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Opgave I. Pleje i eget hjem. Case

Støtte til borger med multipel sklerose

Du er social- og sundhedsassistentelev i hjemmeplejen i Slagelse Kommune. Du er oplært 
i at varetage kateterpleje og steril intermitterende kateterisation (SIK) og har derfor kom-
petence til dette.

Irene Nygaard, cpr-nummer 240376-2562

Livshistorie

Irene Nygaard er 46 år og har haft attakvis multipel sklerose i otte år. Irene bor i en stor to-
plansvilla sammen med sin mand Henrik, sønnen Viktor på 17 og datteren Ditte på 20 år. 

Irene har altid gået op i sit udseende og i sundhed. Hun har spillet tennis i mange år, og 
det er en interesse, hun deler med hele familien. Sygdommen begyndte med, at Irene op-
levede svaghed i højre arm, og kroppen virkede træt. Hun fik svært ved at nå boldene og 
snublede på tennisbanen. 

Irene er uddannet ejendomsmægler og har arbejdet ihærdigt og succesfuldt inden for 
branchen med en plan om at overtage sin fars ejendomsmæglerfirma. Det har været vigtigt 
for Irene at fastholde arbejde og hverdagsliv så længe som muligt, og de seneste år har hun 
arbejdet på nedsat tid i firmaet. Nu er hun sygemeldt. 

Diagnosen kom som et kæmpe chok for Irene, og hun har haft svært ved at acceptere, at 
hun ikke kan leve det liv, hun havde ønsket sig. Efter et par år begyndte hun og Henrik at 
finde støtte hos Scleroseforeningen, og hun har flere gange været indlagt på Scleroseho-
spitalet i Haslev. Irene har stadig svært ved at identificere sig med sygdommen og er især 
påvirket af følelsesmæssige svingninger, som ofte giver spontane udbrud af både eufori og 
gråd.

Irene har i flere år fået sygdomsmodificerende behandling, Interferon beta som injektion, 
som styres af skleroseambulatoriet. 

Nuværende situation

Irene oplever styringsbesvær og attaksi i begge arme og kraftnedsættelse i benene, og hun 
er præget af massiv træthed. Hun har også svært ved at være oppe i længere tid pga. svim-
melhed. Som noget nyt er Irene begyndt at få synkeproblemer, så nu holder hun sig til at 
spise blød kost. På gode dage kan Irene gå korte distancer med rollator, men ellers bruger 
hun kørestol. Hun kan ikke længere klare trapperne, og derfor har de fået indrettet huset, 
så Irene kan klare sig i stueetagen. 
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Irene har ønsket at klare sig uden kommunal hjælp så længe som muligt. Familien har pri-
vat rengøring og havehjælp, dagligvarer bestiller de online, og børnene hjælper med vaske-
tøjet. Datteren Ditte har kørekort og har overtaget sin mors bil og hjælper med transport. 

Irene føler sig nu invalideret af sygdommen, og hun har brug for hjælp til personlig pleje 
såsom bad og påklædning. De fleste dage kan hun selv klare toiletbesøg, men på grund af 
urinretention skal blæren tømmes tre gange dagligt med steril intermitterende kateterisa-
tion, SIK. Denne opgave varetages af hjemmeplejen ved faste besøg morgen, eftermiddag 
og aften. 

På dage, hvor Irene er afkræftet, bliver hun mobiliseret fra seng til stol med en Sara Stedy, 
som kan betjenes af familien eller en enkelt medarbejder fra hjemmeplejen. 

Link Arjo, Sara Stedy: https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=11138 

Irene havde for nogle dage siden besøg af en veninde, som efterfølgende er testet positiv 
for covid-19. Irene har nu selv fået influenzasymptomer med let feber og tør hoste. Hun 
afventer svar på en PCR-test, der blev taget i går. Det betyder, at personalet fra hjemmeple-
jen skal følge infektionshygiejniske retningslinjer for håndtering af borgere med mistanke 
om covid-19 (SSI 16. juli 2021).

Link til retningslinje: https://covid19.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/covid19/hygiej-
ne/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-haandtering-af--borgere-med-mistan-
ke-om-covid19.pdf?la=da (Linket 19.1.2022)

Medicin

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

Tbl. Aubagio, 
14 mg

14 mg mane 1 stk. Hæmmer attakker 
af multipel sklerose

Tbl. Pinex, 
500 mg

1 g x 2 2 stk. 2 stk. Mod smerter i 
muskler og led

Pulver 
Movicol

1 brev x 2 1 stk. 1 stk. Mod obstipation

Interferon 
beta

Multipel sklerose. 

Administreres af 
skleroseamb.

https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=11138
https://covid19.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/covid19/hygiejne/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-haandtering-af--borgere-med-mistanke-om-covid19.pdf?la=da
https://covid19.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/covid19/hygiejne/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-haandtering-af--borgere-med-mistanke-om-covid19.pdf?la=da
https://covid19.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/covid19/hygiejne/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-haandtering-af--borgere-med-mistanke-om-covid19.pdf?la=da
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P.n.-medicin 

Præparat Dosis Indikation/virkning

Tbl. Pinex, 500 mg 1 g Mod smerter i muskler og led. 

Må gives maks. 2 gange dagligt.

Mindst 4 timers interval mellem 
hvert indtag af Pinex.




