
 

 

Mød en borger med KOL 
 

Du er SSH/SSA for Elisabeth på 72 år. Hun har levet et aktivt liv, hvor hun har drevet et 

landbrug sammen med sin mand, Erik. De glædede sig til at have mere fritid, og derfor 

blev de for få år siden enige om at sælge landbruget og flytte i noget mindre i den lille, 

lokale by. De har været meget aktive i lokalsamfundet og ofte deltaget i sociale 

arrangementer med venner og bekendte. Elisabeth begyndte for et års tid siden at føle 

sig forpustet i situationer, hvor hun ikke tidligere gjorde. “Det er mærkeligt, nu sker det 

igen,” sagde hun oftere og oftere til Erik. Hun kunne se bekymringen i hans øjne og 

indvilgede efter nogen overtalelse i at gå til lægen. Hun fik et chok, da hun fik 

diagnosen KOL. Aldrig før havde hun været kronisk syg. Erik forsikrede hende om, at de 

skulle kæmpe kampen sammen og fortsætte med deres elskede, aktive liv.  

Trods Eriks gode intentioner oplever de nu store forandringer i hverdagen: De kommer 

ikke længere ud af huset til sociale arrangementer, og Elisabeth har svært ved at klare 

almindelige daglige gøremål, så Erik er blevet forvandlet til hendes personlige plejer. 

Elisabeth føler ikke længere samme sorg over at gå glip af arrangementer og det 

frivillige arbejde, som hun ellers nød, for hun er efterhånden blevet bange for at forlade 

huset grundet svimmelhed. Allerhelst vil hun sidde i sin lænestol med en bog eller 

TV’et tændt dagen lang. Erik viger ikke fra hendes side, da han er bange for, at 

Elisabeth falder, når hun bevæger sig mellem rummene i huset. “Vi er syge sammen,” 

siger han og klemmer hendes hånd.  

 
Opgave 1: 

Hvordan føles det at have KOL? Hvorfor bliver Elisabeth utryg og bange for 

at komme ud? Prøv hvordan det kan føles at have KOL.  

Find ”vesten”. Følg instruktionerne, som du finder ved vesten. 

 

Tag et kig ind i lungerne og se forskellen på en rask lunge og lungerne hos 

en borger med KOL. Du finder VR i lokale 

 

Opgave 2: 

Elisabeth er utryg ved at bevæge sig rundt hjemme og utryg ved at 

komme ud af huset. Hun bruger mange kræfter og bliver let forpustet ved 



 

almindelige dagligdags opgaver, som at komme i bad. Hvilke hjælpemidler 

kunne være egnede til Elisabeth? 

 

Opgave 3: 

Reflekter over hvilke fordele og ulemper, der kan være for både borgere og 
plejepersonale ved at bruge den teknologi, som I udvalgte i opgave 2.  
 
Bonusopgave 
 
LittleBits forgår i biblioteksområdet. 
 
 
Ved spørgsmål angående casen kontakt videnscenterkoordinator Janne Myrrhøj 
Svenningsen jamy@sosunord.dk  
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