
 
 Sagsnummer:  6  Navn:  Solomon Valeria      

Alder:  78  Ansøgt om:  Medicinhjælp  

 
f. 13-12-1938 

  

Bevilget 2012  Medicinhjælp  

Bevilget apr. 2013  Medicinhjælp   

Bevilget sep. 2013  Medicinhjælp 

Bevilget apr. 2014  Medicinhjælp 

Bevilget sep. 2014  Brænde & Medicinhjælp 

Bevilget apr. 2015 Medicinhjælp 

Bevilget sep. 2015  Medicinhjælp 

Bevilget apr. 2016 Medicinhjælp 

Bevilget sep. 2016 Medicinhjælp 

Bevilget apr. 2017 Medicinhjælp 

Sagsfremstilling:  
September 2012  
Valeria har dårligt hjerte. Hendes pension er ikke ret stor, derfor har hun 
fået det hun søgte om.  
April 2013  
Valeria har som flere af de andre været meget syg i vinter, hun har haft 
influenza og været en tur på hospitalet. Hun var blevet rigtig tynd. Hun 
er rigtig glad for at se os igen.  
Hun hjælp til sin medicin.  

September 2013  Der er ikke sket det store hos Valeria siden sidst. Hun er stadig væk lige 
så tynd som sidst. Hun bliver glad når vi kommer og havde bagt en dejlig 
kage til os.  
Hun får til medicin  

Oktober 2013  Hendes helbredstilstand er som forventet, og hun har ok styr på sin 
medicin.  
  

April 2014  Lille Valeria, det er som om hun bare bliver mindre og mindre hver gang 
vi kommer. Men hun er så sød og blid og igen var der bagt kage. Hun var 
lidt skidt, havde dårlig mave ved vores første besøg, men var frisk igen 
inden vi tog hjem.  

September 2014  Lille Valeria, jeg syntes hun bliver mindre og mindre, hun er stadigvæk 
svimmel og har hovedpine, men hendes mave har det bedre.  

April 2015 Det var gråt og regnfuldt, da vi besøgte Valeria første gang. 
Hendes humør var lige så gråt, som vejret. Hun følte ikke hun kunne 
bestille noget mere og ville gerne dø. 
Hun virkede meget stresset, så Laila fik lagt hende ned på sofaen og 
lærte hende at slappe af. 
Hun fangede hurtigt det med først at tænke på fødderne, så 
underbenene og så videre hele vejen gennem kroppen. 
Hun så ud til at nyde det, og lå efter hånden helt afslappet. 



 
 

Næste gang vi kom, stod hele familien i køkkenet. 
Far, mor og 2 børn på 16 og 17 år farvede påskeæg og bedstemor 
Valeria ordnede grøntsager. Hun virkede faktisk ikke deprimeret mere. 
Utroligt hvad en gang afspænding og solskin kan udrette. 
Vi blev budt på kage og hyldesaft og havde en hyggelig stund med 
familien. 

September 2015 Hun er igen alene hjemme med børnebørnene. Sønnen og 
svigerdatteren er i Tyskland og har været det siden foråret. 
Hun har ondt i hovedet, i nakken og er svimmel. Hun prøver at holde sig 
i gang men kan ikke arbejde så meget mere. Hun passer dyrene og 
børnebørnene huset og haven. Selv om hun ikke har det godt, ser hun 
bedre ud end i april. 
 
Hun får penge til medicin. 

April 2016 Da vi kommer op til Valeria, finder vi hende liggende ude i haven, i 
skyggen under et stort træ, hun snork sover, det ser bare så hyggeligt 
ud. 
 
Desværre har Valeria det ikke så godt, hun føler sig svag, svimmel, har 
ondt i hovedet og har hjertebanken. 
 
Vi kan se hun ikke drikker nok, hvilket hun får besked på at gøre noget 
ved. Vi prøver også at give hende lidt massage på hænderne for at se og 
ikke hovedpinen vil forsvinde lidt. 
 
Hun elsker alle de ting vi prøver med hende, og er det noget der hjælper 
det mindste, så fortsætter hun selv, bare de alle sammen var som denne 
fantastiske lille dame. 
 
Hun sover lidt midt på dagen, og rigtigt skidt om natten. 
 
Pt. er sønnen og svigerdatteren hjemme, men så snart der er sået, rejser 
de til Tyskland igen, og så er Valeria alene hjemme med børnebørnene 
på 17 og 18 år. 
Hun får penge til medicin 

September 2016 Hun har det on/off 
Hun er svimmel og det dårlige hjerte driller. Hun er også plaget af gigt i 
nakken. 
Hun har været alene i sommer med børnebørnene. Deres forældre har 
været i Tyskland og arbejde. De bliver hjemme resten af året, og Valeria 
har meldt ud, at hun ikke mere vil være alene med børnebørnene. 
Hun føler sig stadig stresset over, at hun ikke kan deltage i arbejdet på 
lige fod med resten af familien. 
 
Hun fortæller at hun har været enke i 20 år. 
 
Hun får hjælp til medicin. 



 
 

 

 

April 2017 Valeria er ved at være lidt træt. Hun hjælper i haven og i 
huset, så godt hun kan. Hun har mange smerter i nakken. 
Hun bruger de afslapnings øvelser vi gav hende, når det 
kniber med at sove. 
Hun snakker meget om gud denne gang. 
Hun syntes det har været en lang og kold vinter. 
Børnene har besluttet sig for ikke at rejse til Tyskland mere. 
Hun kan ikke mere være alene med børnebørnene. 


