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Opgave E. Rehabilitering i behandlingspsykiatrien. Case

Støtte til borger med skizofreni 

Du arbejder som social- og sundhedsassistentelev på psykiatrisk afdeling. Du er ansat på 
P4, som er en åben afdeling med nogle skærmede pladser, hvor der er plads til 16 patienter. 
På afdelingen arbejder man ud fra psykosocial rehabilitering og er meget inspireret af den 
psykodynamiske tilgang ud fra Liv Strands principper samt af tidevandsmodellen af Phil 
Baker og Poppy Buchanan-Baker.  

Du møder ind i dagvagten og skal varetage plejen hos Maiken Berthelsen.

Maiken Berthelsen, cpr-nummer 190383-2266

Livshistorie

Maiken Berthelsen er 39 år. Hun bor i en lejlighed på et psykiatrisk bosted.

Maiken er opvokset med sin mor, far og to yngre søstre. Forældrene arbejdede begge som 
pædagoger og prioriterede at bruge tid på familien. Maiken gjorde folkeskolen færdig med 
10. klasse og tog herefter første år på HF. Maiken stoppede på HF efter 1 år, da det blev 
sværere og sværere for hende at komme op om morgenen og være i sociale relationer med 
sine elevkammerater. Maiken fik arbejde som rengøringsassistent på den lokale skole. 
Maiken flyttede hjemmefra til egen lejlighed da hun var 19 år. 

Da Maikens mor blev alvorligt syg med cancer, fik Maiken vrangforestillinger om, at hen-
des egen krop var i opløsning. Denne anderledes adfærd blev bemærket, især af kollegerne 
på den lokale skole, da Maiken blev mere og mere ustabil – både i forhold til mødetider og 
generelt i kontakten med andre mennesker. Moderen døde, da Maiken var 21 år.

De to yngre søstre var herefter meget bekymrede for Maiken. De fik i samarbejde med 
Maikens læge overtalt hende til at blive indlagt på psykiatrisk afdeling. Maiken var indlagt 
i fire måneder, hvor hun blev udredt og fik diagnosen skizofreni. Da Maiken var 35 år, var 
hun indlagt på psykiatrisk afdeling i et helt år, og her indvilgede Maiken i at flytte i en 
lejlighed på et psykiatrisk bosted. 

Maiken fik konstateret type 2-diabetes for to år siden. Hun blev først sat i tabletbehand-
ling, men Maikens blodglukose var for ustabilt, og hun blev sat i behandling med insulin. 
Det fungerer dog kun, hvis personalet hjælper med blodglukosemåling og medicinadmi-
nistration. Maiken har rigtig svært ved at acceptere, at hun har fået diabetes. Der er stadig 
problemer, når Maiken skal have målt blodglukose og have insulin. Maiken har brug for 
at blive mindet om, at kager, slik og cola ikke er det bedste at spise i forhold til diabetes.
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Nuværende situation

Maiken er de sidste tre uger begyndt at isolere sig mere og mere. Hun er holdt op med 
at tage sin medicin, hvilket personalet først blev opmærksom på efter en uges tid, da de 
fandt medicin rundt i lejligheden. Maiken havde flere vredesudbrud, og hendes personlige 
hygiejne blev forringet.

Der begyndte at stå flere og flere sodavandsflasker rundt i lejligheden samt en del slik og 
chipsposer. Personalet fik ikke lov til at hjælpe med måling af blodglukose og administra-
tion af insulin. Det blev derfor besluttet, at Maiken skulle indlægges, hvilket Maiken ikke 
ville, men hun gik til sidst med til at blive frivilligt indlagt. 

Maiken blev indlagt 25. april på afdeling P. Maiken har en enestue, da hun har svært ved 
at være i tæt relation med de øvrige patienter og får en del vredesudbrud, når hun er uden 
for stuen. 

Personalet får efter et par dage motiveret Maiken til at opstarte vanlig medicinsk behand-
ling. Maiken isolerer sig på sin stue og vil ikke deltage ved morgenmøde. 

Personalet forsøger at motivere Maiken til at varetage sin personlige hygiejne, men dette 
vil Maiken ikke: ”Hvorfor skal jeg vaskes? Jeg lugter da ikke, og det skal I ikke bestemme.”

Maikens blodglukose var meget ustabilt ved starten af indlæggelsen. Der blev målt Hb1Ac, 
der viser 10,0. Fasteblodglukose svinger mellem 9-13 mmol.

Maiken bliver vred, når hun skal have målt blodglukose og tage insulin.

Medicin

Præparat Dosis Kl. 8.00 Kl. 12.00 Kl. 18.00 Kl. 22.00 Indikation/virkning

Tbl. Seroquel 
Prolong, 300 mg

600 mg x 1 2 stk. Behandling af 
skizofreni

Tbl. Lysantin, 
50 mg

50 mg x 2 1 stk. 1 stk. Mod parkinsonisme 
fremkaldt af 
antipsykotika

Tbl. Metformin, 
500 mg

500 mg x 2 1 stk. 1 stk. Behandling af 
diabetes

Inj. Tresiba© 
FlexTouch®, 
100 E/ml

10 IE x Behandling af 
diabetes




