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Opgave 1. Pleje og rehabilitering på plejecenter. Materiale til skuespillere



Opgave 1. pleje Og rehabilitering på plejecenter

Støtte og sygepleje til borgere i akut aflastning
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Opgave 1. Pleje og rehabilitering på plejecenter. Case

Støtte og sygepleje til borgere i akut aflastning

I arbejder som social- og sundhedsassistentelever på Lindely Plejecenter i Farløse Kom-
mune, hvor der er plads til 70 beboere.

Centret har 10 akutte aflastningspladser, der er organiseret i en selvstændig enhed, som er 
bemandet med personale hele døgnet. Personalet i aflastningsenheden består primært af 
social- og sundhedsassistenter og enkelte sygeplejersker.  

Akutpladserne er et tilbud til borgere i kommunen, der har brug for tæt observation og 
pleje. På de akutte aflastningspladser kan man tilbyde borgeren omsorg og sygepleje, uden 
borgeren behøver at være indlagt; f.eks. gør man på aflastningspladserne brug af iv-væske 
og antibiotika, inhalationsterapi, de mest almindelige blodprøver m.v.

De akutte pladser har tæt tværfagligt samarbejde med såvel praktiserende læger som syge-
plejersker, ligesom man også er begyndt at gøre brug af forskellige telemedicinske løsnin-
ger og screeningsredskaber i det tværsektorielle samarbejde. 

Lindely Plejecenter har i en forsøgsperiode brugt telemedicinske konferencer med såvel 
endokrinologisk som lungemedicinsk speciale. Man har med succes forsøgt at undgå ofte 
langvarige – og for den svage borger meget krævende – transporter til konsultationer på 
sygehuset ved hjælp af disse telemedicinske løsninger. 

Alle ophold på aflastningsenheden er tidsbegrænsede, og længden af opholdene afhænger 
af den enkelte borger.

Maren Sørensen, cpr-nummer 290451-1392

Livshistorie

Maren er 68 år og bor i egen bolig. Hun har været gift med Hans, som døde for to måneder 
siden. Maren har en handicappet datter, Pia, som altid har boet hjemme, men lige nu er 
indlagt på neurologisk afdeling, da hun har fået det dårligere efter Hans’ død. 

Maren har aldrig været fuldtids-udearbejdende pga. sin mands job som lastbilchauffør. 
Da Marens datter, Pia, var barn, var Maren hjemmegående, men hun blev ansat som aflø-
ser ved sygdom i køkkenet på det lokale plejecenter, da Pia var 14 år. Maren er nu på pen-
sion. Efter hun gik på efterløn, har hun i perioder været besøgsven på plejecentret.

Maren har igennem årene haft mange forskellige kreative interesser: broderet, strikket, 
hæklet og lavet patchwork. Maren har aldrig interesseret sig for fysisk aktivitet. 
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Maren har hele sit voksenliv haft et stort forbrug af alkohol. De seneste år drak hun et par 
genstande, allerede inden hun stod op. Hans var den, der sørgede for at forsyne Maren 
med alkohol, så efter mandens død drikker Maren ikke alkohol, medmindre hun bliver 
budt noget ved familiefester o.l. Hun viser ingen tegn på abstinenser længere.

Maren har i perioder gennem hele sit voksenliv lidt af depressioner. Hun har været indlagt 
og behandlet på psykiatrisk afdeling ad flere omgange. Hun er gentagne gange blevet be-
handlet med antidepressiv medicin samt elektrochokterapi, ECT, i de meget mørke perio-
der under indlæggelse.

Maren har nu store problemer med både korttids- og langtidshukommelsen. Hun spørger 
ofte om det samme igen og igen. 

Det sidste års tid er symptomerne på depressioner stilnet af, men Maren er i stigende grad 
blevet utålmodig samt fysisk og verbalt grov over for sundhedspersonalet, der kommer i 
hjemmet.

Maren får hjælp til medicindosering hver 14. dag. Hun får hjælp og støtte dagligt til me-
dicinindtagelse og personlig hygiejne, ligesom hun også støttes i ADL og struktur i hver-
dagen. Såvel social- og sundhedsassistenter som social- og sundhedshjælperne, der kom-
mer i hjemmet, har gennem længere tid observeret, at Maren ofte gør tingene i forkert 
rækkefølge, har problemer med planlægningen og virker forvirret. Hun viser symptomer 
på apraksi, f.eks. vender hun kammen forkert.

Mandag, onsdag og fredag kommer Maren i dagcentret på Lindely Plejecenter. Tilbuddet i 
dagcentret er målrettet borgere med demens eller demenslignende symptomer.

Nuværende situation

Efter Hans’ død for 2 mdr. siden har Maren været tiltagende forvirret og vredladen over for 
personalet. Hun drikker og spiser stort set ikke, og i går da social- og sundhedshjælperen 
kom, opdagede han, at komfuret var tændt, og kaffekanden stod i køleskabet. Situationen 
er uholdbar, hvorfor Maren er kommet på de akutte aflastningspladser mhp. afklaring af 
de hjemlige forhold.

Maren er vasket af nattevagten, og hun har selv taget tøj på.

Nattevagten angiver, at Maren gennem natten har været urolig, sengeflygtig og vredladen. 
Aftenvagten har i går bemærket, at der på badeværelset lugtede kraftigt af urin. 

Maren har i løbet af de sidste dage fundet god ro ved brug af kuglepude både hjemme og 
på aflastningsstuen.
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Medicin

Præparat Dosis Kl. 8.00 Kl. 12.00 Kl. 18.00 Kl. 22.00 Gives for:

Tbl. Venlafaxin a 75 mg 75 mg x 1 1 Depression

Medicin der gives hver 3. måned

Præparat Dosis Kl. 8.00 Kl. 12.00 Kl. 18.00 Kl. 22.00 Gives for:

Inj. Vibeden 1 mg i.m.  
hver 3. måned

x B12-vitaminmangel

Karl Hansen, cpr-nummer 130546-6663

Livshistorie

Karl er 73 år, tidligere landmand og gift med Katrine. De bor på større landsted, men jorden 
er forpagtet bort for nogle år siden, da Karl ikke havde helbredet til at passe det længere. 
De overtog gården efter Karls forældre, så det har altid ligget i kortene, at Karl skulle være 
landmand ligesom sin egen far. Karl har arbejdet i marken og med dyr, lige siden han var 
en stor dreng. Arbejdet på gården var en livsstil for Karl og Katrine, og derfor var der heller 
ingen ferier eller længere udflugter, mens børnene var små. Det forventedes som en helt 
naturlig ting, at børnene bidrog til arbejdet i sommerferier, helligdage og weekends. Karl 
har ikke haft regelrette fritidsinteresser, men nyder dog at høre P4 i radioen.

Katrine har arbejdet deltid i en bank og ellers holdt styr på økonomien på gården. Karl 
er den ”store patriark”, og Katrine og han har sammen 3 børn og 7 børnebørn, hvoraf de 
fleste bor i nærheden, og de ses ofte. Det har været vanskeligt for Karl at acceptere, at ingen 
af børnene ønsker at overtage gården, om end han erkender, at det kan være udfordrende 
at få gården til at køre rundt, også økonomisk.

For 8 år siden fik Karl konstateret KOL efter mange års markarbejde og støv i staldene. Det 
har været svært for både Karl og familien, at han ikke har luft til at gøre de ting, han plejer.

For 5 år siden fik Karl konstateret hypertension og er velbehandlet for dette.

Karl har gennem det sidste år været indlagt x mange med KOL i exacerbation på baggrund 
af recidiverende pneumonier. Han er samtidig blevet tiltagende iltkrævende. Der har ved 
de sidste tre indlæggelser været tale om, at Karl muligvis havde brug for ilt hjemme.

Nuværende situation

Karl er udskrevet sidste gang for godt 14 dage siden, hvor han var indlagt med fornyet pneu-
moni. Det var ikke længere muligt at komme ud af det kontinuerlige O2-tilskud uden de-
saturation til følge, hvorfor Karl blev udskrevet med ilt til hjemmet. Karl er træt af at skulle 
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have iltflasken med sig rundt, men er i øvrigt lettet over at have fået ilt, da han tydeligt mær-
ker, den hjælper ham. Han bekymrer sig en del om, hvorvidt iltflaskerne pludselig løber tør.

Karl er de sidste dage atter forværret respiratorisk. Han hoster mere, men er afebril. Karl 
får 1 l O2 på nasalkateter. 

Karl får hjælp til personlig pleje dagligt, bad x 1/uge og medicindosering hver 14. dag. 

Social- og sundhedsassistenten, der kom for at dosere medicin i går morges, observerede, 
at Karl var svært hostende med opspyt og lettere cyanotisk om læberne.

Efter aftale med egen læge bliver Karl indlagt på de akutte aflastningsstuer mhp. forsøg 
på stabilisering af hans respiratoriske tilstand og forebyggelse af fornyet pneumoni og 
indlæggelse.

Medicin

Præparat Dosis Kl. 8.00 Kl. 12.00 Kl. 18.00 Kl. 22.00 Gives for:

Tbl. Amlodipin 
a 10 mg

10 mg x 1 1 Forhøjet 
blodtryk

Inh. Spirolto 
Respimat, 2,5 
mikrogram

2 pust x 1 x KOL

Inh. Trimbow, 
87+5+9 
mikrogram

1 sug x 2 x x KOL

Tbl. Prednisolon 
a 5 mg

10 mikrogram x 1 2 Opblussen 
i KOL

Tbl. Daxas a 500 
mikrogram

500 mikrogram x 1 1 KOL

Medicin ved behov

Præparat Dosis Gives for

Inh. Ventoline 0.1 mg/dosis. 
1-2 pust max x 4

Anfaldsbehandling ved KOL

Ekstra info

Se video om Respimat

Se video om Trimbow
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Opgave 1. Pleje og rehabilitering på plejecenter. 
Konkurrenceopgaver

Støtte og sygepleje til borgere i akut aflastning

Tidsramme
Forberedelse: 10 minutter

Gennemførelse: 30 minutter

I møder i dagvagt kl. 7.00 i den akutte aflastningsenhed og har ansvaret for at yde sygepleje 
og omsorg for Maren Sørensen og Karl Hansen.

Maren Sørensen, cpr-nummer 290451-1392 
Da Maren er tiltagende urolig og har haft en dårlig nat, har sygeplejersken bedt om, at 
Marens urin bliver stixet, og at hun skal screenes for delir. Nattevagten har netop haft held 
med at få en urinprøve fra. Sygeplejersken kommer senere i dag og følger op på observa-
tionerne.

I skal:

 � foretage delir-udredning af Maren (ud fra Confusion Assesment Method & CAM-
screening)

 � udlevere medicin og give Maren inj. Vibeden i.m.

 � stixe Marens urin for nitrit og leukocytter

 � hjælpe Maren med at få morgenmad

 � opfylde Marens øvrige behov

 � dokumentere jeres handlinger

Karl Hansen, cpr-nummer 130546-6663

I skal:
 � støtte Karl i brug af Respimat 

 � udlevere morgenmedicin
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 � støtte Karl i brug af PEP-fløjte

 � motivere Karl til at komme op af sengen

 � modtage opkald og foretage telemedicinsk konference med iltsygeplejerske, når hun 
ringer

 � TOBS’e Karl

 � måle saturation

 � opfylde Karls øvrige behov

 � dokumentere jeres handlinger
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Opgave 1. Pleje og rehabilitering på plejecenter. Vejledning 
til skuespillere

Støtte og sygepleje til borgere i akut aflastning

Maren Sørensen, cpr-nummer 290451-1392 

Livshistorie (som beskrevet for eleverne)

Maren er 68 år og bor i egen bolig. Hun har været gift med Hans, som døde for to måneder 
siden. Maren har en handicappet datter, Pia, som altid har boet hjemme, men lige nu er 
indlagt på neurologisk afdeling, da hun har fået det dårligere efter Hans’ død. 

Maren har aldrig været fuldtids-udearbejdende pga. sin mands job som lastbilchauffør. 
Da Marens datter, Pia, var barn, var Maren hjemmegående, men hun blev ansat som aflø-
ser ved sygdom i køkkenet på det lokale plejecenter, da Pia var 14 år. Maren er nu på pen-
sion. Efter hun gik på efterløn, har hun i perioder været besøgsven på plejecentret.

Maren har igennem årene haft mange forskellige kreative interesser: broderet, strikket, 
hæklet og lavet patchwork. Maren har aldrig interesseret sig for fysisk aktivitet. 

Maren har hele sit voksenliv haft et stort forbrug af alkohol. De seneste år drak hun et par 
genstande, allerede inden hun stod op. Hans var den, der sørgede for at forsyne Maren 
med alkohol, så efter mandens død drikker Maren ikke alkohol, medmindre hun bliver 
budt noget ved familiefester o.l. Hun viser ingen tegn på abstinenser længere.

Maren har i perioder gennem hele sit voksenliv lidt af depressioner. Hun har været ind-
lagt og behandlet på psykiatrisk afdeling ad flere omgange. Hun er gentagne gange blevet 
behandlet med antidepressiv medicin samt elektrochokterapi i de meget mørke perioder 
under indlæggelse.

Maren har nu store problemer med både korttids- og langtidshukommelsen. Hun spørger 
ofte om det samme igen og igen. 

Det sidste års tid er symptomerne på depressioner stilnet af, men Maren er i stigende grad 
blevet utålmodig samt fysisk og verbalt grov over for sundhedspersonalet, der kommer i 
hjemmet.

Maren får hjælp til medicindosering hver 14. dag. Hun får hjælp og støtte dagligt til medi-
cinindtagelse og personlig hygiejne, ligesom hun også støttes i daglige opgaver og struk-
tur i hverdagen. Såvel social- og sundhedsassistenter som social- og sundhedshjælperne, 
der kommer i hjemmet, har gennem længere tid observeret, at Maren ofte gør tingene i 
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forkert rækkefølge, har problemer med planlægningen og virker forvirret. Hun viser symp-
tomer på det, der kaldes apraksi, som fx viser sig ved, at hun vender hun kammen forkert.

Mandag, onsdag og fredag kommer Maren i dagcentret på Lindely Plejecenter. Tilbuddet i 
dagcentret er målrettet borgere med demens eller demenslignende symptomer.

Nuværende situation (som beskrevet for eleverne)

Efter Hans’ død for 2 mdr. siden har Maren været tiltagende forvirret og vredladen over for 
personalet. Hun drikker og spiser stort set ikke, og i går da social- og sundhedshjælperen 
kom, opdagede han, at komfuret var tændt, og kaffekanden stod i køleskabet. Situationen 
er uholdbar, hvorfor Maren er kommet på de akutte aflastningspladser mhp. afklaring af 
de hjemlige forhold.

Maren er vasket af nattevagten, og hun har selv taget tøj på.

Nattevagten angiver, at Maren gennem natten har været urolig, sengeflygtig og vredladen. 
Aftenvagten har i går bemærket, at der på badeværelset lugtede kraftigt af urin. 

Maren har i løbet af de sidste dage fundet god ro ved brug af kuglepude både hjemme og 
på aflastningsstuen.

Medicin

Præparat Dosis Kl. 8.00 Kl. 12.00 Kl. 18.00 Kl. 22.00 Gives for:

Tbl. Venlafaxin a 75 mg 75 mg x 1 1 Depression

Medicin der gives hver 3. måned

Præparat Dosis Kl. 8.00 Kl. 12.00 Kl. 18.00 Kl. 22.00 Gives for:

Inj. Vibeden 1 mg i.m.  
hver 3. måned

x B12-vitaminmangel

Opgaver

Generelt

Når eleverne kommer ind til dig på stuen, går du hvileløst rundt. Du har dine bukser 
omvendt på, og dit hår stritter, og du virker usoigneret. Du har bange, mistænksomme 
og indimellem vrede øjne. Du ”fylder og støjer” på scenen. Du er urolig og i bevægelse 
konstant i starten af casen. 
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Du udviser tegn på begyndende delir, som er en akut tilstand med ændringer i adfærd og 
reaktioner pga. en påvirkning af hjernen. 

Delir kan udløses af mindre ting som indlæggelse, søvnmangel, ændring af vaner, væske-
mangel eller lign. 

På stuen står der et urørt glas saft, som du ikke rører eller drikker af. Hvis eleverne til-
byder dig noget, tager du en meget lille tår. Der står urørt strikketøj i en kurv, som du 
ligeledes ikke rører eller bruger. Du er præget af apraksi, hvilket vil sige, at du ikke forstår 
at anvende ting korrekt. For eksempel vil du ikke vide, hvad du skal bruge en ske eller en 
tandbørste til. Tilbyder de dig strikketøjet, udviser du symptomer på denne apraksi – f.eks. 
forsøger du at vikle det om benet eller lign.

Når eleverne kontakter dig, er du råbende/højttalende og taler i et simpelt, groft og primi-
tivt sprog som: ”Hvad fanden vil du?” ”Der er ikke en skid at finde her på stuen!” ”Hvor skulle jeg 
vide det fra?!” Når eleverne præsenterer sig, svarer du arrogant: ”Nå! Og hvad så?” Du svarer 
generelt lidt usammenhængende og kontakter ikke eleven, medmindre de kontakter dig. 
Indimellem har du svært ved at finde de ord, du vil sige.

Morgenmad i dagligstuen

Eleverne skal hjælpe dig med morgenmaden. Du må gerne være lettere grænseoverskriden-
de i dit sprog og søge mod Karls stue og væk fra din egen. Når du ind på Karl stue, kan du 
kort henvende dig til ham. Du samarbejder modvilligt, når eleverne forsøger at få dig ud. 

Hvis eleverne får dig ud at spise i dagligstuen, bliver du tiltagende urolig og søger mod 
Karls stue.

Medicingivning

Eleverne skal give dig medicin. Hvis eleverne informerer dig om, at du skal have en sprøjte 
med medicin, er du mistænksom, men samarbejder, hvis eleverne er rolige i deres fremtræ-
den. Du accepterer og samarbejder, hvis eleven beder dig om at lægge dig op i sengen for 
at få indsprøjtningen. Du ser bange ud. Du får påsat en stikkepude på det øverste at den 
ene balle. Det er her eleven skal give indsprøjtningen. Hvis eleven lægger op til at stikke 
dig i låret, afviser du blankt dette og peger på stikkepuden på ballen. Når eleverne stikker 
dig i stikkepuden, råber du: ”Av, for satan, din heks!”, men er ikke fysisk over for eleverne på 
noget tidspunkt.

Hvis eleverne giver dig en tablet, tager du denne uden videre.
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Skærmning

Eleverne skal beskytte dig mod for meget stimulation. Der er to ting, der får dig til at 
slappe af og blive rolig: 

1. Hvis eleverne gør brug af en kuglepude; det er en lidt større pude med mindre plastkug-
ler indeni, som giver fornemmelse af tyngde og tryghed.

2. Forsøg på skærming, dvs. hvis eleverne forsøger at få dig ind på din stue for at blive der 
og ikke stimulerer dig med en masse aktivitet eller information.

Undersøgelse af urin

Du skal have undersøgt din urin. Nattevagten har fået en urinprøve fra dig, og den står 
ude på dit toilet. Når eleverne håndterer urinprøven, taler du ikke umiddelbart til dem og 
lader dem arbejde, men fremstår fortsat rastløs.

Konference med sygeplejerske

På et tidspunkt sidst i casen kommer der en sygeplejerske ind på stuen. Du lader eleverne 
tale med hende i fred og er ikke støjende der. Hvis de ikke har skærmet dig eller ladet dig 
sidde med kuglepuden, står du og piller uroligt ved et eller andet, men taler ikke. Sidder 
du med kuglepuden, ligner du en, der er ved at falde i søvn. 

Sygeplejerske ansat på Lindely Plejecenter
Du er ansat på Lindely Plejecenter og kommer for at følge op på stix af urin og delir-scree-
ning af Maren. Du skal komme ind på scenen efter 17 minutter. 

På dette plejecenter bruger man CAM-testen ved screening af delir (Confusion Assess-
ment Method), hvor man screener for tegn til delir mhp. opsporing og tidlig intervention.

Du præsenterer dig for eleven og siger, hvorfor du er kommet.

Du skal stille eleverne følgende spørgsmål:

a. ”Nå, hvordan går det med Maren?” Og hvis de ikke selv siger det: - ”Hvad sagde stixen?” 

b. ”Hvad sagde CAM-testen?” Når eleverne har svaret, spørger du: ”Så hvad tænker du så, vi 
skal være OBS! på nu?” 

c. ”Hvad er vigtigt, hvis en borger er i begyndende delir?” 
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Når eleverne har svaret, siger du, at du er nødt til at komme videre pga. akut kald. Spørger 
eleverne dig om noget fagligt, glider du blot af og svarer f.eks. ”Tjaa, hvad synes du kunne 
være relevant?” eller ”Det må vi tale om senere – jeg er simpelthen nødt til at tage dette kald!”

Karl Hansen, cpr-nummer 130546-6663

Livshistorie (som beskrevet for eleverne)

Karl er 73 år, tidligere landmand og gift med Katrine. De bor på større landsted, men jorden 
er forpagtet bort for nogle år siden, da Karl ikke havde helbredet til at passe det længere. 
De overtog gården efter Karls forældre, så det har altid ligget i kortene, at Karl skulle være 
landmand ligesom sin egen far. Karl har arbejdet i marken og med dyr, lige siden han var 
en stor dreng. Arbejdet på gården var en livsstil for Karl og Katrine, og derfor var der heller 
ingen ferier eller længere udflugter, mens børnene var små. Det forventedes som en helt 
naturlig ting, at børnene bidrog til arbejdet i sommerferier, helligdage og weekends. Karl 
har ikke haft regelrette fritidsinteresser, men nyder dog at høre P4 i radioen.

Katrine har arbejdet deltid i en bank og ellers holdt styr på økonomien på gården. Karl 
er den ”store patriark”, og Katrine og han har sammen 3 børn og 7 børnebørn, hvoraf de 
fleste bor i nærheden, og de ses ofte. Det har været vanskeligt for Karl at acceptere, at ingen 
af børnene ønsker at overtage gården, om end han erkender, at det kan være udfordrende 
at få gården til at køre rundt, også økonomisk.

For 8 år siden fik Karl konstateret KOL efter mange års markarbejde og støv i staldene. Det 
har været svært for både Karl og familien, at han ikke har luft til at gøre de ting, han plejer.

For 5 år siden fik Karl konstateret forhøjet blodtryk og er velbehandlet for dette.

Karl har gennem det sidste år været indlagt mange gange med opblussen af KOL på bag-
grund af gentagende lungebetændelse. Han er samtidig blevet tiltagende iltkrævende. Der 
har ved de sidste tre indlæggelser været tale om, at Karl muligvis havde brug for ilt hjemme.

Nuværende situation (som beskrevet for eleverne)

Karl er udskrevet sidste gang for godt 14 dage siden, hvor han var indlagt med lungebe-
tændelse. Det var ikke længere muligt at komme ud af det kontinuerlige ilt-tilskud, hvor-
for Karl blev udskrevet med ilt til hjemmet. Karl er træt af at skulle have iltflasken med sig 
rundt, men er i øvrigt lettet over at have fået ilt, da han tydeligt mærker, den hjælper ham. 
Han bekymrer sig en del om, hvorvidt iltflaskerne pludselig løber tør.

Karl har de sidste dage igen fået det dårligere med vejrtrækningen. Han hoster mere, men 
har ikke feber. Karl får 1 l ilt via kateter i næsen.  

Karl får hjælp til personlig pleje dagligt, bad x 1/uge og medicindosering hver 14. dag. 
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Social- og sundhedsassistenten, der kom for at dosere medicin i går morges, observerede, 
at Karl var svært hostende med opspyt og lettere blålig om læberne.

Efter aftale med egen læge blev Karl indlagt på de akutte aflastningsstuer mhp. forsøg på 
stabilisering af hans vejrtrækning, tilstand og forebyggelse af fornyet lungebetændelse og 
indlæggelse.

Medicin

Præparat Dosis Kl. 8.00 Kl. 12.00 Kl. 18.00 Kl. 22.00 Gives for:

Tbl. Amlodipin 
a 10 mg

10 mg x 1 1 Forhøjet 
blodtryk

Inh. Spirolto 
Respimat, 2,5 
mikrogram

2 pust x 1 x KOL

Inh. Trimbow, 
87+5+9 
mikrogram

1 sug x 2 x x KOL

Tbl. Prednisolon 
a 5 mg

10 mikrogram x 1 2 Opblussen 
i KOL

Tbl. Daxas a 500 
mikrogram

500 mikrogram x 1 1 KOL

Medicin ved behov

Præparat Dosis Gives for

Inh. Ventoline 0.1 mg/dosis. 
1-2 pust max x 4

Anfaldsbehandling ved KOL

Ekstra info

Se video om Respimat

Se video om Trimbow
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Opgaver

Generelt

Når eleverne kommer ind, ligger du i sengen i din egen pyjamas. Du er malet lettere bleg 
og med ganske let blå læber. Du hoster ofte og længe. Du hiver tydeligt efter vejret og taler 
i korte sætninger, da du ellers får svært ved at trække vejret.

Du samarbejder generelt med eleverne, men har ikke mange ord i dig. Du vil dog gerne tale 
om familien og gården, hvis eleverne spørger ind til dette.

Du giver udtryk for, ”at dette var ikke lige det, man troede, livet skulle ende med”.

Hvis Maren (den anden beboer ved siden af din stue) på et tidspunkt kommer ind på din 
stue eller i nærheden, så du kan se hende, spørger du undrende, hvad der dog er galt med 
hende. 

Du skal kunne sige dit cpr-nummer. 

Medicin

Eleverne skal hjælpe dig med morgenmedicinen. Du tager uden videre de tabletter, ele-
verne tilbyder dig.

Du småbrokker dig over, at inhalationerne ”ikke er til at finde ud af”, men samarbejder fint, 
hvis eleverne støtter/vejleder dig i brug af dem. Du modtager formentlig 2-3 forskellige 
inhalatorer.

Brug af PEP-fløjte

Der ligger en lille plasticfløjte, man kan puste i, synligt på dit sengebord. Du kender PEP-
fløjten fra tidligere, men du hverken tager den eller bruger den spontant, da du ikke umid-
delbart kan se idéen med den. Du er dog samarbejdsvillig, hvis eleverne støtter dig i bru-
gen af den. Din vejrtrækning lettes en smule efter brug.

Mobilisering fra seng

Eleverne prøver formentlig at få dig ud af sengen. Du tager ikke initiativ til selv at komme 
op, men indvilliger dog lettere modvilligt, hvis de foreslår, du skal op: ”Er det nu nødvendigt? 
Synes faktisk, jeg har det bedst her i sengen”.

Når du kommer op og får ilt på en transportabel iltbombe, spørger du bekymret ind til 
flaskens beholdning, gerne flere gange ”Den skulle jo nødig løbe tør. Jeg ved ikke, hvad der sker, 
hvis der pludselig ikke er mere i den jo!” 
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Skulle eleverne bede dig om for mange ting i løbet af gennemspilningen, som at komme 
ud af sengen, ud på badeværelse og derefter ud at spise i opholdsstuen, uden støtte og vej-
ledning, mister du pusten helt og vil ikke være med til mere. Støtter de dig omvendt i f.eks. 
mobilisering, og evt. guider dig i rolig vejrtrækning og selv har en rolig attitude, indvilliger 
du i aktiviteten.

Måling af værdier

Hvis eleverne vil måle iltmætning med en lille klemme på fingeren, blodtryk eller andet, 
samarbejder du tjenstvilligt til dette.

Du får udleveret en seddel med alle værdierne, som du skal vise eleverne.

Telemedicinsk konference:

Eleverne modtager et opkald fra en iltsygeplejerske på en skærm. Under denne samtale 
passer du dig selv uden videre.

Iltsygeplejerske
Du sidder bag en ramme, der skal forestille at være en videoskærm. Du ringer social- og 
sundhedsassistenteleverne op efter 22 minutter og præsenterer dig som iltsygeplejerske, 
der ringer for telemedicinsk konference om Karl.

Du stiller spørgsmål til eleverne, og alle spørgsmål skal stilles i løbet af samtalen. Du spør-
ger:

1. ”Hvordan går det med Karl? Hvad har du observeret ved Karl?”

2. Hvis de ikke selv nævner det: ”Hvad med saturation, O2-tilskud, hoste, er den produktiv/
tør? Hyperventilerer Karl? Bruger han PEP-fløjte – hvor ofte?” 
Konklusion fra dig: ”Vi forsøger med 1½ L O2, øget anfaldsbehandling (giv ham 
mere Ventoline pn – op til 4 x dagligt) og så ny konference med mig i morgen, så vi 
ser, om han retter sig respiratorisk”. 

3. ”Hvad vil du holde øje med og gøre indtil da?”




