hvor hun skal have 

taget røntgenbilleder af hoften. Hvilke observationer og forholdsregler skal radiografen 

gøre sig? 

Casens faglige 

områder 

Fagområder på radiografuddannelsen: 

• Anatomi 

• Billeddiagnostik 

• Apparatur anvendelse 

• Positionering af patienten 

• Omsorg 

• Kommunikation 

• Psykologi 

• Kommunikation 

• Tværprofessionelt samarbejde 

• Lovgivning (autorisation og patientrettigheder) 

• Sundhedsvæsenets etiske værdier 
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Forberedelse inden praktikdagen på UCN 

Velkommen til hf-

praktik på UCN 

Vi vil opfordre jer til at integrere ”Velkommen til UCN” som forberedelse for den enkelte 

elev inden besøget.  

Del derfor meget gerne linket med jeres elever. Linket er aktivt fra 1. september. 

LINK: www.ucn.dk/velkommentilucn  

Informations- og 

sparringsmøde 

I vil blive inviteret til at deltage i vores online informations- og sparringsmøde, når I bliver 

tildelt en case. 

På mødet gennemgås casen og programmet for praktikdagen i nærmere detaljer. Her er 

ligeledes plads til eventuelle spørgsmål. 

Pensummaterialet bliver tilgængeligt for jer forud for mødet via mødeindkaldelsen. 

Indhold og 

forberedelse 

På praktikdagen arbejder vi med følgende arbejdsspørgsmål/emner, som er opgaver for 

radiografen: 

• Omsorg for patienten og evt. pårørende. 

• Information og kommunikation med patient og evt. pårørende. 

• Positionering af Ida til røntgeneksponering 

• Dialog med radiolog om videre forløb for Ida 

 

Forud for praktikdagen kan I med fordel arbejde med følgende emner: 

• Knoglelære (anatomi og fysiologi) 

• Røntgenstråling/røntgenfysik 

• Billeddiagnostik 

• Kommunikation 

• Informationsgivning 

• Omsorg for patienter 

Pensum Inden jeres besøg på UCN anbefaler vi, at I og eleverne arbejder med nedenstående 

pensum: 

• https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/undersoegelser/undersoegels

er/roentgen/roentgen-af-knoglerne/ 
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