
 

Mød Ole, som er overvægtig 

 

Du kommer til Ole som SSH/SSA. Ole er 75 år og netop flyttet på plejehjem. Livet 

igennem har han aldrig været vant til at bevæge sig og er glad for mad - særligt steg 

med kartofler, der bader i sovs. Til plejepersonalets store frustration spiser han aldrig 

salat og andre varer fra en grøntafdeling. “Jamen Ole, det er godt for dig. Din krop har 

brug for vitaminerne,” forsøger plejepersonalet, når der er grønt på menuen, men Ole 

er ikke til at rokke. “Jeg spiser ikke det kaninføde!” griner han bestemt. “Det kan jeg 

ikke forstå,” siger en SSH med henvisning til, at Oles læge har anbefalet ham at tabe 

sig, så han kan blive opereret i knæ og hofter. Ole har nemlig fået diagnosticeret 

slidgigt som følge af sin overvægt. Ej heller har han lyst til at bevæge sig mere, fordi det 

gør ondt i både knæ og hofter. Han siger derfor pænt nej tak, når plejepersonalet 

opfordrer ham til en gåtur med rollatoren. I stedet bruger han sin kørestol til at komme 

rundt, og han er begyndt at få hævede fødder, så han har brug for støttestrømper. 

Plejepersonalet har diskuteret fordele og ulemper ved at Ole bruger kørestol. Det er en 

fordel, da de har oplevet, at Ole er faldet et par gange, hvor de har tilkaldt hjælp til at få 

Ole rejst op. Ulempen er, at Ole mister sin mulighed for at bevæge sig. 

Det medfører, at selv korte afstande gør ham forpustet, og han har svært ved at klare 

daglige aktiviteter. 

 

Opgave 1 

 

Hvordan føles det at være Ole, når han skal bevæge sig rundt? Hvorfor er det svært for 

ham at bevæge sig? Prøv Bariatri-dragten.  Gå en tur og find en af sengene i 

sengestuen. Her kan du prøve at vende dig i sengen. 

 

Opgave 2 

 

Ole har dårligt blodomløb og skal have hjælp til at få støttestrømper på. Ole er faldet 

og I skal som plejepersonale hjælpe ham op.  

Find hjælpemidler der kan hjælpe Ole med problemstillingerne. 

  



 

 

 

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 foregår i biblioteksområdet. 

 

Ved spørgsmål angående casen kontakt videnscenterkoordinator Janne Myrrhøj 
Svenningsen jamy@sosunord.dk  
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