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Opgave 7. Opgaver i eget hjem. Case

Medicindispensering og personlig pleje

Du arbejder som social- og sundhedsassistentelev i Fredericia Kommune i udekørende 
team. Teamet består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sy-
geplejersker. I arbejder ud fra en helhedsorienteret pleje.

I dag skal du besøge Margit Agersøe Jørgensen, en 75-årig kvinde kendt med tidligere 
apopleksi og venstresidig parese. Du har besøgt Margit et par gange tidligere i forbindelse 
med den faste social- og sundhedsassistents ferie.

Margit Agersøe Jørgensen, cpr-nummer 050947-9996

Livshistorie

Margit Agersøe Jørgensen er 75 år og bor i eget hjem. Margit er fraskilt fra Ib, som hun 
fik to børn sammen med. Børnene, Christina og Frank, har begge god kontakt til Margit. 
Margit har fem børnebørn.

Margit er tidligere hjemmehjælper, men nu pensioneret. Margit kan godt lide at læse uge-
blade og går meget op i de royale. Margit har altid værnet meget om sit udseende, og nogle 
vil formentlig have opfattet hende som forfængelig. Det har altid været vigtigt for Margit, 
at hjemmet fremstod pænt og ligeledes børnene.

Det er nu halvandet år siden, Margit fik et større infarkt i højre hemisfære med parese af 
venstre arm og ben. Initialt havde Margit udtalt neglekt.

Margit har standfunktion, men hun vil helst sidde i kørestol, både fordi hun hurtigt bliver 
træt, og fordi det er er svært for hende at få venstre ben med fremad ved gang. Hun kan 
bevæge armen, men den har nedsat kraft, der er øget tonus og tendens til kontrakturer i 
arm og hånd. Ved ADL støder hun ofte ind i dørkarme og møbler med venstre arm. Margit 
har ringe sygdomsindsigt.

Nuværende situation

Man har tidligere mistænkt arytmi som årsag til Margits stroke, men en holtermonitore-
ring fangede aldrig arytmi. 

For tre uger siden gik Margit til læge pga. åndenød, hjertebanken og svimmelhed. Egen 
læge konstaterer atrieflimmer på EKG. Hun får diagnosen paroxystisk atrieflimmer og 
bliver sat i behandling med i warfarin og betablokker.

Sygeplejersken kommer og doserer Margits Marevan ud fra INR-svar. 
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Medicin

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

Tbl. Hjertemagnyl 
75 mg

75 mg x 1 1 Blodfortyndende

Tbl. Atorvastatin 
80 mg

80 mg x 1 1 Kolesterol-
sænkende

Tbl. Corodil 5 mg 10 mg x 1 2 Blodtryks-
nedsættende

Tbl. Marevan 
2,5 mg

EFTER 
SKEMA

Blodfortyndende

Tbl. Metoprolol-
succinat 
25 mg

25 mg x 1 Mod hjerterytme-
forstyrrelse




