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Opgave 2. Opgaver på kirurgisk afdeling. Case

Postoperativ sygepleje

Du arbejder som social- og sundhedsassistentelev på en mave- og tarmkirurgisk afdeling 
på et større hospital. Afdelingen modtager patienter til udredning og behandling for ko-
lorektal cancer og inflammatorisk tarmsygdom. 

Social- og sundhedsassistenterne er oplært i postoperativ sygepleje og iv-pleje. Du møder 
i aftenvagt.

Henning Børgesen, cpr-nummer 100866-1157

Livshistorie

Henning er 56 år og bor alene. Han mistede sin kone, Kirsten, for halvandet år siden. Kir-
sten døde, da et aortaaneurisme sprang, og det var et svært forløb. De har tre børn på 29, 
27 og 26 år og to børnebørn. Datteren Lise på 29 år bor i nærheden og arbejder som social- 
og sundhedsassistent på Fredericia Sygehus.  

Henning er uddannet lærer. Han er glad for sit job og begyndte hurtigt at arbejde igen, 
efter at Kirsten gik bort. Han bor i eget hus, som er i to etager. Efter Kirstens død har Hen-
ning levet mere tilbagetrukket, Kirsten var den af de to, som var mest socialt anlagt. Hen-
ning vil gerne have besøg, men tager ikke initiativ til at invitere. 

For et halvt år siden fik Henning påvist en tumor i colon samt tegn på metastaser til le-
veren. Ved operationen blev tumor i colon fjernet, og i leveren fandt man en enkelt lille 
knude. Der blev lavet en aflastende colostomi, og der var et efterforløb med kemoterapi. 
Det var et hårdt forløb for Henning. Han havde svært ved at acceptere stomien og selv 
komme i gang med at varetage plejen. 

Nuværende situation

Henning er indlagt mhp. at få lagt sin stomi tilbage. Da du som SSA-elev møder Henning, 
er han netop kommet tilbage fra opvågningen, operationen er vellykket. Stomien er lagt 
tilbage. Under operationen mistede Henning en del blod, og hans blodprocent ligger nu 
på 5,5, og der er derfor ordineret en portion blod.

Henning får smertestillende medicin gennem et epiduralkateter og har en venflon liggen-
de til væske samt et urinkateter. Desuden har han TED-strømper på begge ben.

Op til operationen har Henning været meget nervøs. Hans datter var med til indlæggelsen 
og er orienteret om, at operationen er gået godt, men vil først komme på besøg i aften. 
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Medicin

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

Bupivacain-
morfin 
2,5mg/50 
mikrogram/
ml

5 ml/t som 
kontinuerlig 
infusion ved 
pumpe

Postoperative 
smerter

Seponeres 2. 
postoperative dag 
og herefter overgå 
til smertestillende 
tabletter

Inj Fragmin 
2500 IE

2500 IE x Forebyggelse af 
trombose. Gives 
i fem dage efter 
operationen

Pulv. Movicol 1 brev Obstipation

PN

Tb. Pamol 500 
mg

1000 mg Smertestillende. 
Maks. 1000 g x 4 
dagligt

Mod smerter

Tbl Oxynorm 
5 mg

5 mg Smertestillende. 
Maks. 5 mg x 4 
dagligt




