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Opgave 5. Kliniske sygeplejeopgaver, case

Opgave 5 består af fire små kliniske sygeplejeopgaver hos fire borgere. 

Alle fire opgaver løses på scenen, og borgerne bliver fordelt imellem jer, når I kommer på 
scenen. I må ikke efterfølgende bytte opgaver. I har 10 minutter hos hver borger, og I skal 
bruge tiden fuldt ud. I skal gå videre til næste borger, når en klokke ringer.

I må hjælpe hinanden under forberedelsen (7 minutter), men når I er hos borgeren, er I 
alene og må ikke tale sammen. 

Sygeplejeopgaverne kan være:

 � Anlæggelse af cirkulær forbinding

 � Anlæggelse af 2-lags kompressionsforbinding

 � Førstehjælp

 � Sengeredning

 � Forflytningsopgave, fx med brug af lift

 � Vejledningsopgave

 � Medicindosering

 � Forbindingsskift

 � Injektion af medicin

 � Brug af Raizer

 � Eller tilsvarende.

Opgaverne bliver læst op på scenen. 

Tidsramme

I får 27 minutter til at løse alle opgaverne:

 � Planlægning af opgaverne: 7 minutter 

 � Udførelse af opgaverne: 2 x 10 minutter.
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Opgave 5, Del 1. Kliniske sygeplejeopgaver, 
konkurrenceopgaver

Opgaverne bliver læst op på scenen. 

I arbejder i hjemmeplejen i Næstved Kommune som social- og sundhedsassistentelever, og 
I kommer bl.a. hos Karla Petersen, Birte Hansen, Frede Karlsen og Lilly Jensen, som vi kort 
beskriver nedenfor. De bor alle som naboer i ældreboliger.

I har 10 minutter hos hver borger og tiden skal bruges fuldt ud. En klokke ringer, når I 
skal gå videre til næste borger.

Når I er hos borgerne, arbejder I alene og må ikke tale sammen.

Elev: ______________________________

Birte Hansen
Birte er 76 år og har diagnosen cancer vesicae urinaria. Birte fik for 14 dage siden fjernet en 
svulst i blæren og blev udskrevet til eget hjem med et transurethralt blærekateter. 

Opgave

Birte, der er en simulationsdukke, skal have hjælp til nedre toilette/hygiejne.

Lilly Jensen 
Lilly er 81 år og har type 2-diabetes. Hun har gennem de sidste tre år været i tabletbehand-
ling, men det er for 14 dage siden ændret til behandling med insulin.  

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

Opgave

Du skal måle blodglukose og hjælpe Lilly med at få sin insulin. Brug det udleverede skema. 
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Opgave 5, Del 2. Kliniske sygeplejeopgaver, 
konkurrenceopgaver

Opgaverne bliver læst op på scenen. 

I arbejder i hjemmeplejen i Næstved Kommune som social- og sundhedsassistentelever, og 
I kommer bl.a. hos Karla Petersen, Birte Hansen, Frede Karlsen og Lilly Jensen, som vi kort 
beskriver nedenfor. De bor alle som naboer i ældreboliger.

I har 10 minutter hos hver borger og tiden skal bruges fuldt ud. En klokke ringer, når I 
skal gå videre til næste borger.

Når I er hos borgerne arbejder I alene og må ikke tale sammen.

Elev: ______________________________

Karla Petersen
Karla er 65 år og bor alene. Hun blev for tre år siden ramt af apopleksi og har nedsat kraft 
i venstre side af kroppen. 

Karla er kørestolsbruger, men kan forflyttes med støtte fra én person. 

Opgave

En social- og sundhedshjælperelev, Signe, har tilkaldt dig, da Karla Hansen har forsøgt at 
rejse sig og er faldet. 

Du skal instruere og eventuelt bistå Signe med at hjælpe Karla op ved hjælp af Raizeren. 

Frede Karlsen 
Frede er 81 år og har almindelige aldersforandringer. Han ryger ca. 30 cigaretter om dagen 
og kan godt lide at få en snaps til frokosten og et par øller sammen med vennerne om ef-
termiddagen. 

Frede har kun haft besøg af hjemmeplejen i tre dage på grund af ulcus cruris. 

Opgave

Du skal hjælpe Frede Karlsen med at få skiftet forbindingen på ulcus cruris og lægge kom-
pressionsforbinding. Brug vedlagte sårskiftevejledning.
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Opgave 5. Kliniske sygeplejeopgaver, vejledning til 
skuespillere

Birte Hansen
EN SIMULATIONSDUKKE med en stemme

Birte Hansen er 76 år og har diagnosen cancer vesicae urinaria (kræft i urinblæren). 

Birte blev enke for ni måneder siden og tænkte dengang, at smerterne i underlivet skyldtes 
sorg. For en måned siden fik hende eneste datter hende til læge, og Birte fik diagnosen 
kræft i urinblæren. Birte fik for 14 dage siden fjernet en svulst i blæren og blev udskrevet 
til eget hjem med transurethralt blærekateter. 

Den, der kommunikerer via dukken, skal stille følgende spørgsmål til konkurrenceeleven 
senest efter fem minutter: 

 � Hvad er det der UVI? Min datter og de andre piger siger, jeg skal være opmærksom 
på det, efter jeg har fået kateter? 

 � Hvordan ved jeg, at jeg har det?

 � Hvordan kan jeg undgå det? 

Konkurrenceeleven skal udføre nedre hygiejne på dukken.

Lilly Jensen 
Du hedder Lilly Jensen, er 81 år og har arbejdet som lærerinde på den lokale folkeskole og 
har et stort netværk. Du fik for tre år siden type 2-diabetes. Du har gennem de sidste tre år 
været i behandling med tabletter, men skiftede for 14 dages siden til behandling med insulin. 

Du har den sidste måned spist mere end vanligt, og dit BMI (Body Mass Index) er nu på 
30,7, hvilket svarer til, at du er overvægtig. Du er glad for søde sager. 

Du sidder i en lænestol, når eleverne kommer. 

Konkurrenceeleven skal hjælpe dig med at måle blodsukker ved et prik i fingeren. Hvis 
eleven forsøger at få dig til at hjælpe med det eller at gøre det selv efter vejledning, skal du 
gøre det. 

Du skal også have insulin i låret. Her får du en ”stikkepude” sat på. Igen, hvis eleven forsø-
ger at få dig til at hjælpe med det eller at gøre det selv efter vejledning, skal du gøre det. Du 
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kan dog ikke lide at blive stukket. Du må gerne sige, at du ikke kan lide det, og sige ”av”, 
når de stikker dig. 

Du skal senest efter fem minutter stille følgende spørgsmål: 

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

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

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

Frede Karlsen
Du hedder Frede Karlsen, er 81 år og har almindelige aldersforandringer efter et hårdt liv 
som skipper på en fiskekutter. Du har aldrig været gift. 

Du ryger ca. 30 cigaretter om dagen og kan godt lide at få en snaps til frokosten og et par 
øl sammen med vennerne om eftermiddagen. 

Du har kun haft besøg af hjemmeplejen i tre dage på grund af et skinnebenssår. 

Du ligger i din seng iført let snavset tøj (gerne joggingbukser, som kan trækkes op til 
knæet) og sutsko.

Konkurrenceeleven skal hjælpe dig med at skifte forbindingen på skinnebenet og lægge en 
kompressionsbandage (et støttebind). 

Du skal senest efter fem minutter stille følgende spørgsmål: 

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

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

 � Min læge siger, jeg får for mange øl. Hvor mange må jeg drikke?

Karla Petersen
Du hedder Karla Petersen, er 65 år og bor alene i en ældrebolig. Du har aldrig været gift og 
har arbejdet som syerske på en fabrik. 

Du blev for tre år siden ramt af en hjerneblødning og har nedsat kraft i venstre side af 
kroppen. Du kan bruge din venstre side, men den er lettere slap, så du har ikke fuld kon-
trol over den. Du sidder i kørestol, men kan forflyttes med støtte fra én person. 
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En social- og sundhedshjælper, Signe, har fundet dig liggende på gulvet ved siden af kø-
restolen. Du har selv forsøgt at rejse dig, men faldt. Social- og sundhedshjælperen har 
tilkaldt en social- og sundhedsassistent (en konkurrenceelev) for at få dig hjulpet op. Du 
har ingen smerter og er træt af, at du er faldet igen. 

Du kigger mod højre side og kigger kun til venstre side, hvis eleverne beder dig om det, 
eller hvis de henvender sig fra venstre side. Du kan løfte din venstre arm lidt. Du kan ikke 
løfte benet fra gulvet, men du kan dreje det. Hvis de spørger, om det plejer at være sådan i 
din venstre side, siger du ja. 

Du siger, at du jo har haft en blodprop i hjernen og spørger: ”Hvorfor får man egentlig 
blodpropper i hjernen?”

Konkurrenceeleven skal instruere social- og sundhedshjælperen i at hjælpe dig op ved 
hjælp af en Raizer.

Se link: www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ug--PAeznw8 

Når eleverne skal have Raizeren under dig, skal du kun hjælpe/trille, hvis de beder dig 
hjælpe.

Senest efter fem minutter skal du spørge konkurrenceeleven: ”Jeg er bange for, at jeg har 
brækket lårbenet – hvordan kan man se det?”

Social- og sundhedshjælper Signe
Du har tilkaldt konkurrenceeleven, da Karla har forsøgt at rejse sig og er faldet. Se beskri-
velse af Karla ovenfor. 

Du sidder på gulvet og snakker med Karla, da konkurrenceeleven kommer. 

Konkurrenceeleven skal instruere dig i at hjælpe Karla op ved hjælp af Raizeren. Du skal 
lade, som om du ikke kender Raizeren. 

Du skal senest efter fem minutter stille følgende spørgsmål til konkurrenceeleven:

 � Hvordan bruger vi forflytningsteknikker, når Karla ligger på gulvet? 




