
Kaustikk opplæring TID sykehjem  – rollespill i refleksjonsmøtet 

Personopplysninger:  

Fru Hansen er 85 år. Hun har 5 barn, hvor 3 bor i nærheten, 7 barnebarn og 4 

oldebarn. Hun har hatt et godt familieliv og vært mye sammen med barn og 

barnebarn.  

Hun har vært hjemmeværende husmor og har i tillegg sydd og brodert mye for andre. 

Hennes ektefelle var ansatt i Forsvaret og sammen har de reist mye i Norge og i 

utlandet, spesielt i Østen. For 10 år siden døde Fru Hansens mann brått, av et 

hjerteinfarkt. 

Fru Hansen er eldst i en søskenflokk på 6. Hun har god kontakt med to gjenlevende 

søstre, som bor i samme by, men det har blitt noe mindre de siste årene pga hennes 

dårligere helse.  

Hennes interesser har vært barna, hus og hjem, reiser, håndarbeid, korsang og 

pianospill. Hun har også gått regelmessig i kirken.  

Fru Hansen har alltid hatt et godt humør og vært veldig sosial. 

Sykehistorie: 

Fru Hansen hadde hjerneslag i 2008. Siden da har hun hatt symptomer på demens 

og fikk diagnosen vaskulær demens i 2010. Hun har bodd hjemme inntil for nylig og 

hatt tilsyn fra hjemmetjenesten x 6. Den ene datter har vært mye hos sin mor.  Fru 

Hansen har ikke ønsket å komme på sykehjem, men har for 5 måneder siden latt seg 

overtale av datteren.  

Fru Hansen har dårlig gangfunksjon og bruker rullator. Hun plages av gjentatte 

urinveisinfeksjoner. 

Medisiner: 

Albyl-E: 75 mg x 1 

Selo-Zok: 50mg x 1 

Hiprex 1 g x 2 

Sobril 10 mg til middag og 15 mg til natta 

Aktuelt: 

På dagen sitter Fru Hansen for det meste i en stol i fellesareal sammen med 

personalet. Personalet følger henne på toalettet og går da samtidig en liten runde i 

avdelingen.   



På ettermiddag og kveld blir Fru Hansen mer urolig.  Hun vil hele tiden hjem, spør 

etter mor og prøver at vakle ustø omkring på egen hånd. Ved toalettbesøk trenger 

hun mer hjelp enn på dagen.  

På ettermiddag og kveld har personalet vurdert at Fru Hansen må ha et brett foran 

seg, slik at hun ikke klarer at reise seg. Det er bestemt at dette tiltak aldri 

gjennomføres mer enn 20 minutter av gangen, men ofte blir hun sittende lengere. 

Fru Hansen er som oftest urolig når hun legger seg på kvelden og der ble for 14 

dager siden satt opp sengehest på sengen hennes. I perioder ligger hun og roper og 

rister i sengehesten. Hun sovner ofte seint og har avbrutt søvn. 

Personalet og familien har et godt samarbeid. De to døtre har vanskelig for å kjenne 

igjen deres mor på ettermiddag / kveld og synes det er vondt å komme på besøk når 

hun har det som verst. 

Kartlegging – døgnregistreringer utført for 14 dager tilbake i tid 

MMSE skår på 13 av 30 mulige, har et godt språk. 

KDV 2/3, hvilket er moderat demens. 

Cornell 14/38, som betyr en moderat depresjon  

MOBID 2: 4/10 (Smerter lokalisert til rygg og knær) 

P-ADL: 15/30. Fru Hansen klarer seg selv på toalettet om hun blir fulgt dit, spiser 

uten hjelp. Kler av og på seg selv med noe hjelp. Trenger regelmessig hjelp eller 

veiledning til personlig stell. Vasker kun ansikt og hender selv, må ha hjelp til resten 

av kroppen. Går med rullator.   

Personalet har ført døgnregistrering som dokumenterer at Fru Hansens uro starter 

rundt 14.30 daglig. Varierende hvor når Fru Hansen sovner, men oftest rundt 01.00. 

Våkner 6-8 gange hver natt, med unntak av fire netter siste måned 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oppgave: 

Gjennomfør et rollespill med tema refleksjons – og veiledningsmøte i TID 

basert på denne sykehistorien, 

Gruppen som er samlet til opplæring utgjør personalet på avdelingen.  En fra 

opplæringsgruppa leder møtet og en av dem skriver på PC/Skjerm/tavle. 

Følg sjekklista i manualen før møtet (alle finner den fram). 

Start med personhistorie og sykehistorie, lag problemliste, prioriter i denne, 

lag kollonner og fortsett refleksjonsmøtet osv. osv. 


