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Til deltagerne
Information om Rigmor og Svend Jensen
Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge ægteparret
Rigmor og Svend Jensen, der kun har haft hjælp i hjemmet i kort tid.
Rigmor Jensen: 020831-2222
Anamnese:
Rigmor Jensen er for nylig diagnosticeret Diabetes type 2.
Rigmor Jensen har en meget dårlig ryg, og har dagligt smerter i ryggen både
ved gang og ved stillesiddende aktiviteter.
Rigmor Jensen er blevet svagere i den sidste tid, og er ofte træt og irriteret.
Hendes ben hæver om dagen.
Rigmor Jensen faldt for nylig over en kantsten og slog hul på højre skinneben.
Det læges kun langsomt.
Social baggrund:
Rigmor og Svend Jensen har været gift siden 1955.
De har to børn og fem børnebørn.
Datteren bor med sin mand her i byen og sønnen bor med sin familie i USA.
De har fin kontakt med begge børn og deres familier. Sønnen i USA ”skyper”
de med via nettet. Rigmor Jensen er den med computerkendskab, som det har
været nødvendigt at lære, især da sønnen flyttede til USA med sin familie for
år tilbage.
Rigmor Jensen har indtil sin pensionering arbejdet som økonoma og køkkenleder på et plejehjem i nærheden.
Hun var glad for sit arbejde og ser stadig nogle kolleger fra dengang. Det bliver dog ikke så ofte mere, da Rigmor Jensen ikke vil lade sin ægtefælle alene
hjemme.
Kultur interesser:
Rigmor Jensen kan lide at bage og lave mad. Hun er medlem af en syklub i
den lokale seniorklub, som også laver sociale aktiviteter. Læser bøger og ugeblade. Går gerne på biblioteket, når ryggen ikke gør for mange knuder.

Svend Jensen: 070228-0101
Anamnese:
Svend Jensen er lammet i venstre side efter en blodprop for 3 år siden. Han er
kørestolsbruger, men kan støtte på begge ben. Svend Jensen har den sidste
tid været mere træt end sædvanligt og tillige drukket store mængder vand.
Han kan have problemer med at synke mad og lign.
Social baggrund:
Svend og Rigmor Jensen har været gift siden 1955. Se dennes beskrivelse
vedr. børn m.m.
Svend Jensen har indtil sin pensionering arbejdet ved politiets bilinspektion i
byen.
Svend og Rigmor Jensen har boet i rækkehus hele deres liv og haft en tilstrækkelig økonomi, men har også levet meget billigt og sparsommeligt, især
da de var en yngre familie.
De har altid passet haven, og været glade for den, men efter Rigmor Jensens
tiltagende dårlige ryg og Svend Jensens blodprop er den blevet lidt forsømt.
Kultur interesser:
Svend Jensen er meget fodboldinteresseret. Han er tidligere gået til alle den
lokale fodboldklubs hjemmekampe, indtil sin blodprop for 3 år siden.
Har været materialeforvalter i sin fritid i mange år i den lokale boldklub.
Er meget interesserede i historiske bøger, og nyder bibliotekets udvalg af lydbøger, som hustruen låner med hjem til ham.

