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Opgave 3. Opgaver på neurologisk afdeling på sygehus. 
Case

Sygepleje til indlagte patienter med akutte sygdomme

I arbejder som social- og sundhedsassistentelever på en neurologisk afdeling på et større 
hospital i Region H, hvor der indlægges patienter med neurologiske sygdomme og pro-
blemstillinger, såsom apopleksia cerebri, hjernetumor, epilepsi, multipel sklerose, Parkin-
sons sygdom, nervebetændelse og andre almenneurologiske diagnoser.

Personalet i afdelingen arbejder rehabiliterende, bl.a. ud fra ABC-konceptet og der er tæt 
samarbejde imellem plejepersonalet, læger og fysio- og ergoterapeuter, logopæd m.fl. 

Som SSA i afdelingen er I oplært i TOKS, SIK, pleje ved PEG-sonde, pleje ved PVK og 
mundpleje og kost til patienter med dysfagi.  

Afdelingen har plads til 24 neurologiske patienter. Afdelingen modtager patienter til både 
akutte og planlagte og patientforløb. Der arbejdes med tildelt patientpleje.

I møder i dagvagt og skal varetage sygepleje og rehabilitering hos Pia Sørensen og Sanne 
Mikkelsen.

Pia Sørensen, cpr-nummer 150571-1840

Livshistorie

Pia er 48 år og handicappet pga. en godartet tumor i hjernen, som ikke kan behandles. Pia 
arbejdede som ufaglært på det lokale plejecenter indtil for 15 år siden, hvor hun fik en god-
artet tumor i hjernen, som ikke kan behandles. Tumoren har medført, at Pia har epilepsi. 
Pia har også parese i venstre side af kroppen. Hun kan sidde oprejst og har hovedkontrol. 
Venstre arm er paretisk og der er lette kontrakturer pga. spasticitet. Pia har ståfunktion og 
bliver forflyttet med stålift, og hun kan selv betjene sin kørestol med joystick i højre hånd. 
Hun har sin egen kørestol, en VELA Blues 100, med under indlæggelsen. 

Se video om kørestolen

Læs mere om kørestolen

Pia har epilepsi, og hendes sprog er begrænset, så hun har med sine enkelte ord og lyde 
svært ved at gøre sig forståelig. Pia har nedsat initiativ og nedsat koncentration og bliver 
nemt urolig ved for mange stimuli. 
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Pia har altid boet hjemme hos sine forældre, Maren og Hans, og har haft hjælp fra hjem-
meplejen til personlig pleje. Pia klarer meget af den personlige pleje og spisning med højre 
hånd. Hun er glad for mad og overvægtig med et BMI på 36.

Nuværende situation

Pia er blevet indlagt på neurologisk afdeling for to dage siden pga. dalende funktionsniveau. 
Pias far, Hans, døde for 2 måneder siden af et AMI.  Han var Pias primære omsorgsperson, 
med hjælp fra hjemmeplejen. Hans’ død kom som et stort chok for Pia og hendes mor, Maren, 
som tidligere har haft et stort alkoholindtag og lider af depression og begyndende demens.

Hjemmeplejen oplevede, at Pia efter dødsfaldet ikke længere kunne hjælpe til ved personlig 
pleje, mobilisering og spisning. I den forgangne uge har Pia haft flere epileptiske anfald. Pia 
er indlagt til vurdering af, om funktionstabet skyldes sorg eller forværring i hjernetumoren 
samt observation af kramper. Pia har udviklet let dysfagi og ergoterapeuten har vurderet, at 
der skal udføres mundpleje før og efter hvert måltid. Pia tilbydes blød kost og får fortyknings-
middel i tynde drikkevarer, så det opnår konsistens svarende til kakaomælk eller tykkere. 

Medicin

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

Tbl. Deprakine a 300 mg 600 mg x 2 2 2 Epilepsi

Medicin efter behov

Præparat Dosis Gives for

Inj. Diazepam, 5 ml/ml, ved kramper varende over 2 minutter 0,2 mg/kg iv Anfald ved epilepsi

Sanne Mikkelsen, cpr-nummer 250779-1302

Livshistorie

Sanne er 40 år og har haft attakvis multipel sklerose i 10 år. Sanne læser til socialrådgiver 
og bor sammen med sin kæreste, Michael, og deres datter, Emma, som er seks år. De bor i 
en lejlighed på 2. sal med elevator. I perioder, hvor Sanne har det godt, tager hun trappen, 
men i perioder med udtalt træthed bruger hun elevatoren. 

Sanne er vokset op i Valby i en familie med mor, far og bror, som er to år yngre end Sanne. 
Familien var ofte aktive sammen i deres fritid og spillede bl.a. alle badminton. Efter stu-
dentereksamen brugte Sanne nogle år på at rejse og tog arbejde forskellige steder. Det var i 
den forbindelse, hun mødte Michael, da de begge boede i London. Michael valgte at gå på 
seminariet og arbejder nu som folkeskolelærer. Sanne har måttet udskyde sin uddannelse 
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flere gange, dels pga. skleroseattak og pga. graviditet og barsel med Emma. Nu er hun ved 
at skrive bachelorprojekt, hvilket kræver mange af hendes ressourcer. Emma trives i den 
lokale børnehave og skal begynde i skole til sommer. 1-2 gange om ugen henter bedstefor-
ældrene hende, så Sanne får ro til at studere.

Siden sygdommen blev diagnosticeret, har Sanne haft tre attaks, men sygdommen var 
helt i ro under graviditeten. Som sygdomsmodificerende behandling har Sanne i flere år 
fået Interferon Beta som injektion, men er sidste år overgået til tabletbehandling, idet syg-
dommen har været stabil. Behandlingen styres af skleroseambulatoriet. Sannes primære 
symptomer har været træthed, balancebesvær, dobbeltsyn og problemer med finmotorik-
ken og tendens til obstipation.  Sanne kommer i et fysioterapeutisk træningscenter, hvor 
hun laver styrke- og vedligeholdelsestræning.

Nuværende situation

For tre dage siden fik Sanne pludselig ataksi med rystelser og ukontrollerede bevægelser i 
begge arme, kraftnedsættelse i benene samt urinretention. Hun blev indlagt i på neurologisk 
afdeling i forgårs til undersøgelse for, om det er et nyt attak eller et såkaldt pseudoattak. 

Sanne er præget af massiv træthed og har svært ved at være oppe i længere tid pga. svim-
melhed. Hun har usikker gang, men kan gå korte distancer med høj talerstol og støtte fra 
én person. Sanne har fået svært ved at styre f.eks. glas og spiseredskaber og føler det ydmy-
gende at modtage hjælp til spisning, og derfor vil ergoterapeuten afprøve en spiserobot, 
iEAT, som bruges til spiseassistance, når man ryster på hænderne.

Læs mere om iEAT

På grund af urinretention bliver Sanne blærescannet ved behov eller mindst seks gange i 
døgnet. Der udføres SIK, hvis der er en urinmængde på over 250 ml i blæren, eller hvis der 
er residualurin efter vandladning. Sanne virker trist og grådlabil, men kan også få pludse-
lige latterudbrud. Hun har svært ved at få overblik over basale elementer i personlig pleje. 

Medicin

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

Tbl. Aubagio 
a 14 mg

14 mg mane 1 Hæmmer attaks af 
multipel sklerose

Tbl. Medrol 
a 100 mg

500 mg mane 5 Attakbehandling i 
5 dage

Pulver 
Movicol

1 brev x 2 1 1 Mod obstipation
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Opgave 3. Opgaver på neurologisk afdeling på sygehus. 
Konkurrenceopgaver

Sygepleje til indlagte patienter med akutte sygdomme

Tidsramme
Forberedelse: 7 min.

Gennemførelse: 33 min.

Pia Sørensen, cpr-nummer 150571-1840

I skal:

 � Udføre TOKS

 � Mobilisere fra seng til VELA-kørestol ved hjæp af stålift 

 � Løsne spasticitet i venstre arm

 � Udføre mundhygiejne i forbindelse med morgenmad

 � Tilbyde morgenmad og drikkelse af passende konsistens

 � Give morgenmedicin

 � Hjælpe med øvrige behov

 � Dokumentere plejen

Sanne Mikkelsen, cpr-nummer 250779-1302

I skal:

 � Udføre TOKS

 � Udføre SIK, da blærescanning har vist 300 ml i blæren (færdighedstræner til indfø-
ring af kateter ligger i sengen)

 � Give støtte til mobilisering med talerstol 

 � Hjælpe ved brug iEAT spiserobot



DM i SOSU 2020

i S
K

IL
L

S

54Opgave 3. Opgaver på neurologisk afdeling på sygehus. Konkurrenceopgaver

 � Servere morgenmad

 � Udlevere morgenmedicin

 � Hjælpe med øvrige behov

 � Dokumentere pleje
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Opgave 3. Opgaver på neurologisk afdeling på sygehus. 
Vejledning til skuespillere

Sygepleje til indlagte patienter med akutte sygdomme

Pia Sørensen, cpr-nummer 150571-1840

Livshistorie (som beskrevet for eleverne)

Pia er 48 år og handicappet pga. en godartet tumor i hjernen, som ikke kan behandles. 
Pia arbejdede som ufaglært på det lokale plejecenter indtil for 15 år siden, hvor hun fik 
en godartet svulst i hjernen, som ikke kan behandles. Svulsten har medført, at Pia har 
epilepsi. 

Pias krop er delvist lammet, hun kan sidde oprejst, bevæge hovedet og har moderat funk-
tion af højre arm og hånd. Hun har ståfunktion og kan forflyttes med stålift, og hun kan 
selv betjene sin kørestol med joystick i højre hånd. Hun har sin egen kørestol, en VELA 
Blues 100, med under indlæggelsen. 

Se video om kørestolen

Læs mere om kørestolen

Pia har epilepsi, og hendes sprog er begrænset, så hun har med sine enkelte ord og lyde 
svært ved at gøre sig forståelig. Pia har nedsat initiativ og nedsat koncentration og bliver 
nemt urolig ved for mange stimuli. 

Pia har altid boet hjemme hos sine forældre, Maren og Hans, og har haft hjælp fra hjem-
meplejen til personlig pleje. Pia er i stand til at spise med højre hånd og har altid været glad 
for mad. Hun er overvægtig med et BMI på 36, hvilket betegnes som fedme. Det skyldes 
dels, at hun ikke bevæger sig, og dels, at hun er glad for mad, og at hendes far ofte har 
serveret hendes livretter. 

Nuværende situation

Pia blev indlagt på neurologisk afdeling for to dage siden pga. dalende funktionsniveau. 
Pias far, Hans, døde for 2 måneder siden af et AMI.  Han var Pias primære omsorgsperson, 
med hjælp fra hjemmeplejen. Hans’ død kom som et stort chok for Pia og hendes mor, 
Maren, som tidligere har haft et stort alkoholindtag og lider af depression og begyndende 
demens.
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Hjemmeplejen oplevede, at Pia efter dødsfaldet ikke længere kunne hjælpe til ved per-
sonlig pleje, mobilisering og spisning. I den forgangne uge har Pia haft flere epileptiske 
anfald. Pia er indlagt til vurdering af, om funktionstabet skyldes sorg eller forværring i 
hjernetumoren. Pia har udviklet let fejlsynkning, og i samarbejde med ergoterapeut er 
plejepersonalet instrueret i rense Pias mund før og efter måltider. Pia tilbydes blød kost 
og får fortykningsmiddel i tynde drikkevarer, hvilket gør, at de er lettere at synke korrekt. 

Medicin

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

Tbl. Deprakine a 300 mg 600 mg x 2 2 2 Epilepsi

Medicin efter behov

Præparat Dosis Gives for

Inj. Diazepam, 5 ml/ml, ved kramper varende over 2 minutter 0,2 mg/kg iv Anfald ved epilepsi

Opgaver

Det er morgen, og du er blevet vasket og ligger i sengen. Du har joggingbukser eller lig-
nende på samt en stor T-shirt. Under tøjet har du evt. en polstret dragt, som får dig til at 
se stor ud. Du har ID-armbånd på det ene håndled samt et venflon/drop påklistret højre 
hånd, hvilket irriterer dig lidt.

Eleverne skal meget gerne undgå at snakke for meget til dig, da du nemt bliver overstimu-
leret. Du svarer kun med korte ord eller lyde. 

Hvis de spørger til, hvordan det plejer at blive gjort, skal du IKKE svare, bare komme med 
nogle lyde. Du er svær at kommunikere med pga. det begrænsede sprog, og du virker trist 
og træt og tager ikke initiativ til noget. Hvis tingene går for hurtigt, bliver du urolig og 
vred.

Eleverne skal hjælpe dig med følgende opgaver: 

TOKS

TOKS betyder Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom, hvilket alle patienter skal have foreta-
get én gang i døgnet. Eleverne skal måle dit blodtryk og puls, og det samarbejder du om. 
Når blodtryksmanchetten spænder, siger du ”av” og trækker armen lidt til dig. De skal 
måle din temperatur i øret, det lader du dem gøre. De skal tælle din vejrtræningsfrekvens. 
Desuden skal de måle iltningen i dit blod ved hjælp af en slags clips, de sætter på fingeren.
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Du får udleveret en seddel med alle værdierne, som du skal vise eleverne. De skal også 
lægge mærke til, om du er vågen og kan svare relevant. Alt dette skal eleverne føre ind i et 
skema. 

Mobilisering fra seng til VELA-kørestol

Du skal hjælpes op at sidde på sengekanten. Dette er svært for dig, da du kun kan bruge 
højre arm. Den venstre arm holder du tæt ind til kroppen. Hvis de forklarer dig, hvordan 
du skal gøre, eller bruger sengens funktioner, er det nemmere at komme op at sidde. 

Det fungerer bedst, hvis de hjælper dig om på venstre side i sengen og hæver hovedgærdet, 
så du kan skubbe fra med højre hånd. 

Du skal hjælpes op i din kørestol vha. en stålift. Dette kender du fra hjemmet, men liften 
er lidt anderledes end den, du kender, så eleverne skal vejlede dig. Hvis det går for hurtigt, 
bliver du forvirret og opgivende, men hvis de forklarer dig roligt, hvad der skal ske, er du 
bedre til at samarbejde.

Dine fødder placeres på en plade, og du vil få spændt en form for bælte eller vest om livet, 
og denne hægtes på ståliften. Eleverne skal bede dig om at holde fast om en stang med 
hænderne og skal hjælpe dig med at få din lammede venstre arm med. Hvis de med rolige 
bevægelser hjælper dig, kan du langsom strække armen frem. Når liften aktiveres, skal 
du læne dig lidt bagover og strække knæene, så hjælpes du let op at stå. Herefter flyttes 
ståliften hen til kørestolen, og du vil blive bedt om at ”strutte” godt med bagdelen, når du 
sænkes ned i stolen. Du prøver med joysticket at køre stolen forsigtigt omkring på stuen.

Mundstimulation

Da du har synkebesvær, skal eleverne rense din mund før og efter måltider. Ved at fjerne 
madresterne, bliver din mund stimuleret, så du bedre kan synke uden at få mad og væske 
ned i lungerne. Eleverne har handsker på ved mundplejen og de bruger en blød tandbør-
ste, skumswaps og evt. gaze på en finger. Du lader dem gøre dette, men gerne med et un-
drende ansigtsudtryk.

Tilbyde drikkelse

Hvis de tilbyder dig vand, saft eller andre tynde væsker, kommer du til at hoste. Ligeledes 
hvis du får for store mundfulde. Hvis de rører fortykningsmiddel i, så det har en konsi-
stens svarende til kakaomælk eller tykkere, kan du synke det uden problemer.

Tilbyde morgenmad og give morgenmedicin

Eleverne skal tilbyde dig morgenmad samt servere det for dig. Din synkefunktion er bedst, 
hvis du sidder ret op i en stol, ellers hoster du. Hvis de giver dig et valg, vil du gerne spise 
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fede og sukkerholdige sager. Du beder om franskbrød, men hvis du får brød eller mad-
varer, der skal tygges, beholder du maden længe i munden og har svært ved at synke og 
hoster. De skal gerne tilbyde dig mad af blød konsistens, fx yoghurt, fromage eller grød, 
som du godt kan synke. 

Du skal have 2 tabletter, og dem synker du bedst sammen med en skefuld blød kost. 

Du bruger højre hånd ved spisning.

Du spiser hurtigt, og derved kommer du let til at hoste, men hvis eleverne sætter sig ved 
siden af dig og hjælper dig med at spise roligt, går det bedre med at synke. 

Hjælpe med øvrige behov

Hvis de spørger, om der er andet, de kan hjælpe dig med, trækker du opgivende på skuld-
rene, og resten af tiden sidder du og ser trist ud. Kører af og til lidt omkring med køresto-
len. Hvis de tilbyder dig at læse i et blad eller lign., gør du det kortvarigt, men det fanger 
ikke rigtigt din interesse.

Hvis de om taler din far, som er død, bliver du ked af det og græder en smule, men ønsker 
ikke at tale om det og bliver generelt irriteret, hvis de spørger for meget.

Når lægen kommer og taler med dig, giver du udtryk for at forstå, hvad han siger, men er 
i øvrigt ligeglad og opgivende.

Dokumentere

Eleverne skal dokumentere deres handlinger på computer, og det lader du dem gøre.

Du skal kunne dit cpr-nr., selvom du har armbånd på.

Ukendt opgave for eleverne:

Pia får besøg af afdelingslæge 15 minutter inde i spillet, og denne går igen, efter 
spørgsmålene er stillet eller efter maks. 5 minutter.

Hvis lægen spørger om dit cpr-nr., mumler du det og viser dit ID-armbånd.

Lægen hilser på dig og siger: Du blev jo scannet i går, og vi skal vurdere resultatet på konference om 
lidt, så kommer jeg ind og fortæller dig om resultatet senere. Du forstår det og nikker. 

Lægen spørger dig: Hvordan går det ellers? Du trækker blot ligegyldigt på skuldrene, siger 
ikke noget.
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Lægen siger: Så spørger jeg lige personalet. 

Lægen taler med SSA-eleven og stiller spørgsmål, som indgår i dommernes bedømmelse. 
Imens forholder du dig i ro. Afslutningsvis hilser lægen af med dig. 

Sanne Mikkelsen, cpr-nummer 250779-1302

Livshistorie (som beskrevet for eleverne)

Sanne er 40 år og har haft sklerose i 10 år. Sanne læser til socialrådgiver og bor sammen 
med sin kæreste, Michael, og deres datter, Emma, som er seks år. De bor i en lejlighed på 
2. sal med elevator. I perioder, hvor Sanne har det godt, tager hun trappen, men i perioder 
med udtalt træthed bruger hun elevatoren. 

Sanne er vokset op i Valby i en familie med mor, far og bror, som er to år yngre end Sanne. 
Familien var ofte aktive sammen i deres fritid og spillede bl.a. alle badminton. Efter stu-
dentereksamen brugte Sanne nogle år på at rejse og tog arbejde forskellige steder. Det var i 
den forbindelse, hun mødte Michael, da de begge boede i London. Michael valgte at gå på 
seminariet og arbejder nu som folkeskolelærer. Sanne har måttet udskyde sin uddannelse 
flere gange, dels pga. anfald af sklerose og pga. graviditet og barsel med Emma. Nu er hun 
ved at skrive bachelorprojekt, hvilket kræver mange af hendes ressourcer. Emma trives i 
den lokale børnehave og skal begynde i skole til sommer. 1-2 gange om ugen henter bed-
steforældrene hende, så Sanne får ro til at studere.

Siden sygdommen blev diagnosticeret, har Sanne haft tre attaks (anfald), men sygdom-
men var helt i ro under graviditeten. Som behandling har Sanne i flere år fået Interferon 
Beta som injektion, men er sidste år overgået til tabletbehandling, idet sygdommen har 
været stabil. Behandlingen styres af skleroseambulatoriet. Sannes primære symptomer 
har været træthed, balancebesvær, dobbeltsyn og problemer med finmotorikken og ten-
dens til forstoppelse.  Sanne kommer i et fysioterapeutisk træningscenter, hvor hun laver 
styrke- og vedligeholdelsestræning.

Nuværende situation

For tre dage siden fik Sanne pludselig styringsbesvær i begge arme, med rystelser og ukon-
trollerede bevægelser, kraftnedsættelse i benene samt problemer med at komme af med 
vandet. Hun blev indlagt på neurologisk afdeling i forgårs til undersøgelse for, om det er 
et nyt attak eller et såkaldt pseudoattak. 

Sanne er præget af massiv træthed og har svært ved at være oppe i længere tid pga. svim-
melhed. Hun har usikker gang, men kan gå korte distancer med høj talerstol (en slags høj 
rollator) og støtte fra én person. Sanne har fået svært ved at styre f.eks. glas og spisered-
skaber og føler det ydmygende at modtage hjælp til spisning, og derfor vil ergoterapeuten 
afprøve en spiserobot, iEAT, som bruges til spiseassistance, når man ryster på hænderne.
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Link til iEAT:

Læs mere om iEAT

På grund af vandladningsbesværet bliver Sanne blærescannet ved behov eller mindst seks 
gange i døgnet. Hun får tømt urinen ud med et kateter (proceduren kaldes SIK), hvis der 
er en urinmængde på over 250 ml i blæren, eller hvis der er urin tilbage i blæren efter vand-
ladning. Sanne virker trist og grådlabil, men kan også få pludselige latterudbrud. Hun har 
svært ved at få overblik over basale elementer i personlig pleje. 

Medicin

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

Tbl. Aubagio 
a 14 mg

14 mg mane 1 Hæmmer attaks af 
multipel sklerose

Tbl. Medrol 
a 100 mg

500 mg mane 5 Attakbehandling i 
5 dage

Pulver 
Movicol

1 brev x 2 1 1 Mod obstipation

Opgaver

Du ligger i sengen med T-shirt og underbukser på. Ved siden af dig ligger der en model af 
et underliv, som kaldes en færdighedstræner. Den skal bruges, når eleverne skal tømme 
”din” blære for urin med et lille kateter. Derefter skal eleverne hjælpe dig op fra den anden 
side af sengen. 

Du er træt, men imødekommende, når eleverne kommer og hilser på dig.

Eleverne skal hjælpe dig med følgende opgaver:

TOKS

TOKS betyder Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom, hvilket alle patienter skal have foreta-
get én gang i døgnet. Eleverne skal måle dit blodtryk og puls, og her spørger du, hvorfor 
de skal det, og hvad de skal bruge det til. Når blodtryksmanchetten spænder, giver du dig 
lidt. De skal måle din temperatur i øret, det lader du dem gøre. De skal tælle din vejrtræ-
ningsfrekvens. Desuden skal de måle iltningen i dit blod ved hjælp af en slags clips, de 
sætter på fingeren.
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De skal også lægge mærke til, om du er vågen og kan svare relevant. Alt dette skal ind i et 
skema, hvor du får nogle point. Du vil få udleveret en seddel med alle værdierne, som du 
skal give til eleverne efter målingerne.

Her skal du spørge: ”Hvordan ligger det, og hvad er forskellen egentlig på blodtryk og puls?”

SIK

SIK betyder steril engangs-kateterisering, og det er en procedure, hvor der med steril tek-
nik renses omkring urinrøret med sterilt saltvand og vat, inden der føres et lille kateter 
op i blæren, og i løbet af få minutter tømmes blæren for urin. Kateteret fjernes igen, og 
patienten iføres benklæder.

Der lægges et underliv af plastik ved siden af dig i sengen, som bruges til SIK-proceduren. 
Efterfølgende skubber du plastikunderlivet helt ud i siden af sengen, modsat den side, 
hvor du skal ud af sengen. 

Under proceduren skal eleverne gerne være opmærksom på at værne om ”din” blufærdig-
hed, fx ved at dække underlivet med et håndklæde. Hvis de ikke gør det, skal du sige, at 
du ”ikke kan lide at ligge sådan her”. Du siger også, at du håber, at din blærefunktion bliver 
normal igen, så du ikke behøver kateter, du har udfordringer nok i forvejen.

Inden du kommer op, skal du bede dem om hjælp til at få joggingbukser (eller lign.) på. 
Bukserne ligger på stolen. Du kan med besvær løfte dit bækken, så bukserne kan komme 
op. Hvis eleverne argumenterer for, at det er mere naturligt at få bukserne på, når du 
kommer op, godtager du argumenterne. 

Op af sengen

Eleverne skal opfordre dig til at trille om på siden og skubbe fra med armen for at komme 
op at sidde på sengekanten. Du rækker ud efter noget, som du kan bruge til at trække dig 
op med. Dine arme gør ufrivillige og rystende bevægelser, så du har svært ved at få fat på 
ting/håndtag o.l.

Når du kommer op at sidde, giver du udtryk for svimmelhed, det aftager dog hurtigt.

Mobilisere med talerstol

Eleverne sætter en høj gangvogn, kaldet en talerstol, hen til dig ved sengen, og den skal du 
støtte dig til, når du går. Igen skal eleverne hjælpe dig med at få hænderne styret hen og 
få fat i håndtagene på talerstolen. Du går langsomt og usikkert med slæbende skridt, og 
benene knækker en smule under dig af og til, men du falder ikke. Du bliver hurtigt træt og 
beder om en stol at sidde på. 
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Hjælp til at spise med hjælpemiddel

Eleverne skal instruere dig i at spise med en spiserobot, der hedder iEAT. Det er en støt-
tearm, som holder en ske. Når du bevæger støttearmen, udlignes rystelserne, hvorved du 
nemmere selv kan få mad på skeen og føre skeen op til munden, uden at det ryster.

Du synes, at det er besværligt, men er meget glad for, at det ikke er nødvendigt, at persona-
let skal made dig. Du fortæller, at det har været helt forfærdeligt de sidste par dage pga. rystelserne, 
enten er maden spildt ud over det hele, ellers skulle andre made dig, og det bryder du dig ikke om.

Servere morgenmad

Eleverne tilbyder dig morgenmad. Her skal du sidde godt ved spisebordet, hvorpå iEAT er 
monteret. Du ønsker yoghurt eller skyr med mysli. Drikkevarer gives i tudkop, så du ikke 
spilder pga. de ufrivillige bevægelser.

Udlevere morgenmedicin

Eleverne kan lægge morgenmedicinen på skeen på iEAT. Ellers skal de hjælpe dig med at 
få dem i munden. Hvis du lægger tabletterne direkte i din hånd, taber du dem.

Hjælpe med øvrige behov

Hvis de spørger, om der er andet, de kan hjælpe dig med, ønsker du, at de giver dig din 
smartphone, så du kan blive opdateret på verden udenfor, men du kæmper med at betjene 
den. Du bander lidt over det, men ønsker ikke hjælp. 

Dokumentere

Eleverne skal dokumentere deres handlinger på computer, og det lader du dem gøre.

Du skal kunne dit cpr-nr. 

Ukendt for eleverne

Du får besøg af din kæreste, Michael. Da du ser ham, bliver du meget glad, men straks 
efter begynder du at græde lidt, men bliver hurtigt overstadig glad og svinger imellem 
disse følelser. Du krammer ham og spørger til, hvordan det går med datteren, Emma. Du 
får en tegning fra Emma, som kortvarigt gør dig ked af det. Når Michael går ud for at tale 
med eleverne, lader du ham gøre det og prøver at koncentrere dig om at spise, læse på din 
telefon eller i et blad.

Michael vil prøve at trække eleverne til side for at tale alene med dem, og det lader du dem 
gøre. Bagefter kan du spørge, hvad de talte om, og I småsnakker, indtil spillet er slut. 
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Afdelingslægen

Du kommer på scenen 15 minutter inde i spillet og går igen, efter at nedenstående spørgs-
måle er stillet, eller efter maks. 5 minutter.

Du er iført lægekittel med forskellige relevante ting i lommerne og medbringer et clip-
board med papir med data om patienten.

Du spørger til Pias cpr-nr. og læser det evt. på hendes ID-armbånd. Sammenligner med 
dit papir.

Du hilser på Pia og siger: Du blev jo scannet i går, og vi skal vurdere resultatet på konference om 
lidt, så kommer jeg ind og fortæller dig om resultatet senere. Pia forstår det og nikker. 

Du spørger Pia: Hvordan går det ellers? Pia trækker blot ligegyldigt på skuldrene, siger ikke 
noget. Du siger: Må jeg tale med personalet om, hvordan det går?

Du henvender dig til SSA-eleven: Jeg vil gerne lige spørge ind til dine observationer. 

Du skal sikre dig, at du får talt med eleverne og nedenstående spørgsmål skal stilles ens 
hver gang, da svarene indgår i dommernes vurdering af eleverne:

 � Har du observeret epileptiske anfald, imens du har været omkring Pia? 

 � Hvad vil du observere, på hvis Pia får kramper?

 � Hvad vil du gøre, hvis hun kramper?

 � Hvordan går det med synkefunktionen?

 � Hvorfor er det så vigtigt at forebygge fejlsynkning?

Tak, så jeg går igen og kommer senere.

Du hilser af med Pia: Vi ses senere i dag Pia, når jeg har svar på scanningen.

Hvis eleverne stiller dig spørgsmål om den anden patient, siger du, at det vender du tilbage 
til senere. Du forlader scenen.
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Michael, Sannes kæreste

Du kommer ind på scenen 22 minutter inde i spillet og bliver der resten af tiden. 

Du hilser på Sanne med kram (og kys?). Du har et blad med til Sanne og en tegning fra 
jeres datter, Emma. Kort efter siger du til Sanne, at du lige skal tale med personalet.

Du beder om at tale med eleven alene og prøver at få eleven væk fra Sanne. Du er ked af det 
og bekymret for Sannes fremtid og for, hvordan det skal gå jeres lille familie, hvis sygdom-
men udvikler sig. Du siger: jeg ved ikke, hvad jeg kan gøre for Sanne, og hvor jeg kan søge hjælp? 

Du stiller nedenstående spørgsmål på samme måde hver gang, da svarene indgår i dom-
mernes vurdering af eleverne:

 � Jeg er så bekymret for Sanne og for vores families fremtid. Hvor kan jeg søge hjælp?

 � Jeg har hørt, at nogle sklerosepatienter har gavn af cannabis. Synes du, at jeg skal prøver at købe 
nogle joints til hende? 

 � Hvorfor undersøger I hende hele tiden på maven?

 � Hvorfor lader I ikke bare det der rør ligge der hele tiden i stedet for lægge et nyt flere gange om 
dagen?

Efterfølgende går du ind til Sanne og sætter dig på en stol i nærheden. Du forstyrrer ikke 
plejen, men sidder der bare og småsnakker lidt med Sanne resten af tiden. Kigger evt. i det 
medbragte blad. 




