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FFR: Respirasjonssystemet  

Vidar Hansen, 75 år bor på sykehjem og er din primærpasient i din praksisperiode på 1. studieår. 

Han har vært storrøyker i mange år og er plaget av bronkitt og astma. Han er derfor avhengig av å 

bruke oksygen store deler av dagen. Når han puster legger du merke til at han får inndragninger 

på halsen og på siden av brystkassen, og han blir lett cyanotisk på leppene. Han plages med slim, 

som det er tungt for ham å hoste opp. 

 

  

 

 

 

Ressurser: 

 PPS – Respirasjon  

Mekki & Holter (red) (2011) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Sykepleiebok 1. kap 17 

Sand, Sjaastad, Haug og Bjåli Menneskekroppen- fysiologi og anatomi. Kap 12 

Nettbasert undervisning i respirasjon 
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Stasjon 1 

Oppgave 1: praktiske øvelser 

a) Gå sammen 3 og 3, og tren på å telle RF (respirasjonsfrekvensen) i hvile og 

etter aktivitet. 

b) Pust gjennom sugerør i hvile og etter aktivitet. Beskriv opplevelsen  

c) Forklar faglig hvordan aktivitet påvirker respirasjonen 

d) Forklar faglig hvordan obstruksjon i luftveiene påvirker respirasjon 

 

 

Oppgave 2 

Samlet gruppe (10-12 stk) 

Hvilke observasjoner vil være viktig i forhold til Vidar Hansens respirasjon? Gi en 

faglig begrunnelse for dine observasjoner. 

 

 

Oppgave 3  

Samlet gruppe 

Hvilke tiltak vil du gjøre for Vidar Hansens tilstand? Gi en faglig begrunnelse for dine 

tiltak. 

 

Oppgave 4 

Samlet gruppe 

Forklar faglig hva leppecyanosen hos Vidar Hansen er et uttrykk for. 

 

Stasjon 2 

Oppgave 1 

Samlet gruppe samarbeider om undervisningsopplegg: 

Vigdis som er kona til Vidar Hansen er kommet på besøk, og hun vil gjerne vite 

hvorfor Vidar er i så tung i pusten. Du får i oppgave å gjennomføre en 

pårørendesamtale der du skal planlegge å gjennomføre en undervisning for Vidar og 

kona. Ta utgangspunkt i anatomi/fysiologi og grunnleggende sykepleie samt dine 

observasjoner og begrunnede tiltak. 
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Stasjon 3: Øvingsrom 
Vidar Hansen, 75 år bor på sykehjem og er din primærpasient i din praksisperiode på 1. studieår. 

Han har vært storrøyker i mange år og er plaget av bronkitt og astma. Han er derfor avhengig av å 

bruke oksygen store deler av dagen. Når han puster legger du merke til at han får inndragninger 

på halsen og på siden av brystkassen, og han blir lett cyanotisk på leppene. Han plages med slim, 

som det er tungt for ham å hoste opp. 

 

Oppgave 1: 

Hvilke kliniske symptomer vil du kunne observere/se ved en evt respirasjonssvikt hos 

Vidar Hansen? 

 

 

 

 

Oppgave 2: Klinisk Øvelse: 

Utfør en systematisk klinisk undersøkelse av respirasjon: 

- inspeksjon 

- palpasjon 

- perkusjon 

- auskultasjon 

 

 

Om natten nærmest sitter Vidar og sover i sengen med hevet hodegjerde, puter under armhulene, 

pute bakom ryggen på hver side, men ikke i midten, og med føttene litt ned.  

Oppgave 3:  

Forklar faglig hvorfor denne stilling gjør det lettere for ham å puste. 
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