
DM i SOSU 2022

 

i S
K

IL
L

S

13Opgave B. Opgaver på kirurgisk afdeling på sygehus. Case

Opgave B. Opgaver på kirurgisk afdeling på sygehus. Case

Postoperativ sygepleje

Du arbejder som social- og sundhedsassistentelev på et mave-tarm-kirurgisk sengeafsnit 
på et større hospital, hvor der indlægges patienter til udredning og behandling for syg-
domme i tyndtarm, tyktarm og endetarm samt for sygdomme i binyrerne. Der er ansat 
sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, og der er tilknyttet fysioterapeut, ergote-
rapeut og diætist.

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

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

Grethe Nielsen, cpr-nummer 271062-0932

Livshistorie

Grethe er en aktiv dame, der hele sit liv har elsket at bruge sin krop. Siden hun var barn, 
har hun spillet badminton, og hun mødte også sin mand, Karl, gennem sporten. De har 
sammen 3 voksne børn og 4 børnebørn, som Grethe bruger meget tid sammen med. Hun 
rejser gerne over til sin datter og hjælper med børnebørnene. 

Grethe har altid været en slank kvinde, som har gået op i sin krop og sit udseende. Grethe 
har planer om at gå ned i tid fra sit sekretærarbejde, når hun bliver 60, for at få mere tid 
til sine børnebørn. Karl, der er 68, har arbejdet i bankverdenen i hele sit liv, men er gået på 
pension. Grethe og Karl er stadig aktive i den lokale idrætsforening, hvor de spiller bad-
minton 1 gang om ugen, og Karl sidder med i bestyrelsen. 

Efter en periode med diarre gik Grethe til egen læge, der henviste hende til en koloskopi. 
Koloskopien viste, at Grethe har en tumor i colon sigmoideum, der klassificeres som Du-
kes A, idet den er afgrænset til tarmen. Der planlægges en kikkertoperation, og Grethe er 
nervøs, specielt med henblik på om hun risikerer at få en stomi. Men hun er trods alt glad 
for, at det er en kikkertoperation, da hun så undgår for mange ar. Grethe forholder sig 
ikke til diagnosen cancer. Hendes mand har forsøgt at spørge, om ikke hun vil med ind til 
en samtale i Kræftens Bekæmpelse, som har en lokalafdeling i den by, de bor i. Men Grethe 
afviser – hun vil fokusere på at få operationen overstået. 

Nuværende situation

Grethe er netop kommet tilbage til afdelingen fra opvågningen, ca. 2,5 time efter opera-
tionen. Operationen er gået planmæssigt, hvilket både Grethe og hendes mand har fået at 
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vide på opvågningen. Grethes mand er lige gået hjem for at få lidt at spise, men vil komme 
igen i aften med deres datter. 

Urinkateter er blevet fjernet på opvågningen, da det generede, men Grethe har ikke haft 
vandladning siden. Grethe har på opvågningen klaget over kvalme og tørst. Hun har drop 
med væske og epiduralkateter med pumpe til smertestillende medicin. Epiduralkateter 
skal planmæssigt seponeres 2. postoperative dag, og Grethe skal overgå til smertestillende 
behandling som tabletter.

Medicin

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

Bupivacain-
morfin,  
2,5 mg/ 
50 mikrogram/
ml

5 ml/time  
som 
kontinuerlig 
infusion ved 
pumpe

Postoperative 
smerter. 

Seponeres 2. 
postoperative dag, 
herefter overgå til 
tabletsmertestil-
lende

Tbl. Ibumetin, 
400 mg

400 mg x 4 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. Smertestillende

Tbl. Pamol, 
500 mg

1 g x 4 2 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. Smertestillende

Tbl. Magnesia, 
500 mg

1000 mg x 1 2 stk. Forebygger 
forstoppelse

PN-medicin

Præparat Dosis Indikation/virkning

Tbl. Metoclopramide, 
10 mg

10 mg, maks. 3 gange dagligt Mod kvalme 

Tbl. Morfin, 10 mg 10 mg, maks. 4 dagligt Mod stærke smerter 




