
Simulering for sykepleiere og helsefagarbeidere  

 
Tema: Covid-19- pasient, håndtering av pasient med respirasjonsproblematikk og 

hjertestans 

 

Pasient fra hjemmetjenesten overflyttes til koronamottak 

 
Sykehistoriens forløp: 

 

Anne er 73 år og bor i egen leilighet. Hun har kjent KOLS, og håndterer selv medikamenter hjemme. 

Hun har noe hjelp fra hjemmetjenesten til morgenstell grunnet tungpust. De siste dagene har Anne 

hatt lett hoste, og noe økt tungpust. For en uke siden hadde hun besøk av sin sønn som hadde vært 

syk noen dager. I løpet av natten har Anne fått feber, hun hoster og føler seg generelt uvel. Hun har i 

dag blitt testet for Covid-19.  Anne kommer nå til koronamottaket etter at hjemmetjenesten har fått 

beskjed om at Anne har testet positivt. Hun blir mottatt av to sykepleiere/en sykepleier og en 

helsefagarbeider/to helsefagarbeidere. 
 

Fasilitatormanual: 

 

La deltakerne bli kjent med pasientsimulatoren: 

• Se på pasientsimulatoren – hjerte og lunger, se hvordan brystkassa hever og senker seg 

• Vise hvor man kan kjenne puls 

• Informere om pupiller, tåresekresjon og hud (ikke fargeendring)  

• Informere om respirasjon og ventilering 

 

Bli kjent på rommet: 

• Utstyr til undersøkelser 

• Smittevernutstyr 

• Medisiner 

• Medisinliste 

• O2? Forstøver? 

 

La deltakerne bli kjent med: 

• NEWS2-kurve, ISBAR, ABCDE 

 

Læringsmål: 

 

• Ivareta smittevern 

• Gjøre relevante observasjoner og iverksette faglig forsvarlig sykepleie ved endringer 

hos pasienten (Bruke NEWS-2 og ABCDE) 
• Kommunisere og samhandle klart og tydelig (bruke ISBAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opplysninger som formidles til kursdeltakere 

 

Sykehistoriens forløp: 

 

Anne er 73 år og bor i egen leilighet. Hun har kjent KOLS, og håndterer selv medikamenter hjemme. 

Hun har noe hjelp fra hjemmetjenesten til morgenstell grunnet tungpust. De siste dagene har Anne 

hatt lett hoste, og noe økt tungpust. For en uke siden hadde hun besøk av sin sønn som hadde vært 

syk noen dager. I løpet av natten har Anne fått feber, hun hoster og føler seg generelt uvel. Hun har 

i dag blitt testet for Covid-19.  Anne kommer nå til koronamottak etter at hjemmetjenesten har fått 

beskjed om at Anne har testet positivt. Hun blir mottatt av to sykepleiere/en sykepleier og en 

helsefagarbeider/to helsefagarbeidere. 

 

Dere skal ivareta smittevern og iverksette tiltak i forhold til aktuelle observasjoner. Hvis det 

er aktuelt å kontakte lege, kan dette gjøres via telefon.  

 

 

 

En kursdeltaker deltar i scenariet som sykepleier. 

En kursdeltaker deltar i scenariet som helsefagarbeider.  

Fasilitator deltar i scenariet som pasientens stemme. 

Operatør deltar i scenariet som legevaktslege. 

Resterende kursdeltakere deltar i scenariet som observatører (se observatørrolle)  

 

Kursdeltakerne får tid til å organisere/definere roller selv. 

 

Forventet forløp: 

Sykepleiere kler på seg smittevernutstyr og hilser på pasienten. De ser umiddelbart at 

pasienten er varm og puster raskt. Anne formidler at hun ikke føler seg noe i form. Hun gir 

også uttrykk for at det har skjedd en endring fra i natt.  

• Kler på seg korrekt smittevernutstyr 

• Høyt thoraxleie  

• Foretar målinger etter ABCDE/NEWS2 

• Lege kontaktes for videre behandling. Data formidles ved bruk av ISBAR. 

• Pasienten informeres 

 

Pasienten ligger i sengen. Mens lege kontaktes får hun hjertestans. Personalet igangsetter 

HLR.  

 

 

Set-up av simulator/operatør 

Utstyr: 

NEWS2-skjema og evt kort, temperaturmåler, spo2 måler, blodtrykksapparat, medisinliste, 

evt. medisiner?, smittevernutstyr. 

 

 



Operatør: 

Pasientsimulator med eventuelt parykk og briller. Pasient uttrykker at hun føler seg dårlig og 

fryser.  

 

Påkledning og plassering: 

Vanlige klær og ligger i seng. 

 

 

Utgangsverdier: Endringer av verdier  
 

Airway:  

Noe slim og hoste, litt besværet 

Fowlers leie- litt effekt på respirasjon. 

 

Breathing:  

Respirasjonsfrekvens 28 

SpO2 – 90 uten O2 

Respirasjonsfrekvens noe forhøyet 32 

SpO2: 87 

Igangsetter 02- SpO2: 91 

 

Circulation:  

Puls 110 regelmessig sinusrytme (SR)  

BT 150/95 

 

BT stigende 155/105 

Disability:  

Klar og orientert, men engstelig 

Tiltagende kavete, urolig, men klar 

Øvrige verdier: 

Temperatur 38,5 

Noe klam og svett på kroppen 

Temp stigende til 39 

 

 


