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Opgave 1. Opgaver på medicinsk afdeling. Case

Sygepleje til ældre medicinsk patient

Du arbejder som social- og sundhedsassistentelev på en lungemedicinsk afdeling på et 
større hospital. Afdelingen modtager patienter til udredning og behandling for lungesyg-
domme og allergiske lidelser. Det drejer sig om patienter med nedsat lungefunktion pga. 
sygdomme i luftvejene eller lungevævet og om patienter med mistanke om lungekræft. 

Social- og sundhedsassistenterne er oplært i PVK-pleje.

Viola Svendsen, cpr-nummer 030347-4590

Livshistorie

Viola er 75 år og gift med Bent, der er 80 år. Ægteparret bor i en stor toplansvilla. De har to 
børn, som i dag er 58 og 56 år. Da børnene startede i skole, begyndte Viola at arbejde som 
medhjælper i en skoafdeling i et stormagasin.

Viola måler 166 cm og vejer 60 kg. Viola ryger ca. 20 cigaretter dagligt. Viola har i flere 
år haft bronkitis og fik for 10 år siden stillet diagnosen Kronisk Obstruktiv Lungelidelse 
(KOL). Diagnosen lyder på svær KOL. De seneste år er Viola blevet behandlet for utallige 
pneumonier. 

Viola bruger rollator på grund af funktionsdyspnø. De sidste måneder er hun også be-
gyndt at opleve hviledyspnø, og hun føler sig mere træt og er blevet mere indadvendt. 
Indimellem ryger Viola stadig en cigaret, men hun har skåret meget ned. Bent har svært 
ved at acceptere, at hun stadig ryger. 

Både Viola og Bent har altid haft et positivt livssyn og sætter familielivet meget højt. Begge 
børn, børnebørn og oldebørn bor i nærområdet og kommer ofte i hjemmet. De holder 
begge af traditioner og inviterer altid til påskefrokost, fødselsdage osv., men det er ikke 
blevet til så meget det sidste halve år. 

Nuværende situation

Viola blev indlagt på lungemedicinsk afdeling i går aftes, da hun blev tiltagende dyspnøisk, 
har blodigt opspyt og feber. Hjemmesygeplejersken kontaktede lægen og fik Viola indlagt. 
Bent har selv forsøgt at overtale Viola, men hun ville ikke have, at han kontaktede lægen. 

På hospitalet viser røntgen af thorax pneumoni, og Viola er startet i iv antibiotika og lun-
ge-fysioterapi og får ilt via iltkateter med 1,5 L.
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Viola er ved indlæggelsen afkræftet og dehydreret, og hendes SAT ligger på 85 og RF på 
33 i hvile. Bent er meget bekymret, han siger, at Viola har tabt sig og hoster mere, end hun 
plejer. 

Medicin

Præparat Dosis Kl. 8.00 Kl. 12.00 Kl. 18.00 Kl. 22.00 Gives for

Benzylpenicillin 2 mill IE x 4 x x x x Pneumoni

Inhalationsvæske 
Duovent (1,25 mg 
fenoterol og 0,5 mg 
ipratropium) på 
Nebulisator

4 ml x 2 x x KOL

Tb Panodil 500 mg 1 g x 4 2 2 2 2 Smerter

Tb tyggetablet 
Calcichew D-3 
Forte

1 tabl. x 2 1 1 Hypocalcæmi

Tbl Prednisolon 25 
mg

12,5 mg x 3 ½ ½ ½ KOL

Symbicort 
160/4,5 mikrogram

2 pust x 2 2 pust 2 pust KOL

PAUSERET

PN

Airomir® 
inhalationsspray 
0,1 mg/dosis

1 pust KOL. Maks. 4 
gange dgl.

PAUSERET




