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Vejledning til borger med type 2-diabetes

Du er social- og sundhedsassistentelev i en almen praksis i Kalundborg. Den almene prak-
sis fungerer som et kompagniskab mellem de to praktiserende læger; Vilda Frederiksson 
og Ulla Damborg. I praksissen er også ansat en konsultationssygeplejerske, en social- og 
sundhedsassistent og en lægesekretær.

Arbejdet i almen praksis giver mulighed for at udvikle selvstændige kompetencer. Social- 
og sundhedsassistenten er oplært i mange forskelligartede opgaver, såsom kostvejledning, 
kontroller af stabile patienter med livsstilrelaterede sygdomme, blodprøvetagning og vac-
cination.

Palle Didriksen, cpr-nummer 011082-1737

Livshistorie

Palle har altid været en ”stor” dreng og blev mobbet hele sin folkeskoletid for at være 
overvægtig. Palle boede alene med sin mor og har aldrig haft kontakt til sin far. På mange 
måder blev mad en flugt fra alt det svære for Palle op gennem hans opvækst.

Da Palle var 8 år gammel, blev han fjernet fra hjemmet pga. mistrivsel og svært alkohol-
misbrug hos moderen. Herefter voksede Palle op i adskillige plejefamilier. Palle fik som 
stor dreng svært ved at indordne sig i familierne. Da Palle var 17 år gammel, løb han væk 
fra den daværende plejefamilie og havnede i misbrugsmiljø. Her opdager han, at mad og 
sukker ikke er den eneste mulige flugt, og Palle udviklede et massivt misbrug af både hash 
og alkohol. Efter en alkoholafrusning som 34-årig vendte Palle sit liv rundt og stoppede sit 
misbrug. Palle har ikke drukket alkohol eller røget hash siden. Efter at Palle stoppede sit 
misbrug, tog han roligt, men sikkert på i vægt. Palle er 188 cm høj og vejer 120 kg.  

Palle har aldrig taget en uddannelse ud over 9. klasses afgangseksamen.

Palle er arbejdsløs og har i perioder haft svært ved at betale sine regninger. De sidste tre år 
har Palle haft en lille toværelses lejlighed i udkanten af Kalundborg, hvor han bor med sin 
papegøje – en kakadue kaldet Miss Thompson, som er Palles et og alt.

Nuværende situation

For 14 måneder siden fik Palle konstateret type 2-diabetes. Han havde gennem længere 
tid følt sig tiltagende træt, ligesom han også oplevede utilsigtet vægttab på 12 kg og hyp-
pige vandladninger. Palles blodsukkermålinger svinger meget, og det har været svært at 
komme ind i en god rutine med at måle dem. Det går dog bedre, og som regel får han målt 
blodsukker på daglig basis. 



DM i SOSU 2022

 

i S
K

IL
L

S

84Opgave H. Almen praksis. Case

Det har til gengæld været en større udfordring for Palle at ændre sine kost- og motionsva-
ner. Palle har altid valgt de hurtige løsninger til maden, såsom en frysepizza fra Netto og 
en halv liter Harboe cola. ”Grønt er til for Miss Thompson”, ynder Palle at sige, og hvis 
han løber, er det nok mest efter bussen. Det er vanskeligt for Palle at ændre gamle vaner.

Medicin

Præparat Dosis Kl. 08.00 Kl. 12.00 Kl. 18.00 Kl. 22.00 Indikation/virkning

Tbl. Metformin, 
500 mg

1 g x 2 2 stk. 2 stk. Type 2-diabetes

Tbl. Forxiga,  
5 mg

5 mg x 1 1 stk. Type 2-diabetes




