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Præoperativ sygepleje 

Du arbejder som social- og sundhedsassistent på et mave-tarm-kirurgisk sengeafsnit på et 
større hospital, hvor der indlægges patienter til udredning og behandling for sygdomme 
i tyndtarm, tyktarm og endetarm samt for sygdomme i binyrerne. Der er ansat sygeplejer-
sker og social- og sundhedsassistenter, og der er tilknyttet fysioterapeut, ergoterapeut og 
diætist.

Som social- og sundhedsassistent i afdelingen er du oplært i pleje ved PVK samt i at udføre 
modtagelses- og udskrivelsessamtaler.

Afdelingen har plads til 18 patienter, og der arbejdes med tildelt patientpleje. 

Karsten Lundtoft, cpr-nummer 251158-1421

Livshistorie

Karsten er en mand, der altid har været glad for sit arbejde som lærer på det lokale gym-
nasium, hvor han har undervist i fransk og biologi i over 30 år. Han holder af at undervise 
de unge mennesker, og på skolen er han en vellidt lærer, og han siger ofte, at han vil blive 
ved, til han er over 70. 

I sin fritid går Karsten op i madlavning og rejser, specielt er han ofte rejst til Frankrig sam-
men med sin mand, Søren, der er 7 år yngre end Karsten. Karsten og Søren har været gift i 
10 år, men boet sammen i deres rækkehus i 25 år.

Karsten fik for 4 år siden konstateret type 2-diabetes, som han har reguleret med sin kost 
og tablet Metformin. Han gik på diæt, efter at han fik diabetes, og tabte lige knap 10 kg, 
men har taget noget på igen. Karsten har en BMI på 27, da han vejer 87 kg og er 178 cm 
høj. Han stoppede med at ryge for 10 år siden. 

Før Karsten fik diabetes, var han sund og rask. Han er dog ikke så glad for motion og 
sport, så selv om Søren ofte prøver at lokke ham med i motionscenteret, bliver det mest til 
en gåtur i ny og næ. Karsten er en livsnyder, kan lide god mad og nyder en god fransk vin 
til maden. 

Søren og Karsten har et godt netværk med mange venner og et tæt forhold til Sørens sø-
skende, nevøer og niecer. Karsten er enebarn, og hans mor er 95 år og bor på plejehjem. 
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Nuværende situation

Karsten har de sidste par måneder haft skiftevis forstoppelse og diarre. Han har et par 
gange set blod, når han tørrede sig efter toiletbesøg, men har ikke selv tænkt på det som 
noget alvorligt. Han har altid sagt, at han har en lidt ”nervøs” mave. Karsten har sagt nej 
til de screeninger, han er blevet tilbudt for tarmkræft, da han aldrig har tænkt sig som syg. 
Søren fik ham overtalt til at gå til sin læge, da Søren har lagt mærke til, at Karsten virkede 
mere træt. Hos lægen bliver Karsten henvist til en koloskopi. Koloskopien viser en tumor 
i den tværgående del af kolon, som klassificeres til Dukes B, med gennemvækst til muscu-
laris (tarmvæggens fjerde lag), men ingen lymfemetastaser.  

Karsten er via kræftpakkeforløb hurtigt blevet visiteret til operation med evt. efterfølgende 
kemoterapi. Karsten har før denne koloskopi ikke haft mistanke om sygdom og er derfor 
stadig lidt chokeret over situationen, men opretholder sit positive livssyn. Søren er meget 
nervøs, for hans onkel døde af tarmcancer for fire år siden. 

Der er planlagt en åben operation, som skal foregå i fuld bedøvelse, og epiduralkateter be-
nyttes som smertestillende det første døgn efter operationen. Karsten og Søren har været 
til lægesamtale, hvor operation, risici og behandling er blevet gennemgået. For fem dage 
siden var de til ambulant samtale hos en sygeplejerske, hvor de fik at vide, hvordan Karsten 
skulle klargøre sig til operationen i forhold til udtømning inden operationen. 

Du møder Karsten den morgen, han skal opereres, hvor Karsten møder ind på afdelingen 
kl. 7:30. Søren er med. 

Medicin

Præparat Dosis Kl. 8.00 Kl. 12.00 Kl. 18.00 Kl. 22.00 Indikation/
virkning

Tbl. Metformin, 
500 mg

1000 mg x 2 2 stk. 2 stk. Type 2-diabetes

Engangsordination, før operation

Præparat Dosis Kl. 8 Indikation/virkning

Tbl. Diazepam, 
2 mg

2 mg x 1 1 stk. Beroligende medicin før 
operation

Tbl. Primcillin, 
800 mg

800 mg x 1 1 stk. Antibiotika, forebyggende

Inj. Fragmin, 
2500 IE

2500 IE x Forebyggelse af trombose 




