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Opgave 5. Rehabilitering i psykiatrien. Case

Psykiatrisk sygepleje og støtte til patienter med psykisk sygdom

I arbejder som social- og sundhedsassistentelever på det socialpsykiatriske bosted Blom-
sten med plads til 30 beboere. Blomsten er inddelt i 2 afsnit, og I er på det samme afsnit, 
som huser borgere, der lider af bl.a. depression og emotionel angst. 

På bostedet arbejder man med recovery, psykosocial rehabilitering samt tidevandsmodel-
len af Phil Baker og Poppy Buchanan-Barker.

I møder ind i dagvagten og skal varetage plejen hos Solveig Jensen og Tina Hansen.

Solveig Jensen, cpr-nummer 100961-1222
Solveig Jensen er 58 år og bor på Blomsten på grund af depression. Hun kom hertil i går 
mhp. aflastning, da det bliver sværere og sværere at få det til at fungere hjemme, hvor hun 
bor med ægtefællen, Morten. 

Livshistorie

Solveig er enebarn. Hendes forældre havde en boghandel, men moren var kun halvtids i 
forretningen, så hun kunne være hjemme, når Solveig kom fra skole. Solveigs mor døde 
ved en trafikulykke, da Solveig var 11 år. Det var en svær tid for familien. Efter et par års 
forløb fik faren en kæreste, som flyttede ind hos dem. Selvom Solveig savnede sin mor, fik 
hun et trygt og nært forhold til sin papmor. 

Som barn og ung kunne Solveig blive meget ked af det og græde uden helt at vide hvorfor. 
Solveig har altid følt sig akavet og nervøs sammen med andre. Hun foretrak tit at være 
alene hjemme, sammen med familien eller sammen med én veninde. I sin ungdom ople-
vede Solveig ofte, at hun måtte gå fra fester pga. angst. Angsten har fulgt hende gennem 
årene, især i situationer, hvor hun føler sig stresset. 

Som 22-årig giftede Solveig sig med Morten, og de fik to døtre, Louise og Charlotte, som 
nu er 28 år og 30 år. Begge pigerne har selv fået familie og børn. Solveig og Morten er bed-
steforældre til 4 små børnebørn.  

Solveig var ansat på den lokale folkeskole, og Morten er bankansat. De var optaget af at 
følge de to døtre til sport og andre fritidsaktiviteter. Efterhånden som døtrene blev ældre 
og kunne klare sig selv, følte Solveig, at hun ingenting var værd, og blev mere og mere in-
desluttet og havde ikke behov for social kontakt. 
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Tristhed og tanker som: ”Hvad skal jeg med mit liv?” har altid været en del af Solveigs 
mindset, men tog til, efter at pigerne ikke boede hjemme mere. Morten forsøgte at hjælpe, 
så godt som han kunne, men havde svært ved at nå Solveig.

Solveig har haft perioder med sygemeldinger pga. stress og efterfølgende depressive symp-
tomer såsom nedtrykthed, ingen lyst eller interesse for bl.a. pigerne. Solveig følte skyldfø-
lelse over for sin familie, da hun ikke har haft overskud til at være der for dem. 

Solveig har været indlagt på psykiatrisk afdeling pga. suicidale tanker og har også haft 
flere forsøg på at tage sit liv. Solveig fik diagnosen depression i svær grad i 2009, nogle år 
efter at pigerne var flyttet hjemmefra. Hun var indlagt og startede under indlæggelserne 
medicinsk behandling og kom i stabilt forløb. Solveig fortsatte på den lokale folkeskole, 
men på 30 timer. Solveig havde perioder, hvor det gik godt, men det er altid svært om ef-
teråret/vinteren. 

Efter flere indlæggelser blev Solveig ansat som flexjobber på skolen, hvilket hun var meget 
glad for. Morten gjorde alt, hvad han kunne, for at passe på Solveig, men i perioder følte 
han det som en belastning. I perioder turde han ikke gå på arbejde, da han er bange for, 
hvad Solveig kunne finde på. Døtrene bor langt fra hjemmet, så de kan ikke hjælpe deres 
far, og de har også begge et krævende job. 

Solveig arbejdede i flexstillingen fra 2011-2017. I 2017 stoppede hun på den lokale folke-
skole, da hun ikke mere kunne klare kravene. Denne beslutning kom efter en indlæggelse 
på psykiatrisk afdeling, hvor Solveig blev tvangsindlagt pga. et alvorligt suicidalforsøg. 

Situationen i hjemmet blev mere og mere uholdbar for både Solveig og Morten, så for at 
aflaste Morten blev Solveig tildelt en bostøtte, der kom i hjemmet dagligt. Ud over dette 
blev Solveig fulgt af distriktspsykiatrien. Dette tiltag var rigtig godt for Solveig og Morten. 
Bostøtten kom dagligt til støtte af daglige ADL-opgaver og skabe struktur. 

Nuværende situation

I den sidste tid har Solveig været præget af kronisk dårlig samvittighed over for alt og alle. 
Hun har knoklet rundt for at gøre alt det, hun synes, hun burde gøre. Hun har haft svært 
ved at magte de sædvanlige opgaver og at komme op om morgenen på trods af støtte fra 
bostøtten. Hun er ofte træt og hidsig – humørsvingningerne ender ofte i konflikter med 
Morten og pigerne over telefonen, men også med bostøtten. Både Morten og døtrene er 
efterhånden meget påvirket af Solveigs tilstand. De er bekymret og frygter, at hun vil gøre 
skade på sig selv. 

Solveig føler sig mere og mere magtesløs og uden overskud til at takle sin hverdag. Der er 
ofte dage, hvor hun sætter sig ned og græder, og så kommer de negative tanker, som Sol-
veig udtrykker: ” Jeg kan ikke klare noget som helst, jeg føler mig som et skvat”. Solveig 
kan ikke forstå disse tanker, da hun jo, som hun siger, ” har den skønneste mand og børn”. 
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Solveig har smerter i kroppen. Hun har svært ved at sove om natten og vågner tidligt på 
grund af smerter og spekulationer.  

Solveigs bostøtte er blevet mere og mere bekymret for Solveig, men også for Morten. Det 
psykiatriske team er indover. På en lægekonference bliver der besluttet, at Solveig skal 
flytte på et socialpsykiatrisk bosted, hvilket hele familien er enig i, dels for at afklare, om 
det er noget for hende, og dels som aflastning for Morten.

Medicin

Præparat Dosis Kl. 8.00 Kl. 12.00 Kl. 18.00 Kl. 22.00 Gives for:

Mxt. Laktulose, 
660 mg/ml

15 ml x 2 15 ml 15 ml Obstipation

Tbl. Noritren,  
50 mg

100 mg x 1 2 Depression

Medicin efter behov

Præparat Dosis Gives for

Tbl. Oxazepam 15 mg 15 mg maks. x 2 Uro

Tbl. Pamol 500 mg Maks. 1 g x 3 Smerter

Tina Hansen, cpr-nummer 121090-1644
Tina Hansen er 29 år og har aldrig fået en uddannelse. Hun har været indlagt på psy-
kiatrisk afdeling mange gange pga. emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline-
type, hvor hun har været plaget af angst og anorexia. Hun flyttede ind på Blomsten for 5 
år siden.

Livshistorie

Tina er født og opvokset i en mindre by. Moren er butiksuddannet. I Tinas tidlige barn-
dom var moren indlagt adskillige gange pga. dårlig ryg og har af samme grund ikke ar-
bejdet, siden Tina var 2 år. Tinas far er uddannet tømrer, og han arbejdede i nogle år som 
montør i Norge, hvilket betød, at han var meget fraværende i Tinas barndom.  Tina har en 
ældre søster, Lise, på 33 år og en yngre bror, Peter, på 25 år.

Tina var en følsom pige, der allerede fra starten af skoleforløbet havde svært ved at følge 
med.



DM i SOSU 2020

i S
K

IL
L

S

116Opgave 5. Rehabilitering i psykiatrien. Case

I 2. klasse blev hun testet ordblind og kom til at gå til specialundervisning i dansktimerne. 
Hun gik ikke i SFO efter skoletid, da hun skulle hjem og hjælpe med de praktiske ting i 
hjemmet pga. morens rygskade. Tina blev holdt udenfor gennem hele folkeskolen, fordi 
hun var anderledes end de andre. Hun følte sig tit ængstelig og svimmel. Ofte var Tina 
meget indelukket og havde ikke lyst til andet end at sidde alene og høre musik og spille 
computerspil.

Tinas forældre forsøgte gennem hendes barndom at tage mange hensyn til hende og be-
skytte hende mod at komme i situationer, der kunne være ubehagelige for hende, men de 
skulle også tage sig af de andre børn. Tina fik i perioder meget skældud af sin mor. 

Som 15-årig fik Tina sit første angstanfald, hvor hun følte en stærk uro og nervøsitet. 
Tina oplevede øget svedtendens, og at hun lugtede, hvilket hun syntes var pinligt. Hun var 
bange for at fortælle sine forældre, hvordan hun havde det, da hun syntes, de havde nok 
at spekulere på. 

Som 18-årig fik Tina tiltagende koncentrationsbesvær, hjertebanken og svimmelhed. Hun 
havde problemer med muskelspændinger, som hun gik til fysioterapeut med.

Efterhånden isolerede Tina sig endnu mere, end hun plejede. Hun var optaget af en frygt 
for at fejle noget alvorligt, og hun var ofte bange for at dø. 

Samtidig blev Tina mere og mere optaget af kosten. Hun begyndte at spise meget sundt og 
motionerede mere og mere. Tina blev meget sur, hvis hun blev korrigeret i bl.a., hvor lidt 
hun spiste, og hvor meget hun motionerede. Tina blev indlagt første gang som 18-årig, da 
forældrene blev mere og mere urolige pga. de symptomer, som Tina havde. 

Tina var indlagt i 6 måneder første gang og blev udskrevet hjem til sine forældre. Der op-
stod flere og flere episoder hos forældrene med uenighed og uro, og hver gang endte det 
med, at Tina blev indlagt. 

For 7 år siden flyttede Tina i en 1-værelses lejlighed i den by, som forældrene bor i. Dette 
tiltag blev iværksat i samarbejde med den psykiatriske afdeling og det psykiatriske team. 
Tina fik tildelt en bostøtte, der kom hver dag hos Tina. Den første periode gik det godt, 
men så fik Tina åndenød, kvælningsfornemmelser og trykken for brystet. Tina tabte sig 
mere og mere, og samtidig motionerede hun mere og mere. Hun kunne ikke passe sin me-
dicinske behandling og lejligheden.  I de perioder, hvor Tina havde det værst, fik bostøtten 
ikke lov til at komme ind i lejligheden. 

Tina blev mere og mere ambivalent. Det psykiatriske team oplevede, at Tina prøvede at 
spille personalet op imod hinanden.  Tina blev mere impulsiv, inviterede ofte flere unge 
mennesker hjem i lejligheden, hvor der blev holdt adskillige fester.  Tina sad dog tit helt 
alene ved disse fester. Boligselskabet begynder at klage over Tina, da der lugtede i opgan-
gen, hvor Tina boede, og i perioder var der meget uro i lejligheden pga. fest.  
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Tina blev dårligere og dårligere med et stort vægttab og blev indlagt mange gange.  Tina 
blev på et tidspunkt indlagt på somatisk afdeling pga. faretruende lav vægt. 

For fem år siden blev det besluttet, at Tina skulle tilbydes en plads på det socialpsykiatri-
ske bosted Blomsten, hvilket hun accepterede.

Nuværende situation

Tina har boet på Blomsten i fem år og har været indlagt flere gange under dette ophold. 
Når hun har været indlagt, får hun bl.a. kognitiv behandling, hvilket virker imod hendes 
anoreksi og angst. Bostedet Blomsten anvender VR-teknologi (virtual reality) i den kogni-
tive behandling og arbejder med både assimilativ og akkomodativ læring. Tinas behov for 
kontrol i forhold til sin mad er begyndt igen. Hun er begyndt at tabe sig. Tina er ligeledes 
begyndt at motionere rigtig meget.

Tina er begyndt at smide personalet ud fra stuen, når de kommer ind til hende. Hun siger 
bl.a. ”Skrid, I har ingen ret til at være her, det er min lejlighed”, og ”Jeg har styr på tingene”. 

Personalet på Blomsten bliver mere og mere bekymret for Tina. Det er tydeligt, at hun 
har tabt sig, og at hun motionerer meget. Tina er ligeledes begyndt at spille personalet op 
imod hinanden, både i forhold til maden og medicinen.

Medicin

Præparat Dosis Kl. 8.00 Kl. 12.00 Kl. 18.00 Kl. 22.00 Gives for:

Tbl. Citalopram 
”Orifarm” a 10 mg

40 mg x 1 4 Angst

Medicin efter behov

Præparat Dosis Gives for

Tbl. Oxazepam, 15 mg 15 mg maks. x 2 Uro
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Opgave 5. Rehabilitering i psykiatrien. Konkurrenceopgaver

Psykiatrisk sygepleje og støtte til patienter med psykisk sygdom

Tidsramme
Forberedelse: 5 minutter

Gennemførelse: 25 minutter

Opgaver hos Solveig

I skal: 

 � Afholde den første kontaktsamtale med Solveig ud fra bostedets vejledning 

 � Motivere Solveig til personlig hygiejne

 � Udlevere morgenmedicin til Solveig

 � Hjælpe Solveig med de behov, hun måtte have

Opgaver hos Tina

I skal:

 � Dosere morgenmedicin

 � Udlevere morgenmedicin

 � Motivere Tina til at indtage morgenmad

 � Tale med Tina om hendes madvaner 

 � Tale med Tina om hendes stigende motion

 � Hjælpe Tina til at skabe struktur for dagen

 � Hjælpe med de øvrige behov, Tina har
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Opgave 5. Rehabilitering i psykiatrien. Vejledning til 
skuespillere

Psykiatrisk sygepleje og støtte til patienter med psykisk sygdom

Solveig Jensen, cpr-nummer 100961-1222
Solveig Jensen er 58 år og bor på Blomsten på grund af depression. Hun kom hertil i går 
mhp. aflastning, da det bliver sværere og sværere at få det til at fungere hjemme, hvor hun 
bor med ægtefællen, Morten. 

Livshistorie (som beskrevet for eleverne)

Solveig er enebarn. Hendes forældre havde en boghandel, men moren var kun halvtids i 
forretningen, så hun kunne være hjemme, når Solveig kom fra skole. Solveigs mor døde 
ved en trafikulykke, da Solveig var 11 år. Det var en svær tid for familien. Efter et par års 
forløb fik faren en kæreste, som flyttede ind hos dem. Selvom Solveig savnede sin mor, fik 
hun et trygt og nært forhold til sin papmor. 

Som barn og ung kunne Solveig blive meget ked af det og græde uden helt at vide hvorfor. 
Solveig har altid følt sig akavet og nervøs sammen med andre. Hun foretrak tit at være 
alene hjemme, sammen med familien eller sammen med én veninde. I sin ungdom ople-
vede Solveig ofte, at hun måtte gå fra fester pga. angst. Angsten har fulgt hende gennem 
årene, især i situationer, hvor hun føler sig stresset. 

Som 22-årig giftede Solveig sig med Morten, og de fik to døtre, Louise og Charlotte, som 
nu er 28 år og 30 år. Begge pigerne har selv fået familie og børn. Solveig og Morten er bed-
steforældre til 4 små børnebørn.  

Solveig var ansat på den lokale folkeskole, og Morten er bankansat. De var optaget af at 
følge de to døtre til sport og andre fritidsaktiviteter. Efterhånden som døtrene blev ældre 
og kunne klare sig selv, følte Solveig, at hun ingenting var værd, og blev mere og mere in-
desluttet og havde ikke behov for social kontakt. 

Tristhed og tanker som: ”Hvad skal jeg med mit liv?” har altid været en del af Solveigs 
mindset, men tog til, efter at pigerne ikke boede hjemme mere. Morten forsøgte at hjælpe, 
så godt som han kunne, men havde svært ved at nå Solveig.

Solveig har haft perioder med sygemeldinger pga. stress og efterfølgende depressive symp-
tomer såsom nedtrykthed, ingen lyst eller interesse for bl.a. pigerne. Solveig følte skyldfø-
lelse over for sin familie, da hun ikke har haft overskud til at være der for dem. 
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Solveig har været indlagt på psykiatrisk afdeling pga. suicidale tanker og har også haft 
flere forsøg på at tage sit liv. Solveig fik diagnosen depression i svær grad i 2009, nogle år 
efter at pigerne var flyttet hjemmefra. Hun var indlagt og startede under indlæggelserne 
medicinsk behandling og kom i stabilt forløb. Solveig fortsatte på den lokale folkeskole, 
men på 30 timer. Solveig havde perioder, hvor det gik godt, men det er altid svært om ef-
teråret/vinteren. 

Efter flere indlæggelser blev Solveig ansat som flexjobber på skolen, hvilket hun var meget 
glad for. Morten gjorde alt, hvad han kunne, for at passe på Solveig, men i perioder følte 
han det som en belastning. I perioder turde han ikke gå på arbejde, da han er bange for, 
hvad Solveig kunne finde på. Døtrene bor langt fra hjemmet, så de kan ikke hjælpe deres 
far, og de har også begge et krævende job. 

Solveig arbejdede i flexstillingen fra 2011-2017. I 2017 stoppede hun på den lokale folke-
skole, da hun ikke mere kunne klare kravene. Denne beslutning kom efter en indlæggelse 
på psykiatrisk afdeling, hvor Solveig blev tvangsindlagt pga. et alvorligt suicidalforsøg. 

Situationen i hjemmet blev mere og mere uholdbar for både Solveig og Morten, så for at 
aflaste Morten blev Solveig tildelt en bostøtte, der kom i hjemmet dagligt. Ud over dette 
blev Solveig fulgt af distriktspsykiatrien. Dette tiltag var rigtig godt for Solveig og Morten. 
Bostøtten kom dagligt til støtte af daglige ADL-opgaver og skabe struktur. 

Nuværende situation

I den sidste tid har Solveig været præget af kronisk dårlig samvittighed over for alt og alle. 
Hun har knoklet rundt for at gøre alt det, hun synes, hun burde gøre. Hun har haft svært 
ved at magte de sædvanlige opgaver og at komme op om morgenen på trods af støtte fra 
bostøtten. Hun er ofte træt og hidsig – humørsvingningerne ender ofte i konflikter med 
Morten og pigerne over telefonen, men også med bostøtten. Både Morten og døtrene er 
efterhånden meget påvirket af Solveigs tilstand. De er bekymret og frygter, at hun vil gøre 
skade på sig selv. 

Solveig føler sig mere og mere magtesløs og uden overskud til at takle sin hverdag. Der er 
ofte dage, hvor hun sætter sig ned og græder, og så kommer de negative tanker, som Sol-
veig udtrykker: ” Jeg kan ikke klare noget som helst, jeg føler mig som et skvat”. Solveig 
kan ikke forstå disse tanker, da hun jo, som hun siger, ” har den skønneste mand og børn”. 

Solveig har smerter i kroppen. Hun har svært ved at sove om natten og vågner tidligt på 
grund af smerter og spekulationer.  

Solveigs bostøtte er blevet mere og mere bekymret for Solveig, men også for Morten. Det 
psykiatriske team er indover. På en lægekonference bliver der besluttet, at Solveig skal 
flytte på et socialpsykiatrisk bosted, hvilket hele familien er enig i, dels for at afklare, om 
det er noget for hende, og dels som aflastning for Morten.
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Medicin

Præparat Dosis Kl. 8.00 Kl. 12.00 Kl. 18.00 Kl. 22.00 Gives for:

Mxt. Laktulose, 
660 mg/ml

15 ml x 2 15 ml 15 ml Obstipation

Tbl. Noritren,  
50 mg

100 mg x 1 2 Depression

Medicin efter behov

Præparat Dosis Gives for

Tbl. Oxazepam 15 mg 15 mg maks. x 2 Uro

Tbl. Pamol 500 mg Maks. 1 g x 3 Smerter

Opgaver

Generelt

Du skal lære dit cpr-nr. Du ligger i din seng med ryggen ud mod eleverne, da eleverne kom-
mer ind. Du er iført eget tøj, undertøj, stor striktrøje og joggingbukser. Du har trukket dy-
nen godt op over dig. Du har nedsat mimik og er initiativløs hele vejen igennem seancen. 
Når du sidder op, ser du ofte ned og vrider dine hænder. Eleverne skal udføre nogle opgaver 
hos dig, men du afslår generelt alt, hvad de vil, men giver efter, når de forsøger at overtale dig.

Afholde den første kontaktsamtale med dig

Eleverne er blevet din kontaktperson og skal afholde den første kontaktsamtale med dig. De 
vil sikkert spørge ind til din livshistorie, og her ser du blot ned og siger, at det kan de bare 
læse sig til. Du orker ikke al den snak og vil hellere sove. Du fortæller dog lidt, efterhånden 
som samtalen skrider frem. Du vil gerne fortælle om din familie, specielt pigerne og dine 
børnebørn, men bliver her hurtigt ked af det og siger, at det er bedre, at du ikke er her mere. 

På et tidspunkt spørger du: ”Hvad skal du egentlig bruge alt det her til?”

Motivere dig til personlig hygiejne

Eleverne skal motivere dig til øvre personlig hygiejne, herunder børste tænder. Det har 
du overhovedet ikke lyst til, men kan dog godt overtales efter et stykke tid, siger dog hele 
tiden, at det er ikke nødvendigt, og det var bedre, hvis du ikke var her. 

På et tidspunkt spørger du: ”Hvorfor er det så vigtigt, at jeg kommer op af min seng?”
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Udlevere morgenmedicin til dig

Eleverne skal udlevere din morgenmedicin til dig. De skal spørge efter dit fulde navn og 
cpr, og det skal du kunne, men spørger ind til, hvorfor de skal vide dette. Du har ikke lyst 
til at få din medicin, siger, at det er der ingen grund til, for det virker ikke, og det er også 
bedre, hvis du ikke er her mere. Eleverne skal motivere dig til at modtage medicinen, men 
du ønsker den ikke i første omgang, men tager imod den til sidst. 

Her spørger du: ”Hvordan virker det medicin egentlig?” 

Hjælpe dig med de behov, du måtte have

Eleverne skal spørge, om der er noget, du ønsker at få hjælp til, og her siger du først ”hvad 
skal det være”, men så siger du, at du gerne vil have hjælp til at få nyt sengetøj på, da pigerne 
kommer senere. Her skal eleverne gerne motivere dig til at hjælpe til, men du siger først, at 
det orker du ikke, men siger okay, hvis de beder dig om at hjælpe lidt.

Tina Hansen, cpr-nummer 121090-1644
Tina Hansen er 29 år og har aldrig fået en uddannelse. Hun har været indlagt på psykiatrisk af-
deling mange gange pga. emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline-type, hvor hun 
har været plaget af angst og anorexia. Hun flyttede ind på Blomsten for 5 år siden.

Livshistorie (som beskrevet for eleverne)

Tina er født og opvokset i en mindre by. Moren er butiksuddannet. I Tinas tidlige barn-
dom var moren indlagt adskillige gange pga. dårlig ryg og har af samme grund ikke ar-
bejdet, siden Tina var 2 år. Tinas far er uddannet tømrer, og han arbejdede i nogle år som 
montør i Norge, hvilket betød, at han var meget fraværende i Tinas barndom.  Tina har en 
ældre søster, Lise, på 33 år og en yngre bror, Peter, på 25 år.

Tina var en følsom pige, der allerede fra starten af skoleforløbet havde svært ved at følge med.

I 2. klasse blev hun testet ordblind og kom til at gå til specialundervisning i dansktimerne. 
Hun gik ikke i SFO efter skoletid, da hun skulle hjem og hjælpe med de praktiske ting i 
hjemmet pga. morens rygskade. Tina blev holdt udenfor gennem hele folkeskolen, fordi hun 
var anderledes end de andre. Hun følte sig tit ængstelig og svimmel. Ofte var Tina meget in-
delukket og havde ikke lyst til andet end at sidde alene og høre musik og spille computerspil.

Tinas forældre forsøgte gennem hendes barndom at tage mange hensyn til hende og be-
skytte hende mod at komme i situationer, der kunne være ubehagelige for hende, men de 
skulle også tage sig af de andre børn. Tina fik i perioder meget skældud af sin mor. 

Som 15-årig fik Tina sit første angstanfald, hvor hun følte en stærk uro og nervøsitet. 
Tina oplevede øget svedtendens, og at hun lugtede, hvilket hun syntes var pinligt. Hun var 
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bange for at fortælle sine forældre, hvordan hun havde det, da hun syntes, de havde nok 
at spekulere på. 

Som 18-årig fik Tina tiltagende koncentrationsbesvær, hjertebanken og svimmelhed. Hun 
havde problemer med muskelspændinger, som hun gik til fysioterapeut med.

Efterhånden isolerede Tina sig endnu mere, end hun plejede. Hun var optaget af en frygt 
for at fejle noget alvorligt, og hun var ofte bange for at dø. 

Samtidig blev Tina mere og mere optaget af kosten. Hun begyndte at spise meget sundt og 
motionerede mere og mere. Tina blev meget sur, hvis hun blev korrigeret i bl.a., hvor lidt 
hun spiste, og hvor meget hun motionerede. Tina blev indlagt første gang som 18-årig, da 
forældrene blev mere og mere urolige pga. de symptomer, som Tina havde. 

Tina var indlagt i 6 måneder første gang og blev udskrevet hjem til sine forældre. Der op-
stod flere og flere episoder hos forældrene med uenighed og uro, og hver gang endte det 
med, at Tina blev indlagt. 

For 7 år siden flyttede Tina i en 1-værelses lejlighed i den by, som forældrene bor i. Dette 
tiltag blev iværksat i samarbejde med den psykiatriske afdeling og det psykiatriske team. 
Tina fik tildelt en bostøtte, der kom hver dag hos Tina. Den første periode gik det godt, 
men så fik Tina åndenød, kvælningsfornemmelser og trykken for brystet. Tina tabte sig 
mere og mere, og samtidig motionerede hun mere og mere. Hun kunne passe ikke sin me-
dicinske behandling og lejligheden. I de perioder, hvor Tina havde det værst, fik bostøtten 
ikke lov til at komme ind i lejligheden. 

Tina blev mere og mere ambivalent. Det psykiatriske team oplevede, at Tina prøvede at 
spille personalet op imod hinanden. Tina blev mere impulsiv, inviterede ofte flere unge 
mennesker hjem i lejligheden, hvor der blev holdt adskillige fester. Tina sad dog tit helt 
alene ved disse fester. Boligselskabet begynder at klage over Tina, da der lugtede i opgan-
gen, hvor Tina boede, og i perioder var der meget uro i lejligheden pga. fest.  

Tina blev dårligere og dårligere med et stort vægttab og blev indlagt mange gange. Tina 
blev på et tidspunkt indlagt på somatisk afdeling pga. faretruende lav vægt. 

For fem år siden blev det besluttet, at Tina skulle tilbydes en plads på det socialpsykiatri-
ske bosted Blomsten, hvilket hun accepterede.

Nuværende situation

Tina har boet på Blomsten i fem år og har været indlagt flere gange under dette ophold. 
Når hun har været indlagt, får hun bl.a. kognitiv behandling, hvilket virker imod hendes 
anoreksi og angst. Bostedet Blomsten anvender VR-teknologi (virtual reality) i den kogni-
tive behandling og arbejder med både assimilativ og akkomodativ læring. Tinas behov for 
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kontrol i forhold til sin mad er begyndt igen. Hun er begyndt at tabe sig. Tina er ligeledes 
begyndt at motionere rigtig meget.

Tina er begyndt at smide personalet ud fra stuen, når de kommer ind til hende. Hun siger 
bl.a. ”Skrid, I har ingen ret til at være her, det er min lejlighed”, og ”Jeg har styr på tingene”. 

Personalet på Blomsten bliver mere og mere bekymret for Tina. Det er tydeligt, at hun 
har tabt sig, og at hun motionerer meget. Tina er ligeledes begyndt at spille personalet op 
imod hinanden, både i forhold til maden og medicinen.

Medicin

Præparat Dosis Kl. 8.00 Kl. 12.00 Kl. 18.00 Kl. 22.00 Gives for:

Tbl. Citalopram 
”Orifarm” a 10 mg

40 mg x 1 4 Angst

Medicin efter behov

Præparat Dosis Gives for

Tbl. Oxazepam, 15 mg 15 mg maks. x 2 Uro

Opgaver

Generelt

Du skal lære dit cpr-nr. Du sidder i din lænestol i din stue med benene trukket op under 
dig. Foran dig er dit sofabord, hvor der er rodet og beskidt, og der ligger beskidt tøj rundt 
omkring dig. Du ønsker ikke kontakt med personalet, vender dig væk, når de kommer 
ind, og beder dem om at gå, men accepterer dog, at de kommer ind. Du sidder uroligt med 
hele din krop og spøger dem om, hvornår de går igen. Du er meget ambivalent hele tiden, 
forsøger at spille personalet op imod hinanden. Når eleverne kommer ind, er de søde og 
rare, men når de stiller krav, vil du gerne have en anden kontaktperson. Du vil hellere have 
Peter, han er så sød, og I har det så godt sammen. Peter siger også, at ”du er så skrap”, og 
det forstår han ikke er nødvendigt. 

Dosere morgenmedicin

Eleverne skal dosere morgenmedicin til dig, og det skal du give dem ro til.
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Udlevere morgenmedicin

Eleverne skal udlevere din morgenmedicin til dig. Du har ikke lyst til at få din medicin, så 
eleverne skal motivere dig til at modtage medicinen. Du ønsker den ikke i første omgang, 
men tager imod den til sidst. 

Her skal du spørge: ”Hvordan virker det medicin egentlig?” 

Motivere til at indtage morgenmad

Eleverne skal motivere dig til at indtage morgenmad. De vil sikkert spørge dig, hvad du 
ønsker at få til morgenmad. Her siger du, at det skal de overhovedet ikke blande sig i. Det 
har du helt styr på. De vil helt sikkert blive ved, og her siger du, at du ikke har ret meget i 
dit køleskab, men at du vil købe noget senere. 

Du har en Cheasy skyr i dit køleskab, og hvis de bliver ved, kan du sige, at så kan du da 
godt tage lidt yoghurt, men du sidder bare og stikker i den, når du får den. Her nævner du 
Peter igen, at han er meget flinkere.

Tale med dig om kost

Eleverne skal tale med dig om din kost, og her siger du, at det har du styr på. Du siger, at 
du ved, du skal have tre hovedmåltider, at du skal indtage proteiner, og at du ikke er glad 
for kulhydrater. 

Her spørger du eleverne: ”Hvorfor er det så vigtigt, at jeg får al den mad?” 

Tale med dig om din stigende motion

Eleverne skal tale med dig om dit stigende behov for at motionere. Igen bliver du irriteret 
ved at sige, at alle har brug for motion. Du prøver at flytte fokus over på eleverne og fore-
slår, at I kan løbe sammen, når de har fri. Her skal de gerne sige, at det ikke kan lade sig 
gøre. Derefter bliver du først ked af det, at ingen vil dig, og så vender du og bliver sur på 
dem og siger, så kan det også være lige meget.

Hjælpe dig med at skabe struktur for dagen

Eleverne skal hjælpe dig med at skabe struktur over dagen, men det pjat gider du altså 
ikke, det har du prøvet 1000 gange før. Men du kan da godt gå med til det, hvis det giver 
dem ro. Når de begynder. siger du: ”Rolig, jeg kan ikke følge med”  og virker først uinteresse-
ret, men begynder at vise interesse. 

Så spørger du: ”Hvorfor er det egentlig så vigtigt med al den planlægning?” 
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Hjælpe med de øvrige behov, du har

Eleverne skal spørge dig, om der er andet, de kan hjælpe dig med. Her siger du, at de gerne 
må gå ud og købe noget cola til dig.




