
© Specialsygeplejerske Gerd Johnsen www.gerdjohnsen.dk

Et øjebliksbillede af

laksantia behandling af obstipation hos Ryetbo 

plejehjemmets 94 beboer fordelt på 6 afdelinger

30 august 2014.

Antal beboer, der 

- ikke får med laksantia 18 19,1 %

- ikke får fast, men pn laksantia 7 7,4 %

- er i fast behandling med laksantia 67 71,3 %

- er i antidiarrè behandling 2              2,1%

Øjebliksbilledet er en registrering af hvad der gives 

af laksantia, - i hvilke kombinationer, - tidspunkter og 

intervaller for indgift af laksantia og hvilke dispenserings-

former (tabletter, flydende, suppositorier, klyx), som 

anvendes i behandlingen af obstipation på Ryetbo, 

hvor udskillelse af fæces er velreguleret 

hos ca. 90 % af beboerne.
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Konklusion af evaluering af første del af processen i 

afføringsprojektet på ’’Styr på maverne, Ryetbo’’

Ryetbo har modtaget 50 skemaer ud af de 66, der var udleveret til 

medarbejderne.

Konklusion af de afleverede skemaer:

1. Hovedparten af medarbejderne vil gerne tage ansvar for at føre skemaer og      

reagere ved uhensigtsmæssig defækation.

2. Alle vil gerne arbejde for beboernes livskvalitet.

3. Hovedparten af medarbejderne vil gerne være dygtige til at observere og 

reagere hurtigt ved tegn på obstipation.

4. Hovedparten vil gerne fortsætte med at observere og føre afføringsskemaer.

5. Hovedparten har været meget glade for den direkte undervisning og at der har     

været mulighed for dette.

Fokusområder fremadrettet:

* Undervisning af sosuhjælpere og sygehjælpere i anvendelse af 

analyseskemaer og udleverede lommebøger, for at sikre implementering af 

afføringsprojektet.

* Det er vigtigt, at afføringsskemaerne føres ens på alle afsnit.

* Samarbejdet med ALLE faggrupper på Ryetbo i forhold til afføringsproblemer 

og at der af kommende analyse foregår en fortsat refleksion, så beboernes 

livskvalitet og medarbejdernes trivsel højnes.

Ledelsen vil i samarbejde med klinisk udviklingssygeplejerske Ulla Westergaard 

og Gerd Johnsen arrangere 3 undervisningsdage for sosuhjælpere og 

sygehjælpere af 4 timers varighed – snarest muligt.

Gerd Johnsen, Ulla Westergaard og Mette Krenzen.
Ryetbo plejehjem – september 2013
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Undersøgelse af ønsker og mulige årsager til at reguleringen 

af tarmfunktionen ved obstipation, diare og 

afføringsinkontinens ikke altid kører på skinner:
( sporet går koldt)

Spørgsmål der skal undersøges:

1. Kommandoveje er ikke entydige og fastlagte. Der er usikkerhed 

omkring, hvor og hvordan man søger hjælp til at få løst et vanskeligt 

problem. Næste ingen ringer til mig.

2. Afføringsskemaerne føres ikke ens på alle afdelinger.

3. Analyse og screening af tarmfunktion bruges ikke efter hensigten. 

Reevaluering kan ikke ses i dokumentationen.

5. Der bliver ikke altid reageret hurtigt på tegn på obstipation eller når 

laksantia/andre reguleringer ikke virker efter hensigten. 

6. Lommebogen bruges ikke altid systematisk.

7. Kliniske problemer – Retningslinjer/procedure.

Undersøgelsen er udført ved møder med ledelsen, udviklingssygeplejersken, 

nogle af sygeplejerskerne, assistenter og kontaktpersoner på afd. A-B-C. 

Yderligere har jeg spurgt ind til afføringsskemaet, analyse og screening af 

tarmfunktions skemaet, brugen af ”Det kliniske blik”, samt anvendelsen af 

lommebogen og måden kommandovejene fungerer på i hver afdeling.

Hvert spørgsmål bliver behandlet med en beskrivelse af:

problemet /problemerne

analyse af problemet

og anbefalinger til, hvad der kan gøres ved problemet.
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Ad. 1: Kommandoveje er ikke entydige og fastlagte. Der er 

usikkerhed omkring, hvor og hvordan man søger hjælp til at få 

løst et vanskeligt problem. Næste ingen ringer til mig.

Problem: Flere har observeret og oplevet, at der ikke bliver reageret 

hurtigt fra sygeplejerske side ved tilbagemelding om, at der er 

problemer med afføringen. Systemet for tilbagemelding er forskelligt. 

Nogle regner med at for eksempel en notering af en 6/12 eller 2/9 

afføring på afføringsskemaet af sig selv gør, at sygeplejersken 

reagerer. I nogle tilfælde reagerer assistenten ikke på manglende 

afføring i 4 dage – men ser an uden at kontakte sygeplejersken. I 

andre tilfælde hvor afføringen kommer kl. 07 – 18 og 04 bliver der 

skrevet sedler til sygeplejersken, men hvor de lægges er forskellige 

steder og der bliver ikke handlet på det. Mange oplever, at tingene går 

for langsomt og deres beboer ender med obstipation. Nogle skriver i 

KMD – at der er problemer. Desværre læser alle ikke i beboerne 

mapperne i alle vagter og derved opdages problemstillingerne ikke.

Analyse af problemet: Der er ikke fastlagt kommandoveje for 

tilbagemeldinger om, at afføringen ikke fungerer, som forventet. 

Sygeplejerskerne har ikke fået et system – der beskriver: hvornår og 

hvordan kontaktpersonerne skal melde at noget ikke fungerer, som 

kan sikre, at sygeplejerskerne ved de skal reagerer. Assistenterne har 

problemer begge veje. De ved ikke, hvornår de skal melde tilbage til 

sygeplejersken og i nogle tilfælde gør kontaktpersoner ikke, som de 

har instrueret dem i – for eksempel den korrekte defækationsstilling. 

Desværre er der lidt jantelov i huset – hvor den enkelte gerne selv vil 

forsøge at løse problemet, men den en dag går efter den anden og 

beboeren bliver taberen. I nogle tilfælde er der vanskeligheder ved at 

sige til en kollega, at det er ikke ok – at der ikke bliver søgt hjælp.
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side 2

Der er ønsker om, at få et entydigt og klar system der fungerer hurtigt, 

når afføringen ikke er i orden. Så alle kende det, så de ved,  hvad de 

kan forvente – og kan sige til beboerne og pårørende, hvor hurtigt 

problemet vil bliver løst.

Anbefalinger:

1: Faste retningslinjer for tilbagemelding til 

sygeplejerskerne/assistenterne ved ændring på afføringskonsistent og 

udskillelse. Det kunne være ændring fra 4/10, afføringstidspunktet eller 

mangel på udskillelse/al for hyppige afføringer. Altså noget der kan 

aflæses på afføringsskemaet.

Retningslinjerne skal indeholde beskrivelse af tilbagemelding fra 

kontaktpersoner til assistent/sygeplejerske i alle vagter og fra assistent 

til sygeplejerske, samt hvordan kontaktpersoner får besked på ændring 

af planen for regulering af tarmfunktionen.

2: Fast aftale om – hvor der skal videregives – KMD?  Seddel til 

sygeplejersken/assisten, læse i beboerbogen ect – beslutningen bør 

være ud fra et rutinemæssigt og driftsikre system, som hele huset 

kender.

3: Fast aftale om at sørge hjælpe til løsning af komplekser 

afføringsproblemer. Alle må se i øjnene, at hvis de ”glemmer” at fører 

afføringsskemaet eller handle rettidigt, så få de det at vide af 

kollegaerne – og det er jo ikke deres person, som er vigtigt her – men 

beboerens trivsel – så alle må vende sig til at få besked, hvis deres 

faglighed ikke er i orden og tage det professionelt, som en faglært 

person. I aftale bør der indgår en tidsfaktor, for hvor længer der må gå, 

før der søges hjælpe hos sygeplejerske eller ringer til mig (hot line).

Både de faste retningslinjer og faste aftale bør indgå i lommebogen, så 

ingen er i tvivl om systemer på Ryetbo.
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Retningslinje for

observations-ansvar og -pligt

Retningslinje for tilbagemelding ved ændringer i 

beboerens fysiske, psykiske eller sociale 

funktionsniveau ud fra ” Det kliniske blik for et 

menneskets helhed”.

Du skal føre nedestående på de beboere, du 

aktuelt passer:

1.Observeret ændring i fysisk, psykisk eller socialt 

funktionsniveau.

2.Skriv straks advis på ændringen + mundtlig 

information til ansvarshavende sygeplejerske.

3.Dine observationer vil oftest blive behandlet i 

samme vagt eller indenfor 24 timer. Alle vil kunne 

læse ny plan for regulering af den omtalte 

funktionsændring.

Ryetbo, januar 2014.



© Specialsygeplejerske Gerd Johnsen www.gerdjohnsen.dk

Retningslinjer for 

reaktions-ansvar og –pligt ved afføringsproblemer

Retningslinje for udskillelse af afføring hos dine beboere.

Du skal føre afføringsskema på alle dine aktuelle beboere, 

som har indsatsområde for udskillelse af afføring:

1. Ved ændring i ISO plan 4/10 på afføringsskemaet.

2. Skriv straks advis på observationen + mundtlig information til 

ansvarshavende sygeplejerske.

3. Alt der afviger fra 4/10 eller plan i ISO vil blive behandlet i 

sammen vagt eller indenfor 24 timer. Ny Plan vil kunne læses i 

KMD.

4. Du fører fortsat afføringsskemaet, samt plan i ISO. Hvis planen 

ikke fungere – evt. ny analyse – dato skrives på 

evalueringsskema og konklusion/handleplan i ISO.

Retningslinjen dækker også for andre funktionsændringer ved for 

eksempel sukkersyge/blodsukker, UVI, smerter, Kol, dårligt hjerte 

eller problemer med blodtrykket.

Ryetbo, januar 2014.
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Retningslinje for

opdaterings- og dokumen-

tations-ansvar og -pligt

Retningslinje for at være opdateret på de aktuelle beboere, 

som du passer og dit ansvar og pligt til at dokumentere 

eventuelle ændringer på deres funktionsniveau.

Opdatering: Lyt til fælles advis og generel information (bogen 

– mundtlig information). Du er selv ansvarlig for opdatering på 

de aktuelle beboere, som du passer via: Helhedsvurdering, 

skemaer – f.eks. afføringsskamaet eller indsatsområder.

Dokumentation:Svarer dit møde med beboeren til det 

forventede fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau? Hvis 

du er i tvivl – dokumenterer du dine observationer.

Nej: Skriv straks advis på observationen + mundtlig 

information til ansvarshavende sygeplejerske.

JA: Ingen dokumentation.

Dine observationer vil oftest blive behandlet i samme vagt eller 

indenfor 24 timer. Alle vil kunne læse ny plan for regulering af 

den omtalte funktionsændring.

Ryetbo, januar 2014.
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FLOW-CHART

Forstoppelse

Væskeindtagelse på over 1,2 liter 5-10 mg bisacodyl kl 22 og Undersøgelse af analkanalen

1 g magnesiumoxid kl. 22 1 g magnesiumoxid kl 22 evt. fjerne hårde knolde manuelt

eller giv Klyx - glycotyl og/eller
Væskeindtagelse på under 1 liter sub - bisacodyl

 2x15 ml parafinemulsion kl. 8 og 22 5-20 minutter før afføring

minus afføring efter 1 døgn minus afføring efter 1 døgn minus afføring 

giv supp. 5 mg bisacodyl                       

max 3 dage

øg dosis med 10 mg til max 20 mg 

bisacodyl og                                                  

max 1,5 g magnesiumoxid kl 22                         

tjek for endetarmsforstoppelse og 

afføringstrang

tjek om der skal gives pr. oral 

afføringsmiddel                                                                         

minus afføring minus afføring minus afføring

tjek årsag/erne tjek årsag/erne tjek årsag/erne

og analyser igen og analyser igen og analyser igen

søg hjælp

Rekommanderet af læge T.Hellebek, Ryetbo 2014

Udarbejdet af Gerd Johnsen, juli 2014

Revideres juli 2015

Dosering af fyldende afføringsmidler 

Ved igangsættelse af behandling for forstoppelse skal det være ud fra Rekommandationerne. 

Valget af afføringsmidler sendes til læge Torben Hellebek med Edifact-mail i KMD, så han har dokumentationen for,

hvilken afføringsmiddel beboeren får.

Hvis beboeren ikke kan tage tabletter, så vælges efter compliance flydende afføringsmidler:

Dosering og tidspunkt for flydende afføringsmidler:

Hos borgere med vanlig 

normal tarmpassagetid

Hos borgere med nedsat 

tarmpassagetid (Kronisk 

sløv tarm)

Hos borgere med 

afføringsknolde i endetarm 

(ingen afføringsstrang)

Vurdering af type af forstoppelse - analyse af årsag/erne - Husk udretning af den anorektale vinkel

Behandling/regulering med rekommanderede afføringsmidler

Osmotisk afføringsmiddel:

Mixture lactolose 15-30 ml x 1 kl 22

Pulver macrogoler m elektrolytter 1-2 brev x 1 kl 22

Peristatikfremmende afføringsmiddel:

Dråber natriumpicosulfat 10-15 dråber x 1 kl 22
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