
Treningsscenarie 1 Traume 
 

Melding om knivstikk.  
Mann i 20 årene funnet med pusteproblemer ute, sent på en kjølig 
høstkveld.  
Kan kun snakke korte setninger. 
Sitter lent mot en vegg. Fremstår som uklar. Blodig T-skjorte 
høyre side like under brystvorten. 
 
Herfra vil faggruppen at teamene selv skal definere tegn, symptomer og parametere. 
Transport tid til riktig destinasjon er mer enn 10 minutter. 
Pasienttilstanden skal defineres som kritisk. 
Maksimal tidsforbruk for scenariet er 10 minutter.  
Dette er momentene dere vil bli vurdert etter. 
Det er viktig at dere tilpasser scenariet slik at alle momenter i scoringsskjemaet inngår. 
Lykke til med treningen. 
 
Momenter merket med (**) kan være integrert i sekvensen Primærundersøkelse. Første evaluering og 
tiltak. Alle funn og vurderinger avmeldes til scenariodommerne verbalt. 
 
Scenario   Total 

poeng 
Tildelt 
Poeng 

Tar hensyn til mulig smittefare ved kroppsvæsker, verbalt eller på 
annet vis. 

    

Sikkerhet og åstedsvurdering med beslutning.      
Fastslår antall skadde.     
Ber om ytterligere assistanse hvis nødvendig.     
Vurderer manuell stabilisering av nakke.     
Primærundersøkelse. Første evaluering og tiltak     
Gir muntlig generell informasjon om pasientinntrykk.     
B. Fastslår pasientrespons/ grad av bevissthet.  AVPU  
 Våken/ Verbal/ Reagerer på smerte/Reagerer ikke. 

    

L– Luftvei 
Åpner og bedømmer luftvei 
Fjerner obstruksjon hvis nødvendig.  

    

Å – Åndedrett 
Bedømmer ventilasjonsfrekvens  
Bedømmer ventilasjonskvalitet  
Iverksetter adekvat oksygen administrasjon  
Behandler nedsatt ventilasjonsevne.  

    

S- Sirkulasjon 
Pulskontroll.  
Vurdering av hud. (farge, temperatur, tilstand, sentral kap.f)    
Oppdage stor blødning  
Iverksette tiltak mot blødning  

    

Det skal kun poengsettes ett riktig alternativ      
Kritisk på bakgrunn av primærundersøkelsen     
Ikke kritisk på bakgrunn av primærundersøkelsen     
Det skal kun poengsettes ett riktig alternativ      
«Stay and play»      
 «Load and go»     



Valg av riktig destinasjon knyttet til traumekriterier     
Sekundærundersøkelse      
Re-evaluere primærundersøkelse.      
Systematisk topp til tå undersøkelse     
Hode  
Inspeksjon av munn, nese, ansiktsflater. (**) 
Inspeksjon og palpasjon av skalp og ører.  
Inspeksjon av øyne, skade, pupilleforskjell 

    

Nakke (**) 
Kontrollerer posisjon av trachea.  
Kontrollerer hals vener.  
Palperer nakke og ryggrad 
 
 

    

Bryst (**) 
Inspiserer bryst.  
Palperer bryst.  
Auskulterer Bryst  

    

Abdomen/bekken. (**) 
Inspiserer og palperer abdomen.  
Vurderer bekken.  
Vurderer muntlig om mulig skade på perineum/genitalia  

    

Nedre ekstremiteter. (**) 
Inspiserer, palperer, vurderer motorikk, sensorisk, distal 
sirkulasjon. 

    

Øvre ekstremiteter. 
Inspiserer, palperer, vurderer motorikk, sensorisk, distal 
sirkulasjon. 

    

Vurderer rygg, lumbalområde og sete. (**) 
Inspiserer og palperer bakside toraks.  
Inspiserer og palperer lumbalområde og sete.  

    

Vitale parametere  
Måling, dokumentasjon og overvåkning av relevante vitale 
parametere  
Ventilasjons frekvens  
Puls frekvens  
VAS  
BT  
SPo2  
Etco2  
BS  
3 avl EKG  
GCS  

    

Sykehistorie. 
Allergier  
Medisiner  
Tidligere sykdommer  
Siste inntak av mat og drikke.  
Hendelse i forkant, relevant for hendelsen.  

    

Andre medisinske tiltak     
Perifer venekanyle eller intraossøs inngang.     
Smertestillende tiltak iht til teamets egne prosedyrer     
Væskebehandling i iht teamets egne prosedyrer     
Behandler sekundære sår og skader tilfredsstillende.     
Scenario slutt:   Max score: Oppnådd: 
Poengscore scenariodommere   100  
Poengscore pasientsimulator:     
 



 Kritiske kriterier som skal besluttes. 
 Gjør nedprioriterte tiltak før vurdering/ behandling av truede luftveier, pust og sirkulasjon.  
 Gjør beslutninger som medfører fare eller utfører uhensiktsmessige tiltak. 
 
 

 
 
 
 


