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Ola

Pasientkasus

Ola

• 81 år
• Gift med 5 år yngre kone
• 3 barn, som bor hhv i Stavanger, Lillehammer og Trondheim

Ola

•
•
•
•

Tidligere jobbet på sjøen, skipper på fiskebåt
Siden pensjonisttiden likt å fiske på fjorden, har en liten sjark
Har alltid vært en sosial og utadvendt mann
Fast gjest på det lille kafe i sentrum av bygda ved siden av
butikken, der han kan ta seg en prat med de andre karene
• Bor ca. 2 km fra sentrum, litt opp i dalen

Ola
• Bor i egen bolig over 3 etasjer med to soverom på loftet.
Kjøkken, stue og toalett i hovedetasje og bad og vaskerom
nede i kjelleretasjen.
• Huset var bygd på 50-tallet har en del dørstokker, særlig ved
inngangen til badet.
• Utvendig 3 trinn opp til inngangen

Ola
• Bruker stav , rusler litt ute rund huset og henter posten,
postkassa ca. 100 m fra huset.
• Vært plaget med langvarige ryggsmerter, falt på isen for ca.
10 år siden, da påvist fraktur i Th12.
• Fikk diagnose osteoporose og har også hatt en del smerter
ned i beina, mistanke om lettgradig spinalstenose, ikke
indikasjon til operasjon.
• Vært fulgt opp på smertepoliklinikken, men avsluttet for 5 år
siden
• Relativ lite plager nå, men bruker medisiner

Ola
• Har røykt i lang tid, begynte da han reiste på sjøen som 19åring. Har fått diagnose Kols, men klarer ikke å kvitte seg med
røyken helt, mener at det er «litt kos «i det.
• Bruker inhalasjoner og det fungerer noen lunde
• Han klarer ikke å gå så fort og ikke å gå lengre turer
• Det er da godt å ha bil

Ola
• Siden pensjonisttiden vært plaget med soveproblemer,
bruker sovemedisin og tar også ved behov beroligende til
kvelden, som hjelper ham god
• Allerede siden 40-årene hatt problemer med høy blodtrykk,
men vært god regulert siste årene
• For 5 års siden hatt et lite «drypp» med kortvarige
talevansker, ingen andre nevrologiske utfall og ikke hatt nye
symptomer siden, føler seg full restituert
• Det var den gangen oppdaget, at han har uregelmessig
hjerterytme, men han selv kjenner ikke noe til det.

Ola
• Klarer seg bra i sine daglige rutiner, kun lettgradige problemer med
hukommelse – men »ikke mer enn forventet i den alderen» sier han
• Han trenger litt hjelp fra kona til medisinen, legger medikamentene selv i
dosett og kona kontrollerer
• Inhalasjonene styrer han selv
• Han får hjelp til dusj og til å få på seg strømpe og sko da han ikke klarer å
bøye seg ned lenger
• Har ingen HBO, kona er fortsatt sprek og syns det ikke er nødvendig å ha
fremmede i huset
• Ola handler på egen hand, men trenger handlelapp, klarer også å
handtere bankkort, nettbanken har kona alltid tatt seg av

Ola
• Fastlegen til Ola har gått av med pensjon for 3 år siden
• Det er Turnusleger, som han møter nå, når han bestille legetime og de
«skifter stadig»
• Siste to ganger han var der, ville de endre hans smertemedikamenter, som
han ikke syns noe om, de var ja smertespesialisten, som har gitt ham
medikamentene for noe år siden, og da kan man ikke ta dem bort
• Kona ringer nå til legekontor, når han trenger fornyelse av resepter
• Ola går kun til legen, når det er tvingende nødvendig,
må ta regelmessig INR, men avklarer videre doseringen ofte på telefon

Ola

• Har siste årene fått en del problemer med vannlatning,
hyppig, særlig på natten.
• Fikk derfor av turnuslegen noe tabletter, siden litt bedre, men
må likevel opp noen ganger på natten

Ola
• Kona til Ola våkner plutselig en natt av et bråk og hører at Ola
roper
• Finner han liggende på badegulvet
• Han klager over sterke smerter i bekken/hofte
• Kona klarer ikke å få ham opp og ringer til ambulanse

Ola
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•

Bli kjørt til legevakt
Legevaktslege rekvirerer røntgen, sendes til sykehus
Ved røntgen konstatert hoftefraktur ve side
Til mottakelsen og planlagt innleggelse på ortopedisk avdeling

• Er Ola aktuell for pasientforløp multisyk???

Ola
Tidligere
sykdommer/symptomer:
• KOLS
• Hypertensjon
• Osteoporose med fraktur i
TH12
• Kronisk smertesyndrom og
begynnende spinalstenose
• TIA
• Atrieflimmern
• Prostatahyperplasi ?
• Innsovningsproblemer

Aktuell:
• Hoftefraktur ve side
• Sterke smerter
• Forvirret

Medisinliste til Ola
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

T. Marevan 2,5mg 10 tabl/uke
T. Paracetamol 1g x3
T. Felodipin 5mg x1
T. Selo Zok 100 mg x1
T. Calcigran forte 500mg/400E 1x2
T. Alendronate 70 mg x1 hver onsdag
T. Oxycontin 10 mg x2
T. Neurontin 300 mg x 3
T. Lipitor 40mg x1
Inhlasjonspulver Spiriva 18 µg/dose
1x1
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Serevent diskus 50mg/dose 2x2 dag
Prednisolon 5 mg x1
Cipralex 10 mg x1
Vesicare 10 mg x1
T. Apodorm 5mg x1 vesp
Proscar 5mg x1
Levolac 10 ml x2
Vival 5 mg ved behov
Oksynorm 5 mg inntil x3 ved sterke
smerter ( sjelden brukt)
Ventoline inhalasjonspulver 0,2 mg
diskus ved behov max x 3-4/dag

Ola
• Blodprøver:
– Hb: 10,3, normocytær
– Natrium 149
– Kalium 4,6
– Kreatinin 204, GFR 15
– INR 2,6
• Blodgass arteriell: pCO2 6,03, pO2 8,3, pH 7,38, oksygenmetning 89%
• Resturin på 420 ml
• EKG : AF, Hf 105/min
• BT 110/85
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Hva tror du er viktig for Ola i møte med helsevesenet?
Hva er viktig for Ola i møtet med ambulanse, legevakt, sykehus?
Hva alt kan man avklare/ tar stilling til under oppholdet?

•
•

Ola ble etter operasjon og opphold på ortopedisk avdeling flyttet til korttidsavdeling i kommunen
Hva er viktig for Ola under det oppholdet?

•

Hvilket tilbud vil Ola trenge/få framover etter korttidsopphold? Hva er viktig for Ola når han
kommer hjem?
Er det andre problemstillinger som må avklares før han kommer hjem?
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Virker «Ola» kjent for deg? Har dere møtt pasienter med liknende sykehistorie før?
Hvordan kan vi oppdage slike pasienter tidligere?
Kan en sjekkliste bidra til å sikre « Ola» sine behov?
Hva kjennetegne en multisyk pasient etter din mening og hvilket behov har en slik pasient, hvilken
hjelp bør han tilbys?

