
 
 

Sagsnummer: 16 Navn: Schebesch Vitoria   

Alder: 77 Ansøgt om: Medicinhjælp 

 

  

Bevilget 2012 Medicinhjælp 

Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp 

Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp 

Bevilget apr. 2014 Medicinhjælp 

Bevilget sep. 2014 Medicinhjælp 

Bevilget apr. 2015 Medicinhjælp 

Bevilget sep. 2015 Medicinhjælp 

Bevilget apr. 2016 Medicinhjælp 

Bevilget sep. 2016 Medicinhjælp 

Bevilget apr. 2017 Medicinhjælp 

Juni 2019 DØD 

Sagsfremstilling: 
September 2012 
Vitoria har astma og leverproblemer. Bevillingen er ikke så høj i forhold til 
det ansøgte, dette skyldes, at hun har en mellem pension. 
April 2013 
Victoria bliver meget rørt over, at vi kommer som lovet. Status hos hende er 
den samme som i september, hun slås med sin astma. 
Hun får til hjælp til medicin 

September 2013 Victoria har fået det værre, hun har svært ved at få luft og hun er kronisk 
rød i og omkring øjnene. 
Hun stopper os et par gange ude på gaden, hver gang græder hun, hun er 
rigtig bange for at vi vil rejse hjem uden at hjælpe hende. Vi lover at vi ikke 
svigter hende, det hjælper lidt på humøret. 
Hun får til sin medicin. 

Oktober 2013 Hendes helbredstilstand er som forventet. 

April 2014 Alt er ok hos Victoria, hun siger ikke noget, men jeg tror hendes øjne 
er blevet dårligere, hun har svært ved at se det er os når vi møder 
hende på gaden. 

September 2014 Victoria har et meget svært forhold til kvitteringerne, hun forstår det ikke. 
Andreea sætter en kuvert op på væggen og skriver uden på at det er til 
kvitteringerne, 5 timer efter kommer Victoria og siger hun ikke har fået 
nogle kuverter, den er ikke helt god med hovedet. 

April 2015 Det går ned af bakke hos Victoria - hendes astma bliver værre og værre, hun 
kan ikke hjælp med noget derhjemme hverken i huset eller i haven. 
Hun er ved at være meget dement og kan ikke mere være alene.  
Når datteren ikke er der, kommer Victorias søster og laver mad og ordner 
huset. 
Hun får til medicin 

September 2015 Hendes astma er stadig lige slem; men pt. er hendes hjerte det største 
problem. Hun vågner om natten og har ondt. Det samme har hun hver 
morgen. Hun fortæller at hun har ondt i ryggen. Som ung arbejdede hun på 
en farm og en vinfabrik, 10 timer 6 dage om ugen og til kl. 12 hver søndag, 
og det betaler hun for nu, med en slidt ryg. 
Datteren tør ikke rejse fra dem mere. De kan ikke selv klare hus og have og 



 
 

Victoria kan ikke hjælpe med noget som helst mere. 
 
Hun får penge til medicin. 

April 2016 Trækker vejret meget dårligt, og har problemer med hjertet. Hun lever lidt i 
sin egen verden. 
Datteren er hjemme nu og ordner alt for dem. 
Hun får penge til sin astma medicin 

September 2016 Har det skidt især om natten. 
Sommeren har været on/off. Datteren rejser ikke mere, hun tør ikke lade 
dem være alene mere. 
Manden kan kun arbejde lidt i haven. 
Vi tilbyder hende en rollator, men forgæves. Det er for pinligt, at blive set 
med sådan en tingest. 
 
Hun får hjælp til medicin. 
 

April 2017 Victoria har fået det dårligere, og er begyndt på den mærkelige 
lyd som alle de ældre begynder på, når det er ved at være tid til 
at tage herfra. 
Hun sover bedre, men det begynder, at knibe med at gå tur. 
Datteren rejser ikke mere, hun kan ikke forlade dem. 
Hendes mand arbejder lidt i haven. 
 

 
 

  
  

 


