
Case 3
Karen - 90 år mæt af dage?

Baggrund

Forhold

Karen er 90 år og bor på plejehjem. Sædvanligvis står hun op kl. 9 og er oppe indtil 
efter frokost, hvor hun hviler sig 2 timer. Hun er begyndt ikke at ville op om morgenen. 
Hun plejer at være smilende, men har ikke sagt så meget de sidste uger.

For 1 måned siden holdt Karen rund fødselsdag og hun sagde, at hun håbede at blive 
100 år. Karen har en søn på 75 år, som synes, at vi skal lade hans mor være i fred. 
Hun er en gammel dame.

forhøjet blodtryk – 120/80 siddende
Urinsur gigt
Kroniske rygsmerter
Diabetes/sukkersyge

side 1 af 2

Medicin
Tbl Metformin 500 mg gange 3 (sukkersyge)
Tbl Corodil 10 mg gange 1 (blodtryk)
Tbl Contalgin 5 mg gange 2 (smerter)
Tbl Dulcolax 5 mg gange 1 (forstoppelse)
Tbl Pinex 1000 mg gange 3 (smerter)



Case 3
Karen - 90 år mæt af dage?

Diskussion i gruppen
I taler i personalegruppen på plejehjemmet om Karens situation. Der er mange og for-

skellige meninger. 

Skal lægen orienteres?  

Hvad kunne I tænke Jer at indhente af yderligere informationer?

Hvad kunne I tænke Jer at indhente af yderligere observationer?

Er Karen “mæt af dage” og skal have lov at være i fred eller skal der undersøges yder-

ligere? For og imod? Hvordan finder man ud af det?

side 2 af 2

Diskussion i gruppen
Hvorfor mon lægen gør ovenstående? 

Hvad tænker I om blodsukkeret nu? Hvad vil der ske?

Diskussion i gruppen
Hvad kan du gøre ved det manglende væskeindtag?

Hvordan kan væskeindtaget sikres, hvis ikke Karen selv kan drikke det?

Hvilke problemer kan borgeren få ved nedsat væskeindtag?

Se videoen: Case 3 video 1 - Etiske dilemmaer   KLIK HER

Se videoen: Case 3 video 2 - Medicin ændringer           KLIK HER

Aktuelt
Plejehjemslægen tilser Karen og finder, at der er nedsat nyrefunktion og holder pause 
med blodtryksmedicin og medicin for sukkersyge og morfin/Contalgin for smerter.

Aktuelt
Karen kan ikke indtage mere end 500 ml væske pr os.

Se videoen: Case 3 video 3 - Væskeindtag   KLIK HER

https://region-midtjylland.23video.com/secret/61242589/6c2083fb14ff32c1a337d1b8a633820a
https://region-midtjylland.23video.com/secret/61242755/0b3d3872383831a881a9ac2f64fcd808
https://region-midtjylland.23video.com/secret/61242832/adb6263c3e41beda7aa7758498b9f6f4

