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Opgave C. Pleje og rehabilitering på plejecenter. Case

Genoptræning af borger efter hofteoperation

Du arbejder i rehabiliteringsafdelingen på Plejecenter Solmarken, som er beregnet til mid-
lertidige ophold. På rehabiliteringsafdelingen arbejder personalet målrettet med at frem-
me det sammenhængende borger- og patientforløb, og der er udarbejdet en procedure for 
modtagelse af borgere fra sygehus. Personalet består primært af social- og sundhedsas-
sistenter. 

Der samarbejdes tværfagligt mellem social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker samt 
ergo- og fysioterapeuter, og der afholdes dagligt tværfagligt triagemøde. Der tages ud-
gangspunkt i metoderne triage og ADL-taksonomi.

Link triage:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2017/Tidlig-opsporing-af-forringet-hel-
bredstilstand-og-nedsat-funktionsevne-hos-aeldre-mennesker.ashx?la=da&hash=E
C4A2AD6BA14C83565EEFB546B268CAE396D41BF

Link ADL-taksonomi: 

https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/Redskaber/manual_adl-
taxonomien_voksne.pdf

Inga Henningsen, cpr-nummer 090149-1488

Livshistorie

Inga Henningsen er 73 år, hun er 168 cm høj, og hun vejer 63 kg. Inga har altid gået op i 
sit udseende og sit hjem. Inga var gift med Henning, som døde for 3 år siden. Sammen har 
de datteren Gitte, som bor i nærheden og er social- og sundhedsassistent i kommunen. 

Inga har altid været socialt aktiv og holdt sig i gang med gymnastik og korsang. Efter Hen-
nings død blev hun mere initiativløs og trak sig fra sociale sammenhænge. Funktionsni-
veauet dalede, hun blev glemsom og forvirret, og trods hjemmehjælp havde hun svært ved 
at klare sig i eget hjem. Derfor flyttede hun i beskyttet bolig for halvandet år siden og be-
gyndte at komme jævnligt i aktivitetscenteret på det nærliggende Plejecenter Solmarken. 

For godt 3 måneder siden udviklede Inga en alvorlig urinvejsinfektion og måtte i en pe-
riode flytte ind på en akut aflastningsplads på Solmarken. Efterfølgende er Inga blevet 
mere forvirret og har svært ved at overskue de daglige gøremål. Derfor har Inga fast besøg 
af hjemmeplejen flere gange i døgnet, og hun har nødkald, som hun dog sjældent benytter. 
Hun går ofte til og fra aktivitetscenteret med sin rollator.

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2017/Tidlig-opsporing-af-forringet-helbredstilstand-og-nedsat-funktionsevne-hos-aeldre-mennesker.ashx
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2017/Tidlig-opsporing-af-forringet-helbredstilstand-og-nedsat-funktionsevne-hos-aeldre-mennesker.ashx
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2017/Tidlig-opsporing-af-forringet-helbredstilstand-og-nedsat-funktionsevne-hos-aeldre-mennesker.ashx
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/Redskaber/manual_adl-taxonomien_voksne.pdf
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Inga har svært ved at lave selv simple måltider og glemmer at spise og drikke, hvis ikke 
Gitte eller hjemmeplejen hjælper hende. Nogle gange bytter hun om på nat og dag og går 
udenfor uden hensigtsmæssig påklædning. Inga glemmer ofte, hvad hun er i gang med, og 
lægger ting fra sig de mærkeligste steder. Gitte har opfordret til, at Inga bliver udredt for 
demens, men det ser Inga ingen grund til.

Nuværende situation

Inga faldt på fortovet om eftermiddagen d. 22.4.22., hvor det regnede. Hun faldt ned på 
sin venstre hofte, og smerter gjorde det umuligt for Inga at rejse sig. Efter hun havde ligget 
lidt på fortovet, kom der en forbipasserende, som prøvede at hjælpe Inga op. Forsøg på at 
løfte benet gav kraftige smerter i hoften, og benet sad udadroteret. Derfor blev der ringet 
112 og tilkaldt en ambulance, som kunne bringe Inga til sygehuset.

Med røntgenundersøgelse blev det bekræftet, at der var tale om en venstresidig hoftenær 
fraktur, nærmere bestemt en ustabil pertrokantær fraktur. Inga blev indlagt på ortopæd-
kirurgisk sengeafsnit og visiteret til operation inden for 24 timer.

Ved operationen næste formiddag blev frakturen osteosynteret med marvsøm. Indgrebet 
blev foretaget gennem to snit på hoftens underside. Allerede samme aften blev Inga mobi-
liseret ud af sengen for at få vægtbæring på benet.

Inga har præ- og postoperativt fået antibiotika i.v. for at forebygge infektion på operati-
onsstedet, og hun skal have blodfortyndende injektion subkutant i 10 dage for at fore-
bygge blodpropper. Inga har haft mange smerter fra hoften og smertedækkes med Panodil 
og OxyContin samt OxyNorm p.n. 

Inga har været forkvalmet og småtspisende og er instrueret i at spise energi- og proteinrig 
kost de første seks uger efter operationen. Hun blev under indlæggelsen tryksårsscreenet.

Inga har trænet dagligt med fysioterapeut under indlæggelsen, og hun kan nu gå korte di-
stancer med rollator og har trænet med motionscykel. Da Inga har smerter, og da hendes 
gangfunktion er meget usikker, og hun er bange for at falde, sidder hun mest i kørestol. 
Under indlæggelsen er hun instrueret i, hvilke bevægelser med hoften hun bør undgå, men 
hun har svært ved at huske det og er nervøs for at gøre noget forkert. 

Inga har flere gange under indlæggelsen fremstået urolig og forvirret. Inga bliver udskre-
vet på 5. postoperative dag og er visiteret til rehabiliteringsophold, foreløbig 14 dage, på 
en akut aflastningsplads på Plejecenter Solmarken. Rehabiliteringen tilrettelægges tvær-
fagligt, og der er bl.a. mulighed for at træne med en BikeAround-aktivitetscykel, hvor bor-
geren stimuleres både fysisk og mentalt:

https://dk.gloriamundicare.com/bikearound-aktivitetscykel-med-tv-skaerm-og-
streetviz.html

https://dk.gloriamundicare.com/bikearound-aktivitetscykel-med-tv-skaerm-og-streetviz.html
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Medicin

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

Tbl. Panodil,  
500 mg

1 g x 4 2 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. Mod smerter i 
bevægeapparatet 

Depottbl. OxyContin, 
5 mg

5 mg x 2 1 stk. 1 stk. Mod 
hoftesmerter 

Tbl. UniKalk Forte, 
400 mg/19 mikrogram 

1 tbl. x 2 1 stk. 1 stk. Kalktilskud med 
D-vitamin

Tbl. Multivitamin 1 tbl. x 1 1 stk. Vitamintilskud

Mikst. Lactulose 15 ml x 2 15 ml 15 ml Mod forstoppelse

Dråber Actilax 10 dråber x 1 10 dråber Mod forstoppelse

Inj. Innohep, 10.000 
anti-Xa IE/ml

4.500 anti-Xa IE 
x 1 s.c. i 10 dage

x Forebyggelse af 
blodpropper

P.n.-medicin

Kapsel OxyNorm, 
5 mg

5 mg maks. 3 
gange dagligt

Mod stærke smerter. 
Gives med 6 timers 
mellemrum
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Inga Henningsens træningsøvelser:

Gang 
Du må gerne gå på benet med det samme, hvis du ikke har fået 
andet at vide. Du skal bruge stokke eller andet ganghjælpemiddel 
de første uger af hensyn til balancen og smerter.

Dagligt øvelsesprogram
Følgende øvelser udføres 10-20 gange i roligt tempo 1-3 gange om dagen.

Sid på en stol. 
Stræk skiftevis 
højre og venstre 
knæ. 

Hold knæet strakt, 
mens du tæller 
til 5, sænk benet 
roligt, og bøj 
derefter knæet så 
meget som muligt.

Stå ved stoleryg 
eller bord. 

Udfør høje 
knæløftninger.

Stå ved stoleryg 
eller bord. 

Før benet ud til 
siden og sænk det 
igen.

Stå ved stoleryg 
eller bord. 

Bøj lidt ned i 
begge knæ og 
ret dig op igen.

Mere information vedr. genoptræning efter hoftebrud:

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/holbaeksygehus/afdelinger/
ortopaedkirurgisk-afdeling/Documents/Hoftebrud/Pjece_hoftebrudsteam_
opereret%20med%20osteosyntese.pdf

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/holbaeksygehus/afdelinger/ortopaedkirurgisk-afdeling/Documents/Hoftebrud/Pjece_hoftebrudsteam_opereret%20med%20osteosyntese.pdf
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/holbaeksygehus/afdelinger/ortopaedkirurgisk-afdeling/Documents/Hoftebrud/Pjece_hoftebrudsteam_opereret%20med%20osteosyntese.pdf
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/holbaeksygehus/afdelinger/ortopaedkirurgisk-afdeling/Documents/Hoftebrud/Pjece_hoftebrudsteam_opereret%20med%20osteosyntese.pdf



