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Hf praktik- og projektforløb 2022 

Ida styrter på cyklen og får hoftebrud 

 

 

Dato 8., 9. og 10. november 2022 

Mødetidspunkt kl. 8.15 – 15.00 

Campus Skolevangen 45, 9800 Hjørring 

Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg 

Kontaktperson Campus Skolevangen (Hjørring) og Campus Selma Lagerløfs Vej (Aalborg): 

Tina Nielsen 

tin@ucn.dk  

72 69 12 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.  

 

 

 

Ida styrter på cyklen og får hoftebrud 

Kort resumé 63-årige Ida indlægges med brud på venstre hofte (collum femoris- fraktur) efter styrt på 

cyklen. Vi møder Ida første dag efter operation. Her skal hun have hjælp til at komme ud af 

sengen og blive vasket m.m.  

Casebeskrivelse Baggrund: Ida bliver indlagt på et hospital efter styrt på cykel. Mange personer oplever hver 

eneste dag at brække hoften (collum femoris-fraktur) og som følge af dette bliver de indlagt 

på hospital. Behandlingen er kirurgisk og dernæst forebyggelse af komplikationer af 

infektioner, smerter og immobilisering.  

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

sygeplejersker. Også efter udskrivning vil der ofte være behov for kontakt med flere 

tværfaglige samarbejdspartnere for at få løst problemstillinger i hverdagen og forebygge 

følgevirkninger.  

mailto:tin@ucn.dk
http://www.ucn.dk/hf
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Patientoplysninger: Ida er 63 år, gift og bor sammen med sin mand på 4.sal i en ejendom 

uden elevator. De har ingen børn. Ida arbejder som skolelærer på fuldtid på den lokale 

folkeskole. Hun er aktiv i den lokale svømmeklub. Ida har aldrig været indlagt før.  

Aktuelt: Vi møder Ida på hospitalsstuen første dag efter operationen. Her skal hun have 

hjælp til at komme ud af sengen og blive vasket m.m.  

Af journalen fremgår det, at Idas værdier her til morgen var: Temperatur: 38,7°C rektalt 

Blodtryk: 125/75 mm/hg Puls: 92 slag pr. min. Respirationsfrekvens: 14 pr. min.  

Casens faglige 

områder 

 
Sundhedsvidenskab: herunder sygepleje, ergonomi, ernæringslære og diætetik, farmakologi, 
folkesundhed, sygdomslære  

• Naturvidenskab: herunder anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiejne.  

• Humanvidenskab: herunder etik, kommunikation, psykologi og læring og pædagogik  

• Samfundsvidenskab: herunder jura, organisation og ledelse, sociologi og 
sundhedsantropologi  
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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: 

• Identificering af sygeplejefaglige problemstillinger hos den postoperative patient 
med hoftenærfraktur 

• Postoperativ sygepleje herunder:  

o Observation (blodtryk, puls, respiration og temperatur), herunder praktiske 
øvelser 

o Hjælp til personlig hygiejne og toiletbesøg, herunder praktiske øvelser 
o Genoptræningsprogram 
o Information og kommunikation med patient og pårørende 
o Forebyggelse af infektion, blodpropper og smerter 

 
 

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

Brud på hofte:  

• Hvad er en knogle?  

• Hvordan er bækkenet opbygget?  

• Hvad er en collum femoris fraktur?  

• Nævn og begrund mindst 2 risikofaktorer hos Ida 
 
Infektion: 

• Hvad er en infektion?  

• Hvad er symptomerne på en infektion?  

• Hvad er en hospitalserhvervet infektion?  

• Hvordan kan man forebygge hospitalserhvervet infektion?  
Inddrag her viden om smittekæden.  

 
Sygepleje: 

• Identificer Idas behov for hjælp 

• Hvilke muligheder/udfordringer ser du i forhold til at kunne hjælpe Ida?  
 
Mobilisering  

• Hvad betyder mobilisering?  

• Hvorfor skal Ida mobiliseres lige efter operationen?  

• Beskriv hvilke observationer, der er relevante i forbindelse med mobilisering af Ida  

http://www.ucn.dk/velkommentilucn
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Folkesundhed: 

• Beskriv to sundhed- og sygdomsopfattelser 

• Hvilken betydning har det for patientens/pårørendes oplevelse af indlæggelse?  

• Forklar begrebet mestring 
 
Lovgivning og retningslinjer  

• Hvilken betydning har lovgivning (fagets yderside) for sygeplejerskens arbejde? 

Inddrag her sundhedsloven og lov om autorisation  

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

pensum: 

Lårhalsbrud – følg dette link:  

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/knogler-muskler-og-

led/sygdomme/knoglebrud/laarhalsbrud/     

Sundhed.dk/Patienthåndbogen, søgt den 06.05.22 

 
Infektion og hygiejne – følg dette link: 
https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/nir   
Central Enhed for infektionshygiejne, søgt den 06.05.22 
 
 
Artikel fra Fagbladet sygeplejersken om patientforløb for patienter med hoftenær 
fraktur – følg dette link: 
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2014-1/optimeret-forloeb-til-patienter-indlagt-med-
en-hoftenaer-fraktur   
Tilgængelig på dsr’s hjemmeside (06.05.22) 

 

+ Hf-uddannelsen finder selv relevant litteratur og fremsender til kontaktperson (se 

øverst i denne case) senest 4 uger inden besøg 

 

+ Faglig artikel/kapitel fra litteratur anvendt på UCN, som skal illustrere det faglige 

niveau, sprogbrug mm. relateret til casen.  

Fremsendes af sygeplejerskeuddannelsen til Hf-lærer senest 4 uger inden besøg 

 

 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/knogler-muskler-og-led/sygdomme/knoglebrud/laarhalsbrud/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/knogler-muskler-og-led/sygdomme/knoglebrud/laarhalsbrud/
https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/nir
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2014-1/optimeret-forloeb-til-patienter-indlagt-med-en-hoftenaer-fraktur
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2014-1/optimeret-forloeb-til-patienter-indlagt-med-en-hoftenaer-fraktur

