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Forord

af sygeplejefaglig direktør Claus Graversen

Denne bog beskriver en samarbejdsmodel/en arbejdsform indeholdende 15 punkter. 
Hvor bureaukratisk det end lyder med 15 punkter, så får de samme punkter straks 
mere betydning og mening, når hensigten er “Veje til at komme sig”.
 Bogens tilblivelse er sket i et samarbejde mellem Dansk Sygeplejeråd, Kreds 
Midtjylland og en lille gruppe af Rådets medlemmer – nemlig psykiatriske syge‑
plejersker i den virkelige verden.
 Og hvad er så den virkelige verden?
 I denne bog beskrives virkeligheden via en indføring i, hvordan en lille ambulant 
psykiatrisk behandlingsenhed arbejder med at skabe grobund for, at psykisk syge 
kan håndtere/tackle hverdagens udfordringer via samarbejdsmodellens 15 punkter 
til ‘at komme sig’.
 Det er en del af det kliniske arbejde, vi ikke hører så meget om i dagspressen; 
et arbejde der har fokus på at skabe håb, lindring og helbredelse.
 Med bogens mange casebeskrivelser får vi nærmest et reportageagtigt indblik i 
hverdagen i 2016 for en gruppe psykisk syge ambulante patienter.
 For en læser uden kendskab til psykisk sygdom eller indsatsen over for psykisk 
syge kan de 15 punkter måske virke banale. For den psykisk syge kan de derimod 
være de redskaber/metoder og fokuspunkter, der er nødvendige, for at den psykisk 
syges tilstand bedres. Men også for patientens netværk er de nyttige.
 Bogen viser også, at det kræver dygtighed, vedholdenhed og indsigt af sygeple‑
jerskerne for at kunne støtte patienterne og netværket i arbejdet med de 15 punkter.
 På den måde kan bogen danne ramme for væsentlige faglige drøftelser, men ikke 
mindst også anvendes til gode støttende og udviklende samtaler patienter imellem.

Claus Graversen
Sygeplejefaglig direktør, Psykiatri og Social, Region Midtjylland
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Forord

af kredsformand Anja Laursen

Det er med stor glæde og stolthed at vi, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland, 
kan præsentere denne udgivelse.
 Glædeligt fordi sygeplejefaglig viden og sygeplejeerfaring indhentet og opbyg‑
get gennem mere end 15 års arbejde blandt psykiatriske patienter nu er blevet 
formuleret i en form, som kan formidles videre. Videre til andre sygeplejersker, 
som forhåbentlig vil reflektere over og forholde sig aktivt til deres egen praksis og 
herigennem bidrage til, at vores profession kontinuerligt udvikler sig, så vi altid kan 
byde på høj sygeplejefaglig kvalitet.
 Det er desuden særligt glædeligt, fordi vi som faglig organisation forud for bogen 
har samarbejdet med sygeplejerskerne på arbejdspladserne og ledelsen i Psykiatri 
og Social, Region Midtjylland om at understøtte og videreformidle faglig viden om 
akut psykiatrisk sygepleje. Det er helt unikt, at faglig udvikling og formidling således 
er varetaget i et samarbejde mellem sygeplejerskerne, ledelsen og DSR som faglig 
organisation. Vi håber, at dette arbejde kan inspirere i vores videre samarbejde 
lokalt, men ikke mindst inspirere andre til lignende initiativer – sygeplejefaglighed 
er netop vores fælles fundament.
 Gennem flere år med besparelser er behandlingspsykiatriens sengepladser blevet 
hårdt beskåret, og mennesker med akutte psykiatriske lidelser behandles i højere 
grad hjemme og i ambulant regi.
 Det psykiatriske mobilteam i Herning har eksisteret siden 2001 og har arbejdet 
med akut hjemmebehandling i mere end et årti. Deres praksis er beskrevet i denne 
bog, der dermed bidrager med relevant viden og væsentlige erfaringer.
 Erfaringer fra henholdsvis England og Norge har vist, at ambulante akutteams 
øger kvaliteten, giver færre indlæggelser og større patienttilfredshed. Fordelene ved 
akut hjemmebehandling er ligeledes, at patienterne oplever større tryghed, hvilket 
giver en bedre vurdering af patientens problemer, ressourcer og mestringsevner. 
Denne udvikling mod mindre hospitalisering er tilsigtet, idet muligheden for at 
den enkelte kan ‘komme sig’ (recovery) er større, når indsatsen kan foregå i sam‑
menhæng med øvrig støtte og indsats i patientens nærmiljø (1 og 2).
 Modellen ‘Veje til at komme sig’ udviklet af Mobilteamet giver netop et bud på, 
hvordan akut hjemmebehandling kan operationaliseres i den kliniske sygepleje‑
praksis i hverdagen. Det er derfor mit håb, at alle sygeplejersker, der arbejder i eller 
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med det psykiatriske område, i denne udgivelse kan hente inspiration til hverdagens 
sygeplejepraksis, og at bogen dermed kan blive et af mange bidrag på vejen mod 
en kompetent behandling af den akut psykiatriske patient.

Anja Laursen
Kredsformand, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland
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Redaktørens forord

Denne bog er blevet til i et samarbejde mellem sygeplejerskerne Jeanette Kier Sø‑
rensen, Helene Wiwe Randrup Søgaard og Helle Abildgaard Pedersen fra Psykiatrisk 
mobilteam i Herning og Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. Sygeplejerske ph.d. 
Rikke Jørgensen har bidraget med udviklings‑ og forskningslitteratur.
 Bogen beskriver samarbejdsmodellen “Veje til at komme sig”, som siden 2001 
har været rygraden i Mobilteamets kliniske arbejde. Modellen er udviklet af de 
tre sygeplejersker på baggrund af mange års erfaring. Motivationen til at beskrive 
modellen i bogform skyldes bl.a. Mobilteamets arbejde med regeringens rapport 
fra 2013 “En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske 
lidelser”, hvor teamet i forbindelse med kredsens projekt om ‘Sygeplejefaglig udvik‑
ling i psykiatrien’ sammen med Dansk Sygeplejeråd fokuserede på indsatsområdet 
“Høj kvalitet i den faglige indsats”. Det afstedkom en faglig undren over, at en enkel 
model for sygepleje i psykiatrien havde så stor virkning i praksis.
 Samarbejdsmodellen bestod på det tidspunkt i høj grad af tavs viden. Viden, 
der ikke er nedskrevet, og som er svær at videregive fra én person til en anden. Vi 
sagde til sygeplejerskerne: “I har arbejdet med de her ting i 14 år. I gør en kæmpe 
forskel for patienter og pårørende. Men hvad er det, I gør? Vi vil gerne have jeres 
viden på skrift, så andre kan få gavn af den.”
 Sygeplejerskerne identificerede modellens indhold. I samarbejde med Dansk 
Sygeplejeråd strukturerede og skrev de bogen. Herefter har sygeplejerske og ph.d. 
Rikke Jørgensen forankret modellens værktøjer og metoder i udviklings‑ og forsk‑
ningsbaseret litteratur.
 Man kan spørge, om det er legitimt at beskrive praksis for derefter at finde lit‑
teratur, der understøtter praksisviden? Vi mener, svaret er ja.
 Vi har givet takstokken til hverdagens sygeplejeeksperter og håber dermed, 
bogen får en særlig legitimitet. Den er skrevet af sygeplejersker til sygeplejersker 
med udgangspunkt i den praksis, bogen forventes at blive anvendt i.
 Beskrivelsen af modellens 15 punkter er ikke udtømmende. Arbejdet som sy‑
geplejerske i Mobilteamet indholder naturligvis en større kompleksitet, end de 
15 punkter signalerer. Denne bog forsøger således ikke at simplificere psykiatrisk 
sygepleje. Tværtimod forsøger den at vise, at akut psykiatrisk sygepleje i høj grad 
fordrer specialviden inden for fag som kommunikation, pædagogik, psykologi og 
patofysiologi.
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 Vi håber, at skriftliggørelsen af Mobilteamets metoder og redskaber giver syge‑
plejersker i hele landet mulighed for at analysere og reflektere over og udvikle den 
sygeplejefaglige indsats i psykiatrien – til gavn for patienter og pårørende.
 Tak til alle, der har bidraget til, at denne bog blev en realitet.

Hanne Jakobsen
Redaktør, projektleder, faglig konsulent
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland
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Indledende case

Psykiatrisk mobilteam får henvist en 50-årig kvinde. Hun har tidligere været indlagt 
på en psykiatrisk afdeling grundet periodiske depressioner af moderat til svær grad.

Aktuelt henvises patienten grundet tiltagende usamlet adfærd. Der har været tre 
sammenfaldende store begivenheder i hendes liv, deriblandt dødsfald. Patienten 
har tankemylder1 og er præget af megen rastløshed. Der er meget bekymring fra 
de pårørende, da nattesøvnen er sparsom, og patienten også tiltagende har udtrykt 
paranoide forestillinger.

Mobilteamet får i samarbejde med praktiserende læge afstemt, hvilken medicinor-
dination der skal være gældende for patienten i de kommende fem døgn.

Derpå udleverer Mobilteamet et A4 ark med samarbejdsmodellen “Veje til at komme 
sig” og beder patient og pårørende hver dag forsøge at tage små skridt i den retning, 
samarbejdsmodellen giver anvisninger på. Sygeplejersken afstemmer plan og mål 
for de kommende dage.

Ved anden kontakt er patienten i væsentlig bedring. Siger spontant, mens hun slår 
hånden mod papiret, at “Det kan godt være, den ikke ser ud af alverden. Men det 
virker altså”.

Alle cases, der optræder i bogen, er konstruerede på baggrund af virkelige erfarin‑
ger fra hverdagen. Dette er gjort for at bibeholde patienternes anonymitet. (red.)

1 Tankemylder er en patologisk tilstand, hvor det vrimler med tanker; tankerne kører rundt i hovedet, 
flyver ind og ud mellem hinanden, og der dukker nye tanker frem.
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Introduktion til samarbejds‑
modellen “Veje til at komme sig”

Samarbejdsmodellen “Veje til at komme sig” er udviklet af sygeplejersker i det 
højt specialiserede psykiatriske tilbud Mobilteamet i Herning. Siden 2001 har sy‑
geplejerskerne i teamet arbejdet med at vejlede og behandle psykiatriske patienter 
i hjemmet. Modellen bygger på deres mangeårige erfaringer.
 “Veje til at komme sig” består af 15 punkter, som sammenfattes på en A4 side. 
Mobilteamets sygeplejersker udleverer arket ved første samtale med patient og 
eventuelle pårørende.
 Hvert punkt består af et stikord, som udgør de væsentligste emner, sygeplejerskerne  
samarbejder med patient og pårørende om, i løbet af et behandlingsforløb. Som et 
værktøj, der udleveres, skal A4‑arket være enkelt og overskueligt, professionelt i sit 
udtryk og med plads til, at patient og pårørende kan tilføje punkter og kommentarer.
 Punkternes rækkefølge afhænger af patientens situation. Nogle punkter har stor 
betydning for en patient, mens andre kan nedtones, udsættes eller undlades. De 
første fem punkter er dog obligatoriske at drøfte ved den første samtale.

De 15 punkter er:
• Ro på
• Aflastning
• Mindske stress og pres
• Sikkerhedsplan
• Medicin
• Nattesøvn
• Mad og drikke
• Personlig hygiejne
• Struktur på dagen
• Små aktiviteter
• Frisk luft og motion
• Hvile
• Samvær med andre
• Ingen alkohol
• Ingen stoffer
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“Veje til at komme sig” præsenteres overfor patient og pårørende som en samar-
bejdsmodel – en åben agenda i et partnerskab, hvor Mobilteamet kommer med 
sygeplejefaglig viden, og patienten i samarbejde med pårørende gør denne viden 
konkret og brugbar. Både patient og pårørende er aktører, ikke passive modtagere. 
Det, at invitere patienten og de pårørende med i et partnerskab, viser, at tilgangen 
i modellen er patientinvolverende sygepleje (4).

Kendetegn ved patientinvolverende sygepleje
• Skaber betingelser for dialog med patienterne
• Informerer og underviser patienterne
• Støtter patienternes sygdomsrelaterede egenomsorg
• Forholder sig til patienternes perspektiv
• Skaber fælles dagsorden med patienterne
• Inviterer patienterne med i fælles beslutningstagen
• Samarbejder med kolleger og andre om at skabe gode behandlingsforløb
• Medvirker til en patientinvolverende kultur

At de 15 forskellige veje til at komme sig primært udspringer af almindelige hver‑
dagsaktiviteter er et udtryk for, at patienten har mange – ikke blot én – mulighed(er) 
for at gøre noget ved sin situation.
 Modellens enkelhed er dens styrke. Men at gøre dét at komme sig enkelt, er ikke 
det samme som at forsimple den sygeplejefaglige indsats, der ligger bag. Enkelhed 
kræver netop, at sygeplejersken forstår sygeplejen til fulde og derfor er i stand til 
at tilpasse den patientens behov og situation. Modellen fungerer desuden som en 
organisering af sygeplejen og er retningsanvisende – også imellem besøgene i den 
akutte fase.
 Modellens navn “Veje til at komme sig” er valgt for at signalere håb. Håb føder 
energi, som under de rette forhold og med støtte, kan føre patienten videre (5). 
Der er en vej ud af det psykiske kaos, patienten oplever. Veje angiver retning som 
medvirker til, at man kommer i mål.
 Sygeplejerskens forpligtelser er beskrevet og udført i relation til, at modellen er 
i overensstemmelse med de 10 forpligtelser i Phil Barkers “The Tidal Model” (6).

De 10 forpligtelser
• Værdsæt stemmen

Patientens livshistorie rummer både mening, udgangspunkt og løsning for at 
lindre hans lidelse og yde hjælpsom psykiatrisk sygepleje.

• Respekter sproget
Patienten har udviklet sin egen måde at udtrykke sig på, som er den mest præ‑
cise og meningsfulde for ham. Hans egne ord og billeder er vigtige for at forstå, 
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 hvordan hans problemer har udviklet sig, og hvilke muligheder der kan ligge 
uanede.

• Udvikl ægte interesse
Patientens unikke historie er vores mulighed for at lære ham rigtigt at kende og 
lære mere om, hvordan han kan løse sine psykiske problemer.

• Bliv lærling
Hvis vi respektfuldt indtager en position som lærling, får vi muligheden for 
at lære noget vigtigt om den kraft, der er i historien og i patientens viden om, 
hvordan netop hans psykiske problemer opleves.

• Fremhæv personlig visdom
Det, der tidligere er lykkedes, er vigtig viden i forhold til at undersøge, hvordan 
fremtiden kan forme sig. Patienten har en særlig indsigt i, hvad der er hjælpsomt 
for ham, og hvad der ikke er.

• Vær gennemskuelig
Sygeplejersken skal sikre sig, at patienten hele tiden ved, hvorfor hun agerer, som 
hun gør, for på den måde kan han tro på, at hun er en pålidelig samarbejdspartner.

• Det tilgængelige værktøj
Patienten har stor erfaring med, hvordan han har klaret vanskelige situationer 
før. Sygeplejersken kan hjælpe med at fremhæve det, der er lykkedes, og skabe 
nye kreative løsninger sammen med patienten.

• Form det næste skridt
Ud fra en fælles forståelse af patientens historie er det muligt sammen at forme 
det næste skridt. Hvert skridt indeholder stor kraft til forandring, fordi hvert 
eneste skridt og hver eneste forandring, uanset hvor stor eller lille, er et bevis 
på, at forandring er mulig.

• Giv tid som gave
Vi må holde op med at spørge om, hvor meget tid vi har, og i stedet spørge, 
hvad den tid, der er, bedst kan bruges til, uanset hvor knap den kan føles.

• Vid, at forandring er konstant
Det er helt uundgåeligt, at der opstår forandringer, det er et grundvilkår for alle 
mennesker. Det er vores opgave sammen med patienten at gøre forandringerne 
synlige. Når noget synes fastlåst, har vi sandsynligvis overset nogle forandringer.  (6)
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Det psykiatriske 
mobilteam i Herning

Mobilteamet i Herning blev oprettet i 2001 som en specialenhed, der varetager 
akut psykiatrisk behandling i patienters eget hjem som alternativ til en indlæggelse 
på en psykiatrisk afdeling. Mobilteamet fungerer også som behandlende instans til 
forebyggelse af indlæggelse og forløb efter indlæggelse.
 Formålet er at afkorte et indlæggelsesforløb ved at give patienter og pårørende 
faglig vejledning umiddelbart i forlængelse af den ofte vanskelige overgang fra 
indlæggelse til udskrivelse, samt at give et akut/subakut ambulant tilbud til indlæg‑
gelsestruede patienter efter Shared Care modellen (7).

Shared Care
• Shared Care er en samle‑betegnelse for flere forskellige samarbejdsmodeller, 

som alle bygger på en tydelig og aftalt opgavefordeling mellem behandlings‑
psykiatrien, speciallæger, almen praksis og evt. kommunerne. Behandlingen er 
centrum for samarbejdet, men samarbejdet kan efter behov også involvere en 
bredere indsats i bl.a. socialt regi.

Der er tale om et højt specialiseret psykiatrisk tilbud til mennesker med sværere 
psykiske lidelser i den akutte fase. Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser 
af en sådan karakter, at indlæggelse ville være eller kunne blive aktuelt, hvis ikke 
Mobilteamet træder til. Tilbuddet omfatter ikke personer, hvor det vurderes, at 
indlæggelse er et bedre behandlingstilbud, eller hvor familiemæssige hensyn taler 
mod at gennemføre behandlingen i hjemmet.
 Behandlingstilbuddet består blandt andet af diagnostisk afklaring, samtaler med 
patienten og evt. pårørende, medicinering, løbende vurdering af tilstanden og støtte 
til familien. Ventetiden på behandling er ca. 1‑2 dage.
 Henvisning til teamet sker via praktiserende læge, udredningsteamet eller læge 
på psykiatrisk afdeling. Teamet har åbent i dagtiden og består af en overlæge samt 
fem sygeplejersker med mange års psykiatrifaglig baggrund. Mobilteamet arbejder 
i en Shared Care model, hvor den praktiserende læge er behandlingsansvarlig, og 
psykiatrien er konsulent.
 Behandlingsvarigheden skal være afgrænset til få uger (højst 8‑10 uger), hvorefter 
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behandlingen skal overgå til andre dele af psykiatrien eller egen læge. Kontakten er 
intensiv med ugentlig kontakt mellem Mobilteam og patient i den indledende fase. 
Mobilteamet arbejder i en fleksibel teamstruktur, således at patienterne lejlighedsvis 
har mulighed for at få daglige besøg af en sygeplejerske, hvis der er behov for det.
 Fordelene ved behandlingsmetoden er bl.a. hurtig indsats i patientens eget hjem, 
samt at patienternes egne mestringsstrategier kan bevares og udvikles i vante ram‑
mer, og samarbejdet med de pårørende kan optimeres.
 Mobilteamet tilbyder den psykiatriske patient en tæt støttende relation, hvori 
der indgår samtale af både relationel og behandlingsmæssig karakter.
 Sygeplejerskens funktion i Mobilteamet er at medvirke til udredning af patientens 
symptombillede og yde støtte til behandlingen i patientens eget hjem gennem en 
midlertidig koordinerende funktion. Sygeplejersken og patienten arbejder sammen 
om at udvikle en plan og skabe sammenhæng, så sygdommen, hverdagen og livet 
kan bæres – også i de kritiske faser. Planen kan indeholde medicinsk behandling, 
hjemmepleje, samtaler, telefonkontakt og andre ting.
 Et behandlingsforløb i Psykiatrisk mobilteam gennemgår typisk tre faser: en 
startfase, en arbejdsfase og en afslutningsfase. De tre faser udgør konteksten for de 
15 punkter i “Veje til at komme sig”.
 Startfasen er præget af kaos, og der er behov for hurtig intervention. Patienten og 
de pårørende har behov for at få afdækket og defineret problemer. Der er brug for 
at genskabe strukturen i hverdagen, og det er nødvendigt at koordinere indsatsen 
i og omkring familien.
 I arbejdsfasen er patientens tænkning genetableret, og indsatsen er rettet mod 
en egentlig helingsproces.
 I afslutningsfasen er der fokus på forebyggelse af tilbagefald og på at sikre, at 
familien er bæredygtig, når forløbet afsluttes.
 Det er de detaljerede beskrivelser af den sygeplejefaglige indsats for hver af de 
15 punkter, som beskrives i denne bog.
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Startfasen

Startfasens sygeplejefaglige opgaver er: 1) administrative opgaver, hvor dokumenta‑
tion og planlægning af mødet med patienten er i fokus 2) overvejelser og refleksioner 
over, hvordan sygeplejersken bedst kan tage initiativ til at etablere kontakten til 
patienten. Karakteren af den relation, sygeplejersken etablerer til patienten, er en 
af de mest afgørende faktorer for, om behandlingen i hjemmet bliver en succes.

Administrative opgaver ved en ny patientsag

Mobilteamet har struktureret det daglige arbejde sådan, at der er en daglig leder. 
Lederskabet går på skift mellem gruppens sygeplejersker. Funktionen kaldes daglig 
koordinator. Den daglige koordinator kan træffes på telefon hele dagen.
 Henvisning til Mobilteamet foregår via egen praktiserende læge, som indgår i 
det videre forløb i et Shared Care samarbejde. Derudover kan der henvises internt 
fra sengeafsnit og ambulatorier.
 Ud over den elektroniske henvisning får Mobilteamet ofte telefonopkald fra hen‑
viser, hvor koordinator præsenteres for patientsagen og problemområderne. Syge‑
plejersken spørger ind til symptombillede, selvmordsimpulser, nattesøvn, netværk, 
somatisk status, blodprøver, medicin og opdatering af fælles medicinkort m.v.
 Det er vigtigt, at Mobilteamet er præcise i forhold til visitering, så formålet med 
Mobilteamet sikres. Hvis Mobilteamet visiterer patienter uden for målgruppen kan 
resultatet blive, at Mobilteamet ikke længere udgør et reelt alternativ til indlæggelse, 
da de ikke vil kunne præstere kontinuerlige akutte tider.
 Den daglige koordinator skal primært vurdere og afklare to forhold i forbindelse 
med henvendelserne: 1) om patienten hører til Mobilteamets målgruppe 2) hvor 
hurtigt skal hjemmebesøget foregå.

Vurderingen sker med udgangspunkt i:

• Patientens symptomer, herunder graden af forpinthed
• Om sygdomsforløbet er karakteriseret af stabilitet eller ustabilitet
• Familiens samlede ressourcer og dermed bæreevne
• Behovet for vejledning og undervisning til patient og pårørende.
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Forberedelse til første hjemmebesøg

Inden selve hjemmebesøget foretages en risikovurdering i forhold til sygeplejerskens 
egen sikkerhed. Risikovurderingen skal forebygge konflikter og udadreagerende 
adfærd samt forudsige truende aggressioner og evt. voldelig adfærd, hvilket er en 
særlig udfordring, når arbejdsrammen er patientens eget hjem. Mobilteamet under‑
søger, om der har været en patientadfærd med aggression. Er der pårørende, der har 
optrådt truende? Kan sygeplejersken forvente en adfærd fra patient eller pårørende, 
hvor der eventuelt kan være påvirkning af misbrug af alkohol eller stoffer?
 Når Mobilteamet har lavet den samlede risikovurdering, har det i forhold til nogle 
patientkontakter haft den betydning, at Mobilteamet af sikkerhedsmæssige årsager, 
har ændret rammen for samtalen. Der tilbydes samtale med Mobilteamet, men for 
at sygeplejersken bedre kan kontrollere rammen og have tryghed i udførelsen af 
arbejdet, indbydes patient og pårørende til samtale i Regionspsykiatriens lokaler, 
hvilket dog sjældent forekommer, da rygraden i Mobilteamets koncept netop er 
behandling i hjemmet.

Case
Mobilteam får henvist 25-årig mand. Patienten opfylder diagnosekriterier for depression 
og har samtidig selvmordstanker. Der er oplyst i henvisningen, at patienten i en periode 
af sit liv har haft ludomani. Dette har haft den konsekvens, at han har oparbejdet en 
spillegæld på ca. 100.000 kr. Kreditorer er interesserede i at finde ham for at få deres 
penge. Patienten er eftersøgt af dem, og deres metoder kan være skræmmende.
 Sammenfaldende med henvisningstidspunktet til Mobilteamet er der brud med patien-
tens kæreste. Han er derfor fraflyttet deres fælles bopæl. Det har fået den konsekvens, 
at han opholder sig forskellige steder ved bekendte.

I denne patientcase vurderer Mobilteamet, at rammen for det faglige arbejde er 
for usikker, og den samlede risikovurdering får den konsekvens, at Mobilteamet 
indbyder til samtale i Regionspsykiatriens lokaler.
 Sygeplejerskerne i Mobilteamet har mulighed for at etablere en ad hoc konference 
for at få hjælp til at foretage risikovurderingen. Her indkaldes de teammedarbejdere, 
der er til rådighed på kontoret på et givent tidspunkt samt overlægen. Ad hoc kon‑
ference kan alternativt planlægges i løbet af dagen, hvis der er et hensigtsmæssigt 
tidspunkt, hvor flere teammedarbejdere kan deltage. Således gives mulighed for at 
foretage en faglig vurdering og inddrage flere faglige aspekter i en risikovurdering.
 Det overvejes nøje, hvordan sygeplejersken kan tilrettelægge selve settingen 
af samtalen, så rammerne for dialog imødekommes og gives de bedste vilkår. Har 
patienten fx nogle forbehold grundet en gennemgribende angsttilstand?
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 Vilkårene for rammerne meget forskellige. Der tages derfor højde for om den 
første samtale skal foregå i en villa, hvor der er bord og stole, eller i en lille klub‑
lejlighed for studerende, hvor der kun er en seng.

Case
Mobilteamet får henvist 55-årig mand med skizoid personlighedsstruktur. Patienten har 
haft denne diagnose gennem 25 år og været kendt i sit nærmiljø, som en mand med 
udtalt sårbarhed og særlig personlighed.
 Patienten er meget forpint af tankemylder, indre uro, meget sparsom søvn og pe-
riodevis selvmordstanker. Han taler med praktiserende læge om sin tilstand og er for 
første gang i flere år modtagelig og interesseret i psykiatrisk behandling.
 Trods denne åbenhed for behandling kan patienten under ingen omstændigheder 
acceptere en indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Samtidig frabeder han sig besøg i sit 
hjem. Beskriver at hans hjem er helt forfærdeligt og “som de værste hjem, vi ser på TV”.
 Mobilteamet bliver kontaktet. Kan der indledes et samarbejde under disse vilkår?
 Sygeplejersken undersøger muligheder i lokalmiljøet. Det viser sig, at der er velvillig-
hed i lokalområdet, og det lokale plejehjem stiller lokale til rådighed, da alle er vidende 
om, at den 55-årige mand har et behandlingsbehov.

Ud over risikovurdering forbereder Mobilteamet sig til patientmødet ved at under‑
søge og forholde sig til eventuelle henvisninger, epikriser og medicinanamnese. 
De to sygeplejersker, der altid deltager i første patientbesøg, drøfter på forhånd 
formålet med samtalen, og hvilken præcisering, der ønskes for dataindsamlingen. I 
den proces præsenterer man idéer for hinanden i forhold til den konkrete samtale, 
hvilket fungerer som faglig sparring i forberedelsen.
 Kontaktsygeplejerskerne “pakker sagen”, dvs. finder relevant skriftligt materiale 
frem fx Ugestrukturskema (bilag 1) og Råd til god søvn (bilag 2). Mobilteamet 
anvender primært mundtlig vejledning, men det skriftlige materiale udleveres, der 
hvor sygeplejersken vurderer, at det støtter op om den mundtlige information. 
Der skelnes mellem lovpligtigt materiale som fx behandlingsplan, medicinliste og 
patientrettigheder og pædagogisk patientinformationsmateriale fx Råd til god søvn 
og “Veje til at komme sig”.
 Kontaktsygeplejerskerne aftaler rollefordeling mellem sig ved første møde med 
patienten og pårørende. Den ene sygeplejerske har primært interviewer/samtalerolle, 
mens den anden skriver journal på medbragt computer.
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Første hjemmebesøg hos patient og pårørende

Kontaktsygeplejerskerne præsenterer sig og fortæller kortfattet om Mobilteamet og 
det behandlingstilbud, der er, som kan være vurderingssamtale eller et kortvarigt 
intensivt behandlingsforløb i den akutte/subakutte fase.
 Kontaktsygeplejerskerne gennemgår den skriftlige henvisning med patienten 
og samstemmer oplysninger. Ofte har både patienten og pårørende supplerende 
oplysninger samt uddybende kommentarer og beskrivelser. Patienten præsenterer 
sig i korte træk, social anamnese og tidligere sygdomsperioder belyses osv.
 Det første hjemmebesøg rundes af med, at kontaktsygeplejerskerne opsummerer 
og præciserer problemer og indsatsområder sammen med patient og pårørende.

Første hjemmebesøg omhandler endvidere følgende:

• Test af symptomer når det vurderes relevant som fx Hamilton‑test2 eller PSE‑test3

• Screening i forhold til selvmordsrisiko (bilag 3)
• Gennemgang af medicinliste, medicinpakker og evt. doseringsæsker
• Gennemgang af “Veje til at komme sig” med fokus på de første vigtige indsats‑

områder herunder
 − Ro på
 − Aflastning
 − At mindske stress og pres
 − Sikkerhedsplan ved selvmordstanker
 − Nattesøvn

Kontaktsygeplejerskerne præsenterer andre pædagogiske redskaber ved behov (fx 
Råd til god søvn). Hvis patienten har været indlagt, anvendes de pædagogiske 
redskaber, som patienten har brugt i afdelingen fx Ugestrukturskema (bilag 1) Sik‑
kerhedsplan (bilag 4), mestringskort4 o.lign.
 Kontaktsygeplejerskerne orienterer sig om andre relevante samarbejdspartnere 
og indhenter samtykke fra patienten om tilladelse til at kontakte disse. Kontaktsyge‑
plejerskerne informerer om det kommende samarbejde og kontaktform dvs. hjem‑
mebesøg og telefonsamtaler. Inden første kontakt afsluttes, udleveres kontaktkort 
med tidspunkt for næste møde.

2 Pointscoreskala for grad af depression, baseret på interviewguide.
3 Present State Examination er en systematisk psykiatrisk undersøgelsesmetode baseret på interview.
4 Små kort, som indeholder en række korte sætninger, der beskriver specifikke handle‑ eller tanke‑

muligheder, som patienten bærer på sig og kan benytte, når vanskelige situationer opstår. 
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Opfølgning efter første hjemmebesøg

Kontaktsygeplejerskerne drøfter og reflekterer over oplysninger fra dataindsamling 
og observationer fra mødet med patient og pårørende. Patientsagen fremlægges på 
Mobilteamets konference med overlægen, hvor der drøftes plan for behandlingsind‑
sats og medicinsk behandling. Sygeplejerskerne udarbejder en behandlingsplan5, 
som udleveres til patienten ved andet hjemmebesøg sammen med en medicinliste, 
hvis patienten får medicin.

Etablering af kontakt til patienten

Som forberedelse til det første møde med patienten reflekterer sygeplejersken over 
etablering af kontakt til patienten, ud fra de oplysninger hun har om den konkrete 
patient, og ud fra den erfaring hun har med kommunikation og mellemmenneskelige 
interaktioner. Sygeplejerskens mål er at etablere en kontakt, der bygger på tillid 
og troværdighed. Sygeplejersken bruger sig selv som redskab for at nå dette mål 
gennem en ydmyg, anerkendende og aktiv lyttende tilgang til patientens oplevelser 
og tanker på både et verbalt og et affektivt plan.
 I forhold til at etablere en tillidsfuld kontakt til patienten udgør sygeplejerskens 
faglige viden og erfaring om fx sygdom, symptomer og behandling en betydningsfuld 
platform. Faglig viden og erfaring giver sygeplejersken legitimitet som fagperson 
over for patienten. Det betyder, at de forklaringer og begrundelser, sygeplejersken 
inddrager for at motivere patienten til ændringer, modtages positivt af patienten. 
Patienten kan også opleve sygeplejerskens faglighed som en tryghedsfaktor, der kan 
danne basis for, at patienten tør dele ansvaret for at komme sig med sygeplejersken, 
hvilket fungerer som et pusterum for patienten (og de pårørende).
 Sygeplejersken er opmærksom på at spejle patientens emotionelle tilstand, dvs. 
matche patientens mentale tilstand, og dermed hjælpe patienten til at registrere, 
gruppere og sætte ord på følelsesmæssige tilstande.
 De grundlæggende værdier i relation til at etablere kontakt til patienten er en 
ikke‑dømmende tilgang, hvor patientens selvforståelse er omdrejningspunktet.

5 Behandlingsplanen er lovpligtig jf. Psykiatrilovens § 3, stk. 3 Behandlingsplanen er det værktøj, som 
styrer behandlingsprocessen, og den ændrer sig løbende, når patient, pårørende og behandlere 
gør status på behandlingen.
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Følgende områder indgår i sygeplejerskens refleksioner i forberedelsesfasen:

• Hvad er patientens diagnose og sygdomshistorie, og hvordan påvirker det kon‑
takten?

• Har patienten fx en depression med deraf følgende kognitive vanskeligheder 
eller fx udfordringer i forhold til intelligens og sprog?

• Har patienten behov for pauser under samtalen?
• Er patienten rastløs og derfor brug for at gå rundt under samtalen?
• Hvilken setting er der for mødet?
• Har patienten ønsker til, hvor samtalen skal foregå?

Sygeplejersken udleverer “Veje til at komme sig” og kommunikerer tydelige ram‑
mer for kontakten. Sygeplejersken informerer patienten om, hvor meget tid der 
er til rådighed, og hvad indholdet i samtalen kan være. Sygeplejersken laver en 
gensidig forventningsafstemning med patienten, så patienten har mulighed for at 
formulere, hvilke ønsker og behov han har. Forventningsafstemningen bidrager 
også til en tydelig målsætning.
 I kommunikationen med patienten har sygeplejersken fokus på at skabe tryghed 
samt inddrage patienten. Det betyder fx, at patient og sygeplejerske udarbejder en 
fælles disposition for samtalen, og at sygeplejersken spørger patienten eksplicit; 
“Hvad tror du, er den bedste løsning for dig?” Det er vigtigt for interaktionen mel‑
lem patienten og sygeplejersken, at de får en god start på relationen. Relationen er 
sygeplejerskens ansvar.

Nedenstående elementer indgår i sygeplejerskens overvejelser i forhold til at sikre 
den bedst mulige kontakt:

• Præsentation af hvem sygeplejersken er
• Tale åbent om samarbejdsformen, dvs. hjemmebehandling og Mobilteamets 

arbejdsform
• Åbenhed omkring vilkår, rammer, muligheder og begrænsninger i behandlings‑

forløbet
• Indlede med at tilbyde patienten sin hjælp og fortælle ham, hvad Mobilteamet 

kan tilbyde
• Fortælle meget tydeligt, men også enkelt, hvorfor sygeplejersken er her, hvordan 

hun vil arbejde, og hvad hun forventer
• Møde patienten på et hverdags‑niveau med et fagligt indhold
• Indlede samtalen med ufarlige emner såsom kommentarer til hunden, hjemmet 

og lignende
• Sætte ord på, at det kan tage tid at lære hinanden at kende og dermed åbne sig
• Gentage patientens udsagn for at sikre, at det er forstået rigtigt
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Undertiden skal sygeplejersken håndtere patientens mistillid og usikkerhed til be‑
handlingsforløbet og måske også til sig selv som fagperson. I forhold til denne ud‑
fordring er almengørelse ét anvendeligt redskab. Sygeplejersken kan qua erfaringer 
fra andre patientforløb fortælle patienten, at de oplevelser og følelser han har, er 
almindelige i situationen. Almengørelse af fx patientens usikkerhed kan bidrage til, 
at patienten får et klarere og mere omfattende billede af de muligheder og betin‑
gelser, der er i situationen. Et andet redskab, der giver patienten et større overblik 
over situationen, er meta‑kommunikation, hvor sygeplejersken sætter ord på, hvor‑
dan hun oplever situationen. Sygeplejerskens beskrivelse og version af den fælles 
situation kan danne udgangspunkt for en mere neutral drøftelse af svære følelser.
 I sjældne tilfælde kan patientens mistillid ikke vendes til tillid, og da mistillid 
har en negativ konsekvens for patientens behandling, vil dette give anledning til at 
skifte kontaktsygeplejerske.
 I forhold til samarbejdsmodellen “Veje til at komme sig” er det især de første fem 
punkter, der er omdrejningspunktet i den første samtale. Patienten er i denne fase 
indlæggelsestruet. Derfor er sygeplejerskens vigtigste opgave at få ro på situationen 
og sikre patientens liv.
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Arbejdsfasen

I arbejdsfasen identificerer sygeplejersken de individuelle kardinalpunkter for den 
enkelte patient, så processen i forhold til at komme sig fortsat udvikler sig.
 I arbejdsfasen er patientens tænkning delvist normaliseret, og indsatsen er rettet 
mod en egentlig helingsproces.
 I arbejdsfasen arbejdes ud fra behandlingsplanen, som udfærdiges efter første 
besøg og gennemgås ved andet besøg. Denne evalueres og justeres løbende – også 
skriftligt.
 Desuden anvender sygeplejersken forskellige pædagogiske redskaber som støtte 
til patientens empowerment. Empowerment giver patienten ansvar for eget liv og 
indflydelse på egen behandling, hvilket er en særlig udfordring i den akutte fase, 
som netop er præget af, at patientens dømmekraft og psykiske tilstand er under 
stærkt pres. Patientens styrke til at handle selv er reduceret på grund af den psykia‑
triske lidelse. Sygeplejersken skal derfor balancere kravene til patientens formåen 
i forhold til den psykiatriske lidelses påvirkning af patientens indre og ydre res‑
sourcer. Balancering af kravene til patienten foregår i tæt dialog med patienten og 
pårørende og med pædagogiske redskaber som guideline for samtalen. Fx udgør 
Ugestrukturskemaet (bilag 1) et pædagogisk redskab. Sygeplejersken og patientens 
samtale får struktur efter skemaet, og det giver patienten mulighed for at tænke 
realistisk og rationelt, og være deltagende i en analyse af, hvordan han selv kan 
medvirke til at strukturere sin hverdag. Dermed opnår patienten en hel eller delvis 
mestring af sin situation.
 Overgangen fra startfase og arbejdsfase er ofte glidende og meget forskellig fra 
patient til patient. Arbejdsfasen starter som oftest ved andet besøg, men kan i visse 
tilfælde starte allerede ved første besøg. Flere punkter fra “Veje til at komme sig” 
medtænkes løbende afhængigt af den enkelte patients behov.
 I arbejdsfasen er der tre sygeplejefaglige opgaver: 1) etablere en arbejdsalliance 
til patienten 2) inddrage relevante samarbejdspartnere 3) kliniske observationer i 
forhold til at vurdere patientens tilstand.
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Etablering af en arbejdsalliance

Arbejdsalliancen er en slags partnerskab mellem patient og sygeplejerske, der bygger 
på gensidig tillid. Arbejdsalliancen er et fundamentet for, at samarbejdet mellem 
patienten og sygeplejersken medfører, at patienten kommer sig. Arbejdsalliancen 
udgør en nøglefaktor i forbindelse med de forandringer, der er nødvendige, for at 
patienten kan mestre sit liv.
 Arbejdsalliancen sikrer, at patienten oplever sygeplejersken som en sikker base, 
og den er forudsætningen for, at patienten kan dele sine vanskeligheder og sårbar‑
heder med sygeplejersken.
 Samarbejdet mellem sygeplejersken og patienten fordrer undertiden, at sygeple‑
jersken skal konfrontere, sætte grænser og udfordre patientens måder at leve på, og 
i de situationer er kvaliteten af arbejdsalliancen en afgørende faktor. Er arbejdsal‑
liancen svag kan eksempelvis grænsesætning medføre, at patienten afviser yderlig 
kontakt med sygeplejersken.
 Arbejdsalliancen er en dynamisk størrelse, der konstant er under forandring, og 
den er grundlaget for, at sygeplejersken kan støtte patientens mestringspotentiale. 
Mestring forudsætter, at patienten forstår sin egen situation, og at han dermed kan 
finde handlemuligheder. Derfor er psykoedukation også en væsentlig del af syge‑
plejen i arbejdsfasen, som bl.a. giver patienten mulighed for at forholde sig mere 
konstruktivt til sine problemer. Formålet med psykoedukation er at øge patients og 
pårørendes viden om den psykiatriske sygdom.
 Patientens mestringsevne styrkes ved hjælp af forskellige redskaber understøttet 
af en målrettet kommunikation.
 Gennem kommunikationen motiverer sygeplejersken patienten til adfærdsæn‑
dringer. Samtalen handler om at få afdækket, hvad problemet er, og hvordan det 
kan løses.
 I forhold til løsningsforslag kan sygeplejersken trække på tidligere erfaringer fra 
andre patientforløb, og præsentere dem som mulige løsninger for patienten. Patien‑
ten bliver måske inspireret af at høre, hvordan andre patienter har tacklet lignende 
situationer, og det kan åbne op for patientens egne idéer. Sygeplejersken er også 
opmærksom på at spørge ind til patientens tidligere erfaringer med problemet, da 
der undertiden ligger gode løsningsforslag gemt her.
 På vejen til at støtte patientens mestringspotentiale og nå frem til gode løs‑
ningsforslag er sygeplejerskens respekt for patientens selvbestemmelse et vigtigt 
virkemiddel, men lejlighedsvis også et dilemma. At efterleve respekt for patientens 
selvbestemmelse er et effektivt virkemiddel, når det gælder om at minimere pa‑
tientens modstand og usikkerhed på at skulle tænke eller handle anderledes. Men 
patienten er indlæggelsestruet og hans situation er uholdbar, derfor kræver det 
forandringer at ændre og stabilisere patientens situation.
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Inddrage relevante samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere er i alle patientsager pårørende og den praktiserende 
læge. Derudover varierer det, hvem der er en relevant samarbejdspartner. Det kan 
eksempelvis være en kommunal sagsbehandler, da patienten ofte får sygedagpenge 
eller anden offentlig forsørgelse. Kommunen har derfor en lovmæssig forpligtelse 
i forhold til at sikre, at patienten enten fastholdes i arbejde eller bliver klar til at 
komme i uddannelse eller ud på arbejdsmarkedet.
 I den akutte fase er det ikke relevant at drøfte tilbagevenden til arbejdsmarke‑
det. Det kan være et emne, patienten er meget bekymret for, og det giver derfor 
god mening, at sygeplejersken initierer, at der udarbejdes en plan for, hvornår og 
hvordan denne tilbagevenden skal foregå.
 I andre situationer må sygeplejersken informere sagsbehandleren om, hvilke 
begrænsninger eller udfordringer patientens psykiske sygdom har for tilbagevenden 
til arbejdsmarkedet, og om patienten har brug for en længere fuldtidssygemelding.
 Af andre relevante samarbejdspartnere kan fx nævnes øvrige psykiatriske afde‑
linger, støttekontaktperson, jobkonsulenter samt den kommunale børne‑ og fami‑
lieafdeling.

Kliniske observationer

Ved kliniske observationer er der fokus på to felter, nemlig patientens almene tilstand 
samt virkning og bivirkning af medicinen. Sygeplejerskens opgave i forhold til at 
observere virkning og bivirkning af medicinen omtales under “Veje til at komme 
sig” under punktet medicin.
 Det er vigtigt for sygeplejersken at spørge patienten, hvordan han har det og 
dermed få patientens version af dette. Patientens version skal sættes i spil med sy‑
geplejerskens kliniske observationer, og såfremt der er divergerende vurderinger, 
skal de gøres til genstand for refleksion.
 Hjemmebehandling giver sygeplejersken en unik mulighed for at vurdere pa‑
tientens tilstand i den korte tid, samtalen varer, da hun kan se, hvordan hjemmet 
ser ud – er der kaos eller er der ryddet op? Hjemmets udseende fortæller meget 
om patientens psykiske tilstand i forhold til mental energi, initiativ, overblik og 
planlægning. Det kan sige noget om, hvorvidt patienten formår at lægge planer og 
gå fra tanke til handling.
 Ud over observationer i hjemmet giver patientens fremtræden også mulighed 
for vigtige kliniske informationer.
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Sygeplejersken kan medtænke nedenstående forhold i observation af patienten:

• Patientens umiddelbare fysiske fremtræden herunder energiniveau, personlig 
hygiejne og mimik

• Hvordan er patientens evne til at koncentrere sig om at kommunikere herunder 
øjenkontakt og stemmeleje?

• Hvordan er patientens evne til at samarbejde, og hvordan er kontakten til på‑
rørende?

• Hvordan er patientens aktivitetsniveau?
• Isolerer patienten sig?

Med udgangspunkt i ovenstående observationer får sygeplejersken et billede af 
patientens tilstand og egenomsorgsniveau. Disse oplysninger sættes i spil med 
de informationer, patienten udtrykker verbalt og non‑verbalt. Såfremt der ikke er 
overensstemmelse mellem sygeplejerskens observationer og patientens udsagn, 
kan sygeplejersken sætte ord på denne uoverensstemmelse og dermed undersøge, 
hvad der ligger bag.
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Samarbejdsmodellens 15 punkter

1. Ro på

2. Aflastning

3. Mindske stress og pres

I “Veje til at komme sig” er de tre første punkter ro på, aflastning og at mindske 
stress og pres. Der er en del overlap mellem de tre punkter, og de bliver derfor 
beskrevet samlet. Alle tre punkter er nævnt for at understrege vigtigheden af dem 
alle tre i den akutte fase.
 Patient og pårørende er ofte pressede og stressede, når sygeplejersken møder 
dem ved første hjemmebesøg. Patienten har haft et forudgående sygdomsforløb med 
mange belastninger både fysiske, psykiske og sociale. Patienten har eksempelvis 
depression, som er udviklet over tid. Patienten mangler energi, lyst og interesse, er 
træt, har dårlig nattesøvn, har udviklet selvmordstanker osv.
 Patienten har forsøgt at håndtere dagligdagens udfordringer og er blivet mere og 
mere belastet. Der kan også komme en sygemelding til, og det belaster patienten 
og familiens økonomi. Patienten får øget bekymring og tankemylder, som forværrer 
symptombilledet. Patienten kan også have været sygemeldt i længere tid, og det kan 
udgøre en yderligere belastning, at der er trussel om sygedagpengeophør. Også de 
lovbestemte samtaler på jobcenter kan stresse patienten.
 Den hjemlige situation op til Mobilteamets første hjemmebesøg er meget in‑
dividuel i forhold til tidsperspektiv og belastninger, men ud over de psykiatriske 
symptomer er symptomer på stress et gennemgående træk. Sygeplejersken observerer 
stress hos patienten på følgende områder; fysisk stress, psykisk stress samt social og 
adfærdsmæssig stress (8). Følgende symptomer er eksempler på patientens kaotiske 
situation: muskelspændinger, åndenød, hjertebanken, mangel på appetit, nervøsitet, 
angst, irritabilitet, rastløshed, tristhed, udmattelse, ubeslutsomhed, aggressivitet, 
social isolation og søvnproblemer.
 Patienten har over en længere periode forsøgt at håndtere de psykiske belastnin‑
ger ved eksempelvis at dulme smerten med piller, alkohol, mad, tobak eller andre 
stimulanser. Vedkommende har måske isoleret sig eller forsøgt at magte situationen 
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ved at begrave sig i arbejde. På et tidspunkt er disse mestringsstrategier ikke tilstræk‑
kelige, og situationen forværres.
 Patientens forsøg på at kompensere for ubalancen mellem ressourcer og krav, 
både de indre og de ydre krav, er nået til et punkt, hvor det ikke længere lader sig 
gøre. Situationen har udviklet sig til en akut, kritisk krise, og sygeplejerskens opgave 
ved første hjemmebesøg kan karakteriseres som akut psykisk førstehjælp.
 Psykisk førstehjælp er en form for faglig og evidensbaseret omsorg, som fokuserer 
på patientens egne ressourcer og stærke sider, hvor formålet er at genskabe normal 
stabilitet og balance i tanker, følelser, adfærd og fysiologiske processer så hurtigt 
som muligt (9).

Ved det første hjemmebesøg kommer Mobilteamet med en tydelig markering af, at 
der skal ro på. Dvs. patienten og de pårørende skal aflastes, da det mindsker psykisk 
belastning og stress. Patienten og de pårørende er ofte lettede over, at Mobilteamet 
tager ansvar og styring og siger “skal”. Sygeplejersken mener ro på – både i forhold 
til at nedsætte aktiviteter og aftaler, men også ro på i forhold til at holde mentale 
pauser, hvor patienten bevidst arbejder med at få ro i tanker og bekymringer.
 Sygeplejersken og patienten taler også om familiens planlagte aktiviteter og afta‑
ler, og hvad der kan aflyses og reduceres. Sygeplejersken forklarer sammenhængen 
mellem stressorer, psykisk sygdom og for mange ydre krav. Patientens viden om 
disse sammenhænge motiverer ham eller hende til at ændre på planlagte aktiviteter, 
så der bliver bedre balance mellem aktiviteter og patientens kræfter.
 Sygeplejersken skaber ro ved at sætte fokus på de områder, der skaber uro 
(stress). De er selvsagt forskellige fra patient til patient. Det kan handle om, at der er 
problemer i forhold til arbejdsplads, ægtefælle, anden familie eller økonomi. Men 
der kan også være uro omkring de praktiske opgaver i hjemmet. Det er vigtigt at få 
skabt ro både for at komme ind til patienten, og for at patienten kan blive i stand til 
at komme sig. Sygeplejerskernes erfaring er, at medicin ikke klarer det alene. Hvis 
ikke der er ro, virker medicinen ikke efter hensigten. Manglende ro tager energi fra 
patienten, og han eller hun får ikke chancen for at forholde sig til sin tilstand.
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 Den måde, sygeplejersken kan være med til at skabe ro på, er at få patienten og 
de pårørende til at fortælle om stressorer. Sygeplejersken kender til mange forskel‑
lige stressorer i familier, og hvis det er svært for patienten at verbalisere stressorer, 
nævner sygeplejersken eksempler fra andre forløb som inspiration til patienten til 
at fortælle om egne problemer. Ofte er det områder, som patienten ikke tænker 
er et problem, der giver stress, fx tøjvask og madlavning. Det er opgaver, mange 
tænker, man selv bør kunne klare.
 Gennem kommunikationen identificerer sygeplejersken og patienten de aktu‑
elle stressorer i patientens liv og foretager en sortering af dem, i forhold til om de 
er indre eller ydre krav, samt om de kan ændres her og nu eller må vente. Denne 
blotlægning af stressorer giver patienten et overblik og dermed mulighed for en 
bevidst prioritering af, hvilke krav der kan justeres for at mindske pres – og hvem i 
omgivelserne, der kan hjælpe. Sygeplejersken kommer ofte med idéer og konkrete 
løsningsforslag til, hvordan der kan skabes ro.
 Der kan skabes ro på mange måder. Det kan bl.a. gøres ved at finde aflastning. En 
aflastning kan være hjælp til rengøring, pasning af børn, besøg i banken, frikadeller 
i fryseren til en nem aftensmad, medicin, Ugestrukturskema, mentor eller bostøtte. 
Det afgørende i den akutte fase er, at sygeplejersken hjælper med at reducere de 
stressorer, som kan afhjælpes her og nu, især dem der skaber manglende forudsi‑
gelighed, konflikter eller følelsesmæssig belastning (8).
 Sygeplejersken skaber aflastning for patientens følelsesmæssige kaos ved at 
rumme patientens uro og forpinthed. Patienten får mulighed for at sætte ord på 
psykisk smerte, angst, skyld, frustrationer eller sucidaltanker, og sygeplejersken 
rummer det. Når sygeplejersken for en stund opbevarer de ubærlige tanker og fø‑
lelser, får patienten følelsesmæssig aflastning. Når patienten sætter ord på ubærlige 
tanker og følelser, bliver de mere konkrete og dermed også håndterbare. For så vidt 
sygeplejersken viser forståelse for de svære tanker, og lejlighedsvis almengør dem, 
kan patienten opleve dem som mindre skræmmende, fordi han dermed ikke er det 
eneste menneske, der har så skræmmende tanker.



36 Indhold

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

Ro på, aflastning og at mindske stress og pres er punkter, der vendes tilbage til un‑
der hele behandlingsforløbet. Sygeplejersken medtænker, hvordan hun kan styrke 
patientens modstandskraft med henblik på at skabe positive forandringer på trods 
af psykisk sygdom.
 Sygeplejersken er opmærksom på at være anerkendende i forhold til patientens 
måde at løse problemer på. Hun lægger vægt på de ressourcer og potentialer, der 
er i patienten selv, de pårørende og omgivelserne. Sygeplejersken opmuntrer til og 
understøtter initiativer fra patienten og de pårørende og supplerer med yderlige 
forslag. Målet er at genetablere patientens tryghed over for sig selv og verden.
 Eksempler på ovenstående er patienten, som tog med ægtefællen på arbejde 
(lastbilchauffør), fordi hun ikke magtede at være alene. Det gav hende ro og aflast‑
ning. Eller den 47‑årige kvinde, der flyttede midlertidigt fra familien og hjem til sin 
mor, hvor der var den ro og aflastning, hun havde brug for.
 Restitution, som stimulerer det parasympatiske nervesystem og dermed reducerer 
stress, uddybes nærmere under punkterne 10. Små aktiviteter og 12. Hvile.

Case
En kvindelig patient, som har fået en depression efter længerevarende arbejdspres og 
stress på arbejdet. Patienten har arbejdet over igennem længere tid uden altid at opgive 
det som overarbejde. Hun er lige inden sygemeldingen udsat for et verbalt angreb af 
nogle arbejdskolleger, som ikke synes, hun gør sit arbejde ordentligt. Herefter bryder hun 
sammen. Patienten har været sygemeldt et par måneder, inden Mobilteamet får hende 
henvist. Patienten er lige startet op i antidepressiv medicinsk behandling.
 Patienten har svært ved at overskue sin hverdag og magter stort set ikke noget. Dette 
bebrejder hun sig selv. Ret hurtigt i forløbet bliver patienten og sygeplejersken enige 
om at lave et Ugestrukturskema i fællesskab, hvilket aflaster patienten meget. Hun får 
en følelse af, at hun kan noget. Ægtefælle tager i første omgang over i forhold til aftens-
maden. Patienten bliver dog ret hurtigt i stand til at deltage sammen med ægtefælle i 
madlavningen, hvilket de sjældent før har gjort. Dette gør patienten godt. Hun har dog 
fortsat en del perioder, hvor hun er trist og får selvmordstanker.
 Patienten anbefales at tage imod tilbuddet om pn medicin, som skal støtte hende, 
indtil den antidepressive medicin virker. Hun er ikke så glad for medicin. Har læst om pn 
medicinen og forstået, at det gives for skizofreni og psykose. Lægen har tilsyneladende 
ikke forklaret hende, hvordan denne medicin også kan bruges. Derfor ønsker hun ikke at 
tage den. Sygeplejersken fortæller patienten, at medicinen skal afhjælpe angst i hendes 
situation. Patienten falder til ro og opstarter med det samme behandlingen.
 Dagen før sygeplejerskens sidste besøg har patienten modtaget et brev fra Arbejds-
skadestyrelsen, da hendes sag er en arbejdsskade. Hun beder ægtefællen om at se på 
brevet, da han kommer hjem efter arbejde, da hun ikke kan overskue det og er blevet 
dårlig af at se alle siderne i brevet.
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 Ægtemanden magter ikke at forholde sig til skrivelsen på det tidspunkt, da han har 
brug for at slappe af en halv time efter arbejde. Det ender med et skænderi, og de sid-
der i hver deres stue om aftenen, men får dog talt om det og finder hinanden. Patienten 
sover stort set ikke den efterfølgende nat. Hun har det dårligt, da sygeplejersken kommer 
på besøg. Sygeplejersken læser brevet. Patienten og sygeplejersken reflekterer sammen 
over situationen og kommer frem til, at ægtefællens behov for ro efter arbejde skal re-
spekteres, da han også er i en belastende situation med en syg ægtefælle. Det aftales, 
at patienten skal bede fagforeningen om hjælp til at udfylde papirerne. Patienten får 
efterfølgende mere ro.

Case
Patienten er en ældre deprimeret kvinde, som Mobilteamet følger efter udskrivelse. 
Patienten mærker psykisk dyk med det samme, hun er tilbage i hjemmet. Patienten 
har ikke reduceret aktivitetsniveau, men forsøger at gøre, hvad hun plejer. “Jeg kan lige 
ordne rengøring, mad, gæster …osv”. Patientens ægtefælle har svært ved at forstå, at 
patienten fortsat er syg. Mobilteamet fokuserer på psykoedukation, hvor der informe-
res og tales om depression og vigtigheden af aflastning. Sygeplejersken introducerer 
Ugestrukturskemaet, som bliver fokuspunkt for kommende besøg, hvor patienten bliver 
bevidst om balancen mellem ressourcer og aktivitet. Patienten og ægtefællen opdager 
sammenhængen mellem overaktivitet og psykiske dyk.

Pointer om ro på, aflastning og mindre stress og pres

• Skab balance mellem krav og ressourcer

• Fokus på stressorer – også på det, patienten føler han eller hun burde kunne 
klare

• Vend tilbage til disse tre punkter under hele behandlingsforløbet
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4. Sikkerhedsplan

Samtalen om selvmordsimpulser/tanker/handlinger kan 
være svær at få hul på. “Veje til at komme sig” kan lette 
adgangen til denne samtale. Patienten har fået udleveret 
“Veje til at komme sig” og har fået information om, at det er 
emnerne på papiret, der er omdrejningspunkt for samtalerne 
med Mobilteamet. At emnet Sikkerhedsplan står som et af de 
første punkter på “Veje til at komme sig” bliver hermed en støtte for 
både sygeplejersken og patienten til at indlede den svære samtale om selvmord (10).
 Vurdering af patientens sikkerhed er et emne, der skal drøftes ved det første hjem‑
mebesøg, men selv om det er et emne, sygeplejersken definerer, er det afgørende 
for det sygeplejefaglige skøn, at patienten har tillid til sygeplejersken og tør åbne 
sig og tale om problemet.
 Sygeplejersken udforsker selvmordsrisikoen ved hjælp af to pædagogiske red‑
skaber: screeningværktøj til selvmordsrisiko fra E‑dok (bilag 3), Sikkerhedsplan 
(bilag 4) samt Pierces intentionsskala (bilag 5). Redskaberne sikrer, at sygeplejersken 
får spurgt ind til alle relevante parametre i forhold til at kunne vurdere patientens 
selvmordsrisiko.
 Når Mobilteamet møder patienten ved første hjemmebesøg, er situationen præ‑
get af, at problemerne har hobet sig op, og patienten ikke magter at tage fat på 
dem. Patienten er mærket af angst og håbløshed, som ofte har stået på så længe, at 
patienten ikke kan se andre løsninger end at træde ud af dem og begå selvmord.
 Psykiatrisk sygdom og store livsproblemer er ofte hinandens følgesvende. Det 
er ikke så vigtigt at skelne imellem, hvad der kom først. Men når sygeplejersken 
skal foretage en sikkerhedsvurdering, sker det bl.a. ved systematisk at analysere 
årsagssammenhænge og kortlægge selvmordsrisiko.
 Den psykiatriske lidelse rummer i sig selv en risiko for selvmord, da der er 4‑6 % 
risiko for at begå selvmord for denne gruppe sammenlignet med den almindelige 
befolkning, hvor risikoen er 0.3‑0.7 % (11). Patienter med depression er i særlig 
risiko for at tage deres eget liv på det tidspunkt, hvor den antidepressive behandling 
har reduceret den motoriske hæmning, men ikke det depressive tankeindhold.
 Der er særligt to slags livsproblemer, der kan være udløsende årsag til selvmord, 
nemlig tab af nærtstående og krænkende livssituationer.
 Menneskelige relationer kan i høj grad betragtes som ankerpunkter i menneskets 
tilværelse. Men konflikter, uklar kommunikation, tab eller følelse af undertrykkelse 
eller magtesløshed i vigtige og nære relationer kan vokse patienten over hovedet 
og udløse selvmordstanker.
 Krænkende livssituationer kan handle om situationer, hvor menneskets selvfølelse 
rystes i sin grundvold. Eksempelvis kan skilsmisse eller arbejdsløshed medføre en 
følelse af at være kasseret og værdiløs. Lejlighedsvis kan krænkelsen resultere i et 
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misbrug og måske skamfølelse som følge af misbruget – en tilstand, der kan udløse 
selvmordstanker.
 Ved Mobilteamets første møde med patient og pårørende taler sygeplejersken 
altid med patienten om selvmordsimpulser/tanker/handlinger. Risikoen for selvmord 
omfatter principielt alle psykiatriske patienter, hvorfor sygeplejersken laver vurdering 
i forhold til selvmordsrisiko og behov for indlæggelse.

Vurdering af selvmordsrisiko tager bl.a. afsæt i nedenstående spørgsmål til patienten:

• Er du træt af livet?
• Har du overvejet at tage dit eget liv?
• Har du forsøgt at tage dit eget liv?
• Har du tidligere forsøgt at gøre tilskyndelser til at tage dit eget liv?
• Hvordan vil du i givet fald gøre det?

Såfremt patienten svarer benægtende på de første spørgsmål, skønnes der ikke at 
være selvmordsrisiko. Det betyder, at sygeplejersken ikke iværksætter forholdsregler 
ud over revurdering ved væsentlige ændringer i patientens tilstand.
 Svarer patienten derimod ja til et eller flere af spørgsmålene, skal sygeplejersken 
foretage en systematisk screening for selvmordsrisiko og selvmordsønskets styrke. I 
samarbejde med overlægen vurderes, om der er tale om øget selvmordsrisiko eller 
akut selvmordsrisiko.
 Patientens sikkerhed er omdrejningspunktet, og samtalen kan få karakter af et 
interview eller en klinisk screening. I alle de svar, patienten kommer med, er syge‑
plejersken dog aktivt lyttende og opmærksom på verbale og non‑verbale nuancer. 
Sygeplejersken lytter også til det, som ikke siges, som er i tavsheden og mellem 
linjerne. Det giver sygeplejersken et fingerpeg om, at der ligger mere i patientens 
svar end det umiddelbare.
 Når sygeplejersken laver sikkerhedsvurdering, inddrages dataindsamling fra pa‑
tienten samt de pårørendes vurdering af, hvordan de oplever patienten. De pårøren‑
de er en væsentlig og værdifuld samarbejdspartner, og sygeplejersken læner sig op 
ad de pårørendes vurderinger af patientens selvmordsrisiko. Den pårørendes tryg‑
hed ved beslutning om indlæggelse eller ej er ofte bestemmende for udfaldet. Det 
er vigtigt, at både patient og pårørende er trygge ved de aftaler, der indgås, når pa‑
tienten bliver i hjemmet. Såvel sygeplejerske som patient og pårørende skal føle sig 
sikre på, at de aftaler, der laves, reducerer patientens håbløshed og selvmordsrisiko, 
så patienten er i live ved næste samtale. Den afgrænsede tidhorisont frem til næste 
hjemmebesøg kan hjælpe patienten til at håndtere selvmordstanker og impulser.
 I forbindelse med, at sygeplejersken indgår aftaler med patienten (og de pårø‑
rende), må hun overveje, om patientens psykiske tilstand er så stabil, at han eller 
hun kan håndtere sin tilskyndelse til selvmord. Fx kan dikterende stemmer eller 
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impulshandlinger være så kraftige, at patienten ikke kan kontrollere dem. Hvis 
patienten ikke kan indgå valide aftaler, skal han eller hun indlægges.
 Risikoen for selvmord er hele tiden til stede, og det er en vanskelig problematik 
for sygeplejersken at vurdere. Sygeplejersken balancerer på en knivsæg mellem 
mod og overmod. Mobilteamet forventes ikke at reagere på øjebliksbilleder eller 
projektioner, men det er samtidigt de parametre, der indgår i den samlede faglige 
vurdering af patientens selvmordsrisiko.
 Ved første samtale med patienten er der to sygeplejersker til stede, som sammen 
kan foretage vurderingen af patientens selvmordsrisiko. For sygeplejersken er det 
vigtigt at få drøftet tvivl og usikkerhed med overlægen og kolleger i Mobilteamet, 
så vurderingen af patientens selvmordsrisiko hviler på flere faglige skuldre. Beslut‑
ningen om, at øget selvmordsrisiko eller akut selvmordsrisiko er til stede og dermed 
efterfølgende indlæggelse, tages altid under vejledning af overlægen.
 Det er ikke nogen enkel sag at vurdere selvmordsrisikoen hos patienter, der har 
komplekse intrapsykiske6 og interpersonelle7 problemer. Patienter, der henvises til 
Mobilteamet, står på kanten af en indlæggelse på psykiatrisk afdeling, så sygeple‑
jersken er meget opmærksom på selvmordsrisiko. Udover sammenhængen mellem 
psykisk lidelse og selvmord er der også en gruppe af mennesker, der især befinder 
sig i farezonen; nemlig ældre og ensomme mennesker, mennesker der tidligere har 
forsøgt selvmord, og mennesker der har en familiehistorie med selvmord. Yderligere 
øger alkohol og misbrug af stoffer også risikoen for selvmord (11). Hvis patienten 
både er i farezonen og har selvmordsimpulser, er risikoen forøget.
 Patienten og sygeplejersken udfylder sammen en Sikkerhedsplan (bilag 4) og 
drøfter konkrete mestringsmuligheder, der kan virke som beskyttelsesfaktorer mod 
selvmord. Sygeplejerskens mål er, at hun i dialog med patienten spænder et sik‑
kerhedsnet ud, så patienten ikke begår selvmord.
 Aftalerne på Sikkerhedsplanen er en systematiseret måde at sikre sig, at patienten 
ikke begår selvmord. Sygeplejersken indgår aftalen med patienten, mens hun har 
øjenkontakt. Undertiden beder sygeplejersken også patienten om at give hende 
hånd på, at han eller hun vil søge hjælp, inden vedkommende forsøger at begå 
selvmord. Sikkerhedsplanen er skriftlig, hvilket understreger alvoren og forpligtelsen. 
Den indeholder fx en aftale om, hvem patienten skal kontakte, hvis han eller hun 
får konkrete selvmordstanker, samt hvad patienten og pårørende skal gøre i tilfælde 
af forværring af patientens psykiske tilstand.
 Sygeplejersken lytter til og anvender patientens egne forslag til mestring. Eksem‑
pelvis var en patient bange for, at hun ville hænge sig ude i haven, hvis hun var 
alene hjemme. Patienten foreslog, at hun tog med sin mand på arbejde i en periode, 
så hun ikke kunne gøre alvor af sine selvmordsimpulser. I et andet eksempel, hvor 

6 Patientens opfattelse af sig selv.
7 Patientens evne til at forstå andre.
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patientens selvmordsimpulser var meget kraftige om natten, foreslog patienten selv, 
at hun kunne binde sig sammen med sin mand. Hvis de bandt deres ben sammen 
om natten, kunne patienten føle sig tryg, da manden ville vågne, hvis hun prøvede 
at binde rebet op.
 Ved at lægge vægt på at anvende patientens egne forslag til mestring understøtter 
sygeplejersken patientens egen modstandskraft og giver patienten troen på at kunne 
magte og kontrollere selvmordsimpulser så meget, at han eller hun overlever.
 En mestringsstrategi, som kan sikre patientens liv, er at finde den vigtigste grund 
til, at patienten ikke ønsker at dø. Det er ofte patientens børn. Mestringsstrategien 
bliver billeder af børnene, der er tilgængelige i hele huset og andre steder, hvor pa‑
tienten færdes. Også på mobiltelefonens forside kan der være et billede af børnene.
 I de efterfølgende samtaler med patienten har sygeplejersken fortsat fokus på 
reduktion af håbløshed og selvmordsrisiko. Sygeplejersken kan på den ene side 
afklare patientens begrundelser for selvmordsønsket og dermed de negative tanker. 
På den anden side kan hun medvirke til at udvikle patientens problemløsningsstra‑
tegier og fokusere på, hvad der holder patienten i live.
 Ovenstående sygeplejefaglige tiltag skulle gerne relativt hurtigt formindske pa‑
tientens tanker og handlinger, så patienten kan tage afstand fra selvmordet, udvise 
mindre svingende sindstilstand og mindre håbløshedsfølelse. Patienten virker ofte 
lettet over, at sygeplejersken tør sætte ord på selvmordstanker og impulser, noget 
som for både patienten og de pårørende måske har været et tabu. Disse tanker og 
impulser kan opleves mindre farlige og mere håndterbare, når de italesættes.
 Sideløbende med de motiverende og allianceskabende samtaler kan den medicin‑
ske behandling være startet op. Resultatet er, at patientens psykiatriske grundlidelse, 
som kan være en del af forklaringen på selvmordsimpulserne, langsomt svinder 
ind. Fx depressive vrangforestillinger, ringe selvagtelse og stemmer, der dikterer 
patienten at tage sit eget liv.

Case
En 55-årig kvinde er blevet henvist, fordi hun i en fireugers periode ikke har taget sin 
antipsykotiske medicin. Patienten har haft flere indlæggelser. Diagnosen er PTSD og 
periodisk depression af svær grad med psykotiske træk.
 Da sygeplejersken møder patienten, fortæller hun om svære selvmordstanker. Patienten  
er stemmehørende, og når det bliver mørkt siger stemmerne, at hun skal sætte ild til sig 
selv. Patienten sover ikke om natten, hvor hun er forpint af stemmer og destruktive tanker. 
 Sygeplejersken taler med patienten om sikkerhed og mulighed for indlæggelse. Pa-
tienten vil meget gerne undgå indlæggelse, og sygeplejersken laver en detaljeret Sik-
kerhedsplan, aftaler hvem hun skal kontakte, hvis selvmordstankerne kommer. Patienten 
får ordineret mere antipsykotisk medicin til aftentimerne og sovemedicin. Sygeplejersken 
taler med ægtefællen, som er tryg ved denne plan.
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Ved næste hjemmebesøg fortæller patienten, at hun forrige nat var gået fra hjemmet 
med benzin for at sætte ild på sig selv. Hun stoppede dog sin handling og gik tilbage 
til familien. Patientens ægtefælle fik hende til at tage ekstra antipsykotisk medicin, og 
patienten faldt umiddelbar til ro.
 Sygeplejersken drøfter farligheden i patientens tanker, og at risikoen stiger, når hun 
skrider til handling. Sygeplejersken udtrykker sin bekymring for patienten. Sygeplejersken 
vurderer, at det er nødvendigt at ringe til psykiatrisk overlæge på afdelingen og drøfte 
indlæggelse. Aftalen bliver, at patienten indlægges.

Case
Mobilteamet er i samarbejde med en 30-årig mand, der har boet i Danmark gennem 
mange år. Sygeplejersken kommer i kontakt med patienten, fordi han har svær depression  
med selvmordstanker. Der planlægges et forløb i Psykiatrisk mobilteam som alternativ 
til indlæggelse.
 Patienten har konkrete tanker om, at han vil gå ud på togskinnerne og lade sig køre 
ned af toget. Han bor lige op ad togbanen. Ved hvert hjemmebesøg taler sygeplejersken 
med patienten om selvmordstankerne. Sygeplejersken gennemgår, hvad der øger og 
hæmmer risikoen for, at patienten gør alvor af at tage sit eget liv. Sygeplejersken udfylder 
en Sikkerhedsplan (bilag 4) sammen med patienten.
 Patienten føler sig mest sikker i soveværelset. Han sidder med computeren for at 
aflede tankerne, og han laver en kop te til sig selv. Desuden taler sygeplejersken med 
patienten om, hvem han kan tale med. Patienten har telefonmulighed til Mobilteamet 
i åbningstiden; aften og nat kan han ringe til Regionspsykiatriens rådgivningstelefon og 
diverse Livslinjer. Patienten har også en kommunal mentor, han kan kontakte. Endeligt 
kan han ringe til vagtlægen, hvis selvmordstankerne bliver akutte og farlige.
 Sygeplejersken koordinerer også medicin med hjemmesygeplejersken, og de låser 
patientens medicin ind i en safetybox. For at dæmpe de forpinte selvmordstanker får 
patienten ordineret antipsykotisk medicin i små doser. Dette hjælper ham også. Patienten 
har selvmordstanker i mange uger, men efterhånden tager de af. Patienten giver udtryk 
for, at det letter ham, at sygeplejersken vedvarende taler med ham om selvmordstankerne 
og justerer planer i forhold til mestring. Patienten får også gavn af den antidepressive 
medicinske behandling, og da sygeplejersken siger farvel til ham, er han i klar bedring 
og uden selvmordsimpulser.

Pointer om Sikkerhedsplan

• Identificer, reducer og eliminer patientens suicidale tanker og handlinger

• Reducer patientens svingende sindstilstand og håbløshedsfølelse

• Giv patient og pårørende mulighed for at sætte ord på suicidale tanker og 
handlinger
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5. Medicin

Medicin udgør en fremtrædende del af behandlingstilbud‑
det i Mobilteamet. Andelen af patienter, som ikke tager den 
ordinerede medicin, er mellem 30‑40 %. Undertiden har 
patienten en skepsis over for den medicinske behandling, 
hvilket kan udspringe af flere forhold, såsom manglende syg‑
domserkendelse, ambivalens eller skam over manglende kontrol. 
At psykofarmaka har relativt mange bivirkninger er også en udfordring, sygeplejer‑
sken må forholde sig til. En drøftelse af patientens motivation for og opbakning til 
medicinsk behandling er en del af hvert hjemmebesøg. Tilgangen i disse drøftelser 
forsøges at være i overensstemmelse med fælles beslutningstagning8, så patienten 
gives mulighed for at udøve egenkontrol og ansvar (12).
 Når Mobilteamet opstarter et forløb og samarbejde med en ny patient, er der 
allerede i forberedelsen til første besøg fokus på den medicinske behandling. Pa‑
tientens aktuelle medicin er ofte beskrevet i henvisningen. Ellers indhentes disse 
oplysninger via den praktiserende læge. Det er vigtigt, at det fælles medicinkort er 
afstemt og korrekt. Sygeplejersken indhenter data om blodprøver, somatisk status 
og eventuel cave/allergier.
 Når sygeplejersken har samlet data i forhold til patientens symptombillede, 
eventuelle tests i forhold til diagnose og den aktuelle medicinliste, bringes det til 
konference med overlægen. Her drøftes mulige behandlingstiltag og justeringer. 
Overlægen laver farmakologisk risikoscreening.
 Ved første hjemmebesøg gennemgås den aktuelle medicinske behandling med 
patienten. Sygeplejersken opfordrer patienten til at finde medicinæskerne frem, og 
medicinæskerne bliver gennemgået én for én.
 Mobilteamet har erfaring med, at der kan være fejl og misforståelser i forhold 
til medicinadministration. Eksempelvis taler sygeplejersken med patienten om sy‑
nonympræparater, da patienten ofte er forvirret over de mange forskellige navne, 
som samme præparat har. En anden kilde til forvirring er situationer, hvor korrekt 
medicindosering indebærer, at patienten skal kombinere tabletter med forskellig 
styrke, fx tabletten Noritren, som findes i 50 mg og i 25 mg. De to tabletter ligner 
hinanden meget. Hvis ordinationen er, at patienten skal have 75 mg, er det én af 
hver. Men forvirring og kognitive vanskeligheder kan gøre, at patienten kommer 
til at tage to tabletter af 25 mg, hvilket er under den terapeutiske dosis.
 Patientens oplevelser med medicin er som nævnt et centralt emne for det første 
hjemmebesøg. Her ligger kimen til et åbent og ligeværdigt samarbejde omkring det 
at være i medicinsk behandling. Samtaler om medicin og eventuelle problemer med 

8 Fælles beslutningstagning, shared decisionmaking – en model for patientinddragelse.
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det kan bl.a. afsløre, at patienten ikke kan huske medicintidspunkter, er usikker på 
dosis, er i tvivl om effekten, og at der kan være behov for støtte fra pårørende eller 
hjemmesygeplejerske.
 Sygeplejersken anbefaler ofte, at patienten skal bruge medicinæsker, også ved 
få tabletter. Patienten med nedsat koncentration og hukommelse kan nemt komme 
i tvivl om, hvorvidt medicinen er taget. En anden løsning er at installere en alarm 
på mobilen i forhold til medicintider.
 Hvis patienten har selvmordsimpulser eller tanker, udformes en Sikkerhedsplan 
for medicinen. Eksempelvis kan medicinen med fordel opbevares aflåst, eller på‑
rørende kan opbevare den, og medicinen kan doseres af hjemmesygeplejersken.
 I forløbet med patienten har sygeplejersken kontinuerligt fokus på virkning og bi‑
virkninger af den medicinske behandling. Det kan være et fagligt dilemma for syge‑
plejersken, at hun kun har en times kontakt med patienten om ugen og derfor ikke 
kan observere patienten hele døgnet. Hjemmebehandling stiller større krav til tillid 
og arbejdsalliance mellem sygeplejersken og patienten. Da der kan være stor for‑
skel på, hvordan præparater påvirker patienter, har sygeplejersken brug for løbende 
at få patientens evaluering. Sygeplejersken skal via målrettet kommunikation med 
patient og pårørende sikre sig, at den påbegyndte medicin er relevant, virksom og 
tages i den rigtige dosis.
 Undertiden undrer sygeplejersken sig, hvis der efter længere behandlingstid 
ikke er den forventede effekt. Handler det om, at medicinen er uvirksom? Eller er 
det fordi, patienten ikke tager sin medicin som aftalt? Til at afklare disse spørgsmål 
kan sygeplejersken spørge uddybende ind til patientens medicinadministration og 
eventuelt supplere med en blodprøve.
 Hvis der ikke ses virkning af medicinen, kan der skiftes til ny behandlingsform – 
eksempelvis fra SSRI præparat til et tricyklisk præparat.
 Det er væsentligt for en succesfuld medicinsk behandling at inddrage patientens 
holdning til psykofarmaka, før behandlingen iværksættes. En del patienter opfatter 
medicin som en naturlig og forventet del af behandlingen, mens andre af forskellige 
årsager har stor modstand.
 Det giver en særlig udfordring i sygeplejerskens samarbejde med den psykiatriske 
patient, at mange holdninger til psykofarmakologisk behandling bunder i fordomme 
og usikkerhed.
 Behandling med psykofarmaka er en behandling, der påvirker biologiske proces‑
ser i hjernen. Hjernen er center for vore tanker, følelser og hukommelse, og det er fra 
hjernen alle vores handlinger styres. For mange patienter virker tanken om, at disse 
vitale funktioner skal påvirkes af psykofarmaka, angstprovokerende i sig selv. Denne 
angst kan forstærkes af den offentlige debat, der domineres af synspunkter, som ligger 
et stykke fra de erfaringer, Mobilteamet har med psykofarmaka. Ofte skal sygeplejer‑
sken både håndtere patientens personlige barrierer og den samfundsskabte barriere 
for, at patienten får en forståelse for vigtigheden af den medicinske behandling. 
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 Symptomer fra patientens psykiske lidelse kan også være en barriere for, om 
patienten tager sin medicin. Dette kan illustreres med denne case: En ung mand 
med skizofreni var meget ambivalent over for psykofarmaka. Efter fem samtaler 
opnåede sygeplejerske en alliance med patienten om at tage sin medicin. Men da 
det blev aften blev han overvældet af ambivalens og tog den ikke. Herefter blev 
en hjemmesygeplejerske koblet på som støtte til at tage medicinen.
 Medicinen er ofte en del af relationsdynamikken mellem patienten og sygeplejer‑
sken, hvilket har fordele og ulemper. Patienten kan undertiden opleve medicinen som 
en del af sygeplejerskens omsorg, hvilket kan få betydning for eventuel udtrapning. 
Omvendt kan patienten opleve, at den medicinske behandling er et udtryk for en 
opgivenhed. Ifølge Hummelvoll er personalets indstilling til psykofarmakologisk 
behandling afgørende for patientens indstilling til medicinen. Patienten opfatter 
sygeplejerskens eventuelle skepsis eller begejstring, hvilket har en stor betydning 
for patientens motivation for at tage den ordinerede medicin (13).
 Derudover er en åben og ligeværdig samarbejdsform som fælles beslutningstag‑
ning samt psykoedukationen af betydning.
 Patienten får konkret viden om det eller de præparater, han eller hun får, så 
han eller hun forstår, hvordan medicinen virker, hvorfor den anvendes og hvilke 
resultater, der kan forventes. Således kan patienten træffe et informeret valg. Syge‑
plejersken giver konkret viden om bivirkninger, så patienten kan identificere egne 
bivirkninger af medicinen. Psykoedukationen indeholder også en drøftelse af korrekt 
administration af medicin samt en drøftelse af patientens egen erfaring, så han ved, 
at ønsker om medicinændringer bør drøftes med sygeplejersken.
 Patienten oplyses også om, at et for tidligt medicinstop kan resultere i et al‑
vorligt tilbagefald, men at der også er risiko for tilbagefald under den medicinske 
behandling, især grundet faktorer som stress, alkohol, stoffer og større belastende 
livsbegivenheder (12).
 Medicinen udgør kun en del af de foranstaltninger, der kan fremme helbredel‑
sesprocessen (12), hvilket sygeplejersken udtrykker verbalt og understreger ved at 
udlevere “Veje til at komme sig”.

Case
En 41 årig kvinde med svær, invaliderende angst. Hun har været isoleret i hjemmet 
igennem mange år. Patienten har aldrig fået sin angst behandlet, bl.a. fordi hun har 
negative oplevelser af medicin fra sin mors psykiatriske sygdomsforløb. Moren havde 
mange bivirkninger af diverse præparater.
 Sygeplejersken konfererer med overlægen, og der laves en plan for den medicinske 
behandling, som præsenteres for patienten. Det er vigtigt, at sygeplejersken er tydelig, 
giver præcis information om virkning og bivirkninger og giver patienten tilstrækkelig tid 
i det kommende forløb til at få indstillet medicinen til sufficient dosis.
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 Patienten får tosporet behandling, og det tager flere uger at justere medicinen til 
optimal effekt. Men hun samarbejder og giver udtryk for tryghed hele vejen.
 Efter flere ugers behandling får patienten et massivt gennembrud af den medicinske 
behandling og oplever indre ro, glæde og mindsket angst, hvilket hun ikke har oplevet 
i adskillige år.
 Patienten er indstillet på, at medicinsk behandling og kommunal støtte skal vare ved 
med det mål, at hun kan komme udenfor sit hjem.

Case
Mobilteamet får henvist en 37-årig mand. Han opfylder kriterierne for svær depression 
og har selvmordstanker. Patienten er ikke i medicinsk behandling og er desuden meget 
ængstelig for medicin. To tidligere behandlingsforløb med antidepressiva har givet mar-
kante bivirkninger. Han har gennemgribende nedsat stemningsleje, urofølelse, sparsom 
søvn, kaotisk tænkning og generel funktionsnedsættelse.
 Patienten ønsker ikke indlæggelse på psykiatrisk afdeling og er meget forbeholden 
i forhold til Mobilteamets indsats, men indvilger i det ambulante tiltag.
 Sygeplejersken giver massiv patientinformation omkring medicinsk behandling, og 
det lykkes at opstarte behandling, der giver effekt. Der gives solid vejledning i forhold 
til depressionshæmmere i øvrigt. Desuden etableres der et samarbejde med kommunal 
sagsbehandler, så arbejdsmarkedsforhold planlægges hensigtsmæssigt. Patienten kommer 
sig efter tre måneder og kan afsluttes til videre opfølgning ved praktiserende læge.

Pointer om medicin

• Juster patientens medicin vejledt af farmakologisk risikoscreening

• Udforsk patientens tidligere erfaringer med og holdning til medicinsk 
behandling

• Tag en dialog om virkning/bivirkning samt fordele/ulemper ved medicinen

• Monitorer løbende den medicinske behandling
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6. Nattesøvn

Størstedelen af de patienter, Mobilteamet har kontakt med, har 
problemer i forhold til nattesøvn. Søvnbesvær opleves som en 
belastning, bl.a. fordi søvnmangel – og deraf følgende træthed i 
dagtimerne – påvirker patientens evne til at håndtere hverdagens 
udfordringer og det at komme sig (14). Patientens tanker kredser om 
problemerne med at håndtere hverdagen. Det kan stresse patienten og 
gøre det endnu vanskeligere at falde i søvn om aftenen. Patienten kan havne i en 
ond cirkel af forstyrrende tanker og dårlig nattesøvn, og sygeplejersken må støtte 
ham eller hende i at få brudt denne cirkel.
 Søvn er afgørende for patientens mentale og fysiske sundhed og er et af Virginia 
Hendersons almenmenneskelige behovsområder (15). Det er et tema, som fylder 
meget hos patienterne. Normalisering af søvnen er derfor et vigtigt parameter for 
at skabe ændring af patientens tilstand.

Sygeplejersken indleder med at undersøge, hvordan patienten aktuelt sover og 
spørger detaljeret til:

• Indsovning, opvågning i løbet af natten og tidlig opvågning
• Ændringer i forhold til det normale søvnmønster
• Tidligere erfaringer i forhold til ændret søvnmønster
• Indhold i forhold til spekulationer, bekymringer og drømme
• Anvendelse af sovemedicin nu og tidligere
• Døgnrytme, søvn i dagtimerne

Ud fra patientens konkrete søvnproblemer planlægger sygeplejersken i samarbejde 
med patienten rammerne for, hvordan søvnkvaliteten kan forbedres og prioriteres.
 Sygeplejersken er opmærksom på at skelne imellem akutte søvnproblemer, 
kroniske søvnproblemer og søvnproblemer udløst af den psykiatriske lidelse.
 Der er især to årsager til søvnforstyrrelser i den akutte fase – ruminationer og 
tankemylder.
 Ruminationer er bagudrettede tanker, hvor patienten tænker på fortiden, tænker 
på hvad årsagen er til, at han eller hun er blevet syg, og om han eller hun selv 
har gjort noget, der har ført til sygdommen. Ruminationer er kendetegnet ved, at 
tankerne kører i ring. Patienten grubler over de negative tanker igen og igen og har 
svært ved at bryde fri af tankemønstret (16).
 Ruminationer er hjernens forsøg på at skabe mening og bearbejde svære situa‑
tioner. Patienter ruminerer, når de har det psykisk dårligt og er stressede, fordi hjer‑
nen forsøger at hjælpe med at finde en løsning på problemerne. Men vedvarende 
rumination har den stik modsatte effekt: Hjernen begynder at inducere flere og flere 
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negative tanker og følelser, og ruminationen bliver derfor en del af problemet, ikke 
en del af løsningen.
 Sygeplejersken hjælper patienten til at bryde ruminationen ved at undersøge, 
hvor meget patienten tænker bagud, og hvor meget han tænker ufrivillige tanker.
 Sygeplejersken kan via psykoedukation gøre patienten opmærksom på, hvad 
ruminationer er og deres sammenhæng med søvnproblemer. Det er godt for patienten 
at vide, at ruminationer ikke er det samme som at tænke over problemerne. Det 
kan være nødvendigt og relevant, at patienten giver sig selv lov til at tænke over 
de problemer, han eller hun står i. Men sygeplejersken og patienten kan forsøge at 
styre ruminationerne ved at lave en aftale om, hvornår og hvordan patienten kan 
tænke og reflektere over problemer. Fx kan tankerne skrives på et stykke papir eller 
en dagbog i dagtimerne og derefter lægges væk.
 Mere generel viden om søvnproblemer og deres løsning kan udgøre en del af løs‑
ningen på patientens søvnforstyrrelser. Sygeplejersken vejleder og rådgiver patienten 
i forhold til god søvn, og i den forbindelse inddrages Mobilteamets vejledning (bilag 
2). Under denne vejledning kan patienten og sygeplejersken blive mere bevidste 
om, hvad der fremmer og hæmmer patientens søvn. Sygeplejersken støtter patienten 
i de adfærdsændringer, der er nødvendige, ved at drøfte med patienten, om han er 
motiveret, og om der er barrierer i forhold til at efterleve søvnhygiejnerådene.
 Sygeplejersken følger patientens søvnrytme over tid og vurderer, om patienten har 
et behandlingskrævende søvnproblem. I sådanne tilfælde konfererer sygeplejersken 
med patientens egen læge eller Mobilteamets overlæge med henblik på medicinsk 
behandling.
 Når der vælges medicinsk behandling, kan det være et præparat som giver ro i 
tankerne (antipsykotika i små doser), Melatonin (kroppens naturlige søvnhormon) 
eller sovemedicin.
 Sygeplejersken er meget opmærksom på ikke at skabe et afhængighedsproblem 
for patienten. Hvis der ordineres sovemedicin er målet, at det kun er for en kort 
periode. 
 Forbedring af nattesøvnen har sammenhæng med flere af de andre punkter på 
“Veje til at komme sig”, fx struktur på dagen og motion. Motion kan eksempelvis 
forbedre nattesøvnen.
 Undertiden er der underliggende problemer, som skaber tankemylder og forstyr‑
rer nattesøvnen. Findes der løsninger på sådanne problemer, kan det hindre tanke‑
mylderet og give patienten en oplevelse af mestring og kontrol. Sygeplejersken kan 
hjælpe patienten med at få et overblik over, hvilke problemer der kan løses her og 
nu, og hvilke problemer der skal udarbejdes en plan for at løse. Når sygeplejersken 
taler med patienten om problemet, bliver det lettere for ham eller hende at få ro 
på tankemylderet.
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Case
En 54-årig kvinde, som er kendt fra et tidligere forløb i Psykiatrisk mobilteam. Patienten 
har ADHD, som hun er i medicinsk behandling for. Sygeplejersken kommer i kontakt 
med hende, fordi hun er voldsomt belastet af ægtefælles sygdom, hvor hun døgnet rundt 
varetager mange plejeopgaver. Patienten fremstår usamlet og kaotisk.
 Patienten har store problemer med at sove, hun sover kun 1-2 timer ad gangen. 
Samlet søvn er max 4 timer i døgnet.
 Patienten har pga sin ADHD haft problemer med at sove gennem mange år, men 
der er en klar forværring aktuelt, hvor patienten er belastet.
Sygeplejersken vejleder patienten i forhold til god søvn og udleverer Mobilteamets 
skriftlige vejledning med råd til god nattesøvn (bilag 2).
 Sygeplejersken drøfter behandlingsmuligheder med overlægen, og patienten får 
ordineret antipsykotisk medicin i små doser før sengetid, som kan dæmpe patientens 
tankeuro. Desuden ordineres der Melatonin-tabletter.
 Sygeplejersken drøfter med patienten, hvordan hun kan få mere ro og aflastning. 
Sygeplejersken får koordineret med kommunen i forhold til hjemmehjælp til ægtefælle 
samt medicinadministration ved hjemmesygeplejersken. Patienten får selv planlagt hjem-
mehjælp til sin bror, som hun også hjælper med praktiske ting.
 Efter nogle uger kan patienten mærke, at søvnkvaliteten bliver bedre. Hun har god 
effekt af Melatonin og har gavn af aflastningen, så hun føler sig mindre stresset.

Case
En 41-årig mand, som har været indlagt i 2 måneder med svær depression. Han 
er behandlet med ECT. Patienten bor alene, men har en kæreste, som han ofte er 
sammen med.
 Patienten har mistet både sin mor og bror. Patientens bror suiciderede for 1½ år 
siden.
 Gennem det meste af patientens sygdomsforløb har dårlig nattesøvn været et centralt 
punkt for ham.
 Patienten har problemer med indsovning, afbrudt søvn og tidlig morgenopvågning. 
Patienten har desuden ofte mareridt omhandlende mor og bror.
 Under indlæggelsen arbejdes der på at bedre patientens søvnkvalitet. Han får or-
dineret antipsykotisk medicin før sengetid for at dæmpe tanker og uro. Søvnkvaliteten 
er svingende. Patienten oplever, at der ofte er sammenhæng mellem en dårlig dag og 
dårlig søvn den kommende nat.
 Efter udskrivelse har sygeplejersken i Mobilteamet fortsat fokus på at normalisere 
patientens søvn. Patienten er generelt mere træt end normalt, og han har brug for 
at hvile flere gange i løbet af dagen, hvilket anerkendes. Sygeplejersken taler med 
patienten om, at det også er vigtigt med motion og aktivitet i dagtimerne for at opnå 
naturlig træthed. Patienten har lagt løbeture og svømning ind i sit Ugestrukturskema 
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(bilag 1). Patienten oplever, at han sover bedst hos sin kæreste, hvor han føler sig 
mest tryg.
 Patienten får ordineret Melatonin, som øges med god effekt. Sygeplejersken aftaler 
med patienten, at han laver registrering af søvnen, som han skal arbejde videre med 
hos sygeplejersken i ambulatoriet, når han er afsluttet i Mobilteamet.

Pointer om nattesøvn

• Identificer typen af søvnproblemer via dialog eller/og registrering af søvnen

• Læg plan for normalisering af søvnen og tag en dialog om søvnens betydning 
for det at komme sig

• Juster og evaluer planen løbende
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7. Mad og drikke

Behovet for mad og drikke er et grundlæggende fysiologisk 
behov og er et af Virginia Hendersons almenmenneskelige 
behovsområder (15). Kroppen er afhængig af tilstrækkelig mad 
og drikke for at opretholde normale kropsfunktioner, menneskelig 
vækst og udvikling. At spise er en bevidst handling, vi foretager os, 
når vi er motiverede for at spise. Motivationen skyldes et samspil af fysiologiske, 
psykiske, sociale og kulturelle faktorer, ligesom tidspunktet og aktuelle omstæn‑
digheder spiller ind.
 Maden kan, ud over dens ernæringsmæssige værdi, også tillægges en symbol‑
værdi. At spise har meget med fællesskab, tryghed, nærhed og tilhørsforhold at 
gøre, og med maden følger minder fra opvæksten, familielivet samt sociale skikke 
og samtaler.

Symptomerne fra patientens psykiatriske lidelse har ofte en negativ virkning på 
indtag af mad og drikke. Dette kommer til udtryk på forskellige måder:

• Nedsat appetit eller øget appetit og stor trang til søde sager
• Uoverkommelighedsfølelse i forhold til at tilberede maden
• Usunde madvaner, hvor patienten eksempelvis “lever af kaffe, cola og cigaretter”

Sygeplejersken udfører primær og sekundær screening af KRAM‑faktorer9, men 
hovedfokus i relation til mad og drikke i den akutte fase handler om overlevelse, 
og at patientens medicin får de bedste betingelser for en optimal virkning. Nogle 
præparater virker bedst sammen med mad. Eksempelvis ved behandling med Litarex 
er det vigtigt, at patienten får væske i forhold til nyrernes funktion.
 Hvis patienten ikke får den mad og drikke, han eller hun har behov for, kan der 
opstå somatiske symptomer. Det være sig kvalme, mavepine, hovedpine, træthed, 
svimmelhed, manglende overskud og generel fysisk utilpashed. Mange symptomer 
kan forveksles med angst og andre psykiske symptomer. Manglende mad og drikke 
kan påvirke patientens evne til at tænke og forholde sig til diverse problemstillinger. 
Samtidigt kan det gøre, at patienten mangler overskud og kræfter til hverdagsgøre‑
mål, såsom rengøring, børnepasning og gåture, personlig hygiejne og mobilitet.
 For at åbne for en god dialog med patienten omkring madvaner kan det være en 
god idé at afklare konteksten omkring patientens måltid. Hvem spiser patienten sam‑
men med? Hvor foregår det henne? Hvem tilbereder maden, og hvem bestemmer, 
hvilken mad der skal tilberedes? Ligeledes er det vigtigt, at sygeplejersken tager sig 

9 KRAM‑faktorerne kost, rygning, alkohol, motion er focuspunkter for borgernes sundhed, Statens 
Institut for Folkesundhed.
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tid til at lytte opmærksomt og behandler patienten med værdighed, for at sundheds‑
processer fremmes, idet patienter ofte kan føle, at deres grænser overskrides (17).
 Sygeplejerskens mål i forhold til mad og drikke er primært, at patienten får mad 
dagligt. Gerne tre måltider fordelt over dagen. Det vigtigste er, at patienten får mad, 
og det behøver ikke være sammensat efter kostanbefalingerne. Når patienten har 
mere overskud og lyst til mad, kan sygeplejersken være opmærksom på at motivere 
for sund kost.
 En del patienter har enten vægttab eller vægtøgning. Vægtøgning kan skyldes 
bivirkninger af medicin, mens vægttab ofte er et resultat af dårlig appetit over en 
længere periode. Med mindre der er store udsving i patientens vægt, har sygeple‑
jersken ikke fokus på vægten i den akutte fase, men koncentrerer sig udelukkende 
om at få patienten til at spise og drikke tilstrækkeligt. Forbedring af patientens 
sundhedsvaner i forhold til kost kan videregives i epikrisen enten til patientens 
egen læge eller til sygeplejersken i den ambulante behandling.
 Symptomer som energiløshed og koncentrationsbesvær betyder, at en del patien‑
ter ikke overkommer at købe eller tilberede mad. Dette giver ofte patienten dårlig 
samvittighed, da en så banal og almindelig opgave bør kunne udføres, selv om 
man er syg. Den slags tanker giver ekstra grobund for selvbebrejdelser og følelse 
af utilstrækkelighed.
 Sygeplejersken fortæller patienten om sammenhængen mellem sygdommens 
symptomer og problemerne med at få energi til at tilberede maden. Sygeplejersken 
beskriver madlavningsprocessens delelementer: Beslutningen om hvad der skal laves, 
indkøb, tilberedning, oprydning. Indkøb er i sig selv en stor opgave, så allerede her 
kan patienten miste modet. En udspecifering af delelementerne kan give patienten 
et bedre overblik over opgavens omfang.
 Når sygeplejersken sætter madlavningens delprocesser i spil med patientens 
symptomer, kan patienten opnå en større forståelse og dermed accept af, at det 
er i orden, at ambitionsniveauet i forhold til madlavning sættes ned. Fx kan syge‑
plejersken forklare, at kognitive forstyrrelser som koncentrationsbesvær påvirker 
patientens evne til at tage initiativ og planlægge, hvilket er to vigtige funktioner for 
at kunne planlægge og tilberede mad. Det kan være en udfordring for patienten at 
overskue og følge en opskrift, og samtidig kan patienten måske ikke huske, hvilke 
ingredienser, der skal i de enkelte retter. Resultatet kan være, at patienten giver op.
 For at sikre at patienten får tre måltider om dagen, udarbejder sygeplejersken 
sammen med patienten en kompenserende strategi. Der udarbejdes en struktur, som 
tager udgangspunkt i madlavningens delprocesser. Planen tager samtidig højde for 
patientens individuelle symptomer og kan gradueres efter patientens behov.
 Sygeplejersken hjælper patienten med at dele madlavning op i delprocesser. 
Fx skrælle kartofler formiddag, blande fars over middag, stege frikadeller sidst på 
dagen. Som en støtte til patienten skrives aftalen på Ugestrukturskemaet (bilag 1). 
Måltiderne får hermed også den funktion, at de strukturerer dagen for patienten.
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 Sygeplejersken tilskynder patienten til lave en madplan, finde nemme retter 
og gå på kompromis med sundheden for en tid. En løsning er også, at ægtefællen 
beslutter menuen og handler ind.
 Sygeplejersken anbefaler patienten at spise noget nemt. Mad, der ikke kræver 
meget for at kunne tygges og tilberedes. Det kan være yoghurt, frugt, eller rugbrøds‑
madder til aften.
 Pårørende kan anbefales at smøre madder til patienten, inden de tager på arbejde. 
Så er det nemt for patienten at finde mad frem fra køleskabet.
 Sygeplejersken undersøger sammen med patienten muligheden for, at patienten 
kan blive aflastet af andre, herunder ægtefælle, venner, familie eller naboer – som 
kan lave ekstra mad til fryseren, som kan bruges på dårlige dage.
 Hvis patientens problem handler om appetitforstyrrelse, og at madlysten er 
forsvundet, kan sygeplejersken hjælpe patienten til at komme i kontakt med det 
fysiske behov for mad og drikke ved at tale med patienten om det og lave aftaler 
for, hvilke tidspunkter patienten skal spise. Undertiden virker det, som om patienten 
glemmer, hvad der er normalt at spise. Blot det, at han eller hun bliver mindet om 
det, kan medføre, at vedkommende bliver bevidst om at spise tre gange om dagen. 
Sygeplejerskens legitimitet som sundhedsprofessionel kan bruges til at motivere og 
stille forventninger til patienten om at indtage tre måltider om dagen med den enkle 
begrundelse, at det er ligeså vigtigt for kroppen at få benzin for at kunne køre, som 
det er for en bil.
 Ambivalens kan også være et symptom, som medvirker til, at patienten ikke 
spiser. Patienten føler måske sult og uoverkommelighed på samme tid. Vil gerne 
have noget at spise, men orker det ikke. De to følelser er i modstrid med hinanden 
og besværliggør en stillingtagen. At få afklaret baggrunden for ambivalens kan 
være nøglen til, at patienten får netop det overskud, der skal til for at overvinde 
energiløsheden og få noget at spise. Sygeplejersken kan sætte ord på patientens 
ambivalens og forklare sammenhængen til sygdommen.
 Psykoedukation i forhold til ambivalens giver mening på to måder. Dels kan 
patient og pårørende opnå en større rummelighed over for ambivalensen. Dels kan 
de få forståelse for ambivalensens konsekvenser, så de kan lave forhåndsaftaler om, 
hvornår det er acceptabelt at andre tager over.
 Ud over den fysiologiske betydning af mad og drikke, giver det god mening, 
at sygeplejersken støtter patienten i forhold til dette punkt. Gennem alle de tiltag 
sygeplejersken sætter i værk for at sikre, at patienten får tre måltider mad om dagen, 
ligger der en meget vigtig sidegevinst, nemlig den sociale del – rammen omkring 
måltidet. Socialt samvær omkring bordet giver mulighed for at genoprette patien‑
tens oplevelse af fællesskab og tryghed i familien, faktorer der har en afgørende 
betydning for, om patienten kommer sig. Oplever patienten en form for glæde eller 
velvære i forbindelse med måltidet, er det en stærk og grundlæggende drivkraft til 
at spise og drikke.
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Case
Patienten er en 45-årig kvinde, som henvises til Mobilteamet i blandingstilstand 10. Hun 
har arbejdet indtil for nylig, men magter nu stort set ingenting i hjemmet. Hun fremstår 
irritabel og er indimellem svær at samarbejde med. Hun er ofte ikke enig med sygeple-
jersken om forskellige problemstillinger.
 Hun har tabt sig ret meget, og der er en lav BMI. Sygeplejersken forsøger at motivere 
hende til at spise og tilberede lette måltider – bl.a. yoghurt og frugt. Sygeplejersken får 
ægtefælle til at smøre madder, som står klar til hende til frokost. Det hjælper hende 
lidt, at hun ikke skal tage stilling til, hvad hun skal spise, og at det er forberedt. Men det 
hjælper ikke tilstrækkeligt. Det ender med, at der tilknyttes en diætist.

Case
En 58-årig kvinde er henvist til Mobilteamet efter indlæggelse pga. depression. Patienten 
har gennem fire år været stresset på jobbet, følt sig dårlig behandlet af en kollega, og 
der har været tab i familien.
 Der har været tilbagegang efter udskrivelsen. Patienten har svært ved at acceptere, 
at hun ikke magter det, hun plejer. Hun giver sig i kast med mange ting i hverdagen. Sy-
geplejersken anbefaler hende ved hvert besøg at finde mere ro, men det kan hun ikke, 
siger hun. Patienten begynder at klage over, at hun – især om aftenen – spiser en masse 
usundt og sødt. Sygeplejersken vurderer, at patienten formentlig gør det for at få hurtig 
energi, så hun kan overkomme alle de aktiviteter, hun giver sig i kast med. Sygeplejersken 
vejleder patienten i, at det er vigtigt for hende, at hun spiser sundt og regelmæssigt, og 
at det er betydningsfuldt, at hun husker at hvile og at reducere sit aktivitetsniveau.

Pointer om mad og drikke

• Identificer patientens aktuelle status i relation til appetit, vægt, indtag af mad og 
drikke

• Akutte ernæringsmæssige risici reduceres eller elimineres via fælles 
planlægning

• Videregiv eventuelle ernæringsmæssige risici til egen læge eller ambulant 
behandling efter ophørt forløb i Mobilteamet

10 Blandingstilstanden er kendetegnet ved, at maniske og depressive symptomer optræder samtidigt 
eller ved hurtige skift mellem depressive symptomer og hypomaniske symptomer. 
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8. Personlig hygiejne

At vaske og soignere sig er et grundlæggende behov for 
mennesker og et af Virginia Hendersons almenmenneskelige 
behovsområder (15). Deri ligger en beskyttelse af vores hud 
og slimhinder. Desuden skal håret passes, så der ikke opstår 
bakterieflora og infektioner. Personlig soignering har betyd‑
ning for det enkelte menneske. At udføre dette er fysisk omsorg 
og en styrkelse af oplevelsen af sig selv. Menneskets velplejethed 
er ofte et ydre tegn på, hvordan man har det både psykisk og fysisk.
 Det at vaske sig handler om andet end renlighed. God personlig hygiejne har 
 betydning for den subjektive oplevelse af fysisk velvære. Det at være ren og vel‑
soigne ret  har en psykologisk og social værdi. I sociale sammenhænge har det 
indflydelse på, hvordan andre mennesker opfatter os. Det har formentligt også 
betydning for pårørendes incitament til at være intime sammen med patienten og 
give knus og kram.
 Et usoigneret udseende kan endvidere medføre en stigmatisering og i en vis 
grad også selvstigmatisering, da patienten undertiden skammer sig over sin dårlige 
hygiejne.
 De fleste af os har faste daglige rutiner i forhold til at tage et bad, typisk om 
morgenen. Denne naturlige rutine kan pludselig blive brudt ved psykisk sygdom, 
hvor patienten af forskellige grunde ikke magter at gennemføre det daglige bad. 
Bad, barbering, tandbørstning, hårvask og tøjskifte kan blive en uoverstigelig opgave 
for patienten.
 Manglende hygiejne og dårlig kropslugt kan udgøre vanskeligheder i mødet 
med andre mennesker. Det kan nedsætte lysten til samspil med den person, der 
har dårlig personlig hygiejne. Mobilteamet møder ofte patienter, der har ovenstå‑
ende problemstilling – en problemstilling der forstærkes af, at en bivirkning ved 
patientens medicin ofte er øget svedtendens. God personlig hygiejne i “Veje til at 
komme sig” handler derfor både om det fysiske og psykologiske aspekt.
 Patientens psykiske sygdom kan give forhindringer for at udføre personlig hy‑
giejne. Patienten har måske igennem en længere periode oplevet træthed, nedsat 
humør, energi og gejst. Disse faktorer er ofte drivkraft til handling i forhold til 
personlig hygiejne.
 Desuden kan patientens sygdom give hæmning i kroppen. Patienten kan føle, at 
alt opleves med megen stor træghed. Det være sig i tankerne, men også i udførelsen 
af en opgave – eksempelvis at tage et bad eller vaske hår. Patienter fortæller, at de 
negligerer de fysiske behov, da de ikke magter at gennemføre eksempelvis et bad.
 Flere psykiske lidelser medfører også kognitive vanskeligheder, som manglende 
evne til at huske og skabe overblik. Dette er igen faktorer, der forstærker patientens 
problemer med at varetage den personlige hygiejne.
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 Når sygeplejersken skal intervenere i forhold til at støtte patienten til at udføre 
personlig hygiejne, bevæger hun sig ind på et intimt og blufærdigt område. Det er 
vigtigt at holde patientens og egne grænser for øje, da det i værste fald kan medføre 
brud på patientens integritet og autonomi, hvis dennes holdninger og vaner ikke 
respekteres. Pårørende kan have store forventninger til sygeplejersken i forhold til 
at få patienten til at gå i bad. Eksempelvis havde en mor manglende lyst til at give 
sønnen et knus, da han lugtede dårligt. Hun havde sat en seddel i sygeplejerskens 
bildør med en appel om at presse mere på i forhold til sønnens personlige hygiejne.
 En anden udfordring for Mobilteamet er, at tiden sammen med patienten an‑
vendes til samtale og ikke til konkret hjælp til at udføre et bad. Sygeplejersken skal 
via kommunikation motivere patienten til selv at tage vare på hans eller hendes 
personlige hygiejne.
 Sygeplejersken kan dog etablere kontakt til en støttekontaktperson med henblik 
på konkret hjælp til at udføre personlig hygiejne. Sædvanligvis motiverer sygeple‑
jersken dog til egenomsorg, eksempelvis ved at hjælpe patienten med at finde rent 
tøj og sæbe frem, inden hun går. Når samtalen afsluttes siger sygeplejersken: “Nu 
går du ind af badeværelsesdøren, og jeg går ud af hoveddøren”.
 Når sygeplejersken skal støtte patienten til at udføre personlig hygiejne, er det 
vigtigt, at patienten har en erkendelse af problemet. Sygeplejersken skal turde tale 
med patienten om det. “Veje til at komme sig” lister punktet om personlig hygiejne 
op, hvilket giver sygeplejersken en anledning til at tage problemet op. Patienten kan 
opleve samtalen om manglende personlig hygiejne som konfronterende, da det er 
et ydmygende tegn på hans eller hendes sygdom, og et emne der ofte er forbundet 
med forlegenhed.
 For at samtalen får en beskyttende tilgang, kan sygeplejersken indlede med en 
almengørelse af problemet og henvise til, at andre patienter har det på samme 
måde. Sygeplejersken kan desuden indsamle viden om patientens konkrete vaner 
og holdninger i forhold til den personlige hygiejne ved at spørge ind til, hvilke 
vaner patienten har, når han er rask. Hvad er den sædvanlige rutine? Hvor ofte går 
patienten i bad og på hvilket tidspunkt af døgnet?
 Patienter med en psykiatrisk lidelse kan have svært ved at forstå baggrunden for, 
at de ikke magter at tage initiativ til den personlige hygiejne. Sygeplejersken kan 
forklare patienten, hvordan patientens mentale tilstand og symptomerne på den 
psykiatriske lidelse påvirker eksempelvis hans eller hendes evne til at tage initiativ 
til og overskue at gennemføre et bad.
 På baggrund af de oplysninger patienten giver om personlig hygiejne, udarbejdes 
en plan for, hvordan hygiejnen bliver bedre. Hvis planen laves i samarbejde med 
pårørende, er det vigtigt, at der er enighed. Det giver større sandsynlighed for, at 
planen lykkedes. Det kan være betydningsfuldt at drøfte, hvilket hygiejneniveau, 
der er acceptabelt, når man har en psykisk sygdom at forholde sig til. En enighed 
i forhold til niveauet giver patient og pårørende en realistisk forventning til hygiej‑
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nen, som tager højde for de kernesymptomer, der forhindrer patienten i at udføre 
den personlige hygiejne. Enighed forebygger også konflikter mellem patient og 
pårørende i forhold til personlig hygiejne.
 Undertiden skal samtalen om den personlige hygiejne modnes. Patienten kan 
opleve det som et meget grænseoverskridende emne og blive vred og nægte at tale 
om det. I den situation vurderer sygeplejersken, om hun skal lade emnet vente til 
næste samtale, eller om hun skal fastholde en forventning om, at patienten skal gøre 
noget ved problemet. I den situation kan sygeplejersken graduere forventningen til 
patienten ved at indgå aftale med ham om, at han eksempelvis skal børste tænder 
hver dag, men at bad og hårvask ikke er en forventning lige nu. Hermed bliver 
sygeplejersken mere styrende i dialogen. Sygeplejersken går ikke på kompromis i 
forhold til, om emnet skal drøftes, men i forhold til løsningen.

Case
En 55 årig mand opfylder kriterierne for svær belastningsreaktion. Patienten fremtræder 
med megen rastløshed og kan ikke bevare opmærksomhed og koncentration i forskel-
lige situationer. Patienten har udtalt uro om morgenen, hvorefter der er mere ro hen 
mod aftenen.
 Patientens vaner for personlig hygiejne bliver afdækket. Han har vanskeligt ved at 
samle opmærksomheden til at få badet, men har lyst til at bade dagligt. Patienten har 
igennem mange år en rutine for at bade dagligt, særligt om morgenen.
 Patienten har en høj grad af forpinthed under sin aktuelle situation, og opgaven med 
at bade er for psykisk krævende for ham.
 Aftalen bliver, at patienten skal opretholde sit daglige bad, men at tidspunktet for 
badet skal placeres om eftermiddagen. Ægtefælle skal støtte på den måde, at hun læg-
ger rent tøj frem, så patienten undgår følelsen af uoverskuelighed.
 Det daglige bad havde stor betydning, da dette var en kendt rutine. Nu giver det 
igen velvære og øger følelsen af tiltagende robusthed.

Case
Patienten er en 22 årig kvinde, som opfylder kriterier for moderat depression med mas-
siv angst. Desuden nedsat intelligens. Patienten magter ikke at komme i bad. Sådan har 
situationen været gennem tre uger, og nu trænger hun til personlig hygiejne grundet 
lugtgener fra kropsvæsker og hår.
 Sygeplejersken undersøger vaner for bad. Dette plejede at være hver anden dag 
inklusiv hårvask. Patientens forældre bliver inddraget i dialogen, da hun er hjemme-
boende grundet hendes intellekt. Patienten har en høj grad af utryghed, når døren til 
badeværelset lukkes. Desuden er det vanskeligt for hende at planlægge badet. Kan ikke 
overskue, hvad hun skal benytte derude, og dertil er det vanskeligt at få lagt tøj til vask. 
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Patienten har ikke lyst til at skifte tøj, da dette er forbundet med utryghed, og at skifte 
tøj giver megen ambivalens i forhold til tøjvalg.
 Følgende bliver planlagt:
 Hendes mor skal vælge tøjet for hende for at undgå den pinefulde ambivalens. Derpå 
skal patienten acceptere tøjvalg.
 Patienten skal bade om aftenen, når forældrene er kommet hjem fra arbejde. Døren 
skal stå åben, hvilket øger trygheden og gør det muligt at bade.
 De produkter, hun skal benytte på badeværelset, bliver sat frem af hendes mor.
 Badet bliver gennemført ved denne detaljerede planlægning og inddragelse af på-
rørende.

Pointer om personlig hygiejne

• Identificer patientens aktuelle hygiejnestatus – både det fysiske og psykologiske 
aspekt

• Identificer og læg en plan for eliminering af udfordringer til at opnå en 
acceptabel hygiejne status

• Respekter patientens integritet og autonomi, men vær samtidig ærlig.

9. Struktur på dagen

I forbindelse med psykisk sygdom sker det jævnligt, at alle rutiner bryder sammen, 
og det stativ af rutiner, som en hverdag med arbejde og familieliv udgør, er væk 
(18). Sygeplejerskens opgave i forhold til at skabe struktur på dagen er derfor at 
hjælpe med at bygge et nyt skelet af rutiner op (19).
 Mobilteamet anvender strukturskemaer, enten Dagsplan (bilag 6) eller Uge‑
strukturskema (bilag 1), til at hjælpe patienten med at skabe struktur. Skemaet er 
et værktøj til at få kontrol og overblik over dagen, som kan medvirke til at gøre 
patientens hverdag mere enkel. Ugestrukturskemaet er udformet som en slags sko‑
leskema – inddelt i ugens syv dage og i intervaller af to timer fra kl. 7‑23.
 Skemaet benyttes på forskellige måder af patienterne. Nogle bruger skemaet til 
planlægning af ugen, andre som en dagsplan som typisk laves enten om aftenen 
til næste dag eller fra morgenstunden. Nogle har brug for, at alle aktiviteter skrives 
detaljeret i skemaet. Andre kan nøjes med at skrive aktiviteter i overskrifter. Andre 
bruger skemaet som en slags dagbog, hvor de skriver op, hvad de laver i løbet af 
dagen. Det er en slags selvrapportering, som efterfølgende kan danne udgangspunkt 
for en dialog og evaluering med sygeplejersken om, hvorvidt aktivitetsniveauet 
passer til den enkelte patients behov og ressourcer.



59Indhold Indhold

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

 Når sygeplejersken introducerer Ugestrukturskemaet, tages der bl.a. udgangs‑
punkt i emnerne på “Veje til at komme sig” samt patientens interesser, ressourcer 
og rammer.
 Nogle patienter har brug for, at sygeplejersken støtter dem i at få skemaet lavet, 
andre vil helst selv udfylde det – evt. i samarbejde med en ægtefælle. Skemaet ud‑
fyldes oftest i et samarbejde mellem sygeplejerske og patient. I den sammenhæng 
tager sygeplejersken højde for patientens eventuelle kognitive vanskeligheder.
 Den psykiatriske lidelse medfører hyppigt, at patienten er ramt på frontallappen, 
hvor menneskets kognitive styringsfunktioner er placeret, dvs. evnen til fx overblik, 
igangsætning, planlægning og følelsesregulering. Strukturskemaet kommer dermed 
til at fungere som en kompenserende strategi, der kan medvirke til at afhjælpe 
patientens vanskeligheder med at planlægge dagen.
 Såfremt skemaet udfyldes af patient og ægtefælle, opfordres de til også at notere 
de opgaver, som ægtefællen tager i hjemmet. Når ægtefællens opgaver også bliver 
nedfældet, får patienten bedre mulighed for at fokusere på det, der er hans eller 
hendes opgave. Samtidig kan det give ro at vide, hvilke andre opgaver der bliver 
løst i løbet af dagen.
 Det at have struktur på dagen kan for mange aflaste tankerne. Det kan frigøre 
energi til andre gøremål. Man behøver ikke at tænke, hver gang man skal i gang 
med noget. Aktiviteterne bliver fordelt, så man ikke behøver at forholde sig til alting. 
Sygeplejersken tilskynder patienten at få så mange rutiner ind i hverdagen som 
muligt, da rutiner er noget, der ligger på rygraden og derfor ikke kræver så meget 
energi. Rutiner giver overskud og kognitive kræfter til mere kreative aktiviteter. Un‑
dertiden er det nødvendigt at gå meget i dybden med, hvordan den enkelte opgave 
skal udføres, fx ved at udarbejde en plan for, hvordan man får ordnet indkøb eller 
vasketøj.
 Enkelte patienter bliver dog stressede af strukturskemaet. De siger, at det minder 
dem om, at de ikke får lavet det, de synes, de burde. Det kommer til at stå sort på 
hvidt og bliver dermed meget tydeligt for dem. Men det kan også være en øjen‑
åbner, at der måske er for mange opgaver på planen i forhold til det overskud, de 
har lige nu.

Case
Stærkt depressiv kvinde på 43 år, som er henvist fra egen læge. Patienten bor med æg-
tefælle og to voksne sønner. Hun bliver henvist til Mobilteamet efter ca. to måneders 
sygemelding. Er i medicinsk behandling, men er ikke glad for det og holder igen i forhold 
til øgning. Supplerer bl.a. med sovemedicin.
 Årsag til nuværende tilstand skyldes bl.a. overbelastning på arbejdet. Ud over job-
bet som pædagog varetager hun også jobbet som arbejdsmiljørepræsentant. Hun har 
igennem længere tid taget arbejdet med sig hjem (uden afspadsering eller udbetaling 
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herfor), og derfor har hendes fritid været begrænset. Patienten har en enkelt gang oplevet 
at blive skældt ud af en forælder. Derefter blev hun sygemeldt.
 Ved et besøg klager hun over, at hun igen har fået det dårligt. Hun har mistet energi 
og er igen irritabel. Det viser sig, at hun ikke har brugt strukturskemaet og derfor har 
glemt at hvile.
 Sygeplejersken opfordrer til at genoptage brug af strukturskemaet, og ved næste besøg 
har hun det igen bedre. Fortæller, at hun hviler dagligt og hver anden dag mediterer.
 Patienten fortæller også, at hun bruger strukturskemaet som en slags dagbog, da hun 
ind imellem har svært ved at huske.

Case
Ung mand på 27 år, som Mobilteamet modtager en henvisning på efter en længere 
indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Patienten har været indlagt med svær depression 
med psykotiske symptomer.
 Fokus for samarbejdet mellem sygeplejersken og patienten er, i forhold til struktur, 
at reducere aktivitetsniveauet og få ro på. Patienten giver på et tidspunkt udtryk for, at 
struktur virker bedre end medicin. Han giver udtryk for, inden han får strukturskema, at 
han har planer i hovedet, men har svært ved at komme i gang med tingene. Opgaverne 
skubbes til side. Sygeplejersken støtter patienten i at få overblik over de planer, han har, 
ved at skrive dem ned på strukturskemaet. Det giver mulighed for at lave en realistisk 
prioritering.

Pointer om struktur på dagen

• Præsenter strukturskemaer som redskab til at skabe kontrol og overblik i 
hverdagslivet

• Genetabler overblik over daglig struktur og rutiner ved hjælp af strukturskemaer

• Evaluer løbende de udfyldte strukturskemaer i relation til gøremål og ressourcer
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10. Små aktiviteter

I “Veje til at komme sig” betragtes små aktiviteter som et 
ligeværdigt supplement til den medicinske behandling.
  Når Mobilteamet møder patienter med psykisk sygdom, 
er kernesymptomerne mindre energi, øget træthed samt 
manglende lyst og interesse. Desuden har patienterne hyp‑
pigt selvbebrejdelser og mindreværdsfølelse. Symptomerne har 
udviklet sig over tid. Nogen patienter har prøvet at kompensere for 
den manglende energi ved at overhøre kroppens signaler og i stedet øget aktivitets‑
niveauet for derved at opnå en kortvarig lettelse af selvbebrejdelser over inaktivitet. 
Patienterne er pinefuldt bevidste om, hvad de burde magte. De har høje krav til sig 
selv og sammenligner deres nuværende aktivitetsniveau med tiden før, de blev syge.
 Patienten er ikke altid opmærksom på, at der skal være energi og ressourcer til 
stede for at honorere de krav, man selv og andre stiller. Opnår patienten forståelse 
for, hvad der ligger i begreberne ‘krav’ og ‘ressourcer’, kan det give patienten mu‑
lighed for at skabe en mere reflekteret balance mellem disse.
 Sygeplejersken taler med patienten om, at han på grund af den aktuelle psykiske 
sygdom har væsentlig mangel på psykisk energi og udholdenhed, et forhold som 
undertiden forstærkes af: 1) at patienten ikke spiser og drikker adækvat 2) dårlig 
nattesøvn 3) kognitive vanskeligheder. De støttende forklaringer kan give patienten 
legitimering af vanskelighederne og reducere ængstelsen for den manglende energi.
 Hvis balancen ikke findes og patienten overforbruger sine kræfter, energi eller 
kognitive formåen er resultatet ofte, at han eller hun får et psykisk dyk efterføl‑
gende. Patienten betaler regningen med endnu større uoverkommelighedsfølelse, 
udmattelse og reduceret energi. Patientens dagligdag og aktuelle aktivitetsniveau 
skal derfor justeres.
 For at give patienten de bedste forudsætninger for at skabe balance mellem 
krav og ressourcer, foretages en analyse af patientens aktivitetsniveau. En nærmere 
kortlægning af patientens aktivitetsniveau relateret til ressourcer og krav kan give 
patienten forståelse for, og måske accept af, at det er nødvendigt at balancere ak‑
tiviteter og formåen.
 Sygeplejersken undersøger sammen med patienten og eventuelle pårørende, 
hvilke aktiviteter og opgaver der er vigtige, hvilke der er lystbetonede, hvilke der 
er overskuelige, og hvilke der er rutineprægede. Også patientens habituelle akti‑
vitetsniveau kortlægges, så både patienten og sygeplejersken efterfølgende har et 
niveau at evaluere ud fra.
 Når patienten har en begrænset ressourcetank til rådighed, er det vigtigt, at opga‑
verne er afgrænsede i omfang og tid. Sygeplejersken bruger vendingen “Noget star‑
ter – noget slutter” og billedliggør for patienten, at “Du har lige nu kun 10 portioner 
energi, som skal fordeles og prioriteres, mens du måske har 100, når du er rask.”
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 Sygeplejersken inddrager illustrationen “Uhensigtsmæssig adfærd – hensigtsmæs‑
sig adfærd” i dialogen med patienten (bilag 7). Det giver patienten et konkret billede 
af vigtigheden af en god energiforvaltning. Sygeplejersken forklarer, at nøglen til 
fremgang er at respektere den nedsatte energi og tilstræbe et stabilt flow i aktiviteter, 
så overanstrengelse undgås.
 Målet vedrørende små aktiviteter er, at patienten får en forståelse af, at det er 
vigtigt, at han eller hun lytter til kroppen og bruger kræfterne på den bedst mulige 
måde.
 Patienten opfordres til at have et program for dagens aktiviteter, da det kræver 
mindre energi at planlægge en dag end hele tiden at skulle finde på nyt indhold. 
Der skrives klokkeslæt og varighed på skemaet.
 Sygeplejersken forklarer patienten om små aktiviteters forskellige formål og ka‑
rakter. Der skelnes mellem hobbyaktiviteter, der udløser dopamin i flow‑tilstand, og 
pligter eller opgaver der udløser det restituerende belønningshormon ved følelsen 
af at have udrettet noget og have kontrol.
 Sygeplejersken tilstræber at aftale små aktiviteter med patienten af en art, 
som stimulerer det parasympatiske nervesystem, dvs. aktiviteter, der er rare og 
lystbetonede 11.
 Det er afgørende, at dagen indeholder genopbyggende små aktiviteter, og at 
aktiviteterne udgør en slags grundrytme i hverdagen. De enkelte små aktiviteter, 
som måltider, pligter, hvil, hobby eller hygge samt sanseoplevelser, giver struktur 
til patientens hverdag og medfører større psykisk overskud. De små aktiviteter er 
fundamentet for genopbygningen af patientens rutiner.
 Sygeplejersken opfordrer patienten til at strukturere dagen med tre måltider mad 
og begrænse antallet af pligter til én om dagen af maksimalt 30 minutters varighed – 
alternativt et par mindre opgaver fordelt over dagen. Hygge og hobbyaktiviteter som 
at strikke, lægge puslespil, male, computerspil og let havearbejde kan gentages et 
par gange om dagen. Det samme kan sanseoplevelser, som gåture i naturen eller 
at lytte til god musik. I tilrettelæggelse af dagens program medtænkes hvilepauser 
flere gange dagligt.
 Et vilkår for kontakten til Mobilteamet er, at patienten som udgangspunkt har en 
times samtale med sygeplejersken per uge. I samarbejde med patienten og pårørende 
anvender sygeplejersken Mobilteamets Ugestrukturskema (bilag 1) til at strukturere 
ugen frem til næste samtale. Ved næste samtale evalueres Ugestrukturskemaet, og 
der udarbejdes et nyt. Afhængigt af patientens tilstand gøres det i samarbejde med 
sygeplejersken.
 Patienterne har ofte selv stort fokus på, hvad de “bør” gøre, så ofte må sygeplejer‑
sken begynde med at begrænse opgaver og aktiviteter. Sygeplejersken understreger 

11 Det parasympatiske nervesystems virkning er uddybet under punktet Hvile på side 69.



63Indhold Indhold

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

over for patienten, at det handler om små opgaver, og hun vælger måske tre punkter 
ud for at støtte patienten i at prioritere aktiviteter i forhold til ressourcer.
 I udarbejdelsen af Ugestrukturskemaet bruger sygeplejersken flere af punkterne 
fra “Veje til at komme sig”. Det kan være mad og drikke, personlig hygiejne, frisk 
luft, motion og hvile.
 For nogle patienter er Ugestrukturskemaet noget, der stresser og belaster. Ind 
imellem bruges skemaet som nævnt retrospektivt, så patienten kan få øje på, at han 
faktisk har fået noget gjort.
 Sygeplejersken taler med patienten om, at det ikke er alt eller intet, men at akti‑
viteter kan reduceres og justeres efter det, patienten lige nu magter. Eksempelvis var 
det meget vigtigt for en patient, at hun deltog i sin bedste venindes bryllup, men hun 
erkendte, at hun ikke magtede det. Sygeplejersken drøftede forskellige scenarier med 
patienten,og patienten valgte at deltage i kirken og til kaffen og derefter tage hjem.
 På et tidspunkt begynder patienten at genvinde energi og overskud. I den fase 
kan det være nyttigt for patienten at vide, at der kan være tendens til, at man bruger 
mere energi, end man har på de gode dage, og at næste dag opleves som et tilba‑
gefald. Skal man fylde ressourcetanken op og samle kræfter, energi og overskud, 
må man ikke bruge mere, end man har. Jo bedre man lytter til egne behov, jo bedre 
kan man økonomisere med kræfterne, hvilket er en forudsætning for at komme sig. 
Undertiden må sygeplejersken gentage vejledning og justerere strukturskemaet for 
kontinuerligt at støtte patientens projekt med at fylde ressourcetanken op.
 Nogle patienter lider af igangsætningsbesvær. De tænker på, hvad de skal i gang 
med, men har meget svært ved at komme i gang. En ægtefælle fortæller, at hen‑
des mand sad og stirrede ind i væggen i flere måneder og aldrig kom i gang uden 
hendes og børnenes støtte. Disse patienter siger jævnligt, at de bedst kan komme 
i gang, når de kobler sig på andres energi og gør tingene sammen med andre.

Case
Patienten er en 50 årig kvinde med depression. Hun er helt gået i stå og sidder i sin 
stol i stuen og stirrer ud i luften.
 Sideløbende med den medicinske behandling samarbejder sygeplejersken med pa-
tienten om at strukturere dagen. Sygeplejersken anvender et Ugestrukturskema, hvor der 
laves mål for få dage ad gangen. Der lægges ud med få aktiviteter og i kort tid ad gangen.
 Patienten oplever, at hun langsomt er i stand til at fylde mere ind i hverdagen.
 Senere i forløbet får patienten et psykisk dyk, og der er sammenhæng med, at hun 
har overforbrugt sig selv. De små aktiviteter er vokset til for mange opgaver ud fra de-
visen “nu går det lige så godt”.
 Her samarbejder sygeplejersken igen med patienten om at få justeret, så der bliver 
balance mellem aktivitet og psykisk/fysisk energi.
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Case
Mobilteamet er i samarbejde med en 23-årig kvinde, som er diagnosticeret med svær 
depression. Patienten er flyttet hjem til forældrene, som bor på en gård, fordi hun ikke 
kan opretholde egenomsorg. Patienten er sengeliggende det meste af dagen. Forældrene 
oplever, at det er meget vanskeligt at få deres datter op af sengen og at kommunikere 
med hende. Hun er indadvendt, tavs og trist.
 Patienten kommer op og er klar, når sygeplejersken er til samtaler i hjemmet, men 
hun er fåmælt. Sygeplejersken taler med patienten om, hvad det betyder at have en 
svær depression – også i forhold til energiforladthed og ønske om isolation. Patienten 
lytter og begynder at tale om, hvordan hun selv oplever det.
 Sygeplejersken finder sammen med patienten ud af, hvordan hun kan begynde at 
komme op af sengen, hvad der kan motivere hende, og hvornår på døgnet hun har 
mest energi. Patienten siger, at hun har brug for noget, som forpligter, noget som hun 
har brug for at stå op til.
 Sygeplejersken aftaler sammen med forældrene, at patienten får ansvaret for at 
fodre og vande hestene på gården. Det lykkes for patienten at komme op af sengen. 
Først kortvarigt for at fodre heste, men efterhånden kan sygeplejersken og forældrene 
sammen med patienten finde flere små aktiviteter. Sygeplejersken og patienten laver 
Ugestrukturskema, hvor aktiviteterne bliver fordelt på dagene, og der tages hensyn til, 
at patienten har morgenvånde12.
 Patienten fortæller, at hun kan mærke en selvforstærkende proces i, at når hun kom-
mer i gang, får hun mere energi og lyst.
 Patienten er glad for gåture i naturen omkring gården, men hun har meget svært 
ved at komme afsted. Det aftales, at hun går sammen med sin far og kobler sig på hans 
energi og motivation. Sådan fungerer det i starten, men efterhånden bliver det en rutine 
for patienten, og hun kan selv gå daglige ture.

Pointer om små aktiviteter

• Kortlæg patientens aktuelle aktivitetsniveau og selvoplevelsen af, hvad 
patienten bør foretage af aktiviteter

• Støt patienten til en balance mellem aktivitet og ressourcer og forstå 
vigtigheden af at genvinde energi og overskud

12 Døgnvariation ses ofte ved depression. Patienten vågner om morgenen og kan have det ganske 
forfærdeligt. Denne tilstand kaldes (med et lidt gammeldags udtryk) morgenvånde.
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11. Frisk luft og motion

Psykisk sygdom medfører ofte en tendens til at 
isolere sig fra andre mennesker og opholde sig 
meget i eget hjem. Konsekvensen af dette er bl.a., 
at patienten bliver fysisk inaktiv med risiko for 
bl.a. vægtøgning. Vægtøgning er et problem, som 
forstærkes af, at bivirkningen af psykofarmaka of‑
te er øget vægt. Patienten bliver dermed dobbelt 
ramt og risikerer at komme ind i en negativ, selvfor‑
stærkende spiral, hvor vægten øges og han eller hun får 
mindre og mindre overskud til at komme uden for hjemmet.
 Sygeplejersken skal screene patientens KRAM‑faktorer, men i relation til punktet 
frisk luft og motion er det primært de psykologiske faktorer, der er i fokus. Motion 
påvirker nemlig både fysisk og psykisk velvære (20). Det handler om, hvordan 
frisk luft og motion kan styrke den mentale sundhed og dermed påvirke patientens 
recovery. 
 Frisk luft og motion er altså to punkter, sygeplejersken er meget opmærksom 
på at drøfte med patienten og de pårørende. Punkterne tænkes oftest sammen, da 
motionen indledes med, at sygeplejersken motiverer patienten til gå‑ eller cykelture.
 Mange patienter giver udtryk for, at det er vigtigt for dem at komme ud i frisk 
luft, bl.a. fordi de gør sig mange gode tanker, når de går. Det er en væsentlig side‑
gevinst, at gå‑ og cykelture giver god motion, når man ikke har det store overskud 
fysisk eller psykisk.
 For nogen skal der overvindelse til at komme uden for hjemmet, og i den for‑
bindelse undersøger sygeplejersken, hvad der er barriererne, og hvordan disse 
kan håndteres. Sygeplejersken udarbejder i samarbejde med patienten en plan for, 
hvordan patienten kan få mere motion og frisk luft.
 Mobilteamets erfaring er, at mange psykiatriske patienter har et lavt D‑vitamin‑
niveau, hvorfor det også er vigtigt, at patienten kommer ud i frisk luft og dagslys. 
Mangel på D‑vitamin kan give symptomer som følelse af muskeltræthed, smerter 
og nedsat kraft i musklerne samt almen træthed. Disse symptomer kan medvirke til, 
at patienten har svært ved at finde energi til at komme ud. Såfremt patienten har et 
erkendt lavt D‑vitaminniveau, kan det give god mening at give D‑vitamintilskud, 
så det ikke er fysiologiske problemer, der hæmmer patienten i at komme ud (21).
 Frisk luft stimulerer syns‑, lugte‑, høre‑ og følesanserne. Mennesket oplever gen‑
nem sanserne. At få sanserne stimuleret er med til at gøre, at man mærker livet.
 Sygeplejersken skal være opmærksom på, at der kan være mange stimuli, når 
man kommer udenfor. På godt og ondt. Der er stor forskel på, om man går tur i 
bymiljøet eller i naturen. Der er to opmærksomhedssystemer i spil: Den rettede 
og den spontane opmærksomhed. Den rettede opmærksomhed kræver energi og 
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koncentration og er den, patienten skal bruge, når han trækker frisk luft i bymiljøet. 
Bymiljøet er kendetegnet ved højt tempo, tæt trafik og konstant støj, hvilket kræver 
mentalt overskud at bearbejde og forholde sig til. Naturen derimod er kendetegnet 
ved store vidder og æstetiske oplevelser, som instinktivt føles trygge, hvilket giver 
patienten mulighed for afslapning, rekreation og restitution.
 Såfremt det er muligt, er det en god idé at opfordre patienten til at komme ud 
i naturen, i skoven eller ved kyst og strand, da frisk luft i naturen kan medvirke til, 
at få patienten til at slappe af og reducere oplevelsen af stress.
 En del patienter kan have svært ved at komme ud, fordi de er nervøse for at møde 
andre og opleve krav. Det at møde mennesker kan i sig selv være svært. Mange 
patienter siger, at det at møde naboer, venner og bekendte er svært, fordi de føler 
en forventning om, at man skal fortælle, hvordan man har det eller bare bidrage 
til en samtale.
 Hvis angsten for at møde andre mennesker er den primære årsag til, at patienten 
ikke kommer ud, kan sygeplejersken anbefale at starte med at cykle samt vælge en 
rute, hvor der ikke er risiko for at møde mange mennesker. At cykle er ofte nem‑
mere end at gå. Det forventes måske mere, at man stopper for at snakke, når man 
går, end når man cykler.
 Nogle patienter starter dog på et helt andet niveau. De må starte med at stå i 
yderdøren for at trække frisk luft eller gå et lille smut ud på altanen eller i egen 
have. Først herefter kan kravene til at komme ud øges i forhold til patientens funk‑
tionsniveau. Der kan laves en meget konkret plan med små punktvise aktiviteter, 
som over tid medfører, at patienten kommer ud enten i bymiljøet eller naturen.
 Motion giver mere overskud, bedre humør og patienten får fornemmelsen af, at 
kroppen fungerer som den skal. I “Veje til at komme sig” ligger der en underforstået 
forventning om motion på recept. Det betyder, at sygeplejersken har en tydelig 
forventning til patienten om, at han skal dyrke motion for at forbedre sin psykiske 
tilstand. Formålet med motion i den akutte psykiatriske sygepleje er, at motion er 
med til at forebygge den vægtøgning, psykofarmaka ofte forårsager. Motion medfører 
større psykisk velvære, mindre anspændthed, bedre humør og mere energi (20).
 Omvendt har sygeplejersken et særligt opmærksomhedspunkt i forhold til psy‑
kiatriske patienter og hårdere fysisk træning. Da det sympatiske nervesystem akti‑
veres ved lidt hårdere træning, eller hvis patienten har været fysisk inaktiv over en 
længere periode, kan den øgede fysiske aktivitet give patienten samme ubehag som 
ved angstsymptomer – sved, øget puls, øget blodtryk og hjertebanken. Dette kan 
være nødvendigt at præcisere for patienten, da han eller hun ellers kan undlade at 
motionere, fordi symptomerne tolkes som angstudløste.
 Mange patienter har dyrket eller dyrker motion, og en del patienter har store 
ambitioner i forhold til motion. Nogen patienter stiller alt for store forventninger 
til sig selv i forhold til, hvor meget og hvor ofte de skal dyrke motion. Det betyder 
måske, at de ikke får dyrket noget overhovedet.
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 Sygeplejersken taler med patienten om at sætte niveauet og forventningerne 
ned, indtil han eller hun har mere overskud. Målet er, at motion giver og ikke tager 
energi. Det at komme af sted til eksempelvis motionscentret kan være uoverkom‑
meligt. At planlægge tidspunkt, pakke taske, være sammen med andre, træne og 
bade.
 Det er vigtigt, at sygeplejersken hjælper patienten med at definere det niveau, 
hvor patienten magter at gennemføre den fysiske aktivitet i forhold til de ressourcer, 
der er her og nu. For mange patienter i den akutte fase er det mere end rigeligt med 
gå‑ og cykelture.
 Mange patienter kan have meget svært ved at komme afsted, selv på små gåture. 
Sygeplejersken anbefaler ofte at finde en gå‑ven. Patienten opfordres til at lave faste 
aftaler med gå‑vennen, da erfaringen er, at gåturen dermed lettere bliver en realitet.

Sygeplejersken anbefaler patienten at lave meget konkrete aftaler om:

• Gåturens længde
• Hyppighed
• Hvor gåturen skal foregå
• Hvor meget der skal samtales under gåturen
• Præcisere, at gåturen har et bestemt formål

Styrken ved at have en gå‑ven ligger også i, at man planlægger sine egne succes‑
ser. Patienten kobler sig på en andens energi og opnår samtidig glæden ved at gå 
sammen med andre og styrken ved fællesskab og social kontakt. Gåture i denne 
kontekst giver altså både motion og forebygger social isolation.
 Gåture alene er et andet redskab, patienten kan benytte sig af. Ved gåture i ro‑
ligt tempo kan patienten lade tankerne flyve og dermed tømme hovedet. Gåture i 
naturen giver mulighed for, at patienten oplever naturfænomener så fascinerende, 
at de tiltrækker opmærksomheden, uden at han eller hun behøver at anstrenge sig. 
Dermed kan patienten lade sine kaotiske tanker hvile, mens han eller hun ser på 
et flot landskab, blomster eller træer.
 Frisk luft og motion i naturen kan blive patientens værktøj til mental sundhed, da 
det kan udgøre et frirum. Patienten kan gå, når han har lyst, hvis han er rastløs eller 
har brug for at tømme hovedet. Patienten bruger tid på sig selv, som ikke handler 
om succes i forhold til at leve op til egne eller andres krav. En gåtur er så enkel en 
aktivitet, at den oftest opleves som en succes i sig selv.
 Undtagelsesvis planlægger sygeplejersken walk‑and‑talk samtaler, men kun 
efter en grundig faglig vurdering. Der er en skarp snitflade mellem opgaver, som 
støttekontaktpersoner tager sig af, og opgaver sygeplejerskerne i Mobilteamet tager 
sig af. Sygeplejersken lægger som udgangspunkt op til, at støtte til motion varetages 
af de pårørende, da Mobilteamets primære opgave er at have samtale ved bordet. 
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Men hvis kontakten er meget svær at etablere, kan det undertiden være gavnligt 
at have en side‑by‑side kontakt via en gåtur og ikke en face‑to‑face kontakt ved et 
bord. Førstnævnte stiller ikke krav om øjenkontakt, hvilket for nogle patienter er 
forudsætningen for, at de kan indgå i en relation og samtale med sygeplejersken.

Case
En 49 årig kvinde, som normalt cykler en del kilometer til og fra arbejde, har svært ved 
at komme uden for hjemmet i sin sygdomsperiode. Patienten mangler den friske luft og 
motionen. Men hun magter i starten af behandlingsforløbet ikke at møde folk. Patienten 
er endvidere overvægtig, hvorfor det også er vigtigt for hende med bevægelse.
 Sygeplejersken anbefaler patienten at begynde med at gå lidt rundt i egen have.
 Efter nogen tid anbefales patienten at cykle ud af byen, hvor der er begrænset mu-
lighed for at møde nogen. Der er ro, da der er en cykelsti, som ikke er særligt befærdet. 
Efter nogen tid begynder patienten at gå ture på heden sammen med sin søster, hvilket 
gør hende godt. De får talt sammen, og hun har også en oplevelse af at få ro i sine 
tanker under disse gåture.
 Efterhånden udvider patienten ruterne til at cykle lidt inde i byen. Herefter går 
patienten med sin mand i retning af byen og på gågaden, og til sidst magter hun at gå 
alene på små indkøb.

Case
Patienten er en 37-årig kvinde med depression i svær grad. Patienten har meget svært 
ved at magte de hjemlige pligter og to små børn. Patienten opholder sig i starten ofte 
hos sin mor, hvor også den øvrige del af familien opholder sig det meste af tiden.
 Patienten bliver efterhånden i stand til at være i parrets fælles hjem og tage fat i flere 
opgaver i hjemmet. Patienten fortæller, at det er meget vigtigt for hende, at hun dagligt 
går en lang tur med hunden i den nærliggende skov. Disse gåture og den friske luft 
giver hende ro, og hun oplever, at hun får tankerne sat på plads og mærker dermed en 
bedring. 

Pointer om frisk luft og motion

• Øg patientens viden og forståelse for frisk luft og motions indflydelse på psykisk 
og fysisk velvære

• Identificer barrierer og muligheder for at patienten kan komme i gang med 
motion

• Støt patienten til at frisk luft og motion igen bliver en del af hverdagen
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12. Hvile

Søvnen er en væsentlig del af hvilen. Søvn og hvile giver 
restitution, energi og velvære. Vekselvirkningen mellem 
søvn og aktivitet, hvile og bevægelse er afgørende for 
mennesket og bidrager til at opretholde balance i livet. 
Mangel på hvile kan medføre psykisk og fysisk udmat‑
telse, irritabilitet samt dårlig søvnkvalitet, da hvile er en 
forudsætning for afslappethed, som er en forudsætning for 
god nattesøvn (22).
  En stor procentdel af Mobilteamets patienter oplever at være søvnforstyrrede – 
enten grundet de psykiatriske lidelser eller på grund af tidligere søvnproblemer, 
som ikke har med psykisk sygdom at gøre. Søvnproblemer har ofte tre kerneom‑
råder. Problemområdet kan være vanskeligheder med at falde i søvn, at søvnen 
er afbrudt, eller at man vågner væsentligt tidligere end normalt. Søvnforstyrrelser 
trækker spor til dagtiden. Patientens sårbarhed øges, når han eller hun ikke har fået 
tilstrækkelig søvn om natten. Ofte øges patientens generelle symptombillede, og 
ligeledes er de kognitive vanskeligheder ofte forværret, når der er reduceret søvn. 
Hvis patienten ikke kan sove, kan det at hvile sig i løbet af dagen være en god og 
nødvendig kompensation.
 På baggrund af ovenstående er det betydningsfuldt, at sygeplejersken taler med 
patienten og de pårørende om at få hvile i dagtiden for at indhente noget af den 
tabte søvn. Hvis patienten er træt, kan hvilet være en lur på sofaen eller i en god 
lænestol. Men hvil er andet end en lur.
 Hvile er en tilstand, hvor man bruger minimal energi. Kendetegnet for hvile er, at 
man efter hvilet har en subjektivt følelse af, at man har fået fornyede kræfter. Hvile 
behøver ikke at være inaktive pauser. At opleve ro og stilhed kan for nogle menne‑
sker være en forudsætning for at hvile sindet. For andre kan hvile opnås, hvis man 
åbner for nye og andre stimuli fx i naturen. Man hviler sindet ved variation i ydre 
stimuli. Psykisk hvile består altså ikke nødvendigvis i nedsat tankevirksomhed og 
færre sansestimuli, men lige så meget i, at sanserne stimuleres på en ny måde (22).
 Sygeplejersken undersøger patientens habituelle vaner og erfaringer i forhold til 
søvn og hvile for at sikre sig, at målet med indsatsen bliver realistisk. I bestræbelserne 
på at skabe balance mellem søvn og aktivitet, hvile og bevægelse kan det være 
nødvendigt at lave nogle meget konkrete aftaler med patienten, som indeholder 
punkterne små aktiviteter, nattesøvn og hvile. Som redskab til at strukturere aftalerne 
anvendes Ugestrukturskemaet (bilag 1). Efter en længere periode med dårlig nat‑
tesøvn kan det være fristende ikke blot at hvile, men at sove midt på dagen, hvilket 
ofte gør ondt værre. Et meget struktureret døgn (24/7), som er aftalt og nedskrevet 
i Ugestrukturskemaet i samarbejde med sygeplejersken, kan støtte patienten til at 
overholde 2‑3 hvil om dagen af ca. 20‑30 minutters varighed. Nedskrevne aftaler 
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giver samtidig den pårørende gode argumenter for at støtte patienten til at overholde 
aftalerne med sygeplejersken.
 Såfremt patienten har brug for et sovende hvil, anbefaler sygeplejersken, at det 
højst er 30 til 60 minutter på samme tid hver dag og ikke for sent på dagen, så 
nattesøvnen forsat har gode betingelser.
 Sygeplejersken opfordrer patienten til at sætte alarm på, så patienten kan kon‑
centrere sig om at sove og udgå bekymringer om at sove over sig. I det hele taget 
er det en god idé at sætte alarm til både ved sovende og vågne hvil, da patienten 
kan koncentrere sig om afslapning.
 Sygeplejersken drøfter også med patienten, hvordan der kan skabes optimale 
muligheder for hvile og ro. Hvile af kroppen forudsætter, at den er i hvilestilling 
og i ro, eller at kroppens bevægelser er neddæmpede. Undertiden er det vigtigt at 
reducere kunstigt lys for at skabe rammer, der stimulerer til ro.
 Sygeplejersken medtænker forskellige former for hvil: fysiske hvil, mentale hvil 
samt sociale hvil, hvor det handler om at komme væk og have alenetid eller være 
sammen med andre og blive afledt. Denne viden formidles til patienten, så patienten 
får redskaber til at tænke videre i forhold til selv at finde på forskellige former for 
hvil med afsæt i aktuelle behov og muligheder. Det er betydningsfuldt, at der er 
fokus på kvalitetshvil, altså hvil der matcher patientens behov og ikke blot hvil på 
sofaen.
 Det er forskelligt, hvilken form for hvil patienten har behov for. Er man familie‑
far til tre børn, kan det være tiltrængt med en pause, fx en gåtur i naturen. Er man 
single, kan det at slappe af med gode venner eller småsludre med naboen også 
udgøre et hvil, da patienten kan blive afledt.
 Trænger patienten til et mentalt hvil, fordi symptombilledet er præget af tanke‑
mylder, giver det god mening, at hvilet er en aktivitet, der fordrer koncentration, 
fx pulsespil, Sudoku, kryds og tværs eller Mandala‑malebøger. Det mentale hvil 
sikres, når patienten formår at holde koncentration på én ting og blive opslugt af 
noget simpelt, så tankemylderet bliver skubbet i baggrunden for en stund.
 Mental hvile handler om at være bevidst nærværende, at fordybe sig i det man 
laver og give det fuld opmærksomhed, og kun koncentrere sig om én ting. Patienten 
med tankemylder kan måske koncentrere sig i fem eller ti minutter om Suduko, 
men efter en tid kan det øges til 20 minutter.
 Patientens psykiatriske lidelse giver ofte anledning til symptomer som uro, rast‑
løshed, angst og anspændthed, faktorer som modvirker muligheden for at hvile 
sig. I sådanne situationer kan sygeplejersken tilbyde NADA behandling13 eller pn 
medicin.

13 National Acupuncture Dextoxification Association. NADA er et program udviklet I 1984 I USA af 
psykiater Michael Smith, baseret på øreakupunktur og tænkt som supplement til samtaler, medicin, 
osv. 
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 Et alternativ til pn medicin og NADA er en kugle‑ eller kædedyne. Hvis patienten 
er meget præget af gennemgribende følelse af uro, rastløshed og øget kropstonus, 
er det nærmest umuligt at hvile på sofaen eller i en lænestol. Nogle patienter har 
i den situation effekt af at anvende en kugledyne, som er tung, og som omslutter 
kroppen. Kugledynen er en specialdyne, der stimulerer både berørings‑, muskel‑ og 
ledsansen. Vægten af de løstliggende kugler i dynen giver punktvise tryk på kroppen, 
og den punktvise stimulation af kroppen fører til øget ro og kropsbevidsthed. Den 
øgede fornemmelse af kroppen og kroppens grænser giver tryghed, og kugledynen 
virker derfor beroligende.
 En anden form for fysisk hvil er at lave nogle dybe indåndinger eller afspæn‑
dingsøvelser. Også et varmt bad eller fodbad kan virke afslappende og fungere som 
en pause.
 Erfaringen har vist, at lytning til musik kan virke beroligende på angst‑ og depres‑
sionsymptomer. Mobilteamet anbefaler en musikpude, en særligt designet skumpude 
med indbyggede højtalere, som kan forbindes til fx MP3‑afspiller eller Smartphone. 
Puden er et alternativ til lytte‑ørepropper og hovedtelefoner. Det er meget forskel‑
ligt, hvilken form for musik, den enkelte oplever som afslappende. Sygeplejersken 
kan eksempelvis anbefale ‘relaxing’ musik, specielt komponeret musik med sange 
fra naturen.
 Hvile er også at undgå belastende situationer, dvs. situationer der indebærer 
mange stimuli og indtryk. Situationer, der kræver aktiv problemløsning, er anstren‑
gende og kan i en periode være nødvendige at undgå, indtil patienten har mere 
psykisk overskud.
 I forbindelse med udfyldelse af Ugestrukturskemaet kan en undersøgelse af 
patientens energiniveau være relevant. Det er meget individuelt, hvornår patienten 
har mest energi, om det er først på dagen og derefter dalende, eller om det er om 
aftenen. Aftaler om hvil i løbet af dagen og aftenen skal tilpasses patientens indi‑
viduelle energiniveau.
 Hvis patienten savner motivation eller begrundelser for, hvorfor hvile er vigtig, 
kan sygeplejersken forklare sammenhængen mellem søvn og aktivitet, hvile og be‑
vægelse dels ud fra en fysiologisk forklarking, dels ud fra en metafor. Som metafor 
for energiforvaltning bruges en bil. Aktivitet er bilens speeder, og hvile er bilens 
bremse, og man skal tilstræbe balance mellem de to. Hvis patienten ikke lærer at 
økonomisere med den sparsomme energi, kan resultatet af overanstrengelse blive 
en forholdsvis lang restitutionstid, som ikke er proportional med aktiviteten.
 Den fysiologiske forklaring tager udgangspunkt i det autonome nervesystem. 
Det autonome nervesystem deles op i to modsatrettede systemer: Det sympatiske 
og det parasympatiske. Det sympatiske system udskiller stresshormon, hvilket øger 
kroppens kampberedskab. Omvendt nedsætter det parasympatiske system udskil‑
lelsen af stresshormon, genopbygger og beroliger kroppen. Patienten informeres 
om, at parasympaticus aktiveres i rolige omgivelser og i hviletilstand, bl.a. fordi 
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parasympaticus sørger for, at puls, blodtryk og åndedrætsfrekvens falder, og krop‑
pens muskler slapper af. Patienten kan altså tæmme det sympatiske system ved 
hjælp af hvile.

Case
Patienten er en 22-årig kvinde, der opfylder kriterier for depression af moderat grad. 
Har desuden nedsat intelligens. Patienten er præget af mange angstsymptomer og har 
psykosenære oplevelser. Patienten er rastløs, der er nedsat søvnmængde om natten, og 
kvaliteten af søvnen opleves nedsat. Patienten har generelt symptomopblussen sidst 
på eftermiddagen.
 Sygeplejersken vurderer, at der er behov for at prioritere et hvil midt på dagen.
 Det er meget vanskeligt at få patienten i tilstrækkelig ro, især på tidspunkter hvor 
hun skal være alene hjemme. Der er behov for en detaljeret og struktureret plan, som 
sygeplejersken laver i tæt samarbejde med de pårørende.
 Sygeplejersken foreslår lydbøger, der giver ro i tankerne og er god afledning.
 Desuden er det tryghedsskabende at benytte en kædedyne, der svøber sig tungt 
omkring kroppen. Det lykkes patienten at få hvile i dagtiden, hvilket er fremmende for 
at komme sig.

Case
Mand på 55 år, som udvikler akut belastningsreaktion efter tab af forældre og job. 
Patienten får betydeligt ændret adfærd og optræder med meget uro og social isolation.
 Patienten er indlagt gennem 4 uger til stabilisering af den psykiske tilstand og opstart 
af medicinsk behandling.
 Som en integreret del af behandlingen på afdelingen får patienten et dagligt middags-
hvil. Dette tiltag fortsætter og støttes i hjemmet af Mobilteamet. Samme optakt til hvil og 
tidspunkt implementeres sådan, at processen fremmes i forhold til at komme sig.
 Nattesøvnen bedres og ligeledes patientens stemningsleje. Efter en tid kan middags-
hvilet ophøre, da han er på vej til sin habituelle tilstand.

Pointer om hvile

• Identificer om patienten har behov for at hvile sig: type og hyppighed af hvil

• Støt patienten til at forstå sammenhængen mellem søvn og hvile samt det at 
komme sig og hvile

• Udarbejd en plan for afholdelse af de(t) daglige hvil
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13. Samvær med andre

Mobilteamet skelner mellem pårørendear‑
bejde og socialt samvær med andre. Men 
da der er en del overlap, er pårørendear‑
bejde medtænkt i dette afsnit. En udfordring 
i forhold til samvær med andre er socialfobi 
og sygdomsrelateret socialangst. Sygeplejersken 
tager højde for disse symptomer i tilrettelæggelsen 
af sygeplejen, men i nærværende beskrivelse fokuseres 
på samvær med andre som et iboende behov hos patienten på vejen til at komme 
sig. Socialt samvær er ifølge kvalitativ forskning en yderst vigtig faktor i processen 
til at komme sig (23).
 Patienter med psykiatriske lidelser kender social tilbagetrækning som et symptom 
på bl.a. depression. De mærker, at de har svært ved at rumme samvær. Mange op‑
lever, at det er svært at være i større selskaber. De føler sig nervøse eller overfyldte 
af stimuli. Ofte oplever patienter nedsat selvværd og føler ikke, de slår til over for 
andre.
 Sygeplejersken informerer patienten om, at det er et velkendt symptom på psykisk 
sygdom, at man trækker sig. Nogle patienter tager ikke telefonen, når den ringer, 
og andre åbner ikke døren, når der kommer nogen. Det er for nogen patienter en 
lettelse at få at vide, at andre har det på samme måde og at den sociale tilbage‑
trækning normaliseres i takt med bedring af sygdommen. Patienten har ofte dårlig 
samvittighed over for familie og venner, fordi han eller hun trækker sig.
 Sygeplejersken taler med patienten om, hvordan han eller hun kan indgå i so‑
ciale sammenhænge efter devisen “Lidt er bedre end ingenting”. Sygeplejersken 
og patienten drøfter muligheden for samvær med få mennesker ad gangen og i 
afgrænsede tidsrum. Mange patienter har brug for at have en nødudgang, dvs. en 
plan A og en plan B med mulighed for at kunne aflyse, udsætte eller justere aftaler, 
hvilket kan give patienten mere ro og gøre, at han eller hun bedre kan gennemføre 
socialt samvær.
 Patienterne oplever hyppigt, at der er forskel på, hvilke typer af socialt samvær, 
der presser dem. Der er ofte et tydeligt mønster i, at patienten har det bedst med 
nære relationer, dem som kender patienten bedst. Her behøver patienten ikke 
præstere og holde facade.
 Fundamentet for Mobilteamets arbejde er samarbejdet med patienten og de 
pårørende. Forskning viser, at mennesker med psykiske lidelser har en reduceret 
risiko for tilbagefald på 45 % og en reduceret risiko for genindlæggelse på 22 %, hvis 
de pårørende inddrages (24). Når sygeplejersken skal vurdere hvilket potentiale, 
der ligger i støtten fra de pårørende, tager hun følgende områder i betragtning:
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• Hvilke pårørende er tilgængelige?
• Det emotionelle klima i familien
• Pårørendes forståelse af patientens problemer og behandlingsplan
• Informationsbehov vedrørende karakteristika ved patientens psykiatriske lidelse 

og behandlingen heraf.

Familien og pårørende udgør et følelsesmæssigt reservoir for patienten, og patientens 
psykiske sundhed afhænger af, om kontakten til de pårørende er god. Ifølge Den 
Danske Ordbog er pårørende personer, som tilhører den nærmeste familie eller 
på anden måde er nært knyttet til en person, der er syg. Dvs. pårørende er ikke 
nødvendigvis i familie med patienten, men kan være en ven, arbejdskollega eller 
nabo. Den pårørende er den person, der af patienten udpeges som den nærmeste, 
og som patienten derfor inddrager i sit sygdomsforløb.
 Generelt har Mobilteamets samarbejde med patientens pårørende mange facetter. 
Pårørende kan dels være sygeplejerskens samarbejdspartner, dels en ressource for 
patienten praktisk, psykisk og socialt. Pårørende kan desuden bidrage til at nuan‑
cere patientens situation med væsentlige informationer og perspektiver. I mange 
situationer kan pårørende være lige så belastede følelsesmæssigt som patienten, 
og de har derfor behov for hjælp og omsorg fra sygeplejersken.
 Mobilteamet er opmærksom på de pårørendes bekymringer og emotionelle be‑
hov. Afhængigt af, hvor belastede de pårørende er, kan sygeplejersken henvise til 
ekstern hjælp. I andre situationer er det tilstrækkeligt, at sygeplejersken engagerer 
sig i den pårørendes bekymringer, magtesløshed og behov for viden om sygdom og 
behandling. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at sygeplejersken støtter op 
om de pårørendes kræfter og overskud, så deres mulighed for at hjælpe patienten 
bliver så gode som muligt.
 Samvær med andre i “Veje til at komme sig” handler om, at sygeplejersken er 
opmærksom på patientens sociale relationer som et middel til, at patienten kan 
komme sig. Sygeplejerskens orimære fokus er, at patientens behov for socialt sam‑
vær balanceres i forhold til, hvad patienten magter og har behov for. Afhængigt af 
patientens helhedssituation kan andre aspekter af pårørendearbejdet inddrages.
 Mobilteamets tilgang til patientens sociale liv tager afsæt i hans eller hendes 
eksisterende relationer, evt. at revitalisere disse. I den akutte fase drejer det sig ikke 
om at genetablere brudte forbindelser, som ofte er komplicerede, ej heller udvide 
patientens netværk.
 At understøtte det sociale samvær betyder, at sygeplejersken medvirker til, at 
patienten mødes med personer som står patienten nær, og med hvem han har et 
gensidigt afhængigheds‑ og kontaktforhold.

Der er mange niveauer i støtte til samvær såsom at:
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• Opfordre patienten til at tage initiativ til at mødes med socialt netværk
•  Undersøge, hvad patienten kan magte og derpå aftale konkrete rammer for kon‑

takten, så samværet kan blive en succes. Fx kan de lange søndage i familiens 
skød, give en udfordring i forhold til at være i samme rum hele dagen. Der laves 
aftaler om hvil, om at trække sig, om at give mulighed for alenetid samt hjælp 
til at sætte grænser

•  Drøfte balancen mellem beskyttelse, overbeskyttelse og realistiske forventninger
•  Graduere samvær – den nærmeste familie først, derefter venner og naboer
•  Opfordre til at mødes med socialt netværk omkring en relevant fælles aktivitet.
•  Medvirke til at tilrettelægge og justere aktiviteten, så den er overkommelig for 

patienten. Fx ved familiefødselsdage, hvor der på forhånd laves konkrete aftaler 
om, hvornår man skal hjem og det drøftes, hvilke muligheder der er for at trække 
sig

At have nogen, der står os nær, er afgørende for vores oplevelse af sundhed og 
livskvalitet. Vores evne til at tåle og mestre livsbelastninger øges, hvis vi har et 
godt socialt netværk. Familie og nære venner bliver derfor særligt centrale i denne 
sammenhæng.
 Patientens psykiatriske lidelse har for en periode ændret den rolle og betydning, 
patienten har i familien eller for andre pårørende. Ofte har relationen være belastet, 
og patienten kan have en oplevelse af at stå udenfor.
 Det sociale netværk udgør patientens anker til livet før sygdommen, og det er 
derfor meget vigtigt i forhold til at hjælpe patienten til at komme sig. Det sociale 
netværk kan hjælpe patienten med at holde fast på hans eller hendes selvbillede 
og kan støtte patientens jeg‑opfattelse igennem spejling. Det sociale netværks til‑
stedeværelse og gensvar kan gavne patientens proces med at generobre jeg’et ved 
at øge eller vikariere for patientens viljestyrke, mod og håb.
 Hvis patienten bliver mødt af forståelse og støtte af det sociale netværk, kan det 
styrke patientens tro og forhåbning om igen at indgå i en normal social sammen‑
hæng. Kontakt til det sociale netværk, som er etableret før den psykiatriske lidelse 
blev en realitet, virker som en påmindelse om, at patienten har været rask og kan 
blive det igen. Socialt samvær kan være medvirkende til, at patienten får positive 
forventninger til egne muligheder for at komme sig, og kan dermed være en cen‑
tral beskytttelsesfaktor på lige fod med oplevelsen af mening og sammenhæng i 
tilværelsen og muligheden for at indgå i en arbejdsrelation.
 Sygeplejersken opfordrer patienten til at vedligeholde kontakten til arbejdspladsen 
fx med små besøg, kaffeaftaler osv. Dette for dels at gøre tilbagevenden til jobbet 
nemmere efter sygemeldingsperiodens ophør; dels for at forebygge stigmatisering 
og social eksklusion. Sygeplejersken medtænker arbejdets rehabiliterende virkning 
og positive funktion i forhold til at patienten kan komme sig. Ifølge Topor (25) har 
arbejdet følgende rehabiliterede virkninger:
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• Arbejdet tilbyder struktur både med hensyn til tid (arbejdstid respektivt fritid) og 
rum (hjem respektivt arbejdsplads)

• Gennem deltagelse i en fælles produktion opretholdes sociale relationer til andre
• Gennem arbejdet og de sociale relationer, det medfører, får patienten en plads 

i samfundet
• Gennem bidraget til arbejdsmarked bliver patienten medborger.

Der kan være andre opgaver i tilknytning til at arbejde med patientens netværk:

• Etablering af nye netværk
• Reetablering af netværk
• Fastholdelse af eksisterende netværk
• Netværk blandt pårørende.

Som udgangspunkt har Mobilteamet primært fokus på fastholdelse af det eksisterende 
netværk, mens arbejdet med de øvrige punkter gives videre til behandlingsforløb, 
der ligger i forlængelse af Mobilteamets arbejde.

Case
Mobilteamet følger en 22-årig kvinde, som egen læge vurderer skal indlægges, men der 
aftales indlæggelse i eget hjem14 med kontakt til Mobilteamet. Patienten har en svær 
depression, og hun ligger i sengen i mange timer dagligt. Hun har mistet kontakten til 
veninder – hun orker ikke kontakt.
 Efterhånden som patienten kommer i bedring, aftaler sygeplejersken med hende, 
at hun tager kontakt via SMS med de nærmeste veninder. Patienten mærker positive 
følelser, efter hun igen har fået kontakt til veninderne, som også kommer på korte besøg.
 Patientens yngste bror skal konfimeres. Patienten føler sig presset. Hun VIL med, men 
hun magter det ikke. Sygeplejersken drøfter forskellige scenarier med patienten i forhold 
til kirkehandlingen og den efterfølgende fest. Planen bliver, at patienten deltager i kirken 
og delvist i festen efterfølgende. I forbindelse med festen er der aftalt flere planlagte hvil 
både før og under middagen. Mellem hovedret og dessert skal patienten gå en tur i ca. 
20 minutter.
 I dialog med sygeplejersken har patienten forberedt mestringssætninger, som hun 
vil bruge, hvis nogen spørger til hende. Patienten havde en god dag. Hun var meget 
træt bagefter, men meget glad og taknemmelig over, at hun kunne deltage i broderens 
konfirmation trods sygdom.

14 Indlæggelse i eget hjem er en administrativ term, som betyder, at Mobilteamets arbejde sidestilles 
med en indlæggelse på sygehuset.
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Case
Mobilteamet er i samarbejde med 70-årig kvinde, som er kendt fra tidligere forløb. 
Patienten er henvist til Psykiatrisk mobilteam med depressionssymptomer, krisereaktion 
og selvmordstanker. Patienten har netop mistet sin mand. De har været sammen i 54 år.
 Patienten har trang til at isolere sig i hjemmet. Hun kan ikke holde ud at være sam-
men med nogen, men kan heller ikke holde ud at være alene. Ved et af sygeplejerskens 
hjemmebesøg kommer patientens søster og svoger uanmeldt på besøg. Patienten bliver 
helt opkørt og kan ikke tage imod besøget, og de må køre igen.
 Patienten har tre voksne børn og børnebørn, men hun magter ikke, at de er der på 
én gang. Sygeplejersken taler med de pårørende om, at de kommer på korte besøg og 
kun 1-2 personer ad gangen. Patienten er også lydfølsom, og sygeplejersken taler med 
de pårørende om, hvilke hensyn patienten har behov for.
 I forløbet taler sygeplejersken med patienten om vigtigheden af, at hun fastholder 
sit netværk nu, hvor hun er blevet alene.
 I takt med at patienten får det bedre psykisk, kan hun begynde at nyorientere sig, og 
patienten og sygeplejersken planlægger nye tiltag i forhold til socialt samvær. I samarbejde 
med patienten tager sygeplejersken kontakt til Røde Kors, som formidler en besøgsven. 
Besøgsvennen besøger patienten ugentligt og støtter hende i at komme ud på gåture.
 Sygeplejersken tager også kontakt til den lokale seniorforening, og patienten støttes 
i at komme til ugentlige cafe-eftermiddage og seniorgymnastik, hvilket hun tidligere har 
deltaget i. De første gange følges patienten med en nabo, da det føles mest trygt for 
hende.
 Da sygeplejersken afslutter forløbet, er hun i stand til at tage med sønnen til Køben-
havn en weekend for at besøge et barnebarn. Patienten siger, at livet uden ægtefælle 
aldrig bliver det samme, men hun mærker, at hun er ved at få fat i livet igen.

Pointer om samvær med andre

• Skab forståelse og viden om konsekvenserne ved social tilbagetrækning

• Skab forståelse og viden om fordelene ved socialt samvær

• Udarbejd en plan som støtter socialt samvær og forhindrer social 
tilbagetrækning
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14. Ingen alkohol

Sygeplejersken er forpligtet til at spørge ind til alkohol‑
forbrug nu og tidligere, som en del af KRAM‑faktorerne. 
Alkoholvaner er et relevant emne i forhold til psykiatri‑
ske lidelser og psykofarmaka, og derfor screener syge‑
plejersken alle patienter for alkoholafhængighed (26).
  Mange patienter med psykiatriske lidelser forsøger at 
selvmedicinere sig med alkohol. Ud over den psykiatriske 
lidelse er patienten ofte præget af ængstelse, nervøsitet og 
anspændthed. Angstsymptomerne kan være så invaliderende, at 
patienten vil gøre alt for at få det bedre. Symptomerne kan medføre, 
at patienten bliver så desperat, at han eller hun tyr til alkohol i kampen for at have 
det godt – om det så bare er et par timer. Patientens alkoholforbrug er altså moti‑
veret af ønsket om at undgå en ubehagelig følelsesmæssig tilstand, som patienten 
har opdaget kan dulmes med alkohol.
 Alkohol virker i første omgang beroligende, men denne mestringsstrategi kan 
udvikle sig over tid til et egentligt alkoholmisbrug. Flere patienter medgiver, at 
alkohol kan forstærke og forværre en negativ sindsstemning, så efter en tid giver 
alkohol ikke den ønskede lindring, snarere tværtimod.
 Sygeplejersken er opmærksom på at identificere, om patienten har et alkohol‑
misbrug, som har sammenhæng til den aktuelle psykiatriske lidelse, eller om der er 
tale om alkoholisme. Såfremt patientens problem er alkoholisme, kan det opleves 
som en barriere for hjemmebehandlingen. Alkoholisme vil ofte fordre specialviden, 
og Mobilteamet vil derfor inddrage misbrugskonsulenter, så patienten tilbydes et 
koordineret forløb, indtil han eller hun ikke længere er indlæggelsestruet. Det 
integrerede forløb er ofte af kortere varighed, da patientens fysiske afhængighed 
af alkohol er meget stærk. Hvis afhængigheden har stået på over længere tid, kan 
det medføre, at patientens karaktertræk ændres, så det er svært for Mobilteamet at 
indgå holdbare aftaler med vedkommende.
 Hvis patienten har et alkoholmisbrug, som har sammenhæng til den aktuelle 
psykiatriske lidelse, undersøger sygeplejersken patientens drikkemønster og iværk‑
sætter relevant afvænning under vejledning af Mobilteamets overlæge.
 En del patienter har et større forbrug, end det er kendt af fx egen læge. Patien‑
ten har måske ikke helt overblik over, hvor stort et alkoholforbrug, han har, og har 
derfor ikke oplyst egen læge herom. En anden forklaring på divergensen mellem 
det oplyste og faktiske forbrug er, at patienten skammer sig over alkoholforbruget. 
Patientens forbrug af alkohol er ikke en kilde til glæde, som er den alment aner‑
kendte, men en vej ud af pinsel. At indse det kan måske være skamfuldt.
 Erfaringen i Mobilteamet er, at når sygeplejersken informerer om alkohols virk‑
ning, og patienten derefter nedsætter eller stopper med at drikke, kommer der ofte 
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bedring i den psykiske tilstand. Derfor anbefaler sygeplejersken altid patienten 
helt at holde sig fra alkohol i den periode, hvor han har det dårligt og er i opstart 
med medicinsk behandling. Sygeplejersken begrunder det med, at alkohol typisk 
forværrer den psykiske tilstand. Mange mærker, at de bliver mere triste, hvis de 
drikker. En anden årsag, sygeplejersken nævner for patienten, er, at alkohol forstyrrer 
medicinens mulighed for at virke. Dertil kommer, at alkohol forværrer prognosen 
for at komme sig.
 Selv om det kan skabe vanskeligheder i forløbet, at patienten har et alkoholmis‑
brug, har sygeplejerskerne i Mobilteamet gode erfaringer med at indgå holdbare 
aftaler med patienten om at stoppe misbruget. Sygeplejersken har motiverende 
samtaler med patienten, hvori følgende elementer medtænkes:

• Alkoholanamnese:
 − Hvor meget drikker patienten?
 − Hvor ofte drikker patienten?
 − Hvad er patientens tidligere erfaringer med alkohol?
 − Hvor længe har patienten haft alkoholafhængighed?
 − Har patienten oplevet abstinenser?
 − Har patienten erfaringer fra tidligere med at stoppe misbruget?
 − Hvad er baggrunden for alkoholmisbruget?

• Behandling af evt. abstinenssymptomer
• Monitorering af symptomerne på den psykiatriske lidelse
• Hvordan er effekten af den igangværende medicinske behandling?
• Opmærksomhed på overbehandling eller underbehandling i forhold til medicin
• Konkret plan for afvænning og antabusbehandling
• Løbende justeringer af aftaler og planen for afvænning

Case
En mand i 50’erne, som gennem flere år har drukket en del alkohol dagligt, henvises 
til Mobilteamet. Patienten har det rigtigt dårligt med depression. Han magter ingenting 
hverken i hjemmet, på arbejdet eller som fodbolddommer, hvor han har været meget 
aktiv. I kontakten med sygeplejersken virker det i starten som om, han ikke er særligt 
interesseret i hjælpen og er stået af.
 Der er ingen virkning af antidepressiv medicin pga. alkoholmisbruget. Patienten er 
svær at samarbejde med, men sygeplejersken får ham motiveret til, at han skal have 
hjælp af antabus og beroligende medicin, som ikke er vanedannede. Patienten får det 
gradvist bedre. Bliver mere positiv overfor sygeplejerskens tiltag, deltager mere i fami-
lielivet og genoptager fodbold.
 Afslutningsvis tages der kontakt til misbrugsrådgivning, hvor han påbegynder et 
forløb.
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Case
Patienten er en 45-årig mand med bipolar lidelse. Sygeplejersken taler med patienten 
om, at han bør holde sig fra alkohol. Patienten siger, at det ved han godt, at en genstand 
nemt fører flere genstande med sig, også selv om han på forhånd har besluttet sig for 
kun at drikke en genstand eller to. Patienten mærker ofte, at humøret ændres i negativ 
retning efter alkoholindtag.
 Der påbegyndes antabusbehandling, da patienten har brug for støtte til at stoppe 
alkoholafhængigheden. Patienten får det gradvist bedre.

Pointer om ingen alkohol

• Identificer patientens forbrug af alkohol: overforbrug/afhængighed

• Identificer patientens motivation for at drikke og informer om alkohols virkning

• Motiver for afvænning og/eller antabusbehandling. Udarbejd en plan og henvis 
evt til andet relevant tilbud.
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15. Ingen stoffer

Psykisk sygdom er ofte forbundet med tabu og for‑
domme, et vilkår der betyder, at psykiatriske patien‑
ter undertiden undlader at søge professionel hjælp. 
Konsekvensen kan være selvmedicinering ved brug 
af især hash, men også andre euforiserende stoffer. 
Hvad der starter som et forsøg på at dulme psykiske 
symptomer, kan hurtigt blive til et alvorligt misbrug og 
føre til en mere alvorlig og/eller længerevarende psykisk 
sygdom eller forværre allerede diagnosticeret psykisk sygdom (27).
 Mobilteamet screener altid patienter for misbrug af euforiserende stoffer. Hvis 
screeningen viser, at der ikke er et problem, gives dette punkt ikke mere opmærk‑
somhed. Hvis der er et problem, får punktet til gengæld stor opmærksomhed, da 
et misbrug af euforiserende stoffer i dén grad vanskeliggør patientens recovery. 
Såfremt misbruget er hovedproblemet, henvises patienten til et rusmiddelcenter el‑
ler et misbrugscenter i kommunalt eller regionalt regi. Hvis misbruget kan ophøre, 
udelukkes patienten ikke fra et forløb i Mobilteamet.
 Psykiatrisk mobilteam skal fastholde fokus på patientens bedring. Sygeplejersken 
ved, at en bedring af stemningslejet indeholder mange delelementer, som beskrevet 
i de foregående punkter. De relevante sygeplejehandlinger kan blive obstruerede, 
hvis patienten indtager euforiserende stoffer, hvilket kan vanskeliggøre en bedring. 
Det er derfor af stor betydning, at sygeplejersken ved, om patienten periodevis eller 
dagligt indtager euforiserende stoffer. Såfremt patienten har et misbrug, kortlæg‑
ger sygeplejersken dette og iværksætter relevant afvænning under vejledning af 
Mobilteamets overlæge.
 Sygeplejersken foretager stofanamnese:

• Hvad er patientens tidligere erfaringer?
• Anvender patienten stoffer aktuelt?
• Hvor længe har patienten taget stoffer?
• Beskrivelse af patientens stoftrang
• Hvordan virker stoffet på patienten?
• Har patienten erfaring fra tidligere med at stoppe misbruget?
• Hvordan skaffer patienten penge til misbruget?
• Hvad er patientens tænkning omkring anvendelse?
• Hvor hyppigt og hvilke stoffer anvendes?

I forbindelse med optagelse af anamnesen kan det vise sig, at det er relevant og 
nyttigt med en afstemning af konkret faglig viden og patientens egen overbevis‑
ning omkring brug af euforiserende stoffer. Undertiden er patientens opfattelse, 
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at brugen af euforiserende stoffer ikke har nogen betydning for den psykiatriske 
lidelse. Desuden kan patienten have en viden om den fysiske, men ikke om den 
psykologiske afhængighed.
 Kommunikation med patienten er præget af, at euforiserende stoffer er et tabui‑
seret emne. Det betyder, at sygeplejersken skal medtænke en spørgeteknik, som er 
neutral – uden ladning af ordene og med en ikke‑dømmende holdning. Mobilteamet 
har en naturlig anledning til at spørge til emnet, fordi det står på “Veje til at komme 
sig”. Det giver en unik mulighed for at spørge direkte, hvilket ofte afføder ærlige svar.
 Drøftelse af selvmedicinering kan åbne døren til en god kommunikation med 
patienten. Sygeplejersken almengør selvmedicineringen, og patienten bliver bevidst 
om, at der er andre, der er i samme båd. Verbaliseringen kan samtidig give patienten 
en oplevelse af, at sygeplejersken forstår de følelsesmæssige belastninger og angst. 
Den gode relation til patienten er fundamentet for at iværksætte sygeplejefaglige 
tiltag i relation til afvænning af euforiserende stoffer.
 Mobilteamet opstiller i samarbejde med patienten og de pårørende planer for, 
hvordan patienten kan stoppe sit misbrug. Sygeplejersken er optaget af at arbejde 
med holdbare løsninger, fx ved at give angstdæmpende pn medicin i en periode og 
sikre forebyggelse af abstinenser. Sygeplejersken ser patientens tidligere erfaring med 
at stoppe som en ressource og inddrager på forskellig vis de pårørende i planen. 
Ved misbrug af benzodiazepiner fik et ægtepar – både mand og kone – til opgave 
at tælle antallet af benzodiazepiner på hver deres skema. Misbruget havde givet 
anledning til mange skænderier mellem dem. Optællingen gav et overraskende 
resultat, hvilket drøftelsen med sygeplejersken tog udgangspunkt i.
 Nogle patienter spørger, om misbruget kan have indflydelse på at komme sig i 
forhold til den lægeordinerede medicin? Hertil må sygeplejersken svare: “Ja, det 
har stor betydning for forskellige processer i hjernen og kan forstyrre medicinens 
virkning.” Rusmidlerne er alle karakteriseret ved at gribe ind i hjernens normale 
funktion af neurotransmittere og er en forstyrrelse hjernens regulerende mekanis‑
mer. Det er vigtigt, at hjernen gives de bedste muligheder for at komme sig ved 
psykisk lidelse. Derfor er budskabet i Mobilteamets vejledning meget klart: Ingen 
euforiserende stoffer.
 Sygeplejersken har brug for kendskab til euforiserende stoffer for at forstå, hvor‑
dan de påvirker patienten.
 Betegnelsen euforiserende stoffer anvendes om psykoaktive stoffer med forskel‑
lige virkemåder:

 1.  Beroligende, sløvende stoffer såsom hash, heroin, ikke‑lægeordineret brug af 
benzodiazepiner, organiske opløsningsmidler

 2.  Stimulerende, opkvikkende stoffer såsom amfetamin, kokain (crack), ecstacy, 
khat, poppers

 3.  Hallucinogene stoffer såsom LSD og svampe.
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Case
En 22-årig mand er henvist til Psykiatrisk mobilteam grundet depression af moderat grad 
samt selvmordstanker. Patienten havde tidligere været i forskellige behandlinger, men 
uden positiv respons på den antidepressive behandling og i forhold til at komme sig.
 Sygeplejersken afdækker patientens adfærd omkring euforiserende stoffer. Det viser 
sig, at der sideløbende med gennembrud af sygdomsperioder har været et aktivt hash-
forbrug.
 Patientens egen tænkning er, at brug af hash ikke påvirker hans humør eller den 
iværksatte medicinske behandling. Dette giver anledning til en længere dialog, også om 
grundlaget for samarbejdet med Mobilteamet.
 Patientens mor bliver inddraget i behandlingen, hvilket både patient og pårørende 
er meget tilfredse med.

Case
Mobilteamet får henvist 19-årig kvinde. Hun har haft en kort indlæggelse under diag-
nosen tilpasningsreaktion. Det viser sig, at patienten har fået en knæskade, hvilket har 
svære konsekvenser for hende. Hun kan ikke passe sit arbejde og bliver fyret. Ligeledes 
har knæskaden betydet fravær af fritidsinteresser og sociale relationer. Patienten bliver 
trist og isolerer sig fra familie og venner. På baggrund af disse hændelser kommer der 
selvmordstanker.
 Mobilteamet giver vejledning i forhold til at komme sig efter belastninger. Patienten 
og sygeplejersken taler om dagstruktur og om, hvad hverdagen kan indeholde for at 
give mening for hende. Desuden forsøger sygeplejersken at støtte op om en sammen-
hængende nattesøvn, og ligeledes motivere patienten til at have kontakt og samvær 
med andre mennesker.
 Ved en samtale undrer sygeplejersken sig over, at patienten har et sløret bevidst-
hedsniveau og snøvlende tale. Sygeplejersken spørger til indtag af stoffer, og det viser 
sig, at patienten periodisk har et hash og ikke-lægeordineret medicinmisbrug, hvilket 
hun ikke havde oplyst.
 Sygeplejersken får en dialog med patienten om, hvordan hun bedst muligt kan støt-
tes til ikke at indtage stoffer, da det er vanskeligt at komme sig, når hjernen er under 
stofpåvirkning.
 Det lykkes igennem et tæt samarbejde med patientens forældre at motivere patienten 
til at påbegynde et afvænningsforløb, og derpå henvises patienten videre til et rusmid-
delcenter.
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Pointer om ingen stoffer

• Identificer om patienten anvender euforiserende stoffer

• Identificer patientens motivation for at anvende stoffer samt informer om 
konsekvenserne ved at anvende stoffer

• Motiver for at stoppe med stoffer og udarbejd plan herfor – henvis evt. til andet 
relevant tilbud
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I afslutningsfasen er den væsentligste sygeplejefaglige opgave at skabe fokus på fore‑
byggelse af tilbagefald. Det sikres, at familien er bæredygtig, når forløbet afsluttes.
 Det er vigtigt at bruge tid på afslutningsfasen, så patienten oplever afslutningen 
af kontakten som en afslutning og ikke som en afbrydelse. En afbrydelse er et ophør 
uden en planlagt afslutning, hvor man bevidst fokuserer på, hvordan kontakten skal 
afsluttes.
 I afslutningsfasen skal sygeplejersken sikre sig, at patientens tilstand er stabiliseret,  
således at patienten ikke længere er indlæggelsestruet, og således at patienten ikke 
får et tilbagefald. Det indebærer, at sygeplejersken har fokus på både de objektive 
symptomer og den følelsesmæssige reaktion, som afslutningen af kontakten har for 
patienten.
 Afslutningsfasen er kendetegnet ved at være den sidste del af Mobilteamets sam‑
arbejde med patienten og de pårørende. Det er individuelt i patientsamarbejdet, 
hvornår afslutningsfasen tager sin begyndelse. Nogle gange kan afslutningsfasen 
besluttes efter to til fire hjemmebesøg. Andre gange bliver samarbejdet af længe‑
revarende karakter, inden afslutningsfasen kan påbegyndes.
 Kontaktsygeplejerskerne kan få vejledning og støtte til at afklare fasens begyndelse 
ved at tage patientsagen op til konference. På den tværfaglige konference inddrages 
overlæge og øvrige gruppemedlemmer, og der tages bestemmelse omkring plan 
for afslutning. Det vil sige, at Mobilteamet har en kollegial konsensus omkring, at 
målet for kontakten ændres til en snarlig afslutning af patientforløbet.
 Det er sygeplejerskens observationer og faglige vurderinger, der ligger til grund 
for beslutningen om at indlede afslutningsfasen. Sygeplejersken er opmærksom på 
nedenstående elementer i forhold til at vurdere om patientens psykiske tilstand er 
stabiliseret, således at patienten ikke længere er indlæggelsestruet:

• Er patientens selvmordstanker/planer forsvundet?
• Er de psykiske symptomer aftaget?
• Hvordan er virkningen af medicinen?
• Har patienten fået mere overskud i hverdagen?
• Oplever patienten et højere energiniveau?
• Ser patienten bedre ud? Mere velsoigneret?
• Tror patienten på det går fremad? Er de pårørende enige i det?
• Viser patienten øget initiativ og ansvar for sit liv, sin sygdom, familie m.m.?

Afslutningsfasen
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Sygeplejersken har forskellige redskaber, som kan understøtte den faglige vurdering 
af patientens tilstand fx GAF score (bilag 8).
 Mobilteamets indsats overgives typisk til en anden instans fx den ambulante 
psykiatri. Patienten er derfor ikke færdigbehandlet, når kontakten afsluttes. Patien‑
ten afsluttes dog ikke, før der er en god plan for rehabilitering. En god plan bliver 
dermed også et parameter for om afslutningsfasen kan indledes.
 I afslutningsfasen betones vigtigheden af, at selvom Mobilteamet afslutter det 
konkrete samarbejde, så er der fortsat mange vigtige opgaver, som patient og på‑
rørende skal arbejde videre med.
 Sygeplejersken forsøger at motivere patienten til fortsat at komme sig, ved at 
arbejde med de 15 punkter i “Veje til at komme sig” – også selvom Mobilteamet 
ikke kommer i hjemmet længere.
 Sygeplejersken forsøger at tilføre energi og gejst til den kommende proces, hvor 
patienten ikke længere har dialog med Mobilteamet, og hvor patienten måske 
efterfølgende kan have nogle kognitive vanskeligheder.
 Sygeplejersken kan have indgående drøftelser med patienten omhandlende 
fx at tage ansvar for sin konkrete situation, hvilket kan dreje sig om at passe den 
medicinske behandling eller at afstå fra alkohol.
 Hvis patienten er henvist med depressionsdiagnose, så skal afslutningsfasen 
indeholde en status på de depressive symptomer. Dette udarbejdes ved en Hamilton‑
test. Desuden skal der udarbejdes tilbagefaldsforebyggelse, som kan være et meget 
brugbart redskab til både patienter og pårørende. På denne måde har patient og 
pårørende mulighed for at reagere på tidlige symptomer inden det måske udvikler 
sig til gennemgribende sygdom. Desuden bliver den praktiserende læge inddraget 
i advarselssignalerne, så tilbagefald kan undgås.
 Mobilteamet har ligeledes i afslutningsfasen fokus på at få defineret patientens 
kognitive vanskeligheder. Dette er vigtigt at få konkretiseret og gøres ved et konkret 
redskab, hvor vanskelighederne nedskrives. (Bilag 9).
 Sygeplejersken er vidende om, at kognitive vanskeligheder ofte er af længereva‑
rende karakter og har indflydelse på mange sammenhænge. Det er vanskeligheder, 
der måske ikke lige ses i et umiddelbart samspil med patienten, men som opleves 
som meget generende og ofte pinefulde for patienten. Det er betydningsfuldt for 
patienten at få de kognitive vanskeligheder defineret i forhold til fx at komme i 
arbejde igen. Patienten får derfor et konkret redskab, som kan vises til arbejdsgiver, 
sådan at der kan tages hensyn til kognitive vanskeligheder ved arbejdsopstart.
 I afslutningsfasen har Mobilteamet ligeledes fokus på patientens plan for me‑
dicin. Nogle patienter skal måske fortsætte en nedtrapning, efter Mobilteamet har 
afsluttet det direkte samarbejde med patienten. Andre patienter skal motiveres 
for at fastholde en medicinsk behandling efter afslutningsfasen. Vejledningen kan 
ligeledes indeholde information om bivirkningsprofil og forholdsregler.
 Via epikrisen kan der videregives anbefalinger til eventuelle justeringer fra Mo‑
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bilteamets overlæge til den praktiserende læge. Undertiden suppleres epikrisen 
med et telefonopkald, hvor temaer kan drøftes i dialogform med mulighed for flere 
nuancer.
 Det kan være vanskeligt for patienten at komme igennem afslutningsfasen, da 
patienten lejlighedsvis udvikler en form for afhængighedsforhold til sygeplejersken. 
Det kan føles svært at skulle stå alene og ikke længere have sygeplejerskens støtte 
og hjælp til at håndtere de psykiske vanskeligheder.
 Planlægningen af afslutningen er en meget individuel proces. Sygeplejersken 
er opmærksom på, at det kan være en vanskelig proces at komme igennem for 
patienten, og at der er forskellige følelsesmæssige reaktioner på denne proces ek‑
sempelvis vrede, forvirring og oplevelsen af at blive forladt.

Afslutningsfasen planlægges i samarbejde med patienten, og afslutningen af kon‑
takten introduceres for patienten i god tid. Dette sikrer åbenhed og tydelighed 
og giver patienten mulighed for at forberede sig på afslutningsfasen. Oftest er det 
Mobilteamet der lægger op til en afslutningsplan, men antal besøg aftales med 
patienten. Allerede ved andet besøg får patienten udleveret en behandlingsplan, 
hvori der står, at forløbet typisk består af to til seks besøg med mulighed for for‑
længelse. Patienten er dermed orienteret om, at det er et kortvarigt tilbud. Selve 
afslutningsfasen består typisk af to til tre besøg.
 Der er ikke en skarp adskillelse mellem arbejdsfasen og afslutningsfasen, hvil‑
ket betyder at samtidig med, at sygeplejersken har fokus på at støtte patientens 
mestringspotentiale og stabilisere patientens tilstand, omhandler kontakten også 
afslutningen af kontakten.
 I afslutningsfasen lægger sygeplejersken bl.a. op til, at patienten og de pårørende 
evaluerer forløbet: Hvilket udbytte har patienten haft af behandlingen? Føler patien‑
ten sig i stand til at stå på egne ben? Hvad vil patienten gøre fremadrettet? Hvilke 
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gode oplevelser og erfaringer har forløbet genereret? Hvilke dårlige oplevelser og 
erfaringer?
 Efter den sidste samtale har patienten en meget konkret plan for dels det videre 
forløb og dels, hvordan han kan håndtere eventuelle tidlige advarselssignaler (bi‑
lag 10).
 Opmærksomhed på tidlige advarselssignaler er en vigtig del af at forebygge til‑
bagefald. I afslutningsfasen identificerer patienten og sygeplejersken i fællesskab de 
individuelle tidlige advarselssignaler, der indikerer, at der er ubalance i patientens 
liv. Med udgangspunkt i den viden og erfaring patienten og sygeplejersken har fra 
forløbet i Mobilteamet, drøftes patientens egen håndtering af advarselssignalerne, 
og hvornår der skal søges professionel hjælp.
 Ved afslutningen af forløbet har patienten altså en plan, der beskriver konkret, 
hvem gør hvad, hvornår og hvordan: Hvad gør patienten, hvis …? Hvem kontakter 
patienten, hvis ….? Hvad hjælper patienten, når ….?

Case
Patienten fik en for hurtig afslutningsdato og reagerede med tiltagende angst og utryghed, 
da hun følte, hun blev svigtet. Patienten var utryg ved det korte tidsperspektiv. Patienten 
kontaktede Mobilteamet og fik forlænget behandlingsforløbet. Patienten havde brug for 
endnu en kontakt for at være sikker på, at hun havde kontrol over sit liv igen, og at hun 
var parat til at “stå på egne ben” uden kontakt til Mobilteamet.
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Bilag 6. Dagsplan (udarbejdet af Mobilteamet i Herning)

Bilag 7.  Uhensigtsmæssig adfærd /hensigtsmæssig adfærd (udarbejdet af Mo‑
bilteamet i Herning– inspireret af Forskningsklinikken for Funktionelle 
Lidelser)

Bilag 8.  GAF‑score (udarbejdet af Mobilteamet i Herning – inspireret af T. Haaland 
og G.R. Bloch Thorsen)

Bilag 9.  Patientvejledning (udarbejdet af Mobilteamet i Herning – inspireret af 
Louise Meldgaard Bruun)

Bilag 10. Advarselssignaler (udarbejdet af mobilteamet – inspireret af Lars Thorgaard)
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Bilag 1. Ugestrukturskema

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

07 – 09

09 – 11

11 – 13

13 – 15

15 – 17

17 – 19

19 – 21

21 – 23

Bilag 2. Råd til god søvn

Psykisk ubalance og søvnproblemer hænger sammen.

Angsten for ikke at falde i søvn forstærker søvnproblemerne.

Det er normalt at vågne i løbet af natten, især sidst på natten har man hyppige 
opvågninger.

Tag hvil frem for en lang middagssøvn.

Ro i tankerne inden sengetid. Planlæg tid til bekymringer.

Drik ikke kaffe, the, cola og chokolade efter kl. 20.

Planlæg fysisk aktivitet først på dagen.

Undgå aktiviteter der kræver koncentration og opmærksomhed inden sovetid.

Brug ikke alkohol. Alkohol giver dårlig søvn.

Vær klar til at sove inden midnat, og stå op inden kl. 9.

Når du vågner om natten, så lad være med at kigge på uret, tænde lyset eller 
andet der sætter tankerne i gang.
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Bilag 3. Screeningsværktøj

 

Generel risikovurdering 
Screening af selvmordsrisiko 
Ved indlæggelse / 1. ambulante kontakt 

Løbende i det ambulante forløb 
Ved vurdering ift. orlov og udgang 

Ved udskrivelse 
Ved psykiatrisk tilsyn 

Anvend altid screeningsspørgsmålene 
og gerne spørgsmål 6 i SSF-IIR 

 

 

Vurderet selvmordstruet: 
Udvidet risikovurdering 

SSF-IIR 
Vurdering og sikring af fysiske og 

Sikkerhedsmæssige rammer 
Inddragelse af pårørende 
Udarbejde sikkerhedsplan 

Ved selvmordsforsøg: Pierces intentionsskala 
Ved udskrivelse: Skriftlig opfølgningsplan +  

sikre ansvarlig for opfølgning 
Evt. visitation til Center for Selvmordsforebyggelse 

Dokumentation i patientjournalen 

Vurderet ikke 
selvmordstruet 

Dokumentation i  
Patientjournalen 
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Bilag 4. Sikkerhedsplan

Sikkerhedsplan Patient: Dato:

Fysisk sikkerhed
Er der i mine omgivelser tilgængelige, dødelige metoder, jeg skal bortskaffe eller 
blokere adgang til?

Advarselstegn
Hvordan ved jeg, at jeg skal bruge min sikkerhedsplan?

Hjælpemetoder
Hvad kan jeg så gøre?
Alene
Sammen med andre
Hvem kan være en hjælp
Private (navn og tlf.nr.)
Professionelle
Center for Selvmordsforebyggelse: tlf. xxxx xxxx
Psykiatrisk Rådgivningstelefon: xxxx xxxx
Vagtlægen Region Midtjylland: tlf. xxxx xxxx
Livslinjen: tlf. xxxx xxxx
Evt. andre

Hindringer
Hvad kunne få mig til at bruge den plan, vi har talt om?
Hvordan kunne forhindringen overvindes?

Overbevisning
Hvor meget tror jeg på, at planen kan hjælpe mig på en skala fra 0 – 100 %

Opbevaring
Hvor vil jeg have dette kort?
Er der nogen jeg vil vise det til?

Kontaktperson
Navn på min behandler i Centret
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Bilag 5. Pierces intentionsskala

Objektive omstændigheder ved selvmordsforsøget
Isolering:
0 = nogen til stede
1 = nogen i nærheden
2 = ingen i nærheden, ingen der kunne kontaktes __________

Timing:
0 = indgriben sandsynlig
1 = indgriben usandsynlig
2 = indgriben højst sandsynlig    __________

Foranstaltninger mod opdagelse:
0 = ingen foranstaltninger
1 = passive foranstaltninger (f.eks. undgik andre,
men gjorde ingenting for at hindre indgriben
ved at låse døre o. lign.)
2 = aktive foranstaltninger (f.eks. låste døre)  __________

Forsøg på at tilkalde hjælp:
0 = tilkaldte selv hjælp
1 = gjorde indirekte andre opmærksom på tilstanden
2 = foretog sig intet for at få hjælp   __________

Planlægning:
0 = ingen
1 = enkelte foranstaltninger (f.eks. overvejet hvor
der stod medicin, sikret sig medicin en tid før)
2 = handlingen nøje planlagt    __________

Afskedsbrev:
0 = nej
1 = brev skrevet, men ødelagt
2 = ja        __________

II. Egen beskrivelse:
Forventning om dødelig udgang:
0 = anså død for usandsynlig
1 = anså død mulig, men sandsynligheden lille
2 = anså død for sikker     __________
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Forsøgets alvor:
0 = ville ikke dø
1 = usikker
2 = ville dø      __________

Planlægning (i tanker):
0 = pludselig indskydelse
1 = overvejet handlingen mindre end en time
2 = overvejet handlingen mindre end en dag
3 = overvejet handlingen i mere end en dag  __________

Indstillingen til forløbet:
0 = glad for overlevelse
1 = ambivalent
2 = ked af, at det ikke lykkedes    __________

Behandlerens vurdering af risikoen ved forsøget:
Dødeligt udfald ud fra handlingen samt øvrige omstændigheder:
0 = sikker overlevelse
1 = uheldig hvis død
2 = død sandsynlig     __________

Dødelig udgang uden medicinsk behandling:
0 = nej
1 = usandsynlig
2 = ja        __________
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Bilag 6. Dagsplan

___________________ dag den _________________
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Bilag 7. Uhensigtsmæssig adfærd

100
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0

1. 
dag

2. 
dag

3. 
dag

4. 
dag

5. 
dag

6. 
dag

7. 
dag

Her er dit aktivitetsniveau for krævende på to af dagene.
Det har negative konsekvenser for de andre dage.
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Hensigtsmæssig adfærd

100
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0

1. 
dag

2. 
dag

3. 
dag

4. 
dag

5. 
dag

6. 
dag

7. 
dag

Her er en mere jævn fordeling af dit aktivitetsniveau, som er bedre for din psyke.
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Bilag 8. GAF‑score

Symptomer Score Funktioner

Ingen eller minimale symptomer
F.eks. mild eksamensangst.

90

81

Gode funktioner på alle områder, 
interesseret og engageret i et 
bredt spekter af social aktiviteter. 
Er social effektiv, og er stort set 
tilfreds med livet.
Kun dagligdags problemer 
og – bekymringer. Kontrolleret 
markering af uenighed med 
andre.

Forventet og forbigående 
reaktioner på psykosociale 
stressfaktorer. F.eks. 
koncentrationsvanskeligheder 
efter et skænderi.

80

71

Ubetydelig, midlertidig og 
situationsbetinget nedsat social, 
erhvervsmæssig eller skolemæssig 
funktion.
F.eks. midlertidig at komme bagud 
med opgaver.

Nogle lette symptomer.
F.eks. lettere 
nedstemthed, moderate 
indsovningsvanskeligheder.

70

61

Nogle vanskeligheder med social, 
erhvervsmæssig eller skolemæssig 
funktion. F.eks. sporadisk 
skulkning eller tyveri inden for 
hjemmet.

Moderate symptomer. F.eks. 
affladede følelser, omstændeligt 
sprog, et panikanfald af og til.

60

51

Moderate vanskeligheder i social, 
arbejdsmæssig eller skolemæssig 
funktion.
F.eks. få venner, konflikter med 
kolleger eller bekendte.

Alvorlige symptomer.
F.eks. selvmordstanker, alvorlige 
tvangsritualer.

50

41

Alvorlig forstyrrelse i social, 
arbejdsmæssig eller skolemæssig 
funktion.
F.eks. ingen venner, kan ikke klare 
at holde fast på et job.
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Symptomer Score Funktioner

En del forstyrrelse i 
realitetstestning eller 
kommunikation, dømmekraft, 
tænkning eller stemningsleje.
F.eks. talen er af og til ulogisk, 
uforståelig eller irrelevant.

40

31

Større funktionssvigt på flere 
områder, så som arbejde, skole 
eller familieforhold.
F.eks. undgår venner, forsømmer 
familien, ude af stand til at 
arbejde.

Adfærden er i betydelig grad 
påvirket af vrangforestillinger eller 
hallucinationer.
ELLER: Alvorlig forstyrrelse i 
kommunikation eller dømmekraft.
F.eks. af og til usamlet, opfører sig 
meget upassende, til stadighed 
optaget af selvmord.

31

21

Manglende funktionsevne på 
næsten alle områder.
F.eks. forbliver i sengen hele 
dagen, intet job, hjem eller 
venner.

Fare for kunne skade sig selv eller 
andre.
F.eks. selvmordsforsøg uden klar 
forventning om at dø, er ofte 
voldelig, manisk.
ELLER: Alvorlig 
kommunikationsforstyrrelse.
F.eks. snakker stort set 
usammenhængende eller er stum.

20

11

Af og til svagt i at sørge for et 
minimum af personlig hygiejne.
F.eks. meget urenlig med afføring.

Vedfarende fare for at skade sig 
selv eller andre alvorligt.
F.eks. gentagne voldshandlinger.
ELLER: Alvorlige suicidale 
handlinger med klar forventning 
om at dø.

10

1

Vedvarende svigt i at sørge for et 
minimum af personlig hygiejne.
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Bilag 9. Patientvejledning

Kognitive vanskeligheder

Dit sygdomsforløb har givet dig kognitive vanskeligheder. Kognition betyder 
tænkning.
Kognitive vanskeligheder påvirker din evne til at fungere i din dagligdag.
Desuden har dit sygdomsforløb måske reduceret din motivation og energi

Du kan måske opleve problemer med:

At opleve dig overstimuleret
At læse
At være opmærksom
At være koncentreret
At lære noget nyt
At huske
At bearbejde information
At planlægge og få overblik
At løse problemer
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Bilag 10. Advarselssignaler

Dine fire advarselssignaler

Skriv her de fire advarselssignaler, der tydeligt forudsagde din tilstand/depression.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Når du bliver opmærksom på en opblussen af et af disse symptomer, kontaktes:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Indvi gerne en nærtstående person, som du har tillid til i dette. Ofte kan andre 
tidligere notere forandringerne, end man selv kan.
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