Opgave 1. I hjemmeplejen, konkurrenceopgave
Tidsramme

Forberedelse: 10 minutter
Udførsel af pleje: 30 minutter
Evaluering: 5 minutter

Ingrid Lillebæk

Når I møder ind, skal I starte med at få Ingrid Lillebæk op af sengen. Hun er efter eget
ønske blevet vasket af nattevagten, men har ikke ønsket at komme op før middag. Hun
ligger nu og venter på, at I hjælper hende op.
Der skal altid være to personer til at forflytte Ingrid Lillebæk for at tilgodese personalets
fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
Ingrid skal starte behandling for cystitis.

Opgaver
Ingrid skal have målt sin temperatur.
Hun skal forflyttes fra seng til kørestol ved hjælp af lift. I skal oplære Sofie (social- og
sundhedshjælperelev) i at bruge lift hos Ingrid.
Der skal doseres Selexid 400 mg x 3 i seks dage.
I skal udføre pleje af topkateter, herunder skift af plaster og pose.
I skal hjælpe Ingrid ud i fællesrummet og sidde ved spisebordet.
Ingrid skal have redt sin seng.

Åge Vad
Opgaver
I skal oplære Sofie i at dryppe Åges øjne med viskøse øjendråber. 1 dråbe i hvert øje.
I skal skifte forbinding på de ødematøse ben.
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Anlæg Mesorb absorberende forbinding og kompressionsforbinding på de ødematøse
ben. Det skiftes i fællesrummet, da mange andre alternativer, som synes bedre, er afprøvet.
I fællesrummet er det muligt at skifte forbindingen uden magtanvendelse.
Åge skal derefter til bords med sin Parosæl, og han skal have hjælp til at spise ved hjælp af
spejling.

Bahattin Uysal

Bahattin Uysal har været en tur på skadestuen i morges og fik limet en flænge i baghovedet. Forbindingen skal blive på til i morgen.
Sønnen har ringet og bedt om at blive ringet op af en assistent, idet han gerne vil informeres om faderens tilstand. Han har selv først mulighed for at komme i løbet af aftenen.

Opgaver
I skal måle Bahattin Uysals BT og puls.
Han skal holdes i så meget ro som muligt.
Sønnen skal ringes op og informeres om faderens tilstand.

I øvrigt
I skal dokumentere i borgernes bøger.
I skal uddelegere sengeredning og andre relevante opgaver til social- og sundhedshjælpereleven.
Beboerne skal have serveret mad, og I er velkomne til at spise med.
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