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Torsdag den 26. januar 2017

Tid Aktivitet

9.00 – 10.15 Åbningsceremoni for DM i Skills.

Se SkillsDenmarks program for detaljer.

10.25 – 10.30 Velkomst på SOSU-scenen v/Jette Hovedskov, PASS.

10.30 – 10.50 Politikerne prøver faget.

Opgave 1. Opgaver på medicinsk afdeling på sygehus 

Pleje af indlagte patienter med akutte infektioner og kroniske sygdomme

Eleverne skal pleje en patient, som er indlagt med en ukendt infektion og 
samtidig har problemer med at bevæge sig pga. gigt. Desuden skal eleverne 
pleje en patient, som er indlagt med kronisk lungesygdom (KOL), og som har 
svært ved at samarbejde, fordi han også lider af demens. 

11.00 – 11.45 Katja Mai Rønne & Sascha S.P. Pedersen (Region Sjælland)

12.00 – 12.45 Kia Simonia Gatz & Tim Henrik Christensen (Region H)

12.45 – 13.00 PAUSE

13.15 – 14.00 Leonie Nørregaard & Lærke Beich (Region Syd)

14.15 – 15.00 Louise Bay Sørensen & Regitze Saabye Hegaard (Region Nord)

15.15 – 16.00 Ida Kaalund & Majbritt Dupont (Region Midt)

16.00 – 16.05 PAUSE

Opgave 2. Praktisk sygeplejeopgave

Skift af stomipose

Eleverne skal hjælpe en borger i eget hjem med skift af stomipose. Hun 
plejer at klare det selv, men har midlertidigt brug for hjælp pga. influenza. 
Opgaverne udføres på en simulationsdukke.

16.20 – 16.40 Leonie Nørregaard & Lærke Beich (Region Syd).

16.55 – 17.15 Louise Bay Sørensen & Regitze Saabye Hegaard (Region Nord)

17.30 – 17.50 Ida Kaalund & Majbritt Dupont (Region Midt)

18.05 – 18.25 Katja Mai Rønne & Sascha S.P. Pedersen (Region Sjælland)

18.40 – 19.00 Kia Simonia Gatz & Tim Henrik Christensen (Region H)
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Fredag den 27. januar 2017

Tid Aktivitet

Opgave 3. Pleje og rehabilitering på plejecenter

Støtte til borgere, som skal genoptrænes

Eleverne skal hjælpe en borger med genoptræning efter en blodprop i 
hjernen. Desuden skal de hjælpe med genoptræning af en borger, som lider af 
Alzheimers og derfor har svært ved at samarbejde om de daglige opgaver.

8.00 – 8.10 Velkomst på SOSU-scenen v/Torben Hollmann, PASS.

8.10 – 8.55 Ida Kaalund & Majbritt Dupont (Region Midt)

9.10 – 9.55 Katja Mai Rønne & Sascha S.P. Pedersen (Region Sjælland)

10.10 – 10.55 Kia Simonia Gatz & Tim Henrik Christensen (Region H)

10.55 – 11.10 PAUSE

11.25 – 12.10 Leonie Nørregaard & Lærke Beich (Region Syd)

12.25 – 13.10 Louise Bay Sørensen & Regitze Saabye Hegaard (Region Nord)

13.10 – 14.10 Frokost

Opgave 4. Vejledningsopgave

Vejledning i forhold til aktivitet og oplæring

I denne opgave skal eleverne gennemføre en meningsfuld aktivitet, som de 
har planlagt på forhånd for en kendt borger. Samtidig skal eleverne oplære 
en ny elev i at forestå aktiviteter for borgeren. 

14.15 – 14.35 Kia Simonia Gatz & Tim Henrik Christensen (Region H)

14.50 – 15.10 Leonie Nørregaard & Lærke Beich (Region Syd)

15.25 – 15.45 Louise Bay Sørensen & Regitze Saabye Hegaard (Region Nord)

16.00 – 16.20 Ida Kaalund & Majbritt Dupont (Region Midt)

16.35 – 16.55 Katja Mai Rønne & Sascha S.P. Pedersen (Region Sjælland)
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Lørdag den 28. januar 2017

Tid Aktivitet

Opgave 5. Rehabilitering i psykiatrien 

Støtte til borgere med psykisk sygdom

Eleverne skal hjælpe to borgere, som begge har en bipolar lidelse, med at få 
struktur på deres hverdag. Hos den ene borger har sygdommen en depressiv 
fremtoning, hos den anden borger har sygdommen en manisk fremtoning.

8.00 – 8.15 Velkomst på SOSU-scenen, v/Joan Prahl, PASS.

8.15 – 8.45 Louise Bay Sørensen & Regitze Saabye Hegaard (Region Nord)

9.00 – 9.30 Ida Kaalund & Majbritt Dupont (Region Midt)

9.45 – 10.15 Katja Mai Rønne & Sascha S.P. Pedersen (Region Sjælland)

10.15 – 10.30 PAUSE

10.45 – 11.15 Kia Simonia Gatz & Tim Henrik Christensen (Region H)

11.30 – 12.00 Leonie Nørregaard & Lærke Beich (Region Syd)

12.00 – 12.10 Undervisningsminister Merete Riisager er inviteret til at hilse på deltagerne.

12.10 – 12.30 DM i SOSU afsluttes.

12.30 Frokost

13.30 Elever klar til indmarch.

14.00 Fælles afslutningsceremoni på store scene.

15.30 Kåring og præmier på SOSU-scenen.

16.30 DM i Skills afsluttes.
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Opgave 1. Medicinsk afdeling på sygehus, case 

Pleje af indlagte patienter med akutte infektioner og kroniske sygdomme

I arbejder som social- og sundhedsassistentelever på almenmedicinsk afdeling 410 på Aal-
borg Universitetshospital.

Afdelingen har plads til 26 almenmedicinske patienter, og der er travlt. Afdelingen modtager 
patienter til både planlagte og akutte patientforløb. Der arbejdes med tildelt patientpleje.

I møder i dagvagt og skal varetage plejen hos Leo Sørensen og Børge Larsen, som begge 
ligger på stue 12. 

Leo Sørensen (CRP-nummer 031160-1677)

Social baggrund

Leo Sørensen er 56 år og indlagt til observation med ukendt infektionsfokus. Han er febril 
og har høje infektionstal.

Leo er opvokset i en traditionel kernefamilie, og han har to yngre søstre, som han har god 
kontakt til. Leos forældre arbejdede begge i byen. Faderen arbejdede i den lokale Brugs, 
og moderen gjorde rent på byens skole. Leo uddannede sig efter folkeskolen til kontoras-
sistent hos byens revisorfirma.

Som 27-årig blev Leo borgerligt viet til Peter, der ejede byens lokalavis, og Leo overtog 
snart de administrative opgaver på avisens redaktion. Leo fortsatte med at hjælpe til, så 
godt han kunne på avisen. Han nød at være en del af hverdagen i det redaktionelle miljø. 

Leo har gået til dans med en af sine søstre og er tidligere jysk mester i latindans.

Anamnese

Som 26-årig fik Leo konstateret leddegigt. Med årene udviklede den sig på trods af den 
antireumatiske medicin, som Leo har taget de sidste knap 30 år. 

Leos krop er nu præget af hans kroniske sygdom. Han har særligt indskrænket bevægelig-
hed i leddene i hænder, skuldre og knæ, og han har ofte smerter de samme steder. Han har 
svært ved at klare de daglige fornødenheder i hjemmet, men klarer sig dog uden hjælp fra 
hjemmeplejen. Peter er en stor hjælp i dagligdagen. 

Leo er meget plaget af træthed og har tabt sig en hel del de seneste år. Leos største glæde i 
hverdagen er parrets bulldog Max.

Leo er 182 cm høj og vejer 62 kg.
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Aktuel situation

Leo har haft en forkølelse igennem den sidste uge med tiltagende hoste og dyspnø. Leos 
funktionsniveau er blevet begrænset yderligere. Han blev febril i hjemmet (tp. 38,9) og blev 
indlagt på Aalborg Sygehus, almenmedicinsk afdeling 410, med diagnosen obs. ukendt 
infektionsfokus. 

Leos respiration er præget af, at han har smerter ved inspiration, og han er dyspnøisk, 
hvilket forværres ved mobilisering, hvor han også bliver perifert cyanotisk. Leo har en re-
spirationsfrekvens på 25, og hans saturation er på 92 % uden ilt.

Der er bestilt røntgenundersøgelse af thorax med ukendt fokus, og Leo er startet i.v. anti-
biotikabehandling, dog med ukendt fokus. Leo er ligeledes opstartet en prednisolonkur. 
Leo får sin morgenmedicin kl. 6:00.

Leo har brug for meget tid ved forflytninger. Pga. funktionsnedsættelse i leddene kan Leo 
ikke strække sine knæ. Leo ligger på nuværende tidspunkt om natten mest på ryggen og 
kan ikke selv vende sig, så Peter hjælper ham om natten med dette. Han har to små tryksår, 
kategori 1, på hælene. 

Medicin (nuværende)

Inj. Benzylpenicillin 1 mio. IE i.v. x 4

Unikalk Plus 400 mg x 2 dgl.

Tbl. Klorzoxazon 250 mg x 3 dgl.

Tbl. Prednison 25 mg x 2 dgl. 

Kaps. Celebra 400 mg x 2 dgl.

P.n. Tbl. Pinex 1 g maks. x 4 dgl. 

Børge Larsen (CPR-nummer 151153-1945)

Social baggrund

Børge Larsen er 64 år og har diagnoserne KOL og frontotemporal demens. Han bor i eget 
hjem med Elin, som han har været gift med i 40 år. Sammen har de to sønner, som de har 
god kontakt til.

Hele arbejdslivet igennem har Børge været bager i sit eget bageri, og Elin varetog igennem 
en årrække pasningen af bagerbutikken og firmaets regnskaber. 
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Børge har hele sit liv været interesseret i modeljernbaner – en interesse, som han har fælles 
med begge sønner. Derudover har sang og musik fyldt meget i parrets liv. De danske sange 
har fyldt mest.

Anamnese

For tre år siden stoppede både Børge og Elin med at arbejde. Derefter blev Børge og især 
Elin opmærksom på, at Børges adfærd og evner til at mestre almindelige dagligdags op-
gaver langsomt ændrede sig. Børge mistede lysten til at foretage sig noget som helst og 
blev meget initiativløs, og samtidig blev hans situationsfornemmelse ændret. Elin måtte 
erkende og acceptere, at Børge ikke længere var i stand til at indgå i sociale sammenhænge. 
Gentagne gange ydmygede Børge sig selv og Elin pga. manglende hæmninger og pli. 

Begge sønner kommer ofte i hjemmet og har talt med Elin om situationen, og om det er 
tid til, at Børge skal på plejehjem.

Børge og Elin er meget isolerede, da de eneste, der kommer i hjemmet efterhånden, er 
hjemmeplejens personale, fordi Børges frontotemporale demens udvikler sig. Børges ord-
forråd bliver mindre og mindre, og der opstår større og større ordfindingsbesvær. Børge 
bliver frustreret, når han ikke opnår forståelse fra omgivelserne.

Elin tager stort ansvar i forhold til plejen af Børge. Elin gør det af kærlighed, men hun er 
også flov over Børges adfærd.

Børges situation er præget af de ting, som han ikke er i stand til at varetage på normal vis. 
Hans gangfunktion er svækket, og han anvender stok. Han kan selv klare personlig hygi-
ejne via guidning og kan klæde sig på med støtte fra personalet. 

Aktuelt

Børge er blevet tiltagende motorisk urolig, råbende og impulsstyret igennem de sidste par 
uger. Han har haft svært ved at samarbejde om væske- og fødeindtag og er derfor blevet 
tiltagende dehydreret. Børge faldt på vej ud til badeværelset i forgårs aftes og blev indlagt 
dagen efter.

Børge blev indlagt meget forslået på Aalborg Sygehus, almenmedicinsk afdeling 410. Børge 
var desuden voldsomt dehydreret og konfus. Børge er stadig motorisk urolig og råbende. 

Ved indlæggelsen bliver der foretaget røntgenundersøgelse af hofte og skulder, og der fin-
des intet abnormt.

Blodprøver viser SE-kreatinin på 250 umol/L samt SE-carbamid på 10,1 mmol/L. 
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Børge bliver behandlet for sin dehydrering med i.v.-behandling, isotonisk NaCl 9 g/ml, 
men har svært ved at samarbejde i forhold til det. Børge får sin morgenmedicin kl. 6:00.

Medicin

Tbl. Risperidon 0,5 mg x 2 dgl.

Tbl. Citalopram 10 mg x 1 dgl. 

Inh. Spiriva 18 mikrogram (1 pust) x 1

Bricanyl Turbohaler 0,5 mg (1 pust) x 4 dgl. samt p.n., maks. 2 x i døgnet.

Tbl. Pinex 1 gr x 4 dgl. 

P.n. Tbl. Oxapax 15 mg, maks. x 1 dgl.
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Opgave 1: Medicinsk afdeling på sygehus, 
konkurrenceopgaver

Pleje af indlagte patienter med akutte infektioner og kroniske sygdomme

Tidsramme 
Forberedelse: 10 minutter

Gennemførelse: 30 minutter

Evaluering: 5 minutter.

Leo Sørensen
I skal: 

 � Udarbejde en smerteanamnese vha. NRS (numerisk rangskala)

 � Udføre TOKS (tidlig opsporing af kritisk sygdom)

 � Tilse PVK (perifert venekateter) og frakoble i.v.-behandling ved personlig hygiejne

 � Tilse Leos decubitus

 � Hjælpe Leo med mobilisering fra seng til stol

 � Hjælpe Leo med øvre personlig hygiejne

 � Hjælpe Leo med de behov, han har yderligere

 � Dokumentere jeres handlinger.

Børge Larsen
I skal: 

 � Udføre TOKS

 � Lave smerteanamnese vha. VAS (visuel analog skala)

 � Mobilisere Børge, så han kan komme på badeværelset



DM i SOSU 2017

i S
K

IL
L

S

6

 � Tilse PVK

 � Guide Børge ved øvre personlig hygiejne

 � Dokumentere jeres handlinger

 � Guide og motivere til væskeindtag. 
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Opgave 1: Medicinsk afdeling på sygehus, vejledning til 
skuespillere

Pleje af indlagte patienter med akutte infektioner og kroniske sygdomme

Leo Sørensen (CPR-nummer 031160-1677)

Social baggrund

Du er 56 år og indlagt til observation for infektion et sted i kroppen. Du har feber, og dine 
blodprøver viser, at du har en infektion. 

Du er opvokset i en traditionel kernefamilie og har to yngre søstre, som du har god kon-
takt til. Dine forældre arbejdede begge i byen. Din far arbejdede i den lokale Brugs og din 
mor gjorde rent på byens skole. Du uddannede dig efter folkeskolen til kontorassistent 
hos byens revisorfirma.

Som 27-årig blev du borgerligt viet til Peter, der ejede byens lokalavis, og du overtog snart 
de administrative opgaver på avisens redaktion. Du fortsatte med at hjælpe til, så godt du 
kunne på avisen. Du nød at være en del af hverdagen i det redaktionelle miljø. 

Du har gået til dans med en af dine søstre og er tidligere jysk mester i latindans.

Sygehistorie

Som 26-årig fik du konstateret leddegigt. Med årene udviklede den sig på trods af den 
medicin, du har taget de sidste knap 30 år. 

Du krop er nu præget af din kroniske sygdom. Du har særligt indskrænket bevægelighed 
i leddene i hænder, skuldre og knæ, og du har ofte smerter de samme steder. Du har svært 
ved at klare de daglige fornødenheder i hjemmet, men klarer dig dog uden hjælp fra hjem-
meplejen. Peter er en stor hjælp i dagligdagen. 

Du er meget plaget af træthed og har tabt dig en hel del de seneste år. Din største glæde i 
hverdagen er jeres bulldog Max.

Du er 182 cm høj og vejer 62 kg.

Aktuel situation

Du har haft en forkølelse igennem den sidste uge med tiltagende hoste og åndenød. Dit 
funktionsniveau er blevet begrænset yderligere. Du fik feber derhjemme (tp. 38,9) og blev 
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indlagt på Aalborg Sygehus, almenmedicinsk afdeling 410, med diagnosen observation 
for ukendt infektionsfokus. 

Din respiration er præget af, at du har smerter, når du trækker vejret ind, og du bliver let 
forpustet og får en blålig farve på læberne, hvilket forværres, når du skal bevæge dig. Du 
trækker vejret 25 gange i minuttet (og det er meget), og din iltmætning i blodet er på 92 % 
uden ilt. Det betyder, at du ikke får ilt nok.

Der er bestilt røntgenundersøgelse af lungerne, og der er startet behandling med antibio-
tika (penicillin) direkte i blodåren. Du får også en korterevarig behandling med binyre-
barkhormon. Du får din morgenmedicin kl. 6.00.

Du har brug for meget tid ved forflytninger. Pga. funktionsnedsættelse i leddene kan du 
ikke strække dine knæ. Du ligger på nuværende tidspunkt om natten mest på ryggen og 
kan ikke selv vende dig, så Peter hjælper dig ved behov. Du har to små tryksår på hælene. 

Medicin (nuværende)

Inj. Benzylpenicillin 1 mio. IE i.v. x 4 (penicillin)

Unikalk Plus 400 mg x 2 dgl. (kalktilskud)

Tbl. Klorzoxazon 250 mg x 3 dgl. (mod muskelkramper)

Tbl. Prednison 25 mg x 2 dgl. (binyrebarkhormon)

Kaps. Celebra 400 mg x 2 dgl. (mod leddegigt)

P.n. Tbl. Pinex 1 g maks. x 4 dgl. (smertestillende, gives ved behov).

Instruktioner

Når eleverne kommer ind, ligger du på ryggen i din seng med en pude under knæene. Du 
er iført egen pyjamas, gerne i en farve, og lukkede sko. 

Om natten ligger du mest på ryggen, og du kan ikke selv vende dig. Du har særligt ind-
skrænket bevægelighed i leddene i hænder, skuldre og knæ, og ofte smerter de samme 
steder, og det betyder, at al bevægelse for dig er besværlig og smertefuld. Du har svært ved 
at tage om tingene, fx en kop. Du har svært ved at vaske dig i ansigtet, og det kan være 
smertefuldt. 

Undervejs i opgaven spørger du bekymret ind til Børge Larsen, din medpatient. Social- og 
sundhedsassistenteleverne må ikke svare pga. tavshedspligt, men du må gerne udfordre 
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dem lidt ved at være bekymret for både Børge, men også hans hustru Elin, som ser meget 
træt ud, hvilket du har bemærket.

Eleverne har følgende opgaver hos dig: 

1. Undersøge, om du har smerter

2. Tjekke blodtryk, puls m.m.

3. Tjekke venflon og tage slangen væk, når de hjælper dig med personlig pleje

4. Tilse dine sår på hælene

5. Hjælpe dig med at komme fra seng til stol

6. Hjælpe dig med personlig hygiejne.

Ved opgave 1 skal eleverne finde ud af, hvor smerterne er lokaliseret, hvornår smerterne kom-
mer og hvor ofte, hvor længe de varer, og dine egne tanker om hvorfor du har smerter. De 
vil spørge ud fra en skala fra 1-10, hvor 10 er maks. Dine smerter er på ca. 6. Hvis de spørger, 
om du har brug for smertestillende midler, skal du sige ja. De kan give Pinex mod smerter.

Ved opgave 2 skal eleverne måle dit BT, tælle din puls, tælle din vejrtrækning og måle din 
temperatur i øret. Du får en seddel i hånden, hvor dine værdier står.

Ved opgave 3 skal eleverne se på din venflon. Du vil her få klistret en venflon- (plastic-) 
slange på huden. Den vil være koblet til en beholder med antibiotika, som du også piller 
ved. Du skal spørge ind til, hvorfor du får behandlingen. Når du skal op af sengen, skal du 
kobles fra beholderen.

Ved opgave 4 skal eleverne tilse de sår, du har på begge dine hæle. Her vil du få påsat hud/
plaster, som er rødt, og som ikke forsvinder igen. Når eleverne rører ved det, ømmer du dig.

Ved opgave 5 skal eleverne hjælpe dig med at komme fra seng til stol. Her skal du klage 
over mange smerter, både fra dine luftveje, men også fra dine led. Du har meget begrænset 
bevægelighed i dine hænder, skuldre og knæ. Hvis der kun er én til at forflytte dig, skal du 
gøre det besværligt ved at gøre dig tung og klage over smerter.

Ved opgave 6 skal eleverne hjælpe dig med personlig hygiejne. Du skal her sige til dem, at 
du kun ønsker at få hjælp til vask af den øvre del af din krop, da du var i bad i går. De skal 
hjælpe dig med vask under armene, i hovedet, samt bag ved ørene. Du skal ligeledes have 
børstet dine tænder. Her skal du huske, at du har smerter i dine led, og at du er begrænset 
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i dine muligheder for bevægelse. Du vil gerne have, at eleverne udfører opgaven for dig, og 
hvis de beder dig gøre det selv, skal du forsøge, men opgive pga. smerter.

Du har feber og er træt, så eleverne skal være opmærksomme på, at du får væske undervejs 
i forløbet. 

Børge Larsen (CPR-nummer 151153-1945)

Social baggrund

Du er 64 år og har diagnoserne KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) og demens. Du 
bor i eget hjem med Elin, som du har været gift med i 40 år. Sammen har I to sønner, som 
I har god kontakt til.

Hele arbejdslivet igennem har du været bager i dit eget bageri, og Elin varetog igennem en 
årrække pasningen af bagerbutikken og firmaets regnskaber. 

Du har hele dit liv været interesseret i modeljernbaner – en interesse, som du har fælles 
med begge sønner. Derudover har sang og musik fyldt meget i dit og Elins liv. De danske 
sange har fyldt mest.

Sygehistorie

For tre år siden stoppede både du og Elin med at arbejde. Derefter blev du selv, men især 
Elin opmærksom på, at din adfærd og dine evner til at mestre almindelige dagligdags 
opgaver langsomt ændrede sig. Du mistede lysten til at foretage dig noget som helst og 
blev meget initiativløs, og samtidig blev din situationsfornemmelse ændret. Elin måtte 
erkende og acceptere, at du ikke længere var i stand til at indgå i sociale sammenhænge. 
Gentagne gange ydmygede du dig selv og Elin pga. manglende hæmninger og pli. 

Begge sønner kommer ofte i hjemmet og har talt med Elin om situationen, og om det er 
på tide, at du skal på plejehjem.

Du og Elin er meget isolerede, da de eneste, der kommer i hjemmet efterhånden, er hjem-
meplejen, fordi din demens udvikler sig. Dit ordforråd bliver mindre og mindre, og du får 
større og større ordfindingsbesvær. Du bliver frustreret, når du ikke opnår forståelse fra 
omgivelserne.

Elin tager stort ansvar i forhold til plejen af dig. Elin gør det af kærlighed, men hun er også 
flov over din adfærd.

Din situation er præget af de ting, som du ikke er i stand til at varetage på normal vis. Din 
gangfunktion er svækket, og du anvender stok. Du kan selv klare personlig hygiejne via 
guidning og kan klæde dig på med støtte fra personalet. 
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Aktuelt

Du er blevet tiltagende urolig, råbende og impulsstyret (at du gør lige, hvad der falder dig 
ind) igennem de sidste par uger. Du har haft svært ved at samarbejde om væske- og føde-
indtag og er derfor kommet i væskeunderskud (blevet dehydreret). Du faldt på vej ud til 
badeværelset i forgårs aften og blev indlagt dagen efter.

Du blev indlagt meget forslået på Aalborg Sygehus, almenmedicinsk afdeling 410. Du var 
desuden voldsomt i væskeunderskud og konfus. Du er stadig urolig og råbende. 

Ved indlæggelsen bliver der foretaget røntgenfotografering af hofte og skulder, men du 
har ingen brud.

Blodprøver viser, at du mangler væske. 

Du bliver behandlet for din dehydrering med saltvand direkte i en blodåre, men du har 
svært ved at samarbejde i forhold til det. Du får din morgenmedicin kl. 6.00.

Undervejs i opgaven skal du komme frem med dine overvejelser vedr. motion og kost, fx 
om du kan spise anderledes, så du kan få det bedre.

Medicin

Tbl. Risperidon 0,5 mg x 2 dgl. (mod uro og konfusion)

Tbl. Citalopram 10 mg x 1 dgl. (mod depression)

Inhalation Spiriva 18 mikrogram (1 pust) x 1 (for lungesygdom)

Bricanyl Turbohaler 0,5 mg (1 pust) x 4 dgl. samt p.n., maks. 2 x i døgnet (for lungesyg-
dom) 

Tbl. Pinex 1 gr x 4 dgl. (smertestillende)

P.n. Tbl. Oxapax 15 mg maks. x 1 dgl. (beroligende, gives ved behov).

Instruktioner

Når eleverne kommer, ligger du i din seng iført pyjamas. Du har en venflon (plastikslange) 
i hånden, som du piller ved. Der hænger en tom beholder, fordi du har fået saltvand i nat.

Du skal undervejs kalde på Elin, og du falder nogle gange til ro, når hun er der. Du kan 
dog også kalde på Elin, selvom hun er der.
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Eleverne har følgende opgaver hos dig: 

1. De skal undersøge blodtryk, puls m.m.

2. De skal undersøge, om du har smerter

3. De skal tjekke venflon

4. De skal hjælpe dig ud på badeværelset

5. De skal guide dig ved personlig pleje på overkroppen, inkl. tandbørstning

6. De skal guide og motivere til væskeindtag.

Ved opgave 1 skal eleverne måle dit BT, tælle din puls, tælle din vejrtrækning og måle din 
temperatur i øret. Du får en seddel i hånden, hvor dine værdier står på. Du har meget svært 
ved at samarbejde om denne opgave. Du søger ud efter Elin, og det giver dig ro, hvis du må 
holde hende i hånden. Du vil hele tiden kysse hende.

Ved opgave 2 skal eleverne finde ud af, hvor smerterne er lokaliseret, hvornår de kommer 
og hvor ofte, hvor længe de varer, og dine egne tanker om, hvorfor du har smerter. De vil 
spørge dig, om du er glad eller ked af det. Du kan ikke give dem et klart svar, så når de 
spørger om dine smerter, siger du ”jeg skal pisse”, og hvis de spørger igen, bliver du irritabel 
og begynder at sludre og siger ord, der ikke giver mening. Du må gerne ømme dig ved 
forflytning.

Ved opgave 3 skal eleverne se på din venflon. Du vil her få klistret en venflon- (plastic-) 
slange på huden. Når du skal op af sengen, skal du kobles fra beholderen, men du har 
svært ved at samarbejde.

Ved opgave 4 skal eleverne hjælpe dig med at blive komme ud af sengen. Her har du svært 
ved at samarbejde og kalder på Elin hele tiden. Hvis det går for stærkt, bliver du vred og 
skælder ud, evt. slår du ud efter eleven. Hvis eleven begynder at synge din yndlingssang, 
falder du til ro og begynder at synge med.

Ved opgave 5 skal eleverne guide dig i forhold til personlig hygiejne på din overkrop. Du skal 
prøve at følge deres anvisninger, men hvis de siger for mange ting på én gang, bliver du forvir-
ret og vred og har svært ved at følge deres guidning. Dit sprog bliver grimt (”din dumme pige”).

Ved opgave 6 skal eleverne guide og motivere dig til væskeindtag. Det har du ikke lyst til, 
da du ikke tænker, at du har brug for det. Du bliver irriteret, hvis de bliver ved. Får her også 
ordfindingsbesvær, hvis de presser dig.
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Elin Larsen

Instruktioner

Du er 62 år og har været gift med Børge igennem de sidste 40 år. 

Det er blevet sværere og sværere for dig at slappe af, fordi du hele tiden er opmærksom på 
Børge, så du får ikke slappet af og bliver mere anspændt.

Børge har råbt ad folk, der er gået forbi ude på gaden ved jeres hus, og han har råbt grimt 
ad folk, når I været ude at handle. Han har forsøgt at tisse på åbne pladser. Jeres omdøm-
me ligger dig meget på sinde. I har haft den eneste bagerbutik i byen, og den har haft et 
godt omdømme. I har altid været meget respekteret i byen.

Drengene har snakket med dig om, at det er på tide, at der skal ske noget andet; de kan 
se, du bliver mere og mere træt, og at Børge bliver dårligere og dårligere. De har talt meget 
med dig om et boligskift til Børge, da de kan se, at du aldrig kan slappe af, men som du 
siger ”det vil jeres far ikke”. 

Børges ordforråd bliver mindre, og Børge kan ikke finde de rigtige ord, men da du kender 
ham rigtig godt, ved du godt, hvad han mener. Du er altid til stede, når I har besøg af hjem-
meplejen, både for at hjælpe, men også fordi du synes, at det er pinligt, når Børge bliver 
vred og voldsom. Du kan have meget svært ved, at andre skal varetage plejen, så derfor 
blander du dig også på den kærlige måde.

Du siger bl.a. ”Jeg elsker jo min Børge, og vi har været gift i 40 år. Jeg ved lige, hvad han har brug for.”

Din opgave bliver at komme ind på scenen, når der er gået ca. 20 minutter. Du kommer 
ind og går straks hen til Børge og kysser ham goddag. Du begynder på en meget ydmyg 
måde at blande dig med fx, ”sådan gør vi ikke derhjemme”, eller ”det er bedst, hvis du gør sådan”.

Du må gerne begynde at synge ”Jeg ved en lærkerede” for Børge, hvis du bliver bedt om 
hjælp. Du bryder sammen til sidst og siger, at du ikke kan klare det mere. Det bliver svæ-
rere og sværere at have Børge hjemme, men I har lovet hinanden, at I altid vil blive sammen 
i tykt og tyndt. 

Link til frontotemporaldemens:

http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/demenssygdomme/neu-
rodegenerative-demenssygdomme/frontotemporal-demens/adfaerdsforstyrrelser-
ved-frontotemporal-demens/ 




