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1

Du ankommer til et skadested, hvor en bil er kørt ind i et træ. Hvad
er den bedste indikation på en mulig skade?
A)
B)
C)
D)

2

I hvilken af nedenstående situationer er der størst risiko for alvorlig
tilskadekomst eller traumatisk død?
A
B
C
D

3

Påkørsel fra siden
Motorcykelstyrt
Frontal kollision
Påkørsel bagfra

Hvad er den foretrukne væske til præhospital behandling af
blødningsshock (i Danmark)?
A
B
C
D

5

Down and under kollision
Smidt ud af et køretøj
Påkørsel fra siden
Up and over kollision

Ved hvilken af følgende typer motorcykelulykker ses ofte bilaterale
(dobbeltsidige) femurfrakturer?
A
B
C
D

4

Bilens omfang
Træets størrelse
Bilens vægt
Bilens hastighed.

5 % glukoseopløsning i vand
0,9 % isotonisk NaCl
Hetastivelse
Ringer Lactat/NaCl 0,9%

Hvad er den mest almindelige årsag til øvre luftvejsobstruktion?
A
B
C
D
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Blod
Tænder
Tungen
Opkast
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6

Hvilken er den bedste mekaniske måde til at vurdere om
trachealtuben er korrekt anlagt på en intuberet traumepatient?
A
B
C
D

7

Hvad er den vigtigste grund til at opretholde frie luftveje hos en
traumepatient?
A
B
C
D

8

Dual lumen airway
Endotracheal intubation
Larynx maske
Oropharungeal airway (tungeholder)

Din patient er en middel aldrende mand der er forulykket på en
motorcykel. Han er bevidstløs. Efter du har foretaget kæbeløft, for
at holde frie luftveje, bemærker du en snorkende vejrtrækning med
en frekvens på 6. Ved stetoskopi finder du intet luftskifte på venstre
side. Hvad er det næste du gør?
A
B
C
D

10

Forebygge aspiration og lungebetændelse
Forebygge hypoxi og hyperkapni (højt CO2)
Forebygge snorkende vejrtrækning
Forhindre at tungen blokerer svælget (pharynx)

Afgørende basale færdigheder under håndtering af A. problemer
inkluderer rensning af øvre luftveje, manuelle manøvrer, sugning og
hvilken af følgende?
A
B
C
D

9

End-tidal CO2 måling (kapnografi)
Probe i esophagus
Pulsmåler
Stetoskopi

Anlægge Hudson maske
Begynde ventilation med ventilationspose (BVM)
Anlægge endotracheal tube
Foretage nåledekompression

Hvilken af nedenstående beskriver bedst tilstanden shock?
A
B
C
D
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Nedsat GCS (Glasgow Coma Scale)
Rød, varm, tør hud og bradykardi
Utilstrækkelig ilttilførsel til cellerne
Lavt BT og takykardi
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11

Din patient har en dyb flænge i albuebøjningen, hvorfra det bløder
kraftigt. Hvad er den foretrukne initiale behandling?
A
B
C
D

12

Ved hypotension af ukendt årsag hos en traumepatient, skal du
omgående mistænke?
A
B
C
D

13

Undersøgelse
Undersøgelse
Undersøgelse
Undersøgelse

af
af
af
af

abdomen
blodtryk
neurologisk status
hud-temperatur/farve/puls

Ved blodtab kompenserer kroppen for dette ved at aktivere?
A
B
C
D

15

Blodtab
Hjertetamponade
Spinalskade
Tryk pneumothorax

Hvilken undersøgelse er bedst præhospitalt til at bestemme
forskellen på blødningsshock og neurogent shock?
A
B
C
D

14

Anlæggelse af tourniquet
Direkte tryk på såret
Omgående indlede hurtig transport
Opsætning af væske

Det
Det
Det
Det

parasympatiske nervesystem
reticulære system
spinale refleks system
sympatiske nervesystem

Traumepatienter der får medicin for præeksisterende sygdomme
kan give problemer fordi?
A
B
C
D
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Naturmedicin forbedrer blodets koagulation
NSAID produkter forbedrer blodets koagulation
Beta-blokkere forhindrer takykardi ved store blødninger
Calcium-blokkere forsinker shocktilstanden
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16

Det ideelle blodtryk hos en traumepatient med formodet
intraabdominal blødning er?
A
B
C
D

17

Hvilken er den bedste beskrivelse af mekanismen hvorved
iltudvekslingen svækkes ved en lungekontusion?
A
B
C
D

18

Blod i alveolerne
Kollaps af alveoler
Kompression af lungevæv
Delvis aflukning af en bronkie

Hvilket af disse fund er afgørende for at bestemme om det er
hjertetamponade eller tryk pneumothorax?
A
B
C
D

19

60 – 70 mm Hg
80 – 90 mm Hg
100 – 110 mm Hg
120 – 130 mm Hg

Struttende halsvener
Ens lungelyde
Hypotension
Takykardi

Din patient er en 20 årig fodboldmålmand, som slog hovedet ind
målstolpen, da han kastede sig for at nå bolden. Han har en GCS 4
og reagerer med ekstension og indad rotation af arme ved
smertepåvirkning. Hans puls er 58, BT 180/102 og venstre pupil er
udvidet. Der er lang kørevej til hospitalet.
Hvad er den bedste ventilationsfrekvens til behandling af denne
patient ?
A
B
C
D
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10
20
30
35

pr/min
pr/min
pr/min
pr/min
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20

En 20 årig kvinde er ved et højhastighedsuheld i bil blevet smidt ud
af køretøjet. Hun har en betydende blødning fra en stor flænge.
Ved din primære vurdering finder du en GCS på 7, systolisk BT 70
mm Hg og pupiller der er ens, men reagerer langsomt på lys. Efter
anlæggelse af to store IV-adgange skal du opretholde et BT på
A
B
C
D

21

60
70
80
90

mm
mm
mm
mm

Hg
Hg
Hg
Hg

Køling med saltvand eller alm. vand
Tørre sterile bandager
Elastik bandager
Salve mod forbrændinger

Den direkte livstruende tilstand som følge af skade i abdomen er?
A
B
C
D

23

–
–
–
–

Hvilket af følgende er den bedste måde at behandle en patient med
36% forbrænding på huden, efter danske forhold?
A
B
C
D

22

50
60
70
80

Akut respiratorisk svigt
Blødning
Multi organsvigt
Bughindebetændelse

En voksen mand har fået en dyb flænge i låret. Lyst rødt blod
strømmer fra såret. Direkte tryk kan ikke kontrollere blødningen.
Hvad er det næste skridt i blødningsbehandlingen?
A
B
C
D
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Behandle med blødningsstoppende væsker
Anlægge tourniquet til blødningen standser
Elevere benet og direkte tryk på femoralis arterien
Opretholde det direkte tryk og omgående hurtig transport
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En 18 årig pige er blevet ramt af en bil og hun har en tydelig
femurfraktur på venstre side. Kommunikationen med hende er
vanskelig da hun taler et fremmed sprog. Hvilken af nedenstående
kræver ikke i sig selv, en immobilisering af halshvirvelsøjlen?
A
B
C
D

25

Femurfrakturen
Nedsat evne til at kommunikere
Skadesmekanismen
Nakkesmerter

Ved din primære vurdering af traumepatienten lægger du mærke til
at patienten er urolig og forvirret. Patienten ser ud til at have flere
skader som følge af et voldsomt skænderi.
Hvilken af følgende er din første prioritet?
A
B
C
D
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Kontrollere blodsukker niveau
Korrektion af mulig hypoxi
Fuld immobilisering på Spine Board
Anlæggelse af venflon
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