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Opgave 2. Praktisk sygeplejeopgave

Materiale til skuespillere
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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)



DM i SOSU 2017

i S
K

IL
L

S

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 2. Praktisk sygeplejeopgave, case

Skift af stomipose

I arbejder i hjemmeplejen som social- og sundhedsassistentelever.

I skal ud til Ellen, som har en ileostomi pga. mangeårig colitis ulcerosa.

Ellen Hansen (simulationsdukke)

Social baggrund

Ellen Hansen er 76 år, og hun er gift med Hans. De har to voksne sønner, Torben og Niels. 
Begge sønner er gift og har hver to voksne børn. Ellen og Hans bor i eget hus og har en god 
økonomi. Ellen er pensioneret sekretær.

Ellen og Hans vægter samvær med familien meget højt. Det ene barnebarn er gravid, og 
venter Ellen og Hans’ første oldebarn, hvilket de ser meget frem til.

Anamnese

Ellen fik diagnosen colitis ulcerosa som 35-årig. Hun levede med sygdommen i mange år, 
hvor hun næsten ingen symptomer havde. Efter perioder, hvor der var hyppige blodige 
diarréer, abdominale smerter, træthed, appetitløshed og vægttab, valgte man at operere 
Ellen, og hun fik anlagt en ileostomi. Ellen passer selv sin ileostomi, men har en aftale med 
hjemmeplejen om, at hun altid kan kalde ved problemer.

Aktuel situation

Ellen har fået influenza, temperaturen er 38,5 °C, og hun er træt og afkræftet. Hun har 
tilkaldt hjemmeplejen for at få hjælp til skift af sin ileostomi.

I har tidligere været ude hos Ellen. Ellen og jeres vejleder aftaler, at I tager derud.
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Opgave 2. Praktisk sygeplejeopgave, konkurrenceopgaver

Skift af stomipose

Forberedelse: 4 minutter

Udførelse: 13 minutter

Evaluering: 3 minutter.

Opgaver:
I skal:

 � Skifte Ellens stomipose

 � Hjælpe Ellen med eventuelle øvrige behov. 

I skal efter denne plejeopgave ikke dokumentere.
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Opgave 2. Praktisk sygeplejeopgave, vejledning til 
skuespiller

Skift af stomipose

Baggrund 

Social baggrund

Du hedder Ellen Hansen, er 76 år og er gift med Hans. I har to voksne sønner, Torben og 
Niels. Begge sønner er gift og har hver to voksne børn. I bor i eget hus og har en god øko-
nomi. Du er pensioneret sekretær.

I vægter samvær med familien meget højt. Det ene barnebarn er gravid, og venter jeres 
første oldebarn, hvilket I ser meget frem til. Du skal hækle dåbskjolen, hvilket du er meget 
stolt af.

Anamnese

Du fik diagnosen colitis ulcerosa (betændelsessygdom i tarmen) som 35-årig. Du har levet 
med sygdommen i mange år, hvor du næsten ingen symptomer havde. Efter perioder, hvor 
du havde mange blodige diarréer, mavesmerter, træthed, appetitløshed og vægttab, valgte 
man at operere dig, og du fik anlagt en ileostomi (tyndtarmen lagt ud på maven). Du pas-
ser selv din ileostomi, men har en aftale med hjemmeplejen om, at du altid kan tilkalde 
hjælp ved problemer.

Aktuel situation

Du har fået influenza, temperaturen er 38,5 °C, og du er træt og afkræftet. Du har tilkaldt 
hjemmeplejen for at få hjælp til skift af din ileostomi.

Hjemmeplejen har tidligere været ude hos dig. Du og en fra hjemmeplejen aftaler, at det er 
to elever, der kommer. Du har tidligere hilst på eleverne.

Instruktioner

Du har altid været positiv og udadvendt, men lige nu er du træt og sløv. Du har altid ord-
net din stomi selv, så derfor vil du gerne have, at eleverne udfører stomiskiftet, som du ple-
jer, og derfor kan du godt være lidt dirigerende. Du kan godt lide, at der er orden i tingene.

Du spørger til den pleje, som eleverne udfører.



DM i SOSU 2017

i S
K

IL
L

S

33

Fx: 

 � Hvorfor de gør, som de gør? Altså mange Hv-spørgsmål. Fx hvorfor de vil skifte i 
sengen, da du plejer at gøre det på badeværelset. Hvorfor de evt. tager dynen af dig, 
da det er koldt, eller hvis de ikke tager dynen af, hvorfor så det, da den jo kan blive 
snavset? Osv.

 � Du spørger ind til den forværring, der er kommet. Hvad kan du gøre for at få det 
bedre? 

 � Du er mismodig og træt af situationen. Du spørger eleverne, hvad de tror, at der kan 
være i vejen med dig.

Du er træt af situationen, og det hele bliver absolut ikke bedre, da du opdager, at der er læk 
i sengen. Du er glad for, at hjemmeplejen kan komme og hjælpe, men dette er jo pinligt og 
ALDRIG sket før.

Du spørger ind til, hvorfor dette kunne ske. Ikke bebrejdende, nærmere undrende, Fx:

 � Er det mon, fordi de tog dynen af lidt for hurtigt? 

 � Er det mon, fordi du har ventet for længe på, at de skulle komme? (Men du ved jo 
nok, at de gør, hvad de kan)

 � Er det mon fordi, du nu igen skal have en ny slags pose/pladesystem? (Hvilket du 
absolut ikke orker).

Hvis eleverne taler indbyrdes, spørger du ind til, hvad de siger/mener med det, de siger. El-
ler vender tilbage til noget, de har sagt for et stykke tid siden, for at få styr på det.

Du har ikke tid til at ligge i sengen, da du venter dit første oldebarn og har fået den store 
ære at skulle hækle dåbskjolen. Du har lige fået billedet af kjolen og vil gerne i gang, da det 
er et stort projekt, og det skal være ordentligt.




