Hvad er dine kæpheste og ømme tæer ?
V/ Dorthe Nielsen Psykiatrisk sygeplejerske

R ELAT IO NEN
Citat:
Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i

sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at

visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være

forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej
K.E. Løgstrup, Den etiske fordring, Gyldendal 1956.

M ED MEN N ESK EL IGH ED

Citat:
Fordringen er blandt andet formuleret i den gyldne regel: Alt hvad du vil, at de andre skal gøre

imod dig, det skal du gøre imod dem. Den er alt andet end en lunken regel om at gøre

gengæld Den forlanger, at vi skal fantasere os til, hvordan vi ville ønske der blev handlet imod

os, hvis vi var i den andens sted for så aktuelt at handle imod den anden på den måde

K. E. Løgstrup, Norm og spontanitet, Gyldendal, 1972.

H VOR D A N MØ D ER VI D EN EN K ELTE PATIEN T?
• Indfølingsevne
• En beskyttende og kærlig holdning

• Menneskelig varme
• Evne til at vække og genskabe håb, når håbløshed truer
• Tiltro og fravær af fortvivlelse

• Pålidelighed og forudsigelighed
• Venlighed og respekt og evne til at sætte grænser, sige nej og stimulere og frustrere optimalt
og fasespecifikt, idet det er nødvendigt at skabe udvikling og vækst

( Greben 1977)

Vi skal som plejepersonale vise patienten
Med-følelse

Med-lidende
Med-leven ; at dele skyld med.
Man lader sig røre og berøre af patienten.

Man har en grundlæggende interesse for patienten. Man stræber efter at komme den anden
imøde og forsøger at forstå den anden og hjælpe den anden til selvhjælp.
Så patienten igen kan tage: Med-ansvar, og medvirke og medarbejde

Altså; At hjælpe patienten til at mestre og håndtere konsekvenserne af sin sygdom og lidelse.

(

LARS THORGAARD OG EIVIND HAGA 2007; BIND1)

R ELAT IO NSOR D
Sam-vær
Sam-arbejde

Sam-menhold
Sam-tale
Sam-virke

Sam-vittighed er er relationsanliggende, der skabes i samspil mellem mennesker.

(

LARS THORGAARD OG EIVIND HAGA 2007; BIND1)

D EN K O G NIT IVE GR U N D MODEL

Tanker

Adfærd

Følelser

Biologi

Kramper
*Kramper
*Kendt epilepsi
*Anden kendt neurologisk lidelse

Psykiatri
Metabolisk/
respiratorisk
*Kendt diabetes, lever, nyre eller
lungesygdom
*SAT<90% med o2 eller pCO2>9
*BS<3 eller BS>15 mmol/l
*Na<125 eller Na>160 mmol/l

*Kendt misbrug
*Abstinenssymptomer
*Hallucinationer
*Svingende bevidsthedsniveau

BEVIDSTHEDSCIRKLEN

*HYPO/HYPERGLYKÆMI
*HYPO/HYPERCAPNI
*HYPO/HYPERNATRIÆMI
*HYPO/HYPERKALKÆMI
*HYPO/HYPERKALIÆMI
*HEPATISK ENCEPHALOPATI

Primær klinisk vurdering
*ABCDE vurdering og behandling
*Anamnese
*Tegn på traume
*Pupiller
*Pareser
*BS
*A-pkt
*Foetor
*Nakke-rygstivhed
*Flapping
*Tegn på stikmærker
*Petekkier
*EKG

Forgiftning
*Oplysning om indtag af alkohol
eller tabletter
*Pinpoint pupiller
*Kendt misbrug
*Stikmærker

Kardielt

*Anamnestisk oplysning om
traume
*Klinisk tegn på traume
*COMMOTIO CEREBRI
*TRAUMATISK BLØDNING

*DELIRIUM TREMENS
*TOKSISK PSYKOSE
*ORGANISK DELIRIUM
*DEPRESSIV STUPOR/KATATONI

*K<2,5 eller K> 6 mmol/l
*Ca ion<o,9 eller Ca ion>1,6 mmol/l

*ETHANOL
*BENZODIAZEPIN
*MORFIKA
*PSYKOFARMAKA
*CENTRALSTIMULERENDE STOFFER
*PARACETAMOL
*SALICYLAT
*KULILTE

*EPILEPSI
*SYMPTOMATISK

Traume

Hypotermi

*Lipothymi

*Tp < 35°C

*ARYTMI
*HYPOTENSION

*HYPOTERMI
*HJERTESTOP

Cerebrovaskulært
*Pludseligt debut hvp eller
bevisthedspåvirkning
*Akutte neurologisk udfald
(hemiparese, afasi)
*Traume
*Ændret adfærd
*APOPLEXIA CEREBRI
*SAH
*KRONISK SUBDURALT HÆMATOM

Infektion
*Feber
*Nakke eller rygstivhed
*Opkastning
*Ændret adfærd
*Hovedpine
*Petekkier
*Infektionsanamnese
*Sepsiskriterier
*SEPSIS
*MENINGITIS
*ENCEPHALITIS
*ABSCES

D EL IR Ø SE T IL STA N D E SYM PTO M ER
Psykomotorisk forstyrrelse med > /et af følgende:
1: Hurtige skift fra hypo- til hyperaktivitet
2: Øget reaktionstid
3: Øget eller nedsat talestrøm.
4: Tendens til sammenfaren.

Kognitive Forstyrrelser :
1: Svækkelse af umiddelbar genkaldelse
2: Desorientering i tid og sted
3: Bevidsthedsuklarhed i form af nedsat opfattelse af omgivelser og svækket opmærksomhed.

Forstyrret nattesøvn med >/et af følgende:
1: Søvnløshed eller inverteret nattesøvn
2: Natlig forværring af symptomerne.
3: Urolige drømme og mareridt.

Akut indsættende og flukurerende forløb.

Å R SA G ER T IL D EL IR Ø SE T IL STA N D E
• Farmaka og giftstoffer f.eks:

Antikolenerge farmaka, Anxiolytika og hypnotika, Levodopa, Steroider , alkohol og organiske
opløsningsmidler.

• Interkranielle sygdomme f.eks:
Encephalitis, hjernetraume, tumorer, intrakranielle blødninger.

• Ekstrakranielle sygdomme f.eks:
Infektioner( lunge, uvi) Hypoxi, lever-, nyre-, hjerte-, lungesvigt, thyreoidea hypo/hyper.
hypoglykæmi, vitaminmangelsygdomme( vitamin B), elektrolytderangement, obstipation.

• Postoperative forløb f.eks:
Smerter, hypoxi, blodtab.

• Ekstrem angst og uro ifb med visse psykoser.

• Medicin- og alkoholabstinens.

STR ESS - B EL A STN IN GER

Følelsesmæssig reaktion

(Angst, depression, uspecifik)

___________________________________________
Kognitiv reaktion

(Hukommelse, koncentration)

_______________________________________________
Kropslig reaktion

(Uspecifik hypersensitivitet over for kropslige symptomer )

Autonome arousaler
Kardiopulmonal arousal:
Mundtørhed, varme- eller koldsveden, rysten eller sitren, ”Sommerfugle i maven”
hjertebanken, rødmen
eller blussen, trykken i brystet svaghedsfornemmelse, forpustethed, lufthunger

Gastrointestinal arousal :
Kvalme, løse afførringer, diarre,

mavesmerter, oppustethed, opstød, forstoppelse. opkastninger,

brændende fornemmelse

Muskuloskeletal arousal :
Smerter i arme eller ben,muskelsmerter, følelse af lammelse, rygsmerter,
Smerter der flytter sig, dødhedsfornemmelse/snurren

Psykosebegrebet
• Personlighedsændret – ”fremmedhed”
• Adfærd – ikke tilpasset virkeligheden
• Formel og emotionel kontakt er vanskelig.
• Tale, skrift, adfærd og motorik giver indtryk af ændret

virkelighedsopfattelse – realitetstab
• Benægter at befinde sig i en abnorm tilstand

• Kan ikke fortrænge og dermed afsvække angst og skyld.

Voldsrisiko vurdering
• Forvirring: Pt opfører sig åbenlyst forvirret og desorienteret. Ikke orienteret i tid, sted og person.
• Irritabilitet: Pt bliver let irriteret, tåler dårligtandres tilstedeværelse. Kan ikke behovsudsætte.

• Støjende adfærd: Pt råber i stedet for at tale, smækker med døre etc.
• Verbale trusler: Verbale udbrud, der har til hensigt at ydmyge eller skræmme.

• Fysiske trusler: Aggressiv kropsholdning, knytter næver, griber fat i en.
• Angreb på ting: Kaster m/ting, slår på og sparker eller skader genstande i rummet.
Brøset violence checkliste

Konfliktnedtrapning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deescalations tips. Egne erfaringer.

Præsenter dig. Giv hånd.
Tal og tænk roligt. Vær rolig i tanke og tale
Spørg ind til pt. Hvordan har du det ? Hvad sker der med dig lige nu? Er der noget der gør ondt?
Spørg ind til om pt er i vanskeligheder eller hvad der skete inden pt blev vred/opkørt/urolig.
Lad pt vide at du er der for at lytte- blive klogere på hvad der er sket og hjælpe med det der er muligt.
Såfremt du er bange for pt. Find en medpersonale og støt hinanden.
Fortæl pt at han råber og det gør dig utryg. Tal stille og sagte så pt skal anstrenge sig for at høre.
Såfremt pt råber og bander; reager med et nik for at vise du hører. Forhold dig i ro.
Understreg at du er her for at hjælpe pt og gerne vil tale med ham.
Tilbyd samtale venligt. Tillad pt stilletid/ tænkepauser til at svare.
Respekter behov for at kommunikere på forskellig vis ( find opdag forskellige hindringer; sprog /kultur angst / forlegenhed/
skam og skyld.
Vis pt tillid støt og opmuntre ved ethvert forsøg der udvises for at berolige sig selv,
Det er vigtigt at tale om de ting der gjorde pt vred for på den måde at kunne ændre på tingene.
Accepter betydningen af situationen for pt. Bagatelliser aldrig !
Spørg om der andet du kan gøre/ hjælpe med
Orienter pt om tavshedspligten, understreg dog at vi i personale gruppen deler den viden vi har.

