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Opgave J. Opgaver i eget hjem. Case

Hjælp til praktiske sygeplejeopgaver 

Du arbejder i Slagelse Kommune som udekørende social- og sundhedsassistentelev. Du 
løser selvstændigt opgaver af både praktisk og sygeplejefaglig karakter hos kommunens 
borgere. 

Du kender ikke de borgere, du skal besøge i dag, da den faste social-og sundhedsassistent 
har en omsorgsdag. 

Ulla Holm, cpr-nummer 180244-3026

Livshistorie

Ulla Holm er 78 år og bor i en mindre by. Ulla har altid været eventyrlysten og selvstændig. 
Ulla er opvokset i apostolsk menighed og har altid følt sig kaldet af Gud.

Som ganske ung rejste Ulla til Grønland og arbejdede som barneplejerske. Hun mødte 
aldrig kærligheden og har ingen børn selv. Til gengæld har Ulla et omfattende netværk af 
venner og familie, både i og uden for kirken. Da Ulla vendte hjem fra Grønland, blev hun 
først ansat på barselsgangen og sluttede til sidst sit arbejdsliv som forstanderinde på et 
børnehjem. 

Ulla er tæt knyttet til sin nabo, Ruth, som hun deler avis med. Ruth og Ulla passer på hin-
anden og deler stort og småt i hverdagen. 

Ulla er arveligt disponeret for hjerte-kar-sygdom på sin fars side. Både Ullas far og bror 
havde forhøjet kolesterol og blodtryk. Ullas far fik en blodprop i hjertet som 72-årig.

For fire år siden fik Ulla selv blodprop i hjertet. Gennem længere tid havde hun følt sig træt 
og uoplagt, men aldrig oplevet brystsmerter. En dag syntes Ulla, at hun havde det skidt, 
havde kvalme og var alment utilpas. Derfor gik hun i seng tidligt, men vågnede kl. tre om 
natten med udtalt åndenød, kvalme og opkastning. Hun mærkede uspecifikke smerter, 
der strålede ud over hele ryggen. Ulla blev overflyttet med helikopter til Rigshospitalet 
mhp. primær PCI (ballonudvidelse). Ulla fik konstateret en stor blodprop på bagsiden af 
hjertet. Der blev desuden fundet forkalkninger i de små blodkar i hjertet.

Efterfølgende har Ulla nedsat pumpefunktion af hjertet (hjerteinsufficiens), og hun er 
derfor tilknyttet hjertesvigtsklinik mhp. justering af den medicinske behandling. Ulla op-
lever at blive forpustet ved moderat aktivitet som at gå op ad trappen til 1. sal. Nogle dage 
er det værre end andre.
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Ulla har fået udleveret en nitroglycerinspray, men bruger den aldrig, da hun ikke synes, 
hun har smerter i brystkassen.

Nuværende situation

For en uge siden var Ulla i hjertesvigtsambulatoriet, hvor behandlersygeplejersken øgede 
den medicinske behandling (betablokker). Ulla syntes, at hun efterfølgende blev forpu-
stet, og hendes vægt er øget med tre kg på få dage, ligesom hun fik markante ødemer af 
underekstremiteterne. Derfor øgede behandlersygeplejersken Ullas vanddrivende behand-
ling for tre dage siden med god effekt. 

Ulla blev ved samme lejlighed opfordret til at bruge sin nitrospray, når hun bliver forpu-
stet, for at få mere luft. Ulla har prøvet det to gange den sidste uge og synes måske nok, at 
det hjælper lidt på luften. 

Til gengæld er hun træt af at skulle lade vandet så meget, efter den vanddrivende behand-
ling er øget. Særligt først på dagen skal hun konstant på toilettet. 

Der anlægges dagligt kortstræksforbinding mhp. reduktion af ødemerne. Når Ulla er af-
vandet, skal der tages mål til kompressionsstrømper.

Medicin

Præparat Dosis 08.00 12.00 18.00 22.00 Indikation/
virkning

Tbl. Hjertemagnyl, 
75 mg

75 mg x 1 1 stk. Blodfortyndende

Tbl. Atorvastatin,  
80 mg

80 mg x 1 1 stk. Mod forhøjet 
kolesterol

Tbl. Ramipril, 5 mg 10 mg x 2 2 stk. 2 stk. Mod 
hjerteinsufficiens

Tbl. Furix, 40 mg 80 mg x 2 2 stk. 2 stk. Vanddrivende

Tbl. Kaleorid,  
750 mg

1,5 g x 2 2 stk. 2 stk. Kaliumtilskud

Tbl. 
Metoprololsuccinat, 
25 mg

50 mg x 1 2 stk. Mod 
hjerteinsufficiens

Tbl. Imdur, 30 mg 30 mg x 1 1 stk. Mod 
hjerteinsufficiens
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P.n.-medicin

Sublingual 
Glycerylnitrat, 
0,4 mg/dosis

1-2 pust ved 
angina pectoris

Kan evt. gentages 
hvert 5. min. efter 
behov

Højst 3 pust 
inden for 15 min.

Mod 
hjerteinsufficiens




