
Case 2
Hans - 88 år med Parkinson 

Baggrund

Forhold

Hans er 88 år og bor i en ældrebolig tæt på et lokalcenter, hvor han har boet i 1 år 
siden hustruens død. Hans er tidligere landmand og har haft landbrug det meste af sit 
liv. Hans har ingen børn, men en lillesøster, som er syg og bor længere væk. Hustru-
ens død har været er stort tab for Hans og han savner hende stadig meget. Hustru-
en havde et kort sygdomsforløb, hvor hun forinden var en meget frisk og udadvendt 
dame. Det var hustruen, der i dagligdagen hjalp Hans med ernæring og medicin. 
Hjemmeplejen hjalp med den personlige pleje. Ligeledes sørgede hustru for, at hjem-
met var holdt.

Hans´ funktionsniveau er faldende, og han begynder at være mere præget af sin Par-
kinson med usikker gangfunktion. Der er også en problematik med svimmelhed, når 
Hans rejser sig. Hjemmeplejen kommer til personlig pleje morgen og aften, til alle 
måltiderne og hjælper med anretning af maden samt til toiletbesøg formiddag, efter-
middag aften og nat. Ligeledes er der hjælp til medicindosering hver 14 dag. Hans har 
nødkald, som han benytter meget.

Hans begynder at blive mere forvirret, det kan Hans godt være i perioder. Han gentag-
er sig selv flere gange, har svært ved at udtrykke sig og kan ikke rigtig redegøre for de 
sidste dage. I perioder oplever plejepersonalet også, at Hans ser ting, der ikke er der. 

Forhøjet blodtryk - 120/70 siddende
Biologisk aortaklap (ny hjerteklap)
Parkinson
Demens
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Case 2
Hans - 88 år med Parkinson

Diskussion i gruppen
Er der oplysninger I mangler?

Flere observationer?

Er der særlige aspekter I vil handle på her og nu?

Medicin
Tbl. Madopar 125 (100+25 mg) 1 gange 3 dagligt
Kaps. Madopar 65,5 (50+12,5 mg) 1 gange 3 dagligt
Tbl. Pamol 500 mg 2 gange 4 dagligt
Pulver Movicol 1 brev gange 1 dagligt
Tbl. Hjertemagnyl 75 mg gange 1 dagligt
Tbl Aricept  a 10 mg 1 gang dagligt (demens)

side 2 af 2

Diskussion i gruppen
Er der oplysninger I mangler?

Flere observationer?

Diskussion i gruppen
Hvad tænker I  om mulige årsager til kvalmen hos Hans?

Hvordan griber I det an?

Se videoen: Case 2 video 1 - Generelt om Parkinson  KLIK HER

Se videoen: Case 2 video 2 - Opmærksomhedspunkter i primærsektoren

Aktuelt
En dag kommer I ud til Hans og han har kvalme. Hans er opstartet jerntabletter efter 
episode med hæmorideblødning, som nu er ophørt.

KLIK HER

https://region-midtjylland.23video.com/secret/61242167/be60f74fb3ca94381a0e9c3f0d34b30e
https://region-midtjylland.23video.com/secret/61242369/39efbd112ead4538139958fc34dc60cd

