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Opgave 5. Pleje og rehabilitering på plejecenter. Case

Støtte til borger med demens

Du arbejder som social- og sundhedsassistentelev på et demensafsnit på Plejecenter Sol-
marken.

Personalet på Solmarken består af sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og social- 
og sundhedsassistenter, og der er mulighed for samarbejde med ergo- og fysioterapeuter.

Arbejdet på Solmarken foregår efter en personcentreret tilgang. Udgangspunktet er bor-
gerens ønsker, mål og valg, da borgeren er hovedperson i sit eget liv. 

Du møder i dagvagt kl. 7.30 og kender Ruth Sørensen.

Ruth Sørensen, cpr-nummer 080436-1012 

Livshistorie

Ruth Sørensen er 86 år. Ruth har ikke været gift, hun mødte aldrig den store kærlighed. 
Ruth har ingen børn, men har altid haft et meget nært forhold til sine nevøer og niecer, 
specielt Anders og Vibeke, som ofte kommer for at besøge hende. 

Ruth er tidligere butiksbestyrerinde og var glad for sit arbejde som bestyrer af en dame-
tøjsforretning. I sit arbejde stiftede hun bekendtskab med mange mennesker, som hun 
mødte med venlighed og et smil.

I fritiden holdt Ruth meget af at være i selskab med sig selv, hvor hun læste meget og lyt-
tede til musik fra Dansktoppen. Hver torsdag gik Ruth til kor. Med koret sang hun de 
kendte danske sange og var endda ude at optræde nogle få gange. Hver søndag sad Ruth 
troligt og lyttede til Giro 413, mens hun var omgivet af sine fire katte. Ruth gjorde meget 
ud af sin bolig. 

Gennem det sidste år er Ruth blevet tiltagende glemsom. I det sidste halve år har Ruth ikke 
helt formået at varetage den personlige pleje og har ofte fremstået usoigneret. Ruth har 
trukket sig fra sociale sammenkomster med niecerne og nevøerne. Hjemmet blev mere og 
mere rodet og beskidt.

Niecerne og nevøerne var bekymrede og fik hjulpet Ruth til at komme på en aflastnings-
plads.  Efter en periode på aflastningspladsen gennemgik Ruth et udredningsforløb, hvor-
efter hun fik diagnosen Alzheimers. Ruth blev herefter tilbudt en plads på plejecenteret, 
hvor hun nu har boet i to måneder. Hun er påbegyndt behandling med Aricept.
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Ruth har svært ved at koncentrere sig, hukommelsen er stærkt svækket, hun er meget mo-
torisk urolig og er hele tiden i bevægelse.

Nuværende situation

Ruth får hjælp til personlig pleje, og i den forbindelse kan hun være udadreagerende. Hun 
har svært ved at forstå, hvad der sker. Både nat og dag er Ruth meget urolig. Hun har en 
søgende adfærd og piller ved de ting, hun kommer forbi. 

Her til morgen var Ruth vågen og var på toilettet. I den forbindelse fik Ruth hjælp til nedre 
personlig hygiejne. 

Ruth får ofte betændelse i øjnene og har svært ved ikke at pille i øjnene, da de klør. 

Personalet hører hende ofte om natten, hvor hun kalder på Kismus, hendes afdøde norske 
skovkat. Hun leder ofte efter Kismus.

I samarbejde med en ergoterapeut er der nu blevet besluttet at afprøve en kugledyne om 
natten og katten Molly om dagen med den hensigt at få Ruth til at falde til ro. 

Se mere om katten Molly her: https://youtu.be/thW8yzx1UF4

Medicin

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

Tbl. Aricept 10 mg 10 mg x 1 1 stk. Demens 

Tbl. Panodil  
500 mg

1 g x 4 2 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. Smerter i 
bevægeapparatet 

Præparat Dosis Kl. 8.00 Kl. 11.00 Kl. 14.00 Kl. 17.00 Kl. 20.00 Kl. 23.00 Gives for

Kloramfenikol 
”DAK” 
0,5 %

1 dråbe 
x 6

x x x x x x Øjen-
betændelse

Seponeres 
5. februar

https://youtu.be/thW8yzx1UF4



