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Opgave 1. Sygepleje og rehabilitering på plejecenter, case

Støtte til borgere i akut aflastning

I arbejder som social- og sundhedsassistentelever på plejecenteret Solkrogen i Næstved 
Kommune, hvor der er plads til 90 beboere. 

Centeret har 10 akutte aflastningspladser, der er organiseret i en selvstændig enhed, som 
er bemandet med personale hele døgnet. Personalet i aflastningsenheden består af social- 
og sundhedsassistenter. 

Solkrogen har desuden løbende social og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende. 
Der er mulighed for tilkald af sygeplejerske og terapeuter fra plejecenteret. 

Alle forløb/ophold på aflastningsenheden er tidsbegrænsede, og længden af opholdene 
afhænger af den enkelte borger. Det er en blanding af borgere med behov for rehabilitering 
og aflastning, indimellem er der også borgere i palliative og terminale forløb i enheden.  

I møder i dagvagt kl. 7.00 i aflastningsenheden og har ansvaret for at yde sygepleje og om-
sorg for Finn Børgesen og Karen Bjørnholdt. 

Finn Børgesen 100838-1157

Livshistorie

Finn Børgesen er 80 år, og han mistede sin kone, Gurli, for godt et år siden. De har tre børn 
på 59, 57 og 51 år, syv børnebørn og et oldebarn. Datteren Hanne på 57 år bor i nærheden 
og arbejder som social- og sundhedsassistent. Finn bor alene i sit hus.

Finn er uddannet lærer og har tilbragt hele sit arbejdsliv i folkeskolen. Han var meget glad 
for arbejdet. 

Finn og Gurli havde en stor omgangskreds. De nød at være sammen med deres venner el-
ler med Finns søster og hendes familie.

Efter Gurlis død har Finn levet et mere tilbagetrukket liv, da Gurli var den af de to, som var 
mest socialt anlagt. For et halvt år siden fik Finn konstateret cancer coli og fik anlagt ko-
lostomi. Efter operationen var Finn i akut aflastning på plejecenteret Solkrogen i 4 uger. 
Finn fik bl.a. hjælp til at pleje sin stomi, og han blev nødet til at spise og drikke og gå små 
ture i området og hyggede sig med de øvrige beboere. 

Finn kunne ikke motiveres til at lære at passe sin stomi, og da han efter aflastningsop-
holdet skulle hjem i egen bolig, fik han visiteret hjemmehjælp. Finn gennemgik både ke-
moterapi og strålebehandling, hvilket gjorde ham tiltagende træt og kraftesløs. Finn fik 
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efterhånden mere brug for hjælp til medicin, mad og drikke, stomipleje og rengøring samt 
støtte til personlig hygiejne. 

Finn magtede kun samvær med de allernærmeste. Hans datter Hanne og hendes mand 
tog sig efterhånden af alt vedrørende indkøb og vedligeholdelse af hus og have. Børnene 
har opfordret Finn til at sælge huset, men det kan Finn ikke overskue, da det rummer så 
mange gode minder fra hans liv sammen med Gurli. 

Den seneste måned har Finn udviklet tiltagende diffuse mavesmerter og lændesmerter. På 
grund af træthed og smerter har Finn opholdt sig mere og mere i sin seng i stuen. Datteren 
Hanne er kommet i hjemmet næsten dagligt. Finn har kun magtet korte besøg.

For 2 uger siden viste en PET-scanning, at der var metastaser i tarm, bughule, lever og lun-
ger. I samråd med læge og familie besluttede Finn at afbryde al kurativ behandling. Finn 
blev erklæret terminal.

Nuværende situation  

Finn Børgesen er nu kommet på aflastning, hvor han er tiltagende dårlig, plaget af smerter 
og bliver mere og mere afkræftet, som dagene går.

Finn er primært sengeliggende, men kommer dog op et par gange i døgnet. Finn har sta-
dig gangfunktion og kan gå korte afstande med rollator. Finn ligger i en Opus 5-hospitals-
seng, hvilket letter mobilisering og lejring.

Finn bliver sengebadet og har ikke selv overskud til at bidrage til den personlige pleje. Finn 
deltager ikke i stomipleje, men giver ofte udtryk for, at han er bange for, at stomiposen 
ikke holder tæt.

Finn har tabt sig 8 kg på et halvt år og vejer nu 61 kg. Finn har stort set ingen appetit, han 
spiser og drikker sparsomt. Han er generet af mundtørhed og kvalme og får kvalmestil-
lende medicin PN. 

Finn er blevet tilknyttet det palliative team, som har justeret den smertestillende behand-
ling. Nu har han smerteplaster og får morfin PN igennem subkutan injektion i en fastlig-
gende kanyle. 

Datteren Hanne kommer dagligt. Hun har spurgt personalet, om de kan sikre, at Finn kan 
blive på aflastningen i den sidste tid. Finn har sagt til nattevagten, at han gerne vil hjem 
og dø ligesom Gurli, men han kan ikke overskue det praktiske og har ikke talt med Hanne 
om det endnu.
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Medicin

Tbl. Panodil 1 g x 4 

Laxoberal 5 dr. x 1 vesp. 

Depotplaster Durogesic 12 mikrogram/time hver 3. dag efter skema 

PN. Inj. Morfin 2,5 mg s.c. maks. x 6 dgl. 

PN. Laxoberal 1 dr. ekstra pr. inj. morfin 2,5 mg 

PN. Tbl. Metoclopramide 10 mg maks. x 3 dgl.

Ekstra info

Kort introvideo om Opus 5-hospitalsseng: www.youtube.com/watch?v=HsdStRGETts
&feature=youtu.be

Quickguide: https://hmi-basen.dk/blobs/seriedok/1099/44109.pdf

Karen Bjørnholdt 100237-1344

Livshistorie

Karen Bjørnholdt er 82 år. Hun er gift med Ejnar på 84 år, og sammen har de i mange år 
drevet en mindre planteskole. De har to sønner, Jens på 59 og Jonas på 57 år, og i alt fem 
børnebørn samt to små oldebørn. Jens bor 10 km fra forældrene, og Jonas bor med sin 
familie i Norge.

Karen er opvokset på en gård sammen med sine forældre, lillesøster og tre ældre brødre. 
Efter sin skolegang kom hun ud at tjene på en større gård på egnen. Som 19-årig blev hun 
stormende forelsket i Ejnar, som hurtigt friede til hende.  

Karen og Ejnar overtog i en ung alder planteskolen. Karen har altid været flittig og arbejd-
som, hun har holdt huset pænt, lavet god mad og hjulpet Ejnar med planteskolen. Særligt 
roser, stauder og farvestrålende sommerblomster har Karen nydt at arbejde med. 

De har altid haft både katte og hund, og særligt labradoren Walter var Karen meget knyt-
tet til. 

Karen og Ejnar holdt sjældent fri, men uden for sæsonen var de rundt at opleve Danmark. 
Karen har holdt meget af at vandre og gå stavgang.
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Med årene har Karen udviklet smerter i bevægeapparatet og slidgigt i fingrene. Hun er dog 
nogenlunde smertefri, når hun blot tager sin smertestillende medicin.

For 15 år siden blev Ejnar ramt af en blodprop i hjertet, og Karen blev bange for at miste 
ham. Efterfølgende havde Ejnar svært ved at fortsætte det hårde arbejde på trods af hjælp 
fra Jens og en medarbejder. Derfor afviklede de planteskolen.

De flyttede i et parcelhus med en stor have, hvor de stadig bor. Det har været en omvælt-
ning for dem begge, at de ikke længere skal arbejde. I stedet har de brugt tiden i haven og 
til samvær med familien og den lille vennekreds. De begyndte at spille kort, gå lange ture 
med hunden og se naturprogrammer i TV. Mindst én gang om året besøger de Jonas og 
hans familie i Norge. Da Karen blev 75 år, forærede børnebørnene hende en iPad og lærte 
hende at spille sjove spil, læse nyheder og føre videosamtaler med børnebørnene på den. 

For adskillige år siden begyndte det at knibe med hukommelsen, og Karen glemte, hvor 
hun havde lagt ting. Karen, som ellers havde været pertentlig, fik svært ved at holde huset 
og lave mad. For 3 år siden fik Karen konstateret Alzheimers sygdom og begyndte behand-
ling med Aricept. Sygdommen udviklede sig, og Karen blev tiltagende forvirret og fik brug 
for hjælp til basale færdigheder som personlig hygiejne og påklædning. Ejnar har været 
god til at støtte Karen og overtage de opgaver, som hun ikke kunne magte. Med tiden er 
der dog blevet tilknyttet hjemmepleje til personlig hygiejne, medicinadministration og 
rengøring. 

Karen har svært ved at finde ordene og bliver frustreret, hvis man ikke forstår, hvad hun 
vil sige. Hun er glad for at gå ture, men har flere gange haft svært ved at finde hjem og har 
været gået fra hjemmet uden sko og jakke på. Karen kan finde på at stå op om natten og 
kalde på drengene. Hun har sommetider svært ved at genkende andre mennesker. Karen 
glemmer at spise og drikke, hvis ikke hun bliver mindet om det. Karen giver ofte udtryk 
for smerter i ryg, knæ og hofter.

Nuværende situation

Karen er kommet på akut aflastning for 2 dage siden, fordi Ejnar blev indlagt med en blod-
prop i hjertet. Sønnen Jens og svigerdatteren Helle har været der med tøj og nogle billeder 
og fortalt Karen, at Ejnar er i bedring, men skal forblive indlagt. De har foreslået at tage 
Karen med på sygehuset for at besøge Ejnar.

Karen er rastløs og går søgende omkring i afdelingen. Af og til nipper hun i potteplan-
terne. Hun kan ikke forstå, hvorfor hun skal være der, og vil gerne hjem til Ejnar og til 
sine forældre. Hun bliver vred, når personalet prøver at hjælpe hende, og har slået ud efter 
personale i forbindelse med personlig hygiejne. Karen finder af og til ro ved at sidde med 
en mekanisk terapikat, som hun kalder Felix.
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Medicin

Tbl. Aricept 10 mg x 1 

Tbl. Panodil 1 g x 4

Tabl. Glucosamin 400 mg x 3

Tbl. Multivitamin 1 stk. dgl.

Mikstur Laktulose 15 ml x 2 

Ekstra info

Information om terapeutisk kat, fx Justocat:

http://carewarekompagniet.dk/produkt/justocat-terapeutisk-kat-til-demente/ 
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Opgave 1. Sygepleje og rehabilitering på plejecenter, 
konkurrenceopgaver

Støtte til borgere i akut aflastning

Tidsramme
Forberedelse: 5 minutter

Gennemførelse: 25 minutter

Finn Børgesen 100838-1157
Finn var vågen kl. 3 på grund af uro og smerter. Nattevagten gav ham inj. morfin 2,5 mg 
subkutant med god effekt. Finn er blevet vasket i sengen af nattevagten. 

I skal: 

 � Vurdere Finns smerter

 � Hjælpe Finn med medicinindtagelse 

 � Udføre mundpleje 

 � Tilbyde mad og drikke

 � Vurdere, om stomiposen skal skiftes 

 � Skifte sengetøj

 � Hjælpe Finn med øvrige behov 

 � Dokumentere jeres handlinger. 

Karen Bjørnholdt 100237-1344
I skal:

 � Hjælpe Karen med vask af ansigt og hænder på badeværelset

 � Hjælpe ved tøjvalg og påklædning

 � Hjælpe Karen med morgenmad og væske
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 � Dispensere medicin i æsker

 � Give Karen morgenmedicin 

 � Hjælpe Karen med øvrige behov

 � Dokumentere jeres sygepleje. 
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Opgave 1. Sygepleje og rehabilitering på plejecenter, 
vejledning til skuespillere

Støtte til borgere i akut aflastning

Finn Børgesen 100838-1157

Livshistorie (som beskrevet til eleverne)

Finn Børgesen er 80 år, og han mistede sin kone, Gurli, for godt 1 år siden. De har 3 børn 
på 59, 57 og 51 år, 7 børnebørn og 1 oldebarn. Datteren Hanne på 57 år bor i nærheden og 
arbejder som social- og sundhedsassistent. Finn bor alene i sit hus.

Finn er uddannet lærer og har tilbragt hele sit arbejdsliv i folkeskolen. Han var meget glad 
for arbejdet. 

Finn og Gurli havde en stor omgangskreds. De nød at være sammen med deres venner el-
ler med Finns søster og hendes familie.  

Efter Gurlis død har Finn levet et mere tilbagetrukket liv, da Gurli var den af de to, som 
var mest socialt anlagt. For et halvt år siden fik Finn konstateret cancer coli og fik anlagt 
kolostomi. Efter operationen var Finn i akut aflastning på plejecenter Solkrogen i 4 uger. 
Finn fik bl.a. hjælp til at pleje sin stomi, og han blev nødet til at spise og drikke og gå små 
ture i området og hyggede sig med de øvrige beboere. 

Finn kunne ikke motiveres til at lære at passe sin stomi, og da han efter aflastningsop-
holdet skulle hjem i egen bolig, fik han visiteret hjemmehjælp. Finn gennemgik både ke-
moterapi og strålebehandling, hvilket gjorde ham tiltagende træt og kraftesløs. Finn fik 
efterhånden mere brug for hjælp til medicin, mad og drikke, stomipleje og rengøring samt 
støtte til personlig hygiejne. 

Finn magtede kun samvær med de allernærmeste. Hans datter Hanne og hendes mand 
tog sig efterhånden af alt vedrørende indkøb og vedligeholdelse af hus og have. Børnene 
har opfordret Finn til at sælge huset, men det kan Finn ikke overskue, da det rummer så 
mange gode minder fra hans liv sammen med Gurli. 

Den seneste måned har Finn udviklet tiltagende diffuse mavesmerter og lændesmerter. På 
grund af træthed og smerter har Finn opholdt sig mere og mere i sin seng i stuen. Datteren 
Hanne er kommet i hjemmet næsten dagligt. Finn har kun magtet korte besøg.

For 2 uger siden viste en PET-scanning, at der var metastaser i tarm, bughule, lever og lun-
ger. I samråd med læge og familie besluttede Finn at afbryde al kurativ behandling. Finn 
blev erklæret terminal.
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Nuværende situation  

Finn Børgesen er nu kommet på aflastning, hvor han er tiltagende dårlig, plaget af smerter 
og bliver mere og mere afkræftet, som dagene går.

Finn er primært sengeliggende, men kommer dog op et par gange i døgnet. Finn har sta-
dig gangfunktion og kan gå korte afstande med rollator. Finn ligger i en Opus 5-hospitals-
seng, hvilket letter mobilisering og lejring. Det er en særlig seng, som kan vippe og drejes.

Finn bliver sengebadet og har ikke selv overskud til at bidrage til den personlige pleje. Finn 
deltager ikke i stomipleje, men giver ofte udtryk for, at han er bange for, at stomiposen 
ikke holder tæt.

Finn har tabt sig 8 kg på et halvt år og vejer nu 61 kg. Finn har stort set ingen appetit, han 
spiser og drikker sparsomt. Han er generet af mundtørhed og kvalme og får kvalmestil-
lende medicin efter behov. 

Finn er blevet tilknyttet det palliative team, som har justeret den smertestillende behand-
ling. Nu har han smerteplaster og får morfin efter behov i en kanyle, der ligger i maven. 

Datteren Hanne kommer dagligt. Hun har spurgt personalet, om de kan sikre, at Finn kan 
blive på aflastningen i den sidste tid. Finn har sagt til nattevagten, at han gerne vil hjem 
og dø ligesom Gurli, men han kan ikke overskue det praktiske og har ikke talt med Hanne 
om det endnu.

Medicin

Tbl. Panodil 1 g x 4 (smertestillende)

Laxoberal 5 dr. x 1 vesp. (mod forstoppelse)

Depotplaster Durogesic 12 mikrogram/time hver 3. dag efter skema (stærkt smertestil-
lende)

PN. Inj. Morfin 2,5 mg s.c. maks. x 6 dgl. (stærkt smertestillende)

PN. Laxoberal 1 dr. ekstra pr. inj. morfin 2,5 mg (mod forstoppelse)

PN. Tbl. Metoclopramide 10 mg maks. x 3 dgl. (mod kvalme)

Opgaver

Ved spillets start ligger du på ryggen i sengen iført undertøj og pyjamas, og du ser bleg 
og smertepåvirket ud. Du har kolostomi og en fastliggende kanyle påklistret maven samt 
smerteplaster på venstre skulder.
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Du er nu på aflastning, hvor du er tiltagende dårlig og bliver mere og mere afkræftet, som 
dagene går. Du er primært sengeliggende, men kommer dog op ved rollator et par gange i 
døgnet. Du har stadig gangfunktion, selvom det efterhånden kun er få meter, du har kræf-
ter til. Hvis eleverne spørger dig, om du vil op at gå, skal du svare: ”Det vil jeg gerne senere, 
hvis jeg har kræfter til det. Lige nu vil jeg gerne slappe af.” 

Du bliver ofte vasket i sengen og har ikke selv overskud til at klare den personlige pleje. 
Hvis eleverne spørger, om du vil vaskes, fortæller du dem, at du blev vasket i nat, da der 
var ro på afdelingen. Dog vil du gerne have en klud i ansigtet og have redt dit hår. Hvis 
eleverne spørger, om du vil barberes, siger du: ”Nej tak, det kan vente.”

Du ved godt, at du er døende, men vil helst ikke tale om døden. Hvis eleverne lægger op 
til at tale om døden, siger du: ”Det med liv og død taler jeg med min ven Kurt om, det er han rigtig 
god til. Han er jo præst. Måske kommer han i dag.”

Hvis eleverne taler om muligheden for hospice, afviser du med bemærkningen: ”Jeg vil hel-
lere dø hjemme, ligesom Gurli gjorde.” Du spørger eleven: ”Jeg vil så gerne dø hjemme ligesom Gurli, 
hvad tænker du om det?”

Når sygeplejersken fra det palliative team kommer, genkender du hende. Du er træt og 
magter næsten ikke at svare på hendes spørgsmål. Du siger: ”Det går ikke for godt … Dagene 
flyder sammen … Jeg har ond … og jeg er træt” og ”Du må hellere spørge pigerne om, hvordan det går.” 
Derefter vender du hovedet væk.

Når sygeplejersken kommer tilbage efter at have talt med eleven, sover du eller beder om 
at vente med besøg til en anden dag.

Du skal kende dit fulde navn og CPR-nr. udenad og sige det, hvis eleverne spørger.

Eleverne skal hjælpe dig med følgende opgaver:

Smerter og medicin

Eleverne skal vurdere dine smerter og derefter give dig smertestillende medicin i en kanyle 
på maven.

Du har svære diffuse smerter, dvs. at du har smerter over det hele, uden at du kan præci-
sere, hvor det er. Hvis eleverne beder dig beskrive smerterne på en skala fra 1 til 10, vurde-
rer du dem til at være 7, måske 8. Hvis eleverne tilbyder dig smertestillende indsprøjtning, 
accepterer du. Efterfølgende bliver du lidt døsig et par minutter. Senere i scenariet er smer-
terne aftaget til 4, og du er træt.

Eleverne vil give dig medicin. Dette accepterer du. Hvis eleverne spørger om dit CPR-nr. før 
medicinindtagelse, skal du sige det. Det er VIGTIGT, at du lærer det udenad.



DM i SOSU 2019

i S
K

IL
L

S

15Opgave 1. Sygepleje og rehabilitering på plejecenter, vejledning til skuespillere

Mundpleje

Du har gennem den seneste tid fået problemer med mundtørhed, hvorfor eleverne vil hjæl-
pe dig med mundpleje, hvilket du takker ja til. Hvis eleverne vil have dig ud af sengen til 
udførelsen af mundplejen, er du for træt og har for mange smerter. Hvis eleverne beder dig 
hjælpe med små ting, kan du godt, men ikke uden at du giver dig på grund af smerterne.

Mad og drikke

Du har stort set ingen appetit og drikker kun sparsomt. Hvis eleverne tilbyder dig noget at 
spise, vil du egentligt gerne have noget, men du har ikke lyst til mad og får kvalme af lug-
ten, når personalet kommer med maden. Hvis eleverne spørger, om du får medicin mod 
kvalme, så ved du det ikke. Hvis de tilbyder medicin mod kvalme, skal du sige ja tak. Du 
kan godt huske, at du har fået det før, og at det hjælper.

Hvis eleverne spørger, om der er noget mad, du specielt har lyst til (ønskekost), så kunne 
du tænke dig et stykke franskbrød med masser af smør og marmelade. 

Hvis eleverne spørger, om du vil have proteindrik eller fromage, er du ikke sikker på, hvad 
det er, men vil gerne prøve. Når de kommer med det, indtager du kun en lille smule og får 
kvalme. Hvis du har fået kvalmestillende medicin, tager du lidt mere.

Stomi

Eleverne skal tilse stomiposen, som kun har en lille smule indhold, og derfor behøver den 
ikke at blive skiftet. Hvis eleverne vil tjekke din stomi, accepterer du og siger, at posen blev 
skiftet i nat, ”men du må godt sætte noget ekstra tape uden på, så den ikke falder af”. Med gode 
argumenterer kan de overbevise dig om, at den sidder godt nok. 

Skift af sengetøj

Eleverne skal skifte dit sengetøj. Hvis de beder dig sidde i en stol imens, gør du følgende: 
Hvis du HAR fået morfin tidligt i scenariet, og hvis de udnytter sengens muligheder, fx vip-
per sengen fra side til side, prøver du at komme op på sengekanten, men herefter lægger 
du dig ned igen på grund af træthed og svimmelhed. Hvis de alligevel får dig op at sidde i 
en stol, klager du dig og beder om at komme i seng igen med det samme eller døser hen i 
stolen. 

Hvis du IKKE har fået medicin, magter du ikke at komme op på grund af smerter og træt-
hed. Hvis eleverne beder dig om at hjælpe med små ting, kan du ganske lidt.

Andet

Hvis eleverne spørger, om der er andet, de kan hjælpe med, vil du gerne have rettet på pu-
den, have en lille tår vand og ellers have lov til at hvile dig lidt.
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Dokumentation

Eleverne skal dokumentere sygeplejen på computeren.

Sygeplejerske fra palliativt team
Du er sygeplejersken fra det palliative team og skal besøge Finn Børgesen. Du kommer på 
scenen, når der er gået 11 minutter. Du er på scenen i 5 minutter.

Du er iført uniform og navneskilt og medbringer en PC-taske samt en mappe med Finns 
data. 

Du præsenterer dig for Finn og eleven: ”Jeg kommer på et lille ekstra tilsyn for at høre, hvordan 
det går med dig/Finn.” 

Du begynder at tale roligt og venligt med Finn. ”Hvordan har du det i dag? Har du smerter? 
Kan du beskrive smerterne for mig?” Du konstaterer, at Finn er træt, så hvis han ikke selv siger 
det, foreslår du følgende: ”Finn, du ser meget træt ud, må jeg tale lidt med personalet, imens du 
hviler dig? Så kommer jeg ind til dig igen bagefter.” 

Du henvender dig til eleven: ”Så kan vi vel tale sammen nu, skal vi træde lidt til side?” Hvis ele-
ven henviser til tavshedspligten, siger du, at Finn har udfyldt et samtykkeskema, og at I jo 
er samarbejdspartnere.

Du stiller tydeligt nedenstående spørgsmål og giver eleven tid til at svare, men du må ikke 
stille uddybende spørgsmål.

 � Du har været inde hos Finn, hvordan har han det?

 � Hvordan vil du beskrive Finns smerter?

 � Hvad kan du gøre for at forebygge komplikationer ved immobilisering?

 � Hvad mener du kendetegner god palliativ sygepleje? Nævn både noget fysisk og psy-
kisk.

Efter at du har talt med eleven, går du ind til Finn igen. Han sover, og derfor siger du til 
eleven, at du kommer igen i næste uge, og at de gerne må kontakte det palliative team, hvis 
der bliver behov for deres hjælp inden da. 

Du forlader scenen efter 5 minutter og siger højt, at du går nu. 

Hvis eleverne spørger dig til råds om andre beboere, afviser du og henviser til egen syge-
plejerske.
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Karen Bjørnholdt 100237-1344

Livshistorie (som beskrevet til eleverne)

Karen Bjørnholdt er 82 år. Hun er gift med Ejnar på 84 år, og sammen har de i mange år 
drevet en mindre planteskole. De har to sønner, Jens på 59 og Jonas på 57 år, og i alt fem 
børnebørn samt to små oldebørn. Jens bor 10 km fra forældrene og Jonas bor med sin 
familie i Norge.

Karen er opvokset på en gård sammen med sine forældre, lillesøster og tre ældre brødre. 
Efter sin skolegang kom hun ud at tjene på en større gård på egnen. Som 19-årig blev hun 
stormende forelsket i Ejnar, som hurtigt friede til hende.  

Karen og Ejnar overtog i en ung alder planteskolen. Karen har altid været flittig og arbejd-
som, hun har holdt huset pænt, lavet god mad og hjulpet Ejnar med planteskolen. Særligt 
roser, stauder og farvestrålende sommerblomster har Karen nydt at arbejde med. 

Karen nød, at der altid var noget at tage sig til, og hjemmet var ofte samlingspunkt for bør-
nene og deres venner. De har altid haft både katte og hund, og særligt labradoren Walter 
var Karen meget knyttet til. 

Karen og Ejnar holdt sjældent fri, men uden for sæsonen var de rundt at opleve Danmark. 
Karen har holdt meget af at vandre og gå stavgang.

Med årene har Karen udviklet smerter i bevægeapparatet og slidgigt i fingrene. Hun er dog 
nogenlunde smertefri, når hun blot tager sin smertestillende medicin.

For 15 år siden blev Ejnar ramt af en blodprop i hjertet, og Karen blev bange for at miste 
ham. Efterfølgende havde Ejnar svært ved at fortsætte det hårde arbejde på trods af hjælp 
fra Jens og en medarbejder. Derfor afviklede de planteskolen.

De flyttede i et parcelhus med en stor have, hvor de stadig bor. Det har været en omvælt-
ning for dem begge, at de ikke længere skal arbejde. I stedet har de brugt tiden i haven og 
til samvær med familien og den lille vennekreds. De begyndte at spille kort, gå lange ture 
med hunden og se naturprogrammer i TV. Mindst én gang om året besøger de Jonas og 
hans familie i Norge. Da Karen blev 75 år, forærede børnebørnene hende en iPad og lærte 
hende at spille sjove spil, læse nyheder og føre videosamtaler med børnebørnene på den. 

For adskillige år siden begyndte det at knibe med hukommelsen, og Karen glemte, hvor 
hun havde lagt ting. Karen, som ellers havde været pertentlig, fik svært ved at holde huset 
og lave mad. For 3 år siden fik Karen konstateret Alzheimers sygdom og begyndte behand-
ling med Aricept. Sygdommen udviklede sig, og Karen blev tiltagende forvirret og fik brug 
for hjælp til basale færdigheder som personlig hygiejne og påklædning. Ejnar har været 
god til at støtte Karen og overtage de opgaver, som hun ikke kunne magte. Med tiden er 
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der dog blevet tilknyttet hjemmepleje til personlig hygiejne, medicinadministration og 
rengøring. 

Karen har svært ved at finde ordene og bliver frustreret, hvis man ikke forstår, hvad hun 
vil sige. Hun er glad for at gå ture, men har flere gange haft svært ved at finde hjem og har 
været gået fra hjemmet uden sko og jakke på. Karen kan finde på at stå op om natten og 
kalde på drengene. Hun har sommetider svært ved at genkende andre mennesker. Karen 
glemmer at spise og drikke, hvis ikke hun bliver mindet om det. Karen giver ofte udtryk 
for smerter i ryg, knæ og hofter.

Nuværende situation

Karen er kommet på akut aflastning for 2 dage siden, fordi Ejnar blev indlagt med en blod-
prop i hjertet. Sønnen Jens og svigerdatteren Helle har været der med tøj og nogle billeder 
og fortalt Karen, at Ejnar er i bedring, men skal forblive indlagt. De har foreslået at tage 
Karen med på sygehuset for at besøge Ejnar.

Karen er rastløs og går søgende omkring i afdelingen. Af og til nipper hun i potteplan-
terne. Hun kan ikke forstå, hvorfor hun skal være der, og vil gerne hjem til Ejnar og til 
sine forældre. Hun bliver vred, når personalet prøver at hjælpe hende, og har slået ud efter 
personale i forbindelse med personlig hygiejne. Karen finder af og til ro ved at sidde med 
en mekanisk terapikat, som hun kalder Felix.

Medicin

Tbl. Aricept 10 mg x 1 (mod Alzheimers sygdom)

Tbl. Panodil 1 g x 4 (smertestillende)

Tabl. Glucosamin 400 mg x 3

Tbl. Multivitamin 1 stk. dgl. (vitamin)

Mikstur. Laktulose 15 ml x 2 (forebyggelse af forstoppelse)

Opgaver

Ved spillets start er du iført natkjole og sutsko, og håret er uglet. Du går rastløst rundt på 
din stue og piller ved blomsterne og andre ting, der ligger fremme.

Du taler i korte, afbrudte sætninger og har svært ved at huske navneord. Når eleverne 
præsenterer sig, siger du: ”Kender jeg dig/jer?” Hvis eleverne peger på billederne af familien, 
synes du, at de ser søde ud, men du kan ikke huske deres navne, kun billedet af Ejnar.
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Eleverne skal hjælpe dig med følgende:

Vask og påklædning

Eleverne skal hjælpe dig med vask af ansigt og hænder på badeværelset. Du har svært ved 
rækkefølgen, og hvad du skal bruge tingene til.

De skal også hjælpe ved tøjvalg og påklædning. Du har brug for at mærke på tøjet for at 
genkende det og har svært ved at vælge og ved at få tøjet rigtigt på.

Hvis eleverne indleder spillet med personlig hygiejne, kan du ikke finde ud af at udføre selv 
enkle opgaver, så du rejser dig og går omkring.

Morgenmad

Eleverne hjælper dig med morgenmad og væske; hvis de giver dig enkle valg eller viser dig 
maden, tager du gerne imod ostemad, yoghurt, kaffe og saft. Du piller lidt ved maden og 
tager ikke initiativ til at spise/drikke, men hvis de guider dig eller anvender spejling, går 
det bedre.

Medicin

Eleverne skal hælde medicin op i doseringsæsker. Du skal lade eleverne få ro til dette. Des-
uden skal de give dig morgenmedicin og hjælpe dig med indtagelse, ellers lægger du det 
på bordet. 

Øvrige behov

Eleverne skal hjælpe dig med øvrige behov, fx at aflede din rastløshed.

Hvis eleverne beder dig om at sætte dig ned, siger du: ”Nej tak, men værsgo” og byder dem 
at sætte sig.

Hvis eleverne spørger, hvad du laver, siger du: ”Jeg skal finde den der … ja, den der, du ved nok 
… til at gå tur med …” (Du mener, at du skal ud at gå tur med hunden Walter, men kan ikke 
finde ordet for hundesnor). Hvis eleverne afleder din opmærksomhed, glemmer du gåtu-
ren med hunden.

Du går uroligt omkring og siger, at du skal hjem til Ejnar og hjælpe ham ”med de der … dem 
der stikker”. Du viser med hænderne, at du beskærer/arbejder med roser.  

Hvis eleverne giver dig den mekaniske kat, falder du til ro og sidder og kæler og taler med 
katten, som du kalder Felix.



DM i SOSU 2019

i S
K

IL
L

S

20Opgave 1. Sygepleje og rehabilitering på plejecenter, vejledning til skuespillere

Dokumentation

Eleverne skal dokumentere deres sygepleje på computeren – det skal du lade dem gøre.

Akut situation

16 minutter inde i spillet, gerne på et tidspunkt, hvor eleverne er optaget af noget andet, 
falder du på gulvet. Hvis eleverne er omkring dig, beder du dem give dig noget vand eller 
får dem på anden måde til at gå fra dig, så du kan falde uforstyrret. Hvis palliationssyge-
plejersken er hos Finn på dette tidspunkt, skal du vente, til hun er gået. 

Du falder forrest på scenen, så publikum kan se dig. Du falder, så du lander på højre side. 
Du lægger dig på ryggen med højre ben udad-roteret og trukket op. Du kan ikke løfte be-
net, og du råber ”av av” og jamrer og tager dig til højre hofte og lårben.

Når eleverne kommer hen til dig, er du klagende og tager dig fortsat til højre ben. Hvis de 
forsøger at flytte på dig, råber du og klager dig meget højt.

Hvis de prøver at løfte dig op at stå eller i seng eller op i en stol, skriger du og slår ud efter 
dem.

Hvis eleverne prøver at berolige dig og bliver hos dig, falder du lidt til ro. Hvis de forlader 
dig, klager du dig igen og bliver ked af det og bange.

Hvis eleverne tilbyder dig medicin eller drikkevarer, mens du ligger på gulvet, tager du 
imod det med besvær og hoster lidt.

Når ambulancebehandlerne kommer hen til dig, er du samarbejdsvillig og rækker ud efter 
dem, dog klager du dig ved forflytning. 

Du kan godt huske dit navn og lidt tøvende din fødselsdag, men ikke dit fulde CPR-nr. Du 
ved ikke, hvor du er eller i hvilket årstal, men du kan se, at det er forår.

Telefonstemme
En person fra Skills-arbejdsgruppen svarer telefonen, når der ringes til alarmcentralen, og 
der eventuelt ringes til sygeplejerske eller pårørende.

Sygeplejerske fra plejecenteret (svarer på opkald)
Du er sygeplejerske fra plejecenteret og bliver muligvis kontaktet af en deltager pr. telefon, 
medmindre eleverne ringer direkte 112.

Hvis ikke eleverne identificerer sig selv og borgeren, spørger du til dette. Lad eleverne be-
skrive deres observationer.
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Hvis ikke eleverne selv kommer ind på det, skal du spørge:

 � Har Karen smerter? Beskriv smerterne.

 � Hvordan ligger Karens ben? Eventuelt: Er benet trukket op, forkortet og roteret 
udad?

Du konstaterer, at det lyder, som om Karen har pådraget sig en collum femoris-fraktur, og 
derfor skal hun på sygehuset til undersøgelse og behandling.

Hvis eleverne spørger, om du kan komme, siger du, at du er optaget i en akut opgave hos 
en anden borger, så du videredelegerer opgaven: 

 � RING 112 for at tilkalde ambulance.

 � Brug ISBAR, når du kommunikerer med alarmcentralen.

Alarmcentralen (svarer på opkald)
Du svarer opkaldet med: ”Det er alarmcentralen.”

Hvis ikke eleven gør det af sig selv, stiller du spørgsmål ud fra ISBAR:

 � Identifikation: Hvem er du, hvad er adressen, hvem er kommet til skade?

 � Situation: Hvad er der sket?

 � Baggrund: Hvad er det for en kvinde?

 � Analyse/råd: Vi sender en ambulance med det samme.  

Pårørende (svarer på opkald)
Du lægger stemme til telefonsvarer, hvis eleverne ringer til pårørende:

”Hej. Jeg kan ikke svare telefonen i øjeblikket. Læg en besked … BIIP…”

Ambulancebehandlere
I er sendt til plejecenterets aflastningsafdeling for at hente Karen Bjørnholdt 100237-1344 
og bringe hende til sygehuset på grund af mistanke om collum femoris-fraktur. I taler 
med en social- og sundhedsassistent-elev og sikrer jer følgende oplysninger:
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 � ID – fx sygesikringsbevis.

 � Hvad er der sket?

 � Hvad har du observeret?

 � Fortæl os lidt om borgeren?

 � Har I pakket det, der skal med på sygehuset?

I overtager behandlingen af Karen. 




