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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 3. Pleje og rehabilitering på plejecenter, case

Pleje og støtte af borgere ud fra en rehabiliterende tilgang

I arbejder som social- og sundhedsassistentelever på Plejecenter Bakkedalen.

Centret har plads til 30 borgere, og det er inddelt i tre afdelinger med hver 10 borgere. På 
hver afdeling er der plads til to borgere på aflastning.

Personalet på Bakkedalen består af sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og social- 
og sundhedsassistenter, og der er mulighed for samarbejde med ergo- og fysioterapeuter.

Arbejdet på Bakkedalen foregår efter en rehabiliterende tilgang. Udgangspunktet er bor-
gerens ønsker, mål og valg, da borgeren er hovedperson i sit eget liv. 

I møder i dagvagt kl. 7.30.

Asger Gren (CPR-nummer 030444-1091)

Social baggrund

Asger Gren er 72 år. Han blev for 10 år siden pensioneret fra et job som værkfører på et 
autoværksted. Asger er gift med Elisabeth, der nu bor alene i det hus, som parret selv byg-
gede for ca. 30 år siden. Asger og Elisabeth mødte hinanden i en sen alder, og det var ikke 
muligt for dem at få børn, hvilket var en stor sorg for dem. 

Asger har altid haft en passion for biler, hvilket også var årsagen til, at han valgte at blive 
automekaniker. Han har igennem mange år arbejdet med at restaurere en gammel Morris 
Roadster fra 1936. De sidste år inden Asger blev syg, var han og Elisabeth på mange ture 
sammen med veteranbilklubben. Dengang brugte han også lang tid på at vedligeholde og 
reparere huset, som altid tog sig pænt ud, og i vinterhalvåret brugte han lang tid med sin 
frimærkesamling.

Anamnese

Asger fik for tre måneder siden en apoplexia cerebri, sandsynligvis pga. hypertension. Han 
har en skade i højre hjernehalvdel med venstresidig hemiparese og kropsneglect til følge. 
Han blev efter indlæggelsen udskrevet til et genoptræningsforløb på en rehabiliteringsaf-
deling, og efter små to måneder flyttede han ind på plejecenter Bakkedalen, da han ikke 
længere formåede at bo i egen bolig, og da det ville blive en for stor belastning for Elisa-
beth. Han har nu boet i fire uger på Bakkedalen.
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Aktuel situation

Asger kan støtte på benene, men har ingen gangfunktion, og han er derfor kørestolsbru-
ger. Han har derudover nedsat kraft og styring af venstre arm og hånd. 

Asger kan ikke forstå, at han skal bo på Bakkedalen, for han mener ikke, at han har nogen 
problemer. Han føler, at personalet pylrer om ham og overvåger alt, hvad han gør. Perso-
nalet finder ofte Asger på gulvet, fordi han selv har rejst sig og forsøgt at gå. Personalet 
hjælper Asger op igen ved hjælp af Raizar (Liftup DK). 

Se funktionen af Raizar her: www.youtube.com/watch?v=ug--PAeznw8 

Der kommer en ergoterapeut og en fysioterapeut for at træne med Asger to gange ugentligt. 

Medicin

Tbl. Spirix 50 mg x 2 dgl.

Mikstur Laktulose 15 ml x 2 dgl.

Tbl. Magnyl 150 mg x 1 dgl.

Tbl. Simvastatin 40 mg, nocte

P.n. Tbl. Imovane 7,5 mg, nocte.

Lisbeth Knudsen (CPR-nummer 120729-1064)

Social baggrund

Lisbeth Knudsen er 87 år. Hun er tidligere butiksbestyrerinde og har boet på Bakkedalen i 
syv år. Lisbeth blev aldrig gift, havde social omgang med mange mænd, men mødte aldrig 
den store kærlighed. Lisbeth har ikke selv børn, men har altid haft et meget nært forhold 
til sine nevøer og niecer, som ofte kommer for at besøge hende.

Lisbeth var glad for sit arbejde som bestyrer af en dametøjsforretning. I sit arbejde stiftede 
hun bekendtskab med mange mennesker, som hun mødte med venlighed og et smil.

I fritiden holdt Lisbeth meget af at være i selskab med sig selv, hvor hun læste meget og 
lyttede til musik fra Dansktoppen.

Hver torsdag gik Lisbeth til korsang. Med koret sang hun de kendte danske sange og var 
endda ude at optræde nogle få gange.
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Hver søndag sad Lisbeth troligt og lyttede til Giro 413, mens hun var omgivet af sine fire 
katte.

Anamnese

Lisbeth Knudsen har fået diagnosen Alzheimers demens. Hun har desuden ødemer i un-
derekstremiteterne, og hun er ofte plaget af sår på benene. Hun plejer at anvende støtte-
strømper. Hun får ofte betændelse i øjnene.

Aktuel situation

Lisbeth Knudsen har nedsat gangfunktion pga. slidgigt i knæ og ankelled. Hun bevæger 
sig rundt ved hjælp af et gangstativ.

Lisbeth får hjælp til personlig pleje, og i den forbindelse kan hun være udadreagerende. 
Hun har svært ved at forstå, hvad der sker. Både nat og dag er Lisbeth meget urolig. Hun 
har en søgende adfærd og piller ved de ting, hun kommer forbi.

Personalet hører hende ofte om natten, hvor hun kalder på Aramis, hendes gamle afdøde 
norske skovkat, mens hun er på vej ud af sengen. Hun har efterfølgende svært ved at falde 
i søvn igen.

I samarbejde med en ergoterapeut er det nu blevet besluttet at afprøve en sansestol, en 
kugledyne om natten og en Justocat om dagen med den hensigt at få Lisbeth til at falde 
til ro.

Læs om Justocat her: http://www.justocat.com/da/experiences/

Medicin

Tablet multivitamin x 1 dgl.

Furix 40 mg x 1 dgl.

Kaleorid 750 mg x 1 dgl.

Pinex 1 gr x 4 dgl.

Kloramfenikol 1 dråbe x 4 dgl. (seponering d. 30/1-2017).
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Opgave 3. Pleje og rehabilitering på plejecenter, 
konkurrenceopgaver

Pleje og støtte af borgere ud fra en rehabiliterende tilgang

Tidsramme:
Forberedelse:10 minutter

Gennemførelse: 30 minutter

Evaluering: 5 minutter.

I møder i dagvagt kl. 7.30. I sidder til morgenmøde, og I bliver her bekendt med, at Børge 
Larsen i går flyttede ind på jeres tomme aflastningsplads.

Børge er netop udskrevet fra almenmedicinsk afdeling 410 på Aalborg Universitetshospi-
tal efter et fald og voldsom dehydrering. Da Børges væsketal var normale, påtænkte man 
en udskrivelse, hvilket medførte, at hustruen brød sammen. Hun kunne ikke overskue at 
få ham hjem allerede. Det aftales derfor, at Børge får et aflastningsophold på Bakkedalen.

Børge er stadig lidt øm og forslået efter faldet, og han forstår ikke, hvad der sker omkring 
ham.

Børge har haft svært ved at sove, og nattevagten har hjulpet ham i tøjet.

Asger Gren
I skal:

 � Hjælpe Asger med at komme ud af sengen

 � Hjælpe Asger med øvre morgenpleje, herunder at få tænderne børstet og blive bar-
beret

 � Hjælpe Asger i tøjet

 � Hjælpe Asger med de behov, han i øvrigt må have

 � Dokumentere jeres handlinger.



DM i SOSU 2017

i S
K

IL
L

S

47

Lisbeth Knudsen
Lisbeth faldt i går og har fået en hudafskrabning på højre underekstremitet. 

I skal:

 � Skifte forbinding på højre UE (hudafskrabning)

 � Anlægge kompressionsforbinding på højre ben og støttestrømpe på venstre ben

 � Hjælpe Lisbeth til fællesrummet, hvor I skal servere morgenmad

 � Dryppe Lisbeths øjne med Kloramfenikol

 � Give Lisbeth medicin

 � Hjælpe Lisbeth med de behov, hun måtte have

 � Dokumentere jeres handlinger.

Børge Larsen
I skal:

 � Hjælpe Børge med morgenmaden i fællesrummet

 � Hjælpe Børge med indtag af væske

 � Give Børge medicin

 � Hjælpe med de behov, som Børge måtte have.

 � Dokumentere jeres pleje. 
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Opgave 3. Pleje og rehabilitering på plejecenter, vejledning 
til skuespillere

Pleje og støtte af borgere ud fra en rehabiliterende tilgang

I er beboere, som bor på Plejecenter Bakkedalen.

Centret har plads til 30 borgere, og det er inddelt i tre afdelinger med hver 10 borgere. På 
hver afdeling er der plads til to borgere på aflastning.

Personalet på Bakkedalen består af sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og social- 
og sundhedsassistenter samt mulighed for samarbejde med ergo- og fysioterapeuter.

Arbejdet på Bakkedalen foregår efter en rehabiliterende tilgang. Udgangspunktet er bor-
gerens ønsker, mål og valg, da borgeren er hovedperson i sit eget liv. 

Social- og sundhedsassistenterne møder i dagvagt kl. 7.30 og får til opgave at hjælpe jer 
med forskellige opgaver.

Asger Gren (CPR-nummer 030444-1091)

Social baggrund

Du er 72 år. Du blev for 10 år siden pensioneret fra et job som værkfører på et autoværk-
sted. Du er gift med Elisabeth, der nu bor alene i det hus, som I selv byggede for ca. 30 år 
siden. Du og Elisabeth mødte hinanden i en ret sen alder, og det var ikke muligt for jer at 
få børn, hvilket var en stor sorg for jer. 

Du har altid haft en passion for biler, hvilket også var årsagen til, at du valgte at blive autome-
kaniker. Du har igennem mange år arbejdet med at restaurere en gammel Morris Roadster 
fra 1936. De sidste år, inden du blev syg, var Elisabeth og du på mange ture sammen med 
veteranbilklubben. Dengang brugte du også lang tid på at vedligeholde og reparere huset, 
som altid tog sig pænt ud, og i vinterhalvåret brugte du lang tid med din frimærkesamling.

Sygehistorie

Du fik for tre måneder siden en apoplexia cerebri (blodprop eller hjerneblødning), sand-
synligvis pga. forhøjet blodtryk. Du har en skade i højre hjernehalvdel med lammelse i 
venstre side af kroppen og det, der kaldes neglekt. Dvs. at du ikke er opmærksom på den 
syge side. Du blev efter indlæggelsen udskrevet til et genoptræningsforløb på en rehabi-
literingsafdeling, og efter små to måneder flyttede du ind på plejecenter Bakkedalen, da 
du ikke formår at bo i egen bolig længere, og da det ville blive en for stor belastning for 
Elisabeth. Du har nu boet fire uger på Bakkedalen.
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Aktuel situation

Du kan støtte på benene, men har ingen gangfunktion, og du bruger derfor kørestol. Du 
har derudover nedsat kraft og styring af venstre arm og hånd. 

Du kan ikke forstå, at du skal bo på Bakkedalen, for du mener ikke, at du har nogle proble-
mer. Du føler, at personalet pylrer om dig og overvåger alt, hvad du gør. Personalet finder 
dig ofte på gulvet, fordi du selv har rejst dig og forsøgt at gå. Personalet hjælper dig op igen 
ved hjælp af Raizar (Liftup DK). 

Se funktionen af Raizar her: Raizar: www.youtube.com/watch?v=ug--PAeznw8 

Der kommer en ergoterapeut og en fysioterapeut for at træne med dig to gange ugentligt. 

Medicin: 

Tbl. Spirix 50 mg x 2 dgl. (vanddrivende)

Mikstur Laktulose 15 ml x 2 dgl. (afføringsmedicin)

Tbl. Magnyl 150 mg x 1 dgl. (forebyggende mod blodpropper)

Tbl. Simvastatin 40 mg, nocte (nedsætter kolesterol i blodet)

P.n. Tbl. Imovane 7,5 mg, nocte (sovemedicin).

Instruktioner

Når eleverne kommer, ligger du i din seng og sover. Du er iført undertrøje, en klassisk 
gammeldags underbuks (a la Hammerthor) samt strømper, der er trukket godt op ad 
skinnebenet.

Eleverne får følgende opgaver hos dig:

 � Hjælpe dig ud af sengen

 � Hjælpe dig med morgenpleje, herunder at få børstet tænder og blive barberet

 � Hjælpe dig med at få tøj på.

Hvis eleverne laver noget andet, end der står beskrevet i deres opgaver, skal du lade dem 
gøre det, medmindre det drejer sig om nedre hygiejne. Hvis de går i gang med nedre hy-
giejne, skal du stoppe dem og sige, at det har du selv klaret, da du tidligere var oppe på 
toilettet.
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Du kan støtte på benene, men har ingen gangfunktion, og du er derfor kørestolsbruger. 
Du kan ikke selv komme op at sidde på sengekanten. Eleverne skal hjælpe dig, og du gør, 
som de siger. Spørger de dig, så kan du sagtens selv komme op. Du siger: ”Gå du/I bare igen. 
Du/I har travlt, og jeg kan sagtens selv komme ud af sengen”. Du er venlig, og du smiler, mens du 
siger det. Du kan godt komme op at stå og ned at sidde i kørestolen, da du bærer det meste 
af din vægt på det højre ben og kun støtter ganske let med venstre.

Du har derudover nedsat kraft og styring af venstre arm og hånd. Det betyder, at du stort 
set ikke kan bruge din venstre arm. Du kan kun svinge ganske lidt med armen, du kan bøje 
den ganske lidt, og du kan bruge fingrene en lille smule.

Du kan ikke forstå, at du skal bo på Bakkedalen, for du mener ikke, at du har nogle pro-
blemer. Du føler, at personalet pylrer om dig og overvåger alt, hvad du gør. Du har pga. 
din hjerneskade ikke indsigt i din egen sygdom. Du siger ofte: ”Hvorfor er det, at jeg skal være 
her?” ”Nu vil jeg altså gerne hjem til Elisabeth.” ”Hold nu op med at pylre om mig, jeg kan jo sagtens 
selv.” Du bliver aldrig vred. Du skifter mellem at være frustreret, appellerende og ked af det, 
når snakken kommer til at handle om, at du bor på plejecenter Bakkedalen.

Du har dét, som eleverne vil kalde neglekt eller måske kropsneglekt. Dette betyder, at du 
ikke er opmærksom på din venstre side af kroppen. 

Din venstre arm vil derfor komme til at hænge ned i kørestolshjulet, når du sidder eller 
kører i kørestolen. Du vil ikke bruge armen til noget, medmindre eleverne opmuntrer dig 
til at bruge den sammen med den anden arm eller ved fysisk at guide din lamme arm. 

Hvis du selv får til opgave at barbere dig, bruger du højre hånd. Men du skal ikke barbere 
dig i venstre side af ansigtet. Spørger eleverne, om du er færdig, siger du ja. Du skal ellers 
gøre, hvad eleverne beder dig om. Hvis eleverne fx barberer dig, vasker dig m.m, så skal du 
begynde at tale meget om, at de pylrer om dig, og at du vil hjem (som beskrevet ovenfor). 
Hvis eleverne selv lader dig gøre tingene, enten ved at guide dig verbalt eller fysisk (dvs. 
sige, hvad du skal gøre, eller fysisk føre dine hænder), skal du være stille og ellers kun re-
spondere på det, de siger. Ved påklædning er du ikke opmærksom på, at tøjet skal sidde 
ordentligt i din venstre side.

I de situationer hvor du kan komme til det, lader du armen hænge ned langs siden. Du 
prøver desuden at rejse dig fra kørestolen et par gange. Du er ikke opmærksom på, at du 
ikke kan gå - dette er et symptom på den hjerneskade, som du har fået.

Hvis eleverne spørger, om du vil have morgenmad, skal du svare, at du ikke er sulten. Du 
skal sige, at nattevagten har givet dig morgenmad og din morgenmedicin.

Du taler meget om din bil, da du er meget stolt af det arbejde, som du har lavet med den. 
Du taler også om dit hus og din frimærkesamling. Din samling er meget stor, og den har 
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ret stor værdi. Din frimærkesamling ligger i reolen/på bordet, og du vil gerne vise den frem 
for eleverne.

Du er stadig meget forelsket i Elisabeth, og det siger du gerne højt.

Lisbeth Knudsen (CPR-nummer 120729-1064)

Social baggrund

Du er 87 år. Du er tidligere butiksbestyrerinde og har boet på Bakkedalen i syv år. Du blev 
aldrig gift, havde social omgang med mange mænd, men mødte aldrig den store kærlig-
hed. Du har ikke selv børn, men har altid haft et meget nært forhold til dine nevøer og 
niecer, som ofte kommer for at besøge dig.

Du var glad for dit arbejde som bestyrer af en dametøjsforretning. I dit arbejde stiftede du 
bekendtskab med mange mennesker, som du mødte med venlighed og et smil.

I fritiden holdt du meget af at være i selskab med dig selv, hvor du læste meget og lyttede 
til musik fra Dansktoppen.

Hver torsdag gik du til korsang. Med koret sang du de kendte danske sange og var endda 
ude at optræde nogle få gange.

Hver søndag sad du troligt og lyttede til Giro 413, mens du var omgivet af dine fire katte.

Sygehistorie

Du har fået diagnosen Alzheimers demens. Du har desuden hævede ben og er ofte plaget 
af sår på benene. Du plejer at anvende støttestrømper. Du får ofte betændelse i øjnene.

Aktuel situation

Du har nedsat gangfunktion pga. slidgigt i knæ og ankelled. Du bevæger dig rundt ved 
hjælp af et gangstativ. Du er meget foroverbøjet og ”hænger” i gangstativet.

Du får hjælp til personlig pleje, og i den forbindelse kan du være udadreagerende, dvs. at du 
fx kan finde på at tale højt eller slå ud. Du har svært ved at forstå, hvad der sker. Både nat og 
dag er du meget urolig. Du har en søgende adfærd og piller ved de ting, du kommer forbi.

Personalet hører dig ofte om natten, hvor du kalder på Aramis, din gamle afdøde norske 
skovkat, mens du er på vej ud af sengen. Du har efterfølgende svært ved at falde i søvn igen.

I samarbejde med en ergoterapeut er det nu blevet besluttet at afprøve en sansestol, en 
kugledyne om natten og en Justocat om dagen med den hensigt at få dig til at falde til ro.
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Læs om Justocat her: http://www.justocat.com/da/experiences/

Medicin

Tablet multivitamin x 1 dgl. (vitaminpille)

Furix 40 mg x 1 dgl. (vanddrivende)

Kaleorid 750 mg x 1 dgl. (salttilskud)

Pinex 1 g x 4 dgl. (smertestillende)

Kloramfenikol 1 dråbe x 4 dgl. (indtil d 30/1-2017) (mod øjenbetændelse).

Instruktioner

Du sidder umiddelbart uden for din stue på en almindelig stol, med dit gangstativ ved 
siden af, så du kan se, hvad der sker på fællesarealet. Du sidder og piller ved blomsterne på 
sofabordet foran dig, eller hvad du ellers kan få fingre i. 

Nattevagten har hjulpet dig med nedre hygiejne, og du sidder nu iført en fin kjole med et 
lille tæppe om benene. Du har en støttestrømpe på venstre ben og skal have lagt en forbin-
ding på det højre ben. Du bruger desuden briller, der er ret fedtede i dag.

Eleverne har følgende opgaver hos dig: 

 � Skifte forbinding og anlægge kompressionsforbinding

 � Hjælpe dig ud i fællesrummet, hvor de skal servere morgenmad

 � Dryppe dine øjne.

Du fik aldrig selv børn, men har altid haft et meget nært forhold til dine nevøer og niecer, 
som ofte kommer for at besøge dig. Du snakker især om Vibeke og Anders. De er din søster 
Maries børn, som du ofte har passet, lige siden de var små, og som du har et helt særligt 
forhold til. Du har billeder af Vibeke og Anders stående fremme, og siger tit bare ”Vibeke? 
Anders?”

Du får hjælp til personlig pleje, og i den forbindelse kan du være udadreagerende, fx blive 
gal. Du skal ikke umiddelbart have hjælp til personlig hygiejne af eleverne, men gør ele-
verne noget i den retning, gør du, som de siger.

Du har svært ved at forstå, hvad der sker. Hvis eleverne ikke holder øjenkontakt med dig, 
og kort og præcist fortæller dig, hvad der skal foregå, begynder du at blive vred. Du truer 
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med hånden og siger: ”Uhhhhh, din grimme tøs/dreng”, ”åhhhh, jeg bliver vred” eller ”for filan 
da, nu skærer jeg altså tænder”. Du har svært ved at fremstamme det, men man kan sagtens 
forstå det og forstå, at du bliver vred.

Du har været vågen i nat og har ledt efter Aramis, din afdøde kat. Du havde efterfølgende 
svært ved at falde i søvn igen. Det er derfor, at du allerede er oppe, da nattevagterne har vur-
deret, at det var bedre, at du blev hjulpet ud af sengen, fremfor at du selv forsøgte at stå op.

I samarbejde med en ergoterapeut er det besluttet, at du skal afprøve en sansestimule-
rende kuglestol, en kugledyne  og en Justocat (en ”tøj-kat”) om dagen med den hensigt at 
få dig til at falde til ro. Hvis eleverne giver dig katten og/eller sætter dig i stolen, skal du 
falde til ro og være rolig.

Hvis eleverne tænder for musik (dansktop), mens du sidder med katten, skal du nynne 
med og se glad ud. Det samme gælder, hvis eleverne begynder at synge dansktopmusik 
med/for dig.

Læs evt. om Justocat her: www.justocat.com/da/experiences/

Børge Larsen
Børge Larsens baggrund er beskrevet i opgave 1.

Instruktioner

Du er netop udskrevet fra almenmedicinsk afdeling 410 på Aalborg Universitetshospital 
efter et fald og voldsom væskemangel. Hospitalet ville sende dig hjem i går, men det fik din 
kone, Elin, til at bryde helt sammen. Hun kunne ikke overskue at få dig hjem allerede. Det 
aftales derfor, at du får et aflastningsophold på Bakkedalen.

Du er stadig lidt øm og forslået efter faldet, og du forstår ikke, hvad der sker omkring dig.

Du har haft svært ved at sove, og nattevagten har hjulpet dig i tøjet. Du sidder ved et bord 
i opholdsstuen og skal have serveret morgenmad. I starten af casen sidder du stille, piller 
lidt ved det, der er på bordet, og ser dig forvirret omkring. Efter et stykke tid begynder du 
at kalde på Elin. Eleverne vil komme og servere morgenmad for dig, og her vil du spørge 
efter Elin og gerne flere gange. De skal motivere dig til at drikke. Hvis de serverer vand for 
dig, vil du have saftevand, for det plejer du at få. Du spiser lidt af maden, men piller også i 
den. Undervejs kalder du på Elin.

Flere gange forsøger du at rejse dig op, og efter ca. 20 min falder du, da du vil over i læ-
nestolen, og eleverne skal hjælpe dig op vha. et hjælpemiddel. Du har ikke slået dig, men 
bliver forvirret og kalder på Elin. Når du bliver placeret i lænestolen, falder du til ro og 
falder i søvn.




