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Opgave D. Pleje og rehabilitering på plejecenter. Case

Genoptræning af borger efter hofteoperation

Du arbejder i rehabiliteringsafdelingen på Plejecenter Solmarken, som er beregnet til mid-
lertidigt 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:

www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2017/Tidlig-opsporing-af-forringet-helbredstil-
stand-og-nedsat-funktionsevne-hos-aeldre-mennesker.ashx?la=da&hash=EC4A2A
D6BA14C83565EEFB546B268CAE396D41BF

Link ADL-taxonomi: 

www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/Redskaber/manual_adl-taxono-
mien_voksne.pdf

Niels Skovmand, cpr-nummer 180641-1633

Livshistorie

Niels er 81 år og pensioneret revisor. Han er enkemand og har boet alene, siden han mi-
stede sin hustru for 10 år siden. Niels har tre døtre. Den ene datter bor i Italien, og de to 
andre bor tæt på barndomshjemmet, hvor Niels fortsat bor.

For et par år siden mødte Niels Anne, som han tilbringer en del af sin tid med.

Niels har altid været en livsnyder med god mad og vin og har nydt at tage på weekendture. 
Niels kører stadig selv bil og nyder den frihed, det giver i forhold til at kunne tage på tur 
rundt i Danmark. Niels har fået høreapparater for to måneder siden, men har svært ved at 
huske dem og synes ikke, de virker helt optimalt. 

Niels har for 10 år siden fået konstateret hypertension. For 3-4 måneder siden blev han 
dårlig under en ferie i Italien og blev indlagt, og han fik konstateret atrieflimren. Ind-
læggelsen var lidt turbulent for Niels, og han fik desværre MRSA under indlæggelsen og 

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


DM i SOSU 2022

i S
K

IL
L

S

39Opgave D. Pleje og rehabilitering på plejecenter. Case

var omkring en aflastningsplads, inden han kom hjem igen. Niels er færdigbehandlet for 
MRSA.

Efter at Niels fik konstateret atrieflimren, synes han ikke, at han er blevet helt sig selv, fx 
døjer han stadig med svimmelhed indimellem. Trapperne op til 2. sal, hvor han bor, føles 
hårdere og hårdere at gå opad, og det er lidt besværligt med al den medicin, han skal huske. 

Nuværende situation

For lidt over en uge siden faldt Niels på en trappe hjemme hos sin veninde, Anne. Han hu-
sker ikke helt selv, at han faldt, og er i tvivl, om han snublede eller besvimede. Niels pådrog 
sig ved faldet en højresidig collum femorisfraktur grad 2 og blev opereret med en intern 
fiksation med 2-hulsglideskrue. Operationen forløb ukompliceret, og Niels blev hurtigt 
mobiliseret efter operationen.

Niels har både præ- og postoperativt fået antibiotika i.v. for at forebygge infektion på 
operationsstedet, og han skal have blodfortyndende injektion subkutant for at forebygge 
blodpropper. Niels har klaret smerter efter operationen med Panodil og OxyContin samt 
ganske lidt OxyNorm p.n. Han er nu trappet ud af OxyContin.

Niels’ behandling med Marevan-tabletter er pauseret og erstattet med Fragmin-injektio-
ner. Der var kardiologisk tilsyn før udskrivelsen, hvor der blev ordineret kontrol af INR 
den 28/4-22 med henblik på at genoptage Marevan-behandling. 

Niels er instrueret i at spise energi- og proteinrig kost de første 6 uger efter operationen. 
Han har tabt sig 1 kg efter operationen, men Niels synes ikke, at hans appetit fejler noget, 
og han spiser, hvad han får serveret. 

Niels har trænet dagligt med fysioterapeut under indlæggelsen og kan nu gå korte di-
stancer med krykker. Niels har været meget ivrig efter at blive genoptrænet, så han kunne 
komme hjem. Men det er desværre ikke lykkedes ham, da han stadig ikke kan gå på trap-
per. Niels har oplevet at blive svimmel, mens han går på trapperne, hvilket gør ham utryg. 
Derfor bliver Niels udskrevet til genoptræningsplads på 7. postoperative dag, for at træne 
sig op til at gå på trapper. Genoptræningsplan er sendt til Solmarkens terapeuter. 

Niels kom i går aftes til rehabiliteringsafdelingen, og det er noteret fra aftenvagterne, at 
han ikke har haft en modtagelsessamtale, da Niels først kom kl. 20.30, idet transporten 
var forsinket.

Niels er stået tidligt op og sidder på træningscyklen, da du møder ham. Niels har i sine 
unge dage cyklet lidt amatørcykelløb og følger med i cykelsport, og han er derfor meget 
glad for at cykeltræne.
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Nattevagten har lavet en TOBS på Niels: blodtryk 119/71, puls 78, temperatur 37,3, respi-
rationsfrekvens 14.

Niels træner på en BKOOL-cykel: 

www.daniabikes.com/produkt/bkool-smart-pro-2-hometrainer/ 

Niels’ genoptræningsøvelser fra sygehuset er vedlagt som bilag. 

Medicin

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

Tbl. Digoxin,  
125 mikrogram

125 mg x 1 1 stk. Mod atrieflimren

Tbl. Metoprololsuc-
cinat, 25 mg

25 mg x 1 1 stk. Mod forhøjet 
blodtryk

Tbl. Corodil, 10 mg 10 mg x 1 1 stk. Mod forhøjet 
blodtryk

Tbl. Marevan  
PAUSERET

EFTER 
SKEMA

Blodfortyndende, 
dispenseres af 
sygeplejerske

Tbl. Panodil, 500 mg 1 g x 4 2 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. Mod smerter

Inj. Fragmin, 5000 IE 5000 IE x 1 X Forebyggende 
mod trombose 
postoperativt

P.n.-medicin

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

Kapsel OxyNorm, 
5 mg

5 mg, 
maks. 3 
gange 
dagligt

Mod stærke 
smerter. Gives 
med 6 timers 
mellemrum

https://www.daniabikes.com/produkt/bkool-smart-pro-2-hometrainer/
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Niels Skovmands 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 ganghjælpemid-
del de første uger af hensyn til balancen og 
smerter. Når du føler dig sikker, kan du prø-
ve at gå med én stok eller helt uden stokke. 
Hvis du kun går med én stok, skal stokken 
benyttes i den raske side. 

Trappegang 

Op ad trappe: 

Det raske ben op først. 

Ned ad trappe:

Det opererede ben ned først. 

Lad stokkene følge det opererede ben.

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



