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Opgave 4. Aktivitet

Aktivitet med borger, der lider af skizofreni

I arbejder som social- og sundhedsassistentelever på det socialpsykiatriske bosted Oasen, 
hvor Lisbeth Møller har boet i to år. Lisbeth Møller har diagnosen skizofreni samt diabetes 
type 2.

Lisbeth har lige været indlagt på psykiatrisk sygehus, da hun holdt op med at tage sin me-
dicin og havde svært ved at håndtere sin diabetes. Lisbeth er blevet udskrevet for 14 dage 
siden og er startet på den medicinske behandling igen.

Personalet oplever, at Lisbeth isolerer sig mere og mere, hvilket også var et problem før 
indlæggelsen på det psykiatriske sygehus. Lisbeth har svært ved at tage initiativ, bl.a. i for-
hold til at gå med sin hund og holde orden på sin lejlighed.

Personalet på Oasen er meget optaget af psykosocial rehabilitering og har gjort sig nogle 
overvejelser i forhold til velfærdsteknologi, og om det kan hjælpe Lisbeth i dagligdagen.

I dag har I social- og sundhedsassistentelev Ida Sørensen med, som lige er startet op i 
praktik på bostedet Oasen. Planen er, at Ida skal være kontaktperson for Lisbeth i den 
kommende tid.

Før DM 
Forbered inden DM en hverdagsrehabiliterende aktivitet hos Lisbeth Møller. Aktiviteten 
skal foregå på det socialpsykiatriske bosted Oasen. 

Aktiviteten skal udføres i samarbejde med Lisbeth Møller fredag d. 5. april 2019 til DM. I 
møder Lisbeth på hendes stue.

Udarbejd inden DM en plan for aktiviteten. Planen skal indeholde mål og beskrivelse af 
aktiviteten samt en teoretisk begrundelse for jeres valg af aktivitet. 

Planen må maks. fylde 1 A4-side med skriftstørrelse 12. Planen skal afleveres i seks ek-
semplarer til overdommeren onsdag d. 3. april 2019 til velkomstmødet. I skal samtidigt 
oplyse, hvis I skal bruge strøm på scenen. Husk selv at medbringe eventuelle ledninger.

Under DM 
I er selv ansvarlige for at medbringe de rekvisitter, I skal bruge.  
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Tidsramme
Udførelse af aktiviteten sammen med Lisbeth Møller: 13 minutter 

Besvarelse af spørgsmål fra dommerne: 4 minutter
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Opgave 4. Aktivitet, vejledning til skuespillere

Aktivitet med borger, der lider af skizofreni

Lisbeth Møller 
Se beskrivelse af Lisbeth Møller i case 3.

Instruktion 

Eleverne kender dig allerede fra i formiddags, hvilket de måske giver udtryk for, når de 
møder dig. Du må gerne give udtryk for, at du har set dem før. 

I dag skal de igangsætte en aktivitet sammen med dig på bostedet Oasen, hvor du bor. Det 
er en målrettet aktivitet, der skal støtte dig i at leve et aktivt og uafhængigt hverdagsliv. 
Det kan dreje sig om aktiviteter i forhold til personlig hygiejne, gåture, balance osv. Akti-
viteten er forberedt hjemmefra af eleverne. 

Du sidder påklædt i en stol på din stue, når eleverne kommer. Du hilser på dem, men 
bliver siddende og forholder dig afventende. Siger, at du ikke rigtigt orker mere i dag. Du 
har klaret personlig hygiejne i formiddags, så kan I ikke udsætte den der aktivitet? Hvis 
eleverne stille og roligt guider dig til, hvad du skal, og samtidig forklarer dig vigtigheden 
af aktiviteten, så bliver du interesseret og vil gerne deltage. 

Du arbejder med, men bliver irriteret, hvis det går for hurtigt, og de går for tæt på dig. Hvis 
de giver dig flere informationer/valg, bliver du ambivalent og trækker dig.

Hvis eleverne sørger for at inddrage dig i aktiviteten og forklarer, hvad der skal ske og 
hvorfor, så er du positiv og aktiv, og du giver udtryk for, at det nok skal blive godt for dig.

Ida Sørensen
Du er social- og sundhedsassistentelev og er lige startet i din praktik i socialpsykiatrien, 
som er din første praktik. 

Du er iført uniform med korte ærmer, mørke bukser og flade, fastsiddende sko. Du har et 
skilt på med dit navn og titel. Du har ingen smykker på hænder og arme. Eventuelt langt 
hår er sat op eller samlet i en hestehale/fletning. 

Du er nysgerrig og interesseret i den opgave, som eleverne skal løse. Du følger med i den 
igangsatte aktivitet, og hvis eleverne vil inddrage dig i aktiviteten, så har du mod på dette.




