
 

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

Baggrundsviden kan du finde i ”Lægebog for Søfarende” s. 233 - 
238 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 

 

 



Læs eventuelt først kapitel 32 i 
”Lægebog for Søfarende”. 

Opgave 1 
Hvad vil du gøre som det første ved en 
forbrænding? 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

Opgave 2 
Hvilke spørgsmål vil du stille til en 
person med brandsår? 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

 
Opgave 3 
Hvad har du i medicinkisten, som kan 
bruges ved en forbrænding? 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

 
 
 
Opgave 4 
Hvilke komplikationer er der ved 
forbrændinger? 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

 

 

  



      

  

Et eksempel på en andengradsforbrænding. 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  

  

Vidste du 
Cirka 12.000 danskere 
kommer hvert år så meget 
til skade på grund af 
forbrændinger, at de søger 
læge (sundhed.dk). 

Ved mistanke om skade i 
luftvejene, så kig efter: 
Forbrændinger i ansigt og 
hals, afsvedne næsehår 
eller hævede læber, hoste, 
hæshed, vejrtræknings-
besvær eller bevidstløshed. 

Sådan en patient kræver 
ekstra opmærksomhed, 
derfor informer Radio 
Medical hurtigst muligt. 

 

 

HUSK 
At skylle indtil den 
tilskadekomne ikke synes, 
at det gør ondt længere. 

Det kan tage timer. 

Der er stor risiko for 
infektion ved en 
forbrænding. 

 

 



Svar på opgaven 

Opgave 1 
Hvad vil du gøre som det første ved en 
forbrænding? 

Skyl det forbrændte område indtil 
smerten forsvinder, brug rent kuldslået, 
lunkent vand.  

Udfør ABCDE og sikre dig, at personen 
ikke udvikler væsketabschok. 

”Lægebog for Søfarende” side 234. 

Opgave 2 
Hvilke spørgsmål vil du stille til en 
person med brandsår? 

 Hvad og hvordan er det sket?  
 Hvornår skete det?  
 Tager du noget medicin?  
 Har du allergi? 

Opgave 3 
Hvad har du i medicinkisten, som kan 
bruges ved en forbrænding? 

10.4   Sølvsulfadiazin  

3.1   Paracetamol  

3.4   Morfin (efter aftale med RM) 

7.10+7.11  Stivkrampevaccine  

B.5   Jelonet 

B.3+B.6  Absorberende forbindinger  

B.2   Steril gazekompres 

B.9   Elastisk gazebind 

 
Opgave 4 
Hvilke komplikationer er der ved 
forbrændinger? 

Væsketabschok på grund af stor 
fordampning fra huden.  

Infektion af de forbrændte områder. 
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