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Opgave F. Rehabilitering i socialpsykiatrien. Case

Støtte til borger med affektiv lidelse 

Du arbejder som social- og sundhedsassistentelev i socialpsykiatrien på bostedet Krage-
lund, hvor du kommer hos borgere, der har brug for støtte til at klare hverdagens gøremål. 
Du har været i praktik i 2½ måned, så du har et godt kendskab til de borgere, du kommer 
hos.

Personalegruppen på Kragelund består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter og 
en ansvarshavende sygeplejerske i dagvagt fra kl. 8-14.

Personalegruppen har lige været på to temadage i psykosocial rehabilitering og tidevands-
modellen, hvilket de er meget optagede af at få mere fokus på i dagligdagen. De anvender 
redskaber som personlig sikkerhedsplan og dags- og ugeskemaer. 

Alle borgerne på Kragelund er introduceret til den personlige sikkerhedsplan samt dags- 
og ugeskema og ved, at det er en del af behandlingen. 

Du er kontaktperson for Louise Petersen, som har sygdommen bipolar affektiv sindsli-
delse. Du møder i dagvagt. 

Louise Petersen, cpr-nummer 040983-6684 

Livshistorie

Louise Petersen er 38 år. Hun er diagnosticeret med bipolar affektiv sindslidelse. Hun har 
haft sygdommen i 13 år. Inden Louise Petersen blev syg, arbejdede hun som ekspedient i 
en tøjbutik. Hun er meget kreativ og drømmer om at få en uddannelse som tøjdesigner.

Louise fik tildelt førtidspension for fem år siden. Hun har været kæreste med Søren Jo-
hansen i 1½ år. Han er en gammel skolekæreste, som hun genoptog kontakten med i en 
af sine maniske perioder. Søren har svært ved at forstå, hvad det vil sige at have en bipolar 
affektiv lidelse. Louise har en god kontakt til sin storesøster, Susanne Petersen, som bor i 
nærheden af hende og ofte kigger ind.

Louise er for det meste meget præget af sin sygdom, idet hun hele tiden svinger mellem 
hypomani, mani og depression. Louises sygdomserkendelse er ikke særlig god, når hendes 
sygdom er i en af yderpolerne. Hun glemmer at tage sin medicin i de maniske perioder, og 
i sine depressive perioder mener hun ikke, at det nytter noget med medicin. Hun har flere 
gange været indlagt både pga. depression og mani og har i den forbindelse modtaget ECT-
behandling to gange. Hun har været stabil de sidste par måneder. Louise har haft gavn af 
at bruge en personlig sikkerhedsplan, specielt når tilstanden svinger. Den personlige sik-
kerhedsplan ligger på hendes iPad.
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Louise har svært ved at klare hverdagens gøremål uden støtte. Hendes egenomsorg svin-
ger, alt efter om hun er manisk eller depressiv. I sine maniske perioder har hun oplevel-
sen af, at hun kan alt, og hun bliver verbalt grov, hvis nogen stiller spørgsmål til hendes 
adfærd eller begrænser hende. Når hun har en depressiv periode, kan hun knap komme 
ud af sengen, og hun får ikke udført personlig pleje. Hun har tidligere haft god effekt af 
et dagsskema, når hun skulle holde styr på de daglige gøremål, men dagsskemaet har det 
med at forsvinde.

Nuværende situation

De sidste dage har Louise haft et lettere løftet stemningsleje, hvor hun har haft gang i flere 
aktiviteter ad gangen. Hun har givet udtryk for, at hendes liv lige nu bare kører på skinner. 
Personalet er bekymrede for, om hendes løftede stemningsleje er tegn på, at hun er ved at 
komme ind i en af sine maniske faser, så de holder lidt ekstra øje med hende. I de maniske 
perioder er personalet behjælpelig med, at Louise får sin medicin, hvilket er aftalt med 
Louise selv. 

Louise er blevet uvenner med de andre borgere på Kragelund, da hun føler, at de blander 
sig i hendes sager, specielt Sara Sørensen, som bor i lejlighed nr. 10.

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. Bipolar affektiv 
sindslidelse

Tbl. Lamotrigin 
“Orifarm”, 100 mg

100 mg x 2 1 stk. 1 stk. Bipolar affektiv 
sindslidelse




