
 

TEST DIN VIDEN 
INJEKTIONER 
Pjecens opbygning 
Test din egen viden omkring emnet INJEKTIONER ved at løse et 
par opgaver.  

Baggrundsviden kan du finde i ”Lægebog for Søfarende” s.32 – 34 
og i de videoer, som hører til bogen. 

De rigtige svar finder du på bagsiden af pjecen. Men vent med at 
læse dem til du har prøvet din viden af. 

 

 

 

Hold din viden ajour 
____ 

Du kan finde alle 
opgaverne på vores 

hjemmeside 
www.sfs.dk 

____ 

Du er altid 
velkommen til at 

stille os spørgsmål 
på cms@dma.dk 

____ 

Du kan også ringe til 
os på 7219 6004 

____ 

 

SØFARTSSTYRELSEN 
Center for det Maritime 

Sundhedsvæsen 
Vestervejen 1 

6720 Fanø 

Marts 2020 

 

 



Svarene findes i ”Lægebog for 
Søfarende” og i ”Fortegnelse, 
Kontroldokument og 
Brugervejledning”.  

Opgave 1 
Hvad skal du spørge patienten om, 
inden Radio Medical ordinerer medicin? 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

Opgave 2 
Hvilke 3 former for injektioner kan du 
blive bedt om at udføre på patienten? 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

Opgave 3 
Hvilke oplysninger skal du have fra 
Radio Medical inden du kan give en 
injektion? 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

Opgave 4 
Hvad er den væsentligste forskel i 
måden, man giver en intramuskulær 
injektion og en subcutan injektion på? 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

Opgave 5 
Hvad skal du observere efter indgift af 
medicin?  

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

 

 

  



      
 

 

Når du skal knække en glasampul, sørg da først 
for, at der ikke er medicin i øverste del af ampullen. 
Læg en uåbnet spritswap mellem din finger og 
glasampullen for at undgå at skære dig. 

      
      
      
  
 

 

I medicinkiste A og B findes sprøjter i 3 størrelser 
(E.7 2 ml - E.8 5 ml - E.10 10 ml). Kanylen findes 
kun en størrelse (E.6) 

      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Førstehjælp hvis 
du stikker dig på 
en forurenet 
kanyle: 
Lad såret bløde lidt. Vask 
grundigt med vand og sæbe 
Desinficer med 11.1 Chlor-
hexidinsprit 0,5/85 %. 

 

Desinfektionen foretages 2 
gange med mellemliggende 
lufttørring. 

 

Kontakt Radio Medical for 
risikovurdering og eventuelle 
yderligere tiltag. 

 

HUSK 
At op til 20 % af medicinen i 
de danske medicinkister skal 
gives som injektion. 

 

 



Svar på opgaven 

Opgave 1 
Hvad skal du spørge patienten om, inden 
Radio Medical ordinerer medicin? 

Om patienten har allergi, og om patienten tager 
nogen former for medicin. 

Lægebog for Søfarende side 22 

 

Opgave 2 
Hvilke 3 former for injektioner kan du blive bedt 
om at udføre på patienten? 

 Subcutan / i underhuden. 
 Intramuskulær / i musklen. 
 Intravenøs / i venen. 

 

Opgave 3 
Hvilke oplysninger skal du have fra Radio 
Medical, inden du kan give en injektion? 

Medicinens nummer, navn, koncentration, 
mængde og indgiftsmåde. 

Se brugervejledninger i ”Fortegnelse, 
kontroldokument og brugervejledninger”. 

 

Opgave 4 
Hvad er den væsentligste forskel i måden, man 
giver en intramuskulær injektion og en 
subcutan injektion på? 

Intramuskulær gives i en vinkel på 90° i en 
muskel. 

Subcutan injektion gives i en vinkel på højest 
30° i en hudfold. 

”Lægebog for Søfarende” side 32-33. 

  

Opgave 5 
Hvad skal du observere efter indgift af 
medicin?  

Nævn 3 ting: 

1. Eventuel allergisk reaktion. 
2. Om medicinen virker. 
3. Bivirkninger. 

Se brugervejledninger i ”Fortegnelse, 
kontroldokument og brugervejledninger” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


	Pjecens opbygning
	Hold din viden ajour
	Du kan finde alle opgaverne på vores hjemmeside www.sfs.dk
	Du er altid velkommen til at stille os spørgsmål på cms@dma.dk
	Du kan også ringe til os på 7219 6004
	SØFARTSSTYRELSEN


	Opgave 1
	Opgave 2
	Opgave 3
	Opgave 4
	Opgave 5
	Opgave 1
	Opgave 2
	Opgave 3
	Opgave 4
	Opgave 5

