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Traume - Arbeidsulykke

Tema: Traume – Arbeidsulykke
Læringsmål:
Operatøren gjør en god kartlegging av hendelsen initialt - nødvendig for å få
oversikt og sende riktig antall ressurser.
Operatøren gjør en rask og riktig håndtering av nødsamtale i henhold til
NIMN.
Operatøren utfører en korrekt varsling av politi ved arbeidsulykker.
Scenario: Stillas falt sammen. Innringer observerer fra ca. 100 m. avstand.
Tror det stod en person og malte i ca.10 meters høyde.
Informasjon til den som skal være innringer:








Les grundig gjennom hele casen før du starter.
Finn et sted/adresse som egner seg for denne casen.
Om det er hensiktsmessig og mulig, ha et kart tilgjengelig.
Casen starter med at du ringer nummeret du har fått oppgitt og gir den
korte beskrivelsen du finner under innledende melding.
Operatøren(e) vil stille deg spørsmål beskrevet på kortet. Dine svar er
markert i blått.
Informasjonsinnhentingen skal skje ved at operatøren må etterspørre
alle svar markert i blått – du skal altså tilby minst mulig før det
etterspørres.

Informasjon til innringer:
Innringer står og venter på bussen, skal på jobb. Observerer hendelsen fra
ca.100 m. avstand. Ser etterhvert bussen komme og ønsker ikke å bistå fordi
han kan komme for sent på jobb.
Annen informasjon:
Totalt tre personer skadet. To stod på bakken og ble truffet av stillas og
person da det falt. Dette er lett å se om du kommer nær hendelsen, men kan
ikke oppdages om ikke innringer bes gå helt bort til pasienten. De to som sto
på bakken har mindre skader og er oppegående.
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Startkort

Medisinsk nødtelefon
Innledende melding- Det har skjedd en ulykke her. Jeg tror dere må sende
en ambulanse eller noe. Men ikke så godt for meg å vite helt sikkert altså.
Det er ikke meningen å overdramatisere heller.
Hvor er pas.? Utenfor en offentlig bygning el. bedrift.
Adresse? Kommune? Finn en adresse i ditt distrikt.
Telefonnummer? XXX XX XXX
Hva har skjedd, hva er problemet? Jeg skal hjelpe deg.
Det virker som et stillas kan ha klappet sammen og jeg tror det stod en
mann på toppen og malte der eller noe. Det var ganske høyt altså.
Er pas. våken? Evt. Får du kontakt med pas./kan du snakke med pas.?
Vet ikke // Ja - får så vidt kontakt hvis han går bort til pas.
Reagerer pas. På tilrop og forsiktig risting?
Puster
pas.normalt?
normalt?
Ev. Som
hun/han pleier? Som deg og meg?
Puster pas.
Veldig
tungt
Vært bevisstløs? Vet ikke
Svimmel? Ja
Holder på å besvime? Det virker sånn
Blødning? Ja – blør mye fra kutt i lår

Handling
Feilstilling? – Ja – feilstilling i ene armen
Hud? Litt blek
Smerter? Litt vondt i hodet
Alder? 25
Kjente sykdommer? Vet ikke
Blodfortynnende med.? Vet ikke
Ruspåvirkning? Vet ikke

