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Opgave 4. Praktisk sygeplejeopgave. Case

Ukendt praktisk sygeplejeopgave

Opgave 4 består af fire små kliniske sygeplejeopgaver hos fire borgere.

Alle fire opgaver løses på scenen, og borgerne er fordelt imellem jer, når I kommer på sce-
nen.

I skal bruge 10 minutter hos hver borger, og en klokke ringer, når I skal gå til næste borger.

I må hjælpe hinanden under forberedelsen (7 minutter), men ikke når I er hos borgerne. I 
må gerne se jer omkring på scenen i forberedelsestiden.

Sygeplejeopgaverne kan være:

 � Sårpleje

 � Førstehjælp

 � Sengeredning

 � Forflytningsopgave, f.eks. med brug af lift

 � Vejledningsopgave

 � Medicindosering

 � Medicinadministration

 � Eller tilsvarende.

Opgaverne bliver læst op på scenen.

Tidsramme

I får 27 minutter til at løse alle opgaverne:

 � Planlægning af opgaverne: 7 minutter

 � Udførelse af opgaverne: 2 x 10 minutter.
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Ukendt praktisk sygeplejeopgave

I arbejder som social- og sundhedsassistentelever på det lokale sundhedscenter i Køben-
havns Kommune, som er en klinik, hvor man har forskellige sundhedstilbud og sygeple-
jeydelser til borgerne. 

Her kommer bl.a. Sanne Mikkelsen, Pia Sørensen, Benny Karlsen og Dorthe Sørensen, som 
vi kort beskriver nedenfor. De bor alle i nærområdet omkring det lokale sundhedscenter.

Elev:______________________________

Sanne Mikkelsen, cpr-nummer 250779-1302 
Sanne er 40 år og har lige været indlagt. Sanne kommer til kontrol af manuel måling af 
BT/P samt status i eget hjem. Egen læge har besluttet, at det skal foregå i det lokale sund-
hedscenter.

Opgave

Du skal måle manuelt BT/P hos Sanne samt følge op på den hjemlige situation.

Dorthe Sørensen, cpr-nummer 261039-1024 
Dorthe er 80 år og har en type 2-diabetes. Hun har gennem de sidste tre år fået tbl. behand-
ling, men er for 14 dage siden opstartet med insulinbehandling. 

Dorthe har den sidste måned spist mere end vanligt, og hendes BMI er nu på 30,7. 

Opgave

Du skal oplære Dorthe i at måle blodsukker og instruere Dorthe i selv at tage sin insulin. 
(Skema udleveres).
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Ukendt praktisk sygeplejeopgave

I arbejder som social- og sundhedsassistentelever på det lokale sundhedscenter i Køben-
havns Kommune, som er en klinik, hvor man har forskellige sundhedstilbud og sygeple-
jeydelser til borgerne. 

Her kommer bl.a. Sanne Mikkelsen, Pia Sørensen, Benny Karlsen og Dorthe Sørensen, som 
vi kort beskriver nedenfor. De bor alle i nærområdet omkring det lokale sundhedscenter.

Elev:___________________________

Benny Karlsen, cpr-nummer 160439-1785
Benny er 80 år og har almindelige aldersforandringer. Han ryger ca. 30 cigaretter om da-
gen og kan godt lide at få en snaps til frokosten og et par øller sammen med vennerne om 
eftermiddagen. 

Det er tredje dag, Benny kommer i sundhedscentret pga. ulcus cruris.

Opgave

Du skal hjælpe Benny Karlsen med at få skiftet forbinding på ulcus cruris ud fra sårskif-
tevejledning.

Pia Sørensen, cpr-nummer 150571-1840
Pia Sørensen er 48 år og bor nu på neurorehabiliteringsstedet Livslysten. Pia kommer i 
det lokale sundhedscenter sammen med den faste social- og sundhedshjælper for at blive 
vejet. 

Opgave

Du skal veje Pia på stolevægten og informere Pia om vægten. Derudover skal du informere 
om kostens betydning.
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Opgave 4. Praktisk sygeplejeopgave. Vejledning til 
skuespillere

Ukendt praktisk sygeplejeopgave

Sanne Mikkelsen, cpr-nummer 250779-1302
Du er 40 år og har haft attakvis multipel sklerose i 10 år. Du læser til socialrådgiver og bor 
sammen med din kæreste, Michael, og jeres lille datter, Emma, som er seks år. I bor i en 
lejlighed på 2. sal med elevator. I perioder, hvor du har det godt, tager du trappen, men i 
perioder med udtalt træthed bruger du elevatoren. 

Du har lige været indlagt pga. et nyt attak, hvor du bl.a. oplevede styringsbesvær og rystel-
ser i armene, kraftnedsættelse i benene, vandladningsproblemer, svimmelhed og massiv 
træthed. 

Du har været hjemme i to uger nu efter udskrivelse fra sygehuset. Du har stadig lidt sty-
ringsbesvær i hænderne, men klarer selv personlig pleje m.m.

Du kan selv gå rundt nu, men bruger en CrossWalker som tryghed. Den har du lånt mid-
lertidigt. Din blærefunktion er normal igen. 

Du kommer til kontrol af blodtryk og puls, og det skal foregå ved hjælp af en manuel 
blodtryksmåling. Du skal hele tiden samarbejde og må meget gerne tale med eleven under 
blodtryksmålingen, men når eleven beder dig være stille, accepterer du det.

Når eleven spørger ind til den nuværende situation, svarer du ikke helt med det samme, 
siger ”det går vel godt nok” og bliver ked af det. Du er glad for, at du igen kan spise selv 
og klare praktiske opgaver. Det værste er trætheden, og at du ikke kan give din datter den 
opmærksomhed, som du synes, at du bør. 

Spørgsmål, du skal stille på de 10 min.:

 � Hvad betyder blodtryk og puls?

 � Ved du, om jeg kan få hjælp til rengøring?

Dorthe Sørensen, cpr-nummer 26039-1024
Du er 80 år, har arbejdet som lærerinde på den lokale folkeskole og har et stort netværk. 
Du fik for tre år siden type 2-diabetes. Du har gennem de sidste tre år fået tbl. behandling, 
men er for 14 dage siden startet med insulinbehandling. 
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Du har den sidste måned spist mere end vanligt, og dit BMI (Body Mass Index) er nu på 
30,7 (hvilket svarer til overvægtig). Du er glad for søde sager. 

Konkurrenceeleven skal instruere dig i at måle blodsukker samt motivere dig til selv at 
måle blodsukker i fingeren. Du skal her først sige, at det har du faktisk ikke lyst til, det gør 
ondt, men går med til det, når de motiverer dig. 

Du skal have insulin i låret. Her får du en ”stikkepude” sat på. Eleverne skal instruere dig i 
at tage insulinen, og her spørger du, om de ikke bare kan gøre det, men er dog interesseret, 
når de informerer dig. Du spørger bl.a. ”er det sådan, jeg skal gøre det?” når du sidder med 
insulinpennen i hænderne.

Du skal i løbet af de 10 minutter stille følgende spørgsmål: 

 � Kan jeg få andre sygdomme, nu min sukkersyge er blevet værre?

 � Min veninde får tilskud til en fodspecialist, kan jeg også det?

 � Hvad er det BMI, og hvor høj må den være?

Benny Karlsen, cpr-nummer 160439-1785
Du hedder Benny, er 80 år og har almindelige aldersforandringer efter et hårdt liv som 
skipper på en fiskekutter. Du har aldrig været gift. Du ryger ca. 30 cigaretter om dagen og 
kan godt lide at få en snaps til frokosten og et par øller sammen med vennerne om efter-
middagen. 

Du har fået et skinnebenssår og kommer i det lokale sundhedscenter for at få skiftet for-
binding. Det er 3. dag, du er der. 

Du er iført let snavset tøj (gerne joggingbukser, som kan trækkes op til knæet) og crocs. 

Konkurrenceeleven skal hjælpe dig med at skifte forbindingen på skinnebenet. 

Du skal i løbet af de 10 minutter stille følgende spørgsmål: 

 � Hvad kan jeg gøre for at komme af med det sår?

 � Tror du, jeg kan få hjælp til rengøring? Det bliver lidt beskidt, når vennerne kommer. 

 � Min læge siger, jeg får for mange øl, hvor mange må jeg drikke?
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Pia Sørensen, cpr-nummer 150571-1840
Du er 48 år og handicappet pga. en godartet svulst i hjernen, som ikke kan opereres. Du 
er delvist lammet, har epilepsi og et begrænset sprog. ”Hjernemæssigt” er du præget af 
nedsat koncentration og initiativ samt rum- og retningsforstyrrelser.

Du er i stand til at spise med den højre arm og har altid været glad for mad, du er overvæg-
tig med et BMI på 36.

Du har lige været indlagt pga. flere epileptiske anfald. Efter indlæggelsen blev du udskre-
vet til neurorehabiliteringsstedet Livslysten. 

Du kommer i det lokale sundhedscenter sammen med den faste social- og sundhedshjæl-
per for at blive vejet. Du ankommer til sundhedscentret i din kørestol og skal hjælpes fra 
din kørestol til vægten og tilbage igen. Du bliver mere og mere træt, giver udtryk for dette 
ved at blive utålmodig og siger nej flere gange, selvom du samarbejder.

Ud over vejning skal eleven tale kost med dig. Det bliver den daglige social- og sundheds-
hjælper, der stiller spørgsmål her. 

Social- og sundhedshjælperelev Mette
Du er med hele tiden, men forholder dig passivt. Hvis eleverne beder om din hjælp ved 
forflytning, rejser du dig op, men står afventende. 

Når eleven vejer Pia, skal du sige, at Pia har nogle spørgsmål, som hun gerne vil have svar 
på i dag – men at du (Mette) stiller dem for hende. 

Du spørger om følgende:

 � Hvorfor skal Pia vejes? 

 � Hvorfor er det vigtigt, at hun skal spise sundt? Hun er så glad for chokolade, det handler vel om 
livskvalitet?

 � Hvordan kan jeg hjælpe i forhold til kosten?




