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Indledning
Denne lærebog er en videreudvikling af Psykiatri - sygepleje og sygdomslære. Den er primært skrevet til social- og sundhedsassistentelever, men henvender sig også til færdiguddannede social- og
sundhedsassistenter.
Psykiatrien debatteres meget i disse år, og de sindslidendes vilkår
er ofte i offentlighedens søgelys. De psykiatriske lidelsers hyppighed
betyder, at mange mennesker kommer i kontakt med det psykiatriske
behandlingssystem, og der stilles med rette store faglige krav til sundhedspersonalet.
Psykiatrien er også kendetegnet ved at være et arbejdsfelt, hvor
mange faglige discipliner mødes. Der er mange måder at forstå den
sindslidendes reaktioner, symptomer og adfærd på.
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Forfatterens værdier og holdninger til psykiatrien

De værdier, der ligger til grund for denne bogs beskrivelse af støtten
til den sindslidende, er: tillid, respekt og accept, lydhørhed og rummelighed, ligeværdighed og en opfattelse af, at alle mennesker har
brug for såvel fysisk, psykisk som social stimulering og udvikling. De
individuelle behov og ønsker må altid danne basis for samarbejdet
mellem social- og sundhedsassistenteleven og det sindslidende menneske. Vi beskriver den generelle psykiatri, men ved at bruge hverdagsbilleder gennem hele bogen viser vi, hvordan støtten kan tilpasses individuelt til det enkelte menneske.
For at social- og sundhedsassistenten kan danne sig et solidt fagligt
grundlag, der matcher samfundets behov, ønsker vi at beskrive et
nuanceret syn på psykiatrien. Vi ser på den sindslidende som et menneske med nogle særlige problemer, der må forstås ud fra den betragtning, at ethvert menneske er et kompliceret væsen. Den menneskelige
psyke må forstås som et samspil mellem tænkning (kognition),
følelser (emotioner) og biologi, og udviklingen foregår i et socialt
samvær med andre mepnesker. Vi mener, at den mest frugtbare støtte
gives, når disse fire aspekter går hånd i hånd.
Bogens anvendelse

Den nuancerede beskrivelse af psykiatrien betyder, at bogens indhold
er mere omfattende, end det pensum social- og sundhedsassistent7
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eleverne skal gennemgå. Det er ikke forfatternes hensigt, at hele
bogen skal læses i social- og sundhedsassistentelevernes psykiatriske
teori- og praktikperiode. I denne uddannelsesperiode vil det være
hensigtsmæssigt at udvælge relevante dele i forhold til teoriundervisningens indhold og praktikstedernes uddannelsestilbud. Disse dele
kan udvælges med hjælp fra underviser eller praktikvejleder.
Ud over at være grundbog i social- og sundhedsassistentuddannelsen kan den tjene som opslagsbog og temabog for social- og sundhedsassistenter, der arbejder med sindslidende.
Når social- og sundhedsassistenteleverne står over for deres første
møde med det sindslidende menneske og med psykiatrien, melder der
sig mange spørgsmål, heriblandt de følgende:
ea, Hvad betyder de psykiatriske fagudtryk?
ea, Hvilket arbejde forventes det, at jeg skal udføre (fortæl mig,

hvad jeg skal gøre/ikke gøre) og hvorfor?
ea, Hvad skal jeg sige, og hvordan skal jeg forholde mig over for den

sindslidende?

Som svar på disse spørgsmål introducerer vi de mest anvendte fagudtryk, som "oversættes", første gang de bruges i bogen. Bag i bogen er
der et stikordsregister, der gør det nemt at finde de steder, hvor begreberne er forldaret.
Vi har lagt vægt på, at social- og sundhedsassistenteleven skal
lære, hvilke data der skal indhentes, og hvilke observationer der skal
foretages ved de mest almindelige psykiatriske problemer. Vi vil give
konkrete eksempler på, hvordan social- og sundhedsassistenten kan
kommunikere og samarbejde med de sindslidende, de pårørende og
det øvrige personale.
Mennesker med sindslidelser er brugere af alle områder i sundhedsvæsenet, både somatiske og psykiatriske hospitaler og tilbud i
primær sektor. Indholdet i denne bog er relevant for alle social- og
sundhedsassistenter, der arbejder med sindslidende mennesker, uanset hvor i sundhedsvæsenet de er ansat. Vi undlader derfor at bruge
ordet "patient", som angiver, at personen er indlagt eller har anden
kontakt til et hospital. I kapitlet "Sygepleje og tvang" bruger vi benævnelsen "patient", fordi sindslidende mennesker, der er undergivet
tvang, altid vil være indlagt i psykiatrisk afdeling og derfor altid vil
være patienter. Her bruger vi også betegnelsen "sygepleje" for at tyde8

liggøre, at der ved tvang kræves viden om specifik sygepleje ud over
den grundlæggende sygepleje.
Nyskabelser

z
C

Som noget nyt bruger vi begrebet "støtte" til at beskrive social- og
sundhedsassistentens ansvarsområde. Ud over grundlæggende sygepleje rummer dette også "sammensatte omsorgsopgaver og aktiverende arbejde, herunder stimulering af fysiske, intellektuelle og kreative
funktioner" (Bekendtgørelse 1073, § 17).
Bogen indeholder en beskrivelse af kognitiv teori og den støtte, der
udspringer heraf. Det er en psykologisk teori, som i disse år vinder
frem i psykiatrien.
Beskrivelsen af terapeutisk kommunikation er udvidet. Emnet
gennemgås ud fra forskellige kommunikationsteorier, og der gives
eksempler på, hvordan teorierne kan bruges i praksis.
Vi har bestræbt os på at styrke det sociale element i denne bog. Det
har vi gjort ved dels at styrke beskrivelsen af netværksarbejdet. Dels
ved at give mange eksempler i hverdagsbillederne på, hvordan teorien
og handlingsforslagene kan bruges i primær sektor.
Vi har styrket beskrivelsen af det gode arbejdsmiljø og den betydning, det har for den støtte, som personalet er i stand til at tilbyde det
sindslidende menneske.
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Bogens opbygning

Del 1 - Generel viden - består af kapitel 1-5. Her får du en baggrundsviden, der kan bidrage til at forstå de rammer, den psykiatriske støtte
udøves inden for. De to første kapitler er en introduktion til det psykiatriske arbejdsområde set i et historisk perspektiv. I kapitel 3, 4, og 5
beskrives psykologiske grundbegreber inden for kognitiv teori, psykodynamisk teori og tilknytningsteori. Disse kapitler danner grundlag
for, at du kan forstå det sindslidende menneske.
Del 2 - Støtte - består af kapitel 6-14 og indeholder beskrivelser af
den praktiske støtte til det sindslidende menneske. I kapitel 6 beskrives almen observation af psykiatriske symptomer, og i kapitel 7 gives
en grundig indføring i almene principper for støtte. Disse principper
beskrives ud fra en model, som også danner grundlag for opbygningen af de følgende kapitler, hvor vi beskriver den specifikke støtte, der
gives til sindslidende med forskellige psykiatriske problemstillinger.
Kapitel 8 og 9 beskriver støtten i forhold til to områder, som mange
sindslidende personer har problemer med, nemlig angst og psykose.
9
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Kapitel 10-13 beskriver den støtte, der gives til mennesker, der har
særlige behov pga. depression, mani, demens eller misbrug. Kapitel
14 indeholder en beskrivelse aflov om frihedsberøvelse og anden
tvang i psykiatrien, samt af den sygepleje, som patienter undergivet
tvang har behov for.
Del 3 - Sygdomslære og farmakologi - består af kapitel 15-26 og
er tænkt som opslagsdel. Her beskrives den psykiatriske sygdomslære
ud fra det psykiatriske diagnosesystem lCD-lO. l kapitel 26 rundes
bogen af med en beskrivelse af psykofarmakologi.
Hermed ønsker vi rigtig god læselyst.
Redaktør
Marin Hansen
København, 2004
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Kapitel 1.

Fra overtro til
moderne psykiatri
Når vi skal forstå, hvordan vi i dag ser på psykisk sygdom, er det værd
at undersøge, hvordan dette syn har ændret sig gennem tiderne.
Historien kan på den ene side hjælpe os til at blive mere præcise angående de værdier, vi ønsker, skal præge omgangen med de sindslidende medborgere, bl.a. ved at minde os om de værste fejltagelser, så vi
kan undgå dem. på den anden side kan historien give os en bedre forståelse for det moderne syn på psykisk sygdom og bl.a. vise os, at
samfundet til en vis grad stadig præges af tidligere tiders forestillinger, selvom vi måske ikke ønsker det.
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Middelalderen og reformationstiden
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så langt tilbage, som man kender beretninger om menneskers liv, er
der blevet fortalt om personer, der blev ramt af galskab. Der har knyttet sig mange myter og forestillinger til sådanne mennesker, fordi
deres opførsel var så fremmedartet, uforståelig og ofte også skræmmende. Nogle troede, at galskab var gudernes hævn, andre, at det
skyldtes besættelse af onde ånder, og andre igen, at det var en gave
fra guderne, som gav de pågældende mennesker særlige talenter.
Indtil for ca. 150-200 år siden omtalte man afvigende adfærd som
"galskab" eller "vanvid", og man skelnede ikke mellem forskellige former for problemer, som medførte afvigende adfærd. Vagabonder, tiggere, sindssyge, epileptikere og åndssvage kunne fx alle falde inden
for denne kategori. Der var heller ikke egentlige behandlingstilbud,
som vi kender dem i dag. Omsorgen var overladt til familien, landsbyen eller de mange klostre, som voksede frem i Danmark i middelalderen. De fleste "gale" levede en tilværelse i fattigdom, de var udstødte og uglesete, og deres uforståelige adfærd må have virket
skræmmende og indimellem truende, hvilket var medvirkende til
yderligere at marginalisere og stemple, stigmatisere, dem.
Sjællandske lov

I 1236 udgav Kong Erik "Sjællandske Lov", som var den første danske
lov, hvori samfundets pligter over for de gale, eller "den, der mister sit
vid", blev beskrevet. Loven pålægger familien og landsbyfællesskabet
at tage vare på "den gale". Fattigdommen var stor, og det var ofte en

byrde for en familie at være forpligtet til at tage sig af en "gal", som
ikke kunne bidrage til familiens overlevelse. "De gale" levede derfor
ofte under kummerlige kår, og nogle blev livet igennem holdt indespærrede i små aflukker, som blev kaldt dårekister eller beplankningsrum. Eller de vandrede rundt på vejene som hjemløse tiggere.
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Figur 1.1.
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Klosterhospitaler og overtro

I middelalderen blev der bygget katolske klostre med klosterhospitaler overalt i Danmark, og som et udslag af kristen velgørenhed tilbød
de midlertidigt husly og mad til omstrejfende mennesker, heriblandt
"de gale". Men gammel overtro blandede sig med kristendommen, så
troen på hekse og trolde levede side om side med den kristne tro. Det
var en almindelig opfattelse, at sindssygdom skyldtes besættelse med
onde ånder, eller at man var i pagt med Djævelen, og i så fald blev
man anset for at være heks. Straffen for dette var heksebrænding, og
det er sandsynligt, at der har været sindslidende blandt de, der blev
brændt som hekse.

Oplysningstiden

14

Oplysningstiden, som i Danmark faldt i årene 1720-1790, var en
periode med stærk vækst i forskellige videnskaber, fx astronomi,
matematik og fysik. Man ønskede et opgør med middelalderens overtro og mystik, som man ville erstatte med fornuft og logik. Idealet var,
at der gennem oplysning og uddannelse kunne skabes orden og vækst

i samfundet, og der opstod en politisk interesse for et stadig mere velorganiseret samfund.
Det påvirkede omsorgen for de sindslidende på den måde, at myndighederne i højere grad forsøgte at påtage sig forpligtelsen for deres
velfærd. Der var ikke tale om offentlig forsorg, som vi kender det,
hvor vi på demokratisk vis og via skatten sikrer hjælp og omsorg til de
trængende. Derimod var det embedsmænd, som forvaltede kongens
lov i sogne og købstæder og udstedte regler om den hjælp, der skulle
gives fattige og nødstedte. Men pengene i samfundet var små, og der
blev kun afsat det allermest nødvendige til driften af disse opholdssteder og sygehuse, så nøden blandt de sindslidende var stor. Der var
mangel både på fysiske livsnødvendigheder og på menneskelig forståelse og omsorg.
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Psykisk sygdom - et lægevidenskabeligt anliggende

En konsekvens af oplysningstidens interesse for videnskab og forskning var, at lægevidenskaben udviklede sig fra 1700-tallet. I 1800-tallet begyndte lægerne at interessere sig for sindssygdomme, og psykiatrien opstod som et lægevidenskabeligt speciale. Man begyndte at systematisere de psykiske symptomer i kategorier, der kunne diagnosticeres som særlige sindssygdomme, og en af de vigtigste klassifikationer blev skabt af den tyske læge Emil Kraepelin (1856-1926), hvis
diagnosesystem har dannet baggrund for mange senere systemer. I
dag arbejdes der efter systemetICD-10 (se kapitel 15).
Efterhånden udviklede der sig to fundamentalt forskellige opfattelser af årsagen til sindslidelser, nemlig en biologisk og en psykologisk.
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Den biologiske retning

Nogle læger forsøgte at finde biologiske årsager til sindslidelser, og en
af de sindslidelser, hvor man havde held til dette, var syfilis. Syfilis er
en kønssygdom, som i sit tredje og sidste stadium medfører en særlig
slags sindssygdom kaldet dementia paralytica. I begyndelsen af 1900tallet opdagede man, at syfilis skyldes smitte med en bakterie. Det gav
blod på tanden til at finne lignende forklaringer på andre sindssygdomme. Det er lykkedes at påvise en sammenhæng mellem en særlig
form for psykoser, der skyldes visse forgiftninger. Men de øvrige sindslidelser kan man ikke finde nogen sikker biologisk forklaring på.

15

Den psykologiske retning

Andre læger mente, at psykisk sygdom havde psykologiske årsager.
Nogle mente fx, at store belastninger og psykiske chok kunne udløse
psykisk sygdom, en opfattelse, som stadig er anerkendt, og som ligger
til grund for megen psykologisk behandling i dag.
på mange måder var den psykologiske skole præget af gamle myter
og forestillinger om årsagerne til sindssygdom. For eksempel mente
nogle læger, at de sindslidende var personer i moralsk fordærv, og at
de kunne helbredes ved hjælp af opdragelse.
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Behandlingsmetoder
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Der opstod nogle besynderlige behandlingsmetoder, heriblandt nogle,
som vi i dag ville kategorisere som barbariske og nærmest tortur. Eksempler på sådanne "behandlinger" er brækkure og svingkure. Ved
brækkuren skulle den sindslidende drikke et brækfremkaldende middel, og ved svingkuren blev den sindslidende fastspændt i en svingarm, hvorefter han blev hvirvlet så hurtigt rundt, at han kastede op.
Opkastningen skulle fremkalde et så stort ubehag hos den sindslidende, at det ville få vanviddet til at forsvinde. Man kunne også forsøge
at fremkalde forskrækkelse, fx ved at føre den intetanende sindslidende over en bro med en faldlem i, hvorefter han faldt ned i en kold å.
Man formodede, at forskrækkelsen virkede helbredende på psykotiske
vrangforestillinger. Disse "behandlinger" havde ingen virkning på
sindssygdommen. Tværtimod påførte de den sindslidende et ubehag
og en angst, der må have forværret hans psykotiske symptomer.
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Figur 1.2.

Den sindslidende blev
fastspændt
og hvirvlet
hurtigt
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Figur 1.3. Den sindslidende kunne sidde fastspændt dagen lang. Nødtørften blev besørget
gennem et hul i stolens sæde
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Andre behandlingsmetoder var mere humane, men ikke mindre
besynderlige. For eksempel indførte man nogle steder træning i social
adfærd, fx ved at lade de sindslidende deltage i små teselskaber på
sygehuset. Tanken var, at man kunne opdrage den sindslidende ud af
det moralske fordærv, der angiveligt skulle være årsagen til sindssygdom.
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1800-tallets anstalter

I løbet af 1800-tallet blev der bygget flere store hospitaler til de sindslidende, fx Sct. Hans Hospital, anstalterne i Risskov, Oringe, Viborg
og Middelfart. Tanken med disse store institutioner var, at de både
skulle tjene som behandlingssted og bolig for de sindslidende. Mange
sindslidende tilbragte det meste af deres voksenliv på anstalterne, og
de udgjorde en vigtig asylfunktion for de sindslidende. Personalet
bestod af vågekoner, som ikke havde nogen form for uddannelse, og
hvis vigtigste funktion var almindeligt husarbejde såsom at sørge for
tøjvask, at tænde kakkelovnen og gøre rent. Arbejdsdagen var lang,
tonen var hård, og forståelsen og tolerancen for de sindslidende var
lille.
Forholdene var på mange måder kritisable, fordi hospitalerne var
dårligt udstyrede, men de sindslidende kunne dog finde nogenlunde
sikkerhed og få dækket de mest nødvendige livsfornødenheder såsom
mad og tøj på kroppen.
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Moderne psykiatri
Anstalterne udviklede sig til 1900-tallets psykiatriske sygehuse, hvor
viden om psykisk sygdom, pleje og behandling voksede, og hvor de
sindslidendes forhold forbedredes i takt med den almindelige velstandsstigning i samfundet. Imidlertid var der jævnligt kritik af forholdene på sindssygehusene, hvor personalet havde stor magt over de
indlagte og ikke altid forvaltede denne magt på en juridisk og etisk
forsvarlig måde. Et af de eksempler på overgreb, som rystede offentligheden, var Middelfart-sagen fra 1984, hvor nogle plejere blev
suspenderet for at bruge vold og uberettiget tvang over for de indlagte
patienter.
I slutningen af 1900-tallet blev psykiatrien i stadig større grad
udlagt til primærsektoren, og antallet af psykiatriske sengepladser
blev stærkt reduceret.
17
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I slutningen af 1800-tallet blev de første sygeplejersker uddannet, og
dermed introduceredes nogle nye tanker om, at de sindslidende
havde krav på en anstændig behandling og pleje. I erkendelse af de
mange og komplekse problemer, som sindslidende har, blev der i midten af 1900-tallet ansat stadig flere personalegrupper i psykiatrien, og
dette omfattende tværfaglige samarbejde karakteriserer den moderne
psykiatri. Det drejer sig om sygeplejersker, plejere, ergoterapeuter,
fysioterapeuter, socialrådgivere, psykiatere, pædagoger og psykologer.
Social- og sundhedsassistenterne er den sidst tilkomne personalegruppe.
Den moderne psykiatri præges af et højt uddannelsesniveau blandt
personalet og dermed en høj grad af bevidsthed angående de sindslidendes behov og problemer. Men når der er så mange faggrupper, der
skal arbejde sammen om at give de sindslidende det bedst mulige tilbud om støtte og behandling, stiller det krav om, at de forskellige faggruppers ressourcer og forskelligheder benyttes bevidst i et tværfagligt samarbejde, for at alle ressourcer kan komme de sindslidende til
gavn.
Den medicinske revolution

18

Der var megen forskning i udviklingen af lægemidler til de sindslidende, og i 1940'erne opdagede man, at maniodepressiv sindslidelse
kunne behandles med medicin, nemlig MAO-hæmmere og tricykliske
antidepressiva (se kapitel 26). Ligeledes fandt man nogenlunde samtidig ud af, at litiumsalte både kunne stabilisere og forebygge maniske
tilstande. Det betød, at sygdomsforløbene for de maniodepressive
sindslidende blev både færre og betydeligt kortere.
I begyndelsen af 1950'erne skete der for alvor et gennembrud i den
farmakologiske behandling af sindslidelser, da nogle læger i Frankrig
opdagede, at klorpromazin (Largactil ®) havde en effekt på skizofrene
psykoser. De skizofrene patienter blev roligere, og deres psykotiske
symptomer dæmpedes. Det var første gang, at lægerne rådede over et
middel, der kunne ~ildne de sindslidendes symptomer, og det var
starten på den gruppe lægemidler, der kaldes antipsykotika. Dette
gennembrud forårsagede det, som er blevet kaldt revolutionen i de
psykiatriske sygehuse. Sindslidende, som havde opholdt sig i årevis på
sindssygehuse, og som blev betragtet som håbløse kroniske tilfælde,
kunne nu flytte til åbne afsnit eller mindre boenheder på sygehusene,
de kunne deltage i beskæftigelse, og de fik social kontakt til andre
mennesker. For mange sindslidende var der tale om en forbedret livs-

kvalitet, som hverken de selv eller de ansatte i psykiatrien havde turdet håbe på.
Siden viste det sig, at klorpromazin havde nogle bivirkninger, der
ikke forsvandt, hvis man holdt op med at tage medicinen (dvs. de var
irreversible), og derfor bruges midlet ikke længere. Disse bivirkninger
viser sig ved smaskende og rullende tungebevægelser og kaldes tardive dyskinesier. Der udvikles stadigvæk nye antipsykotika, men der er
endnu ikke udviklet medicin helt uden ubehagelige bivirkninger. De
moderne antipsykotika har dog ikke irreversible bivirkninger, idet
bivirkningerne forsvinder, når man ikke tager medicinen (se kapitel
26).
Den medicinske behandling har været genstand for megen diskussion og modstand blandt både de sindslidende og behandlere. på den
ene side anerkendes medicinen for at mildne symptomerne og forbedre tilværelsen for de sindslidende, fordi den letter symptomerne og
gør de sindslidende mere udadvendte og dermed i stand til at skabe
sig et indhold i livet. på den anden side oplever mange sindslidende,
at medicinen påvirker deres sind, så deres følelsesliv bliver fattigere,
og at bivirkningerne ofte er uacceptable. Medicinen er bl.a. blevet
kaldt en kemisk spændetrøje. Medvirkende til modstanden mod medicin er, at den kan bruges som tvangsbehandling, og derfor indimellem
bliver set som et magtmiddel.
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Antipsykiatrien

En af de mest indflydelsesrige bevægelser i moderne psykiatri er den
antipsykiatriske bevægelse, som blev startet i England i begyndelsen
af 1960'erne af psykiateren Ronald D. Laing. Antipsykiatrien opstod
som protest mod de psykiatriske lægers ekspertvælde og sygeliggørelse af de sindslidende, som det bl.a. illustreres i filmen "Family Life".
Sindslidelse opfattes som en sund reaktion på sygelige familie - og
samfundsforhold. Behandlingen er psykoterapi og skal give den sindslidende mulighed for at gennemleve tidlige udviklingstrin for derved
at hele tidlige skader.
Antipsykiatrien eksisterer ikke i sin rendyrkede form længere, men
inspirationen herfra lever og har bl.a. sat fokus på, at de sindslidende
er ligeværdige borgere i samfundet, som har krav på at blive behandlet med respekt og forståelse, og som er eksperter i deres eget liv.
Det sociale aspekt i psykiatrien

De sidste 30 år har der være en stigende opmærksomhed på, at sindslidendes problemer ikke kan forstås eller afhjælpes uden at forstå den
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sociale sammenhæng, som den sindslidende fungerer i. Det drejer sig
fx om at støtte familien, styrke den sindslidendes ressourcer og at forstå og træne hans reaktioner i sociale sammenhænge. Også politisk er
der større opmærksomhed på, at sindslidende er medborgere, der har
krav på at kunne indgå i sociale aktiviteter på lige fod med andre samfundsborgere. Mange steder arbejdes der målrettet med at udvikle tilbuddene til de sindslidende, og der har i de seneste 10 år været stor
politisk vilje til også at forbedre de materielle forhold. Det har bl.a.
betydet, at der er blevet bygget bofællesskaber, at mange psykiatriske
afsnit har fået enestuer, og at der er sat forskellige aktiviteter i gang
for de sindslidende.
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Aktivitet på værksted
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Tidligere troede man, at galskab skyldtes gudernes hævn, besættelse af onde
ånder, eller at det var en gave fra guderne

~

Omsorgen var overladt til familien, landsbyen eller de mange klostre, og de

•

fleste "gale" levede en tilværelse i fattigdom og elendighed
~

Psykiatrien opstod som et lægevidenskabeligt speciale i 1800-tallet

~

Nogle læger forsøgte at finde biologiske årsager til sindslidelser, andre læger
ledte efter psykologiske årsager
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Der opstod en del barbariske behandlingsmetoder
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I løbet af 1800-tallet blev der bygget flere store sygehuse, men forholdene
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var stadig på mange måder kritisable
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I 1900-tallet forbedredes de sindslidende menneskers forhold i takt med
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den almindelige velstandsstigning i samfundet.
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I begyndelsen af l 950'erne forårsagede et gennembrud i den farmakolo-
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giske behandling "revolutionen i de psykiatriske sygehuse"
~

Der var i sidste halvdel af 1900-tallet jævnligt kritik af magtmisbrug på de
psykiatriske sygehuse

~

Antipsykiatrien opstod som protest mod de psykiatriske lægers ekspertvælde
og sygeliggøreise af sindslidende mennesker

~

Den moderne psykiatri karakteriseres af et højt uddannelsesniveau blandt
personalet og et omfattende tværfagligt samarbejde

~

I disse år er der en stigende opmærksomhed blandt professionelle på det
sociale aspekt i støtten og behandlingen

~

Der har i de seneste IO år været stor politisk vilje til generelt at forbedre forholdene for de sindslidende medborgere.

Samfundets tilbud til sindslidende
Den moderne psykiatris tilbud til de sindslidende falder i princippet
på tre områder, nemlig
~

Sygehuspsykiatri

~

Distriktspsykiatri

~

Socialpsykiatri
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Figur 1.4.

Oversigt over samfundets tilbud

Det er meget forskelligt, hvordan tilbuddene i de tre områder udmøntes i amter og kommuner landet over. Her gennemgås de mest
gængse tilbud, men det vil være nødvendigt for dig at undersøge forholdene nærmere det sted, du arbejder.
Sygehuspsykiatrien

I de psykiatriske sygehuse findes tilbuddene til de sindslidende mennesker, der er for syge til, at de kan behandles i eget hjem. De psykiatriske afsnit findes enten i de psykiatriske sygehuse eller i somatiske
sygehuse, hvor der er psykiatriske specialafsnit. Organisationen af de
psykiatriske behandlingstilbud i sygehusene ændrer sig meget i disse
år, og der er variationer fra amt til amt.
Lukkede afsnit
22

på et lukket afsnit indlægges mennesker, der er akut og svært sindslidende, og som derfor har brug for særlig intensiv observation, støtte

og behandling. Det drejer sig fx om psykotiske eller selvmordstruende
mennesker eller om personer med akut delir (se kapitel 9, 10 og 17).
på et lukket afsnit er yderdørene låst, og vinduerne kan kun åbnes
en anelse. Formålet er at forhindre, at de sindslidende kan komme ud
og derved komme til skade. Derudover findes en række andre sikkerhedsforanstaltninger, der også har til formål at forebygge, at de sindslidende gør skade på sig selv eller andre. på lukkede afsnit er personalenormeringen højere end i øvrige afsnit, da de sindslidende har
brug for megen observation og støtte. I kapitel 7 vil de særlige sikringsforanstaltninger, som kan ses på et lukket afsnit, blive beskrevet.
Abne afsnit

Skærmede
enheder

Specialafsnit

Gerontopsykiatriske afsnit

Retspsykiatriske afsnit

De åbne psykiatriske afsnit svarer til den type sygehusafsnit, der findes i somatikken, dvs. de indlagte kan gå og komme, som de vil. Der
er både afsnit for døgnindlagte, daghospitaler og ambulante tilbud.
på denne type afsnit er de sindslidende ikke så svært syge, som de er i
lukket regi, og sikkerhedsforanstaltningerne er derfor heller ikke så
udprægede.
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En skærmet enhed i sygehusene er en særlig del af et åbent afsnit,
hvor der kan foregå en intensiv observation, støtte og behandling af
akut syge patienter, der har brug for dette. Man kan sige, at den skærmede enhed fungerer som en lukket del af det åbne afsnit, dog uden
at der kan låses af på helt samme måde som i lukkede afsnit.
Skærmede enheder ses også andre steder, fx i hjemmeplejen, hvor
der mange steder etableres skærmede enheder for demente, fx som en
del af et plejecenter. I de skærmede enheder i psykiatrisk regi gælder
Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (se kapitel 14). I
andre skærmede enheder må der ikke forekomme tvangsforanstaltninger ud over de muligheder, Serviceloven giver (se kapitel 12).
Der findes forskellige former for specialafsnit, som både kan være lukkede og åbne. Her skal der blot nævnes de mest gængse, og i øvrigt vil
vi henvise dig til at undersøge tilbuddene det sted, du arbejder.
Dette er afsnit for mennesker med sindslidelser, der kan henføres til
alderdom. Man ser ældre med alle former for psykiatriske lidelser,
ligesom befolkningen (øvrigt, men ofte er det især mennesker med
demens, der er indlagt på gerontopsykiatriske afsnit. Der findes både
åbne, lukkede og skærmede gerontopsykiatriske afsnit (se kapitel 12
og 16).
I denne type afsnit indlægges sindslidende, der har begået strafbare
handlinger, eller personer, der skal observeres for sindslidelse i forbindelse med, at de har begået noget strafbart. Der findes både åbne,
lukkede og skærmede retspsykiatriske afsnit.
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Børne- og ungdomspsykiatri
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på børne- og ungdomspsykiatriske afsnit indlægges børn og unge med
alle former for psykiatriske lidelser. Aldersgrænsen for, hvornår de
unge overgår til voksenpsykiatrien, er forskellig fra sted til sted. Der
tilbydes ambulant behandling eller indlæggelse på åbent afsnit. Indlæggelse på lukket afsnit er sjældent, når det drejer sig om børn og
unge.
på misbrugsafsnit møder du oftest sindslidende, der har dobbeltdiagnoser, dvs. som både har en sindslidelse og et misbrug. Disse specialafsnit er som oftest åbne.
Man kan også have misbrugsafsnit for personer, som ikke har
andre psykiatriske diagnoser end misbrug.
Distriktspsykiatri

m

I løbet af 1980'erne blev mange psykiatriske sengepladser lukket, og
de blev erstattet med tilbud om behandling i primærsektoren, fortrinsvis i distriktspsykiatriske centre. Disse centre kan være knyttet til
en forvaltning i amtet, til et sygehus eller være et kommunalt tilbud.
Tanken bag distriktspsykiatrien er, at behandling og støtte skal gives i
det lokalmiljø, hvor den sindslidende bor. Derved kan kontakten til
miljøet bevares, og der kan foregå opsøgende arbejde blandt de sindslidende, der bor i distriktet.
I de distriktspsykiatriske centre arbejder der en tværfagligt sammensat personalegruppe, som dels arbejder på centeret med de sindslidende, der kommer der, og dels har opsøgende funktioner i nærmiljøet. Tilbuddene i centeret drejer sig typisk om samtaler, aktiviteter og medicinsk behandling. Distriktspsykiatrien har almindeligvis
ikke sengepladser og har som regel kun åben i dagtimerne fra mandag
til fredag. Der er dog meget stor forskel på, hvordan de distriktspsykiatriske centre fungerer, og det vil være nødvendigt for dig at undersøge forholdene nærmere i det amt eller den kommune, du arbejder.
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Opsøgende
psykoseteam
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Opsøgende psykoseteam er et forholdsvis nyt begreb herhjemme.
Teamet består af en tværfaglig personalegruppe, der har en tæt kontakt med den sindslidende og hans pårørende. Psykoseteamet har til
opgave at opsøge psykotiske, ofte skizofrene, sindslidende i eget hjem.
Teamet har det overordnede og koordinerende behandlingsansvar og
skal derved sikre, at der er kontinuitet i hele behandlingsforløbet,
også når det strækker sig over flere eller mange år. Formålet er primært at komme i kontakt med denne særlige gruppe af sindslidende
tidligt i et sygdomsforløb, så forværring af deres tilstand, lidelse,
ensomhed m.v. forebygges, og indlæggelse kan undgås. For at dette
kan lykkes, er det særlig vigtigt, at psykoseteamet tilbyder:

fa,

Medicinsk behandling til den sindslidende

fa,

Psykoterapi til den sindslidende

fa,

Involvering af netværket, herunder fx undervisning i sygdomslære, konsekvenser for hverdagslivet m.v., og evt. deltagelse i storfamiliegruppe
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Individuelt tilpassede sociale støttetilbud, fx bolig, aktivitetstilbud,
uddannelse m.v.
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Det er forskelligt, hvordan de opsøgende psykoseteams er organiseret.
For eksempel er de nogle steder tilknyttet distriktspsykiatrien, mens
de andre steder kan høre under social- og psykiatriforvaltningen. Det
er ikke alle amter, der har oprettet opsøgende psykoseteam, men det
ser ud til, at dette er en organisationsform, der er i hastig fremvækst.
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Socialpsykiatrien
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De socialpsykiatriske tilbud fokuserer på de sindslidendes funktion i
hverdagen i lokalsamfundet. Der er en mangfoldighed af variationer i
de tilbud, som de enkelte amter og kommuner har opbygget. Du må
undersøge tilbuddene det sted, du arbejder. Dog tilbyder man i de
fleste amter og kommuner bosteder og væresteder.
Bosteder

Landet over arbejder man i stadig større grad med at etablere bosteder, hvor de sindslidende kan bo under beskyttede forhold og med
en vis støtte fra tilknyttet personale. Det kan fx være som opgangsfællesskaber i boligejendomme, bofællesskaber for sindslidende eller
egentlige psykiatriske bosteder. Tidligere kaldte man dette for psykiatriske plejehjem, men er nu gået bort fra det. Bostederne er meget
aktive bl.a. i den sociale træning af de sindslidende, og det er ikke ualmindeligt, at en sindslidende efter at have boet nogle år på bostedet,
flytter til anden form for bolig, fx helt for sig selv, i opgangsfællesskab
eller i bofællesskab for sindslidende.
Der findes adskillige muligheder for boformer rundt omkring i landet, og det er meget forskelligt, om de drives af amt eller kommune,
og hvilken forvaltning de hører under. De psykiatriske bosteder vil
dog oftest høre til i amtsregi.

Væresteder

Et værested er et dagtilbud, hvor de sindslidende får mulighed for at
få sociale relationer til andre mennesker, således at deres netværk kan
udvikles og styrkes. Der foregår forskellige former for aktiviteter,
afhængigt af de sindslidendes ønsker og behov.
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Interesseorganisationer

En af social- og sundhedsassistentens opgaver kan være at formidle en
kontakt mellem den sindslidende og relevante interesseorganisationer. Her kan både den sindslidende og de pårørende få kontakt til
andre og få støtte, gode råd og dele erfaringer med ligestillede.
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Landsforeningen af nuværende og
tidligere psykiatribrugere

Landsforeningen Bedre
Psykiatri

Galebevægelsen
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Denne interesseorganisation blev dannet i 1960 og er den største
organisation for sindslidende, deres pårørende og andre interesserede
i Danmark. SINDs formål er at skabe større forståelse for og accept af
psykiske sygdomme. Dette gøres ved hjælp af et bredt spektrum af
aktiviteter. Blandt andet via informationsmateriale, foredrag og dialog med politikere for derved at skabe politisk og folkelig interesse for
de sindslidendes behov. Der udgives et medlemsblad, og der er lokale
klubber landet over, hvor der tilbydes forskellige aktiviteter, fx vejledning og undervisning til sindslidende og pårørende.
SIND har tilknyttet en minihøjskole, hvor sindslidende og deres
pårørende kan deltage i undervisning og aktiviteter. Desuden er der
nogle steder i landet etableret netværksordninger, hvor sindslidende
kan få støtte fra et af medlemmerne.
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere - forkortes til LAP - blev stiftet i 1999. LAP har en mere kritisk holdning til
psykiatrien end SIND og arbejder for, at de sindslidendes rettigheder
forbedres. Dette gælder både på det sociale, juridiske og behandlingsmæssige område. LAP's kritik går hovedsageligt på, at der er for
megen kontrol i det psykiatriske system, og at de tilbud, der gives,
ikke er tilstrækkeligt afpasset efter den enkeltes individuelle behov og
ønsker.
Landsforeningen Bedre Psykiatri - forkortes til LBP - blev stiftet i
1992 (dengang under navnet Landsforeningen Pårørende til Sindslidende). Denne forenings formål er at forbedre samfundets indsats
for psykisk syge og sårbare mennesker. Foreningen arbejder på
samme måde som SIND for forbedringer af forholdene for de sindslidende, men den har et større fokus på de pårørende som en betydningsfuld del af de sjndslidendes liv. De arbejder derfor bl.a. med
familierådgivning.
Galebevægelsen blev startet i 1979. Galebevægelsen er en græsrodsbevægelse, der består af lokale grupper. Galebevægelsen er de sindslidendes protestbevægelse imod ekspertvældet på de psykiatriske
sygehuse, og dens budskaber kan ses som en dansk udløber af antipsykiatrien. Medlemmerne kalder sig "gale", og det er et ordspil, hvor

to af ordets betydninger beskriver, hvad Galebevægelsen står for:
Medlemmerne er både gale i betydningen sindssyge og gale i betydningen vrede, nemlig over den behandling, de får. Et af kardinalpunkterne er at forbyde tvangsbehandling, der varigt kan skade hjernen.

Søg på nettet efter interesseorganisationernes hjemmesider. Undersøg, hvilke

øvELSE

tilbud interesseorganisationerne har i dit lokalområde.
Sammenlign det med de tilbud, der i øvrigt er til de sindslidende borgere i
amtet og kommunen.
Diskuter med holdkammeraterne, hvordan disse forskellige tilbud supplerer
hinanden.
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De psykiatriske tilbud er organiseret i sygehuspsykiatri, distriktspsykiatri og
socialpsykiatri
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Det er meget forskelligt, hvilke tilbud der gives i landets amter og kommuner, og hvordan de er organiseret
?a-

Sygehuspsykiatrien består af lukkede afsnit, åbne afsnit, skærmede enheder
og en række specialafsnit

?a-

Distriktspsykiatrien er placeret i et lokalområde og varetager støtte, behandling og aktivering på det distriktspsykiatriske center samt har opsøgende
funktion

?a-

Opsøgende psykoseteam tager kontakt med og tilbyder støtte til de mest
isolerede psykotiske sindslidende i lokalområdet

?a-

Socialpsykiatrien fokuserer på at give de sindslidende muligheder for bolig,
netværk og aktivering i lokalområdet

?a-

Interesseorganisationerne SIND, LAP, LBP og Galebevægelsen arbejder for at
forbedre forholdene for sindslidende og pårørende.

Problemer i moderne psykiatri
Selvom tilbuddene til de sindslidende i vores moderne samfund ikke
kan sammenlignes med tidligere tiders vanrøgt, misforståelser og
overgreb, er moderne psykiatri ikke uden problemer. Her beskrives
kun nogle udvalgte områder.
27
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Der er stadig væk kritik af brugen af tvang. Statistikker har vist, at
det ser ud til, at brugen af tvang stiger. En del af stigningen kan forklares med, at der med psykiatriloven fra 1989 kom et krav om, at al
tvangsanvendelse skal registreres. De øgede tal i statistikkerne kan
derfor være udtryk for en øget registrering, snarere end en øget
tvangsanvendelse. Men der er samtidig en større offentlig bevågenhed
i forhold til sindslidendes rettigheder, og pressen skriver jævnligt kritiske artikler om tvangsanvendelse. Uanset hvad årsagen er, stiller det
store krav til personalets faglige viden og etiske holdning at arbejde
med sindslidende, som indimellem ikke kan tage vare på sig selv.
Et andet problem er den udbredte ensomhed blandt de sindslidende. Efterhånden som de psykiatriske sengepladser blev lukket og behandling og støtte overgik til primærsektoren, forsvandt asylfunktionen. Det vil sige, at nogle af de mest isolerede sindslidende i stigende
grad er blevet overladt til sig selv i egen bolig og med sporadisk kontakt til distriktspsykiatrisk personale. Både de sindslidende og pårørende efterspørger flere bomuligheder i et beskyttet miljø, fx som
bofællesskaber med personale tilknyttet. Endvidere efterlyser de
meningsfyldte aktiviteter, der kan foregå i et beskyttet og overskueligt
miljø, og hvor de sindslidende i trygge omgivelser kan have social
kontakt til andre mennesker.
Det kan være svært at tilbyde relevante støttemuligheder og behandling til mennesker med misbrug i den gængse psykiatri. Især når
det drejer sig om mennesker, der ikke kan opfylde de krav og indgå i
de rammer, som det etablerede system stiller, og som bl.a. ofte kræver, at de ikke bruger rusmidIer. Systemet har svært ved at rumme
disse "skæve eksistenser", og de kan derved blive meget ringe stillet
med hensyn til at få den støtte og behandling, de reelt har brug for.
Det kan være med til at forværre deres psykiske og sociale situation. I
de seneste år er der oprettet mange alternative tilbud til dem, fx socialpsykiatriske bosteder, hvor misbrug er tilladt. Der er også taget
mange initiativer for at styrke det opsøgende arbejde blandt disse
mennesker.
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Diskuter, om der er historiske holdninger, tilbud og behandlingsformer, som
I synes skal bevares i moderne psykiatri.
Diskuter også, hvad I ikke synes, der skal bevares, og se samtidig på, om der
er risiko for, at tidligere tiders fejltagelser kan blive gentaget i det moderne
samfunds måde at behandle sinds-lidende mennesker på.
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Kapitel 2.

Kultur, grundsyn og
etik i psykiatrien
Som social- og sundhedsassistent vil du møde forskellige grundsyn på
sindslidelsers årsager og behandling. Imidlertid skal disse forskellige
grundsyn forstås i sammenhæng med den kultur, man befinder sig i.
Derfor indleder vi dette kapitel med et afsnit om, hvad kultur er, og
betydningen af kendskabet til de sindslidendes kulturelle baggrund.
Dernæst følger et afsnit om de tre mest almindelige grundsyn i
psykiatrisk regi. Et grundsyn er en grundlæggende opfattelse af, hvordan psykiske lidelser kan forstås, hvordan de opstår, og hvordan man
bedst kan støtte sindslidende mennesker. Disse grundsyn optræder
sjældent i rendyrket form. Dels findes de i forskellige kombinationer,
og dels er der også andre grundsyn, der ikke optræder så hyppigt. De
tre udvalgte grundsyn beskrives hver for sig i deres karakteristiske
form, fordi det kan gøre det lettere at genkende elementerne i de
mange kombinationer af grundsyn, man kan møde i psykiatrien.
Kapitlet afsluttes med et afsnit om etik. I det professionelle arbejde
i psykiatrien viser de etiske værdier sig altid i handlingerne, og du må
som social- og sundhedsassistent gøre dig disse klart, uanset hvilken
kultur du møder, og hvilket grundsyn der er på det sted, du arbejder,
og uanset hvilken kulturel baggrund den sindslidende har.
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Kultur
Et særligt forhold, der gør sig gældende i det moderne danske samfund, er en større kulturel variation end tidligere, og i psykiatrien vil
du som social- og sundhedsassistent kunne møde mennesker med
meget forskellig kulturel baggrund. Derfor er viden om kultur vigtig,
når du skal give en individuel støtte til de sindslidende (se Kultur- og
aktivitetsfag) . Vi er som regel ikke særlig bevidste om, hvad det er, der
karakteriserer vores kultur. Men når vi møder fremmede fra andre
kulturer, træder forskellene tydeligere frem, og derved kan vi blive
bevidste om vores egen kultur.
I dagens Danmark er vi ved at få et multikulturelt samfund, dvs. at
der er forskellige grupper af mennesker, som har helt forskellige traditioner og vaner. Denne udvikling er sket, fordi der har været en stigende indvandring fra lande, som ligger langt herfra, både hvad angår geografisk afstand og vaner. Dermed er der også kommet flere for:n
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Figur 2.1.

Danmark er
ved at blive
et multikulturelt
samfund
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skellige meninger om, hvad der er normalt og afvigende, ligesom opfattelsen af psykisk sygdom er forskellig i forskellige samfundsgrupper.
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Etnocentrisme

Når man skal forstå kultur, kan man i princippet tage to forskellige
standpunkter, etnocentrisme eller kulturrelativisme. Etnocentrisme
vil sige at man betragter verden og andre folkeslag (etno = menneskelig kultur) ud fra sin egen navle (centrisme). De normer og traditioner, som man selv står for, opfattes derfor som mere værdifulde og
rigtige, og andre kulturer måles efter, i hvor høj grad de ligner ens
egen kultur. Denne tankegang indebærer, at menneskelige kulturer
rangordnes i dem, der fx er højt udviklede, og dem, der er primitive,
nogle, der er gode og værdige, og andre, der er dårlige og underlegne.
Et eksempel på denne tankegang er historien om Robinson Crusoes
møde med Fredag. Fredag beskrives som en primitiv og uciviliseret
mand, og Robinson går i gang med at opdrage ham til at blive et
ordentligt, civiliser~t menneske, bl.a. ved at lære ham at læse og ved
at undervise ham om kristendommen. Robinson overvejer slet ikl<e,
om Fredags kultur er værdifuld, men tager det som en kristen pligt at
få den stakkels indfødte til at opføre sig som en dannet mand. En
sådan opfattelse vil nemt kunne skabe splid imellem mennesker med
forskellig kulturel baggrund, for ingen bryder sig om at blive betragtet
som underlegen og dårlig.
34

Kulturrelativisme

Det kulturrelativistiske grundsyn indebærer, at kulturer skal forstås i
forhold til hinanden. Udgangspunktet er, at man må forsøge at forstå
hinandens tankegang og handlemåder, og at alle kulturer i princippet
har lige stor ret til at eksistere. Ifølge dette syn tillægger man ikke
nogle kulturer større værdi end andre. Det betyder ikke, at man nødvendigvis skal være enig i alle de værdier og holdninger, som man kan
møde i andre kulturer, og som kan virke fremmedartede. En dansker
kan fx godt mene, at visse strafformer som stening er barbariske og
ikke skal finde sted i Danmark. Men det betyder ikke, at den pågældende kultur generelt vurderes som mindreværdig.
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Normalitet og afvigelse

I en bestemt kultur er man til en vis grad fælleS om en opfattelse af,
hvad der er normalt, og hvad der er afvigende adfærd. Når du arbejder i psykiatrien, har du din kultur med dig, bl.a. i form af dit syn på
normalitet og afvigelse. Vi er oftest ikke bevidste om dette, men det er
vigtig, at du gør dig klart, hvad du opfatter som normalt og afvigende,
ligesom du må overveje din holdning til de psykiske lidelser, og hvordan du bedst kan hjælpe de sindslidende.

HVERDACiSBILLEDE
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Leila er kurdisk flygtning. Hun har boet i Danmark i ca.

15 år og har store problemer med angst og forfølgelsesforestillinger. Hun
er tilknyttet distriktspsykiatrien, hvor hun bl.a. kommer i et aktivitetscenter to til tre gange om ugen. Hendes netværk består af en søster, som
bor med mand og to børn i samme by som Leila, samt en fætter, som er
gift og har tre børn og bor ca. 30 km væk. Men Leila har ikke set dem i
lang tid. Social- og sundhedsassistenten Birgit forsøger at få Leila til at
kontakte søsteren og fætteren, men trods mange forsøg på overtalelse
og mange gode argumenter vil Leila ikke høre tale om det. Birgit finder
nogle bøger om islamisk kultur og syn på sindslidelser for bedre at
kunne forstå Leilas baggrund. Hun taler også med Leila om det, og på
den måde finder hun ud af, at sindssygdom i Leilas kultur medfører, at
der bliver kastet skam over familien, og at familiens ære frem for alt skal
opretholdes. Hvis Leila opsøger dem, kan det stille dem i et dårligt lys
over for andre, og derfor er det forbundet med stor angst og skam, hvis
hun skulle opsøge dem.

35

;o::

c:

r-

~

c:

l'
Cl
::ti

c:
Z
C
\Il

-<
Z

o

Hverdagsbilledet viser, hvordan Birgit i første omgang presser på for
at styrke Leilas netværk. Birgit har lært, at netværket er vigtigt, og at
den sindslidende skal støttes aktivt i at fastholde sine relationer til
familien, men hendes faglige vurdering ændrer sig, da hun opdager
den særlige kulturelle opfattelse af sindslidelse, som Leila og hendes
familie har. Birgit lærer her, at hun skal respektere, at Leilas opfattelse
af situationen er en anden, fordi hendes kultur er en anden.
I mødet med en sindslidende med en anden kulturel baggrund end
den traditionelt danske må du forsøge at forstå hans opfattelse af sin
situation, hans opfattelse af, hvad psykisk sygdom er, og hvordan den
skal behandles. Uden en sådan forståelse bliver det umuligt at hjælpe
den sindslidende på en måde, der tager udgangspunkt i hans ønsker,
drømme og problemer. I mange tilfælde vil der ellers kunne opstå
misforståelser, som kunne være undgået.

Cl

HVERDAGSBILLEDE

Barbara er indlagt på lukket afdeling til mentalobserva-

tion, fordi hun har sat ild til sin lejlighed og samtidig virker psykotisk.
Barbara kommer fra Italien, og hun er en meget farverig og temperamentsfuld kvinde. Hun bliver hurtigt hidsig og taler meget og hurtigt på
italiensk, hvilket ingen i afdelingen forstår. Personalet er usikker på, om
hendes adfærd skyldes en manisk sindslidelse, eller om den udspringer
af hendes italienske baggrund, hvor man i højere grad giver udtryk for
sine følelser, end man gør i Danmark. Social- og sundhedsassistenten
Astrid får fat i en tolk, som deltager i nogle samtaler med Barbara. Under
samtalerne kommer det frem, at Barbara har vrangforestillinger og bl.a.
føler sig forfulgt. Det bliver efterhånden tydeligt, at hun ganske vist er en
temperamentsfuld kvinde, men at hun også har forfølgelsesforestillinger,
persekutoriske vrangforestillinger.

36

Hverdagsbilledet viser, at det kan være meget svært at skelne imellem,
hvilken adfærd der skyldes sindslidelsen, og hvad der er forårsaget af
kulturelle forskelle i måden at opføre sig på. Det er ofte en kompliceret opgave at støtte en sindslidende, som har en anden kulturel baggrund end den danske. Du skal som social- og sundhedsassistent forholde dig åbent, tolerant og forstående til mennesker, uanset hvilken
kulturel baggrund de har, og uanset hvordan deres adfærd er. Du må
sætte dig ind i den sindslidendes kulturelle baggrund og opsøge viden
om den. Hvis du ikke gør det, risikerer du, at det bliver personlige
normer, holdninger og værdier, der kommer til at dominere støtten til
de sindslidende og ikke faglige argumenter.

I denne bog kommer vi ikke nærmere ind på forskellige kulturers
syn på psykiatrisk sygdom, men henviser i stedet til nogle af de mange
bøger om emnet, der i de seneste år er kommet på markedet.
Tolk

Når man har med sindslidende at gøre, som ikke behersker dansk, er
det afgørende, at man involverer en tolk. Uden tolk vil det være umuligt at få et troværdigt og godt billede af, hvordan den sindslidende
oplever sin situation, og hvilke tanker og følelser han rummer. Du vil
være betydeligt hæmmet i dine muligheder for at observere den sindslidende, fordi megen observation baseres på samtaler med den sindslidende. Sidst, men ikke mindst, vil det være meget vanskeligt at etablere et samarbejde, hvor den sindslidende har en chance for at forstå, hvad der foregår og hvorfor.
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Diskuter ud fra konkrete eksempler i jeres hverdag, hvad I opfatter som normalt og afvigende, og begrund jeres synspunkter.
Er det fx afvigende adfærd at drikke mere end 14 genstande alkohol om ugen?
At dyrke Hare Krishna-bevægelsen? At bo som eneboer på et nedlagt husmandssted?
37
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Kultur er vaner vedrørende fælles opfattelser og måder at handle på i et
samfund

~

Etnocentrisme betyder, at man opfatter sin egen kultur som overlegen i
forhold til andre kulturer

;o;

»
:ti

~

....

Kulturrelativisme betyder, at man opfatter forskellige kulturer som ligeværdige
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Forståelse for det sindslidende menneskes kulturelle baggrund er en forudsætning for at kunne give den bedste støtte

~

Hvad der er normalt i nogle kulturer, kan opfattes som afvigende i andre
kulturer.
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Grundsyn i psykiatrien

;O;

"'Cl
til

-<

;O;

»
-l
~

m
Z

Hvis vi ser tilbage på psykiatriens historie, tegner der sig et billede af
en bevægelse mellem tre grundlæggende sygdomsopfattelser, som vi
viser i figur 2.3. Den biologiske, hvor årsager og behandling søges i
biologiske mekanismer i kroppen. Den psykologiske, som fokuserer på
betydningen af tanker og følelser, deres udvilding og funktion. Og
endelig den sociale, som betragter psykisk sygdom i forhold til sociale
fænomener, fx kulturelle normer og afvigende adfærd, moralske normer, og hvordan vi som mennesker påvirker hinanden. I dette afsnit
gennemgås de væsentligste dele af de tre grundsyn og de konsekvenser, det har for observation af og støtte til det sindslidende menneske.
I praksis vil man oftest møde mange forskellige kombinationer heraf.
Psykologisk

Figur 2.3. De mest
almindelige grundsyn
i psykiatrien
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Socialt

Biologisk

Det psykologiske grundsyn
Ifølge det psykologiske grundsyn findes årsagen til psykisk sygdom i
sindet, dvs. i følelser, tanker og ubevidste drifter. Behandling og støtte
tager udgangspunkt i en forståelse af de psykiske processer og har til
hensigt at støtte psykiske funktioner. Der er to fremherskende psykologiske grundsyn på psykiatrien i dag, nemlig den psykodynamiske og
den kognitive retning.

,.

Det psykodynamiske grundsyn

Det psykodynamiske grundsyn tager udgangspunkt i forskellige psykologiske teorier om sindets bevidste og ubevidste struktur og funktioner.
Ifølge psykodynamisk grundsyn kan man finde en del af forklaringen på sindssygdom i det psykiske miljø i opvæksten. Det drejer sig
fx om uforløste følelsesmæssige konflikter, uhensigtsmæssig psykologisk udvikling og svag tilknytning mellem forældre og børn.
Den mest almindelige anvendelse af psykodynamisk grundsyn
drejer sig ikke om at afklare årsager til psykisk sygdom, men derimod
at man bruger psykologisk viden til at forstå den sindslidende for derved at have et fundament til at støtte ham til at udvikle sig og få en
bedre livskvalitet. Når man arbejder ud fra et psykodynamisk grundsyn kræver det derfor en god viden om psykologiske teorier. Endvidere kræver det, at man i personalegruppen samarbejder om at afprøve
sin forståelse af den sindslidendes psykologiske reaktioner, dvs. hvad
der foregår i den sindslidende samt mellem personalet og den sindslidende, fordi psykiske processer kommer til udtryk i et samspil med
andre.

HVERDAGSBILLEDE

Christian er for nylig flyttet ind på et psykiatrisk bosted.

Han er psykotisk og angst. Ved indflytningen fik han hjælp til at flytte sine
ting på plads, og han virkede umiddelbart tilfreds med, hvordan han fik
sig indrettet. Efter et par dage henvender han sig til social- og sundhedsassistenten Anni, som har arbejdet i mange år i psykiatrien og derfor
er meget erfaren.
Christian: "Jeg vil gerne tale med dig om mit værelse, jeg er ikke tilfreds,
det er for lille, og jeg kan ikke finde mine ting:' Christian lyder meget
irriteret. Anni mærker, at hun bliver lidt usikker, og føler en kriblen i
maven, som hun ikke er vant til.
Anni trækker vejret dybt og siger: "Jeg kan høre, at det går dig på, og

>
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jeg vil meget gerne hjælpe dig med at få orden på dine ting. Hvad
I·

siger du til, at jeg hjælper dig med det?"
Christian tænker sig lidt om og siger så, lidt mindre irriteret: "Jo, det
kan du da godt, men det er altså svært at finde rundt i:'
Anni: "Det kan godt være svært at holde styr på sine ting, når man lige
er flyttet. Er det også sådan, du har det?"
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Christian: "Ja, det er ikke til at finde noget som helst, det er ikke til at
holde ud:'
Anni: "Det lyder, som om det stresser dig, så du får det værre med din
angst, er det rigtigt?"
Christian: "Det er meget stressende, det fylder hele mit hoved, og jeg
kan slet ikke slappe af' Han lyder nu slet ikke irriteret mere, men derimod ser han bekymret og nervøs ud.
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Dette hverdagsbillede er et eksempel på, hvordan psykodynamiske
teorier kan anvendes til refleksion over den sindslidendes indre psykologiske processer og kan belyse relationen mellem social- og sundhedsassistenten og den sindslidende. Hverdagsbilledet viser også,
hvilken betydning det psykodynamiske grundsyn får for social- og
sundhedsassistentens valg af støtte til den sindslidende.
Anni hører Christians irritation, men samtidig mærker hun noget
andet, nemlig en følelse af angst, som hun registrerer som kriblen i
maven og usikkerhed, selvom hun ingen grund har til at være usikker. Det, der sker, er, at Christians nervøsitet forplanter sig til Anni via
en psykologisk forsvarsmekanisme, som kaldes projektion. Anni ved
også, at irritation ofte dækker over angst, fordi et almindeligt forsvar
over for angst er en mekanisme, som man kalder "fight or flight", dvs.
kæmp eller flygt. Derfor fortolker hun Christians irritation som et
udtryk for, at han forsøger at mestre sin angst ved at kæmpe, han
reagerer ved at blive irriteret og finder en ydre årsag hertil, nemlig at
værelset er for lille.
Anni tilbyder hjælp til at skabe overblik og struktur. Det er en særlig form for støtte, som kan virke angstdæmpende. Hun hører, at
Christian virker mindre irriteret og får bekræftet sin antagelse om, at
hans irritation i virkeligheden er udtryk for angst.
Anni viser forståelse for Christian ved, at hun sætter ord på, dvs. at
hun tilbyder en fortolkning af, hvordan Christian har det, og giver
samtidig mulighed for, at Christian kan rette hendes fortolkning - hun
spørger, om hun har opfattet det rigtigt. Anni bruger aktiv lytning, og
dermed viser hun, at hun anerkender Christians følelse og er parat til

at hjælpe ham. Det virker i sig selv tryghedsskabende, og Christians
ubevidste reaktion er, at han kan lade sin angst komme direkte til udtryk som bekymring. Det er tegn på, at Anni er i gang med at opbygge
et tillidsfuldt forhold til Christian.
på en arbejdsplads med et psykodynamisk grundsyn vil din opgave
som social- og sundhedsassistent være at observere og reagere på
psykologiske reaktioner og processer hos den sindslidende og i samspillet med den sindslidende. Du vil med dine observationer og overvejelser skulle bidrage til, at der i personalegruppen er en nuanceret
forståelse af den sindslidendes særlige psykiske struktur og reaktionsmønster. Du må forholde dig med stor respekt og ydmyghed til fortolkning af et andet menneskes psyke. Derfor må der dels foregå en
vedvarende sparring og feedback i personalegruppen, og dels må personalet arbejde med at lære deres egne psykiske processer og reaktioner i forhold til de sindslidende at kende. Det sker fx i faglig vejledning eller supervision.
Den vigtigste form for støtte i den psykodynamiske grundholdning
er samtale i forhold til konkrete problemer og situationer, som vi viser
i hverdagsbilledet med Anni og Christian. Som social- og sundhedsassistent skal du kunne kende forskel på støttende samtaler og psykoterapi. I kapitel 7 beskriver vi, hvordan kommunikation kan bruges
som en del af støtten til den sindslidende. Psykoterapi er en særlig
behandlingsform, hvor den sindslidende sammen med en uddannet
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Psykologisk grundsyn har to retninger, nemlig den psykodynamiske og den
kognitive

~

Ifølge psykodynamisk grundsyn findes årsagen til sindslidelser i følelser,
tanker og ubevidste drifter

~

Når man arbejder ud fra et psykodynamisk grundsyn, koncentrerer man sig
om at forstå den sindslidende ud fra hans indre psykologiske processer, som
de giver sig til udtryk i problemer i hverdagen

~

Arbejder du ud fra et psykodynamisk grundsyn, skal du observere og reagere
på de psykologiske processer i samspillet med den sindslidende

~

Du skal forholde dig med ydmyghed og respekt til fortolkningen af et andet
menneskes psyke

~

Den vigtigste støtte gives i form af kontakt og kommunikation

~

Psykoterapi gives af uddannede psykoterapeuter.
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psykoterapeut bearbejder psykologiske problemer, konflikter og reaktionsmønstre. Psykoterapi foregår i struktureret form som aftalte
behandlingsforløb og over længere tid og varetages af uddannede
psykoterapeuter, fx psykologer og psykiatere.
Det kognitive grundsyn
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I det kognitive grundsyn har man fokus på den bearbejdningsproces,
der sker i det enkelte menneske, når han får et indtryk gennem sanserne, fx når han ser eller hører noget, til han får indtrykket vurderet
(bearbejdet), og det bliver til hans oplevelse af, hvad han ser eller
hører. Det enkelte menneskes måde at vurdere indtrykkene på er
bestemt af den måde, han gennem livet har lært sig at tænke på. Han
kan have udviklet en tendens til, at automatiske negative tanker hele
tiden præger hans måde at opleve på. på den måde kan han fx have
nogle underliggende formodninger om, at han ikke dur til noget, at
andre ikke kan lide ham, eller at andre mennesker ikke vil ham det
godt. Når tænkningen er negativ, vil det også påvirke følelserne, kroppen og adfærden.
Når man arbejder ud fra det kognitive grundsyn, støtter man den
sindslidende i at blive opmærksom på de negative automatiske tanker
og forbindelsen mellem tænkning, følelser og adfærd. Man støtter den
sindslidende i at undersøge problemer, situationer m.v. for at finde
"bevismateriale" for og imod de negative automatiske tanker. på den
måde kan han støttes i at identificere og ændre de uhensigtsmæssige
og forvrængede opfattelser af problemer og situationer og finde alternative og mere realistiske tanker.

HVERDAGSBILLEDE

Ole, der er i behandling for sit alkoholmisbrug, sidder i

samtale med Nicolai, der er social- og sundhedsassistent. Samtalen finder sted med henblik på, at de sammen skal undersøge, hvad der kan
have udløst, at Ole i går drak sig fuld, selvom han ønsker behandling for
sit misbrug. Til at begynde med i samtalen har Ole og Nicolai talt lidt om
løst og fast. På et tidspunkt drejer Ole samtalen ind på, hvad der skete i
går:
Ole: "Jeg havde det så dårligt i går. Jeg havde uro i hele kroppen, jeg
var så ked af det og tænkte, at jeg aldrig kunne holde op med at
drikke. Og så drak jeg et par flasker vin:'
Nicolai: "Prøv at fortælle mig, hvad der skete i går, lige fra du stod op,
til du begyndte at drikke:'
42
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Ole fortæller, hvad han foretog sig, og hvordan han havde det med
alt, hvad der skete. På et tidspunkt nævner han kort, at han hørte, at
nogle af de øvrige klienter havde aftalt at gå en tur i skoven.

I·

Nicolai: "Hvad gik gennem hovedet på dig i den situation?"
Ole: "Åh - det ved jeg ikke. Hvad tænkte jeg mon? Jeg ved ikke, hvad
jeg tænkte, men jeg blev ked af det:'
Nicolai: "Hvad var det, der gjorde dig ked af det?"
Ole: "Jo, Jesper og jeg havde aftalt at spille billard senere på dagen.
Og nu gik han i skoven i stedet:'
Nicolai: "Hvad tænkte du, da du hørte, at han også gik med i skoven?"
Ole: "Om han havde glemt vores aftale. Det synes jeg var mærkeligt.
Det var en klar aftale. Jeg er ikke sikker på, om man kan stole på
ham. Så begyndte jeg at tænke på alt det med, at ingen kan lide mig.
De andre gider ikke være sammen med mig. De sagde heller ikke farvel, da de gik. Så jeg blev ked af det, og så kom denne uro. Til sidst
kunne jeg ikke holde det ud, og så drak jeg:'
Nicolai: .,Jeg kan godt forstå, at du bliver ked af det, når du føler sådan.
Men du ved faktisk ikke, om de andre ikke kan lide dig. Har du tidligere oplevet, at du tænker så negativt uden egentlig helt at vide, om
andre ikke synes om dig og ikke gider være sammen med dig?"
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Ole: "Ok ja. Adskillige gange. Og når jeg får det sådan, så går jeg i selvsving. Jeg kan ikke få mig selv revet ud af det igen:'
Nicolai: .,Jeg tænker på, om du går i selvsving, fordi du tænker så
negativt. Jeg tænker også, at det måske kan være nogle tanker, du
har, men som Jesper slet ikke har haft. Hvis du nu skulle finde på
nogen alternative måder at se på, hvad der skete i går, hvad kunne
det så være?"
Og samtalen fortsætter.

Nicolai støtter i samtalen Ole i at blive opmærksom på de negative
automatiske tanker, der medfører, at Ole bliver ked af det, får uro i
kroppen og drikker for at kunne holde det ud. Derved ser han på
sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd. Nicolai støtter Ole til en større forståelse af situationen ved at stille spørgsmål,
der lægger op til en fælles undersøgelse af, hvad der i går førte til, at
Ole valgte at drikke. Det gør han ved at spørge til, hvilke facts der
støtter Oles opfattelse af, at Jesper valgte ham fra. Han spørger også
til, om Oles opfattelse mere bygger på hans følelsesmæssige tilstand
end på fakta.
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Nicolai reflekterer over, om Ole på grund af automatiske negative
tanker mon overdriver sandsynligheden for, at Jesper ikke når hjem
fra skoven i tide, i stedet for at forholde sig til fakta. Det kunne synes,
som om at Ole drager forhastede konklusioner og opfatter situationen
for negativt, selvom der ikke er nogen beviser for det negative syn.
Ole antager, at når han føler, at Jesper ikke kan lide ham, må det være
rigtigt. Han diskvalificerer det positive. Ole kan leve efter nogle
underliggende formodninger, dvs. regler, der er med til at styre hans
liv, og som er opstået på baggrund af de erfaringer, Ole har gjort sig
gennem livet. En underliggende formodning kunne være: "Ingen kan
lide mig, og hvis jeg skal kunne leve med det, er jeg nødt til at drikke". Ole har et lavt selvværd. Nicolai støtter Ole ved at stille spørgsmål. Det vil sige, at han hjælper Ole til at undersøge situationen og
støtte ham i at finde nye måder at se tingene på.
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Det kognitive grundsyn har fokus på den bearbejdningsproces, der sker i
mennesket, fra sanseindtrykket finder sted, til det bliver vurderet og bliver til
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Man kan have udviklet en tendens til, at negative automatiske tanker præger
ens måde at opleve på

~

Disse negative automatiske tanker bygger på underliggende formodninger
om ikke at være god nok

~

Når tænkningen er negativ, vil det påvirke følelserne, kroppen og adfærden

~

Ud fra det kognitive grundsyn støtter du den sindslidende i at blive opmærksom på de automatiske negative tanker, og hvordan de påvirker følelser,
krop og adfærd.

Det biologiske grundsyn

44

I det biologiske grundsyn opfattes psykisk sygdom som en sygdom i
centralnervesystemet. Det vil sige, at man mener, at fysiske, neurokemiske og fysiologiske forhold påvirker centralnervesystemet, og at
denne påvirkning medfører psykisk sygdom. Inden for dette grundsyn
drejer det sig derfor om at stille den rigtige diagnose og derefter
behandle sygdommen. Der anvendes biologiske behandlingsmetoder,
dvs. psykofarmakologisk behandling eller elektrostimulation, der via
biokemiske processer påvirker centralnervesystemet og derved fjerner
eller mindsker symptomerne. Når man arbejder ud fra et biologisk

grundsyn, kræver det derfor god viden om sygdomslære og symptomer.
I·

HVERDAGSBILLEDE

Tove, en 57-å rig kvinde, henvender sig i psykiatrisk

skadstue sammen med sin datter. Zunaira, der er social- og sundhedsassistent, går ud i venteværelset for at tale med dem. Det er Tove, der
psykisk har det meget dårligt, men Zunaira finder hurtigt ud af, at det
ikke er nemt at få Tove til at fortælle, hvad der er galt, og hvorfor hun
henvender sig. Det er derfor datteren, der et stykke hen ad vejen fortæller, hvad der er sket, og svarer på Zunairas spørgsmål. Datteren fortæller,
at hun synes, at moderen har ændret sig i den senere tid. Hun kommer
ikke op om morgenen, hun kommer kun sjældent i bad, hun får ikke
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gjort noget ved hjemmet, og hun får ikke købt ind og lavet mad. Datte-
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og børnebørnene kommer på besøg. Det virker som om, siger datteren,

...

at Tove er gået helt i stå, og det er helt atypisk for hende.
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Da Zunaira spørger Tove, hvordan hun har det, siger Tove, at det hele

VI

er helt håbløst, og at der ikke er noget, der nytter noget. Zunaira spørger
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hende om, hvordan hun sover om natten, og hvornår hun vågner.
Zunaira lægger mærke til, at Tove virker meget langsom i sine bevægelser

"ti

-<

:::oa
m
Z

og i sit kropssprog, og at hun næsten ikke har nogen ansigtsmimik.
Zunaira spørger Tove, om der er nogle tanker, der har plaget hende i den
seneste tid. Tove fortæller efter lidt tid, langsomt og med få ord, at hun
er et dårligt menneske, og at hun har gjort nogle forfærdelige ting, som
hun ikke kan fortælle om. Zunaira spørger også Tove, om hun har tabt sig
i den senere tid. Det svarer Tove ikke på, men datteren siger, at det ser
ud, som om Tove har tabt sig. Som afslutning på samtalen tilbyder
Zunaira dem noget at drikke og informerer om, at der vil komme en
læge og tale med dem. Lægen vil tage stilling til, om Tove skal have
medicin, og om hun evt. skal indlægges på en psykiatrisk afdeling.

Zunaira tænker hurtigt, da hun ser Tove, at hun kan have en depression, og hun spørger derfor til de mest almindelige symptomer på
depression. Zunaira får oplysninger om, at Tove er gået helt i stå, og
at hun synes, det hele er håbløst. Hun vurderer derfor, at Toves sindsstemning er meget pessimistisk og opgivende, og det er et kernesymptom på depression. Zunaira søger også oplysninger om Toves nattesøvn og tidspunktet for, hvornår hun vågner. Ved depression sover
man dårligt med mange opvågninger, og man føler sig ikke udhvilet.
Hvis Tove vågner to til tre timer før end normalt og har det ganske
forfærdeligt på det tidspunkt og også fortæller, at det går en anelse
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bedre hen på aftenen, har Tove døgnvariation, som også er et symptom på depression.
Zunaira observerer, at Tove er psykomotorisk hæmmet. Hun er
meget langsom i sine bevægelser, har næsten ingen ansigtsmimik og
svarer med ganske få ord. Der går også lidt reaktionstid, inden Tove
svarer, det kaldes også latenstid, endnu et symptom på depression.
Zunaira observerer selvbebrejdelser hos Tove, da hun siger, at hun
er et dårligt menneske. Også vægttabet noterer Zunaira sig som typisk
for depression. Til sidst i samtalen tilbyder hun Tove noget at drikke,
da hun ved, at depressive mennesker ofte bliver dehydrerede, fordi de
ikke kan overkomme at spise og drikke tilstrækkeligt, sufficient. Alle
disse symptomer dokumenterer Zunaira i sygeplejejournalen, og hun
informerer lægen om dem. Hun tænker, at Tove vil blive sat i antidepressiv medicinsk behandling og formentlig blive indlagt.
Ud fra et biologisk grundsyn vil din opgave som social- og sundhedsassistent være at observere, hvilke symptomer den sindslidende
har, reagere på disse symptomer og rapportere dem til sygeplejersken
eller lægen, så lægen i sidste ende kan stille den rigtige diagnose og
ordinere den rigtige behandling. Dit samvær med den sindslidende
bruges også til at observere, om medicinen virker, dvs. om symptomerne bliver færre eller mindre udtalte, og om der opstår bivirkninger. Langt de fleste sindslidende med alvorligere sindslidelser har
meget stor gavn af psykofarmaka, og dine observationer er meget vigtige i den forbindelse, idet det er af stor betydning, at den sindslidende får netop den dosis, der hjælper og hverken mere eller mindre.
Hvis han får for lav dosis, vil effekten være for ringe, og hvis han får
for meget, vil han få unødige bivirkninger. Dette skal derfor observeres meget nøje.
Den vigtigste form for støtte i et biologisk grundsyn er således i
forhold til observation og behandling. Men det biologiske grundsyn
kommer i høj grad også til udtryk, når du fx støtter den sindslidende i
forbindelse med at få sufficient ernæring, når du måler og vejer ham,
når du vejleder ham i forbindelse med forebyggelse af forstoppelse,
osv.
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fa,

I det biologiske grundsyn opfattes psykisk sygdom som en sygdom i centralnervesystemet

fa,

Det drejer sig om at stille den rigtige diagnose, så den rigtige behandling
kan iværksættes

fa,

Du skal observere, hvilke symptomer den sindslidende har, reagere på disse
symptomer og rapportere til sygeplejersken eller lægen
;o::

fa,

Du skal observere om medicinen virker, og om den sindslidende får
bivirkninger.
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Det sociale grundsyn
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I det sociale grundsyn opfattes den sindslidende som en borger, der er
handicappet af sin sindslidelse, men som har ressourcer, rettigheder,
pligter og muligheder på lige fod med alle andre. Mennesket opfattes
som et socialt væsen, der har brug for at have kontakter til andre mennesker. Det sociale grundsyn træder især, men ikke udelukkende,
frem i socialpsykiatrien. Et menneske med en sindslidelse kan være så
handicappet af sin sindslidelse, at vedkommendes funktionsniveau
gør, at han ikke kan klare hverdagen uden hjælp. Han har brug for
støtte, så han kan leve et hverdagsliv ud fra egne ønsker og behov.
Målet er at yde en støtte, der kompenserer for de funktionsnedsættelser, der følger sindslidelsen, så den sindslidendes sociale rettigheder opfyldes. Fokus bliver således den enkeltes liv og præmisser i forhold til det hverdagsliv, han ønsker at leve. Dermed stilles der også
krav til personalet, og til den sindslidendes netværk om rummelighed
og accept af andre former for livsstil.
I de senere år har begrebet "recovery", som bedst kan oversættes
med "at komme sig", vundet indpas i psykiatrisk regi og måske især i
socialpsykiatrien. Ganske kort beskrevet er der tale om en holdning,
man møder den sindslidende med, og som bidrager til, at han kommer sig. Man skelner meilem to former for at komme sig: "social kommen sig" og "total kommen sig". Mennesker, der kommer sig socialt,
kan sagtens have forskellige symptomer, fx høre stemmer og få antipsykotika. Men de har ved støtte fra personale og andre, fx de pårørende, fundet en måde at håndtere deres besværligheder på, så de kan
leve et godt liv. De, der kommer sig totalt, har hverken symptomer,
modtager behandling eller har kontakt til psykiatrisk regi. De er helbredt for deres psykiatriske lidelse.
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HVERDAGSBILLEDE

Søren, 24 år, bor på et socialpsykiatrisk bosted i en lille

enhed, hvor der også bor syv andre. De otte beboere skal selv sørge for
at få hverdagen til at fungere med indkøb, madlavning, rengøring osv.
Søren har nu boet der i tre måneder og har efterhånden vænnet sig til
det. Så Søren og kontaktpersonen Ditte har aftalt, at de skal tale om,
hvordan det går, og hvilke tanker Søren gør sig om fremtiden.
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Ditte indleder samtalen med at spørge til, hvordan Søren har det
med at bo der, og han fortæller, at han er meget glad for det. De taler
videre om, hvordan det går.
Senere i samtalen siger Ditte: "Der er jo også pligter her. Du skal del-
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tage i madlavning, opvask og alt det der, hvordan synes du, at det
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går med det?"
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Søren: "Det er O.k. Men det er svært, når jeg er i gang med noget
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andet, eller når jeg skal stå op for at gøre nogle ting."
Ditte: "Jeg synes også, at jeg har set, at du nogle gange har gang i andre
ting, som det kan være svært for dig at slippe. Hvordan har du det
med, at de andre brokker sig, når du fx ikke er med til at forberede
aftensmad?"
Søren: "Det er svært. Jeg bliver gal på dem. Men på den anden side har
de vel også ret. Men det er skide svært både at skulle lave mad, være
sammen med i hvert fald en mere og så høre på de andre, der taler
om mig:'
Ditte: "Hvem er de andre?"
Søren: "Det er Carstens og hans fars stemmer, jeg kan høre. Nogle gange
kværner de bare løs, de bliver ved med at tale om, hvad jeg nu gør,
og hvad jeg tænker. Men jeg gider ikke at tale om det. Du har før
sagt, at jeg skulle prøve at acceptere, at jeg hører stemmer. Det går
også bedre, og det behøver jo ikke betyde, at jeg skal lade mig styre
af dem."
Ditte: "Jeg synes, at du er blevet rigtig god til at acceptere stemmerne
og alligevel kunne være med til pligterne, der er her. Jeg synes, at det
går bedre og bedre. Men synes du, at der er en bedre måde, vi kan
støtte dig på i de situationer?"
De taler videre om, hvad personalet kan gøre for at hjælpe og støtte
Søren.
På et senere tidspunkt i samtalen spørger Ditte: "Søren, hvad tænker du
om din fremtid her i bofællesskabet? Hvis vi nu ser et halvt år frem i
tiden, hvordan ville en god hverdag så se ud for dig?"
Søren: "Det er et svært spørgsmål, men jeg kan godt lide, at jeg kan
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tage ind til byen, og at jeg kan være oppe om natten, hvis jeg har lyst

>

til det. At der ikke er nogen, der blander sig i, hvor mange bajere jeg
drikker, når bare jeg ikke generer de andre. Hvis jeg ikke boede her,
ville det hele blive et stort kaos:'
Ditte: "Er der noget, du savner?"
Søren: "Så kunne jeg godt tænke mig nogle flere venner. Min mor ser
jeg jo tit, men jeg kunne så godt tænke mig at se min far. Men jeg
ved ikke om han vil. Vi har været meget uvenner."
Ditte: "Kunne du tænke dig, at vi undersøgte muligheden for, at du
fx deltog i et eller andet sammen med andre unge uden for bofællesskabet?"
Søren: "Ja, det kan vi da godt, men hvad skulle det være?"
Ditte: "Der er mange muligheder. Jeg har nogle forskellige pjecer osv.
om det - vi kan også se i lokalavisen. Skal vi også finde ud af det
med din far?"
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Søren: "Jeg tror, vi først tager det med nogle flere venner. Så kan vi
altid vende tilbage til min far:'
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I samtalen med Søren bestræber Ditte sig på at anvende Sørens ressourcer. Det gør hun mange gange, bl.a. da hun ønsker, at han selv
skal bidrage til løsning af problemet omkring hverdagslivets pligter.
Sørens ressourcer anvendes også da de i fællesskab skal finde ud af,
hvordan Søren kan udvide sin vennekreds.
Samtidig med at hun trækker på hans ressourcer, sørger Ditte også
for at støtte ham, så han får muligheder på lige fod med alle andre.
Søren har en god kontakt med sin mor, og han har ikke brug for støtte
til dette. Han har dog et ønske om at få kontakt til sin far igen, men
Ditte vurderer i samtalen, at det ikke er hans største behov lige nu,
eller at det er for svært for ham. Hun tænker, at han måske er bange
for at blive afvist. Hun ved ikke, hvad de er blevet uvenner over og
hvornår. Dette kunne hun godt tænke sig at tale med Søren om, men
vurderer, at det er for meget at tale med ham om det ved denne samtale. Hun er opmærksom på, at dette skal hun have gjort i nær fremtid, og derefter vil det Illåske stå tydeligere frem, hvordan Søren gerne
vil have, at forholdet til faren skal være, og hvilken form for støtte hun
kan give ham for at skabe dette forhold.
Ditte tænker, at Søren selvfølgelig har de samme rettigheder som
alle andre borgere i dette land. Derfor er det også Sørens eget valg,
om han vil drikke øl. Hvis det begynder at gå ud over andre eller over
ham selv, må hun naturligvis tage problemet op med ham. Men sådan
er det ikke nu.
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Ditte har sammen med Søren fundet ud af, hvordan hans funktionsniveau er. De har fundet frem til, hvad han selv kan uden hjælp,
og hvad han skal have støtte til. Ditte vurderer i samtalen, at Søren
har funktionsnedsættelse i forhold til at løse problemer med de øvrige
beboere. Men Ditte tjekker efter hos Søren, om han er enig i det. Og
tilbyder derefter sin støtte, hvor den måtte være relevant.
Ditte har også begrebet "recovery" - "at komme sig" i tankerne.
Hun reflekterer over, om Søren mon ikke kunne komme sig socialt.
Hun vælger at sætte fokus på det næste halve år, og hvordan Søren
kan tænke sig, at hans liv skulle se ud. Hun indgyder håb, bl.a. i forbindelse med at Søren ønsker at få udbygget sit netværk, og hun støtter ham i at styrke de sociale relationer, fordi mennesket ud fra det
sociale grundsyn opfattes som et socialt væsen, der har brug for at
have kontakter til andre mennesker.
Ditte tager Sørens oplevelser alvorligt og støtter ham i at arbejde
med dem. Dette gør hun bl.a., da Søren fortæller hende, at han hører
stemmer. Hun hjælper ham også til at finde mening med livet på trods
af sit handicap. Hun spørger ham, hvordan han kunne ønske sig, at
hans liv formede sig om et halvt år. Hun tager udgangspunkt i og
respekterer Sørens liv, ønsker og præmisser.
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Se på hverdagsbilledet med Zunaira og Tove og overvej, hvilke observationer

øvELSE

du vil foretage, og hvilken støtte du vil tilbyde, hvis du arbejder ud fra en ligelig
kombination af de tre grundsyn.

mm
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ea.-

I det sociale grundsyn opfattes den sindslidende som en borger, der er
handicappet af sin sindslidelse, men som har ressourcer, rettigheder, pligter
og muligheder

ea.-

Den sindslidende opfattes som et socialt væsen med brug for kontakt til
andre

ea.-

Du skal støtte den sindslidende i at leve et hverdagsliv ud fra sine egne
ønsker og behov

ea.-

Begrebet "recovery" har vundet stor indpas de senere år og betyder: at
komme sig

ea.50

Man taler om "social kommen sig" og "total kommen sig".

Etik i psykiatrien
Arbejdet i psykiatrien stiller store krav til de ansattes etiske holdninger. Etik drejer sig om, hvilke værdier man vil fremme, og hvilke handlinger der er gode. Et aspekt heraf er, hvad der kan berettige en person til at handle imod en anden persons ønsker.
I princippet har enhver borger i Danmark ret til at bestemme over
sit eget liv. Men i psykiatrien vil du komme til at stå i situationer, hvor
du er nødt til at handle imod den sindslidendes ønsker og vilje, nemlig hvis han er psykotisk og til fare for sig selv eller andre. I så fald
træder Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien i kraft
med regler for tvangsanvendelse. En anden situation, som ofte er forbundet med etiske dilemmaer, er grænsesætning (se kapitel 9).
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Undladelsessynd og overgreb

Kari Martinsen (se Sundheds- og sygeplejejag) har beskrevet, at man
balancerer mellem undladelsessynd og overgreb, når man skal drage
omsorg for andre mennesker. Undladelsessynden opstår, når man som
personale overser den sindslidendes behov for hjælp og støtte, også
hvis denne indebærer, at man må bruge tvang for at beskytte en psykotisk person imod at skade sig selv eller andre. Du må dog aldrig selv
beslutte at anvende tvang. Det skal først ordineres af en læge. Det vil
også være en undladelsessynd, hvis du
en dag, fx på grund af travlhed, undlader at hjælpe en svært depressiv sindslidende, der har brug for støtte, med
personlig hygiejne og ernæring.
I andre situationer vil brug af tvang
derimod være overgreb, fx når den
sindslidendes tilstand eller situationen
ikke berettiger tvangen. Det kan fx
dreje sig om, at en sindslidende bliver
tvangsfikseret, selvom kriterierne i Lov
om frihedsberøvelse og anden tvang i
psykiatrien ikke er opfyldt. Det vil også
være overgreb at anvende tvang, hvis
tvangsanvendelsen kunne være forebygget, fx ved skærmning.
Er det undladelsessynd at lade
denne mand ryge, som han vil?
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Figur 2.4.
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øvELSE

En svært psykotisk sindslidende ryger ca. 60 cigaretter om dagen. Han har
tobakshoste og ingen fornemmelse for, hvor skadeligt det er.

I

Diskuter med dine holdkammerater, om I synes, at det er et overgreb, at
personalet disponerer over hans cigaretter, således at han kun kan ryge to

i timen.
Diskuter også, om I synes, at det er en undladelsessynd at lade ham ryge,
som han har lyst til.
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Når man skal vurdere, om en handling er god, må man bruge sin faglige viden og erfaring til at skønne, hvad der er brug for i situationen.
Her er det særligt vigtigt at bruge det tværfaglige teams forskellige
faglige ressourcer, så de beslutninger, der tages, er til den sindslidendes bedste.
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Værdier

Et andet væsentligt spørgsmål, når man taler om etik, er, hvilke værdier vi har som mennesker. Vore værdier skal gerne komme til udtryk i
vore handlinger, men det er ikke altid, at vi gør, som vi egentlig helst
vil. Diskussioner på arbejdspladsen om, hvilke værdier man ønsker
skal komme til udtryk i arbejdet, kan være med til at fremme etisk
bevidste og klare holdninger og handlinger. Det kan også være medvirkende til at bevare et godt arbejdsmiljø. Det kan ikke undgås, at der
opstår etiske dilemmaer i arbejdet ~ psykiatrien. Det belastende er
ikke alene disse dilemmaer i sig selv, men også at de ikke tages op til
diskussion, så man finder frem til fælles holdninger og handlinger, der
bunder i fælles værdier. Værdidiskussioner og afklaring af fælles holdninger kan gøre det lettere at forholde sig til konkrete etiske dilemmaer. Hvis man ikke tager sig tid til sådanne faglige og etiske diskussioner, kan den enkelte komme til at stå alene med et stort ansvar,
som kunne deles med kolleger i det tværfaglige arbejdsfællesskab.

lE

ea,

Etik drejer sig om, hvilke værdier og handlinger der er gode

ea,

Undladelsessynd er, når QU svigter den sindslidende ved ikke at handle til
hans bedste

ea,

Overgreb er, når du fratager den sindslidende selvbestemmelsesretten,
uden at der er argumenter herfor i loven eller i et fagligt skøn

ea,
ea,
52

I arbejdet skal du balancere mellem undladelsessynd og overgreb
Værdidiskussioner i personalegruppen kan gøre det lettere at forholde sig
til etiske dilemmaer.
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Kapitel 3.

Psykodynamiske
grundbegreber
Psykodynamisk teori beskriver, hvordan menneskets psyke er opbygget og fungerer. Ifølge denne teori bestemmes vores tanker, følelser og
handlinger af forskellige indre faktorer, som vil blive beskrevet i dette
kapitel. Et kendskab til de psykodynamiske grundbegreber kan hjælpe
dig til at forstå den sindslidende bedre. Du vil få nogle redskaber til at
forstå, hvordan hans ofte uforståelige adfærd i virkeligheden er udtryk for indre konflikter og problemer. Psykodynamisk teori kan også
hjælpe dig til større indsigt i dine egne reaktioner i forhold til den
sindslidende, så du bedre kan forstå, hvordan du og det sindslidende
menneske psykisk påvirker hinanden.
Den østrigske læge Sigmund Freud (1856-1939) udviklede i begyndelsen af dette århundrede den psykologiske teori og behandlingsmetode, som kaldes psykoanalysen. Freuds psykoanalyse er grundlaget for mange senere teorier om personlighedens opbygning og udvikling, heriblandt den psykodynamiske teori. I det følgende gennemgås de vigtigste begreber inden for psykodynamisk teori.
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Bevidst og ubevidst
Menneskets psyke består bl.a. af en ubevidst og en bevidst del. De to
dele fungerer hver for sig som kræfter, der forårsager forskellige tanker, følelser og handlinger. Man mener, at det ubevidste udgør den
største del af personligheden og i højere grad bestemmer menneskelig
adfærd end den bevidste del. Det er derfor vigtigt at kende til de ubevidste kræfter for at forstå den sindslidendes adfærd.
Det ubevidste

De ting, som et menneske ikke umiddelbart kan huske, tilhører det
ubevidste. Det kan dreje sig om ting, han ikke bryder sig om at tænke
på, fordi de fx gør ham ked af det, pinligt berørt eller bange. Også
oplevelser fra den tidligste barndom kan lagres i det ubevidste og
påvirke mennesket, uden at han er sig det bevidst. Det er en af grundene til, at udviklingen i barnets første år er så vigtige for den psykiske udvikling. Umiddelbart kan man ikke komme i kontakt med det
ubevidste, men det kan bl.a. vise sig i drømme og fantasier.
55

Det bevidste

II

Den viden, et menneske har om, hvem han er, hvad han tænker, føler
og har lyst til at gøre, kaldes det bevidste. Det bevidste er altså det,
man umiddelbart ved om sig selv, de tanker, de erkendte følelser, man
har, og de erfaringer, man gør sig.

Personlighedsmodellen
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Freud beskrev tre strukturer, som tilsammen udgør personligheden:
Det (id), Jeg (ego) og Overjeg (superego). Alle tre strukturer indeholder noget ubevidst, og jeg'et og overjeg'et indeholder også noget bevidst. I figur 3.1 ses de tre strukturer samlet i en personlighedsmodel.
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Det
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Det'et indeholder ubevidste følelser, oplevelser og konflikter. Derudover består det'et af t; drifter, eller drivkræfter, der sikrer, at mennesket kan overleve og udvikle sig. De to drifter kaldes seksualdriften,
libido, og aggressionsdriften.
Drifterne virker ved at give impulser til tanker, følelser og handlinger, og ofte mærker man dem som ønsker og behov. Impulserne styres og afbalanceres af jeg'et og overjeg'et.
Det'et fungerer efter lystprincippet, hvilket vil sige, at impulserne

søger umiddelbar tilfredsstillelse her og nu uden hensyntagen til, om
det er socialt acceptabelt. Når man taler om, at et menneske er impulsstyret, betyder det, at han handler spontant, som drifterne tilskynder ham til
Seksualdriften

Seksualdriften er den drift, der giver mennesket trang til nydelse. Det
kan dreje sig om at nyde god mad, fortabe sig i en god film eller seksuel nydelse. Seksualdriften sikrer, at mennesket overlever, ved at det
får lyst til at formere sig, men også til at spise og drikke. Derudover
giver seksualdriften kvalitet i livet ved, at mennesket oplever glæde
ved nydelsesfulde oplevelser.
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Aggressionsdriften

Aggressionsdriften indeholder impulser, der får mennesket til at
kæmpe for sin udvikling og overlevelse. Aggressive impulser viser sig
dels som forskellige grader af vrede, men også som en trang til at søge
udfordringer. Den kan få mennesker til at foretage sig ting, der kan
virke angstfremkaldende, fx at springe i faldskærm eller begynde på
en svær uddannelse.
Seksualdriften og aggressionsdriften er begge nødvendige for
menneskets overlevelse. Hvis mennesket kun svælgede i nydelse, ville
der ikke ske udvikling. Omvendt vil en dominans af aggressionsdriften give en krigerisk og livstruende adfærd.
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Jeg

Jeg'et indeholder overvejende bevidste funktioner og menneskets fornuft og vilje. Jeg'et har også en ubevidst del, som udgøres af de psykologiske forsvarsmekanismer, der vil blive gennemgået senere i dette
kapitel. Jeg'et fungerer efter realitetsprincippet, hvilket vil sige, at
man bruger fornuften til at vurdere, hvordan impulser kan opfyldes
på en realistisk og socialt acceptabel måde.
Jeg-funktioner

Jeg'et har nogle funktioner, der er af stor betydning for, hvordan man
mestrer sit liv. Jeg-funktionerne er bl.a.:
fa,

Realitetstestning

fa,

At opfylde eller udskyde driftsimpulser

fa,

Hukommelse

fa,

Indlæring

fa,

Evne til at opretholde selvagtelsen

fa,

Tænkning
57

En eller flere af jeg-funktionerne kan være svækket hos den sindslidende, og i så tilfælde taler man om, at han er jeg-svag. Konsekvensen
er, at han har svært ved at overskue sin dagligdag, og at han kan få
symptomer på psykose (se kapitel 9).

II

Realitetstestning

Realitetstestning betyder, at et menneske kan forholde sig realistisk til
virkeligheden. Realitetstestningen finder normalt sted inden for tre
områder:
~a,

Fantasi og virkelighed

~

Sig selv og andre

~

Tanke og handling
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En god realitetstestning indebærer, at man kan vurdere, hvad der er
fantasi, og hvad der er virkelighed. Hos den sindslidende er perceptionen, dvs. den måde, hvorpå han sanser og fortolker sanseindtryk, ofte
forstyrret. Det giver sig fx udslag i, at psykotiske mennesker kan lide
af hallucinationer, dvs. sanseoplevelser, som ikke udspringer af virkelige sanseindtryk. De kan fx høre eller se noget, som andre ikke hører
eller ser. Den psykotiske kan også tro, at det, der foregår i en film eller
i fjernsynet, er virkelighed, og kan derfor blive meget påvirket af det.
En god realitetstestning indebærer også, at man kan adskille sig
selv fra andre. Mennesker med svag realitetstestning kan være usikre
på, hvor deres kropsgrænser går, og kan fx ved fysisk kontakt få en
oplevelse af at flyde sammen med andre. Det er angstfremkaldende,
og derfor er mange psykotiske bange for berøring.
Endelig vil et menneske med en god realitetstestning kunne kende
forskel på tanke og handling. Hvis man tænker om en anden, "han har
ret, han skal skydes!", er det jo ikke ensbetydende med, at man rent
faktisk skyder vedkommende. Men mennesker, der ikke kan adskille
tanke og handling, kan tro, at tankerne bliver udført, bare de tænker
dem.
Et menneske med manglende realitetstestning er altid psykotisk
(se kapitel 9).
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At opfylde eller
udskyde
driftsimpulser
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Denne jeg-funktion tjener til at styre, om impulser skal opfyldes, og
hvordan det bedst sker. Mange jeg-svage sindslidende er impulsstyrede, og det kan volde dem problemer at opfylde driftsimpulser på en
måde, de selv og omgivelserne kan være tjent med.

HVERDAGSBILLEDE

Anne har problemer med sin seksualitet. Hun lægger

kraftigt an på de mænd, hun omgås, uanset hvem det er, og hvor hun
befinder sig. Indimellem bliver hun dybt ulykkelig over sin egen opførsel,
men fortæller selv, at hun ikke kan styre sig.

Hukommelse

Indlæring

Hukommelsen er menneskets arkiv over hændelser og oplevelser, og
den gør, man kan genkende omverdenen og lære af sine erfaringer.
Hukommelsen er også vigtig for menneskets identitet. Når hukommelsen er svækket, som hos demente, bliver det svært at klare hverdagen, og resultatet er forvirring og angst (se kapitel 12).
Hele livet igennem lærer mennesket af sine erfaringer og indlærer ny
viden og kunnen. Det jeg-svage menneske kan have svært ved at koncentrere sig om indlæring af nye ting, og det kan være vanskeligt for
ham at lære af sine erfaringer. En konsekvens heraf kan være, at han
får svært ved at begå sig blandt andre mennesker, fordi han ikke har
lært de sociale spilleregler. Men det kan også vise sig ved, at den sindslidende er meget længe om at lære nye færdigheder. I sådanne tilfælde kan man komme til at fejlvurdere ham og tro, at han er svagt begavet, men det er vigtigt at slå fast, at sindssygdom ikke er det samme
som åndssvaghed.

HVERDAGSBILLEDE
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Jens har været psykotisk i flere år. Han blev indlagt på

åben psykiatrisk afdeling, fordi han ikke kunne klare sig i eget hjem.
Sammen med sin kontaktperson Sussi lagde han en plan, der bl.a. indebar, at han skulle lære nogle praktiske færdigheder, i første omgang tøjvask. De første mange gange han var med i vaskekælderen, kunne han
ikke forstå, hvad det var, han skulle gøre med vasketøjet. Han stod og så
lidt forvirret på, at Sussi viste ham, hvordan han skulle fylde maskinen.
Efterhånden fik hun overtalt ham til selv at lægge tøjet i maskinen, men
hun skulle hele tiden opmuntre og støtte ham. Efter nogle uger kunne
han selv fylde vaskemaskinen, og derefter begyndte Sussi at lære ham,
hvordan man starter den.

Evne til at
opretholde
selvagtelsen

Ved selvagtelse forstås, at man værdsætter sig selv. Det er vigtigt at
have en god selvagtelse, fordi det giver mennesket selvtillid og mod til
at være kreativ og at lære nye ting. Det giver mulighed for udvikling
og livsudfoldelse, men det har mange sindslidende problemer med,
fordi de hæmmes af en lav selvagtelse.

59

Et element i personligheden, der er medvirkende til, at man kan
opretholde sin selvagtelse, er evnen til at berolige og trøste sig selv.
Mennesker med en ringe selvagtelse er tilbøjelige til at straffe frem for
at trøste sig selv, når de begår fejl. Det ses fx hos sindslidende med
depression (se kapitel 10 og 21).
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Tænkning
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Menneskets evne til at tænke er tæt forbundet med sproget, idet vi
tænker i ord og sætninger. Tænkningen sætter mennesket i stand til at
forudse og løse problemer, og den er en forudsætning for, at man kan
tilpasse sig omgivelserne på en fleksibel måde.
Mange psykotiske har forstyrrelser i tænkningen. De kan fx have
tankemylder, dvs. hurtigt skiftende og kaotiske tanker, der er svære at
fastholde.
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Overjeg

Overjeg'et indeholder både bevidste og ubevidste dele og består af
moraljeg'et og af idealjeg'et.
Moraljeg'et fortæller, hvilke handlinger og holdninger der er gode
og rigtige, og man får dårlig samvittighed, hvis man handler i modstrid hermed. Idealjeg'et indeholder de normer, idealer og værdier,
man sætter højt, samt det "billede", man helst vil have af sig selv og
derfor forsøger at efterleve.
Overjeg'et er udviklet ved, at forældre og omgivelser har reguleret
barnets adfærd. Barnet har på den måde lært, hvad der er tilladt og
forbudt.

HVERDAGSBILLEDE

Det lille barn, der ser en dukke i legetøjskataloget, får

en impuls til straks at ville have den og begynder at plage forældrene.
Men forældrene synes ikke, at barnet skal have dukken, og beder det om
at holde op med at plage. Barnet tier nødtvungent stille. Herved lærer
det, at ikke alle impulser kan virkeliggøres, men må styres af nogle normer for god opførsel, som det bl.a. lærer af sine forældre. Når det lille
barn mange gange har oplevet, at dets impuls styres af andre, vil det
efterhånden lære selv at kontrollere sine impulser, så det kan begå sig
socialt. Således bliver normerne indbygget i overjeg'et.

Samspillet mellem det, jeg og overjeg
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Man kan opfatte samspillet mellem de tre strukturer i personligheden
som en kamp mellem det og overjeg, hvor jeg'et mægler og afgør, om
impulserne skal hæmmes eller ej. Når en driftsimpuls bliver mærkbar,

,
vil overjeg'et bedømme den i forhold til sine normer, værdier og
moral. Men i sidste instans er det jeg'ets opgave at vurdere, om driftsimpulsen skal tilfredsstilles eller overjeg'et skal undertrykke impulsen.

HVERDAGSBILLEDE

En kvinde kommer forbi en bagerforretning og får en

stærk lyst til flødekage. Imidlertid fortæller hendes overjeg hende, at hun
bliver alt for tyk, at det er tomme og usunde kalorier, og at hun kan blive
disponeret for åreforkalkning. Impulsen - at købe en kage - er stadig
væk stærk trods overjeg'ets formaninger. Hun giver efter og går ind hos
bageren, hvor hun køber en bolle. Resultatet af kampen mellem det'et
og overjeg'et er her, at impulsen tilfredsstilles, men på en måde, så
kvinden ikke får dårlig samvittighed.
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Hos mennesker, der er impulsstyrede, er jeg'et og overjeg'et ikke stærke nok til at styre og afbalancere drifterne.
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Viden om psykodynamiske grundbegreber kan bidrage til at forstå den
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sindslidendes adfærd, dine egne reaktioner og samspillet mellem dig og
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den sindslidende
~

Personligheden er opdelt i en bevidst og en ubevidst del, hvor den ubevidste del i højere grad bestemmer den menneskelige adfærd end den bevidste

~

Personligheden er opdelt i tre dele: det, jeg og overjeg, som indgår i et
samspil, hvor jeg'et mægler mellem det'et og overjeg'et

~

Det'et indeholder seksualdriften og aggressionsdriften og er ubevidst

~

Jeg'et indeholder jeg-funktionerne og er overvejende bevidst

~

Overjeg'et indeholder moraljeg'et og idealjeg'et og er både bevidst og
ubevidst.

Forsvarsmekanismer
Tidligere i kapitlet er nogle af de bevidste jeg-funktioner beskrevet.
Men jeg'et indeholder også ubevidste jeg-funktioner, nemlig forsvarsmekanismerne. Forsvarsmekanismer udvikles i løbet af de første leveår og er menneskets psykiske forsvar mod påvirkninger, der truer med
at forstyrre sindets ligevægt. Alle mennesker bruger forsvarsmekanis-
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mer, man kan ikke eksistere uden. I situationer, hvor man er presset,
sætter forsvarsmekanismerne ind med forøget kraft, for at beskytte
imod den usikkerhed og angst, der kan opstå.
Mennesker, der omgås sindslidende, oplever i høj grad disse forsvarsmekanismer, da den sindslidende oftest er i en situation, der er
præget af forskellige grader af angst og usikkerhed. Det er derfor vigtigt, at du som social- og sundhedsassistent kan genkende forsvarsmekanismerne både hos den sindslidende og hos dig selv. Derved vil du
bedre kunne forstå dine egne og den sindslidendes reaktioner, og du
kan bedre få øje på den angst, der skjuler sig bag ved forsvarsmekanismernes parader.
Der skelnes mellem to former for forsvarsmekanismer: de primitive og de modne. Men fælles for begge former er, at de foregår ubevidst og uden viljens medvirken.

I·

"ti
II>

-<

;>:

o

o
-<

z

:I>

:!:
II>

;>:

m
C'l

Primitive forsvarsmekanismer
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Det primitive forsvar er det tidligst udviklede og oprindelige forsvar.
Når det benyttes af voksne, er det ofte i forbindelse med psykiske forstyrrelser' men det kan også forekomme hos psykisk velfungerende
mennesker, især i krisesituationer. De primitive forsvarsmekanismer
består af:
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Splitting
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~

Splitting

~

Projektiv identifikation

Splitting vil sige, at et menneske ikke har integreret og dermed ikke
kan rumme to modsatrettede følelser eller værdier samtidig. At integrere to modsatrettede følelser eller værdier indebærer, at man ved, at
de begge er en del af en selv. De fleste mennesker ved, at de indeholder både gode og dårlige egenskaber. Selvom man i bestemte situationer hovedsageligt viser de dårlige egenskaber, ved de fleste godt, at
de gode egenskaber stadig væk er der.
Når et menneske splitter, drejer det sig ofte om hans opfattelse af,
hvad der er godt og ondt. Nogle personer har en så negativ selvopfattelse, at de kan opleve, at den smule godt, de har i sig, er i konstant
fare for at blive ødelagt af de dårlige sider. De kan da projicere de
gode egenskaber over på udvalgte mennesker og de dårlige sider over
på andre. Projektion vil sige, at man tillægger andre følelser og egenskaber, som tilhører en selv. Dermed kan det gode beskyttes mod det
onde, og man kan aflastes for sin negative selvopfattelse. Man vil da
idealisere dem, man opfatter som "de gode", dvs. at man ser dem som

fejlfrie og møder dem med tillid og interesse. Omvendt vil man devaluere "de onde", dvs. at man nedvurderer dem og møder dem med
mistillid og afvisning.
I visse situationer vil splitting ikke kun finde sted inde i den sindslidende, men vise sig som splittelse i personalegruppen. I så fald kan
det give anledning til mange stridigheder angående holdningen til
den sindslidende, hvis personalet ikke er bevidst om, at det drejer sig
om splitting. Det er vigtigt, at personalet ser både de gode og de onde
sider og erkender, at begge dele tilhører den sindslidende. Det giver et
bedre indtryk af, hvordan den sindslidende har det.
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HVERDAGSBILLEDE

Hassan er indlagt på en åben psykiatrisk afdeling. Han
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har to kontaktpersoner: Anette, som han er meget glad for, og Bente,
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som han ikke kan lide. Hassan henvender sig på vagtstuen og spørger,
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om Anette har tid til at snakke med ham. Bente, som sidder på vagtstuen, fortæller, at Anette er optaget hos en anden patient, og tilbyder ham
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en samtale. Men Hassan ser blot hånligt på hende og siger, at han kun
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taler med mennesker, der er til at stole på og i øvrigt tager deres arbejde
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alvorligt. Da Anette og Bente senere på dagen mødes, siger Bente, at hun
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oplever Hassan som grænsesøgende, og at han må have nogle fastere
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rammer. Anette derimod synes, at han samarbejder godt med medpatienterne og personalet og ikke har brug for fastere rammer.

Som det ses i hverdagsbilledet, er de to kontaktpersoner ikke opmærksomme på, at Hassan splitter imellem dem, og de når først til en forståelse for deres forskellige opfattelse af ham og den støtte, han har
brug for, da de får hjælp dertil under supervision.
Det kan være svært - selv for erfarent personale - at få øje på, at
der foregår splitting. Derfor er det nødvendigt, at der gives supervision til personale, der arbejder med sindslidende (læs mere om
arbejdsmiljø i kapitel 7). Man skal dog være opmærksom på, at det
ikke er alle holdningsforskelle, der er udtryk for splitting.
Projektiv
identifikation

Når en sindslidende projicerer, kan et personalemedlem ubevidst
begynde at identificere sig med indholdet i det, der projiceres. Dermed skabes der mulighed for, at den sindslidende kan få kontrol over
sine uacceptable sider.
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HVERDACiSBILLEDE

Jan bor for tiden på et behandlingssted. Han har altid

haft store problemer med at sige fra og viser i det hele taget aldrig vrede.
Som led i behandlingen af det misbrug, han har, skal Jan gå på arbejdsværksted hver formiddag. En dag henvender han sig til sin kontaktperson
Eva og fortæller, at han ikke kan gå på værkstedet, fordi han har ondt i
sin finger. Eva lytter, men holder venligt og bestemt fast ved, at han skal
gå på værkstedet, som aftalen er. Jan reagerer ved at sige, at hun også
altid bliver sur over ingenting. Eva benægter, at hun er sur, men kan
mærke, at hun begynder at blive vred, uden at hun føler, at hun har
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noget at være vred over. Hun siger irriteret, at hun altså ikke er sur, men

o

derved får Jan blot bekræftet, at hun lyder sådan.
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Afsenderen sender en
ubærlig følelse over i
modtageren, her vrede.

Modtageren tager
ubevidst imod
følelsen.

Identifikation

Afsenderen bliver roli64

gere, fordi han er fri for
den ubærlige følelse.

Modtageren identificerer sig med
følelsen (her vreden) og begynder
at føle sig vred.

Kontrol

o~
/CfJ

nl~

~
D~

~ I .

Afsenderen holder øje

Modtageren kan reagere på flere måder:

med, hvad modtageren
gør med følelsen og

a) Hun kan reagere, som om det er
hendes følelse - blive vred.

oplever dermed en vis

b) Hun kan bære følelsen uden at lade

kontrol over den.

sig styre af den - hun bliver ikke vred.
Ofte må hun dele følelsen med
andre, for at kunne bære den.
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Figur 3.2.

Projektiv identifikation
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Projektiv identifikation består af tre trin. Det er illustreret i figur 3.2.
Første trin er projektionen, dvs. at man tillægger en anden person sine
egne følelser. I eksemplet ses, at følelsen "irritation/aggression" projiceres over på Eva, fordi Jan ikke selv kan udholde den. Næste trin
består af identifikationen, hvor Eva genkender vreden i sig selv og
opfatter den som sin egen følelse. Dermed bliver vreden mere ufarlig
for Jan, fordi Eva bærer den for ham. Tredje trin består af en kontrol,
hvor Jan kan styre Evas reaktioner på vreden. Han kan fx bebrejde
hende, at hun bliver vred. Det giver ham en fornemmelse af at have
kontrol med vreden.
Det er vigtigt, at personalet kan rumme den sindslidendes projektioner, dvs. kan bære dem uden at blive overvældet og fx blive vred,
som vi i hverdagsbilledet ser, at Eva bliver. Kan personalet det, vil den
sindslidende muligvis lære, at hans følelser ikke er så farlige, som han
tror, og efterhånden kan han blive bedre til at vise og håndtere dem.
Man taler også om, at personalet skal kunne containe den sindslidende - "contain" er engelsk og betyder "rumme" (se kapitel 9).
Ofte er det en forudsætning for evnen til at containe, at personalet
får hjælp til at forstå samspillet med den sindslidende. Denne hjælp
gives ved debat i afdelingen eller i supervision/vejledning.
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Modne forsvarsmekanismer

Efter de første to til tre leveår udvikles og forfines barnets evne til at
mestre ubehagelige situationer. En væsentlig faktor for, at barnet kan
det, er, at det udvikler modne forsvarsmekanismer, som fungerer
mere fleksibelt end de primitive. De modne forsvarsmekanismer fungerer ubevidst ligesom de primitive. I det følgende beskrives ni modne
forsvarsmekanismer:
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Fortrængning
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Fornægtelse
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Projektion
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Rationalisering/intellektualisering

~

Følelsesisolation

~

Forskydning

~

Regression

~

Flugt

~

Sublimering
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Fortrængning

Fortrængning vil sige, at man udelukker det, man på grund af angst
ikke kan holde ud at tænke på, og de følelser, der er forbundet hermed, fra bevidstheden. Det fjernes fuldstændigt fra hukommelsen, så
det synes, som om man aldrig har kendt noget til det. Man har så at
sige "glemt" det. Det fortrængte har nu fået plads i det'et som en del
af det ubevidste.

HVERDAGSBILLEDE

Yvonne er rædselsslagen for store, åbne pladser. Hun

går og kører lange omveje for at undgå dem. Grunden til denne angst er
en eller flere massive angstprovokerende oplevelser, som Yvonne har haft
tidligere i livet. Men hun har absolut ingen erindring om, hvad disse oplevelser kan have vær~t - de er fortrængt. De er nu en del af det ubevidste, de er slettet af erindringen, og Yvonne kan ikke huske dem, selvom
hun gerne ville.

Fornægtelse
66

Fornægtelse vil sige, at man ubevidst undgår at se, høre eller mærke
det, der kan være truende. Man lukker øjnene for det, også selvom
det for andre kan være tydeligt at se.

HVERDAGSBILLEDE

Line mærker en knude i sit ene bryst, men går ikke til

læge. Der går over et år, uden at hun gør noget ved det. Først da der
kommer sår på brystet, får hendes mand hende overtalt til at gå til læge.
En måned senere dør Line af kræft.

Projektion

Ved projektion fjerner man et ubehag, fx uacceptable ønsker og hensigter, fra sig selv ved at lægge det over på andre. Derved kommer
man til at opleve, at det projicerede hører til hos andre. Det svarer til
det, der sker på det første trin i den projektive identifikation. Den person, der er genstand for projektionen, opdager det nødvendigvis ikke i
modsætning til den person, der er genstand for projektiv identifikation. Det vil sige, at der ikke foregår nogen identifikation i denne form
for moden forsvarsmekanisme.
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HVERDAGSBILLEDE

Mona, som er en meget talende kvinde, beklager sig
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over, at det ikke er til at få ørenlyd på hendes arbejdsplads, fordi de
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andre altid snakker så meget. I virkeligheden er det Mona, der bruger
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mest tid på at snakke, men denne egenskab har hun projiceret over på
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sine kolleger.

Der er tale om rationalisering eller intellektualisering, når man bruger
ringjintellek- tilsyneladende fornuftige forklaringer til at "tale sig bort" fra de ubetualisering hagelige. I virkeligheden er der snarere tale om bortforldaringer.
Rationalise-

HVERDAGSBILLEDE

Else, hvis mand lige er gået fra hende, forklarer sin

veninde, at "det er jeg i virkeligheden glad for, for det er en udfordring
for mig at klare denne situation, så jeg kan udvikle mig som menneske".

Følelsesisolation

Følelsesisolation vil sige, at de følelser, der er forbundet med en
konflikt, bliver "kapslet inde" og gemt i underbevidstheden, og derfor
kan det se ud, som om man intet føler i forhold til konflikten. Det kan
sammenlignes med den måde, hvorpå man har gjort elektricitet ufarlig, nemlig ved at lukke de strømførende ledninger inde i isolerende
plastik.
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HVERDAGSBILLEDE

Jens Peter, hvis kone er død, viser i lang tid ingen

følelser. Han tager det "pænt", siger vennerne og familien. Når han taler
om sin kone og deres mangeårige ægteskab, viser han ingen tegn på at
have mistet hende. Sorgen er kapslet inde, så han ikke føler den.

II
Forskydning

"l:l

Ved forskydning udtrykker man ikke sine følelser over for den person
eller ting, følelserne er rettet imod. I stedet flytter man følelserne over
på en anden mere ufarlig og håndterlig person eller ting.
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HVERDAGSBILLEDE

Erling indlægges med fremskreden lungekræft. Han er
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meget vred og skælder ud på personalet på den mindste foranledning. I
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virkeligheden har han ingen grund til at være vred på personalet, men
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han er meget vred over sin skæbne. Da det er svært at skælde ud på sin
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skæbne, skælder han i stedet ud på personalet.
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Regression
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Når man regredierer, opfører man sig, som om man var på et tidligere
udviklingstrin - som om man er yngre og mere uansvarlig, end man
er. Derved får man i reglen også øget omsorg og bekymring fra omgivelserne.

HVERDAGSBILLEDE

Lars på 32 år er meget psykotisk. Han isolerer sig og har

de sidste dage ligget i fosterstilling i sengen. Han magter ikke at spise og
drikke selv. Han er regredieret til et tidligt udviklingstrin, hvor han reagerer som et spædbarn.

Flugt

Ved flugt undgår man kontakt med traumet eller konflikten. Man kan
fx flygte ved at dagdrømme, ved at bruge rusmidler eller ved at holde
sig væk fra bestemte personer, steder eller begivenheder.

HVERDAGSBILLEDE

Mathias på 10 år, der har mistet sin far, har fjernet alle

billeder med faderen fra lejligheden. Da moderen forsøger at tale med
ham om det, går han uden et ord ind på sit værelse, lukker døren og
tænder for musikken.
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Sublimering

Når driftsimpulser ikke må komme til udtryk direkte, kan de omdannes til et mere acceptabelt udtryk. Vrede, som føles forbudt, kan blive
til arbejdsiver eller sportspræstationer. Seksuel energi kan udtrykkes
gennem kunst. Mange sindslidende kan ikke sublimere driftsimpulser
pga. jeg-svaghed. Det kan vise sig ved, at de er impulsstyrede.
Grundstenene til de psykologiske fænomener, som er gennemgået
i dette kapitel, lægges i den tidligste barndom. Hvordan det sker, vil
blive beskrevet i næste kapitel.
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Samspillet mellem mennesker
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Mennesker kan ikke være sammen uden gensidigt at påvirke hinanden psykisk. Ved at bruge fx projektioner udveksler man hele tiden
bevidste og ubevidste følelser. I psykiatrisk sammenhæng benytter
man derudover ofte begreberne "overføring og "modoverføring" til at
beskrive, hvad der sker i samspillet mellem den sindslidende og personalet.
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Overføring og modoverføring
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Overføring vil sige, at den sindslidende ubevidst tillægger et personalemedlem egenskaber, som egentlig tilhører andre personer, der har
været vigtige for ham, fx hans mor eller far. Baggrunden for overføringen er for eksempel, at den sindslidende har uforiøste konflikter i
forhold til disse personer.

HVERDAGSBILLEDE

Uffe på 37 år er meget glad for sin kontaktperson, Ella.

Han idealiserer hende og roser hende ofte og meget, også over for
andre. I takt med at Uffe får det bedre, begynder Ella at stille større krav
til ham. Det reagerer Uffe på ved at blive vred, afvisende og vise åbenlys
foragt for hende. Ella reagerer ved at føle sig som en dårlig social- og
sundhedsassistent. Hun føler, at hun er inkompetent og ikke god nok.
Hun bliver nervøs, hver gang hun skal være sammen med Uffe. Hun forsvarer kraftigt sine hanQlinger og trækker sig fra kontakten med ham.
Overføringen består i, at Uffe tillægger Ella følelser og egenskaber,
som i hans tidlige barndom var forbundet med forældrene. Han reagerer,
som han gjorde, da han var lille, og forældrene stillede krav. Han nærer
de samme følelser over for Ella, som han gjorde over for sine forældre,
når de stillede krav.
Overføringen kan forårsage modoverføring, som er uforklarlige og
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ofte vanskelige følelsesmæssige reaktioner hos personalemedlemmet,
som det ses hos Ella i hverdagsbilledet. Modoverføringen opstår, fordi
Uffe netop har ramt Ellas sårbarhed, som er en nagende følelse af hjælpeløshed og af ikke at slå til. Denne følelse hos Ella stammer fra ople-

II

velser i hendes barndom, og følelserne reaktiveres i denne situation. Ella
må blive sig bevidst, at hendes følelser er opstået som følge af overføringen. Ellers kan hun begynde at overføre sine egne indre billeder og
konflikter på den sindslidende, og dermed vil hun miste overblikket over
Uffes behov for støtte.
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Overføring og modoverføring opstår ofte mellem den sindslidende og
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et enkelt personalemedlem. Sker det, må det pågældende personale-
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medlem tale med kolleger eller en tilknyttet supervisor/vejleder om, hvil-
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ke reaktioner det vækker, og hvordan man bedst kan møde den sindsli-
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dende. Ellers kan det videre samarbejde med det sindslidende menneske
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Forsvarsmekanismerne er ubevidste jeg-funktioner og er menneskets værn
mod påvirkninger, der truer med at forstyrre sindets ligevægt.

~

De primitive forsvarsmekanismer er det tidligste udviklede oprindelige forsvar.

~

De modne forsvarsmekanismer udvikles senere og fungerer mere fleksibelt
end de primitive.

~

Supervision til personalet kan lette samarbejdet med et sindslidende menneske, der splitter.

~

Personalet må kunne rumme den sindslidendes projektioner, så han lærer,
at de projicerede følelser ikke er farlige for ham. Supervision/vejledning er
en hjælp hertil.

~

Overføring og modoverføring kan finde sted mellem den sindslidende og
plejepersonalet. Sker det, må det bearbejdes i samarbejde med en supervisor.
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Udviklingspsykologi

Kapitel 4.

Som menneske udvikler man sig psykisk hele livet, men det er i de første leveår, at udviklingen er størst. Fundamentet for al senere psykisk
udvikling lægges inden for barnets første tre år, bl.a. fordijeg'et og
overjeg'et grundlægges i denne periode.
Ifølge den psykodynamiske opfattelse udvikler mennesket psykisk
sygdom, hvis der er forhold i opvæksten, der har forhindret en normal
psykisk udvikling. Det er dog ikke bevidst, at psykologisk fejludvikling
er årsag til psykisk sygdom. Man kan se tilfælde, hvor opvækstvilkårene har været kummerlige, men hvor barnet alligevel udvikler sig til et
robust menneske. Man kan heller ikke påvise tidlige udviklingsproblemer hos alle sindslidende. Det er derfor efterhånden almindeligt anerkendt, at det er en kombination af biologiske årsager og psykosociale
opvækstvilkår, der afgør, om et menneske bliver sindslidende
Udviklingspsykologien er væsentlig i denne sammenhæng, fordi
den giver nogle fingerpeg om, hvordan børns opvækst ideelt set bør
være for at forebygge psykiske problemer, der udspringer af de psykosociale forhold. Viden om udviklingspsykologien kan give en forståelse af, hvilke konsekvenser en fejludvikling kan få, og denne viden
giver også et godt grundlag for at forstå den adfærd, man ser hos
sindslidende.
Den periode i menneskets psykiske udvikling, der er bedst beskrevet, er de første tre leveår. I dette kapitel lægger vi hovedvægten på
tre psykologiske teorier, der har haft stor betydning for moderne psykiatri, nemlig:
~

Objektrelationsteorien

~

Tilknytningsteori

~

Kognitiv udvikling

I

c:

c

<
;o::

r-

z

Cl
VI

-a

VI

-<

;o::

o
o

rCl

Disse tre teorier beskriver udviklingen af forskellige aspekter af den
menneskelige psyke. Selvom de er meget forskellige, supplerer de
hinanden og kan tilsammen give nogle retningslinjer for, hvordan
man bedst forstår og støtter den sindslidende. Objektrelationsteorien
beskriver den følelsesmæssige udvikling, og hvordan denne foregår i
et samspil med de mennesker, der omgiver det. Tilknytningsteorien
beskriver menneskets evne til at indgå i kontakt med andre mennesker, samt hvordan denne tilknytningsevne kan udvikles gennem de
n

tidligste erfaringer med tætte kontakter til de vigtigste voksne, nemlig
mor og far. Teori om den kognitive udvikling beskriver, hvordan menneskets tankemønstre udvikles og kan forandres.
Internalisering

c:

c
<

;o::

r-

z
Cl
VI
"Cl
VI

-<

;o::

o
ro

Cl

De udviklingspsykologiske teorier, du kan læse om i det følgende, går
alle ud fra, at menneskets psyke bl.a. udvikles via internalisering. At
internalisere vil sige at gøre noget ydre til en del at den indre psykiske
verden. Når barnet er sammen med fx moderen, vil det danne indre
billeder af hendes adfærd og personlighed, og efterhånden vil disse
indre billeder blive til en del af barnet selv. Man siger, at barnet har
internaliseret elementer fra moderen.
Udviklingen foregår ved, at barnet internaliserer sådanne elementer fra omgivelserne og gør dem til en del af sig selv. Internaliserede
billeder opfattes ikke længere af barnet som noget udefrakommende,
men er blevet til en del af dets personlighed og identitet. Menneskets
psyke består ikke udelukkende af sådanne internaliserede billeder,
men de er en del af vores indre verden.
Identitet

Den psykiske udvikling resulterer bl.a. i dannelse af identiteten. Identitet er menneskets oplevelse af, hvem han egentlig er, og af sig selv
som en person til forskel fra alle andre personer. Identiteten giver
tryghed, fordi den sikrer, at man ved, hvem man er, og at man er den
samme, uanset i hvilke sammenhænge man befinder sig. Du kan læse
en grundig gennemgang af, hvordan identiteten er opbygget i bogen
Pædagogik med psykologi.
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Identiteten kan være mere eller mindre sikker. Et menneske med
en sikker identitet vil føle sig tryg og stabil og vil kunne tåle mange
frustrationer, uden at det truer hans identitet. Har han derimod en
usikker identitet, vil han være mere sårbar over for belastninger, og
dermed vil han hurtigere blive utryg og angst.
Mange sindslidende har en usikker identitet og er derfor sårbare
over for forandringer og belastninger i hverdagen, der hurtigt kan
opleves som truende og fremkalde angst. Nogle sindslidendes identitet er så usikker, at de fx er bange for at smelte sammen med andre
eller for at blive opløst og flyde ud med badevandet efter karbadet.
Ifølge de mest moderne teorier om identitet er et menneskes identitet til en vis grad et valg, som den enkelte foretager sig. Unge mennesker eksperimenterer med deres selvbillede, og dermed udvikler de
efterhånden en sammensat identitetsfølelse, der kan forandres hele
livet.

HVERDAGSBILLEDE

Louise er 16 år. Hun har i lang tid klædt sig som skater

- alt for store bukser med hængerøv, kasket og store sko. En dag overrasker hun sine forældre ved at have lagt sin stil helt om - hun klæder
sig nu som "gothie queen". Hun har sminket sig hvid i ansigtet, malet sig
sort rundt om øjnene og på læberne og har farvet sit hår sort. Hun har
sorte flagrende gevandter på. Hendes mor spørger overrasket, hvorfor
hun ser sådan ud. Hertil svarer Louise: "Jeg er færdig med at være skater,
nu vil jeg prøve at være noget andet:' Louise er gothic queen i en
måned, så skifter hun udseende og bliver mere "disket" i tøjet - sorte
bukser, kropsnære toppe, bar mave og højhælede sko. Sådan eksperimenterer Louise med forskellige mulige selvbilleder.
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Viden om udviklingspsykologi kan bidrage til forståelse af den sindslidendes
adfærd og oplevelse af verden

?a-

Viden om den normale psykiske udvikling kan bidrage med forklaringer på,

"'C
\1\

-<

;o;

o
ro

C\

hvorfor der opstår psykisk sygdom
?a-

Barnet udvikler sig i et samspil med de mennesker, der omgiver det, især
den primære omsorgsperson

?a-

Internalisering vil sige, at barnet danner indre billeder af omsorgspersoners
adfærd og personlighed, og efterhånden vil disse billeder blive til en del af
barnet selv

?a-

Identitet er menneskets oplevelse af, hvem han egentlig er, og af sig selv
som en person til forskel fra alle andre personer

?a-

Identiteten udvikles hele livet

?a-

Menneskets identitetsfølelse er vigtig for oplevelsen af tryghed, lysten til at
lære og muligheden for at udvikle sig.

Objektrelationsteori
Objektrelationsteorien tager udgangspunkt i Freuds psykoanalytiske
teori, men har på mange punkter betydet en videreudvikling af hans
teori om menneskets udvikling.
"Objekt" betyder den eller de personer, som barnet er tæt forbundet med. "Relation" er det forhold, som barnet indgår i med de nærmeste, og som får betydning for, hvordan det påvirkes, og dermed for
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hvordan det udvikler sig. Ifølge objektrelationsteorien udvikler barnet
sig i et samspil med de mennesker, der omgiver det, især den primære
omsorgsperson. I det følgende vil vi af nemhedsgrunde opfatte moderen som den vigtigste omsorgsperson.
Barnets opfattelse af verden
I·
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For at forstå, hvordan udviklingen kan være afhængig af samspillet
med nære omsorgspersoner, må man se på det spæde barns opfattelse
af verden. Barnet opfatter verden som usammenhængende sekvenser,
der ikke kan forbindes med hinanden.
Voksne ved godt, at den mor, der dækker det lille barns behov for
varme, tryghed og kærlighed, er den samme mor, som nogle gange
gør det frustreret, fx ved ikke at reagere hurtigt nok på dets gråd. Men
det spæde barn forstår ikke, at det er den samme mor.
Barnet kan ikke skelne mellem sig selv og omgivelserne. Det medfører, at barnet oplever sig selv og moderen som et. Hvis moderen
ikke opfylder barnets behov nu og her, vil det i barnets forståelse betyde, at hun er "ond", dvs. truende. Og da barnet ikke skelner mellem
sig selv og moderen, vil det opleve, at det selv er ondt. Omvendt vil
barnet, hvis moderen tilfredsstiller dets behov, opleve, at hun - og
dermed barnet selv - er god, og det vil gøre barnet trygt.
Ydermere er barnets hukommelse stadig svagt udviklet. Det betyder, at barnet, når det ikl<e kan se moderen, tror, at hun ikke eksisterer. En mor, der ikl<e eksisterer, kan ikke hjælpe barnet med at få opfyldt de livsnødvendige behov, og en sådan situation vil være truende
for barnets sikkerhed og derfor angstprovokerende.

Margaret Mahlers udviklingsteori
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Margaret Mahler har studeret samspillet mellem mødre og børn
mellem nul og tre år og den betydning, dette samspil har for barnets
udvikling. Hun har samlet sine iagttagelser i en objektrelationsteori,
som vil blive beskrevet i det følgende.
Man kan opfatte visse sindslidelser, fx psykoser, som en voldsom
regression, dvs. at den sindslidendes psykiske funktion svarer til det,
man vil forvente på et meget tidligt udviklingstrin. Når du som socialog sundhedsassistent møder den sindslidende, der er regredieret, kan
kendskab til udviklingsfaserne bidrage til, at du forstår hans adfærd
og behov, og at du bedre kan vurdere, hvilke krav han kan leve op til.
på den måde kan du bedre tilrettelægge en individuel støtte.
Barnet fødes med bestemte arvelige egenskaber, som sammen med

den psykiske udvikling i de tre første leveår grundlægger personligheden og identiteten. Efter at barnets krop er født, skal dets psyke
også fødes - billedligt talt. Det vil sige, at barnet skal løsrive sig fra
moderen og blive til sig selv, til en personlighed med sin egen identitet. Denne udvikling inddeler Mahler i forskellige faser, der hver især
rummer bestemte problemer og muligheder for barnet, og som skal
gennemleves i den beskrevne rækkefølge. En god udvikling i den første fase er således en forudsætning for, at den næste kan gennemleves
positivt. Hver fase hører til en bestemt alder, men der kan være store
individuelle forskelle mellem de enkelte børns udvikling. Derfor skal
aldersangivelserne tages med forbehold.
c
c
<

Symbiotisk fase
Fra det bliver født og frem til cirka femmåneders alderen opfatter barnet, som tidligere beskrevet, sig selv og moderen som et. De lever
symbiotisk, dvs. at de er afhængige af og bundet til hinanden. Barnet
skelner heller ikke mellem moderen og de øvrige omgivelser - moderen er omgivelserne.
Når barnet oplever, at moderen ikke opfylder dets behov her og
nu, vil det opleve, at moderen - og dermed det selv - er ond. Barnet
kan ikke forstå, at det gode og det onde er dele af den samme person
- det samme objekt. Derfor internaliserer barnet det gode og det onde
som to helt adskilte elementer i personligheden. Det gode og det onde
kan i barnets verden ikke eksistere side om side, men udelukker tværtimod hinanden. Når barnet oplever frustration, bliver det fuldstændigt overvældet af "den onde følelse" og glemmer, at det tidligere har
oplevet glæde og følt sig veltilpas.
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Figur 4.1.

o-s mdr.:
Symbiotisk fase

Moderen omslutter barnet med
sin kærlighed. Barnet oplever, at
det er et med moderen. Barnet
udvikler grundlæggende tillid.
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Det er baggrunden for, at der kan foregå splitting, som det blev
beskrevet i kapitel 4. For når barnet er så fyldt op af farlige, onde
følelser, kan det "redde" de gode egenskaber ved midlertidigt at deponere dem i et andet menneske. Først i løbet af de næste udviklingsfaser lærer barnet at rumme begge følelser og samle dem til et sammenhængende billede.
Barnet har i den symbiotiske fase brug for kropskontakt, varme og
umiddelbar behovstilfredsstillelse. Moderens opgave er at opfylde
barnets behov, så det oplever sig fuldkommen trygt og elsket. Ingen
mor kan imidlertid undgå at gøre sit barn frustreret en gang imellem,
og en vis mængde frustration er nødvendig, idet det bl.a. medvirker
til, at barnet kan udvikle den jeg-funktion, der har med udskydelse af
driftsimpulser at gøre.
Men det er vigtigt, at der er flest gode oplevelser, så barnet kan
internalisere en opfattelse af sig selv som god og værd at elske. Det er
fundamentet for et stærkt jeg og en god selvagtelse. Er moderen tillidsvækkende, vil omgivelserne også opleves sådan, og barnet vil
møde dem i tillidsfuld forventning. Er moderen derimod afvisende
eller uforudsigelig, så barnet bliver utrygt, vil det opleve omgivelserne
som utrygge. Resultatet er, at barnet bliver usikkert og angst og nærer
en vis grad af mistillid til omgivelserne og sig selv. Angst og mistillid
vil hæmme barnet i at udforske sine omgivelser, og chancerne for, at
det udvikler sig positivt i de næste faser, er mindre. Dermed kan det
grundlægge et svagt udviklet jeg, som senere måske kan føre til en
psykose.
Efterhånden som barnet bliver mere aktivt, vil det begynde at
undersøge sine omgivelser, og dermed er det på vej til at frigøre sig
fra moderen og blive en selvstændig person.
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Separations-individuations-processen
De næste fire faser kaldes samlet for separations-individuations-processen. Separation vil sige, at barnet adskiller sig fra moderen, og individuation vil sige, at det bliver til en selvstændig person. Det bliver så
at sige sin egen.

.

Differentieringsfasen
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At differentiere betyder "at gøre en forskel på" eller "at adskille sig",
og i denne fase - fra fem til ti måneder - begynder barnet at forstå, at
det ikke er identisk med moderen, og dermed begynder det at opfatte
sig selv som en anden person. Barnets fysiske formåen udvides, og det
bliver interesseret i at udforske omgivelserne. Det bruger aktivt sin
mund og sine hænder til at undersøge sig selv, moderen og omgivelserne, og det begynder at kravle. Man ser også, at barnet trækker sig

Figur 4.2.
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1. delfase - 5-10 mdr.:
Differentieringsfasen

Barnet begynder at adskille sig fra
moderen og interessere sig mere
for sine omgivelser.
Der kan opstå fremmedangst.
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længere væk fra moderens krop. Det har ikke længere brug for den
langvarige, tætte fysiske kontakt.
Moderens opgave i denne periode er at lade barnet adskille sig i
det tempo, barnet selv vælger. Fejludvikling kan ske, hvis barnet enten
påtvinges en for hurtig adskillelse eller fastholdes i den tætte symbiose med moderen. Barnet kan da blive forsinket eller forstyrret i sin
udvikling.
Øvelsesfasen

0velsesfasen går fra ti til atten måneder og er en periode, hvor barnet
nysgerrigt og aktivt undersøger den forunderlige verden, der omgiver
det. Det foregår især ved hjælp af munden og ved at røre ved og bevæge genstande. I denne periode lærer de fleste børn at gå, og det medfører en dramatisk udvidelse af barnets muligheder for at lære verden
at kende. Barnet oplever sig som almægtig og som centrum for hele
verdens beundring. Dette kaldes også narcissisme, dvs. selvforelskelse. Denne selvforelskelse er vigtig, for at barnet senere kan opleve
selvværd og selvtillid. Barnet ved ikke, at der er ting, det ikke kan
klare, men giver sig glad i kast med den ene udfordring efter den
anden i forvisning om, at det selvfølgelig kan klare alt. Det er vigtigt
for barnet, at mor er i nærheden, for det oplever sig stadig tæt forbundet med hende. Moderens opgave i denne fase er at bekræfte barnet i,
at det er det vigtigste og dygtigste i hele verden. Hun skal være til
stede som den trygge base, hvortil barnet kan vende tilbage efter sine
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ekspeditioner for at tanke op til nye udfordringer. Samtidig med at
hun roser og opmuntrer barnet, skal hun også beskytte det mod farer
og dermed sætte grænser for dets udfoldelser.

Figur 4.3.

2. delfase - 10-18 mdr.:
Øvelsesfasen

Barnet fjerner sig stadigt længere fra moderen og er optaget af
at udforske omverdenen og
afprøve kroppens mange muligheder.
Barnet ved ikke, at der er ting,
det ikke kan klare.
Det bruger moderen til at tanke
op til nye ekspeditioner.

c:

c

<

;>;

r-

z

Cl
VI
"O
VI

-<

;>;

O

r-

O

Cl

Børn, der frustreres i deres følelser af almægtighed, kan udvikle en
usikker selvagtelse.
Gentilnærmelsesfasen

I perioden 18-22 måneder begynder barnet at blive klar over, at det er
adskilt fra moderen, samtidig med at dets overlevelse afhænger af
hendes omsorg. Dermed bliver barnet klar over, at der er en risiko for,
at det kan miste moderens kærlighed, hvilket er meget angstprovokerende. Ydermere opdager barnet, at det skal konkurrere med andre,
fx søskende, om moderens gunst. Barnets følelse af almægtighed bliver svagere, og det erkender, at der er mange ting, det ikke kan klare.
Denne ændring viser sig ved, at barnet i en periode bliver mere usikkert, kontaktsøgende og krævende. Barnet får mere brug for moderens opmærksomhed, og for at hun deltager i dets leg.

Figur 4.4.

3. delfase - 18-22 mdr.:
Gentilnærmelsesfasen

80

Barnet erkender, at det ikke er
et med mor, men en selvstændig person. Det bliver klar over,
at det kan risikere at miste
moderens kærlighed og at det
skal dele den med andre.

Moderens opgave er at forsikre barnet om, at det er elsket, selvom
det ikke kan klare alt her i verden, og selvom hun også elsker andre.
Hvis barnet ofte bliver afvist, kan det opleve sig selv som uønsket og
ond. I barnets fantasiverden kan denne oplevelse fuldstændig overmande de gode sider, dvs. dets selvagtelse, hvilket er meget angstprovokerende. For at forhindre, at det sker, bruger barnet den primitive
forsvarsmekanisme, splitting (se kapitel 3).
I denne fase udvikler barnet en begyndende evne til at udskyde
driftsimpulser, idet det opdager, at det til en vis grad selv skal sørge
for tilfredsstillelse, da det har erkendt sin adskillelse fra moderen.
Konsolidering

Konsolidering betyder at samle til et solidt, fast hele. Udviklingsmæssigt vil det sige, at fundamentet for barnets psyke er lagt. Konsolideringen finder sted, når barnet i treårsalderen udvikler objektkonstans.
Det vil sige, at barnet dels kan skelne sig selv fra andre, dels at de
indre billeder, som barnet har internaliseret, giver det en sammenhængende oplevelse af sig selv som individ. Barnet begynder at være
selvbevidst - det omtaler fx sig selv som "jeg" eller "mig". Denne tidlige identitetsdannelse er en vigtig forudsætning for, at mennesket hele
live kan udvikle sin identitet.
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Figur 4.5.

4. delfase - 22 mdr.-J år:
Konsolideringsfasen
Barnet får en erkendelse af sig selv
som individ, der er forskelligt fra
andre. Det kan være borte fra moderen i længere tid uden at føle sig fortabt. Det bliver meget interesseret i
omverdenen og leger gerne med
andre børn.

Barnet har internaliseret et indre billede af en trøstende mor, som
det kan ty til i svære situationer. Denne trøstende mor er medvirkende
til, at barnet kan fastholCle den jeg-funktion, der opretholder selvagtelsen. Det viser sig bl.a. ved, at det kan holde ud at være borte fra
moderen i længere tid ad gangen uden at blive overvældet af angst for
at blive forladt.
Barnet vender i stigende grad sin opmærksomhed mod andre mennesker, og det bliver især vigtigt, at det kan omgås andre børn, fordi
legen nu bliver den vigtigste faktor i udviklingen.
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Adskillelsen fra moderen er nu gennemført, den følelsesmæssige
navlestreng er kappet, og barnet har etableret sig som et uafhængigt
individ. Barnet opdager, at dets vilje kan gennemtrumfes over for
moderen. I de tidligere udviklingsfaser har barnet lært, at der ikke er
risiko for at miste moderens kærlighed, derfor bliver det mere ivrig
efter at afprøve, hvad det kan bruge sin vilje til. Det viser sig som det,
vi kalder trodsalderen.

I'

Udviklingen efter det tredje leveår
Mahlers beskrivelse af barnets udvikling standser med udviklingen af
objektkonstans, når barnet er omkring tre år. Der er almindelig enighed blandt psykologer om, at det er i disse første vigtige leveår, at fundamentet for den senere psykologiske udvikling lægges. Er der sket en
fejludvikling i de første leveår, vil det give problemer af forskellig art
senere.
Men selvfølgelig fortsætter den psykiske udvikling hele livet.
Blandt de kendteste teorier om udviklingen efter det tredje leveår er
Freuds og Eriksons udviklingspsykologiske teorier. Du kan læse om
den videre udvikling i bogen Pædagogik med psykologi. Nogle gange
udvikler vi os ganske lidt og umærkeligt, andre gange dramatisk og
radikalt. Situationer, hvor vi kommer i en krise, kan medføre store
forandringer i vore værdier, holdninger og egenskaber og give afgørende forandringer i selvbilledet. Det kan dreje sig om udviklingskriser såsom at få børn eller blive pensioneret. Men især traumatiske kriser kan forårsage en fuldstændig omvæltning af den hidtidige livsførelse.
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fa,

Barnet gennemgår en psykisk udvikling fra det er nul, til det er cirka tre år,
hvor det adskiller sig fra moderen og bliver en personlighed med egen
identitet.

fa,

Udviklingen foregår ved, at barnet danner indre billeder af de nære omsorgspersoner og gør dem til en del af sig selv - internaliserer dem.

fa,

I den symbiotiske fase er barnet et med moderen og har brug for varme,
nærhed og omsorg.

fa,

I differentieringsfasen begynder barnet en langsom adskillelse fra moderen.
Det har brug for støtte til, at adskillelsen kan foregå i dets eget tempo.

fa,
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I øvelsesfasen oplever barnet sig selv som almægtig og skal støttes heri.

~

I gentilnærmelsesfasen erkender barnet sin sårbarhed som uafhængig
person. Det bliver angst for at miste moderens kærlighed, og det har brug
for opmærksomhed og bekræftelse.

~

I konsolideringsfasen er barnets psykiske fundament lagt, og det udvikler et
sikkert billede af sig selv og andre.

~

Mennesker, der ikke har gennemgået en sund udvikling, er mere sårbare og
i højere grad udsat for at få psykiske lidelser.

Tilknytningsteori

c:
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Psykologen John Bowlbyer den vigtigste repræsentant for tilknytningsteorien. Tilknytningsteorien beskriver, hvilken betydning den
tætte kontakt mellem barn, mor og far har for barnets psykiske og fysiske udvikling. I dette afsnit vil moderen blive omtalt som den primære omsorgsperson, men faderen er lige så vigtig som omsorgsperson.
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Deprivation

Bowlby fik en forståelse for tilknytningens betydning, da han iagttog,
hvordan spædbørn og småbørn, der blev efterladt på børnehjem,
opførte sig. Bowlby kaldte dette fænomen for deprivation, og det kan
forstås som en sorgreaktion hos barnet. De depriverede børns adfærd
adskiller sig fra den adfærd, man ser hos normaltfungerende børn, og
dette mønster er blevet påvist i mange andre undersøgelser.
Når et barn adskilles fra den primære omsorgsperson, sørger barnet
reaktion på tab over savnet, og i første omgang reagerer det med protest, vrede og
gråd, og det leder efter moderen/faderen.
Efter nogle dage bliver barnet stille og indadvendt. Det holder ganske vist op med at græde, men virker stadig væk ulykkeligt. Hvis
moderen vender tilbage på dette trin, klynger barnet sig til hende, og
viser tydeligt, at det er glad for at se hende.
Hvis adskillelsen derimod varer ved, ser barnet efterhånden ud til
at have glemt moderen. Det begynder at lege igen og virker gladere.
Hvis moderen dukker op på dette tidspunkt, reagerer barnet typisk
med at afvise eller ignorere hende. Der kan gå mellem få timer og et
par dage, inden barnet igen viser interesse for moderen. Det kan forlede moderen til at tro, at barnet har det godt, men i virkeligheden er
barnets afvisning et udtryk for, at det føler sig så svigtet, at det ikke
tør indlede kontakt med moderen af frygt for, at hun igen vil forlade
Småbørns
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det. Når barnet endelig viser interesse for moderen, er det typisk
meget klæbende, og det reagerer voldsomt med gråd, protest og vrede, hvis moderen ser ud til at ville gå, og vil følge med hende overalt.
Denne reaktion kan opfattes som barnets sorgproces og ligner i
store træk den sorgproces, man også ser hos voksne.

I

Biologisk forståelse af
psykisk
udvikling
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Tilknytning anses for at være en biologisk overlevelsesmekanisme, et
instinkt, der forbedrer overlevelsesmulighederne og en positiv psykisk
udvikling hos børnene. Det lille barns anstrengelser for at knytte kontakt til forældrene skal sikre sandsynligheden for, at forældrene vil
sørge for det og give det kontakt, føde og varme, så det kan overleve.
Man kan se den samme adfærd hos dyrebørn, fx hos fugleunger, der
pipper, og abeunger, der klamrer sig til moderens pels, og den er livsvigtig for artens overlevelse.
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Psykisk udvikling
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Den psykiske udvikling afhænger både af ydre og indre faktorer. De
ydre faktorer er miljøet, bl.a. forældrenes kontaktevne. Uden en følelsesmæssig stimulering udvikler nervebanerne i hjernen sig langsommere, og det får betydning for barnets udvikling, både den fysiske og
den psykiske. Man har bl.a. fundet ud af, at depriverede børns kognitive udvikling ofte ikke er alderssvarende, og deres evne til at indgå i
relationer med andre er ofte forstyrret.
De indre faktorer er dels barnets genetiske udrustning og dels dets
fysiske tilstand. Det er bl.a. blevet påvist, at børn, der har lidt af iltmangel under fødslen, er mere følsomme over for adskillelse fra en af
forældrene end andre børn, og det er blevet forklaret med, at barnets
fysiologi er blevet mere eller mindre skadet, vel at mærke uden at barnet nødvendigvis er blevet synligt handicappet.
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Arbejdsmodeller
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Gennem kontakten til moderen eller faderen internaliserer barnet
egenskaber, ligesom vi beskrev under objektrelationsteorien. Dette
kalder Bowlby for arbejdsmodeller. Gennem kontakten med en foretrukl<en person - tilknytningsfiguren - der viser barnet kærlighed og
omsorg, lærer barnet at have tillid til denne person, og efterhånden
også til andre mennesker. Tilknytningsfigurens ubetingede opmærksomhed og kærlighed betyder også, at barnet internaliserer en arbejdsmodel af sig selv som en person med selvtillid og selvværd, og
det udgør et stærkt fundament for at udvikle sig gennem udforskning
af verden.
En vigtig pointe er, at barnet også internaliserer et mønster for omsorgsadfærd. Det lærer med andre ord at gentage den måde, forældrene viser omsorg på. Har barnet haft en kærlig, opmærksom og stabil

mor, er der stor sandsynlighed for, at det viser en tilsvarende forældreadfærd som voksen. Har barnet derimod oplevet en ustabil eller
afvisende mor, er der stor risiko for, at det selv vil vise en sådan adfærd, når det selv bliver voksen og får børn. Denne gentagelse af
internaliserede adfærdsmønstre kan delvis forklare det fænomen,
man også kalder den sociale arv, nemlig at sociale og psykiske problemer har en tilbøjelighed til at vise sig i generation efter generation i
den samme familie.
En voksen persons omsorgsevne afhænger således både af arv og
miljø, og det understreger behovet for at støtte familier med vanskeligheder for at forebygge, at børnene udvikler psykiske problemer på
grund af vanskelige opvækstforhold.
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Udvikling af
personlighedstræk

Psykiske problemer og
sindslidelser

De mønstre, som barnet erfarer i samspillet med de nære omsorgspersoner, udvikler sig til arbejdsmodeller og bliver på den måde til
dele af barnets personlighed. Men en vigtig pointe i tilknytningsteorien er, at det aldrig er for sent at ændre arbejdsmodellerne ved at gøre
sig nye erfaringer. Nye erfaringer med tilknytning og kontakt til andre
mennesker kan give mulighed for at forandre personligheden, og på
denne måde kan man forandre sig hele livet. Det betyder, at mennesker med tilknytningsforstyrrelser kan hjælpes ved en terapeutisk
behandling, hvor målet er at give dem mere hensigtsmæssige erfaringer med samspillet til andre mennesker. Dette arbejdes der bl.a.
med i kognitiv terapi.
Forandringer i arbejdsmodellerne kan være udtryk for såvel udvikling som tilbageskridt, fx kan voldsomme traumatiske oplevelser sætte
sig som varige sår i sindet hos en ellers sundt udviklet voksen person
og medføre en varig forstyrrelse af tilliden og kontaktevnen. Dette ses
fx ofte hos torturoverlevere.
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Ifølge tilknytningsteorien er der en sammenhæng mellem tidlige brud
i tilknytningen til forældrene og psykiske problemer senere i livet. Det
kan dreje sig om alle former for personlighedsforstyrrelser og sindslidelser. Det kan også dreje sig om psykiske problemer, som ikke bliver
behandlingskrævende, men som alligevel giver personen vanskeligheder med at udnytte sine livsmuligheder. Sammenhængen er dog ikke
så entydig, at børn med vanskelige opvækstvilkår uvægerligt vil
udvikle tilknytningsforstyrrelser. Nogle af disse børn udvikler sig normalt og viser ikke tegn på psykiske problemer senere.

Tilknytning
Tilknytning mellem forældrene og barnet består af gensidige initiativer til at opnå og styrke en kontakt, som kan danne fundament for
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barnets udvikling. I løbet af det første leveår lærer barnet at skelne
mellem moderen/faderen og fremmede voksne. Det viser sig bl.a. som
frygt for fremmede, som udvikles i ti måneders alderen. Efter etårsalderen foretrækker langt de fleste børn nogle få voksne, som de knytter
sig til, og det er tegn på forstyrrelse i udviklingen, hvis barnet ukritisk
kontakter alle voksne, eller hvis det er usædvanligt frygtsomt.

II

En sikker base

c:

c

Formålet med udviklingen i barnets første tid er, at det oplever at
have en sikker base. Det sker ved, at barnet og moderen gensidigt
knytter sig til hinanden. Når den sikre base er udviklet, vil barnet have
tilstrækkelig tillid og selvtillid til, at det kan bruge sin nysgerrighed og
energi til at udforske verden.
Tilknytning består følgende elementer:
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?a..

Barnets tilknytningsadfærd

?a..

Forældrenes omsorgsadfærd

?a..

Barnets udforskningsadfærd
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Barnets
tilknytningsadfærd

Forældrenes
omsorgsadfærd
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Barnets tilknytningsadfærd er en instinktiv overlevelsesmekanisme,
der øger chancerne for, at moderen tager sig af det lille barn. Formålet med tilknytningsadfærden er at opnå kontakt med et eller to foretrukne mennesker, der kan give tryghed og ro. Barnet forsøger at påkalde sig moderens opmærksomhed ved at det bliver uroligt, skrige,
følge efter hende, klynge sig til hende og protestere, hvis moderen forlader det. Barnets tilknytningsadfærd reguleres af dets følelser, fx vil
sult, smerte, træthed, frygt og fravær af mor fremkalde uro og gråd.
Når mor eller far kommer og tager barnet op, trøster det, giver det
kontakt og giver det, hvad det har brug for, vil barnet blive roligt, og
så viser det for en tid ikke tilknytningsadfærd.
Bowlby fremhæver, at tilknytningsadfærd også er normal hos voksne og opstår i forbindelse med sygdom, angst, nedtrykthed, stress og
kriser. Voksnes tilknytningsadfærd viser sig ved gråd, sorg, søgen
efter trøst og kontakt med andre. Det er vigtigt at forstå, at dette ikke
er tegn på umodenhe& eller svigtende psykisk sundhed, som nogle
psykologiske teorier hævder. Også forelskelse kan forstås som tilknytningsadfærd.
Som svar på barnets tilknytningsadfærd reagerer den voksne med at
vise omsorg. Moderen tager det lille barn op, beroliger det og giver
det fx mad. Dette kaldes også omsorgsadfærd. Tilknytningsadfærd og
omsorgsadfærd er begge lige nødvendige for at opretholde menneske-

livet. Uden en voksen til at give omsorg ville barnet ikke overleve, og
omvendt stimulerer barnets søgen efter omsorg, at den voksne udvikler og forfiner sin evne til at give omsorg til den opvoksende generation.
Barnets
udforskningsadfærd

Adskillelsesangst

Det normale barn er nysgerrigt og vil gerne undersøge omgivelserne,
men dets udforskningsadfærd er afhængig af, at det udvikler en sikker
base. Hvis barnet føler sig utrygt, vil dets tilknytningsadfærd vinde
over dets nysgerrighed. Det vil sige, at behovet for tryghed er stærkere
end behovet for at undersøge omgivelserne.
Når barnet er blevet cirka ti måneder, vil det reagere med angst, hvis
moderen forlader det eller overgiver det til fremmede. Denne angst
kan genaktiveres, når en person som voksen mister elskede personer.
Jo mere og jo tidligere i livet barnet har oplevet adskillelse fra mor, jo
vanskeligere får det ved at håndtere adskillelser senere i livet. Det kan
især give problemer, når personen skal håndtere de belastninger og
kriser, som livet uvægerligt fører med sig, og personen vil være særligt
udsat for at få psykiske problemer i forbindelse med kriser og belastninger.
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Tilknytningsmønstre

Afhængigt af barnets tidligste oplevelser vil det udvikle sig forskelligt
med hensyn til evnen til at knytte kontakt til andre mennesker. Dette
mønster vil gå igen, når det som voksen indgår i relationer med andre
mennesker, fx i parforhold eller i samarbejdsrelationer. Som hovedregel gælder det, at jo tættere kontakten til et andet menneske er, jo
tydeligere viser evt. kontaktforstyrrelser sig.
Sikker
tilknytning

Det sikkert tilknyttede barn har forældre, der er opmærksomme og
stabile omsorgsgivere, og som dækker barnets behov på en god måde.
Forældrene reagerer med empati og følelsesmæssigt engagement på
barnet, og de tager sig af barnet på en måde, der får barnet til hovedsageligt at føle sig glad, tryg og veltilpas. Forældrene er til rådighed
for barnet, hjælper barnet, når det har brug for det, og opmuntrer det
til at udforske verden i t~kt med at barnet viser interesse for det. Forældrene er altså i stand til at balancere mellem på nogle tidspunkter
at beskytte og værne barnet og på andre tidspunkter at opmuntre det
til eksperimentere og udforske. Dette kan de gøre, fordi de har en
empatisk forståelse for barnets behov, og derigennem kan de lære det
at bære frustrationer på en konstruktiv måde.
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Ængstelig
klæbende
tilknytning
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Et barn kan udvikle en ængstelig klæbende tilknytning, hvis det oplever hyppige trusler om at blive forladt, længerevarende adskillelser
fra forældrene, eller at forældrene er uforudsigelige, dvs. snart er
opmærksomme og empatiske, snart afvisende. Barnets følelser domineres af angst og utryghed, og det har ringe selvtillid og selvværdsfølelse.
Barnet bliver frygtsomt, og det viser sig dels ved, at det ikke har en
særlig stor udforskningsadfærd, dvs. at det tilsyneladende ikke er særlig nysgerrigt og foretagsomt, men derimod passivt og overforsigtigt.
Det viser sig også ved, at barnet er klæbende, dvs. reagerer med protest og angst ved den mindste trussel om at blive overladt til sig selv
eller fremmede.
Den voksne, der er ængsteligt klæbende tilknyttet, virker uselvstændig, er overdrevent afhængig af personer, som han knytter sig til,
og reagerer typisk med voldsom angst ved trusler om ikke at være
elsket eller om at blive forladt. Personen har en usikker selvværdsfølelse og en vaklende tillid til sig selv og andre og har derfor også
svært ved at tro på, at andre kan elske ham.

C'I

HVERDAGSBILLEDE

Tobias, 21 år, er i lære som murer. Han er opvokset i et

hjem, som var præget af forældrenes konflikter, og han har ikke haft kontakt med sin far siden forældrenes skilsmisse, da han var 11 år. Moderen
har i perioder misbrugt alkohol og har været indlagt til afvænning et par
gange. I de perioder, hvor moderen ikke drak, var hun stabil og opmærksom og tog sig godt af Tobias. I de perioder, hvor hun drak, var hun uforudsigelig. Nogle gange var hun irritabel og havde en lille tolerancetærskel
for støj, og i disse situationer skældte hun meget ud. Andre gange var
hun nærmest ligeglad med, hvad Tobias foretog sig. Atter andre gange
roste hun Tobias for at være sin store dreng, der kunne hjælpe med alt
muligt, fx med at gå i supermarkedet efter vin, når mor var træt.
Tobias virker meget genert og tilbageholdende. Han har svært ved
selv at tage initiativ til noget, og det er hans onkel, der har fået ham i
gang som lærling. Han har nogle få venner, som inviterer ham med i
byen indimellem.
Tobias har fundet en kæreste, Mai, som han er meget forelsket i. De
er kærester i ca. 1/2 år. Tobias bliver hurtigt jaloux, hvis hun fx er sammen
med veninderne, og han vil have, at de er sammen hele tiden, og bliver
meget ked af det og såret, hvis Mai gerne vil være lidt alene eller skal
læse lektier. Til sidst bliver det for meget for Mai, hun kan ikke klare
Tobias' forsøg på at kontrollere alt, hvad hun gør, og hun bryder forholdet. Tobias reagerer med at gå på druk i flere dage. Han går ikke på ar88

>

I

bejde og ringer heller ikke og fortæller, at han ikke kommer. Han ringer til
Mai flere gange i timen og prøver at få hende til at genoptage forholdet.
Efter en uges tid får onkelen fat i Tobias og får ham til at stoppe sin
druktur. Han sørger for, at han møder op på sin læreplads igen, og snakker med mester, så han ikke fyrer Tobias. Herefter passer Tobias sit arbejde, men han er mere indelukket og går sjældent i byen med kammeraterne.

Tobias har en ængstelig klæbende tilknytning. Han er vant til, at kærlighed gives i ustabile og små doser, så da han endelig møder en pige,
som giver ham masser af kærlighed, kan han ikke tro på det, så han
prøver at kontrollere Mai for ikke at miste hendes kærlighed. Hendes
afvisning bekræfter for ham, at han ikke er værd at elske. Han bruger
den løsningsmodel, han har lært af sin mor, og prøver at drukne sorgerne ved at drikke. Tobias er afhængig af, at onkelen får ham på ret
køl og ordner hans problemer, fordi han har så lille tiltro til sit eget
værd. Tobias har ikke udviklet en sikker base, og derfor har han en
ringe grad af udforskningsadfærd.
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Hvis forældrene hyppigt afviser et barn, kan det udvikle en ængstelig
undvigende undvigende tilknytning. Barnet virker meget aktivt udforskende, og
tilknytning det er tilsyneladende ikke interesseret i kontakten med forældrene.
Dette dækker imidlertid over, at barnet har lært, at der ingen hjælp er
at hente fra forældrene, og at det derfor må klare sig selv. Barnets
følelser er typisk angst og vrede.
Som voksen kan personen virke selvtilstrækkelig, følelseskold og
uinteresseret i at indgå nære relationer med andre. Det er svært for
andre at opnå en god følelsesmæssig kontakt til personen, og hvis det
lykkes - måske efter et længerevarende terapeutisk arbejde - vil han
reagere med voldsom vrede selv ved kortere afbrydelser af kontakten.
Ængstelig

HVERDAGSBILLEDE

Trine, en ung pige på 18 år, har store problemer både i

forhold til forældre, kammerater og gymnasiet, hvor hun går i 2. g. Trine
bor hjemme, men har 'næsten ingen kontakt med forældrene. Hun isolerer sig på sit værelse, hvor det meste af tiden går med at høre musik og
stirre ud ad vinduet. Hun henvender sig sjældent selv til forældrene, og
de kontakter hende efterhånden kun, når der er mad.
Trine er vokset op hos forældrene. Begge forældre er veluddannede
og har været udearbejdende gennem hele Trines opvækst. Faderen har i
perioder rejst meget, og Trines farmor boede så hos dem i de perioder,
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fordi moderen ikke kunne nå at hente Trine fra institution, inden den lukkede. Trine holder meget af sin farmor og vil gerne være sammen med
hende, når hun kommer på besøg. Forældrene er meget ambitiøse på Trines vegne og har altid trænet meget med hende, fx læsning og stavning.
Trine har gået i vuggestue, børnehave og fritidshjem og blev beskrevet

I

som meget stille med meget lidt kontakt til både voksne og børn. I folkeskolen har Trine ikke haft tætte veninder, men på rideskolen gik hun sammen med nogle ridekammerater, som hun følte et vist tilhørsforhold til.
I gymnasiet bliver hun regnet som en af de stille piger. Hun siger ikke
noget, medmindre hun bliver opfordret til det, og deltager ikke i almindelige samtaler eller diskussioner i klassen. I 1. g fik hun afleveret næsten

::l

alle opgaver, men nu er hun meget bagud. Hun får ikke lavet alle de lek-

>;

tier, der er nødvendige for at være helt med. Trine spørger aldrig, hvis der

c::

er noget, hun ikke kan finde ud af eller er i tvivl om. Hun tør ikke. Hun
følger med i timerne, pjækker aldrig og kommer aldrig for sent.
Trine har ingen tætte venner eller veninder i klassen. I pauserne holder hun sig for sig selv og opsøger ikke andre. Hvis nogen en sjælden
gang spørger hende, om hun vil være med til forskellige skoleaktiviteter
eller aktiviteter uden for skolen, afslår hun i de fleste situationer tilbuddet. Trine har ikke en afvisende holdning over for andre, men indbyder
heller ikke til, at andre inddrager hende i aktiviteter. Hun har aldrig haft
en kæreste.
Ved en samtale med en studievejleder i gymnasiet siger Trine, at hun
lever et godt liv. Hun er ikke interesseret i mere kontakt med kammeraterne eller lærerne. Hun kan godt se, at det kunne hjælpe at spørge, hvis der
er ting, hun ikke kan finde ud af. Men siger, at det jo alligevel ikke er sikkert, at de kan hjælpe eller har tid til at hjælpe hende. Hun giver nogle
eksempler på, at andre elever er blevet afvist, når de har spurgt. På
spørgsmålet fra studievejlederen om, hvordan hun har det med sine forældre, svarer hun mest undvigende, men får dog sagt, at der ingen støtte
er at få, medmindre det handler om at klare sig godt og få høje karakterer.
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Trine har en ængstelig og undvigende tilknytning. Hun undviger at
knytte sig til lærere og kammerater i gymnasiet. Forældrene har hun
heller ikke meget kontakt til, og hun undviger også dem. Gennem sin
opvækst har hun kun knyttet sig til få andre personer. Hun har ingen
tro på, at der vil blive reageret hjælpsomt, når hun søger omsorg eller
hjælp, men hun forventer i stedet at blive afvist. Resultatet bliver, at
Trine forsøger at leve sit liv uden andres kærlighed og støtte - en ængstelig og undvigende tilknytning.

,
II
:

~

Tilknytning er en biologisk overlevelsesfunktion hos barnet og dets forældre

~

Deprivation er en sorgreaktion hos et barn, der adskilles fra forældrene

~

Tilknytningsfiguren er den eller de få voksne, som barnet binder sig særlig
stærkt til

~

Psykologisk udvikling afhænger af indre faktorer som arv og fysisk funktion,
samt ydre faktorer som miljøet

~

Barnet internaliserer arbejdsmodeller gennem samspillet med tilknytningsfiguren

~

Arbejdsmodeller er barnets forestillinger om sig selv og omgivelserne

~

Social arv kan delvis forklares som internaliserede arbejdsmodeller af, hvor-
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dan man drager omsorg for andre

r-

Det er aldrig for sent at behandle personlighedsforstyrrelser, der stammer fra
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problemer i tilknytningen

Ul

Der er en tæt sammenhæng mellem tilknytningsforstyrrelser og visse psyko-

r-

logiske problemer hos voksne

"

-<
;:o:

o
o

Tilknytningsadfærd er barnets forsøg på at påkalde sig forældrenes opmærksomhed, kærlighed og følelsesmæssige engagement

~
~

Omsorgsadfærd er forældrenes svar på barnets tilknytningsadfærd
En sikker base udvikles gennem en sund tilknytning og er en forudsætning
for barnets oplevelse af, at det er trygt at udforske verden

~

Udforskningsadfærd er barnets nysgerrige undersøgelser af omgivelserne og
baserer sig på, at barnet har en sikker base

~

Adskillelsesangst opstår, hvis barnet mister kontakten med en af forældrene

~

Ængstelig klæbende tilknytning udvikles ved ustabil forældrekontakt, ved
længerevarende adskillelse eller ved trusler herom

~a,

Ængstelig undvigende tilknytning udvikles ved forældrenes vedvarende afvisning af barnet.

Kognitiv udvikling - Pi aget
Den schweiziske psykolog Jean Piaget beskriver i sin teori den menneskelige erkendelse, kognition, og dens udvikling fra fødsel til voksen.
Piaget mener, at målet for vores udvikling af erkendelsen er, at vi
stræber efter tankeformer, der er logiske. Det betyder, at vi stræber
91

I
c::

c

<

;o::

r-

z

Cl
VI

"tl
VI

-<

;o::

o
ro

Cl

92

efter en måde at opfatte verden på, som hænger sammen med de oplevelser, vi får gennem handlinger. Vi når dette mål gennem internaliseringsprocessen. Med andre ord, den ydre verden påvirker vores
måde at tænke på, og derfor bliver den måde, vi opfatter den ydre
verden på, vores indre verden.
Barnets udvikling mod de "voksne" tænkeformer sker gennem
handling. Vi forsøger hele tiden at tilpasse os den omgivende verden.
Piaget kalder denne tilpasning for selvregulering. Mennesket er meget
fleksibelt og kan tilpasse sig meget store forandringer og ændringer i
omverdenen.
Mennesket er født socialt. Med det mener Piaget, at vi har medfødte evner, der gør, at vi kan udvikle os socialt ved at vokse op sammen
med andre mennesker. Imitation er en af de måder, vi anvender for at
tilegne os de sociale færdigheder, vi har som mennesker. Når vi udvikler sociale færdigheder, betyder det, at vi får evne til at leve os ind i
andres følelser og forstå deres synspunkter.
Dette sker selvfølgelig ikke i samme øjeblik, vi bliver født, men
foregår over længere tid. Der er både muligheder og begrænsninger
for det lille barn, der lige er født. Begrænsningerne ligger i, at barnets
muligheder for handling er begrænsede, mens mulighederne ligger i
at kunne handle aktivt. Barnet kan fx græde og få opmærksomhed.
Når barnet på den måde handler, får det erfaringer, der lagres og
giver erkendelse. Barnet oplever, at hvis det græder, påvirker det sine
forældre, der trøster. I de første år udvikler barnet sig gennem sanser
og bevægelse. Det tænker i symboler og udvikler hermed sproget.
Senere udvikles den abstrakte og logiske tænkning - det, vi kalder
intelligens.
Piaget mener, at børns udvikling er bestemt af dets erfaringer,
handlemuligheder, funktionsmuligheder og det miljø, barnet er i. Små
børn vil derfor tænke på en anden måde end voksne. Barnet vil bruge
en bog anderledes end en voksen, der kan læse. Den voksne vil tage
bogen, bladre i den og læse. Barnet vil tage bogen, måske bide i den
eller rive sider ud, det er ikke afgørende for barnet, om bogen vender
på hovedet, eller om det starter bagfra.

I

Menneskets kognitive udvikling

Udviklingen i vores erkendelse er drevet af fire kræfter.

Modning

~

Modning

~

Handling

~

Socialt samspil

~

Selvregulering

Med modning mener Piaget modningen af det fysiske nervesystem,
der først er udviklet i 15-16-års-alderen. Modningen gør det muligt for
os at udvikle vores erkendelse. Modningen er en proces, der ikke sker
pludseligt, men langsomt og den er afhængig af vores samlede aktiviteter.
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Handling

At vi foretager os noget - handler aktivt - er en grundlæggende betingelse for den kognitive udvikling. Hvis der er noget, vi ikke er så
gode til, kan vi øve os i det. Det betyder, at vi igen og igen kan gennemføre en handling og dermed blive bedre til at udføre den.
Når vi handler, har vi bedre mulighed for at forstå det, vi har med
at gøre, dets egenskaber og de situationer, det indgår i. Som social- og
sundhedsassistentelev skal du igennem din uddannelse lære mange
nye ting. Ofte læser du om tingene i en lærebog som denne, siden ser
du dem i praktikken, og når du er færdiguddannet, vil du selv komme
til at arbejde med dem og selv uddanne elever. Jo mere du anvender
de ting, du lærer noget om, jo mere vil du forstå dem. Prøv at tænke
på første gang du skulle give en injektion. Du var sikkert meget opmærksom på selve injektionen og ikke på patienten. Senere vil fokus
flytte sig fra injektionen til patienten. Måske vil du i psykiatrien opleve, at man er nødt til at give sindslidende injektioner mod deres vilje.
Her vil du måske have overvejelser af en mere etisk karakter. Du kan
se, at jo mere du er i situationer, hvor du handler ved at give injektioner, jo flere ting ser du i handlingen "at give en injektion" - du forstår
bedre de forhold, der er. knyttet til injektionen - fx angst, smerte,
tvang, magt osv.
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HVERDAGSBILLEDE

Signe er social- og sundhedsassistent og skal give Peter,

der lider af paranoid skizofreni, en injektion med antipsykotisk medicin.
Signe har tidligere udført dele af opgaven, men kun fokuseret på den
mere tekniske del. Signe kan nu den del, der handler om de praktiske
færdigheder forbundet med at give injektioner.

II

I dag skal Signe udføre hele opgaven. Signes vejleder Helle er med
som observatør.
Signe siger goddag til Peter. Peter har allerede lagt sig på sin seng.
Han har trukket bukserne ned, så Signe kan komme til at give ham injektionen i højre balle. Signe kan se, at Peter virker nervøs og spørger ham:
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"Du ser nervøs ud, er du det?"
Peter svarer: "JA!"
Signe spørger: "Hvad er du bange for?"
"Det ved jeg ikke," siger Peter.
"Hvad er det værste, der kan ske?" spørger Signe.
"At det gør ondt," siger Peter.

rC\

"Har det gjort ondt de andre gange, jeg har stukket dig?"
"Nej, det har det ikke," svarer Peter.
"Hvorfor tror du, det vil gøre ondt i dag?"
"Fordi Helle ikke siger noget," svarer Peter.
"Lyder det sandsynligt, at det gør ondt, fordi Helle ikke siger noget?"
spørger Signe.
"Næh, det gør det ikke," svarer Peter.
"Hvad er det bedste, der kunne ske?" spørger Signe.
"At det ikke gør ondt," svarer Peter.
"Hvad tror du er mest sandsynligt, at der sker?" spørger Signe.
"At du er lige så dygtig, som du plejer at være - så bare stik mig nu,"
svarer Peter.
"OK," siger Signe.
Signe tager sprøjten fra bakken, hun har med, måler ud, hvor hun skal
stikke, og desinficerer indstiksstedet.
"Stikket kommer nu," siger Signe og stikker kanylen ind i Peters balle.
"Det gjorde jo ikke ondt," siger Peter og griner til Signe. "Næste gang
skal Helle ikke med," tilføjer han.
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Signe forstår nu det at give injektioner på en anden måde end tidligere. Signe har opnået så stor fortrolighed med de praktiske handlinger,
at hun også kan fokusere på den psykiske del af opgaven. Signe kan
stoppe det handlingsforløb, hun er i, fokusere på Peters angst og støtte ham i at mestre denne angst.

Socialt samspil

Selvregulering

Mange erfaringer dannes gennem socialt samvær. r hverdagseksemplet er der et socialt samspil mellem Signe og Peter. Helle er også med i
det sociale samspil, selvom hun ikke siger noget. Socialt samspil foregår mellem mennesker, der er sammen. Der er forskellige grader af
socialt samspil. Graden eller dybden af det sociale samspil er afhængigt af, hvilke relationer der er mellem deltagerne. Har man været gift
de sidste 50 år, vil der være et andet socialt samspil, end hvis man lige
har mødt hinanden. på samme måde vil der være et socialt samspil
mellem den sindslidende og hans faste kontaktperson, der er forskelligt fra det sociale samspil, der vil være mellem den sindslidende og
en social- og sundhedsassistentelev, som lige er begyndt på afdelingen.
r hverdagsbilledet (se s. 94) kan du se, at det sociale samspil er
ændret. Det plejer at være på en anden måde. Helle plejer at tale mere
end i dag. Signe plejer at være fokuseret på den praktiske del af injektionen, og Helle har taget sig af den psykiske del- dvs. samtalen med
Peter, men i dag er det anderledes, fordi Signe skal lære at varetage
hele injektionen, også den psykiske del af forløbet. Det reagerer Peter
på.
Peter skaber sig en ny erfaring. Peter har en forventning om, at når
Helle ikke siger noget, så er det, fordi det skal gøre ondt. Peters erfaring fortæller ham, at der er noget galt, når Helle ikke siger noget. For
Peter betyder det, at det vil gøre ondt, når Signe skal give ham en
injektion. Signe støtter Peter i at ændre denne opfattelse. Peter får en
ny erfaring, han oplever, at han sammen med Signe kan tænke over
det, der er farligt, så han er mindre angst.
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Piaget siger, at mennesket hele tiden stræber efter ligevægt gennem
en hensigtsmæssig tilpasning. Det vil sige, at vi stræber mod en mere
hensigtsmæssig måde at erkende på. Vi reagerer ikke alene på vores
omverden og miljø, men vi agerer, hvilket betyder at vi handler med
en hensigt, og derfor udvikles vores erkendelse.
r hverdagsbilledet s. 94 handler Signe med en bevidst hensigt.
Signes hensigt er, at Peters angst skal mindskes. Signes erkendelse
udvikles, da hun oplever, at hendes tilpasning til omverdenen - Peter
- lykkes. Signe har lært: at hun kan mestre uforudsete situationer.
Hun kan i situationen flytte sit fokus bevidst og vende tilbage til det,
hun var i gang med, og gennemføre opgaven.
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Adaption

Adaption er en proces, hvor vi aktivt kan forholde os til ændringer og
påvirkninger, som vi udsættes for. Den proces, hvor vi som mennesker
søger efter ligevægt, foregår som en adaptionsproces, siger Piaget.
Adaptionen foregår i en vekselvirkning. på den ene side tilpasser vi
os omgivelserne via assimilation og på den anden side tilpasser vi os
omgivelserne via akkommodation. Alle adaptionsprocesser indeholder assimilation og akkommodation og er en erkendelsesudvikling,
der foregår hele livet.

I
Assimilation

Ved assimilation tilpasser mennesket sig ved at bruge allerede udviklede adfærds- og tænkemåder. Vi forandres så at sige ikke ved assimilation, men vi anvender, eller forstår en situation, ud fra det, vi allerede ved.
Det er ikke alle oplevelser, vi assimilerer. Kun det, der har betydning for os, assimileres, det vil sige, bearbejdes og indgår i vores
erkendelse.

Akkommo-

Hvis vi kun udviklede os ved assimilation, ville alt nyt blive fortolket
ind i den forståelse, vi allerede har. Når vi anvender akkommodation
som tilpasning, ændrer vi vores vante forestillinger og tænkemåder. Vi
tilføjer ny erkendelse til vores allerede eksisterende erfaringer. Signes
nye erkendelse (se s. 94) er, at hun nu kan mestre hele opgaven med
at give injektioner til sindslidende mennesker.
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HVERDAGSBILLEDE

Social- og sundhedsassistenteleven Louise skal hjælpe

Knud, der er sindslidende, med et brusebad. Louise har erfaringer med
og viden om at bade patienter fra den kirurgiske afdeling, hvor hun har
været i praktik tidligere i sin uddannelse. Louise følger Knud ud på toilettet, hvor hun beder ham om at tage tøjet af og begynde at bruse sig
over. Så vil hun finde rent tøj til ham imens. Da Louise kommer tilbage,
står Knud stadig med alt tøjet på.

Louise har fra sin tidligere praktik erfaringer med, hvordan man kan
hjælpe mennesker i bad. Her bruger hun assimilation for at klare
opgaven.
Men da Louise kommer tilbage til Knud, der stadig står med alt
tøjet på, er hun nødt til at anvende akkommodation for at tilpasse sig
og ændre på sin erkendelse.
Louises tidligere erkendelse var: "Personen bader, mens jeg henter
96

tøj". Louises nye erkendelse er: "Det er ikke sikkert, at personen selv
kan bade".
Kognitive
strukturer

Kognitive strukturer indeholder summen af den måde, vi tænker på,
vores viden og erfaring. Strukturerne ændrer sig, når vi får nye erfaringer. Ifølge Piaget er strukturerne det indre aspekt, der bestemmer
mulighederne for vores tilpasning. Med andre ord, hvis vores kognitive strukturer tillader det, kan vi ændre og tilpasse os en given situation, men hvis de ikke tillader det, har vi ingen eller dårligere mulighed for at tilpasse os en given situation.
Peters kognitive strukturer tillader ham at tilpasse sig situationen
(se s. 94). Peter akkommoderer i situationen, at Helle godt kan være
tavs, uden at det betyder, at det kommer til at gøre ondt. Signe har
støttet Peter i denne akkommodation.
Adaptionsprocessen er det ydre aspekt, der tillader os at tilpasse os
i en given situation. Måden, vi assimilerer og akkommoderer på, er
afhængig af den aktuelle kognitive struktur. Men samtidig vil strukturen ændres, når vi gør os nye erfaringer.
Signe har støttet Peter i at foretage en omstrukturering af sine kognitive strukturer.
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Skemaer

Ifølge Piaget fortolker mennesker verden ved hjælp af mentale skemaer. Hvert menneske har udviklet skemaer for forskellige områder af
livet. Skemaer er det kognitive mønster, der ligger bag vores handlinger. Forskellen på en kognitiv struktur og et skema er altså, at skemaet
er med til at styre vores handlinger. Skemaerne er individuelle, det
betyder, at hvert menneske har sine egne unikke skemaer. Og alligevel
er der skemaer, der er ens og fælles inden for en kultur. Grupper af
mennesker har fælles skemaer for, hvordan de opfatter bestemte situationer eller handler i særlige sammenhænge. Som social- og sundhedsassistentelev vil du have skemaer, der er fælles med andre elever i
din klasse. I har fx et skema for omsorg, hvor omsorgen bygger på tillid, respekt og anerkendelse af det andet menneske, men I vil anvende
skemaet på forskellige lJlåder, fordi I er mennesker med vidt forskellige erfaringer. I vil også møde forskellige situationer i praksis, der
gør, at I udvikler jeres omsorgsskema på forskellige måder, men kernen i skemaet vil sandsynligvis forblive den samme.
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HVERDAGSBILLEDE

Social- og sundhedsassistenten Anja skal modtage en

patient fra afdeling 7. Anja går ind på kontoret. Her løfter hun røret af
telefonen og trykker nummeret til afdeling 7. Anja hører en optaget tone i
røret og lægger på.
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Anja bruger i situationen det skema, hun har for, hvordan man bruger
telefoner. Anja tænker ikke i situationen over, hvordan man bruger en
telefon. Anja har gennem erfaringer dannet et skema for brug af telefoner. Det betyder, at hun kan bruge en hvilken som helst standardtelefon med trykknapper. Når Anja møder en ny telefon, vil hun forstå
den ud fra det skema, hun har for telefoner, og processen er automatiseret.
Nye erfaringer omdannes til skemaer. Hvis Anja møder en helt ny
og fremmed type telefon, vil hun som sagt forsøge at anvende den ud
fra det gamle telefonskema. Dette skema vil imidlertid ikke virke, og
Anja må via assimilation og akkommodation adaptere den måde, den
nye telefon virker på.
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Når vi som mennesker udvikler skemaer, sker det gennem:

I

ea, Generalisering
ea, Konsolidering
ea, Differentiering
ea, Forening
I'

Piaget har et eksempel med spædbarnet, der ligger i sin kravlegård.
Barnet vil i starten kunne se ranglen, høre den eller gribe den. Barnet
er ikke i stand til at kombinere handlingerne, men kan kun gøre en
ting ad gangen. Barnet opdager gennem nye erfaringer, at det kan
gribe om andre ting end ranglen. Barnet udvider gennem disse eksperimenter sit gribeskema. Barnet begynder så at gribe fat i alt, der er
tæt på. Fars briller, mors hår, sutten og legetøj.
på samme måde udvikler barnet et sutteskema. Barnet sutter, når
det ammes. Siden putter det alt i munden og sutter på det. Dette kan
ifølge Piaget forstås som, at barnet prøver at deltage i verden via de
begrænsede skemaer, det har udviklet.
Gennem denne deltagelse udvikler barnet sig og opdager for
eksempel, at nogle ting er hårde, andre bløde.

Generalisering

Når barnet anvender et skema på alt, hvad det møder, siger Piaget, at
skemaet generaliseres. Når skemaet er generaliseret, betyder det, at
barnet udvider det område, som skemaet kan anvendes på. Barnet
prøver skemaet af på mange forskellige ting og opdager, at det kan
anvendes på meget mere.

Konsolidering

Når barnet mere og mere sikkert griber om alle ting eller sutter på alle
ting, siger Piaget, at skemaet er konsolideret. At skemaet konsolideres
betyder, at skemaet "sidder fast". Barnet får brugt sit skema så meget,
at det bliver en naturlig ting at bruge det, når det ser noget nyt. Forskellen mellem konsolidering og generalisering er den sikkerhed, som
barnet har i at anvende skemaet. Konsolideringen kræver altså større
sikkerhed.

Differentiering

Når barnet bruger et skema hyppigere, vil det til sidst differentieres.
Det vil sige, at et skema opdeles i flere enkelte skemaer eller underskemaer. Det er en differentiering, når barnet sutter på forskellige ting
og opdager, at nogle ting er hårde, andre bløde. Barnet danner derfor
nye underskemaer for hårde og bløde ting.
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Forening

I
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øvELSE

Endelig kan skemaer også forenes igen. Barnet vil, når det er modnet,
se ranglen, gribe efter den og høre lyden. Se-, gribe- og høreskemaerne er forenet, siger Piaget.
Alle faserne i udviklingen af skemaer kræver en aktiv indsats fra
barnet. Når barnet handler aktivt sker der en assimilation og akkommodation, og når der er ligevægt imellem dem, er der tale om en
adaption - der er altså i en periode en ligevægt mellem individet og
omgivelserne. Når denne tilpasning stabiliseres, er barnet på vej mod
et nyt stadie i sin udvikling.

Laven plan, der kan bruges i psykiatri praktikken. Det skal vise, hvordan du
kan bruge adaptionsprocessen, der indeholder assimilation og akkommodation.
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KapitelS.

Kognitive grundbegreber
Kognitive grundbegreber kommer fra den kognitive terapi. Kognitiv
terapi er psykologisk behandling, der retter sig mod den sindslidendes
tænkning. Grundtanken i kognitiv terapi er, at mennesker har en
bearbejdningsproces mellem deres indtryk og det de oplever (se figur
5.1.). Det betyder, at når vi ser en bil komme kørende direkte imod os,
er det ikke bilen, men bearbejdningen - det, vi tænker om bilen, der
gør, at vi oplever det som en trussel.
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Ser en bil komme kørende mod dig

!
Kognitiv bearbejdning

;>::

o

!

"z
~

Oplever at bilen er en trussel

<
m

"..,
C

Z
C
1Il

m

"..,
m

III

..,
m

Figur 5.1. Kognitiv bearbejdning
af sanseindtryk
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Velfungerende mennesker har en mangesidig bearbejdning, de kan se
flere forskellige handlemuligheder og har mulighed for flere følelsesmæssige reaktioner.
Hos sindslidende mennesker vil bearbejdningen være påvirket af
sindslidelsens karakter. Bearbejdningen vil blive forvrænget, og handlemulighederne og de følelsesmæssige reaktioner vil være begrænsede.
Kognitiv terapi sigter mod at ændre den sindslidendes tænkning,
så den bliver mindre stiv og fastlåst. Man arbejder hen imod, at den
sindslidende skal kunne se nye handlemuligheder og kunne udføre
dem.
Kognitiv terapi er opstået i USA og udviklet af den amerikanske
psykolog Aron T. Beck. Beck skulle i et forskningsprojekt undersøge
depressive patienters indadvendte aggression. Beck fandt ud af, at
depressive personer ikke har en indadvendt aggression, men de har
mange negative og sorte tanker om sig selv. Beck udviklede derfor
kognitiv terapi, som sigter mod at ændre tænkningen hos den sindslidende og derigennem opnå en bedring.
Kognitiv terapi er en af de bedst undersøgte og mest virkningsfulde former for terapi og kræver, at du er aktiv, kreativ og analyserende
i dit arbejde med den sindslidende. Samarbejdet med den sindslidende skal være åbent og ærligt uden hemmeligheder mellem personale
og sindslidende.

Kognitiv terapi og
social- og sundhedsassistenten
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Kognitiv terapi er flere steder i landet en del af grunduddannelsen til
social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut osv. Men der er stor forskel på de kompetencer, man har som
færdiguddannet personale. Man har derfor flere steder i landet oprettet tværfaglige kurser og efteruddannelse i kognitive behandlingsmetoder for tværfagligt personale. Det betyder at din kompetence som
social- og sundhedsassistent er afhængig af flere ting:
For det første din teoretiske baggrund for at arbejde med kognitive
metoder. Denne bog giver dig en introduktion i de kognitive metoder.
Dernæst er det væsentligt, hvordan den arbejdsplads, du ansættes på,
er struktureret og hvordan opgaverne er fordelt mellem personalegrupperne, der har med den sindslidende at gøre. For det tredje er det
vigtigt at vide, hvordan de kognitive behandlingsmetoder anvendes i
det tværfaglige arbejde. Derudover er det nødvendigt, at du supervi-

seres af en terapeut, der har en videregående uddannelse i kognitiv
terapi, og at du deltager i workshops og uddannelse i kognitive
behandlingsmetoder for tværfagligt personale.
Dine opgaver som social- og sundhedsassistent i forhold til kognitive behandlingsmetoder kan altså variere fra meget lidt eller intet til
en mere omfattende og krævende opgave.

Centrale begreber i kognitiv terapi
I'

I kognitiv terapi er tanker, følelser, krop og adfærd centrale begreber.
Man skelner mellem tre forskellige former for tanker: skemata, underliggende formodninger og automatiske tanker.
Skemata

Skemata er helt basale antagelser, den sindslidende har om andre
eller sig selv. Den sindslidende har dannet grundlæggende antagelser
om, hvordan han ser på sig selv og andre på baggrund af sin egen livshistorie.
Den sindslidendes skemata kommer tit til udtryk gennem sætninger som ,jeg duer ikke til noget", "andre er efter mig", "ingen er til at
stole på", ,jeg er ikke god nok" eller "andre vil gøre mig ondt". Skemata får på den måde stor betydning for den adfærd, den sindslidende har. Hvis man tænker "andre vil gøre mig ondt", viser det sig i ens
adfærd ved, at man undgår andre og ikke tager initiativ til socialt
samvær. Det får betydning for den sindslidendes følelser, han kan føle
ensomhed, tristhed eller angst for, at der sker ham noget forfærdeligt.
Det får også betydning for det samarbejde du som social- og sundhedsassistent skal have med den sindslidende. Det vil være vanskeligt
at skabe kontakt til et andet menneske, der har den grundlæggende
opfattelse, at andre vil gøre ham ondt.
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Underliggende formodninger

Underliggende formodninger er regler, der er med til at styre den
sindslidendes liv. De er opstået på baggrund af de erfaringer, den
sindslidende har gjort sig gennem livet. Underliggende formodninger
udtrykkes ofte i regler der er bygget op som: "Hvis ... så ... ".
Underliggende formodninger er mere populært sagt de individuelle færdselsregler vi har for vores liv. Nogle typiske er fx: "Hvis jeg ser
en politibil, har jeg gjort noget forkert", "hvis jeg skal til eksamen, går
det helt sikkert dårligt" eller "hvis jeg ikke ringer til min mor, er jeg en
dårlig datter".
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Når man som ung prøver alkohol til fester, oplever man en angstdæmpende effekt. Det betyder, at man nu har en erfaring med at
anvende alkohol, som angstdæmpende middel. Hvis man ikke er velfungerede, men har et lavt selvværd og mangler selvtillid, kan man
ved gentagne gange at opleve alkoholens angstdæmpende virkning
udvikle en underliggende formodning, der hedder: "Hvis jeg skal feste
uden angst, så måjeg have alkohol". Denne underliggende formodning vil gennem flere oplevelser forstærkes og senere kunne omformes til: ,,Hvis jeg skal leve uden angst, så skal jeg have alkohol".
Underliggende formodninger spiller en afgørende rolle i behandlingen af misbrug.
Automatiske tanker
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Automatiske tanker er tanker, der umiddelbart dukker op i forskellige
situationer. De dannes på baggrund af skemata og underliggende formodninger - altså vores grundlæggende antagelser om os selv og
andre og de ubevidste regler, vi lever efter. De er dannet, sådan at de
sørger for, at vores skemata og underliggende formodninger opfyldes
- vores billede af eller forestilling om os selv og verden fastholdes.
Hvis der er tale om læren om sindssygdomme psykopatologi, er tankerne forvrænget eller fordrejet, man siger, at tænkningen er forstyrret, dysfunktionel eller maladaptiv. Det betyder, at kun den del af
situationen, der stemmer overens med den sindslidendes skemata og
underliggende formodninger, får betydning i bearbejdningen af situationen. Indtryk, der peger i andre retninger udelades eller undertrykkes.
Automatiske tanker findes ved, at du stiller den sindslidende
spørgsmålet: "Hvad gik gennem hovedet på dig i situationen? Hvad
sagde du til dig selv, hvilke billeder så du?" Hvis den sindslidende
undviger at svare på dette spørgsmål, kan det præciseres ved at spørge: "Hvad er det værste, der kan ske?".
Automatiske tanker kan fx være: "Jeg klarer aldrig at møde de
andre", ,jeg dumper helt sikkert til eksamen" eller "jeg siger det ikke".

HVERDAGSBILLEDE

Jacob er indlagt på grund af afhængighed af cen-

tralstimulerende stoffer. Jacob har taget ecstacy i det sidste år. Nu har
han pludselig fået stærke angstanfald og har svært ved at stoppe sit misbrug af ecstacy. Ida, der er social- og sundhedsassistent, taler med Jacob.
Sammen gennemgår de den kognitive model for misbrug.
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Ida: "Jacob, prøv at se her. I kognitiv terapi arbejder man med en model,
der ser sådan ud: Tidligt i dit liv har du haft betydningsfulde oplevelser. Du har dannet skemata om dig selv, andre og fremtiden. Senere er du blevet udsat for stimulerende ting som koffein i kaffe og
alkohol i øl. Så har du udviklet underliggende formodninger om stoffer. De underliggende formodninger er blevet stærkere og kan starte
dit misbrug. Du kommer ind i en ond cirkeL"
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Stoftrang

Ida: "Hvis du tænker på dit sidste tilbagefald, hvad skete der så?"
Jacob: "Jeg tog i byen, mødtes med de andre, og jeg kunne mærke, at
jeg måtte have noget ecstacy."
Ida: "Så den aktiverende stimulus er, da du ser de andre?"
Jacob: .,Ja - jeg tænkte, nu skal vi feste igennem, jeg skal have noget
ecstacy:'
Ida: "Så din underliggende formodning er 'Hvis der skal festes, så skal jeg
have ecstacy'?"
Jacob: "Ja - bagefter tænkte jeg: 'Fyr den af mand! Det bliver for vildt'.
Er det de automatiske tanker?"
Ida: .,Ja det er rigtigt. Og først derefter kom din stoftrang, selvom du
troede, det var det første:'

)
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Jacob: "Ja, det kan jeg se nu:'
Ida: "Hvad sagde du til dig selv?"
Jacob: "Det er bare den ene gang, jeg kan styre det. Hvis jeg bare tager
en pille, så er der ingen, der opdager det. Det er 'grønt lys'?"
Ida: "Ja, det er det. Og hvordan fik du fat i stoffet?"
Jacob griner: "Jeg rakte hånden ud, Peer slog i den, og vi gik ud for at
handle."
Ida: "Og så havde du et tilbagefald:'

I·

Jacob: "Ja, og en positiv urinprøve, da jeg blev indlagt:'
Ida: "Jacob, hver gang der er en pil i cirklen, så har du en mulighed for
at stoppe."
Jacob: "Hmm - der skal altså mere og mere til, før jeg stopper. Hvis jeg
først har stoffet, er der ingen vej tilbage:'
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Ida: "Hvad nu, hvis du blev taget af politiet - tog du så også stoffet?"
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Jacob: "Nej:'
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Ida: "Så der er en udvej?"
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Jacob: "Ja, men der skal meget til:'
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Ida: "Enig:'
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Forvrængede tankemønstre
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Tankerne forvrænges som sagt, når der er tale om mennesker med
psykopatologiske symptomer. Man inddeler denne forvrængning i forskellige tankemønstre. Den sindslidendes tænkning kortlægges mere
præcist under supervision og på behandlingskonferencer. Det er din
opgave som social- og sundhedsassistent at bidrage med relevante
data om den sindslidendes tænkning, men det kræver uddannelse i
kognitiv terapi at kategorisere den sindslidendes tænkning.
Tre typiske tankemønstre er at:

Generalisere
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?a-

Generalisere

?a-

Drage forhastede konklusioner på for lille et data grundlag

?a-

Se kun en del af virkeligheden

Her oplever den sindslidende en enkelt hændelse som et konstant
mønster af nederlag. Han generaliserer det, der sker i en enkelt situation, til at gælde i alle andre situationer.

HVERDAGSBILLEDE

Solvej, der lider af skizofreni, har aftalt, at hun skal

mødes med Gurli, der er social- og sundhedsassistent, kl. 10.00. Gurli og
Solvej skal sammen planlægge forløbet for Solvejs indlæggelse. Gurli
kommer 10 minutter for sent til samtalen. Solvej forlanger sig straks udskrevet, fordi man ikke kan stole på personalet.

Drage
forhastede
konklusioner
Se kun en
del af virkeligheden

Den sindslidende opfatter situationen som negativ, selvom der ikke er
nogen beviser på det negative syn. "Min kontaktperson har ikke været
inde hos mig til morgen, han er sur på mig".
Den sindslidende udpeger en enkelt detalje i situationen og fokuserer
kun på den. Hele situationen bliver farvet af den detalje. "Hvis jeg
ikke havde sagt, at han var dum, var jeg ikke blevet udskrevet".
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Figur 5.3.

Vi har forskellige måder at opfatte verden på
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Den kognitive model

Den kognitive model bygger på, at vi gennem vores liv udvikler og
vedligeholder mere eller mindre dysfunktionelle mønstre.
Man kan imidlertid ikke nøjes med at se på tænkningen. Ifølge
kognitiv terapi er der fire forhold, der påvirker hinanden - tanker,
følelser, adfærd og fysiologiske forhold (se figur 5.4.). Et problem
eller en situation vil altid indeholde alle fire komponenter, og et symptom kan starte i alle fire komponenter.

II
::><:

o

Cl

z

-l

<:

m

Cl
;I:J

c=

z

C
Dl

m

Cl
;I:J

Figur 5.4. Den kognitive

m
Dl

model

m

;I:J

HVERDAGSBILLEDE

Peter sidder på en cafe og venter på en af sine venner.

Vennen kommer ikke til den tid, de har aftalt. Peter kan nu tænke flere
forskellige ting. Peters adfærd, følelser og fysiologien i hans krop ændres,
alt efter hvad han tænker.
Hvis Peter tænker, "han kan heller ikke lide mig", bliver han ked af
det, får måske ondt i maven og vælger at gå hjem. Hvis Peter i stedet
tænker, "han er bare forsinket", bliver han måske irriteret, mærker uro og
bliver anspændt i sin krop og bestiller en kop kaffe mere. Hvis Peter tænker, "hvor er her skønt", bliver han afslappet i sin krop, har en følelse af
glæde og ro, mens hans adfærd er at læne sig tilbage og vente på vennen.
Der er altså en sammenhæng mellem det, man tænker, de følelser,
man får, det, man mærker i sin krop, og den adfærd, man har.

Den onde cirkel
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I kognitiv terapi taler man om en ond cirkel, når den sindslidende
oplever, at hans situation bliver dårligere og dårligere.

HVERDAGSBILLEDE

Den sindslidende Esben tænker, "der sker noget forfær-

deligt", hvorefter han bliver angst og mærker hjertebanken, får kvalme,
indre uro, og hans syn flimrer. Disse signaler fra Esbens krop og følelsen
af angst gør, at hans tanker bliver mere forvrænget. Esben bearbejder
sine symptomer på angst og bliver nu endnu mere overbevist om, at der
er ved at ske noget forfærdeligt - derfor tænker han: "Nu kan jeg mærke,
det sker - det føles jo, som om jeg er ved at dø". Han får derefter åndenød, korte øjeblikke, hvor det sortner for hans øjne, og han må støtte sig
til væggen. Dette resulterer i, at følelsen af angst bliver stærkere.

I eksemplet er den sindslidende inde i en ond cirkel. I kognitiv terapi
er målet, at den sindslidende skal lære at bryde de onde cirkler, han
oplever. Man kan bryde den onde cirkel ved at ændre på de fire komponenter i den kognitive model (se figur 5.4.).
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Kognitiv terapi retter sig mod den sindslidendes tanker og ændring af dem
I kognitiv terapi inddeles tankerne i skemata, underliggende formodninger
og automatiske tanker
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Skemata er det, den sindslidende tænker om andre, selvet og fremtiden

f&,

Underliggende formodninger er ,.færdselsregler for den sindslidendes liv"

f&,

Automatiske tanker er de tanker, der umiddelbart dukker op i situationer,
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som den sindslidende oplever
f&,

Vi har tre typiske tankemønstre: generalisere, drage forhastede slutninger
og kun se en del af virkeligheden

f&,

Den onde cirkel viser, hvordan den sindslidende får der værre og værre.

Psykoedukation
Psykoedukation er uddannelse af sindslidende. Uddannelse i den
kognitive metode og i deres egen sindslidelse. Psykoedukation er oprindeligt udviklet til pårørende, der skulle blive en bedre støtte for
den sindslidende. Men der er siden udviklet programmer for psykoedukation, der er rettet mod forskellige sindslidelser som skizofreni,
depression, misbrug, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser,
vold etc.
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Undervisningen indeholder emner som: årsag til sygdommen, forløb, behandlingsmuligheder og sociale muligheder, offentlige ydelser
og muligheder.

Træning af sociale færdigheder
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Træning af sociale færdigheder har som mål at bedre den sindslidendes evne til at deltage i samfundet. Det betyder, at den sindslidende
skal udvikle færdigheder eller genvinde færdigheder, der gør ham i
stand til at kommunikere nonverbalt og verbalt, forstå andres følelser,
kunne beskytte sig selv og sætte grænser for andre, kunne løse problemer og kunne skabe intime relationer.
Sociale færdigheder deles i to grupper: Instrumentelle færdigheder, som er dem, man anvender i banken, ved kassen i supermarkedet, på kommunen etc. Det vil sige i sammenhænge, hvor der ikke er
tale om tætte relationer mellem parterne. Socioemotionelle færdigheder, som er de færdigheder, man anvender, hvor relationerne er tætte
og intime, fx parforhold, venner, børn etc. Begge typer færdigheder
forudsætter, at man kan tre ting:
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?a-

Se, hvad situationen kræver af en (social perception)

?a-

Finde mulige handlinger (kognitiv informationsbearbejdning)

?a-

Vælge en handling og udføre den (afsende den valgte respons)
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Når den sindslidende mangler sociale færdigheder, kan der være flere
forhold, der er skyld i det.
Enten kan færdighederne aldrig være udviklet. Det kan skyldes, at
den sindslidende er blevet sindslidende i en tidlig alder, fx ved skizofreni. Hvis den sindslidende er blevet syg i puberteten, vil han mangle
vigtige dele af sin udvikling (se kapitelS om udviklingspsykologi).
En anden årsag kan være, at den sindslidende ikke har brugt sine
sociale færdigheder på grund af indlæggelse. Flere undersøgelser
viser, at personer, del indlægges på hospital, mister færdigheder, fordi
de opgaver, der vedligeholder færdighederne, enten løses eller helt
overtages af personalet.
Når du skal træne den sindslidendes sociale færdigheder, kræver
det, at du sammen med den sindslidende finder ud af, hvilke færdigheder han har, og hvilke han mangler. Der findes flere redskaber til at
undersøge dette. på internetadressen www.kognitivterapi.info kan du
blandt andet se sådan et redskab.

Ofte inddeler man sociale færdigheder i seks kategorier og træner
færdighederne i en gruppe af personer.
Kategorierne er:
?a,

Nonverbale færdigheder: øjenkontakt, ansigtsudtryk, gestikulation
etc.

?a,

Verbale færdigheder: starte en samtale, holde en samtale i gang,
lytte til andre, afslutte en samtale etc.

?a,

Emotionelle færdigheder: identificere egne følelser, identificere
andres følelser, reagere på andres følelser, vise egne følelser, reagere på kritik, hjælpe andre, komme ovenpå efter en fiasko etc.

?a,

Selvbeskyttende færdigheder: sige fra, forhandle, overtale nogen,
vise selvtillid, blive i en situation, der er vanskelig, bede om det,
man har brug for, identificere egne behov, identificere andres behov, drage omsorg for sig selv, identificere negative tanker, identificere andres tanker etc.

?a,

?a,

Problemløsning: samle data og informationer, koncentrere sig om
en opgave, vurdere egne evner, prioritere problemer, tage beslutninger, arbejde med uenigheder, løse konflikter etc.
Intime færdigheder: modtage ros, flirte, modtage opmuntring, vise
interesse, vise begejstring, intimitet, holde grænser.
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Hvordan du træner sociale færdigheder, kan du læse mere om i kapitlerne om psykoser.

Adfærdsterapi
Adfærdsterapi er også en del af den kognitive terapi. Adfærdsterapi
beskæftiger sig med den sindslidendes reaktion, respons, på bestemte
stimuli.

HVERDAGSBILLEDE

Den sindslidende, der lider af skræk for edderkopper,

araknofobi, ser en edderkop og bliver angst. Edderkoppen er stimulus, og
responsen er angst.
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Metoden til at overkomme sin angst eller mestre den er exposure in
vivo - udsættelse for noget i virkeligheden, og gradueret eksponering
- gradvis udsættelse for en given situation (se figur 5.5.). Det betyder,
at hvis man er bange for edderkopper, skal man gradvis udsætte sig
for edderkopper og herigennem lære, at edderkopper ikke er farlige.
Dette er en meget simpel beskrivelse af adfærdsterapien. I den
kognitive terapi er den mere kompleks og kombineres med andre
teknikker.

HVERDAGSBILLEDE

Lisa lider af panikangst og tør ikke køre i bus. Lisa er

uden somatiske lidelser. Da Lisas kontaktperson Lone spørger hende,
hvad det værste, der kan ske, er, svarer hun: "Jeg er bange for at få et
hjerteanfald i bussen. I Danmark er det meget få mennesker, der kan
genoplivning, der er derfor stor sandsynlighed for, at jeg dør. Derfor kører
jeg ikke i bus:'
Umiddelbart lyder det jo logisk, men undersøger man Lisas udsagn,
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ser man, at tænkningen er dysfunktionel. Sandsynligheden for, at et normalt menneske uvarslet får et hjerteanfald i en bus, er lille.
Lone spørger Lisa, om det er et problem for hende ikke at kunne
køre i bus. "Ja, det er et meget stort problem, jeg kan ikke besøge min
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familie," svarer Lisa.
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Lisa og Lone aftaler, at de sammen skal lave et "bustræningsprogram" for Lisa, så hun kan lære at køre i bus.
Først underviser Lone Lisa i, hvad angst er, og hvorfor vi reagerer med
angst.
Så skal Lisa tænke på at køre i bus, forestille sig, hvordan hun går op
i bussen og sætter sig på sædet. Lisa skal beskrive, hvad hun tænker,
føler og mærker i sin krop, og hvilken adfærd hun har lyst til at udføre.
Herefter går Lone og Lisa det hele igennem og ser på beviser for og imod
Lisas tanker.
Lisa skal nu ned til bussen og registrere sine tanker, følelser, det, hun
mærker i sin krop, og sin adfærd. Sammen med Lone går hun det igen
igennem og finder beviser for og imod Lisas tanker.
Nu skal Lisa ind i bussen og køre en kort tur, måske kun et stoppested. Lisa gennemfører eksperimentet og får ros af Lone. De gennemgår
sammen de tanker, følelser, det, Lisa mærker i sin krop, og hendes
adfærd i detaljer og finder beviser for og imod de negative automatiske
tanker, Lisa får i situationen i bussen.
Lisa bliver bedre og bedre til at omstrukturere sine negative tanker til
mere realistiske tanker, derved reduceres hendes angst, og hun kan til
sidst køre i bus uden angst.
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Figur 5.5. Gradueret eksponering: Ofte går vejen fra A til B i et skridt. Men det

kan være nødvendigt at dele processen i flere trin, som vist på figuren. For
hvert trin personen kommer op anvendes positiv forstærkning til at fastholde
de opnåede færdigheder
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Lisa udsættes gradvist for at køre i bus. Lisa og Lone anvender exposure in vivo og gradueret eksponering fra adfærdsterapien. Derudover
roser Lone også Lisa. Ros kaldes i adfærdsterapien for reinforcering
eller forstærkning. Forstærkning fastholder en adfærd. Forstærkning
kan være enten positiv eller negativ. Adfærden bliver fastholdt gennem straf og belønning. Den positive forstærkning tilfører den sindslidende positive følelser, den sindslidende får derfor lyst til at gentage
adfærden. Negativ forstærkning fjerner negative følelser. I hverdagsbilledet roser Lone Lisa, hun bruger positiv forstærkning for at fastholde Lisa i at køre i bus. At Lisa har undladt at køre i bus, har fjernet
den negative følelse - angst - det er negativ forstærkning.

Terapeutiske principper
Kognitiv terapi kan i princippet anvendes ved alle former for sindslidelser og sværhedsgrader. Det skyldes, at kognitiv terapi ikke er rettet
mod fuldstændig helbredelse, men mod opnåelse af bedring.
Kognitiv terapi bygger på en fælles forståelse og åbent samarbejde
mellem personale og sindslidende. Der er ingen hemmeligheder
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mellem parterne, og samarbejdet foregår i et åbent og udviklende
klima og bygger på gensidig respekt og tillid. Den sindslidende er
ekspert på sin egen sindslidelse, og hvordan den viser sig.
Caseformulering

Ul
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Caseformuleringen er den samlede information om den sindslidendes
historie, hans skemata, underliggende formodninger og strategier for
at hamle op med kritiske situationer. De kritiske situationer beskrives
med tanker, følelser, fysiologi og adfærd. Caseformuleringen hjælper
dig til at forstå den sindslidende, så I sammen kan udvikle hypoteser
om den sindslidendes reaktioner og teste dem gennem exposure in
vivo, eller ved at du anvender kognitiv omstrukturering. Kognitiv
omstrukturering er en metode til at ændre den sindslidendes negative
tænkning til en mere realistisk tænkning.
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Uddannelse af det sindslidende menneske

Gennem arbejdet med den sindslidende skal du hele tiden sørge for at
uddanne ham, så han bliver en ligeværdig partner i jeres arbejde. Den
sindslidende vil aldrig kunne blive ligestillet, men han vil have en indsigt i sin egen sindslidelse, som du ikke er i besiddelse af. Dette forhold gør jer til et unikt team, der sammen kan arbejde mod fælles
mål. Derfor er det vigtigt, at du hele tiden uddanner den sindslidende
i de psykologiske metoder, du anvender. Den sindslidende skal være
klar over, hvad du observerer, hvorfor du holder øje med netop det.
Hvilke skemata du ser, han har, hvilke underliggende formodninger
han har, og hvilke automatiske tanker. Du skal kunne forklare, hvorfor
exposure in vivo er en god metode til at udvikle færdigheder, der kan
mestre angst. Du skal kunne forklare den sindslidende, der er psykotisk, hvorfor I vælger at se på vrangforestillinger, som om de var automatiske tanker etc.
Problemliste
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Sammen med den sindslidende opstiller du en problemliste. Den
sindslidende vil have en række problemer, og du vil måske kunne tilføje flere problemer, som du kan se på baggrund af din faglige uddannelse. Det er her vigtigt at huske, at i kognitiv terapi skal den sindslidende acceptere og anerkende de problemer, der står på problemlisten. Hvis den sindslidende ikke anerkender et problem, er han ikke
motiveret for at arbejde med problemet, og der kommer ikke noget
konstruktivt samarbejde ud af, at du alene arbejder med det.
Problemlisten skal prioriteres, så det vigtigste problem kommer

først. Nogle gange er dette ikke muligt. Det er for eksempel svært at
arbejde med den sindslidendes hørehallucinationer, hvis han misbruger hash. Her må I forhandle og begge anerkende, at hash er et vigtigere problem end hørehallucinationer. Eller sagt på en anden måde,
det er vanskeligt at arbejde med hørehallucinationer, hvis den sindslidende indtager stoffer, der kan forværre dem.
Hvis du arbejder med sindslidende, der er psykotiske, kan det være
en fordel at arbejde med deres automatiske tanker. Omstrukturering
af automatiske tanker har ikke en blivende effekt, men en kortvarig.
Det betyder, at hvis man omstrukturerer automatiske tanker, oplever
man også en umiddelbar, men kortvarig følelsesmæssig lettelse. Det
kan styrke alliancen mellem dig og den sindslidende.

Behandlingsplan
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Behandlingsplanen indeholder de fælles mål, som den sindslidende
og kontaktpersonen har opstillet, midler til at opnå dem og en tidsangivelse for, hvornår de skal evalueres.
Delmålene kan være at:
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Halvere antallet af selvmordstanker pr. dag.
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Reducere angstniveauet ved socialt samvær med 30% i løbet af
en uge.
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Opnå et ændret spisemønster i løbet af en uge, dvs. dække bord
med tallerken, bestik og glas, salt og peber. Sætte pålæg og rugbrød frem, sætte sig ned og spise en normal mængde mad.

Den sindslidendes opgave er at være med til at registrere informationer, der anvendes i arbejdet mod målene. Det vil sige nedskrive de
automatiske tanker, han opdager, og ligeledes nedskrive hans følelser,
fysiologi, adfærd og konsekvenser. Og udarbejde en aktivitetsregistrering, hvor den sindslidende for hver time af døgnet registrerer, hvad
han har lavet. Hvis den sindslidende ikke magter dette, kan du som
personale støtte ham i ~ette arbejde.

HVERDAGSBILLEDE

Jesper har aftalt med sin kontaktperson fra distriktspsy-

kiatrisk center, Jill, at han skal registrere, hvad han gør time for time i en
uge. Jill vil komme på besøg hver tredje dag og støtte Jesper i at udfylde
skemaet. Hvis Jesper oplever angst, skal han udfylde et skema, hvor han
registrerer kritiske situationer.
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Figur 5.6. Aktivitetsregistrering
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Henter pizza, kommer i

Jeg roder i min lejlig-

Angst - 8

tanker om, at i morgen

hed, så Jill bliver sur.

Ked af det - 8

kommer Jill fra

Jeg har ikke lavet noget

Sveder

distriktspsykiatrisk

positivt siden mandag,

Ryster

center på hjemme-

så Jill bliver skuffet

besøg

Uro

over, jeg ikke har holdt
vores aftale.
Jeg er bange for Jill.

Figur 5.7. Analyse af kritisk situation
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Når man ser på skemaet med aktivitetsregistrering, ser det ud, som
om Jesper er blevet angst, da han gik ud for at hente pizza. Men ser
man på dagen før, hentede Jesper også pizza uden at blive angst
bagefter. Forskellen hndes i registreringen af kritiske situationer.
Jesper blev angst, fordi han huskede, at Jill skulle komme næste dag.
Men det er ikke, fordi Jesper er angst for, at Jill skal komme, det er
det, han tænker om, at Jill skal komme, nemlig, at Jill bliver sur på
ham. Jespers dysfunktionelle tænkning er præget af, at han "hopper
til konklusioner". Jesper konkluderer, at Jill bliver sur, fordi han ikke
har ryddet op og ikke har gjort noget positivt siden i mandags. Jesper
har dog ingen beviser for, at Jill bliver sur.

Testning af
automatiske
tanker og
underliggende

Den sindslidendes dysfunktionelle tænkning må undersøges og testes.
Dette sker gennem en række spørgsmål, der udfordrer tankerne.
I figur 5.8 og 5.9 er vist spørgsmål, der kan udfordre automatiske
tanker og underliggende formodninger.

formodninger

•

Hvad er det, der støtter den ide?

•

Er der nogen alternative måder at se det på?

•

Bygger jeg min mening på følelser snarere end fakta?

•

Blander jeg en lille og stor sandsynlighed sammen?

•

Er det logisk, det, jeg tænker?

I'

;o:

o

•

Cl

Er det alt-eller-intet-tænkning?

Z
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•

Tager jeg noget ud af en sammenhæng?

<
m

•

Bruger jeg overdrevne ord og vendinger og dramatiserer?

C

•

Stiller jeg for høje krav til mig selv?
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Fokuserer jeg på irrelevante fakta?
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•

Undervurderer jeg mine egne muligheder?

•

Hvad nu, hvis det virkelig sker?

•

Kan jeg leve med det? (..afkatastrofere

•

Hvordan vil jeg have det med det om 1 år, 2, år, 5 år, 10 år, 50 år? (tidsprojektion)

U
)

Kilde: Fra I. Oestrich, Tankens kraft. Dansk Psykologisk Forlag 2000.

Figur 5.8. Spørgsmål, der udfordrer den automatiske tanke
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•

Hvad er følgerne af den måde at tænke på?

•

Hvad er en mere konstruktiv og fornuftig måde at se på situationen på?

•

Hvad er det, der beviser det modsatte?

•

Hvad er det mest realistiske?

•

Hvad ville andre tænke i samme situation for at bevare humøret?
Kilde: Fra I. Oestrich, Tankens kraft. Dansk Psykologisk Forlag 2000.
Figur 5.9.

Spørgsmål, der udfordrer underliggende formodninger

Kognitiv omstrukturering
;li;

O
Cl

Z
~

<

m

Cl

::a
c:
Z
ti
CO

m
Cl

::a
m

CO

m

::a

120

Omstrukturering af dysfunktionel tænkning er en af de vigtigste
metoder i kognitiv terapi. Kognitiv omstrukturering foregår ved, at
negative tanker eller tankemønstre udfordres. Det betyder, at du ved
brug af bestemte teknikker kan støtte den sindslidende i at udvikle
nye og mere konstruktive måder at opleve forskellige situationer på.
Det kræver som udgangspunkt, at du spørger til den sindslidendes
tanker på en åben ærlig, nysgerrig og ikke konfronterende måde.
Når man udfordrer dysfunktionel tænkning, anvender man sokratisk dialog. Sokratisk dialog adskiller sig fra diskussionen, hvor to parter hver især prøver at overbevise den anden om, at de har ret (se
figur 5.10.). I den sokratiske dialog kan man, som udgangspunkt,
begge have et ønske om at foretage en fælles undersøgelse af en situation. En forudsætning er, at hvis vi arbejder hårdt på det begge to, kan
vi nærme os en fælles forståelse. Du skal derfor være villig til indtrængende at forsøge at forstå den anden og være villig til at lytte og
at tjekke, at du har forstået det, der bliver sagt. Samtidig skal du
anstrenge dig, for at den sindslidende forstår dig.

Diskussion

Dialog

Angriber og forsvarer

Samarbejder og tænker sammen

Vil have ret

Undersøger og argumenterer

Overtaler - koste, hvad det vil

Overbeviser og lader sig overbevise

Promoverer sig

Saglig, systematisk, disciplineret
argumentation

Vil opnå resultat

Afviser resultatfiksering

Er dømmende

Afviser antagelser

Tror, at nøglen ligger i at give

Forstår, at nøglen ligger i at stille

de rigtige svar

de rigtige spørgsmål

Vil forcere tempoet

Giver sig god tid til at tænke

Er i en rolle, ironisk eller distanceret

Er autentisk og nærværende til stede
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Går efter manden i stedet for sagen

Går efter sagen i stedet for manden
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Figur 5.10. Sokratisk dialog sammenlignet med diskussionen

I den sokratiske dialog har man en mere filosoferende holdning snarere end en reflekterende holdning - forskellen ses i figur 5.11.
Reflekterende holdning

Filosoferende holdning

Man reflekterer på noget, der er sket

Man filosoferer over noget, der måske kan ske

Man tager udgangspunkt i det givne

Man tager udgangspunkt i det mulige

Figur 5.11. Holdningsforskelle

Det er vigtigt, at du san{men med den sindslidende undersøger det
mulige, også for at ændre tænkningen. I dialogen med den sindslidende vil I derfor først sammen reflektere over det, som er sket, se tilbage
og finde ud af, hvad der var godt, og hvad der skal ændres. For derefter at begynde at kigge på det mulige og filosofere over noget, der
måske kan ske.
Når du sammen med den sindslidende tester de automatiske tan-
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ker og underliggende formodninger, reflekterer lover det, der er sket.
I den sokratiske dialog ser I på, hvordan den sindslidende kan ændre
på sine tanker. Det er i den sindslidendes bevidsthed, disse processer
skal foregå. Det betyder, at det ikke er dig som social- og sundhedsassistent, der skal komme frem til løsningen, men at du skal støtte den
sindslidende i at komme frem til en mulig løsning. Det gør du ved at
stille en række sokratiske spørgsmål

I

øvELSE

Diskuter i grupper forskellen på diskussion og dialog.
Diskuter, hvilke farer der er for at starte en diskussion med den sindslidende.
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Sokratiske spørgsmål

Meningen med de sokratiske spørgsmål er, at den sindslidende skal
opdage nye måder at se tingene på - dvs. nye måder at handle, tænke,
føle og mærke på.
Sokratiske spørgsmål udfordrer de automatiske tanker og underliggende formodninger. Som social- og sundhedsassistent arbejder du
ikke med at ændre skemata, det kræver en psykoterapeutisk uddannelse i kognitiv terapi. Når man stiller sokratiske spørgsmål, kender
man ikke det præcise mål, men man ved, når man er der. Det betyder
ikke, at du sammen med den sindslidende arbejder uden mål- tværtimod, men det betyder, at du ikke kan planlægge den vej, den sindslidende skal gå for at opnå en bedring i sin tilstand. Den vej, den
sindslidende skal gå, finder I sammen, og det er den sindslidende, der
vælger, når I er uenige.
Det er din opgave gennem de sokratiske spørgsmål at vise den
sindslidende nye vinkler at anskue problemer på. Den sindslidende
har den viden, der skal til for at svare på de sokratiske spørgsmål, og
det er din opgave at lede den sindslidendes opmærksomhed mod nye
informationer, han ikke tidligere har medinddraget i sine beslutningsprocesser.
Spørgsmålene, der guider den sindslidende mod at se nye muligheder, kan have form som: "Hvad er det bedste, der kan ske?". Dette
er kernespørgsmålet. Det er modsætningen til det, som sindslidende
ofte tænker, nemlig, det værste, der kan ske. "Kan du komme på en
anden og mere positiv formulering", "hvad skal der til, for at du kan
se mere positivt på det?", "hvad er det mest realistiske?" eller "hvis du
havde en ven i samme situation, hvad ville du så råde ham til?".

I

Det handler ikke om bare at tænke positivt, det, den sindslidende tænker, skal også være realistisk og konstruktivt. Kriterierne for konstruktiv tænkning er vist i figur 5.12.

Udsagnet skal være realistisk
Det skal være positivt
Det skal være målorienteret og instruktivt
I'

Det skal være hensigtsmæssigt tilpasset situationen
Det skal være angstreducerende
Det skal reducere trusler og negative forventninger
Det skal være selvforstærkende og aktiverende
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Det skal anbringe kontrolcenteret inden i og ikke uden for den sindslidende.
Kilde: Fra I. Oestrich, Tankens kraft. Dansk Psykologisk Forlag 2000.

Figur 5.12. Konstruktiv tænkning
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Kognitiv terapi bygger på et åbent og ærligt samarbejde mellem den sinds-
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lidende og social- og sundhedsassistenten
~

Psykoedukation uddanner den sindslidende og hans pårørende i psykiske
lidelser og kognitive metoder

~

Træning af sociale færdigheder gør, at den sindslidende bedre kan deltage i
samfundet, sociale sammenhænge, og træningen øger selvtilliden

~

Den sindslidende og du udarbejder sammen en problemliste

~

Den sindslidende deltager aktivt i indsamling af data

~

Registrering af kritiske situationer og aktivitetsregistrering er grundlæggende
data

~

Automatiske tanker og unqerliggende formodninger udfordres gennem
sokratisk dialog

~

Sokratisk dialog er ikke diskussion

~

Der er specifikke kriterier for positiv tænkning.
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Kapitel 6.

Observation i psykiatrien
I kapitlet forklares det, hvorfor det er vigtigt, at du kan observere det
sindslidende menneske, og hvorfor det er vigtigt, at du hele tiden udvikler ogforbedrer dine evner til dette.
I kapitlet beskrives en række overvejelser om selve observationen.
Hvordan gør man? Hvad sker der med andre mennesker, når vi holder
øje med dem? Hvordan får vi den viden, vi har brug for? Og hvad er
det specielt, vi holder øje med?
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Hvad er observation?
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At observere betyder, at du holder øje med noget bestemt, et bestemt
fænomen. Det kan være en bestemt type adfærd, personens udtryk for
tanker og følelser eller kropslige oplevelser hos det sindslidende menneske. Det betyder altså, at vores opmærksomhed er rettet mod noget
bestemt - vi leder efter et særligt mønster. Eller med andre ord, vi
leder efter en række bestemte symptomer. Hvis vi ser et mønster, siger
vi, at det sindslidende menneske har dette symptom. De symptomer,
vi leder efter i psykiatrien, er tegn på, at personen er sindslidende. I
nogle tilfælde er det nok, at der er et symptom til stede, andre gange
er det nødvendigt, at flere symptomer er til stede på samme tid, før
man kan sige, at personen er sindslidende. Når symptomerne samles i
klasser, anvendes de til at diagnosticere sindslidelser. Vi observerer en
række symptomer, og på den baggrund kan psykiateren diagnosticere,
at personen lider af skizofreni.

m
Z

Hvad kan man observere?
Symptomerne, vi observerer, er byggesten i psykiatriske diagnoser.
Vi samler forskellige symptomer i sæt og kalder dem diagnoser. WHO
har arbejdet på at indføre det samme sæt af definitioner for diagnoser
verden over. Derfor kan man sammenligne resultater for forskellige
behandlingsformer mod fx depression i forskellige lande.
Det, vi observerer, er psykopatologi. Psykopatologi betyder læren
om abnorme psykiske fænomener. De symptomer eller fænomener, vi
skal observere, er defineret ved en beskrivelse af, hvad vi kan se og
høre. Det vil sige, det, vi kan høre personen sige om sine tanker,
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følelser, og det, vi kan se personen gøre. Beskrivelserne forklarer ikke
årsagen til symptomerne eller fænomenerne og heller ikke, hvilken
funktion de har. Det er vigtigt at huske dette. Når du observerer det
sindslidende menneske, skal du altså meget præcist observere, om
symptomerne er til stede eller ikke. Du skal ikke forklare, hvorfor de
er der, eller hvad de skyldes. Hvis du begynder på det, kan du miste
vigtige data, og det hjælper ikke den sindslidende til at få det bedre.
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HVERDAGSBILLEDE

Tonny lider af skizofreni og angst og er bange for at gå i

supermarkedet. Tonny prøver tit at få andre til at købe det, han har brug
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for. Nogle gange betaler Tonny de andre patienter for at købe cola og
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chokolade med til sig.
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Tine, der er social- og sundhedsassistent, skal handle for flere andre
beboere. Tine spørger Tonny, om han vil med i supermarkedet. Tonnys
blik flakker rundt, og han ryster på hænderne. Han stammer: "Øh - nej nej, jeg øh ... er holdt op med at drikke cola og spise chokolade! Så ...
så, det vil jeg ikke:' Tine siger O.k. og går. Hun tænker, det er da fint nok,
så behøver han ikke betale de andre for at gå på indkøb, og gør ikke
mere ved episoden.

Tonny har tydelige symptomer på angst. Hans blik flakker rundt, han
ryster på hænderne og stammer. Tine kunne have spurgt til det, hun
så. I stedet vælger Tine at finde en forklaring for Tonny. Det er ikke
sikkert, at den forklaring, Tine finder> er den rigtige. Det ved kun
Tonny. Det er derfor vigtigt, at de observationer, vi gør, og specielt de
forklaringer, vi har på dem, bliver testet hos patienten. Hvis vi ikke
gør det, bliver resultatet, at vi gætter os til, hvordan patienten har det,
eller at vi undlader at støtte ham i at mestre sin sindslidelse. Vores
tolkning af det sindslidende menneskes adfærd, tanker og følelser kan
derfor iklce bruges i vores arbejde, hvis vi ikke har undersøgt, hvordan
det forholder sig i virkeligheden. Vi skal spørge den sindslidende, om
det, vi har tolket, nu også er rigtigt. Ellers kommer vi til at bygge den
støtte, vi yder, op på.en række urigtige gisninger.
Når Tine finder en forklaring for Tonny, bliver Tonnys angst i situationen heller ikke dokumenteret i sygeplejejournalen. Meget konkret
kan dette opfattes, som at Tonny ikke er angst, for der er ikke nogen,
der har set det. Værre havde det været, hvis Tonny havde haft selvmordstanker. Selvmordstanker er et vigtigt symptom og får altid førsteprioritet.
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Hvad sker der med mennesker,
der bliver observeret?
Prøv at tænke på første gang, du skulle sengebade en patient. Hvordan oplevede du det, når din praktikvejleder skulle observere det? Var
det let? Var det svært? Hvad tænkte du? Var du bange for at gøre
noget forkert? Var du bange for, at hun skulle opfatte situationen forkert?
Det er menneskeligt, at man gerne vil anerkendes af betydningsfulde personer. I mødet med det sindslidende menneske, er du betydningsfuld. Dine observationer er afgørende for den hjælp og støtte,
den sindslidende kan få. Din adfærd på afdelingen og din kommunikation med den sindslidende har betydning for den tillid, der er
mellem jer.
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Hvordan observerer man?
Man kan observere på mange måder. Det at observere er en åben
handling, der er kendt af dem, man observerer. At observere er forskelligt fra at spionere, hvor man holder øje med nogen, der ikke er
klar over det. Når du møder det sindslidende menneske i psykiatrien,
skal det derfor ikke være en hemmelighed, at du observerer ham. Du
skal fra den første samtale med personen gøre opmærksom på, at der
er specifikke tegn, du observerer. Du kan samtidig bede personen om
at hjælpe dig med dine observationer. Hvis du arbejder med kognitive
behandlingsformer, er den sindslidende en meget vigtig person, der
sammen med dig samler og analyserer observationer. Konkret foregår
det ofte ved, at personen (evt. sammen med personalet) udfylder skemaer i forskellige situationer. Det kan være, når personen er angst,
deprimeret, aggressiv eller oplever at være styret af andre. Personen
noterer da en præcis beskrivelse af situationen: Hvem var til stede?
Hvor skete det? Hvad skete der præcist? på hvilket tidspunkt? Hvem
gjorde hvad? Herefter skriver personen sine tanker i situationen ned.
Personens følelser noteres også og intensiteten af følelserne. Intensiteten måles på en skala fra 0-10 og bruges bl.a. til at måle fysisk smerte
med, fx på kirurgiske afdelinger eller i smertecentre. I kognitive behandlingsformer bruges den samme skala til at måle angst, depression, aggression og andre følelser. Kognitive behandlingsformer anvender flere typer skemaer. Et af dem er et skema, der registrerer aktiviteter. Skemaet er et dags- eller ugeskema, der indeholder et felt for
hver time, dvs. 24 felter pr. døgn. Den sindslidende kan så registrere,
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hvad han har lavet time for time. Der er mange vigtige informationer i
skemaet til aktivitetsregistrering.

HVERDAGSBILLEDE

Per, der lider af skizofreni, oplevede i går aftes en vold-

som angst. Per taler nu med sin kontaktperson Helle, der er social- og

o

sundhedsassistent. Per er indlagt på en psykiatrisk åben afdeling, der
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anvender kognitive behandlingsformer. Per har udfyldt et aktivitetsregis-
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treringsskema de sidste fire dage og et skema for situationen i går aftes.
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Helle spørger, om hun må læse, hvad Per har skrevet. Det giver Per
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hende lov til.

Situation

Tanker

Følelser (0-10)

Adfærd

Jeg sidder alene på

Jeg holder det ikke ud.

Angst - 9

Går ind på værelset.

gangen kl. 21.45,

De er efter mig.

Gemmer mig bag

to andre går forbi,

De får mig.

skabet og dynen.

de kigger på mig.

Jeg bliver psykotisk.
De er ikke fra afdelingen
- de er kommet efter mig.

Helle anvender positiv forstærkning. Hun roser Per, fordi skemaet er
udfyldt præcist. Helle spørger Per, hvad der er sket, lige inden de to personer kommer gående på gangen. Per viser Helle sit skema med registrering af aktiviteter.

Aktivitetsregistrering / Mandag den 24. januar
Spiser aftensmad - uenig med Hans om opvasken. Hans siger, han nok
skal få mig.
Se TV2-nyhederne, handler om overvågning på arbejdspladsen.
Aftenvagten spørger, hvad jeg går og laver. Har glemt aftenmedicinen i
doseringsæske.
Ser TV-avisen - De diskuterer Echelon.
Sidder på værelset under dynen.
Nattevagten kommer - kigger ind for at se til mig.
Får pn tbl. Stillnoct.
Sover.
Sover.

>
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Helle kigger aktivitetsskemaet igennem. Så siger hun:
"Jeg kan se, du er interesseret i nyhederne - det er godt, du følger med i
verden omkring dig:' Hun kigger på Per og smiler.
"Det har jeg altid gjort," siger Per.
Helle spørger Per, om han selv har set på skemaet. Det har Per ikke.

o

"Prøv at læse det igennem," siger Helle.
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Per læser det. "Jeg har følt mig forfulgt ... lige siden Hans sagde, han
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ville få mig, det sagde han bare for sjov - tror jeg:'
Helle spørger Per, hvad han mener med at være forfulgt.
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"Prøv at se," siger Per, der står kun noget om, at andre holder øje med
mig. Det, jeg husker fra TV-avisen, er også om at holde øje med
nogen:'
"Det er rigtigt," siger Helle. "Hvad tænker du så om situationen på gangen?" spørger hun.
"Jeg tror, alle er efter mig - også de to, der kommer på besøg:'
Helle siger: "Lad os prøve at samle op på det hele. Hans siger til dig,
at han nok skal få dig, det får dig til at tænke på, at andre er efter dig.
Så lægger du mærke til alle de ting, der kan bekræfte dig i, at andre
er efter dig. Det betyder, at da der kommer to pårørende på besøg
kvart i ti, bliver du angst og går ind på dit værelse og gemmer dig
under dynen, fordi du er meget angst:'
"Det er rigtigt," siger Per. "Det er det skema, jeg har om andre, jeg tror,
alle er efter mig:'

Hvordan får man den nødvendige viden?

Den sindslidende har en række symptomer, der gør, at vi kan diagnosticere ham som værende sindslidende. I denne række af symptomer er
der flere, som personen vil opleve så virkelige, at han ikke kan skelne,
om de er hallucinationer eller ej. Derfor vil du ikke få de svar, du har
brug for, hvis du fx stiller spørgsmålet: "Kan du se noget, som ikke er
her?" eller "hører du stemmer?". For personen, der er sindslidende, er
det jo netop så virkeligt, at han ikke kan skelne det fra den virkelige
verden, han også oplev~r. Han vil opleve det, som når du vågner af en
drøm og ikke er klar over, om det er rigtigt eller en drøm. Derfor er du
nødt til at stille det sindslidende menneske en række spørgsmål, der
kommer bag om sansningen, perceptionen. Når du skal observere i
læren om sindssygdomme, psykopatologien, skal du med andre ord
stille spørgsmål, der gør dig i stand til at afgøre, om den sindslidende
er hallucineret eller har vrangforestillinger.
Bl

Grundlaget for observation

o

Det er ikke nok kun at observere symptomerne. Flere undersøgelser
har vist, at det første møde mellem dig og den sindslidende har afgørende betydning for resten af jeres samarbejde. Danske undersøgelser
af, hvad personer med sindslidelser finder vigtigt i mødet med sundhedsvæsenet, viser, at de fem vigtigste områder er:
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ea.. Plejepersonalets omsorg og empati
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ea.. Samtaler med plejepersonalet
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ea.. Kontakten/samtalerne med specielt kontaktpersonerne
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ea.. Oplevelse af behandlingens virkning
ea.. Fred og ro
Figur 6.1. viser, hvad personer med sindslidelse har sagt om de fem
områder.
Hvad havde størst betydning for dig under indlæggelsen?

De højest placerede synspunkter deles af flest patienter.
Plejepersonalets omsorg og empati

•

Forståelse

•

Indfølingsevne

•

Imødekommenhed

• Støtte
•

Personalets accept af patientens individuelle behov

•

Personlig og individuel behandling

•

Patientindflydelse, bl.a. på egen hverdag i afsnittet

•

Hensyn

•

(Næste-)Kærlighed

•

At de ansatte er venlige søde, smilende og vil holde i hånden, når

•

Ligeværdig kontak og medmenneskelighed

•

Hjælpsomhed

•

Respekt for patienten som menneske.

patienten har behov for det

Samtaler med plejepersonalet

• At kunne tale med plejepersonalet om sygdommen og problemerne
• At plejepersonalet udviser åbenhed, lytter, spørger og er interesseret i
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patientens egne forslag og ønsker

• At patienten oplever at blive taget alvorligt og troet på
• At plejepersonalet er fagligt kompetent og erfarent, hvad angår samtale
med psykiatriske patienter
• At de har indsigt i patientens situation og kan vejlede, påpege muligheder og livskvaliteter samt udvise optimisme.
Kontakten/samtalerne med specielt kontaktpersonerne
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• Daglig kontakt
• At "kemien" passer
• Åbenhed
• Imødekommenhed
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• Medleven
• Opmærksomhed
• Inspiration
• Tillid
• Omsorg
• Hjælp
• At kontaktpersonen selv er opsøgende i forhold til patienten.
Oplevelse af behandlingens virkning

• At få den rigtige behandling
• At blive rask
• At få det bedre med sig selv og andre
• At komme videre
• At det går fremad
• At få håb om at blive rask
• At få mod på livet igen
• At blive fri for angst
• En klar behandlingsplan
• Struktur på hverdagen.
Fred og ro

• Et roligt sengeafsnit
• Rolige omgivelser og rolige med patienter
• Aflastning, afslapning, a't få ro til eftertanke, at få ro til at få det bedre.
Figur 6.1.

Patientinterviews: Hvad havde størst betydning under indlæggelsen?

Det kan læses ud af patienternes udsagn, at de observationer, du skal
foretage, kræver en aktiv indsats fra dig. Du skal gøre dig fortjent til
at få de informationer, du har brug for. Viser du ikke respekt for personen med sindslidelse, eller tager du ikke hans egne forsøg på at
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mestre sine problemer alvorligt, kommer du til at mangle vigtige
informationer. Arbejdet med mennesker, der er sindslidende, er
udfordrende og kræver, at du tør være på og gå forrest. Og alligevel
vil der være flere gange, hvor det ikke lykkes fuldt ud alligevel.
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Noter, hvad du forstår ved de forskellige udsagn i tabellen
Diskuter jeres noter i grupper på 4-6 personer - skriv gruppens resultat ned.
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Diskuter gruppernes resultater i klassen.
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En svensk undersøgelse har vist, at hvis det første møde med det sindslidende menneske er struktureret på en måde, så patientens oplevelse er i centrum, styrkes relationen mellem kontaktpersonen og den
sindslidende. Strukturen tager samtidig højde for, at de fem områder,
der opleves som vigtige af sindslidende personer, er dækket.
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Observation ved det første møde

Den følgende figur er et eksempel på, hvordan der kan laves en struktur for det første møde mellem personen med sindslidelse og dig som
personale i psykiatrien.

Hvad mener den sindslidende er grunden til, at han har søgt psykiatrisk hjælp?

Sindslidende personer og social- og sundhedsassistenten kan have forskellige opfattelser af
dette spørgsmål. Ved at spørge til den sindslidendes opfattelse får du mulighed for at få indblik i hans indre verden.

Eksempler på spørgsmål
•

Fortæl mig, hvorfor du er her.

•

Har du efter din egen mening brug for støtte fra psykiatrien?

•

Er du her mod din egen vilje?

Hvad er det vigtigste for det sindslidende menneske lige nu?

Her kan social- og sundhedsassistenten og det sindslidende menneske også være uenige.
Social- og sundhedsassistenten kan opleve den sindslidendes selvmordstanker som det vigtigste, mens den sindslidende fx er mere optaget af, at hans hund skal på pension, mens han er
indlagt.

Eksempler på spørgsmål
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•

Hvad er det vigtigste for dig lige nu?

•

Hvad er det vigtigste for dig om en uge, en måned, et år, fem år, ti år?

Hvad er årsag til det sindslidende menneskes lidelse lige nu?

I·

Det er normalt at spørge til, hvad der tidligere er sket, og det sindslidende menneske har brug
for at føle sig respekteret og opleve, at det er muligt at give udtryk for sin lidelse i en omsorgsfuld og empatisk relation.

Eksempler på spørgsmål
•

Fortæl mig, hvad der bekymrer dig mest.

o

•

Hvad har du sværest ved at gennemføre i din hverdag?

m
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•

Fortæl mig om din nuværende situation.

•

Er du bange for noget?

•

Har du haft selvmordstanker for nylig?

•

Har du tænkt på at skade dig selv for nylig? På hvilken måde?

•

Hvad tænker du om dig selv?

•

Hvad tror du, andre tænker om dig?

•

Har du nogen, du kan betro dig til og stole på?

VI

:o

<

:l>
....

O
Z
"l:I
VI

-<

;o:

:l>
....

:o
m

Z

Hvordan udtrykker den sindslidende lidelse'?
Nogle sindslidende mennesker har svært ved at udtrykke sig i ord. Derfor er observation af
kropssprog og adfærd et vigtigt område i psykiatrien.

Eksempler på observationer
•

Mangelfuld hygiejne

•

Isolation og lyst til at forlade samtalen

•

Mistænksomhed

•

Rastløshed

•

Angst og frygt

•

Depression, apati

•

Selvdestruktiv adfærd

•

Vold og trusler.

Hvad kan lindre den sindslidendes lidelse i dette øjeblik'?
Det sindslidende menneske skal have mulighed for at have indflydelse på sin egen behandling og støtte. Ikke alle sindslidende er i stand til at udtrykke deres ønsker eller krav til
behandling og støtte, derfor må social- og sundhedsassistenten spørge til dette område.

Eksempler på spørgsmål
•

Hvad kunne hjælpe allermest lige ~u?

•

Hvad har du brug for?

•

Hvordan kan vi som personale her hjælpe dig igennem de næste to timer, natten,
dagen, 24 timer, en uge, en måned etc.

•

Tror du, at du vil have mod til at komme og bede om hjælp, hvis det ikke bliver
bedre, eller du får brug for hjælp?

ns

Hvordan har den sindslidende selv mestret sin lidelse?

Støtte tager udgangspunkt i den sindslidendes livshistorie og egen måde at leve på. Derfor er
det vigtigt at have viden om, hvordan den sindslidende selv har mestret sin lidelse indtil nu.

Eksempler på spørgsmål
•

Hvordan klarer du det ellers, når tingene er værst?

o

•

Er der nogen i din familie eller venner, der hjælper dig?

Ul
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•

Har du problemer med at bede andre om hjælp?
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•

Hvad mener du, der har forhindret dig i at klare din situation indtil nu?
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Hvordan udtrykker den sindslidende sig om helbred?
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Sindslidende mennesker har indre ressourcer, men er ikke altid i stand til at bruge dem. Støtte
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fokuserer på at hjælpe den sindslidende til at anvende disse ressourcer. Ressourcer som håb,
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tro, vilje, håb om bedring, ønsker for fremtiden, viden om sig selv, viden om sindslidelse, selv-
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værd osv. Det kan ikke altid ses, hvis du kun spørger til hans problemer.

Eksempler på spørgsmål
•

Hvad er dine ønsker for fremtiden?

•

Fortæl mig, hvordan du er, når du har det godt.

•

Fortæl mig om noget, du har oplevet som positivt for nylig.

•

Hvad ønsker du dig? Hvad længes du efter?

Figur 6.2.

Eksempel på observationer ved det første møde

Disse spørgsmål hjælper dig med at opbygge en relation til den sindslidende i jeres første møde, hvor du begynder din observation. Den
viden, du får her, skal du kombinere med observationer af symptomer
på sindslidelse.
Områder for observation

De forskellige elementer i psykopatologien kan deles op i grupper.
Grupperne er bestemt af, hvilke psykologiske funktioner de påvirker.
Grupperne er vist i figur 6.3.
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Bevidsthedsforstyrreiser

Psykomotoriske
forstyrrelser

Opmærksomhedsforstyrrelser

Perceptionsforstyrrelser
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Forstyrret
kropsopfattelse

Hukommelsesforstyrrelser
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Ændret
sindsstemning

Figur 6.3. Observationer i psykopatologien opdeles

Tankeforstyrrelser

i grupper

Perceptions- og opmærksomhedsforstyrrelser

Evnen til at opfatte, hvad der sker omkring os, perceptionen, kræver,
at vi er opmærksomme. Når vores opmærksomhed er intakt, kan vi
fokusere og fastholde vores opmærksomhed på forskellige ting, fx en
samtale eller en situation. Hvis en person har opmærksomhedsforstyrreiser, kan det også forstyrre perceptionen, og det kan vise sig som
hallucinationer.
Hallucinationer

Hørehallucinationer

En hallucination defineres som en usædvanlig sanseoplevelse uden
ydre årsag. Hallucinationer kan ramme alle sanser, syns-, høre-, lugte-,
føle- og smagssansen.
Hørehallucinationer er de hyppigste. Det er lyde, som personen oplever at høre. Andre kan ikke høre lydene. Lydene kan være bankelyde, knitren, summen eller støj. Det kan være skridt, musik som i en
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radio - radioen er bare ikke tændt, eller måske er der ingen radio. Når
lydene har form af stemmer, hører personen en eller flere stemmer.
Stemmerne kan være nogle, personen kender, eller helt ukendte stemmer. De kan tale tydeligt eller mumle uforståelige ord. Stemmerne
kan komme udefra og høres gennem øret, eller de kan være inde i
hovedet på personen eller i en anden del af kroppen - et ben, en arm
eller fra personens tarme. Det sidste opfattes som et typisk tegn på
skizofreni.
Stemmerne kan tale til personen i 2. person, fx: "Du skal stoppe
nu", "du skal gå ud nu". Stemmerne kan også være diskuterende eller
kommenterende. Kommenterende stemmer kommer med bemærkninger om personen, fx: "Han er et fjols", "han tør ikke noget". Hvis stemmerne er diskuterende, oplever personen det, som om han har to eller
flere personer, der hele tiden diskuterer, hvad han gør. Stemmerne
taler i 3. person, hvis de er diskuterende. 3. persons-hørehallucinationer er typiske for skizofreni og derfor meget vigtige at observere.
Indholdet i det, stemmerne siger, er ofte negativt og nedladende
over for personen, der oplever dem som belastende. Men stemmerne
kan også modsat være opmuntrende og fortælle personen: " Du er
genial", "der er brug for folk som dig", "du skal være statsminister".
Det varierer, hvor ofte personen hører stemmer. Det kan være konstant eller kun i bestemte situationer.
Nogle personer kan føre en samtale med deres stemmer. Hvis dette
er tilfældet, vil personen ofte samtidig opleve at have andre hallucinationer.
Når du skal observere hallucinationer, fx hørehallucinationer, får
du ofte ikke et rigtigt svar, hvis du direkte spørger til hallucinationerne. En del af det at have hallucinationer er jo netop, at personen oplever, at der er en, der taler til ham. Nogle kan dog godt skelne hørehallucinationer fra virkelige stemmer og fortælle, at de hører stemmer.
Andre må man spørge mere indirekte for at få et rimeligt svar. Du kan
spørge, om de hører andre tale, når der ikke er nogen i samme lokale
som de selv. Du kan ved at observere personen se, om han bliver fraværende, som om han hører efter noget andet, eller at hans opmærksomhed er flyttet tiJ et andet sted. Og så spørge til, hvad han oplevede.
Tankeforstyrrelser

Tankeforstyrrelser er svære at inddele i grupper. Vi fokuserer her kun
på formelle tankeforstyrrelser og vrangforestillinger, der er de vigtigste.
Ha

Formelle tankeforstyrrelser

Tankeforstyrrelser og styringsoplevelser er en kombination af vrangforestillinger og en oplevelse af, at ens tanker eller måde at tænke på
bliver påvirket på en ikke-normal måde. Man taler om forskellige former for tankeforstyrrelser:
fa,

Tankepåføring:
at opleve fremmede tanker, som andre har påført
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fa,

Tankeudspredning:
at opleve, at andre får adgang til ens tanker

fa,

Tankehørlighed:
at tankerne lyder højt i hovedet

fa,

Tankeekko:
at tankerne gentager sig som et ekko

fa,

Kommenterende tanker:
at opleve en tankestrøm, der kommenterer ens tanker og
handlinger
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Når den sindslidende oplever styringsoplevelser, betyder det, at han
oplever andre personer, magter eller vilje overtage hans egen vilje.
Det kan vise sig ved påførte handlinger, dvs. at den sindslidende oplever, at andre får ham til at udføre handlinger, han ikke selv har valgt.
Det kan også dreje sig om påført tale, eller at andre påfører den sindslidende en bestemt vilje eller bestemte følelser. Fælles for styringsoplevelserne er, at den sindslidende ikke mener, at han har del i det, der
sker, det er andre og udenforstående, der styrer ham.
Tænkningen hos personen, der har tankeforstyrrelser, kan være så
påvirket, at det viser sig i personens sprog.
fa,

At tale sort, desorganiseret tale

fa,

Nydannede ord, neologismer

fa,

Kendte ord anvendes. på en privat måde, idiosynkratisk tale

fa,

Vag og ubestemt - anvender mange ord, men de er umulige at
forstå i en sammenhæng

fa,

Afsporing - talen er ulogisk og afspores fra det emne, der tales om.

fa,

Tankespring
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Vrangforestillinger

og,

Vrangforestillinger defineres som en urokkelig overbevisning, som
ikke er i overensstemmelse med virkeligheden, og som ikke deles af
andre med samme sociokulturelle baggrund.
Du vil hos personen, der lider af vrangforestillinger, opleve en
forestilling om, at noget er sandt på trods af klare beviser på det modsatte.
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Peter lider af skizofreni med vrangforestillinger. Peter

har den opfattelse, at hospitalsledelsen har sendt spioner ud på den luk-
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kede afdeling, hvor han er indlagt. Peter mener, at det er Klaus på værel-
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set ved siden af, der er spionen.
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Peter sidder i samtalerummet og taler med Gitte, der er social- og
sundhedsassistent.
Gitte spørger" Peter: "Hvad tænker du på?"
"At hospitalsledelsen har sendt spioner ud på alle de lukkede afdelinger
for at holde øje med mig:'
"Ved du, hvem spionerne er?"
.,Ja - det er Klaus!"
"Klaus ved siden af?"
.,Ja - han er specielt udsendt for at spionere mod mig:'
"Hvad føler, du når du tænker på, at Klaus er spion?"
.,Jeg bliver rasende."
"Hvad gør du, når du tænker på, at Klaus er spion, og du er rasende?"
"Så går jeg ind på mit værelse, for at han ikke kan spionere mod mig,"
"Så når du tænker, at Klaus er spion, bliver du rasende og går ind på dit
værelse, for at han ikke kan spionere mod dig?"
.,Ja - det er jeg jo nødt til, ellers opdager han alt."
"Opdager alt, hvad er det, han opdager?"
.,Ja, det hele, hvordan alt hænger sammen:'
"Hvilke beviser har du for, at Klaus er spion?"
Peter tænker: " ... Ingen."
"Så lyder det sandsynligt, at Klaus er spion?"
"Ja, det er jeg helt sikker på, at han er:'

Gitte prøver at rokke ved Peters overbevisning om, at Klaus er spion.
Peter har ingen beviser for, at Klaus er spion, men er alligevel helt
overbevist om, at det er han.
Peter er så overbevist, at han handler i forhold til sin overbevisning. Han undgår at være sammen med Klaus og isolerer sig på sit
værelse.
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Ændret sindsstemning

Sindsstemningen er det, vi i daglig tale kalder humøret. Sindsstemningen er påvirket ved flere sindslidelser. Ved depression er sindsstemningen eller stemningslejet forsænket, og ved mani er det opstemt. Dette kan opfattes som to yderpoler, men derimellem er der
mange nuancer.
Nedsat stemningsleje er et afkernesymptomerne ved depression.
Det viser sig ved, at den sindslidende oplever sig som nedtrykt eller
ikke længere har interesse i det, han plejer at have interesse for. Han
kan opleve, at det hele er uden betydning, der er ingen glæde eller
motivation eller lyst til at foretage sig noget.
Når den sindslidende er manisk, taler man om, at stemningslejet
er forhøjet eller irritabelt. Ved forhøjet stemningsleje er den sindslidende af den opfattelse, at alt går godt, han har overskud, er opstemt, meget glad, meget lykkelig og udadvendt. Der er ingen forklaring og ingen grund til at være i denne tilstand.
Ved det irritable stemningsleje er den sindslidende utålmodig over,
at andre er langsomme, ikke forstår noget, og han er irritabel. Han
reagerer med verbale udbrud og har let til aggressioner.
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Psykomotoriske forstyrrelser

Adfærden hos den sindslidende er vigtig at observere, den vil være
ændret ved flere sindslidelser. Personen med sindslidelse, der lider af
angst, vil undvige det værste, der kan ske. Den sindslidende, der er
psykotisk, kan undgå kontakt og isolere sig.
Adfærden kan være:
~

Kataton - kvalitativt afvigende bevægelsesmønster

?a,

Negativisme - gør det modsatte af, hvad man beder ham om

~

Automatisk lydighed - Gør alt, hvad han bliver bedt om

~

Stupor -ligger helt stille (uden kontakt)

~

Excitation - i konstant vigør, roder, bevæger sig hele tiden

~

Agitation - rastløshed, plages af en konstant indre uro

~

Hyperaktivitet - øget energi og lyst til hele tiden at foretage sig
noget
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Forstyrret kropsopfattelse
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At have en normal kropsopfattelse betyder, at man ved, hvor stor ens
krop er, hvor den slutter og er afgrænset. Ved sindslidelser som skizofreni, misbrug, personlighedsforstyrrelser og organiske psykoser kan
kropsopfattelsen være forstyrret.
Kropsopfattelsen har betydning for andre psykologiske funktioner,
fx kan personen have vrangforestillinger om sin krop eller opleve, at
særlige dele af kroppen ikke er "i orden", at de må ændres gennem fx
plastikkirurgi.
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Karen er psykotisk og har vrangforestillinger om sin

krop. Hun mener, at den flyder ud, hvis hun ikke holder på den med
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begge arme slynget om på ryggen. Tina er social- og sundhedsassistent
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og kontaktperson for Karen. Tina observerer, at Karen sidder med begge
arme slynget rundt om kroppen og ser angst og forpint ud. Tina hjælper
Karen ind på sit værelse og beder hende lægge sig på sengen. Tina lægger en kugledyne over Karen, der nu kan mærke sin krop gennem følesansen. Karen falder til ro.

Hukommelsesforstyrrelser

Hukommelsen deles i tre dele - korttidshukommelsen (10-20 sekunder), hukommelse for nylige data (1-2 dage) og langtidshukommelsen (år). Hvis hukommelsen er påvirket, angiver man også, i hvilken sammenhæng hukommelsen er påvirket. Man taler om anterograd amnesi, hvis det er efter bevidstløshed, retrograd amnesi, hvis
det er før bevidstløshed, og konfabulation, hvis det er falsk hukommelse, fx deja vu.
Bevidsthedsforstyrrelser

Bevidsthedsniveauet deles i fire kategorier:
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?a.,

Fuld bevidsthed

?a.,

Somnolens

?a.,

Sopor

?a.,

Koma

Ved fuld bevidsthed er den sindslidende vågen og kan kontaktes. Ved
somnolens er den sindslidende døsig og falder let hen, han vågner let
ved forsøg på kontakt.
Sopor er en mere omfattende form for bevidsthedssvækkelse. Den
sindslidende falder i søvn, når han er alene, og kan kun vanskeligt
vækkes, når han udsættes for smerte eller høje råb.
Koma er den sværeste grad af bevidsthedssvækkelse. Her er den
sindslidende helt bevidstløs og kan ikke kontaktes.
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Den sindslidende er en aktiv medspiller i observationen af psykopatologi
Du tager udgangspunkt i hvordan den sindslidende opfatter sin egen
situation?

?&-
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Du viser den sindslidende, at du er interesseret i hans egen mening og
anerkender ham som menneske

?&?&-

Du anerkender hans forslag til, hvordan din støtte af ham kan udformes
Du skal være opmærksom på, hvor den sindslidendes grænser går, og være
opmærksom på ikke at presse ham til at være aktiv på dine vilkår

?&-

Du deler dine observationer med ham

?&-

Dine observationer dækker de otte psykologiske funktioner

?&-

Du skal være sikker på, at du har set rigtigt, og du må formulere dine observationer som hypoteser, der skal testes hos den sindslidende.
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Kapitel 7.

Principper for støtte
Den hjælp, social- og sundhedsassistenten kan give til det sindslidende menneske, er samlet under fællesbetegnelsen "støtte", og beskrivelsen af begrebet støtte er inspireret af den norske sygeplejerske Aud
Kirsti Bø.
De generelle principper for støtte beskrives i dette kapitel. r de
efterfølgende kapitler går vi i dybden med, hvordan støtten kan tilrettelægges, så den tager hensyn til særlige problemstillinger hos det
sindslidende menneske.
r dette kapitel beskrives det ideelle samarbejde mellem social- og
sundhedsassistenten og psykiatribrugeren. Virkeligheden ser ofte
anderledes ud. Arbejdet kan virke som
en langsom proces, hvor der
ikke sker ret meget i det
sindslidende menneskes situation, eller
hvor han har
mange tilbagefald. For at
undgå for store
frustrationer og
skuffelser må
personalet ikke
sætte for store
mål op på psykiatribrugerens
vegne. Det kræver
tålmodighed, og at
man er god til at se
de små fremskridt
over en lang periode.
r figur 7.1 viser
vi, hvordan støtten
til det sindslidende
menneske kan sammenlignes med et
frugttræ.
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Træets rødder er dets grundlag for at kunne suge næring og vokse og
kan sammenlignes med den tillid, der skal være mellem social- og
sundhedsassistenten og det sindslidende menneske. Ved at opbygge et
tillidsfuldt forhold skaber du et godt udgangspunkt for, at han kan få
udbytte af den støtte, du giver ham.
Træets stamme er den kontakt, du kan udvikle til det sindslidende
menneske, når tilliden er til stede. Kontakt skabes og vedligeholdes
gennem målrettet kommunikation.
Grenene er forskellige former for støttende handlinger, der bærer
frugterne af arbejdet i form af en forbedret livskvalitet for det sindslidende menneske. Men disse støttende handlinger hviler alle på, at
der er en bæredygtig tillid og kontakt mellem den sindslidende og
social- og sundhedsassistenten.
Det overordnede formål med at støtte det sindslidende menneske arbejdets frugt - er at hjælpe ham med at forbedre sin livskvalitet. Det
symboliseres af træets frugter.
Frugttræet får næring fra et sundt vækststed med en god jord, ligesom du i dit arbejde som social- og sundhedsassistent får næring af et
sundt og udviklende arbejdsmiljø, hvor du kan få hjælp og inspiration
til dit arbejde med det sindslidende menneske. Jo bedre vækstbetingelser, jo stærkere bliver stammen og grenene, og jo sundere og større
bliver frugterne. på samme måde øges sandsynligheden for, at det
sindslidende menneske får et godt udbytte af støtten, hvis personalet
har et godt og berigende arbejdsmiljø.

Livskvalitet
Frugterne af arbejdet er, at det sindslidende menneske får en større
livskvalitet. Livskvalitet er - meget kort sagt - at leve livet på en
måde, der gør den enkelte glad og tilfreds med sit liv. Det er meget
individuelt, hvad mennesker opfatter som livskvalitet. Livskvaliteten
afhænger af, hvilket indhold man har i livet, af den mening, livet har,
og af hvordan den enkelte selv vurderer, at han har det.
Piet Hein har en'gang sagt, at lykken ikke er, hvordan man har det,
men hvordan man ta'r det. Man kan møde et sundt og tilsyneladende
velfungerende menneske, som selv synes, at han har en elendig livskvalitet. Omvendt kan man møde handicappede mennesker med store
gener, der fortæller, at de har et dejligt liv. For at kende og vurdere
det sindslidende menneskes livskvalitet må man tage udgangspunkt i
hans egen oplevelse af sin situation.
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Indhold i livet

Indholdet i livet kan være mange ting, fx arbejde, familie, oplevelser
eller at udtrykke sig kreativt. En person ønsker sig måske et liv fyldt
med spænding og oplevelser, mens en anden foretrækker et roligt liv
med familien. Det, der giver indhold og mening i livet, er altså meget
forskelligt fra person til person. Alle mennesker har ønsker og drømme angående, hvad de ønsker at bruge deres liv til. Der ligger mange
ressourcer og megen livskraft gemt i at forfølge sine ønsker og drømme, og det kan give det sindslidende menneske fornyet håb og mod i
en ellers uoverskuelig og truende verden. Nogle gange er drømmene
urealistiske, men måske kan enkelte dele af drømmene godt gå i opfyldelse. Du kan som social- og sundhedsassistent støtte det sindslidende menneske i at finde frem til og virkeliggøre sine drømme på
en realistisk måde.
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Mie på 26 år bor i et bofællesskab sammen med fem

andre. Hun er meget plaget af angst, og det betyder bl.a., at hun har
svært ved at være sammen med ret mange mennesker ad gangen, specielt ikke fremmede. En af hendes store interesser er at arbejde med
læder, og det vil hun forfærdelig gerne på kursus i. Hendes kontaktperson, social- og sundhedsassistenten Bodil, støtter Mie i at holde fast i sin
drøm om at lære læderarbejde og hjælper hende med at finde frem til et
kursus, hvor der kun deltager få kursister. Bodil tager med Mie de første
gange på kurset, og efterhånden kan Mie godt selv klare at være der.
Hun er begejstret for det, hun lærer, og det får hende til at overvinde lidt
af sin angst. Hun får oven i købet et godt samvær med en af de andre
kursister, en kvinde på hendes egen alder. De to hjælper hinanden med
kreative ideer tillæderarbejde.

Hverdagsbilledet viser, at Mie får fat i nye ressourcer, når hun forfølger den drøm, hun har. Hun finder ud af, at hun godt kan holde ud at
være sammen med andre, og at hun er kreativ og iderig. Bodil må vise
både optimisme og lydhørhed over for Mies ønsker, når hun skal støtte Mie i at virkeliggøre nogle af sine drømme trods de barrierer og
besværligheder, sindslidelsen medfører.
Meningen med livet

Meningen med livet drejer sig om filosofiske spørgsmål som fx:
"Hvorfor er jeg her?", "hvad er formålet med mit liv?" og "hvor kommer jeg fra?". Det er spørgsmål, som der ikke findes nemme svar på,

149

og det er op til den enkeltes tro og overbevisning,
hvor svarene skal findes.
For det sindslidende
menneske kan disse
spørgsmål være ekstra
vanskelige at forholde sig
til, fordi hans tilværelse
ofte er forbundet med
angst, lidelse og store
afsavn, der kan få ham til
at opfatte livet som
meningsløst. Men ikke
desto mindre optager det
mange sindslidende,
måske fordi de her kan
finde et holdepunkt, der
kan hjælpe dem med at
holde tilværelsen ud.
Du kan støtte det
sindslidende menneske i
at finde meningsfulde
svar på disse spørgsmål
ved at lytte til og respektere hans holdninger og
tanker. Det betyder ikke,
at du skal overtage hans
synspunkter.
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Martha er meget optaget af sin tro på Gud. Hun spørger

sin kontaktperson, social- og sundhedsassistenten Keld, om han tror på
Gud. Keld svarer, at det gør han ikke, men at han respekterer, at Martha
har en anden opfattelse af tingene. Det accepterer Martha.

øvELSE

Hvad er livskvalitet for dig? Spørg forskellige mennesker omkring dig - venner,
bekendte, familie - om, hvad livskvalitet er for dem.
Diskuter det med dine holdkammerater. Er der ting, I er enige om?
Er der områder, hvor du har en anden opfattelse end de fleste?
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Social- og sundhedsassistentens arbejde i psykiatrien sammenfattes i
begrebet støtte

~

Formålet med støtte til det sindslidende menneske er, at han kan forbedre
sin livskvalitet

~

Livskvalitet er at leve livet på en måde, der gøre den enkelte glad og tilfreds
med sit liv

~

Livskvalitet afhænger af indholdet i livet, meningen med livet og ens egen
opfattelse af sin situation

~

Støtte til ønsker og drømme kan skabe indhold i livet og frigøre nye
."

~

ressourcer

o

Man kan støtte det sindslidende menneske i at finde svar på meningen med
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Støtte
Støtten til det sindslidende menneske tager udgangspunkt i hans ressourcer, og skal dels styrke disse ressourcer og dels hjælpe ham med
det, han har svært ved. Støtte består af følgende handlinger:
~

Skabe en tillidsfuld relation

~

Skabe kontakt ved hjælp af empati og kommunikation

~

Strukturering

~

Stimulering og motivation - kognitivt, fysisk, socialt og gennem
krav

~

Yde praktisk hjælp

~

Netværksarbejde

Tillidsfuld relation
Ligesom et træ har brug for rødder for at kunne stå fast, er det et
alment menneskeligt behov at være sammen med andre. Mange sindslidende mennesker har imidlertid store problemer med at indgå i
kontakt og sociale relationer med andre. Derfor må social- og sund-
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hedsassistenten arbejde bevidst med at skabe en tillidsfuld kontakt,
fordi det er den vigtigste forudsætning for, at hun kan støtte det sindslidende menneske til at få en bedre livskvalitet. Uden en tillidsfuld
kontakt er der stor risiko for, at al anden støtte falder til jorden.
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Tillid vil sige, at man har tillid til sig selv og til, at andre vil en det
godt. Mennesker ville få svært ved at rumme frustrationer og klare
nye udfordringer, hvis vi ikke havde en grundlæggende tillid til, at vi
selv er gode nok, at der er nogen, der elsker os, og at livet overvejende
er godt (se kapitel 4 om udvikling af tillid).
Det er dit ansvar som social- og sundhedsassistent, at der udvikles
en tillidsfuld relation mellem dig og det sindslidende menneske, som
kan udgøre en sikker base for samarbejdet. Du skal gøre dig fortjent
til den sindslidendes tillid ved at være forudsigelig og stabil, ved at
overholde dine aftaler med ham og ved at kommunikere klart og
ærligt.
Det kan tage lang tid at opbygge et tillidsforhold til det sindslidende menneske. Nogle kan fx have hørehallucinationer, der fortæller
dem, at du ikke er til at stole på. Andre kan være autistiske eller kontaktsvage, dvs. at de har svært ved at udholde at være i kontakt med
andre.

HVERDAGSBILLEDE

Andreas bor alene i en lejlighed, og social- og sund-

hedsassistenten Sidsel er kommet hos ham to gange om ugen i det sidste års tid. Hun hjælper ham med praktiske ting som at rydde op og
købe ind. I begyndelsen ville Andreas ikke se på Sidsel, han svarede
hende med enstavelsesord og tog ikke selv initiativ til at gå i gang med
at gøre rent og rydde op. Men han deltager, når Sidsel opfordrer ham til
det. Hver gang roser Sidsel ham for det, han selv kan gøre. Lidt efter lidt
begynder Andreas at snakke, han fortæller lidt om sine praktiske problemer, og efter cirka et halvt år nævner han, at han indimellem føler sig
alene.

Hverdagsbilledet viser, at det kræver tålmodighed at opbygge en relation, hvor Andreas er sikker på, at han kan stole på Sidsel. Hun går
nænsomt til værks og stiller ikke større krav, end Andreas har ressourcer til at honorere. Det er vigtigt, at Sidsel anerkender og roser
Andreas for det, han er god til.
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Respekt

Et element i tilliden er, at vi viser hinanden gensidig respekt, fordi vi
alle har brug for at blive respekteret som mennesker og for de værdier, valg og handlinger, vi foretager.
At respektere et andet menneske vil sige, at man anerkender de
meninger og handlinger, som er værdifulde for ham, uden at det betyder, at man nødvendigvis selv er enig. Du vil sikkert opleve situationer, hvor du ikke forstår eller sympatiserer med det sindslidende menneskes handlinger og meninger. Det er vigtigt, at du ikke afviser ham,
men at du fortæller ham, at du respekterer ham som menneske, selv
om du ikke er enig i hans handlinger. Du kan tilbyde den sindslidende
at fortælle ham om din opfattelse af situationen, men du kan aldrig
tvinge ham til at overtage dine værdier og meninger eller til at gøre,
som du vil have ham til. (Den eneste undtagelse er tvangsforanstaltninger, som er beskrevet i kapitel 14).

HVERDAGSBILLEDE
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Jens, som bor i en lille lejlighed på 4. sal, vil gerne have

en hund, som kan holde ham med selskab. Lilian, hans kontaktperson,
fortæller ham, at hun godt kan forstå hans ønske, og at hun godt kan forstå, at han indimellem kan føle sig alene. Hun spørger Jens, om han vil
høre hendes mening om det, og det vil Jens gerne, selvom han tøver
lidt. Lilian fortæller, at hun ikke synes, det er nogen god ide, og forklarer
hvorfor.

Lilian forsøger ikke at påtvinge Jens sine meninger. Hun viser ham
forståelse og respekterer hans behov og lader det være op til ham selv,
om han vil høre Lilians mening om tingene. Det vil han gerne, og
Lilian fortæller ham ærligt om de problemer, der er ved at have hund i
en lejlighed på 4. sal. Når Jens oplever, at Lilian respekterer hans behov og tager ham alvorligt, er der en større sandsynlighed for, at han
får tillid til, at Lilian kan hjælpe ham med at finde en alternativ løsning på hans ensomhedsproblem.
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Støtte består af en tillidsfuld relation, kontakt og kommunikation, strukturering, stimulering og motivation, praktisk hjælp og netværksarbejde
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Fundamentet i støtten er, at social- og sundhedsassistenten gør sig fortjent
til det sindslidende menneskes tillid ved at være stabil, troværdig og for-
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Et element i tilliden er, at social- og sundhedsassistenten har respekt for det

sindslidende menneskes værdier og valg
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Respekt indebærer ikke nødvendigvis, at man er enig i disse værdier og valg,
men at man forstår, at de er vigtige for den anden.
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Kontakt og empati

m

Træets stamme bærer sin krone, og det symboliserer, at det er kontakten mellem det sindslidende menneske og dig som social- og sundhedsassistent, der skal bære de øvrige støttende handlinger.
En nærværende kontakt til andre mennesker forudsætter, at du
engagerer dig i dem og lever dig ind i deres situation. Ved at vise det
sindslidende menneske, at du engagerer dig i ham og ønsker kontakten med ham, skaber du fx mulighed for, at han kan udvikle
mere hensigtsmæssige måder at tilknytte sig på.

Empati

Figur 7.2. Empati er at "gå i
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en andens sko" for at forstå ham

Når du lever dig ind i et andet menneskes situation, viser
du empati. Empati vil sige, at du for en kort tid "går i den
andens sko" og forestiller dig, hvordan han tænker og
føler, og at du dernæst viser og fortæller ham, at du forstår ham. Men samtidig skal du hele tiden være bevidst
om, at du er en anden. Dine tanker, følelser og behov er
ikke de samme som den sindslidendes - du skal tage
"dine egne sko" på igen.
Når du har en empatisk forståelse for det sindslidende
menneske, har du en god forudsætning for at engagere
dig i ham på en måde, der respekterer hans egne ønsker
og behov, uden at du kommer til at påtvinge ham dine
ønsker. på den måde kan empati være med til at skabe og
opretholde tilliden i jeres relation. Du kan nemt komme
til at påtvinge det sindslidende menneske ting, som han
ikke er interesseret i, hvis du prøver at hjælpe ham uden

først at have sat dig ind i hans ønsker og oplevelse af sin situation.
Derved kan hans tillid til dig komme til at vakle.

HVERDAGSBILLEDE

Asta, en kvinde på 72 år, bor alene i sin lejlighed, hvor

hun isolerer sig meget. Hun føler sig forfulgt og er bange for, hvad forfølgerne kan finde på. Hun går meget sjældent i vaskekælderen for at vaske
tøj, hvilket betyder, at hun næsten ikke har noget rent tøj. Svend, som er
social- og sundhedsassistent, er kommet hos hende gennem nogen tid.
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En dag siger Asta for første gang, at hun gerne vil vaske sit tøj i kælderen.
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Svend bliver meget glad, og i sin iver forsøger han at presse Asta til at gå
med i supermarkedet for at købe vaskepulver. Asta reagerer ved at sige,
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at det kan være lige meget med det tøj.
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Hverdagsbilledet viser, at Svend bliver overengageret, dvs. kommer til
at overføre sit eget behov til Asta. Svend har et mål om, at Asta skal
ud af sin isolation, mens Asta først og fremmest er optaget af at undgå
angstprovokerende situationer.
Et respektfuldt engagement vil sige, at du ud fra en forståelse for
det sindslidende menneskes opfattelse af sin situation viser vilje til at
støtte ham der, hvor han har det svært, og at du er nysgerrig og medlevende i det, han interesser sig for, og i de ønsker og drømme, han
har. Det vil kunne styrke den sindslidendes selvværd og selvtillid at
opleve, at du viser ham respekt og empati, og at du primært betragter
ham som et menneske på lige fod med dig selv og ikke blot som en
person med en diagnose. Det er mennesket, ikke diagnosen, der er i
centrum for dit samarbejde med den sindslidende.

m

Det private, personlige og faglige område

I dit engagement skal du kunne skelne mellem, hvad der hører til dit
privatliv, og hvad der hører til din personlighed. Dit privatliv er det,
du omgiver dig med uden for dit arbejde, som fx dit hjem, familie og
børn, og det skal du ikke blande ind i din professionelle relation til det
sindslidende menneske.•
Din personlighed er dit temperament og din væremåde, og du
hverken kan eller skal undgå at bruge din personlighed, fordi den er
en så rodfæstet del af dig, at det ville blive umuligt at være naturlig,
hvis du skulle lægge bånd på den.
Ud over din personlighed bruger du også din faglighed i arbejdet.
Fagligheden består dels af din teoretiske viden og dels af dine praktiske erfaringer, som du skaffer dig gennem dit arbejde.
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Formel kontakt

Man skelner mellem to former for kontakt - formel kontakt og følelsesmæssig kontakt (som også kaldes emotionel kontakt). Den formelle kontakt er forholdsvis overfladisk og neutral og involverer ikke
følelser. Det er en kontaktform, der oftest ikke volder de store vanskeligheder for det sindslidende menneske.
~
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HVERDAGSBILLEDE

Hanne, som er indlagt på åben psykiatrisk afdeling, for-
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tæller om sin weekend. Hun har været på besøg hos noget familie og
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beretter sagligt og neutralt om, hvad de foretog sig. Social- og sund-
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hedsassistenten Jette siger glad: "Det lyder, som om I havde det dejligt,
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var du glad for at være på besøg?" Hanne siger, at det var hun, men hen-
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des stemme er tonløs, og hun viser ikke noget følelsesmæssigt engagement i fortællingen om besøget.

Hverdagsbilledet viser, at der er formel kontakt mellem Hanne og
Jette. Hannes beretning drejer sig om det, der konkret skete, og ikke
om de følelser, hun havde.
Følelsesmæssig kontakt

Den følelsesmæssige eller emotionelle kontakt vil sige, at man involverer sig i den andens følelser. Man siger, at der er følelsesmæssigt
medsving, dvs. at man indlever sig i den anden og viser sit engagement ved at prøve at forstå den andens følelser. Dette er en kontaktform, hvor man kommer tættere på hinanden. Mange sindslidende
mennesker har problemer med at udholde kontakt med andre, og det
viser sig ofte ved, at den emotionelle kontakt ikke er særlig god.
Ovenstående hverdagsbillede er et eksempel på manglende følelsesmæssig kontakt. Du skal som social- og sundhedsassistent respektere
det sindslidende menneskes grænser og ikke påtvinge ham en kontakt, han ikke er parat til.
Kontaktpersonen

Det er meget almindeligt, at arbejdet i psykiatrien er organiseret, så
der til hver sindslidende bruger er knyttet en kontaktperson. Mange
steder er der to, således at der er en første-kontaktperson, som har det
primære ansvar, og en anden-kontaktperson, som har et sekundært
ansvar.
Ud over denne måde at organisere arbejdet på har man også
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En gåtur kan skabe en god kontakt

mange steder organiseret sig i teams. Hvert team består af en række
fagpersoner, som har et tæt samarbejde, og som sammen har ansvaret
i forhold til en gruppe sindslidende. Det vil sige, at brugerne har kontakt til nogle få professionelle, uden at de nødvendigvis får tildelt en
kontaktperson. Der er mange måder at organisere teams på, og du må
undersøge dette på din praktikplads.
Formålet med kontaktpersonordningen er at etablere en relation,
der bygger på tillid og respekt, og som kan udgøre en sikker base for
den sindslidende. Som kontaktperson tilbyder du et fast holdepunkt i
tilværelsen, som kan give tryghed og stabilitet. Du forholder dig til
det sindslidende menneske ud fra en professionel holdning, som indebærer, at du kan skelne mellem det private og det personlige, og
mellem den sindslidendes tanke- og følelsesliv og dit eget.
De muligheder, som kontaktpersonen har for at arbejde professionelt, vil dels afhænge af hendes personlige og faglige kvalifikationer.
Men de vil også afhæng~ af de rammer, hun har, heriblandt arbejdsmiljøet. En anden ramme er den tid, der er til rådighed. Nogle gange
er det dage, andre gange er det uger eller år.
Kontaktpersonsystemet er relevant overalt i psykiatrien, uanset
varigheden af det sindslidende menneskes kontakt med systemet. Det
væsentlige er ikke, hvor længe kontakten varer, men kvaliteten af kontakten, dvs. i hvor høj grad du ved hjælp af din kontakt kan støtte den
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sindslidende. Men varigheden af kontakten sætter nogle betingelser
for, hvor tæt og hvor udviklende kontakten kan blive.
Kontaktpersonens arbejde falder i forskellige faser, og der vil i
reglen være glidende overgange mellem de forskellige faser:
ea.- Indledningsfasen
ea., Bearbejdningsfasen
ea., Afslutningsfasen

Indledningsfasen

Bearbejdningsfasen
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Arbejdet for kontaktpersonen begynder, inden hun etablerer kontakt
til det sindslidende menneske. Hun skal forberede sig, dels ved at orientere sig om, hvad hun ved om ham på forhånd, og dels ved at gennemtænke, hvad denne viden kan sige om hans særlige behov.
Når kontaktpersonen præsenterer sig for det sindslidende menneske, skal hun fortælle ham, at hun er hans kontaktperson, og hvad det
indebærer. Den første kontakt indebærer en del observation, hvor
kontaktpersonen danner sig et første indtryk af den sindslidendes
situation. Hun må være meget følsom over for hans evne til kontakt i
starten, så hun hverken virker for distanceret eller for overvældende
interesseret.
Den første forudsætning for, at der kan etableres en sikker base, er,
at der skabes forudsigelighed og stabilitet, ved at rammer og aftaler
for samarbejdet med det sindslidende menneske fastlægges. Der skal
være klare aftaler for, hvad den sindslidende kan bruge kontaktpersonen til. Om der skal være faste samtaletidspunkter og i så fald hvornår. Og ikke mindst, hvad han ønsker at få hjælp til, og hvordan kontaktpersonen bedst kan støtte ham. Kontaktpersonen skal være forberedt på, at nogle sindslidende mennesker ikke magter kontakten og
derfor afviser hende. Her er det vigtigt, at kontaktpersonen bliver ved
med at tilbyde sin kontakt, men at hun gør det nænsomt og respekterer den sindslidendes grænser. I afsnittet om kommunikation kan du
læse mere om, hvordan det kan gøres.
Bearbejdningsfasen.kan strække sig over få dage eller flere år, afhængigt af hvor længe social- og sundhedsassistenten er kontaktperson for
det sindslidende menneske. I bearbejdningsfasen foregår der både
nogle ydre og nogle indre aktiviteter.
De ydre aktiviteter drejer sig om det indhold, som kontaktpersonen støtter det sindslidende menneske i at få i sit liv.
De indre aktiviteter er de psykiske processer mellem kontaktpersonen og det sindslidende menneske. Kontaktpersonen kan på grund

I

af den tætte og trygge kontakt til den sindslidende blive mål for hans
uafklarede psykiske konflikter og problemer. Det drejer sig især om
projektion, projektiv identifikation eller overføring (se kapitel 3).
Hvis der er to kontaktpersoner, kan det ske, at det sindslidende
menneske splitter forholdet imellem dem. I så fald kan den ene blive
overidealiseret, mens den anden kan blive nedvurderet, og det kan
være en stor udfordring for deres samarbejde. I så fald må kontaktpersonerne have hjælp, fx i form af supervision eller faglig vejledning,
og aftale en fælles holdning til, hvilken støtte som gavner den sindslidende bedst.
Kontaktpersonen bliver også mål for det sindslidende menneskes
problemer med at knytte sig til andre.
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HVERDAGSBILLEDE

Gert på 26 år er klient på et distriktspsykiatrisk center,

og han kommer jævnligt i aktivitetscenteret, men uden at han knytter
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kontakt til personalet, heller ikke med sin kontaktperson, Christina. Gert
er meget glad for at løbe og er med i en løbegruppe, hvor Christina også
deltager. Da Gert er kommet i centeret igennem en del måneder, begynder han efterhånden at tale en del med Christina, først meget forsigtigt,
og efterhånden hver dag han kommer. Han er især meget glad for deres
fælles løbeture. En dag er Christina ude for et uheld på sin cykel, der gør,
at hun bliver nødt til at sygemelde sig for et par uger. Da hun kommer
tilbage, er Gert meget afvisende, og han virker tydeligvis meget vred.
Christina forsøger at komme i kontakt med ham, men Gert ignorerer
hende og går sin vej. Der går nogle dage, hvor Gert ikke møder op, og da
han også udebliver fra løbegruppen, opsøger Christina ham i hans lejlighed. Gert vil imidlertid ikke lukke op.

Ifølge Bowlbys teori om tilknytning og tilknytningsadfærd har Gert
problemer med at knytte sig til andre. Resultatet bliver, at han forsøger at leve sit liv uden andres kærlighed og støtte - en ængstelig og
undvigende tilknytning. Da han endelig vover at tage kontakt med et
andet menneske, er det meget risikofyldt for ham, fordi han er så usikker på, om han kan stole på andre. Da Christina pludselig bliver syg,
oplever Gert det som et voldsomt svigt, mister den skrøbelige tillid til
hende og vil ikke længere have noget med hende at gøre.
Afslutningsfasen

Kontaktpersonen skal forberede det sindslidende menneske i god tid,
inden kontakten skal slutte. Den sindslidende kan have oplevet mange
svigt og brud i kontakten, fx i forhold til tilknytningen til forældrene
eller i forhold til personale i det offentlige system. Det er en belast-
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ning for tilliden, hver gang det sker, og for at undgå dette kan den
sindslidende foregribe svigtet ved selv at afbryde kontakten. Det kan
have uhensigtsmæssige konsekvenser, fx at han afbryder aktiviteter,
der er sat i gang, og isolerer sig. Eller at han bliver så vred på kontaktpersonen, at relationen ikke afsluttes på en positiv og fremadrettet
måde. Afslutningsfasen skal derfor planlægges, og der skal afsættes
tilstrækkelig tid, så den sindslidende får tid til at sige farvel.
Eftertanke
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Det kræver tid til eftertanke at være kontaktperson. De psykiske processer, som udspiller sig imellem det sindslidende menneske og kontaktpersonen, kan være meget lærerige og udviklende for begge parter. Men det kan være så overvældende for kontaktpersonen, at hun
ikke længere magter at bevare kontakten til den sindslidende. For at
dette ikke sker, skal hun have mulighed for at bearbejde processerne,
så hun forstår, hvad der sker, og derudfra kan handle hensigtsmæssigt.
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?a-

Kontakten med det sindslidende menneske afhænger af, i hvor høj grad man
lever sig ind i og forstår hans situation, så der kan opstå en tryg tilknytning

?a-

Empati er at leve sig ind i den andens tanke- og følelsesliv, men samtidig
holde fast i sit eget tanke- og følelsesliv

?a-

Formel kontakt er forholdsvis neutral og saglig, hvorimod emotionel kontakt
involverer følelserne

?a-

Kontakten med det sindslidende menneske skal afstemmes efter det sindslidende menneskes kontaktevne

?a-

Kontaktpersonsystemet er en professionel arbejdsmåde, hvor man tilbyder
det sindslidende menneske en sikker base

?a-

Kontaktpersonens arbejde falder i tre lige vigtige faser, indledningsfasen,
arbejdsfasen og afslutningsfasen

?a-

For at kontaktpersonen kan bevare en professionel kontakt til det sindslidende menneske, skal hun have tid til at bearbejde processerne.

Kommunikation
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Kommunikation er et middel til at skabe kontakt og kan ligesom kontakt sammenlignes med frugttræets stamme. Kommunikation betyder
egentlig "at bevæge sig sammen", og det fortæller meget godt, hvad
kommunikation egentlig drejer sig om, nemlig at kontakte andre

mennesker og dele hinandens tanker og følelser. Kommunikation er
det redskab, vi bruger, når vi vil i kontakt med andre mennesker. Man
kan også sige, at ved at kommunikere indleder, vedligeholder og
udvikler vi kontakten.
Mennesker kan aldrig undgå at kommunikere, når vi er sammen
med andre. Uanset om vi er bevidste om det eller ej, udsender vi signaler, som andre fortolker og prøver at forstå. Der er mange måder at
kommunikere på.
Social kommunikation er den form for samtale, der foregår
mellem mennesker i uforpligtende sociale sammenhænge.
Terapeutisk kommunikation er en særlig form for kommunikation,
der bruges i det psykiatriske arbejde. Terapeutisk kommunikation vil
blive forklaret senere i dette kapitel.
Man skelner også mellem nonverbal og verbal kommunikation.
-'Nonverbal kommunikation består af kropssproget, og verbal kommunikation er det talte sprog, ordene.
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Nonverbal kommunikation

Den nonverbale kommunikation udgør ca. 75% af kommunikationen
og foregår via de kropslige signaler, vi udsender. Nonverbal kommunikation består af kropsholdning, mimik, øjenkontakt, gestikulation,
stemmeføring, tonefald, udseende, påklædning og fysisk kontakt. Vi
reagerer ofte instinktivt på andre menneskers kropssprog, og kan i
løbet af sekunder danne os et indtryk af en anden person. Vores opfattelse af kropssproget er meget kulturelt bestemt. For eksempel kan
danske kvinders sommerpåklædning virke meget provokerende i de
arabiske lande. I nogle kulturer er det meget almindeligt at gestikulere voldsomt, tænk fx på Italien, mens mennesker i andre kulturer bruger meget små virkemidler i kropssproget.
Mange sindslidende mennesker føler det angstprovokerende, når
de får fysisk kontakt. Selv øjenkontakt kan være provokerende for
dem. Men for andre kan fysisk kontakt netop være med til at skabe
tryghed.

HVERDAG5BILLEDE

Anita er kontaktperson for Said, som er flygtning fra Iran

og er forpint af mange ubehagelige minder. Han har været indlagt mange
gange og er nu på en åben afdeling. En eftermiddag er han meget plaget
af angst og har gemt sig under sin dyne. Anita kommer ind til ham og
spørger, om det vil hjælpe, hvis hun holder ham i hånden. Said rækker
sin hånd frem og siger ja tak. Anita sidder hos ham, til han falder lidt til ro.
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Fysisk kontakt skal gives nænsomt

Du må gå forsigtigt til værks med at give fysisk kontakt, og er du i
tvivl, kan du spørge det sindslidende menneske, om han vil bryde sig
om det. Det er netop det, Anita gør, og det beroliger Said. Fysisk kontakt kan misforstås, men brugt rigtigt kan den være meget effektiv.
Verbal kommunikation

Den verbale kommunikation foregår ved hjælp af tale eller skrift. Ved
at være bevidst om den verbale kommunikation med det sindslidende
menneske kan du både etablere, vedligeholde og regulere kontakten.
Kongruent kommunikation
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Der er kongruens i kommunikationen, når der er overensstemmelse
imellem kropssproget og det talte sprog, altså den nonverbale og den

verbale kommunikation. Kongruent kommunikation er væsentlig, når
du vil skabe og opretholde tilliden i din relation til det sindslidende
menneske, fordi den signalerer, at du er en oprigtig, troværdig og
ærlig person.
Inkongruent kommunikation er, når der er uoverensstemmelse
mellem det verbale og det nonverbale sprog. Det kan skabe stor forvirring og usikkerhed hos det sindslidende menneske og kan forværre
angsten og det psykiske kaos. Ironi er et eksempel på en form for
kommunikation, hvor der ikke er overensstemmelse mellem den nonverbale og den verbale kommunikation. Man siger et, men det modsatte kommer til udtryk i kropssproget.
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Dorthe kommer for sent til en aftale med en kollega og

kommer løbende ind på kontoret, hvor kollegaen venter på hende.
Kollegaen siger irriteret: "Helt ærligt, hvor har du været?" For at undgå
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kritikken bruger Dorthe humor og siger: "Jamen, jeg elsker skam også
dig," hun ler lidt, men lyder samtidig lidt irriteret.

Hvad skal man nu tro på - at Dorthe virkelig elsker sin kollega, at hun
synes, det er sjovt at komme for sent, eller at hun er irriteret? Mange
sindslidende mennesker har en konkret tankegang, og de kan blive
meget forvirrede over denne form for kommunikation. Ironi kan derfor skabe stor usikkerhed hos den sindslidende, også selvom den er
ment som humor. Det kræver opmærksomhed og selvbevidsthed at
optræne en konsekvent kongruent kommunikation.

øvELSE

Udvælg en dag i klassen til "dagen for klar kommunikation". Giv jer selv den
opgave at gøre hinanden opmærksomme på, når I udtrykker jer inkongruent.
Husk at gøre dette på en respektfuld måde, for så er I mere lydhøre og indstillede på at lære af hinanden.

Terapeutisk kommunikation

I det psykiatriske arbejde kan man sætte sig bevidste mål med de samtaler, man fører med det sindslidende menneske. Denne form for
kommunikation kaldes for terapeutisk kommunikation og er en helt
anden form for kommunikation end den sociale, uforpligtende kommunikation. I ordet "terapi" ligger, at kommunikationen er en del af
støtten og behandlingen. Når du bruger terapeutisk kommunikation,
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skal du gøre dig klart, hvad dit mål er med samtalen. Det kan fx være,
at du vil danne dig et indtryk af det sindslidende menneskes sindsstemning, eller at I sammen skal udarbejde en aktivitetsplan. Men
målet kan også blot være at etablere kontakt. Ved at bruge kommunikationen bevidst kan man dels skabe en mere eller mindre tæt kontakt til den sindslidende og dels opnå en bedre forståelse for ham.
I kognitiv terapi er kommunikationen et væsentligt middel til at
træne og ændre det sindslidende menneskes tankemønstre og skematao Men uanset hvilket grundsyn du som social- og sundhedsassistent
arbejder ud fra, er det en forudsætning, at du er i stand til at lytte.

m
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Aktiv lytning
Aktiv lytning er en bestemt teknik, hvormed du på den ene side kan
få en god forståelse for det sindslidende menneskes opfattelse af sin
situation. Og på den anden side vise, at du engagerer dig i ham. Aktiv
lytning er grundlaget for den gode terapeutiske kommunikation. At
lytte aktivt vil sige, at man koncentrerer sig om at lytte til både det
talte budskab, men også det budskab, der ligger i kropssprog og tonefald. Der er nogle meget enkle principper for aktiv lytning:
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?a,

Du skal næsten ikke sige noget, heller ikke stille spørgsmål. For at
kunne lytte er det en forudsætning, at du selv tier stille og koncentrerer dig om det, den anden fortæller. Man kan ikke både lytte og
selv tale.

?a,

Ved din nonverbale kommunikation kan du stimulere den anden
til at fortælle, fx via opmærksom øjenkontakt, og ved indimellem
at sige fx hm, ja, okay.

?a,

Det kan være en god ide indimellem at gentage det sidste ord,
fordi det signalerer, at du gerne vil høre mere om det. Det kan stimulere det sindslidende menneske til at fortsætte sin tankebane.

?a,

Pauser er meget værdifulde, fordi det giver det sindslidende menneske tid til at tænke sig om. Ofte kan pauser føles meget lange for
den, der lytter, m.en prøv at standse din impuls til at bryde pausen.
Hvis du er i tvivl om, hvad den anden tænker på, kan du evt. spørge ham: "Hvad sidder du og tænker på?".

?a,

Indimellem kan du sammenfatte, hvad det sindslidende menneske
har fortalt dig, og spørge ham, om det også var det, han mente.
Det kan lette hans overblik over tankerne, når du på denne måde
resumerer dem. Samtidig sikrer du dig, at du forstår, hvad han
mener.

~

Det kan være en god støtte, at du i samtalen indimellem fremhæver, hvilke ting den sindslidende klarer godt, og at du trækker
de ressourcer frem, som han måske ikke selv er opmærksom på.

HVERDAGSBILLEDE

,.

Social- og sundhedsassistenten Josefine har en samtale

med Anne-Mette, en af brugerne i det socialpsykiatriske værested.
Anne-Mette: "Det var meget svært at komme ud ad døren i dag, fordi jeg
blev så træt:'
Josefine: "Mm m," hun ser opmærksomt afventende på Anne-Mette, som
fortsætter: "Først blev jeg jo nødt til at tjekke, om jeg havde husket
det hele, ikke?"
Josefine: "Husket det hele?"
Anne-Mette: "Ja, jeg blev nødt til at tjekke, om jeg havde lukket for van-
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det i køkkenet og badeværelset, og om radioen og fjernsynet var
slukket, og så var der vinduerne og døren ud til bagtrappen. Og da
jeg var færdig, kunne jeg ikke huske, om jeg nu også havde fået lukket for vandet."
Josefine siger undervejs "ja", "okay", "mmm", mens hun ser opmærksomt
på Anne-Mette. Da hun har fortalt lidt mere, siger hun: "Så det du
mener er, at du havde svært ved at komme ud ad døren, fordi du var
bange for, at der var noget du havde glemt?"
Anne-Mette: "Ja, lige netop:'
Josefine: "Jeg synes, at det er ekstra godt klaret, at du så kommer i dag,
og at du kunne overvinde din nervøsitet. Jeg kan se, at du har en god
portion mod:'
Anne-Mette: "Synes du, sådan har jeg ikke tænkt på det:'

Josefine stimulerer via aktiv lytning Anne-Mette til at fortælle om
sine problemer. Herved får Josefine et godt billede af, hvordan AnneMettes hverdag påvirkes af hendes psykiske problem. Det giver et godt
fundament for at finde og fremhæve en ressource hos Anne-Mette,
nemlig hendes mod. AI}ne-Mette støttes til at ændre på et skemata,
hun har om sig selv som svag og afhængig. Herved kan de sammen
arbejde med at opbygge nye ressourcer hos Anne-Mette.
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øvELSE

•

Denne øvelse kaldes en trio-øvelse og er meget anvendt i kommunikationstræning. Inddel jeres hold i grupper med tre personer i hver. Der skal være en
lytter, en fortæller og en observatør. Fortælleren finder et emne, hun gerne vil
fortælle om. Det skal være noget, der optager hende, men det må samtidig
ikke være noget meget alvorligt eller dramatisk, da det kan være for sårbart at
tage sådanne emner op i en øvelse. Lytteren skal træne sin aktive lytning.
Observatøren skal lægge mærke til, hvilke elementer af aktiv lytning der bru-
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ges, og om samtalen ændrer karakter, så den fx bliver til almindelig socialt
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samvær, hvor lytter og fortæller udveksler erfaringer. Der afsættes 15 minutter
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til øvelsen. Efter øvelsen fortæller observatøren, hvad hun har lagt mærke til.
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Gentag øvelsen, men byt roller, så alle får prøvet at lytte aktivt.
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Samtalens lag
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Man kan inddele samtalens emner i tre lag, nemlig klichelag, rollelag
og følelseslag. Hvert lag angiver en grad af nærhed i kontakten, således at klichelaget angiver den mest formelle kontakt, rollelaget angiver en kontaktform, hvor der oftest er et vist følelsesmæssigt engagement, og følelseslaget indebærer en emotionel kontakt. Du kan
styre kontaktens intensitet ved at være bevidst om, hvilket lag I kommunikerer på. Du må også afstemme din kommunikation med den
grad af kontakt, som det sindslidende menneske magter.
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Klichelaget

I klichelaget taler vi om vejr og vind, dvs. om ting, der ikke involverer
os følelsesmæssigt overhovedet. Det er ofte meget godt at starte en
kontakt med at kommunikere på klichelaget, fordi det er ufarligt, og
det giver det sindslidende menneske tid til at se dig lidt an.

Rollelaget

I rollelaget taler vi om ting, der interesser os. Det kan fx være en film,
vi lige har set, eller hvad vi lavede i sommerferien. Her viser vi vores
følelser, men vi taler ikke om dem. Der kan foregå mange engagerende og givende samtaler på rollelaget, hvor det sindslidende menneske
stimuleres til at deltage i et socialt samspil med andre.

Følelseslaget

I følelseslaget taler vi om følelserne. Man siger også, at social- og
sundhedsassistenten kan "spejle" det sindslidende menneske, dvs.
beskrive de følelser, hun kan se det sindslidende menneske give
udtryk for. Ved at spejle den sindslidende viser man empati og forståelse, og det kan styrke den tillidsfulde relation til den sindslidende.
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Figur 7.3.

Spejling

'"

III
-ol
~
-ol
-ol

m

HVERDAGSBILLEDE Jane fortæller social- og sundhedsassistenten Marie om
sin sommerferie. Hun lægger stor begejstring i sin stemme og smiler
bredt. Marie siger: .,Jeg kan se, at du er meget glad for din sommerferie:'
"Ja," siger Jane, "det var simpelthen så sjovt og spændende, så det kan
jeg leve højt på længe:' "Hvor er jeg glad for at høre, at du havde det så
sjovt," siger Marie og smiler.

Marie spejler de positive følelser, hun oplever hos Jane, og det forstærker Janes glæde. Kommunikation på følelseslaget forudsætter i
reglen, at det sindslidende menneske har tillid til dig, og Jane viser, at
hun har tillid til, at Marie har et ægte engagement i hende.

øvELSE

Gentag trio-øvelsen fra side 166, men nu med fokus på kommunikationslagene. Før hver samtalerunde aftaler I, hvilket kommunikationslag I skal bruge.
Læg mærke til, hvilken virkning det har at kommunikere i de enkelte lag,
fx hvor lang tid man kan holde en samtale i gang på hvert lag.

Gensvar

Gensvarsmodellen er en model for kommunikation, der delvis gør det
muligt bevidst at styre indholdet i det, man taler om. Betegnelsen
"gensvar" hentyder til, at man til dels kan styre samtalen ved hjælp af
de svar, man giver, og det er netop et af kernepunkterne i terapeutisk
kommunikation. I figur 7.4 kan du se en oversigt over forskellige
muligheder for gensvar.
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Figur 7.4.

Gensvarsmodellen

Udvidende
Kognitivt
Konfronterende

Udvidende
"ti

gensvar

HVERDAGSBILLEDE

Afgrænsende
Affektivt
Tildækkende

Mette har bedt om at komme til at tale med sin kon-

taktperson, Sofie. Hun vil gerne have vendt nogle bekymringer, hun har
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angående sin vægt.
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Mette siger: "Jeg vil gerne tale med dig, fordi jeg synes, at det er meget
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svært alt det der med mad - det er svært at overskue:'
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Sofie: "Mmm, kan du fortælle lidt mere om det?"
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Udvidende gensvar er en måde at svare på, hvor man lader det være
op til det sindslidende menneske selv, hvad han vil fortælle. Ved det
udvidende gensvar er det altså ikke social- og sundhedsassistenten,
der styrer indholdet i samtalen. Dette gensvar kan bruges, hvis man
vil støtte den sindslidende i at fortælle det, han selv synes er vigtigst,
og er især anvendeligt i starten af en samtale, hvor man endnu ikke
helt ved, hvad det er, den sindslidende har på hjerte. Typiske svar er:
"Det kunne jeg godt tænke mig at høre mere om", "kunne du ikke fortælle lidt mere?".

Afgrænsende
gensvar

HVERDAGSBILLEDE

Mette siger: "Jeg synes jeg vejer for meget, og jeg kan

ikke styre mine madvaner:'
Sofie: "Kan du ikke fortælle noget om dine madvaner?"
Mette fortæller, hvad hun spiser i løbet af en dag.
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Afgrænsende gensvar er en form for gensvar, der indsnævrer samtalens indhold. Man kan fx tage fat i en af de ting, som det sindslidende
menneske har fortalt, og spørge nærmere til det. Afgrænsende gensvar er nyttige, når man gerne vil kende flere detaljer om et bestemt
emne. De kan også være gode at bruge, hvis den sindslidende er
meget forvirret og kaotisk og har svært ved at samle tankerne. Det
afgrænsende gensvar kan være med til at skabe struktur og orden i
uoverskuelige tanker. Typiske svar er fx: "Jeg kunne godt tænke mig
at vide mere om din vægt", "du fortæller, at du har svært ved at styre
din mad, at du er ked af det, og at du sveder meget. Kunne du fortælle
om dine madvaner?".

Kognitivt
gensvar

HVERDAGSBILLEDE

Mette: "Jeg kunne godt tænke mig at tabe mig:'

Sofie: "Hvor meget kunne du tænke dig at veje?"

Kognitivt gensvar vil sige, at man spørger til det sindslidende menneskes tanker eller bestemte konkrete forhold. Kognitivt gensvar kan
være effektivt at bruge, hvis den sindslidende er meget påvirket af
svære følelser, som han ikke har ressourcer til at overskue. Det kan
fremme den sindslidendes overblik at støtte ham i
at tænke logisk og konkret over sin situation.
Eksempler på typiske gensvar er: "Hvornår
begyndte problemet?", "hvor meget spiser du i
løbet af en dag?".
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DU GERNE VEJ~ ~

Figur 7.5.

Kognitivt gensvar

Affektivt
gensvar

HVERDAGSBILLEDE

Mette: "Jeg vil gerne veje 55 kg, men det virker helt

umuligt" (hun ser trist.ud). Sofie: "Hvordan får du det, når du tænker på,
at du skal tabe dig?"

Affektivt gensvar vil sige, at man spørger til det sindslidende menneskes følelser. Det er godt at bruge, når man gerne vil støtte den sindslidende i at fortælle om og erkende sine følelser. Når du som social- og
sundhedsassistent spørger til følelser, som den sindslidende har svært
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ved selv at holde ud, kan han opleve, at du rummer hans følelser, dvs.
at du kan holde ud at høre om dem uden at blive urolig eller fordømmende. Det kan gøre ham mere rolig og give ham overblik over sin
situation. Du kan også få mange værdifulde informationer om den
sindslidendes sindsstemning ved at bruge affektivt gensvar. Eksempler på typiske gensvar er: "Hvordan har du det?", "hvordan får du det,
når du fortæller om det her?".
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Konfronterende gensvar
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HVERDAGSBILLEDE

Mette smiler: "Jo, jeg bliver da lidt trist over mit udseen-

de, det er jo ikke så kønt." Der er en pause, hvor Mette ikke siger noget.
Sofie: .,Jeg ser du smiler, og samtidig fortæller du, at du bliver trist.

;ol
.."

o

Kunne du ikke fortælle lidt mere om, hvordan du har det?"

;ol

III

-t

lSl

-t
-t
m

Konfronterende gensvar betyder, at man trækker uoverensstemmelser
og selvmodsigelser frem i det, den sindslidende fortæller, for bedre at
forstå baggrunden for disse. Det er vigtigt at forstå, at der ikke er tale
om konfrontation i den forstand, at man indleder en konflikt med den
sindslidende, eller at man demonstrerer sin magt. Det ville dels vække
mistillid og svække mulighederne for, at arbejdet med den sindslidende kan lykkes. Dels ville det være uetisk og magtmisbrug, fordi den
sindslidende er i en sårbar situation, hvor han er afhængig af den støtte, som personalet i psykiatrien kan give ham.
Det konfronterende gensvar har altså ikke noget med den dagligdags opfattelse af ordet "konfrontation" at gøre. Det skal i stedet forstås som en måde at spejle den sindslidende på.
Konfronterende gensvar kan være nyttige, hvis det kan give det
sindslidende menneske et større indblik i sin situation. For eksempel
hvis han udtrykker forskellige ting med ord og kropssprog, dvs. hvis
der ikke er kongruens i hans kommunikation. Her kan det konfronterende gensvar støtte den sindslidende i at blive klar over, hvordan han
egentlig har det.

Tildækkende
gensvar
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HVERDAGSBILLEDE

Mette: .,Jeg tror aldrig, at jeg kommer ned på 55 kg:'

Sofie: "Åh, du skal se, det går nok:'

Tildækkende gensvar vil sige, at man svarer undvigende og trøstende.
Det er som regel ikke anvendeligt i den terapeutiske kommunikation,
fordi det signalerer, at man ikke hører efter, hvad det sindslidende
menneske siger, og at man ikke tager ham særligt alvorligt. Hvis sam-

talen afsluttes på denne måde, kan Mette opleve, at Sofie ikke engagerer sig i hendes problem, og resultatet er, at hun kan føle sig afvist.
Der er dog to situationer, hvor det kan være hensigtsmæssigt at
bruge tildækkende gensvar. For det første, hvis der ikke er tid til at gå
ind i en samtale. For det andet, hvis det sindslidende menneske har
meget kaotiske og forvirrede tanker, og det derfor vil være for overvældende for ham at begynde at tale om dem. I en sådan situation
kan tildækkende gensvar ledsages af andre støttende handlinger, fx
strukturering og aktivering. Typiske gensvar er: "Det er nok ikke så
slemt, skal du se", "sådan kan vi nok alle få det indimellem".
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Kombinationer

De forskellige former for gensvar kan kombineres på forskellige
måder. Et afgrænsende kognitivt gensvar kan fx lyde: "Lad os tale om
din vægt, hvor meget vil du tabe dig?". Et afgrænsende affektivt gensvar kunne være: "Jeg kunne godt tænke mig at høre mere om din
vægt - hvordan du har det med at veje for meget?". De forskellige
kombinationsmuligheder gør, at du kan regulere samtalens indhold
fra enten at være styret af dig eller af den sindslidende til at fokusere
på tanker og fakta eller på følelser. Ved at anvende gensvarsmodellen
bevidst kan du støtte den sindslidende til at få overblik over sin situation.
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Inddel holdet til trio-øvelse (se s. 166). Aftal forinden, hvilken af de seks gen-

øvELSE

svar lytteren skal bruge, og brug ca. 10 minutter på hvert gensvar.
Diskuter bagefter, hvilken virkning gensvaret havde på fortælleren og på, hvordan fortællingen formede sig.

mm

--

~

Fysisk kontakt kan være meget effektiv, hvis den bliver brugt rigtigt

~

Man skal være varsom med fysisk kontakt, fordi mange sindslidende
mennesker føler den angstprovokerende

~

Kongruent kommunikation er tillidsvækkende

~

Inkongruent kommunikation kan skabe forvirring og usikkerhed

~

Terapeutisk kommunikation er kommunikation med et bevidst mål

~a,

Ved at bruge kommunikationen bevidst kan man regulere kontakten til det
sindslidende menneske.

~

Aktiv lytning er fundamentet for at forstå det sindslidende menneske, fordi
det giver ham mulighed for at fortælle om sin opfattelse af sin situation
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~

Ved at være bevidst om samtalens lag kan man regulere kontaktens dybde

~

Ved at være bevidst om, hvilket gensvar man giver, kan man målrette samtalens indhold

;o;

~

~

han vil fortælle
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Udvidende gensvar vil sige, at man lader det være op til fortælleren, hvad

~
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Afgrænsende gensvar vil sige, at lytteren indsnævrer samtalens indhold og
retning
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Kognitivt gensvar vil sige, at lytteren spørger til konkrete hændelser eller ting

~

Affektivt gensvar vil sige, at lytteren spørger til fortællerens følelser

~

Konfronterende gensvar vil sige, at lytteren trækker uoverensstemmelser og
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selvmodsigelser frem for bedre at forstå fortælleren
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Tildækkende gensvar vil sige, at lytteren svarer undvigende eller trøstende.

Strukturering
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Fra træets stamme bevæger vi os nu op til grenene, som udgør forskellige former for støttende handlinger. Den første af disse er strukturering. Mange sindslidende mennesker lever en tilværelse præget af
kaos og uoverskuelighed. Det kan derfor være en god støtte, at du
som social- og sundhedsassistent hjælper med at bringe orden i kaos
ved at skabe struktur i hverdagen.
Man kan skabe struktur ved sammen med det sindslidende menneske at lægge overskuelige og enkle planer for, hvordan en uge skal
forløbe. Sådanne ugeplaner skal tage udgangspunkt i hans ønsker og
ressourcer, således at hverdagen får et meningsfyldt indhold. Princippet i planen er, at den på den ene side skal være overskuelig og genkendelig og på den anden side tilpas varieret og engagerende for den
sindslidende. Desuden skal planen skabe mulighed for, at han kan
deltage i stimulerende aktiviteter i et socialt samvær med andre.
Strukturen kan bygges op omkring dagligdags aktiviteter, fx tøjvask,
indkøb og opvask. Aftaler om faste tider i distriktspsykiatrien, i væresteder m.v. kan være med til at skabe struktur i hverdagen.
på en psykiatrisk afdeling er der bestemte rutiner, som man skal
tage hensyn til i ugeplanen, fx tidspunkter for måltider, åbningstider i
værkstederne og andre fælle saktiviteter. Men derudover er der mange
muligheder for aktiviteter, der kan stimulere og motivere.

I:lmim

maD

ea,

Strukturering kan hjælpe det sindslidende menneske med at skabe overblik
og orden i en kaotisk verden

ea,

Der kan skabes struktur ved hjælp af planer, der skal udarbejdes i samarbejde med det sindslidende menneske og tage udgangspunkt i hans
ressourcer

ea,

Planer skal være meningsfyldte, overskuelige, varierede og engagerende

ea,

Planer skal give mulighed for aktiviteter i et socialt samvær med andre.

....

o

Stimulering og motivation
Der er et gensidigt forhold mellem stimulering og motivation. Når det
sindslidende menneske stimuleres til forskellige aktiviteter, kan det
styrke hans motivation for at engagere sig i disse. Og omvendt - hvis
den sindslidende allerede er motiveret for at foretage sig noget, kan
det være lettere at stimulere ham til at deltage i en bestemt aktivitet.
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Motivation

Når en person er motiveret for noget bestemt, betyder det, at han har
behov for det. Den amerikanske psykolog, A. Maslow, har beskrevet
vore behov (se Sundheds- og sygeplejejag) , og når du skal motivere den
sindslidende, kan du som udgangspunkt overveje, i hvor høj grad han
får dækket de forskellige behov. Hvis han ikke føler sig tryg, vil han
bruge meget energi på at skabe sig sikre omgivelser. Det er behovene,
der motiverer os, og som får os til at stræbe efter noget. Nogle sindslidende har ikke rigtig lyst til noget, eller måske ved de ikke, hvad de
har behov for, og derfor kan de virke passive. Her kan stimulering
være en hjælp.
Stimulering

Stimulering vil sige, at man støtter det sindslidende menneske til at
deltage i forskellige aktiviteter, hvor han får mulighed for at føle tilfredsstillelse, fx ved at han oplever, at tingene lykkes. Når han oplever
forskellige former for stimulering, kan han opdage nye sider af livet
og udvikle nye behov, som han kan stræbe efter. Det er bl.a. denne
effekt, der er grunden til, at reklamer virker. Vi bliver fx præsenteret
for en mikroovn, og når vi har set, hvad en mikroovn kan, kan den
pludselig blive til et behov for os, selvom vi dagen forinden klarede os
glimrende uden. Når den sindslidende deltager i stimulerende aktiviteter, kan han opdage, at der faktisk er noget, han har lyst til. Det stimulerer ham til at bruge og udvikle nye ressourcer, og det kan give
større selvværd og selvtillid og støtte hans motivation til at skabe sig
et meningsfyldt indhold i livet.
Stimulerende aktiviteter kan aflede det sindslidende menneskes
opmærksomhed fra det indre kaos. Det kan for en tid få ham til at
tænke mindre på vrangforestillinger eller hallucinationer og på den
måde lette tilværelsen.
Du kan som social- og sundhedsassistent stimulere det sindslidende menneske på forskellige måder, det er i princippet kun fantasien,
der sætter grænser for, hvilke aktiviteter du kan sætte i gang.
Stimulering
gennem krav
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Når man tilrettelægger stimulering, er det vigtigt hele tiden at afpasse
kravene efter det sindslidende menneskes ressourcer. For store krav
kan medføre nederlag og svækket selvværdsfølelse. For små krav giver
kedsomhed og svækker motivationen for at deltage i aktiviteterne.
Derfor er det vigtigt, at du som social- og sundhedsassistent tilrettelægger din stimulerende støtte i et tæt samarbejde med den sindslidende, og at du hele tiden tager udgangspunkt i hans ressourcer. Det
forudsætter, at du i dit samvær med den sindslidende er opmærksom

på at afdække hans ressourcer. Det kan også virke stimulerende for
den sindslidende, at du deltager i aktiviteterne sammen med ham.
Dette gælder især ved nye aktiviteter, og hvis den sindslidende er
meget påvirket af sin sygdom.
Kognitiv
stimulering

Det er et alment menneskeligt behov at bruge sine evner til at tænke
og lære nyt. Det sindslidende menneske kan stimuleres kognitivt ved
at deltage i mentale aktiviteter, fx spille backgammon eller Trivial
Pursuit. Eller ved at deltage i aftenskolekurser om fx litteratur, historie, filosofi eller kreative udfoldelser.
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Anna, Margit og Sussi bor i et bofællesskab. Sammen

med social- og sundhedsassistenten GGlsen har de startet en interesse-
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gruppe om kulturen i Middelhavslandene. Det har de, både fordi Margit
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en gang har været på ferie i Tyrkiet, og fordi GGlsen har fortalt så levende
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og engageret om Tyrkiet, hvor hendes forældre er født, at de tre beboere
har fået lyst til at lære noget mere om emnet. Beboerne skiftes til at gå
på biblioteket for at finde bøger om det land, som de har aftalt at læse
om. Hver torsdag eftermiddag mødes de alle fire over en kop kaffe i
stuen. Snakken går livligt om det land, de nu er i gang med at læse om.

Gi.i1sens engagement virker motiverende på Anna, Margit og Sussi, så
de får lyst til at lære mere. Når motivationen er vakt, bruger Giilsen
den ved at sætte en stimulerende aktivitet i gang, hvor de tre beboere
selv er aktive og opsøgende og oplever glæde ved at lære noget. Derved bliver de motiverede til at undersøge endnu mere. Giilsens opgave er at fastholde interessen for emnet og strukturere forløbet i
studiekredsen, så den bliver indholdsrig og lærerig.
Fysisk
stimulering

Fysisk aktivitet er et vigtigt element i støtten til det sindslidende menneske. Man ved, at fysisk aktivitet giver øget velvære og fremmer
følelsen af at være afslappet. Den fysiske aktivitet skal tilpasses den
sindslidendes formåen, og det er godt, hvis der er et element af leg i
aktiviteten. Nogle vil gerne løbe adskillige kilometer om ugen, mens
andre vil nøjes med gåture. Motion vil hjælpe den sindslidende til at
undgå den overvægt, som ofte er en bivirkning ved behandling med
psykofarmaka. Både fordi motion øger forbrændingen, men også fordi
den virker appetitregulerende. Fysisk aktivitet kan også forbedre den
sindslidendes kropsbevidsthed, og en velfungerende og stærk krop
bidrager til en bedre selvværdsfølelse.
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Social
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stimulering

Samvær med andre i trygt miljø kan være udviklende for det sindslidende menneskes evne til at være i kontakt med andre mennesker.
Den mest naturlige sociale stimulering opnår man, når man er fælles
om en aktivitet, for når den sindslidendes opmærksomhed er koncentreret om en aktivitet, vil han oftest ikl<e føle kontakten så svær. Social
kontakt med andre kan give den sindslidende en positiv bekræftelse,
fordi han oplever at blive værdsat af andre og at kunne bidrage til fællesskabet.
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Birthe har i nogle uger været indlagt på en psykiatrisk

afdeling med en svær depression. Hun har ikke kunnet overkomme at
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deltage i nogle aktiviteter. Efterhånden som den medicinske behandling
begynder at virke, bliver Birthe mere aktiv, og en aften hjælper hun med
at dække kaffebord. Da hendes depression nogle uger senere er ved at
være lettet, fortæller hun, at det betød utrolig meget for hende, at hun
igen kunne bidrage med noget til fællesskabet.

Miljøterapi

på mange psykiatriske afdelinger og boinstitutioner arbejder man
med en form for behandling, der kaldes miljøterapi. Det er en behandlingsform, hvor man bevidst tilrettelægger miljøet i afdelingen,
så man bruger aktiviteterne til at støtte det sindslidende menneske i
at opnå en forbedring af sine praktiske og sociale færdigheder. Dagligdags aktiviteter, fx måltider, personlig hygiejne, oprydning, rengøring og tøjvask, udgør vigtige muligheder for læring, som den sindslidende kan få nytte af, når han ikke længere opholder sig på institutionen, og som kan støtte ham i at klare sine daglige funktioner. Det
sociale samvær bruges bevidst som en mulighed for at lære noget om
forholdet mellem mennesker. Her kan den sindslidende få erfaring
med sociale spilleregler og andre menneskers reaktioner, herunder
deres grænser. Derfor indgår der som regel forskellige former for
gruppesamvær, aktiviteter og samtaler.
Der findes mangE; måder at arbejde med miljøterapi på afhængigt
af de ressourcer, der er i personalegruppen, de aktiviteter, som det er
muligt at indarbejde i afdelingen, og den holdning til psykiatrien, der
er blandt personalet. Hvis du kommer til at arbejde som social- og
sundhedsassistent på en miljøterapeutisk afdeling, må du søge mere
information på din arbejdsplads, om hvordan de praktiserer miljøterapien.
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Stimulering kan støtte det sindslidende menneskes motivation til at skabe
sig et meningsfyldt indhold i livet

~

Stimulering skal tilrettelægges, så den tager udgangspunkt i det sindslidende
menneskes ressourcer og ønsker

~

~

Kognitiv stimulering drejer sig om evnen til at tænke og lære nyt
Fysisk stimulering drejer sig om at bruge kroppen, udvikle kropsbevidsthed
og kropskontrol
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Social stimulering drejer sig om samvær med andre i et trygt og udviklende
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miljø
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Den mest naturlige sociale stimulering opnår man, når man er fælles om en
aktivitet
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Miljøterapi er en behandlingsmåde, hvor man bevidst og struktureret ud-
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nytter mulighederne i miljøet til at udvikle det sindslidende menneskes
evne til at klare dagligdags aktiviteter og samværet med andre.

Praktisk hjælp
Mange mennesker med sindslidelse har problemer med at dække
deres fysiske behov. Den personlige hygiejne kan volde problemer,
især i perioder, hvor det sindslidende menneske har det dårligt. Eller
han spiser måske for lidt eller for ensidigt, fx fordi han er bange for at
gå ud for at handle. Som social- og sundhedsassistent har du en betydningsfuld opgave i forhold til at sikre, at den sindslidendes fysiske

Figur 7.6.

Indre kaos
viser sig ofte
i ydre kaos.
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behov bliver dækket, og når du observerer ham, skal du også være
opmærksom på dette område og tilbyde den sindslidende hjælp i forhold til de behov, han selv har svært ved at få dækket.
Ofte er behovet for at føle sig sikker og tryg det vigtigste for det
sindslidende menneske, og han kan måske ikke overskue at dække
sine andre behov, hvis han er utryg og angst. Hvis du hjælper den
sindslidende med praktisk at skabe sig et trygt miljø, kan det virke
meget tillidsvækkende.
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I en tv-udsendelse, "Lejligheden ved siden af", er der en
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episode, hvor en ældre kvinde med forfølgelsestanker, paranoia, gerne vil
have fastgjort et par sikkerhedskæder på sin hoveddør. Der hænger i for-
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vejen fire-fem kæder, og de nye kæder skal sidde på den side, hvor
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døren er hængslet. Selvom det er indlysende, at kæderne ikke vil gøre
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meget gavn på den forkerte side af døren, tager kontaktpersonen den
ældre kvindes behov for sikkerhed alvorligt og hjælper hende praktisk
med at få monteret kæderne. Derefter går de ud og køber ind sammen.

Netværksarbejde
Socialt netværk er af stor betydning for menneskelig trivsel og velvære. Ensomhedsfølelse og social isolation er måske en af de tydeligste
konsekvenser af psykisk sygdom. Mange sindslidende mennesker har
et meget svagt netværk, ofte er det begrænset til ganske få familiemedlemmer. Det kan dels skyldes, at det sindslidende menneskes
adfærd kan være så uforståelig og belastende, at venner og familie
trækker sig væk. Det kan også være, fordi den sindslidende selv isolerer sig og ikke ønsker kontakten med andre, oftest fordi han er angst
eller føler sig forfulgt. Ansatte i psykiatrien har været med til at besværliggøre kontakten mellem forældre og sindslidende. Tidligere var
det en udbredt holdning blandt psykiatrisk personale, at psykisk sygdom til dels udspraNg af et dårligt opvækstmiljø, hvor forældrene ikke
havde levet op til deres forældre ansvar. Det gav naturligt nok mange
forældre stor skyldfølelse, og det belastede samarbejdet mellem forældre og personale. Hvad værre var, det kunne skabe mistillid mellem
den sindslidende og hans forældre, hvilket som regel var til stor skade
for den sindslidende, fordi hans netværk var så spinkelt, at forældrene
var de eneste faste holdepunkter for ham.
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Det kan være en stor og svær opgave at støtte det sindslidende
menneske til at værne om det netværk, han har. Du kan som social- og
sundhedsassistent opfordre den sindslidende til at fastholde kontakten, fx ved at skrive, ringe, sende en SMS-besked eller tage på besøg.
Mange sindslidende har glæde af at være sammen med ligestillede, og
det kan de bl.a. i væresteder eller patientforeninger. Her kan de møde
en umiddelbar forståelse fra andre, som er i samme båd. Du kan som
social- og sundhedsassistent informere den sindslidende om disse
muligheder og støtte ham i at deltage.
Information
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Når et menneske bliver psykisk syg, kan det virke meget skræmmende
for familien. Information om symptomerne og sygdommens forløb
kan være medvirkende til, at familien får en bedre forståelse for det
sindslidende menneskes adfærd, og derfor også bliver bedre i stand til
at støtte ham og forstå, hvilken betydning det har at bevare kontakten. Information skal i reglen gives af en læge, og den sindslidende
skal selv være til stede. Du kan som social- og sundhedsassistent gøre
familien opmærksom på værdien af at få en lægesamtale. I situationer, hvor den sindslidende er for syg, skal du sikre dig, at han giver
tilladelse til, at familien informeres, og at han efterfølgende får at
vide, hvad der er blevet fortalt.
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Børn af psykisk syge forældre

Når det drejer sig om børn, hvis mor eller far bliver psykisk syg, har de
brug for en sober information om, hvad der sker med deres mor eller
far. Man skal huske at fortælle børnene, at det er vigtigt, at de også
tænker på sig selv, og at de ikke skal være mor eller far for den sindslidende forælder.
Mange børn har skyldfølelse, og de har brug for, at man forsikrer
dem om, at de er uden skyld i sygdommen. De kan også frygte, at
sindslidelsen smitter, eller at de har arvet den, og det er vigtigt, at de
får mulighed for at tale om disse tanker, og at de får afkræftet deres
værste frygt. I nogle am!er og kommuner findes der støttegrupper for
børn af psykisk syge forældre. Du kan finde ud af, hvilken støtte der er
i dit amt eller din kommune, sørge for at informere de pårørende og
opfordre dem til at søge hjælp.
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Praktisk hjælp gives for at støtte det sindslidende menneske i at dække sine
behov, primært de fysiske behov og sikkerhedsbehovene
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Netværksarbejdet skal afhjælpe ensomhedsfølelse og social isolation, som er
en af de tydeligste konsekvenser af psykisk sygdom

~

Netværksarbejdet skal støtte det sindslidende menneske i at bevare sit
sociale netværk og i at udvikle nye kontakter
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Familien har oftest et stort behov for støtte
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Information gives i reglen af en læge
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Det sindslidende menneske skal altid involveres, inden familien får informa-
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Børn skal have at vide, at de er uden skyld i den psykiske sygdom, at de ikke
skal være forældre for den sindslidende forælder, og at sindslidelsen ikke
smitter.

Arbejdsmiljø
Ligesom frugttræet skal have en god jord at vokse i, skal du have et
godt arbejdsmiljø, for at du kan yde den optimale støtte til det sindslidende menneske. I psykiatrien er der nogle forhold, der gør det særlig vigtigt at arbejde bevidst med at udvikle et arbejdsmiljø, der er
trygt for både de ansatte og de sindslidende. Når man er sammen med
mennesker, der har store psykiske vanskeligheder, bliver man belastet
på nogle særlige måder. Det sindslidende menneske kan fx projicere
sine konfliktfyldte følelser over på kontaktpersonen, og hvis hun ikke
er bevidst om, hvad der sker, kan hun efterhånden føle arbejdet som
en uoverstigelig belastning og undgå kontakt med de sindslidende.
Arbejdsmiljøet består af det fysiske miljø, som skal være sikkert og
overskueligt, og det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøloven kræver,
at der skal laves arbetdspladsvurderinger (APV), dvs. vurderinger af
det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. APV kan pege på ting, der skal
ændres, for at arbejdsmiljøet bliver sikkert.
Et godt psykisk arbejdsmiljø er præget af følgende kvaliteter:
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Lydhørhed og rummelighed
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~ Åbenhed
~

Indflydelse på eget arbejde

~

Gensidig anerkendelse og respekt

~

Fælles holdning

~

Sikkerhed
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Mulighed for faglig og personlig udvikling
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Lydhørhed og rummelighed
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I et godt arbejdsmiljø er der lydhørhed blandt kollegerne. Man føler et
gensidigt ansvar for, at alle har det godt, og man er parat til at lytte og
hjælpe, hvor der er brug for det.
Der er også rummelighed over for hinanden, dvs. at man kan tolerere hinandens meninger, følelser og faglige problemer. Når en kollega fx er usikker eller har problemer angående sin kontakt med det
sindslidende menneske, skal kollegerne på den ene side kunne rumme hendes usikkerhed og på den anden side hjælpe hende med at
komme videre i arbejdet. Det kan både gøres via formaliseret faglig
vejledning/supervision eller mere uformelle samtaler.
Rummelighed er ikke det samme som blind tolerance, fx i forhold
til, at en kollega har holdninger, som er uacceptable i forhold til de
fælles holdninger. Sådanne problemer skal tages op i personalegruppen på en sådan måde, at den pågældende forstår det faglige problem
i sine holdninger, men uden at hun krænkes.
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Kit arbejder på et psykiatrisk bosted og er sekundær

kontaktperson for Jakob på 24 år. Jakob er meget kaotisk og angst og
kan blive både aggressiv og selvdestruktiv. Men han har det tåleligt, hvis
blot hans hverdag er stramt struktureret og forudsigelig, og dette er
beskrevet i en dagsplaA, som kontaktpersonerne har udarbejdet sammen
med Jakob. Dagsplanen er meget detaljeret, og den beskriver blandt
andet, på hvilke tidspunkter Jakob må ryge. Alligevel beder Jakob meget
ofte om cigaretter uden for rygetiderne. Så får han at vide, at det ikke er
rygetid, og det accepterer han uden protester.
Kit begynder imidlertid at tænke, at det er synd for Jakob, at han

>
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lever et så rutinepræget og kedeligt liv, og en dag begynder hun at slæk-
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ke på rutinerne, fx ved at udlevere cigaretter, når Jakob beder om det.
Det resulterer i, at Jakob får et voldsomt angstanfald, hvor han forsøger at
skade sig selv ved at hamre hovedet ind i spejlet på badeværelset.
Lederen og første-kontaktpersonen snakker med Kit om, hvordan hun
har det som Jakobs kontaktperson, og Kit fortæller om, hvordan hun
føler de stramme rutiner tunge og livsfornægtende. De taler om, hvordan
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denne følelse kan være svær at udholde for kontaktpersonerne. Derefter
taler de om, at Kit bliver nødt til at være loyal over for de holdninger, der
er aftalt, og hvorfor det hjælper Jakob. Hvis hun er uenig, skal hun tage
det op med kollegerne og ikke selv begynde at bryde aftalerne. Det forstår Kit godt, og de bliver enige om, at hun skal bede om hjælp, hvis hun
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igen begynder at synes, at arbejdet er tungt.

m

Lederen og kollegaen viser Kit forståelse for det vanskelige i at skulle
udholde rutinerne, og de hjælper hende til en bedre faglig forståelse
af, hvorfor rutinerne netop er nødvendige for Jakob. Samtidig gør de
det også klart for Kit, at de ikke kan acceptere, at hun bryder aftalte
holdninger, men de gør det på en måde, hvor Kit får støtte til at ændre
sit arbejde.
Åbenhed

Der skal være åbenhed blandt kollegerne, og man skal være villig til at
løse konflikter, når de opstår. Herunder er det vigtigt at være åben
angående de fejl, man begår i arbejdet, fordi man kan lære meget af
sine fejl og på den måde udvikle kvaliteten i arbejdet. Bebrejdelser får
den enkelte til at skjule sine fejl for ikke at risikere nye bebrejdelser.
Derved går man glip af megen læring i arbejdet.
Indflydelse på eget arbejde

Flere undersøgelser har vist, at det har stor betydning for den enkeltes
stressniveau, at man har indflydelse på arbejdet. Det drejer sig både
om arbejdstidstilrettelæggelsen og opgavefordelingen. Der skal også
være accept af, at man kan sige fra over for opgaver, man ikke føler sig
kompetent til, eller som man er følelsesmæssigt meget påvirket af.
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Malene er mor til to små børn, som hun kun ser nogle

dage om ugen, fordi hun netop er blevet skilt og deler forældremyndigheden med sin eksmand. Malene savner sine børn meget. Hun arbejder i
et distriktspsykiatrisk center og er kontaktperson for Inge, der er narkoman. Inge har en datter, Emma, på tre år, som er anbragt på en socialpædagogisk institution. Emma har været udsat for utallige svigt, og
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psykologerne har vurderet, at hun har udviklet en svær kontaktforstyrrelse. Til Emmas fødselsdag er det planen, at Malene og Inge sammen
skal besøge Emma på institutionen. Men på Emmas fødselsdag dukker
Inge ikke op, fordi hun er for påvirket. Malene bliver rasende på Inge og
samtidig meget ked af det. Hun kan slet ikke lægge tanken om lille
Emma fra sig. Lederen på distriktscenteret snakker med Malene, og de
bliver enige om, at det lige i øjeblikket er for følsomt for hende at være
kontaktperson for klienter, der har små børn. Malene er meget lettet over
beslutningen.

Malene formår ikke at takle sin opgave som kontaktperson på en god
måde. Hun bliver overengageret og oversvømmet af følelser, da hun
oplever, at Emma bliver svigtet. Det betyder, at hun ikl<e kan opretholde kontakten med Inge. Ma,lenes leder er opmærksom på hendes problem, og Malene får mulighed for selv at sige fra over for opgaven.
Det nedbringer hendes stressniveau.
Gensidig anerkendelse
og respekt

Der skal være et anerkendende
miljø, hvor kollegerne er rundhåndede med at rose hinanden. Anerkendelse skal gives, når der er konkrete ting, der lykkes, ellers kan den
komme til at virke påtaget og tom.
Det er også godt, hvis man kan trække på hinandens ressourcer, således
at den enkelte kan føle sig værdsat
for specielle kvalifikationer. Derved
øges den gensidige respekt og den
enkelte medarbejders selvrespekt.
Figur 7.7. Et skulderklap viser

anerkendelse og respekt
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Fælles holdning
Det skaber ro og stabilitet, når personalet i fællesskab har aftalt, hvilke værdier og holdninger der skal præge arbejdet. Der kan udarbejdes
en generel målsætning for arbejdet, som kan tage udgangspunkt i en
bevidst holdning til psykiatrien. Der kan også aftales særlig måder at
forholde sig på, når der opstår konkrete problemer med kontakten og
støtten. Det er meget vigtigt, at alle er loyale i forhold til disse aftaler i
det daglige arbejde. Ved uenighed tages de op i hele personalegruppen.
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Sikkerhed
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Sikkerheden på arbejdspladsen øges, hvis de fysiske rammer er overskuelige, herunder at der er flugtveje, og at alle kender dem. Normeringen skal være tilpas stor til, at personalet kan mestre truende situationer. Det har også stor betydning, at der er et godt samarbejde. Personalet skal have tillid til, at alle er loyale i forhold til indgåede aftaler, og det gælder især aftaler, der drejer sig om truende situationer.
De fleste sikkerhedsproblemer opstår pga. aggression eller angst,
som kan få det sindslidende menneske til at reagere impulsivt og
uoverlagt.
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Aggressioner
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Der er en tæt sammenhæng mellem angst og aggressioner. Et arbejdsmiljø, hvor der er latent fare for udbrud af aggression blandt de sindslidende, kan medføre et forhøjet angstberedskab hos personalet og
dermed også mere stress. Det gælder, uanset om der er tale om fysisk
vold eller psykisk vold, fx trusler. Personalet kan gøre meget for at
sikre sig imod fysisk vold. Trusler er derimod vanskelige at undgå, når
man færdes blandt mennesker, der er så fyldte af angst, som sindslidende kan være. Man skal ikke negligere trusler og vold, men tage
problemet op i personalegruppen og tale om, hvordan man bedst
håndterer det. Det gælder også på institutioner for demente, hvor personalet indimellem opfatter vold som et uundgåeligt onde i arbejdet.
Det er en holdning, der kan føre til unødig belastning og stress, og
som kan fremkalde en kynisk holdning til beboerne.
Sikkerhedsorganisationen på arbejdspladsen skal involveres i at tilrettelægge arbejdet på en måde, der nedsætter voldsrisikoen til et
minimum. Der skal være indbydende omgivelser, der virker venlige og
rare at opholde sig i. Der skal være god plads, hvor den kontaktsvage
sindslidende ikke bliver overvældet af at være tæt på andre. Der skal
derfor også være plads til, at det kontaktsvage menneske kan trække
sig tilbage, hvis han har brug for at være alene.
Der kan udarbejdes en voldspolitik på arbejdspladsen, hvor der er

sindslidende, som er meget angstfyldte eller har problemer med at
kontrollere deres aggression. Denne kan indeholde tre punkter:
~

Hvordan man kan lære at forebygge og håndtere vold og trusler.
Mange steder tilbyder man personalet kurser i dette.

~

Hvordan man kan minimere risikoen for vold.

~

Faste tilbud om psykologbistand til den ansatte i forbindelse med
voldsepisoder.
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Sker der en arbejdsskade, skal den anmeldes inden ni dage på en særlig blanket, som man kan få hos lederen eller hos sikkerhedsrepræsentanten. Personen, som har været ude for en arbejdsskade, kan være
mere eller mindre chokeret, og derfor kan det være nødvendigt, at
kolleger og ledelse bakker ham op i at skrive en anmeldelse.
på lukket psykiatrisk afdeling og i skærmet enhed gælder nogle
særlige sikkerhedsregler, fordi de sindslidende mennesker her er i en
meget dårlig fase af deres sygdom og derfor kan have voldsom angst
og vanskelighed ved at styre deres aggressive impulser. Der er en
defineret sikkerhedsnormering, dvs. et klart angivet antal personer,
der minimum skal være på vagt. Der er et alarmsystem, så personalet
kan alarmere kollegerne, hvis der opstår problemer. Endelig er der
nogle sikkerhedsrutiner, som kan være meget forskellige fra sted til
sted. Hvis du ansættes på en lukket afdeling eller i en skærmet enhed,
hører det til den faste introduktion, at du sættes ind i de sikl<erhedsrutiner, der arbejdes efter.
Angst

Man siger, at angst smitter. Med det mener man, at angst meget nemt
overføres fra en person til en anden, og personale på steder med
mange angstfyldte mennesker kan selv blive fyldt med angst. Når man
er angst, er man mindre rummelig og lydhør over for såvel det sindslidende menneskes som egne og kollegernes behov, og det vil gå ud
over kvaliteten i arbejdet. Et arbejdsmiljø, hvor der er et højt angstniveau, kan medføre en negativ spiral, fordi angst svækker overblild<et
og giver uro blandt personalet, hvilket i sig selv kan forstærke angsten
hos de sindslidende, og det medfører et endnu højere angstniveau
osv. I et sådant miljø vil der hurtigere kunne opstå konflikter, og det
bliver samtidig vanskeligere at løse konflikterne på en konstruktiv
måde. Man ser også ofte, at der kommer flere episoder med trusler og
vold, og at de er vanskeligere at takle med overblikket i behold. I
sådanne situationer er det vigtigt, at der sættes ind med aflastning af
personalet, fx i form af midlertidigt, ekstra personale samt med hjælp
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udefra til at bearbejde de vanskeligheder, der har udviklet sig i personalegruppen.

I

øvELSE

Grundlaget for reguleringen af arbejdsmiljøet er Lov nr. 331 af d. 16. 5. 2001,
Bekendtgørelse nr. 497 af 29. juni 1998, og "Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø". Grundlaget for anmeldelse af arbejdsulykker er Bekendtgørelse nr. 922
af 10. december 1998. Lovene kan findes på arbejdsministeriets hjemmeside
eller på biblioteket. Læs materialet og diskuter med dine holdkammerater,
hvordan I kan være opmærksomme på lovkravene på jeres kommende
arbejdspladser.

Mulighed for faglig og personlig udvikling
Når man fordyber sig i det praktiske arbejde i psykiatrien, sker der
både en faglig og en personlig udvikling, og det har betydning for,
hvor tilfreds man er med sit arbejde. En meget anvendt metode til at
udvikle sin faglige og personlige kompetence er supervision eller faglig vejledning. I denne bog vil der ikke blive skelnet mellem disse
betegnelser, som begge angiver en særlig måde at arbejde med praktiske problemstillinger på, hvor den enkelte medarbejder får hjælp til
at forstå problemerne og finde nye muligheder for handling. Det er et
middel til at bringe forståelse og klarhed over relationen til den sindslidende samt forbedre muligheden for, at personalet lærer af erfaringerne og derved kan udvikle arbejdet.
I den faglige vejledning kan man få hjælp til at forstå de psykologiske processer, der foregår i det sindslidende menneske og mellem
det sindslidende menneske og personalet. Man kan også få hjælp til at
sætte grænser for, hvor dybt man skal involvere sig. De fleste nyansatte i psykiatrien er meget engagerede og har høje ambitioner om at
hjælpe de sindslidende. Det er hårdt at opleve, at ens håb og mål gang
på gang skuffes, eller at de sindslidende afviser kontakten. Det er vigtigt, at man efterhånden lærer, at det er tilladt at sætte visse grænser
for sit engagement, samt at passe på sig selv.
En forudsætning for at kunne rumme, eller containe, den sindslidendes følelser er, at man jævnligt selv bliver afladet, og dette kan
også ske ved hjælp af faglig vejledning. Man kan sammenligne kontaktpersonen med en beholder, der fyldes i samværet med den sindslidende. Efterhånden er krukken fyldt til randen, og det bliver nødvendigt for kontaktpersonen at blive tømt. Det gør hun ved at dele
sine følelser og tanker med kollegerne, og ved at hun gør sig bevidst,
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hvilke følelser og tanker der er hendes egne, og hvilke der er den
sindslidendes. Dette oprydningsarbejde er en forudsætning for, at
kontaktpersonen kan blive ved med at rumme den sindslidende.
Faresignaler på belastninger i arbejdsmiljøet

Der er forskellige måder, hvorpå man kan tage temperaturen på
arbejdsmiljøet:
ea, øget fravær
ea, Dårlig kommunikation, fx mere sladder og brok
ea, Nedsat tolerance, rummelighed og vilje til at hjælpe hinanden
ea, Flere fejl
ea, øget udskiftning af personale
ea, I grelle tilfælde kan der opstå mobning og chikane

Når man oplever disse ting på en arbejdsplads, er det vigtigt at tage
det alvorligt og i fællesskab med ledelsen og sikkerhedsrepræsentanten afdække årsager og finde løsninger på det dårlige arbejdsmiljø.
Det er ledelsen, der har ansvaret for at sikre et godt arbejdsmiljø, men
medarbejderne har også et stort ansvar, fordi det psykiske arbejdsmiljø i så høj grad er afhængigt af holdningen hos de personer, der
befinder sig på arbejdspladsen.
Stress og udbrændthed

Konstant og langvarig belastning påvirker personalet, og hvis de ikke
hjælpes, fx via faglig vejledning, kan de efterhånden udvikle stress.
Stress er en reaktion på, at organismen gennem længere tid har været
overbelastet, enten fysisk eller psykisk, og viser sig ved:
ea, Manglende lyst til at gå på arbejde
ea, Nedsat tolerancetærskel og øget irritabilitet
ea, Træthed
ea, Nedsat koncentration
ea, Fysiske symptomer, fx hovedpine og dårlig søvn
ea, Nedsat immunforsvar, fx flere infektionssygdomme
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Figur 7.8. Stressfaktorer

Bliver der ikke gjort noget for at nedbringe niveauet af stress på
arbejdspladsen, kan man efterhånden udvikle udbrændthed. Det er
en tilstand, der heldigvis ikke er særlig almindelig, men som kan medføre, at den ramte ikke er i stand til at passe sit arbejde og må rejse
eller sygemeldes i længere tid. Symptomerne på udbrændthed er de
samme som ved stress, og dertil kommer følgende symptomer:
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?&-

Isolation. Man begynder at isolere sig fra det kollegiale fællesskab.

?&-

Magtesløshed. Man holder op med at engagere sig i arbejdet og
udvikler en distal}cerende og kynisk holdning.

?&-

Apati, manglende selvværd og selvtillid. Man mister troen på, at
man dur til sit arbejde.

?&-

Fysisk og psykisk kollaps. Man kan blive fysisk syg, og man kan
opleve angstanfald, grådanfald og få symptomer, der minder om
depression. Der er dog ikke tale om depression, men om voldsom
og langvarig overbelastning.

Er man blevet udbrændt, har man brug for aflastning og oftest også
professionel hjælpfor at komme videre.

Diskuter med dine holdkammerater:

øvEL E

Hvilke forhold på en arbejdsplads kan især gøre dig stresset?
Hvordan reagerer du, når du bliver stresset?
Hvad kan du gøre for at skaffe tid og rum til at afstresse i din hverdag?

mm
Ima

~

Det er i arbejdsmiljøet, social- og sundhedsassistenten henter næring og
inspiration til arbejdet med den sindslidende

~

I psykiatrien bruger man sig selv som redskab i arbejdet

?a-

Et godt og udviklende psykisk arbejdsmiljø er præget af lydhørhed, rumme-

lighed, åbenhed, indflydelse på eget arbejde, gensidig anerkendelse og
respekt, fælles holdninger, sikkerhed samt mulighed for personlig og faglig
udvikling
~

Arbejdsmiljøet skal sikres, så risikoen for vold og trusler nedbringes til et
minimum

~

Der kan udarbejdes en voldspolitik på arbejdspladser, hvor der i særlig grad
kommer sindslidende mennesker, der har svært ved at kontrollere deres
aggressioner

~

Der skal arbejdes bevidst med at nedbringe stressniveauet og undgå
udbrændthed

~

Der bør være regelmæssig supervision eller faglig vejledning, så personalet
kan bearbejde de psykiske processer i forhold til de sindslidende mennesker.
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Kapitel 8.

Støtte ved angst
Angst er en normal følelse, som alle mennesker oplever, og er et af de
hyppigste symptomer i psykiatrien. Den sindslidende vil, som andre
mennesker, opleve at være angst. Forskellen mellem raske mennesker
og den sindslidende er, at angsten er invaliderende for den sindslidende og forhindrer ham i at finde mening i livet og opleve livskvalitet.
Angst er med til at beskytte os mod det vi oplever som fare. Hvis
du står i en bank, og der pludselig sker et røveri, vil du med stor sandsynlighed opleve angst. Angsten vil hjælpe dig i situationen til fx at
dukke dig. Men angst kan også være en uhensigtsmæssig følelse, der
forhindrer dig i at gøre ting, der er til gavn for dig selv. Nogle oplever
fx angst ved eksamen. Angsten for ikke at være god nok til det faglige
stof kan blive så voldsom, at man ikke er i stand til at sige noget. Man
bliver helt lammet af angst og består ikke eksamen. Denne form for
angst er ikke hensigtsmæssig. Sindslidende kan opleve angst, der er så
stærk og invaliderende, at de ikke er i stand til at handle eller gennemføre helt almindelige dagligdags gøremål.
Når man er angst, kan man overdrive faren og underdrive de
muligheder, man har for at hamle op med angsten og glemmer evnen
til at løse problemer.
Oplevelsen af angst er både fysisk og psykisk. Fysisk oplever man
hjertebanken, rysten, man sveder, har åndenød, sløret syn, svært ved
at høre, trykken for brystet, svimmelhed og måske kvalme. Psykisk
kan man opleve en stærk indre uro, uvirkelighedsfølelse, tanker om at
miste kontrollen, tanker om at dø eller tanker om stor fare.

I'

...IS!
...m...
Ul

<

m
C

»

Z
Cl

...

Ul

Figur 8.1. Den fysiologiske reaktion ved angst svarer til det, der sker,

når man skal flygte fra en løve: Pulsen stiger, respirationen øges,
blodtrykket stiger, man sveder, pupillerne udvider sig og musklerne
får en øget blodtilførsel

193

At opleve angst er så omfattende og ubehageligt for den sindslidende, at han ofte er bange for at skulle opleve det igen. Angsten for
at blive angst medvirker til, at den sindslidende hele tiden er i alarmberedskab og på vagt over for ting, der kan gøre ham angst.
Angstens paradoks

Angst hænger altså sammen med tanker om, at der sker noget forfærdeligt i fremtiden. Den sindslidende har en opfattelse af, at der er fare
på færde. Hvis den sindslidende kender de farer, han bliver angst for,
fx sociale sammenhænge med andre mennesker, vil han undvige det,
han er angst for. Paradokset i angst er, at vi undviger angsten, menjo
mere vi undviger angsten, jo værre bliver den.
Angsten skaber hos raske mennesker et behov for at kunne mestre
situationen. Men hvis et menneske mangler færdigheder i at mestre
angst, er det ofte svært at se andre udveje end at undvige. på den
anden side viser det sig, at jo bedre vi er til at problemløse, jo mindre
angst er der at hamle op med.
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Lad være med at tænke på en gul bus.
Beskriv, hvad du tænkte på.
Hvad fik du ud af denne øvelse?

Angst og aggression
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Angst ses ofte sammen med andre følelser. Det kan være depression,
glæde, overraskelse, væmmelse eller aggression. Du skal derfor altid
undersøge, om den sindslidende har andre følelser end angst. Den
vigtigste følelse at undersøge for er aggression. Hvis den sindslidende
er aggressiv, har det betydning for din egen sikkerhed og for stemningen i miljøet, hvor den sindslidende befinder sig.
Sammenhængen mellem angst og aggression kaldes "fight or
flight"-mekanismen. Den bunder i det faktum, at vores krop er udstyret med en fysiologi, der gør os i stand til at kæmpe eller løbe væk,
når der er fare på færde. Stresshormoner øger den spændingstilstand,
der er i vores krop i pressede situationer. "Fight or flight"-mekanismen
havde sin berettigelse, da vi levede som urmennesker, hvor vi kæmpede mod sabeltigre eller flygtede fra andre stammers krigere. I et moderne samfund er mekanismen mere uhensigtsmæssig. Vi har ikke
længere brug for at flygte fra ubehagelige situationer. Vi har derimod
større behov for at blive i situationen og hamle op med de problemer,
den giver os.
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mekanismen

Fakta er imidlertid, at mekanismen eksisterer. Det betyder at vi er
nødt til at forholde os til den. Nogle gange oplever vi, at vi har lyst til
at slå vores modstander lige i synet, mens vi i andre situationer har
lyst til at stikke af. For raske mennesker kan sociale færdigheder og
problemløsningsevne gøre, at de ikke reagerer med aggressioner. For
den sindslidende, der mangler sociale færdigheder og evnen til at løse
problemer på en konstruktiv måde, er det noget andet. Den sindslidende kan lettere overskride den grænse, der er mellem på den ene
side at flygte eller løse problemer og på den anden side handle
aggressivt.
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Former for angst
Man skelner mellem forskellige former for angst. De vigtigste angstformer er:

ea.. Generaliseret angst
ea.. Fobisk angst
ea.. Panikforstyrrelser
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Generaliseret angst

Ved generaliseret angst er der ikke en veldefineret trussel. Den sindslidende vil opleve angsten som genstandsløs. Når du spørger til, hvad
han er angst for, vil det være meget vanskeligt eller umuligt at forklare. Du vil derimod få at vide, at den sindslidende er angst hele tiden.
Den sindslidende, der lider af generaliseret angst, kan også være
angst for angsten.
Fobisk angst

Man taler om fobisk angst, når man er angst for forskellige ting eller
situationer. Man skelner mellem tre former for fobisk angst: Agorafobi, hvor den sindslidende er angst for at færdes uden for hjemmet
alene. Enkelt fobi, hvor den sindslidende er angst i særlige situationer,
fx når han ser edderkopper, araknofobi. Og endelig social fobi, hvor
den sindslidende er angst for situationer med sociale sammenhænge.
Den sindslidende er angst i situationer, hvor han oplever sig vurderet
eller observeret af andre eller forestiller sig at blive udsat for kritik.
Panikforstyrrelser
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Ved panikforstyrrelser er det væsentlige symptom panikanfald. Panikanfald er en kort periode med et højt angstniveau, ubehag og anspændthed. Intensiteten topper inden for 15 minutter, men den sindslidende kan fortsat opleve ubehag og have en adfærd, der er påvirket
af anfaldet. Panikanfald kan være uventede og opstå pludseligt, eller
de kan være forbundet med bestemte situationer. Den sindslidende
kan være angst for at miste kontrollen, dø eller blive sindssyg.
Ved de første anfald af panikangst oplever den sindslidende ro
mellem anfaldene, men efterhånden som de tiltager i antal, vil der
opstå en forventningsangst, dvs. at den sindslidende bliver angst i forventning om et nyt anfald.

I

Det er imidlertid ikke nok kun at have viden om disse tilstande.
Sindslidende mennesker med andre diagnoser oplever også angst.
Den sindslidende, der lider af skizofreni, oplever en angst, der bunder
i den psykotiske tilstand. Den sindslidende, der lider af personlighedsforstyrrelse, oplever også angst, ligesom angst er en del af det at have
en depression. Derfor må du som social- og sundhedsassistent have en
bredere viden om angst, så du er i stand til at støtte alle sindslidende,
der oplever angst.

Angstniveauer

II
\Il

-l

!SI
-l
-l

m

Styrken af angst varierer. Det er ikke sikkert, at den sindslidende oplever samme styrke af angst, selvom situationen er den samme.
Angstens styrke kan defineres på forskellige måder. En af måderne
er at skelne mellem mild, moderat, stærk og panisk angst.
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Mild angst
Ved mild angst bliver den sindslidende mere opmærksom på sine
omgivelser, han fokuserer på stimuli fra omgivelserne. Evnen til at
opfatte ting og at lære nyt øges. Ved eksamen oplever de fleste en
mild form for angst. Denne angst gør os i stand til at tænke mere
klart, fokusere på at løse opgaven og gør, at vi yder en indsats, der er
bedre, end den vi normalt yder.

Moderat angst
Ved moderat angst sænkes indlæringsevnen, og man opfatter dårligere, hvad der sker. Den angste afledes let af angsten, men kan fastholdes i situationen og vil herigennem opleve en form for kontrol. Denne
oplevelse af kontrol kan gøre, at angstniveauet falder til mild angst.

Stærk angst
Ved stærk angst er den sindslidendes opfattelsesevne meget reduceret. Han opfatter specielle detaljer i situationen og kan vanskeligt
afledes fra sin angst. Den sindslidende kan ikl<e magte at gøre andet i
situationen end det, der mindsker hans angst. Det betyder, at den
sindslidende vil undvige det, han er angst for. Eller sagt med andre
ord, den sindslidende vil undvige "det værste, der kan ske". "Det værste, der kan ske" er det, den sindslidende er allermest angst for. Det er
det, han forestiller sig som billeder eller tanker.
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HVERDAGSBILLEDE

Jonas lider af skizofreni og angst. Lotte er social- og

sundhedsassistent og kontaktperson for Jonas, og de har en aftale om, at
Jonas skal hente Lotte, så de kan gå en tur. Men Jonas kommer ikke.
Lotte kommer ind på Jonas' stue. Han sidder på sin seng og lytter til
meget høj musik på sin discman. Jonas slukker først musikken, da han
ser Lotte. Lotte spørger Jonas, om han har glemt deres aftale, men han
svarer nej og kigger ned. Lotte spørger, hvad der er sket, siden han ikke
kom ind til hende som aftalt. Jonas fortæller, at han ikke kan forklare det.
"Jeg er bange, jeg er nødt til at høre musik ... for at det går væk. Jeg kan
VI
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ikke holde det ud ... jeg skal gøre alle de ting, jeg bliver presset," siger
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Jonas og begynder at græde. Lotte spørger: "Hvad er det værste, der kan
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ske?" "At jeg bliver psykotisk og kommer på den lukkede," svarer Jonas.
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I hverdagsbilledet oplever Jonas stærk angst. Jonas kan vanskeligt
afledes fra sin angst, og først da Lotte kommer ind i hans synsfelt,
afledes han fra at koncentrere sig om musikken, der hjælper ham til at
holde angsten på afstand.

Panisk angst
Ved panisk angst opfatter den sindslidende ikke andet end sin egen
angst. Det billede, han har af virkeligheden, er forvrænget. Den sindslidende kan måske slet ikke kommunikere med omgivelserne, eller
hans adfærd kan være uden formål. For eksempel kan han tale meget
og hurtigt eller gentage de samme bevægelser, fx frem og tilbage.
Dette kan i en vis grad aflede den sindslidende, så angsten letter.
Denne form for angst opleves ofte på lukkede afsnit, hvor den
sindslidende indlægges akut i en alvorlig krise eller psykotisk tilstand.
Angstskaia
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I kognitiv terapi måler man angst og andre følelser på skalaer fra Otil
10. Man spørger den sindslidende, hvor angst han er på en skala fra O
til 10, hvor nul er ingen angst og 10 er den voldsomste angst, han kan
forestille sig. Når man måler angst på denne måde, kan man se, om
den sindslidende oplever mindre angst ved bestemte former for støtte.
Den sindslidende kan registrere sin angst i et ugeskema. Det giver et
overblik over, hvordan angsten varierer hen over et døgn og hen over
en uge. Man kan opleve, at den sindslidende ændrer sin opfattelse af,
hvor angst han er, bare ved at kigge på skemaet.
Angstskalaen er den sindslidendes egen subjektive oplevelse af
angst. Du kan altså ikke sammenligne to sindslidendes angivelser af
angst. Angstskalaen giver et fingerpeg om, hvor stærk angsten er, men

I

din vurdering må også indeholde andre observationer, fx af sved,
pupilstørrelse, vejrtrækning, mangel på koncentration.
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Angst er en normal følelse

~

Oplevelsen af angst er både fysisk og psykisk

~

Jo mere angst undviges, jo værre bliver den

~

De typiske angstformer er generaliseret angst, fobisk angst og panikforstyrreiser
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Angst deles i niveauerne mild, moderat, stærk og panisk angst

~

Angst kan måles på en individuel skala.
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Angst og livskvalitet
Angst kan påvirke den sindslidendes livskvalitet i et meget stort omfang. Sindslidende kan opleve så intens angst, at de ikke tør forlade
deres bolig eller være sammen med andre mennesker. Men angst kan
lindres, og det er derfor vigtigt, at du som social- og sundhedsassistent kender til metoder, der kan støtte den sindslidende i at mestre sin
angst.
Selvom livskvalitet opleves og forstås individuelt, er det meget
sjældent, at sindslidende, der er angste, oplever livskvalitet. De oplever derimod hele tiden at være i alarmberedskab og dermed ikke at
have tid eller overskud til at opleve livet på en måde, der giver dem
livskvalitet.
Indhold og mening i livet

Angst påvirker i høj grad det indhold, den sindslidende har i sit liv.
Eller sagt på en anden måde - angst bliver en stor del af indholdet i
den sindslidendes liv, måske så stor en del, at der ikke er plads til
meget andet. Selvom aet er naturligt at undvige de ting, man er angst
for, giver det ikke den sindslidende ro. Som det tidligere er nævnt, er
forventningsangst lige så invaliderende som angsten i sig selv. Den
sindslidende vil bruge meget energi og tid på at undvige det, han er
angst for, og vil derfor blive bundet af at undgå angsten. Samtidig ved
vi, at undvigelse forstærker angsten. Det bliver derfor en ond cirkel for
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Figur 8.3.

Symptomer i den
sindslidendes
krop

Angstens onde cirkel

den sindslidende, der ikke oplever lettelse, men derimod bliver mere
og mere invalideret af sin lidelse. Se angstens onde cirkel figur 8.3.

HVERDAG5BILLEDE

Anne lider af angst. Hun er bange for at gå ud og for at

være sammen med andre mennesker. Anne opholder sig derfor i sin lejlighed hele dagen. Hun kan ikke købe ind, for hun tør ikke gå uden for
en dør. Bare hun tænker på at gå ud, får hun kvalme, sveder, ryster og får
kraftig hjertebanken. Anne tænker: "Det går ikke ... Jeg dør af det." Anne
har derfor lavet en aftale med sin nabo. Anne ringer til naboen og beder
ham købe det, hun mangler. Dette har nu stået på i et halvt år. Tidligere
har Anne haft et arbejde og deltaget i kurser på aftenskoler, men kan
ikke deltage nu på grund af angst for at gå ud.

.
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I hverdagsbilledet lider Anne af den form for angst, der kaldes agorafobi, angst for at færdes alene uden for hjemmet. Anne undviger den
angst for at gå ud fra sit hjem, som hun føler. Hun har involveret
naboen, der nu hjælper Anne med at undvige sin angst. Når Anne
undviger sin angst, bliver den værre.
Når den sindslidende er invalideret af sin angst og dermed er
hæmmet i at gøre det, han gerne vil, mister han indhold i livet. Menin-

I

gen med livet er forskellig fra person til person, og det er individuelt,
hvilken betydning vi lægger i "meningen med livet". Men når vores liv
ændrer karakter, og vi ikke kan gennemføre det, vi gerne vil, kan det
påvirke vores opfattelse af meningen med livet.
I hverdagsbilledet med Anne bliver Anne angst, bare hun tænker
på at gå ud. Hun kan derfor ikke arbejde og opretholde det liv, hun
tidligere har haft. Anne har mistet noget af det, der tidligere har fyldt
hendes hverdag. Samtidig med at Anne har mistet det, som udfyldte
hendes hverdag, har hun også mistet værdi for samfundet og sig selv.
Hvis Anne ikke kan gå på arbejde, har hun ingen lønindtægt. Anne vil
være nødt til at leve af dagpenge eller andre overførselsindkomster.
Det kan betyde, at Anne oplever sig selv som mindre værd og begynder at tænke ,jeg kan jo ikke noget" og ,jeg er ikke noget værd". Det
kan i sidste ende betyde, at Anne udvikler en depression.

øvELSE

,.

Find sammen to og to. I et rollespil er den ene Anne fra hverdagsbilledet, den
anden er social- og sundhedsassistent. Social- og sundhedsassistenten skal nu
forklare Anne, hvordan man kan forstå hendes angst ud fra den onde cirkel.
Brug 10 minutter og byt så roller.

Støtte
Når du skal støtte den sindslidende i at mestre sin angst, er det nødvendigt, at du har en god og stærk alliance med ham. Alliancen bygger på tillid og respekt og er forudsætning for, at du overhovedet kommer til at have en betydning for den sindslidende. Hvis ikke den sindslidende har tillid til dig og respekterer dig, får du ingen mulighed for
at støtte ham i at mestre sin sindslidelse.

HVERDAGSBILLEDE

Jens er sindslidende og er netop indlagt på en åben

afdeling på grund af stærkt invaliderende social angst. Jens tør ikke være
sammen med de andr~ på afdelingen og isolerer sig på sit værelse.
Social- og sundhedsassistenten Tina er kontaktperson for Jens. Tina opsøger Jens på værelset, hvor han sidder krummet sammen i den ene
ende af sengen med en walkman på. Tina kan høre musikken. Jens kigger op og tager hovedtelefonerne af. Han siger undskyld og rykker tættere til muren. Tina spørger, om hun må sætte sig på en stol, der står et
stykke fra sengen. Jens siger, at det er O.k.

>
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T: "Jeg vil gerne tale med dig."
J:

"Om hvad?"

T: "Jeg vil gerne vide, hvordan du har det:'
J:

"Dårligt, jeg er angst hele tiden - har du ikke læst min journal?"

T: "Jo, jeg har læst din journal, men jeg vil gerne høre din mening"
J:
;:o::
~

"Jeg er angst:'

T: "Er du angst nu?"

:'l

J:

co

T: "Hvis du skulle fortælle mig, hvor angst du er nu, og O var ingen
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angst, og 10 var den værste angst, du nogensinde har oplevet, hvor
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angst er du så?"
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"JA!"

J:

11

,,9.

T: "OK, du er angst svarende til 9 - Hvad går gennem hovedet på dig?"
J:

"Det ved jeg ikke."

\Il

-l

T: "Hvad er det værste, der kan ske?"
J:

"At aftenvagten kommer og siger, at jeg skal ind sammen med de
andre"

T: "OK - du tænker: 'Jeg er bange for, at aftenvagten kommer og siger,
at jeg skal ind til de andre', og så bliver du angst svarende til 9:'
J:
T:
J:

"Ja, det er rigtigt."
"Hvad mærker du i din krop?"
"Jeg ryster, mit hjerte hamrer derudaf, jeg er svimmel og har kvalme:'

T: "Så når du tænker: 'Jeg er bange for, at aftenvagten kommer og siger,
at jeg skal ind til de andre', bliver du angst svarende til 9 på skalaen
og mærker, at dit hjerte hamre derudaf, du bliver svimmel og får kvalme? Du er meget præcis og god til at beskrive, hvordan du har det,
når du er angst. Det er rigtig godt!"
J:

"Tak:'

T: "Hvad gør du for at hamle op med din angst?"
J:

"Jeg sætter mig herind og hører høj musik, men de andre skal ikke
komme herind, så derfor bruger jeg hovedtelefoner:'

T: "Hjælper det at høre høj musik?"
J:

"Ja, men jeg er stadig angst bagefter:'

T: "Det ser ud, som om du afleder dig selv fra angsten?"
J:

"Ja, det kan man vel godt kalde det:'

T: " Afledning er en meget effektiv måde til at reducere angst, men den
virker sjældent hele tiden, men man kan bruge andre midler til at
hamle op med sin angst - vil du høre om det?"
J:

"Jeg er villig til hvad som helst ... måske ... "

T: "Det, der virker godt mod angst, er at udsætte sig selv for angsten og
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opleve, at man kan hamle op med den. Det betyder ikke, at man

>

bare skal kaste sig ud i angstfyldte situationer, men det betyder, at vi
sammen kan lave et træningsprogram, hvor du lidt efter lidt lærer at
hamle op med din angst - hvad tænker du om det?"
J:

"Jeg er ikke meget for at udsætte mig selv for angsten - det betyder,
at jeg skal ind til de andre?"

,.

T: "Ja, det betyder, at du skal ind til de andre. Hvad er det værste, der
kan ske ved at gå ind til de andre?"
J:

"De ser, jeg ikke kan finde ud af noget."

T: "Hvordan kan de se det?"
J:

"Jeg ved ikke, hvor jeg skal sætte mig i stuen:'

T: "Er det normalt at se sig om efter et sted at sidde, når det er første
gang, man er i stuen?"
J:

"Tja - det er det:'

T: "Er det også normalt, hvis du kigger dig om efter et sted at sidde?"
J:

"Ja, det er det:'

T: "Tror du de andre vil tænke, at du ikke kan finde ud af noget?"
J:

"Nej, ikke når jeg ser sådan på det:'

T: "Hvis du tænker på denne måde, hvor angst er du så for at gå ind til
de andre?"

J:

"Ikke 9 mere, 3-4 stykker, jeg er lidt nervøs for at møde nye mennesker:'

T: "Det er et flot stykke arbejde, du har lavet. Du har reduceret din angst
med over 50% - jeg vil foreslå, at vi fortsætter med at arbejde på
denne måde."
J:

"Det er O.k. - det vil jeg gerne:'

Tillid
Tillid er både det at have tillid til sig selv og til andre. Når den sindslidende føler angst, vil tilliden til sig selv ofte lide et knæk, når den
sindslidende oplever, at han ikke er i stand til at hamle op med sin
angst. Han oplever, på et tankeplan, at der er ting, han ikke mestrer,
og bliver bekræftet i, at han ikke kan mestre sin angst. Tankerne, der
handler om selvet, er påvirket af den sindslidendes negative skemata
om sig selv. Tankerne om andre behøver ikke være negative, men er
det ofte. Det kan være svært at mangle selvtillid og samtidig tro på, at
andre vil hjælpe en til at få det bedre. Det betyder, at du må arbejde
for den tillidsfulde relation og alliance, der er nødvendig for at kunne
støtte den sindslidende i at mestre sine problemer og opnå livskvalitet.
I hverdagsbilledet med Tina og Jens viser Tina, at hun er til at stole
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på. Hun støtter Jens i at mestre sin angst og roser Jens for det store
arbejde, han udfører med sig selv. Jens oplever situationen som positiv, han er glad for den støtte, han har fået af Tina, og vil gerne fortsætte med at arbejde på denne måde. Det viser, at Jens har tillid til
Tina, og at der er skabt et håb. Tina har ved sin støtte vist Jens, at det
kan lade sig gøre at reducere angst. Jens har derfor et håb om og en
tro på, at det kan Tina hjælpe ham med. Det er vigtigt, at Tina og Jens
i næste samtale åbent taler om, at den måde, de arbejder på, kan
reducere Jens' angst, men at man ikke kan forvente fremskridt hele
tiden eller udelukkende fremskridt. Det er naturligt, at der er stilstand
i udviklingen, eller at Jens i perioder, der bliver kortere og kortere,
oplever tilbageskridt. Hvis Tina og Jens ikke får talt om det, så vil det
tillidsforhold, der er ved at blive opbygget som en del af alliancen
mellem dem blive brudt, når Jens oplever tilbageskridt eller stilstand.
Men hvis Tina har gjort Jens opmærksom på det, vil en situation, hvor
Jens oplever tilbagegang, kunne styrke alliancen mellem Tina og Jens
og være med til at fastholde den tillid, Jens har til Tina.
Respekt

Det er meget vigtigt, at du respekterer den sindslidende. Hvis du ikke
gør det, vil du opleve afvisning, og du får ikke mulighed for at støtte
den sindslidende i at mestre sine problemer.
De handlinger, som den angste sindslidende foretager, er det bedste bud på en løsning eller en mestring af de problemer, han har. Det
betyder derfor uendeligt meget, at du respekterer og anerkender disse
handlinger, som forsøg på at mestre. I hverdagsbilledet viser Tina, at
hun respekterer Jens. Tina roser Jens for, at han selv har medvirket til,
at hans angst er reduceret med over 50 %. Det er ikke dig, der skal
vurdere kvaliteten eller effekten af handlingerne. Men du skal spørge
og være nysgerrig efter, hvordan effekten af handlingerne har været.
Det er den sindslidende selv, der skal afgøre, om hans handlinger har
vist sig at være effektive til at mestre angst. I en fælles dialog - som du
har ansvaret for - skal I sammen undersøge, hvordan den sindslidendes handlinger i forhold til at mestre sin angst har virket. Det betyder,
at du må spørge undersøgende og fordomsfrit til det, den sindslidende har foretaget sig for at mestre sin angst. Du må stille spørgsmål,
der ikke fordømmer og nedgør den sindslidende, og derigennem vise,
at du respekterer ham og hans værdier. I hverdagsbilledet afslutter
Jens og Tina deres samtale med en ny aftale om at arbejde videre på
den samme måde. Det viser, at de respekterer hinandens værdier, og
at specielt Jens har tillid til Tina.
204
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Kontakt med det angste menneske
Når du skal skabe kontakt til den sindslidende, anvender du empati.
Du skal kunne forholde dig objektivt til den sindslidendes følelser og
fortællinger. Hvis du møder den sindslidende, der lider af angst, med
sympati i stedet for empati, vil du kunne forværre hans tilstand. Den
sindslidende, der er angst, vil som tidligere nævnte undvige det, der
er svært eller angstprovokerende. Du kan med sympati for den sindslidende komme til at støtte den sindslidende i undvigelsen.
Angst smitter, derfor vil du opleve, at du kan mærke den angst,
som den sindslidende oplever. på den måde kan I forstærke hinandens
angst. Du skal derfor i din holdning og adfærd vise den sindslidende,
at du kan håndtere hans angst, og at du vil støtte ham i at kunne opnå
det samme.
Hvis du overvældes af den sindslidendes høje angst og synes, at
det er synd at udsætte ham for opgaver, kommer du let til at overtage
dem for ham. Hvis du overtager opgaver for den sindslidende, mister

II
\Il

-l

lSl

-l
-l

m

<
m
C

»
Z

"
\ Il

-l

Figur 8.4.

Angst "smitter"
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han færdigheder og lærer, at andre kan løse opgaverne for ham. Når
du på denne måde kommer til at støtte den sindslidende i at undvige
det, der gør ham angst, er du med til at gøre hans sindslidelse værre.
Det, der hjælper på angst, er at udsætte sig for angsten på en sådan
måde og i så små skridt, at man oplever at kunne mestre den. Dette
får den sindslidende jo ikke mulighed for, hvis du udfører de opgaver,
der gør ham angst.
Hvis du derimod arbejder med empati og kan sætte dig i den sindslidendes sted, forstå ham for derefter at fortælle ham om din forståelse, så er du på vej til at skabe en bæredygtig kontakt. Den sindslidende vil i sin kontakt med dig turde udtrykke det, der er allersværest for ham, fordi du har vist, at du forstår ham og er i stand til at
kommunikere denne forståelse tilbage til ham. Det vil derfor også
være en lettere opgave for dig at stille krav til den sindslidende om at
udsætte sig selv for angst i små planlagte eksponeringer og dermed
blive bedre til at mestre sin angst.

00

Kontaktpersonens opgaver ved angst

Når du arbejder som kontaktperson for den sindslidende med angst,
er der flere opgaver, der er vigtige. En af de vigtigste opgaver er at
undervise den sindslidende i, hvad angst er, hvordan den viser sig,
hvilket forløb angst har, hvilke muligheder der er for behandling, og
hvilken rolle du har i disse sammenhænge. Dette er udgangspunktet
for den relation, der er mellem dig og den sindslidende. Relationen
bygger på respekt og tillid. Er der ingen respekt eller tillid, er der
ingen kontakt, og dermed er der ingen mulighed for at støtte den
sindslidende til at opnå en højere livskvalitet eller bevare den, han
har.
Som kontaktperson for en person, der er angst, vil du opleve, at
han anvender forsvarsmekanismer. Typiske forsvarsmekanismer ved
angstlidelser er fortrængning, rationalisering, projektion, regression
og benægtelse. Når du som kontaktperson møder sindslidende, der
anvender disse forsvarsmekanismer for at beskytte deres ego, kan du
opleve, at du ikke er god nok. Hvis det sker, er det vigtigt, at du tager
det op med dine kolleger og modtager supervision eller sygeplejefaglig vejledning.
Indledningsfasen
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I indledningsfasen arbejder du sammen med den sindslidende om at
etablere en alliance, der bygger på tillid og respekt. Samtidig er det i
indledningsfasen, at I laver aftaler for samarbejdet.
Samarbejdet mellem dig og den sindslidende tager udgangspunkt i
en problemformulering. I opstiller en problemliste, hvor den sinds-

I

lidendes problemer er prioriteret i rækkefølge med den vigtigste først.
Hvis du og den sindslidende er uenige om, hvad der er et problem, er
det den sindslidende, der afgør det. Tanken bag dette er, at det er
nødvendigt, at den sindslidende kan se, at det er et problem, ellers er
han ikke motiveret for at arbejde med problemet eller ændre den
måde han tænker, føler og handler på i forhold til problemet.
Problemer beskrives, så det fremgår, i hvilke situationer det er et
problem, hvor ofte det er et problem, og hvordan det viser sig. Til
hver situation angives, hvilke tanker den sindslidende havde, hvilke
følelser og deres styrke på en skala fra 0-10, hvilke kropslige oplevelser den sindslidende havde, og hvordan han handlede. Dette arbejde
kan sammenfattes i det, der kaldes registrering af kritiske situationer.
For hvert enkelt problem, den sindslidende har, opstilles mål. Det
er vigtigt, at I formulerer målene præcist. En måde at formulere præcise mål på er at huske, at mål skal være USMARTE (se figur 8.5.).
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U dviklende

S pecifikke
Målbare

A

ccepterede af den sindslidende

R ealistiske
Tidsangivende

E valueres efter den fastsatte tid
Figur 8.5. USMARTE mål

på denne måde ved I begge, hvornår den sindslidende har opnået det,
der var målet for den støtte, du giver ham.
Bearbejdningsfasen

I bearbejdningsfasen er det din opgave som social- og sundhedsassistent at støtte den sindslidende, der lider af angst, og målet er, at han
opnår en større livskvalitet.
Det kan du gøre ved'at klarlægge følgende:
ea., Hvilken type af angst er der tale om?
ea., Hvilken styrke har angsten?
ea., Optræder angsten i specielle situationer?
ea., Hvordan oplever den sindslidende angsten?
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Udgangspunktet for samarbejde med den sindslidende er det sidste
punkt. I starter med at arbejde på det problem, den sindslidende finder vigtigst. Der, hvor den sindslidendes motivation er størst, har jeres
fælles arbejde størst sandsynlighed for at lykkes. Det kan dog godt
være, at det viser sig, at andre problemer må løses før det valgte problem, men løsningen af dem er så en del af vejen mod at løse det vigtigste problem.

HVERDAGSBILLEDE

Hans er sindslidende og lider af agorafobi. Hans er i

øjeblikket uden bolig. Han sagde sin lejlighed op, fordi han også begyndte at blive angst i den. Hans tænkte, at hvis han fik en ny bolig, ville angsten forsvinde. Dette skete imidlertid ikke, og han blev for et døgn siden
indlagt på et åbent psykiatrisk afsnit. Hans er nu angst og har opholdt sig
meget på sit værelse
Hans største problem er hans manglende bolig. Den overskygger alle
andre problemer. Jette, der er social- og sundhedsassistent, taler med
Hans om problemlisten. Problemlisten ser ud som følger:
Problemliste for Hans

1. Bolig
2. Økonomi - dagpenge i øjeblikket
3. Mangler job
4. Ingen venner
5. Angst for at komme ud
"Hvordan tager man så udgangspunkt i det vigtigste problem for Hans?"
tænker Jette. Jette mødes med Hans, og de taler sammen om, hvad man
skal gøre for at få en bolig. Hans fortæller, at man skal skrives op i boligselskaber og aktivt søge efter en bolig, man kan evt. købe en bolig, men
det er måske lidt for dyrt. Hans nævner flere forhold, der kræver, at han
kan tage ud fra afdelingen. Da Jette spørger til dette, rynker Hans panden
og ser eftertænksom ud. Jette spørger et efter et til de andre punkter. Det
viser sig, at alle punkterne i et eller andet omfang kræver, at Hans kan
komme ud fra afdelingen og på sigt kan komme ud fra den bolig, han
får. Jette og Hans flytter derfor punkt nummer 5 op som det vigtigste
punkt.
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I hverdagsbilledet viser det sig, at Hans ikke har tænkt på, at for at
løse de problemer, der er opstillet, er det nødvendigt, at han kan
komme ud fra afdelingen og siden fra boligen. Jette har tænkt over
dette og har set problem nr. 5 som det væsentligste. Det taler de sammen om og reviderer derefter problemlisten.

Afslutningsfasen

Afslutningsfasen har stor betydning for den sindslidende, der lider af
angst. Et af målene for afslutningsfasen er at arbejde med forebyggelse af tilbagefald. Det betyder, at den sindslidende skal styrkes i at
anvende de redskaber eller muligheder, han har for at handle, så
angsten mestres. Hvis den sindslidende ikke selv bliver i stand til at
mestre sin angst, men derimod bliver afhængig af, at personalet handler for ham, har de ikke magtet at hjælpe ham.
Afslutningsfasen begynder ved starten af samarbejdet mellem den
sindslidende og personalet. Allerede ved den første samtale afklarer
du sammen med den sindslidende, hvad målet med samarbejdet er.
Hvor skal I hen? Og hvordan kommer I dertil?
Fokus i afslutningsfasen er, at den sindslidende får succesoplevelser med at kunne mestre sin angst. Han skal i denne fase af jeres samarbejde opleve, at det er ham selv, der mere og mere overtager og er
den, der har kontrollen over angsten. Ved at den sindslidende oplever
at kunne mestre sin angst, bliver han styrket og oplever større selvtillid.
Det betyder, at du skal støtte den sindslidende på en sådan måde,
at han bliver selvstændig og uafhængig af andre i større grad end tidligere.
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Kommunikation

Kommunikation med den sindslidende, der lider af angst, har stor
betydning. Den sindslidende er opmærksom på mange signaler og tolker situationer, hvor I er sammen, ud fra de erfaringer, han har med
sig. Det betyder, at du hele tiden bliver observeret af den sindslidende, der vil vide, om han kan stole på dig.
Nonverbal
kommunikation

Dit kropssprog viser, hvad du står for, hvilke værdier du har, og det
afslører dine følelser. Sindslidende mennesker er vant til at være i
omgivelser, hvor intense følelser er en stor del af hverdagen, de er
derfor gode til at aflæse andres følelser, men har svært ved at kende
deres egne. Du kan derfor opleve, at den sindslidende ved, hvordan
du har det følelsesmæssigt. Det kan nogle gange overrumple os. Vi er
derfor nødt til at forhol~e os til vores egne tanker og følelser, fordi de
viser sig i vores adfærd.
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HVERDAGSBILLEDE

Karen er social- og sundhedsassistent og arbejder i

distriktspsykiatrien. Karen skal være kontaktperson for Ole, der er sindslidende og har en depression. De mødes første gang, inden Ole udskrives
fra en åben psykiatrisk afdeling på sygehuset. Ole kommer sammen med
sin kontaktperson på sygehuset, Frida.
Karen lytter intenst til det, Ole siger. Hun læner sig frem, sidder med
rynket pande og holder den ene hånd op foran munden, så læner hun
sig tilbage med begge arme krydsede foran kroppen for så igen at læne
sig frem på samme måde som før.
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........
m

svarer: "Næ - hvorfor tror du det?" Frida fortæller Karen, hvordan hun
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oplever, at Karen sidder og ser meget bekymret ud med rynket pande og

Frida siger til Karen "Du ser meget bekymret ud, er du det?" Karen
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hånden for munden. Karen svarer, at det har hun ikke tænkt over, og

"....

ændrer sin adfærd til at smile og nikke, når Ole taler.
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I hverdagsbilledet er det tydeligt, at Karen ikke har tænkt over, hvordan hun ser ud under samtalen. Da hun bliver opmærksom på det, er
hun i stand til at ændre sin adfærd og være mere imødekommende
over for Ole.
Frida er klar over, at Ole kan tolke Karens adfærd som udtryk for
bekymring og måske afvisning. Frida er klar over, at Ole sandsynligvis
ikke selv vil spørge til Karens adfærd, men måske vil vende det mod
sig selv og tænke, at det er hans egen skyld. Derfor støtter Frida Ole
ved at spørge til Karens adfærd.
Kongruens i
kommunikationen

Verbal kommunikation
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Angst handler om, at der vil ske noget frygteligt i fremtiden. Når det
er det grundlæggende tankemønster, har du som social- og sundhedsassistent en særlig opgave i forhold til den sindslidende. Du skal
være det trygge fundament i den sindslidendes verden. Du skal være
tydelig i din kommunikation. Du skal sige, hvad du mener, og der skal
være kongruens, dvs. at dine ord skal stemme overens med det, du
gør.
Når du taler med dfn sindslidende, der er angst, vil du med stor sandsynlighed opleve, at du har løsningen på, hvordan han kommer af
med sin angst. Det er godt og vigtigt, at du kan se en måde, hvorpå
den sindslidende kan reducerer sin angst, men det, der betyder allermest, er, at den sindslidende også kan se en måde at reducere angsten
på. Derfor er en del af din opgave, når du støtter den sindslidende,
der er angst, at støtte ham på en sådan måde at han selv kan finde
vejen til mindre angst. Det betyder ikke, at den angste person skal
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Figur 8.6. Inkongruent kommunikation svækker troværdigheden i budskabet

overlades til sig selv, men at du skal tilbyde forskellige måder at støtte
ham på. Det er så den sindslidende, der vælger, hvilken måde der passer til ham.
Du skal derfor i din verbale kommunikation være klar og tydelig.
Hvis du ikke er klar og tydelig, kan den sindslidende ikke vælge på et
ordentligt grundlag.

HVERDAGSBILLEDE

Poul er sindslidende og lider af generaliseret angst.

Poul har underliggende formodninger, der siger:
"Det er vigtigt, at alle kan lide mig".
"Det er forfærdeligt, hvis andre ikke kan lide mig".
"Jeg er nødt til at gøre det godt for andre".
"Det er farligt, hvis jeg tager hensyn til mig selv".
Poul sidder sammen med sin kontaktperson Mads, der er social- og
sundhedsassistent, i samtalerummet. Mads vil undersøge, hvilke strategier Poul har haft for at mestre sin angst. Mads spørger Poul, om han kan
fortælle om den sidste situation, hvor han oplevede angst, og hvad han
gjorde.

>
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P: "Det var sammen med min søster og hendes veninde:'
M: "Hvor var det henne?"
P: "På en cafe i København:'
M: "Hvad skete der helt præcist?"
P: "Min søster købte cappuccino tilos alle tre, men hendes veninde
sagde, at hun hellere ville have haft cafe au lait, da hun havde smagt
cappuccinoen:'
M: "Hvad tænkte du?"
P: "Åh nej, det er ikke godt ... Jeg køber cafe au lait til hende."
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M: "Hvad følte du?"

m

P: .,Jeg blev nervøs og rystede:'
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M: "Du blev angst? Hvor meget angst oplevede du på en skala fra O til
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10, hvor O er ingen angst, og lOer den voldsomste angst, du kan
forestille dig?"
P: .,Ja, jeg blev angst - på en 8-9 stykker."
M: "Hvad mærkede du i din krop?"
P: "Jeg rystede, så jeg spildte kaffen på mine bukser, så rødmede jeg og
begyndte at stamme, da jeg spurgte, om jeg skulle købe cafe au lait
til min søsters veninde."
M: "Hvad tænkte du så?"
P: "Jeg tænkte, åh nej - nu kan de ikke li' mig. De tænker, at jeg er
psykisk syg og ikke kan drikke ordentligt - jeg taler mærkeligt. Det er
pinligt, jeg må væk herfra:'
M: "Hvad gjorde du?"
P: .,Jeg rejste mig og gik hurtigt ud uden at sige noget - min søster
kom efter mig, men jeg ville ikke tilbage, det var for pinligt:'
M: "Er det et mønster, du genkender fra andre situationer?"
P: "Ja, jeg går altid, når det bliver pinligt:'
M: "Lad mig opsummere det hele ... Hvis du sidder i en situation
sammen med andre, så er det vigtigt, at de kan lide dig, og at der
ikke er nogen, der er utilfredse. Hvis det sker, tænker du: 'Jeg må gøre
noget, så de bliver glade og tilfredse igen'. Men din angst er så stor,
at du begynder at stamme. Det betyder, at du kommer til at opleve
det, der sker, sqm pinligt for dig. Og så tænker du: 'Jeg må væk herfra' og går uden at fortælle de andre, hvorfor du går - Er det rigtigt
forstået?"
P: "Ja, det er præcis det, der sker:'
M: "Er du tilfreds med det, du gør?"
P: "Nej, det er ikke godt:'
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M: "Som jeg forstår det, så oplever du en fare for, at de ikke kan lide
dig. Det er naturligt, at man ikke har lyst til at være sammen med
andre, der ikke kan lide en.
P: "Det lyder rigtignok - men min søster kan jo godt li' mig:'
M: "Men du tænker 'det er pinligt - jeg må væk herfra'. Betyder det
noget?"
P: "Ja, det er som med de andre negative automatiske tanker, jeg skal
lære at tænke noget andet, noget mere konstruktivt:'
M: "Det kunne være en løsning - hvordan ville det være at kunne
\Il

det?"
P: "Fantastisk."
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I hverdagsbilledet anerkender Mads Pouls handlinger, han stiller åbne
spørgsmål, der giver Poul mulighed for at svare bredt. Samtidig opsummerer Mads flere gange og viser dermed Poul, hvad der sker i
situationen, og formidler sin forståelse videre til Poul. Mads undersøger samtidig, om han forstår Poul. Hvis ikke det, Mads fortæller
Poul, er rigtigt, vil Poul protestere. Mads støtter Poul i at få indsigt i
sine tanker, følelser, kropslige symptomer og handlinger.
Dagsorden
for samtale
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I kognitiv terapi arbejder man med dagsorden for de samtaler, kontaktpersonen har med den sindslidende. Dagsordenen kan se ud som i
figur 8.7.

K

onkret dagsorden

o plysninger om den sindslidendes humør lige nu
G

ensynsglæde - byg bro fra sidste samtale for at skabe kontinuitet

N

u skal I være enige om dagsordenen - forhandling af emner på
dagsordenen
ntervention. Se på det hjemmearbejde, den sindslidende har lavet
- for eksempel analyse af kritiske situatIoner, adfærdseksperimenter

T

est hypoteser - du kan fremlægge dine tolkninger som hypoteser
for den sindslidende, som sammen med dig afgør, om de er rigtige

I

aftaler en ny hjemmeopgave

V

urdering og feedback

Figur 8.7.

Eksempel på
dagsorden
for kognitiv
samtale
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Det er ikke alle samtaler, der følger denne dagsorden. De mere uformelle samtaler er uden dagsorden, men den terapeutiske kommunikation foregår efter denne dagsorden.
Strukturering

Du kan som social- og sundhedsassistent hjælpe det menneske, der
lider af angst, ved at strukturere hans dagligdag. Hvis den sindslidende oplever, at fremtiden er overskuelig og forudsigelig, vil hans angst
reduceres. Du kan hjælpe på flere måder. Arbejder du som kontaktperson i distriktspsykiatrien, kan du fx sammen med den sindslidende
bruge aktivitetsplanlægning.
Aktivitetsplanlægning kan foregå på et ugeskema eller en kalender. Hvis den sindslidende er dårligt fungerende, kan et ugeskema
være en fordel, mens det for en sindslidende, der er mindre angst, kan
være en mere anvendelig løsning at anvende en kalender. En kalender
er let at have med sig, det er et accepteret redskab til at strukturere sit
liv og huske aftaler med, den kan fungere som dagbog og dermed
bevare data, som kan være vigtige i arbejdet med den sindslidende.
Endelig kan man få kalendere, hvor ugeskemaet kan kopieres og sættes ind i.
Det kan være nødvendigt at strukturere så meget for den sindslidende, der er angst, at det er den enkelte situation, der skal struktur
på. Det kan være, når den sindslidende skal spise, i bad eller have
samtaler med dig som kontaktperson.

HVERDAGSBILLEDE

Anna er specielt angst ved måltiderne, hvor hun er

bange for at gøre noget forkert, så de andre sindslidende på afdelingen
griner og morer sig på hendes bekostning. Når Anna skal spise i spisestuen, har det tidligere været meget forvirret og usammenhængende.
Anna er kommet ind i spisestuen, har sat sig og rejst sig fra sin plads og
gået frem og tilbage på gangen. Annas kontaktperson har hentet hende
tilbage til bordet. Når Anna skulle tage maden, har hun bare hældt det
over på tallerkenen uden at tænke over, hvad det var. Flere gange har
Anna fået sovs på salaten eller har fyldt tallerkenen med kød.
Anna har aftalt en struktur for måltiderne med sin kontaktperson.
Anna skal se på kostplanen, hvad de skal have til middag. Hun skal gå
ind i spisestuen sammen med en fra personalet. De skal sidde ved siden
af hinanden, Anna skal bede om de ting, hun gerne vil have. Personalet
skal støtte Anna i at blive ved bordet, selvom hun bliver angst. På længere sigt skal Anna kunne gennemføre måltiderne alene.
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Struktur på en
psykiatrisk
afdeling

på en psykiatrisk afdeling kan man skabe en struktur, der gælder hele
afdelingen og ikke kun den enkelte sindslidende. Det giver mulighed
for at have et angstreducerende miljø, hvor de sindslidende på grund
af forudsigeligheden ved, hvad de skal hvornår, og derfor er mindre
angste. Imidlertid kan denne struktur i sjældne tilfælde være angstfremmende. Strukturen kan som i Annas tilfælde fremme angst. Anna
er bange for, hvad der vil ske ved måltiderne. Måltiderne er fastlagt i
afdelingens struktur, hvilket gør, at Anna kan forudse, at hun nu bliver angst. Når du er kontaktperson for en sindslidende, der er angst,
skal du grundigt vurdere, hvordan miljøet indvirker på den sindslidendes angst.
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Stimulering og motivation

C

Som social- og sundhedsassistent kan du stimulere den sindslidende
til udvikling. Du kan stimulere ved at støtte den sindslidende i at
udvikle de ressourcer, han mangler for at opleve livskvalitet og mening i livet. Det kan fx være sociale færdigheder, mestringsstrategier
for angst eller at stimulere den sindslidende til at udvikle et stærkere
ego eller et mere realistisk og sundt syn på sig selv.
Motivation er væsentligt i støtten til den sindslidende, der lider af
angst. Når den sindslidende er angst for det, der kan ske i fremtiden,
og en del af behandlingen er at udsætte sig for det, man er angst for,
kræver det, at du som social- og sundhedsassistent er i stand til at
motivere den sindslidende, så han tør tage udfordringen op og udsætte sig for det, han frygter allermest.
En måde at motivere den angste på er at lade ham opleve sejre. For
hver enkelt lille sejr, den sindslidende får, vil hans selvtillid og selvværd vokse, og jo mere motiveret vil han være for at arbejde videre
sammen med dig for at kunne mestre sin angst. Du kan som metode
anvende forstærkning, der bruges i kognitiv terapi. Du kan forstærke
den angstes adfærd ved at tilføre ham positive følelser gennem ros og
opmuntring. Det betyder, at du skal være god til at se det positive i
mange forskellige situationer.
HVERDAGSBILLEDE
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Henning er 48 år. Henning er så angst, at han ofte drikker

op til 20 øl dagligt, ryger hash og tager heroin og ecstacy for at kunne
holde sin tilværelse ud. Man kan sige, at han bedøver sig selv.
Henning er i antabusbehandling for ikke at drikke alkohol. Han har
sammen med sin kontaktperson planlagt en tur til byen for at handle. De
har sammen undersøgt på tankeplan, hvad der kan ske, der vil forhindre
Henning i at gennemføre turen. De har udarbejdet strategier for, hvad
Henning kan gøre for ikke at "bedøve sig" væk fra sin angst.
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Henning tager til byen, og han bliver meget angst. Han kan ikke finde
ud af, hvad han skal gøre, så han går automatisk ind i Brugsen og køber
seks elefantøl, som han drikker hurtigt. Henning tænker, at når han er faldet i, kan han lige så godt fortsætte. Henning kommer tilbage til afdelingen efter 24 timer. Han er påvirket og har en promille på over 2. Henning
sover rusen ud og taler med sin kontaktperson Bodil om det, der er sket.
Bodil roser Henning for at være kommet tilbage til afdelingen. Det viser, at
han fortsat er interesseret i behandling. Henning har afleveret en urinprøve, da han kom tilbage til afdelingen. Den viser, at Henning har røget hash,
der er også ecstacy og amfetamin i urinprøven, men ikke rygeheroin. Bodil
roser Henning for, at han ikke har røget rygeheroin som tidligere.
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Netværksarbejde

Netværksarbejde ved angstlidelser er af stor betydning. Netværket kan
uden at ønske eller vide det støtte den sindslidende i at forblive angst.
Ægtefæller overtager ofte flere opgaver, samtidig med at den sindslidende bliver dårligere og mere angst. Dette er en del af angstparadokset. Jo mere vi undviger, jo mere angste bliver vi.
Psykoedukation til pårørende er med til at forebygge, at de fastholder den sindslidende i at undvige angsten. I psykoedukationen undervises de pårørende sammen med den sindslidende i, hvad angst er,
hvordan den udvikles, og hvordan den fastholdes. De undervises i,
hvilke mestringsstrategier den sindslidende kan anvende, og hvordan
de kan støtte den sindslidende i at fastholde de færdigheder, han har
opnået gennem behandlingen.
Der er flere fordele ved, at den sindslidende og pårørende deltager
sammen. Den sindslidendes psykiske lidelse bliver afdramatiseret, når
de pårørende bliver undervist i sammenhængen mellem den sindslidendes adfærd og den psykiske lidelse. Den følelsesmæssige stemning, som de pårørende skaber i den sindslidendes miljø, "expressed
emotions", bliver mindre. De pårørende kan gennem en større forståelse for de pinefulde oplevelser, den sindslidende har, ændre deres
adfærd og fx være mere imødekommende eller, når det handler om
angstlidelser, undgå at støtte den sindslidende i at undvige det, han er
angst for. Samtidig vil de pårørende få viden om, hvad den sindslidende arbejder med sammen med personalet i psykiatrien, og hvordan
han gør det. Dette kan igen være med til at ændre på de myter, der er
omkring psykiatrien. For eksempel: "Alle sindslidelser skyldes en dårlig barndom" eller "personalet mener, at den sindslidende er vred på
sine forældre".

I

Når den sindslidendes netværk får indblik i disse vigtige sammenhænge om årsager til lidelsen og behandling, har de også mulighed
for at hjælpe den sindslidende til at se ressourcer, der kan støtte ham i
at gennemføre behandlingen og opnå større livskvalitet.
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Angst påvirker den sindslidendes livskvalitet
Angst kan dominere i den sindslidendes liv
En solid alliance, der bygger på respekt og tillid, er et nødvendigt udgangspunkt for arbejdet med den sindslidende, der oplever angst
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I indledningsfasen opstilles "USMARTE" mål
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I bearbejdningsfasen er udgangspunktet: "Hvordan oplever den sindslidende angsten?"
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Afslutningsfasen begynder ved starten af samarbejdet

~

Kommunikationen med den angste skal være tydelig og præcis

~

Struktur og forudsigelighed kan reducere angst

~

Netværksarbejde forbedrer den sindslidendes muligheder.
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Kapitel 9.

Støtte ved psykoser
En psykose er en bestemt samling af symptomer, som indgår i en række psykiatriske sygdomme, nemlig skizofreni (kapitel 18), paranoid
psykose (kapitel 19), akutte forbigående psykoser (kapitel 20) og
affektive sindslidelser (kapitel 21).

Hvad er en psykose?
Når et menneske er psykotisk, vil det sige, at han er jeg-svag, så hans
jeg-funktioner svigter i forskellig grad (se kapitel 3). Det psykotiske
menneske vil altid have svigt i den jeg-funktion, der hedder realitetstestning, dvs. at han ikke er i stand til at skelne mellem, hvad der er
fantasi, og hvad der er virkelighed. Han kan blive i tvivl om, hvor
grænsen mellem ham selv og andre går, og kan derfor have en ringe
kropsbevidsthed og problemer med at skelne mellem egne og andres
tanker. Endelig kan det psykotiske menneske have svært ved at skelne
mellem tanke og handling, så han kan være overbevist om, at det, han
har tænkt, også er noget, der faktisk er sket.
Manglende sygdomserkendelse

Et særligt udslag af den manglende realitetstestning er, at et psykotisk
menneske ofte har manglende sygdomserkendelse. Han mener ikke,
at han fejler noget, og andres forsøg på at få ham til at søge hjælp, virker derfor komplet irrelevante for ham. Et menneske, der har manglende sygdomserkendelse, kan være meget svært at motivere til at
søge behandling for sin sindslidelse.
Psykotiske symptomer

De psykotiske symptomer opstår i kølvandet på de svigtende jeg-funktioner. Symptomerne er hallucinationer, vrangforestillinger og influensfænomener, og er beskrevet i kapitel 18.
Hallucinationer

Vrangforestillinger

Hallucinationer er tegn på manglende realitetstestning, fordi mennesket med psykose ikke kan skelne, hvilke sanseindtrykder stammer
fra ydre påvirkninger, og hvilke der stammer fra hans eget indre.
Vrangforestillinger er udtryk for manglende realitetstestning, fordi de
består af tanker, der ikke kan relateres til faktiske forhold i omgivelserne, men som udelukkende er det psykotiske menneskes egne private forestillinger.

221

J~G

U/'oR Da- GODT)

HV'S BARE Da- iKKE
"MfORPE~,
DER I<0MMER 'FRA
f=}ERNSYtlET !

J,fVORPAN HAR
PU PET i PAG?

)

\Il

-l
~
-l
-l

m

<

m
C
"ti
\Il

-<

;o:

O
\Il

m
;:ll

Figur 9.1.

Influensfænomener

Influensfænomen

Influensfænomener er tegn på manglende realitetstestning, fordi det
psykotiske menneske ikke kan skelne mellem, hvilke impulser der
kommer udefra, og hvilke der ikke kan henføres til udefrakommende
påvirkninger. Det kan fx dreje sig om, at han føler, at andre menneskers tanker overføres til ham. Eller at han påvirkes af usynlige stråler,
fx fra ventilationskanaler, men som ikke kan observeres eller måles.
Den sindslidendes oplevelse af psykosen
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Forestil dig, at du vågner en morgen og opdager, at der ikke er andre
mennesker omkring dig. Du er helt alene i hele verden, og du ved
ikke, hvor de andre mennesker er blevet af. Det er den oplevelse, som
Palle i børnebogen Palle alene i verden har. Forestil dig dernæst, at der
kommer gnister op af gulvet, som er signaler til dig om, at en truende
fare nærmer sig. Du ved ikke, hvilken fare det er, kun at du ikke kan
flygte fra den. Du hører en stemme, der siger til dig, at du ikke må
spise maden, som står i dit køleskab, fordi den er blevet forgiftet i nattens løb, men at det er i orden, at du drikker de sodavand, der ikke er
åbnet endnu. Stemmen fortæller dig, at du er i fare, fordi du er særligt
udvalgt som den mest klarøjede af hele menneskeslægten. Du skal
derfor beskytte dine øjne bag solbriller, så dine fjender ikke kan se
dine klare øjne.

Hvis du kan leve dig ind i denne fantasi, har du en lille forestilling
om, hvordan det er at være psykotisk. Psykosen river den sindslidende
væk fra den virkelighed, som de fleste mennesker deler og har en fælles opfattelse af. Det psykotiske menneske lever i en privat verden,
hvor genstande, personer eller lyde har en ganske særlig betydning,
som kun han forstår.

HVERDAGSBILLEDE

Albert har været psykotisk, siden han var teenager. Han

bor i egen lejlighed og får støtte fra det distriktspsykiatriske center i kommunen. Hans kontaktperson er social- og sundhedsassistenten Thomas,

I

•

som igennem flere år er kommet regelmæssigt på besøg hos Albert. I
begyndelsen undrede Thomas sig over, at Albert flere gange om ugen tog
ud til Vestre Fængsel og spurgte efter tre piger ved navn Cecilie, Charlotte
og Carina. Hver gang fik han af vagten at vide, at der ikke var nogen piger
med disse navne, som kendte Albert. Thomas spekulerede meget over,
hvorfor Albert blev ved med at lede efter pigerne. Lidt efter lidt har
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Thomas fået et indblik i Alberts forestillingsverden: Albert tror fuldt og
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fast på, at Cecilie, Charlotte og Carina er trillinger, som han har lært at
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kende, fordi han har været deres psykoterapeut. De tre piger har været
udsat for vold og misbrug i deres barndom og er uretmæssigt blevet
fængslet, fordi de vil afsløre voldsmanden. Albert fortæller: "Cecilie,
Charlotte og Carina er uskyldige og rene mennesker, det kan man jo se
af deres navne, som er glimtenavne:' Det er nu Alberts opgave at få de
tre piger ud af fængslet og lade dem flytte ind i den villa, han ejer nord
for København. I denne villa skal de alle fire bo, og Albert skal helbrede
dem for de psykiske sår, de har fået pga. deres sørgelige opvækst. Da
Thomas kender denne historie og forstår, at den er virkelighed for Albert,
kan han bedre forstå, hvorfor Albert er så opsat på at finde pigerne, og
hvorfor han er så frustreret over, at det ikke kan lade sig gøre.

Hverdagsbilledet viser, at der er en indre mening og logik i Alberts
psykotiske verdensbillede. Problemet er bare, at det ikke harmonerer
med omverdenens opfattelse af virkeligheden, pigerne findes ikke, og
Albert ejer ingen villa. Der er ikke noget ord i dagligsproget, der hedder "glimtenavn". Det er Alberts private ord, og et sådant selvopfundet ord kaldes en neologisme. Albert står helt alene med sine forestillinger. De er ulogiske for andre mennesker, der afviser Albert som
skør eller uforståelig.
I de fleste tilfælde vil du som social- og sundhedsassistent kunne
få indblik i det psykotiske menneskes verden, men det kræver en god
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portion tålmodighed og forudsætter, at det lykkes for dig at etablere
et tillidsfuldt forhold til ham, hvor du respekterer hans verdensbillede.
Der er noget fascinerende, men samtidig skræmmende ved mennesker med psykoser, og det har givet anledning til mange myter om,
hvad det egentlig er, der får nogle mennesker til at blive psykotiske.
Der har været en tendens til at romantisere psykoser, fx at de skulle
være et udslag af en særlig kunstnerisk eller åndelig begavelse, som
blot skulle have lov til at udfolde sig. De fleste psykotiske mennesker
fortæller imidlertid, at det er en meget pinefuld tilstand at befinde sig
i. Både fordi de psykotiske oplevelser kan være truende og kaotiske,
men også fordi det særlige verdensbillede ikke kan forstås og deles af
andre mennesker. Derfor føler de sig ofte som "Palle alene i verden".
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Figur 9.2. Et menneske der er psykotisk, føler sig ofte isoleret fra andre

mennesker som i en osteklokke
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fa,

Det psykotiske menneske er jeg-svag med manglende realitetstestning

fa,

Symptomer på psykose er hallucinationer, vrangforestillinger og influens-symptomer

fa,

Et menneske med psykose er revet væk fra den fælles virkelighed og lever

i en privat verden
I'

fa,

En psykose er ofte en pinefuld tilstand.

Psykodynamisk psykoseforståelse
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Den psykodynamiske teori bruges hovedsageligt til at forstå det psykotiske menneske og hans verden. Det er mindre almindeligt at bruge
psykodynamisk teori til at forklare, hvilke årsager der kan være til
psykosen.
Ifølge psykodynamisk teori kan man forstå psykosen som et tilbagefald til tidligere udviklingstrin, psykologisk regression, der løber
af sporet. Det vil sige, at det psykotiske menneskes regression er så
altomfattende, at de psykologiske funktioner, som han har udviklet
tidligt i livet, ikke længere fungerer. Derfor er de jeg-funktioner, som
udvildes i 1-3-års-alderen, h~riblandt realitetstestningen, svækket.
på grund af jeg-svagheden fungerer de psykologiske forsvarsmekanismer dårligt, og det betyder, at impulser, som stammer fra det'et, får
lov til at slippe igennem til dagsbevidstheden, fordi det psykotiske
menneske ikke kan fortrænge dem. Det kan forklare, hvordan de psykotiske symptomer kan opstå - nemlig ved at de i realiteten er impulser og drifter, der normalt er ubevidste. Det kan også forklare, hvorfor
psykotiske oplevelser i så høj grad minder om de oplevelser, man kan
have i drømme, hvor vi også har adgang til det ubevidste. Det er
meget almindeligt, at de primitive forsvarsmekanismer fungerer, således at der kan forekomme en del splitting og projektiv identifikation i
samværet med psykotiske mennesker.
Den psykotiske regression varierer fra det ene psykotiske menneske til det andet og forandrer sig over tid. Støtten til et menneske med
psykose vil til enhver tid tage udgangspunkt i, hvordan han har det
lige nu. Derfor skal du som social- og sundhedsassistent kunne genkende de psykotiske symptomer og kunne tilrettelægge din støtte til
det psykotiske menneske ud fra en forståelse af, hvilke problemer
psykosen aktuelt giver ham.
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Delvis jeg-svaghed
Der er ikke nødvendigvis tale om et totalt sammenbrud af alle jegfunktionerne. Nogle mennesker med psykose kan være relativt velfungerende i visse situationer, og deres psykose behøver ikke være særligt
iøjnefaldende.

HVERDAGSBILLEDE

Anne Marie på 35 år har igennem flere år haft psykoti-

ske perioder og bor nu i et psykiatrisk bofællesskab, hvor der er tilknyttet
nogle støtte- og kontaktpersoner, som Anne Marie har stor tillid til. Anne
Marie har det godt i lange perioder, men ind imellem plages hun af
stemmer, der fortæller hende, at hun skal gå i søen, fordi hun har den
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særlige mission i verden, at hun skal ofre sig for sine medmennesker og

m

derfor må dø. Anne Marie er meget angst, når stemmerne plager hende.
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Men hun har modstået deres befalinger, fordi hun synes, at det er forkert
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at tage sit eget liv, bl.a. fordi hun ved, at hendes forældre og søskende vil
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blive forfærdeligt kede af det. Hun har en aftale med støtte- og kontakt-
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personerne om, at hun skal kontakte dem, når stemmerne er slemme.
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Hun får så hjælp, dels til at få kontakt til en psykiater, der kan vurdere,
om hun er så selvmordstruende, at det ikke vil være forsvarligt, at hun
bliver i sit hjem. Psykiateren kan også vurdere, om hendes medicin hjælper tilstrækkeligt. Støtte- og kontaktpersonerne sætter også ind med ekstra støtte i de perioder, hvor Anne Marie har det sværest.

Trods sin psykose kan Anne Marie magte at undertrykke de stærke
impulser til at gå i søen, som stemmerne fremkalder i hende. Det vil
sige, at den jeg-funktion, der drejer sig om at udskyde eller opfylde
impulser, er relativt velfungerende. Hendes hukommelse fungerer
normalt, og tænkeevnen fungerer også relativt godt, fordi hun kan
forudse konsekvenserne af sine handlinger og kan fastholde tanken
om familiens reaktion. Anne Marie magter ikke at realitetsteste, og
derfor er stemmerne og vrangforestillingerne virkelige for hende.
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?&-

Psykodynamisk psykoseforståelse ser psykosen som en voldsom regression

?&-

De psykologiske forsvarsmekanismer fungerer dårligt

?&-

De primitive forsvarsmekanismer fungerer ofte

?&-

Psykosers indhold og styrke er individuelle og forandrer sig over tid

?&-

Nogle af jeg-funktionerne kan være relativt velfungerende.

I

Støtte til et menneske med psykose
Støtten til det psykotiske menneske sigter mod at bedre jeg-funktionerne. Der findes to hovedretninger inden for beskrivelsen af støtten
til psykotiske mennesker. Den ene er den norske sygeplejerske Liv
Strands jeg-støttende sygeplejeprincipper, og den anden er støtte, der
bygger på principper fra kognitiv terapi. Begge retninger vil blive
beskrevet i dette kapitel.
Uanset hvilken "skole" man bekender sig til, afhænger samarbejdet
med det psykotiske menneske af, hvordan man bruger de grundprincipper, som er gennemgået i kapitel 7.
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Livskvalitet
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Et psykotisk menneske har ofte en dårlig livskvalitet, fordi han bruger
megen energi på at mestre angsten og modstå de psykotiske impulser.
Men uanset hvor medtaget han er, så har han de samme behov for at
opleve indhold og mening i sit liv som andre mennesker.

Tillid
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Et af det psykotiske menneskes største problemer er en svækket tillid
til andre mennesker. Det kan dels skyldes, at vrangforestillingerne
indeholder forestillinger om, at andre vil skade ham, og at stemmerne
derfor er fyldt med advarsler. Det kan også skyldes, at han har kontaktforstyrrelser, og det kan derfor opleves som overvældende og
grænseoverskridende for ham at skulle være sammen med andre.
Derfor må alt, hvad du foretager dig sammen med den psykotiske,
være gennemfarvet af stabilitet, forudsigelighed, tydelig kommunikation og respekt for den psykotiske som medmenneske. For at kunne
opnå dette, er det mest hensigtsmæssigt at arbejde ud fra kontaktpersonsystemet.
Kontakt

Som social- og sundhedsassistent må du være fintfølende over for,
hvor megen kontakt det psykotiske menneske magter. Ofte magter
han kun at have formel kontakt, og du skal da respektere dette og
ikke forsøge at påtvinge ham en emotionel kontakt. For et psykotisk
menneske er en god formel kontakt en vigtig livline til den fælles virkelighed.
Som middel til at skabe en bæredygtig kontakt til den psykotiske
kan du anvende de jeg-støttende eller de kognitive principper.
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?a,

Det er en udfordrende og tålmodighedskrævende opgave at etablere en
tillidsfuld relation til det psykotiske menneske

?a,

Kontakten skal afpasses efter det psykotiske menneskes kontaktevne.

Jeg-støttende principper
Selve begrebet ,jeg-støttende sygepleje" er en samlet betegnelse for
nogle støttende principper, som personalet kan bruge i arbejdet med
jeg-svage mennesker, og som sigter mod at styrke det psykotiske menneskes jeg-funktioner. Litteraturen anvender jeg-støttende og jeg-styrkende sygepleje som synonymer. Her skelnes ikke mellem begreberne.
Liv Strand taler om det moderlige og faderlige princip. Det moderlige
princip repræsenterer en base og en beskyttelse, hvor kontinuitet, trofasthed og kravløshed er centralt. Moderen lader bare barnet få lov til
at være til, lader det vokse og udfolde sig uden at gribe ind. En sådan
beskyttelse er forudsætning for, at nyt liv kan udvikle sig.
Det faderlige princip repræsenterer et "puf" ud i verden. Det indeholder blandt andet krav om at udvikle sig, blive selvstændig og kunne påvirke sine omgivelser.
Begge disse principper rummes i både mænd og kvinder, og for
social- og sundhedsassistenten er det vigtigt at finde frem til dem,
udvikle dem og forene dem i sig selv for at blive "hel" og for at kunne
bruge de jeg-støttende principper på en måde, der er til hjælp for det
psykotiske menneske.
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øvELSE

Overvej, på hvilken måde du selv indeholder det moderlige og det faderlige
princip, og skriv det ned.

Kontinuitet og regelmæssighed
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Et psykotisk menneskes hverdag er ofte præget af kaos og forvirring.
Du kan som social- og sundhedsassistent mildne dette kaos ved at
skabe kontinuitet og regelmæssighed i hverdagen. Det gør du ved
sammen med det psykotiske menneske at fastlægge nogle daglige
rutiner for ham.
Endvidere må du i omgangen med det psykotiske menneske vise,
at du er til at stole på. Her er det moderlige princip i højsædet, dvs. at
du må være forudsigelig og pålidelig, samtidig med at du tåler den

endeløse og gentagne afprøvning af, om du er til at stole på. Det kræver, at du virkelig er trofast over for det psykotiske menneske, og at du
forpligter dig til at være tilgængelig for ham som medmenneske.
Nærhed og afstand

For at opretholde tilliden mellem dig og det psykotiske menneske,
samtidig med at du bevarer det professionelle overblik, skal du tilstræbe en balance mellem nærhed og afstand. Det kræver, at du har
en god fornemmelse for andre menneskers grænser og er i stand til at
aflæse, hvornår du kommer for tæt på. Hvis du kommer for tæt på, vil
den psykotiske fx reagere ved fysisk at trække sig tilbage, undgå øjenkontakt eller han kan begynde at skælde ud. Dette er et udslag af fight
ar flight-mekanismen (se kapitel 8).
Nogle psykotiske mennesker har ikke denne fornemmelse for deres
egne grænser og kan fx have en kontaktform, der er ængsteligt klæbende.
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HVERDACiSBILLEDE

Merete har igennem længere tid været psykotisk. Social-

""

og sundhedsassistent-eleven Jytte, som lige er startet på den åbne afdeling, hvor Merete er indlagt, er for første gang ude at gå tur med Merete.
De går hen ad en skovsti, og Jytte går på Meretes venstre side. Merete
starter med at fortælle Jytte, at hun er så sød, og at det er så dejligt at gå
tur sammen med hende. Det gentager hun flere gange. Merete går så
tæt op ad Jytte, at Jytte må trække længere og længere ud til venstre, så
hun til sidst går ude i skovbunden. Hun går så om på Meretes højre side,
men det samme gentager sig, nu er resultatet blot, at Jytte går ude i
skovbunden på højre side af stien. Så gør Jytte opmærksom på problemet, og de bliver enige om, at Merete skal holde sig til hjulsporet i venstre side af stien.

Merete viser en manglende fornemmelse for Jyttes grænser. på trods
af at hun kun har kendt Jytte i meget kort tid, viser Merete med sit
kropssprog og sine ord,. at hun meget gerne vil være så tæt på Jytte,
som hun overhovedet kan komme. Resultatet er, at hun virker klæbende og overskrider Jyttes grænser.
Nærhed og afstand gælder ikke kun det sindslidende menneske. Du
har som social- og sundhedsassistent også brug for, at dine fysiske og
psykiske grænser bliver respekteret. Grænserne for din nærhed og
afstand sættes af din personlighed, og af hvem du har kontakt med.
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- - - - -Stil-dig-cirka-fire-seks
- -meter
- -fra ----------en holdkammerat med front mod hende.
øvELSE

I skal se hinanden ind i øjnene. Din holdkammerat skal nu langsomt gå hen
imod dig, mens du bliver stående. Læg nøje mærke til, hvordan din krop reagerer, mens hun kommer nærmere. Hvad sker der i din mave, dine ben, hvordan
reagerer dine øjne? Sker der noget med din ansigtsmimik? Når du synes, din
holdkammerat er så tæt på, som du kan holde ud, siger du STOP.
Hvor lang er afstanden nu imellem jer?
Hvad siger dette dig om dine egne grænser, og hvordan du kan mærke
dem?

Grænsesætning

Grænsesætning er en aktiv handling, der med et terapeutisk sigte og
på en terapeutisk måde markerer, at her er et yderpunkt, der ikke bør
eller ikke må overskrides. Grænsesætning er alt det, personalet gør for
at stoppe det psykotiske menneskes uhensigtsmæssige adfærd og omfatter også forebyggelse af en sådan adfærd. Med ordet grænse menes
altså grænser for et menneskes adfærd, ikke for hans følelser.
At gennemføre grænsesætning på en måde, som er til hjælp for et
psykotisk menneske, kræver viden, erfaring og etiske overvejelser. At
gribe ind i et andet menneskes frie vilje og handlemuligheder skal
altid medføre overvejelser angående det berettigede i grænsesætningen. Du skal som social- og sundhedsassistent kunne argumentere fagligt og etisk, før det må ske. I visse situationer kan det være en undladelsessynd ikke at sætte grænser for den sindslidendes adfærd.

HVERDAGSBILLEDE

Otto er manisk og er stærkt seksuelt opstemt. Han klæ-

der sig af, går halvnøgen rundt og lægger an på alle de kvinder, der er i
nærheden. Hans kontaktperson Solveig vælger at sætte grænser for
denne adfærd ud fra den overvejelse, at Otto vil fortryde det bitterligt og
skamme sig, når hans mani er klinget af.
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I dette tilfælde ville det være en undladelsessynd ikke at sætte grænser for Ottos adfærd. Solveig kender de sociale normer for opførsel og
ved, at Otto overskrider dem. Solveig ved også, at maniske sindslidende ofte får skyld- og skamfølelser over de handlinger, de har foretaget
sig i deres mani. Ud fra disse overvejelser vælger hun at standse Ottos
adfærd.
Men i andre situationer bliver grænsesætning et overgreb, der ikke
kan findes faglige eller etiske argumenter for.
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øvELSE

Diskuter på holdet forskellige oplevelser, som I har haft, hvor der har været
sat grænser for andres adfærd.
Hvilke situationer kan forsvares, og hvilke kan ikke forsvares?

Der er hovedsageligt tre situationer, hvor grænsesætning kan komme
på tale, nemlig hvis det sindslidende menneske kan skade sig selv
eller andre, hvis han blamerer sig, eller hvis hans adfærd er socialt
uhensigtsmæssig.
Risiko for
skade

Blamering

Overskridelse
af sociale
normer

Fremgangsmåde

Grænsesætning kan bruges i situationer, hvor et psykotisk menneske
kan skade sig selv eller andre og derfor skal standses. Hvis han ikke
reagerer på grænsesætningen ved at standse sin adfærd, træder psykiatriloven i kraft, og der kan blive tale om en egentlig tvangsforanstaltning (se kapitel 14).
Grænsesætning kan bruges for at forhindre, at et psykotisk menneske
kommer til at blamere sig selv ved grænseoverskridende handlinger.
Her iværksættes grænsesætningen for at beskytte ham på længere sigt.
Det er især hos mennesker med mani, at dette kommer på tale.
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Endelig kan grænsesætning være et led i en træning af et psykotisk
menneske, der har en meget grænseoverskridende adfærd, som får
andre til at trække sig væk fra dem. Målet er her, at personen bliver i
stand til at begå sig blandt andre på en måde, så han respekterer
andre menneskers grænser og behov og overholder de mest almindelige sociale normer.
Grænsesætning kan foregå på fire forskellige trin, afhængigt af det
psykotiske menneskes reaktioner (se figur 9.3) Når du som social- og
sundhedsassistent skal sætte grænser, skal du altid starte med den
mildeste form for grænsesætning. Først når det ikke har nogen effekt,
skal du gå videre til de næste trin.

Figur 9.3. Grænsesætning i fire trin.
(Inspireret af Liv Strand, Fra kaos mad
samling og mestring)

Iværksætte konsekvenser,
hvis adfærden fortsætter
Definere konsekvenser,
hvis adfærden fortsætter

Fastslå forventninger

Definere situationen
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Efter en grænsesætning skal du som social- og sundhedsassistent afrunde situationen senere på tomandshånd og snakke med det psykotiske menneske om situationen. Du skal være behjælpelig med at
finde årsag og mening med adfærden for derigennem at finde alternative måder, det psykotiske menneske kan udtrykke sine følelser på.

HVERDAGSBILLEDE

Karen Marie på 52 år er indlagt på åben psykiatrisk

afdeling, fordi hun er stærkt plaget af sin psykose. Social- og sundhedsassistenten Gitte er Karen Maries primære kontaktperson. Karen Marie er
blevet vred på en af social- og sundhedsassistenterne, Verner. Hver gang
Karen Marie ser Verner, stiller hun sig op og skælder ham voldsomt ud
for at være en horekarl. Personalet holder møde om, hvordan de skal forholde sig til dette problem, og aftaler, at der skal sættes grænser for
<

denne adfærd. Næste gang Karen Marie skælder Verner ud, går Verner og

C

Gitte hen til Karen Marie og siger: "Du er vred og skælder Verner ud. Vi
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vil ikke have, at du skælder personalet ud:' Karen Marie stopper op, men
er stadig væk vred og skælder ud. Gitte fortsætter: "Du skal holde op
med at skælde ud, ellers må du gå ind på din stue:' Karen Marie tier stille og går ind på sin stue. Lidt senere går Gitte ind til Karen Marie og taler
med hende om, hvorfor hun ikke skal skælde ud på den måde. Gitte forklarer, at hun skader både sig selv og Verner, og at medpatienterne bliver
bange. Det har Karen Marie ikke tænkt på, og hun lover at lade være.
Men hun mener nu stadig væk, at Verner er en horekarl.

Hverdagsbilledet viser, hvordan personalet når frem til en fælles holdning angående de grænser, som skal sættes over for Karen Marie.
Grunden til, at de ikke vil acceptere hendes adfærd, er, at den får
andre mennesker til at trække sig væk fra hende og derfor er socialt
uhensigtsmæssig. Verner er ikke alene, men får støtte fra en kollega,
og dermed mindsker personalet sandsynligheden for, at Karen Marie
kan anvende splitting, fordi de fremstår som en enig gruppe. Gitte
bruger de to første trin i den grænsesættende metode, og det er tilstrækkeligt til, at Karen Marie standser sin adfærd. Det er vigtigt at
følge situationen åp, og at det er Gitte, der gør det, fordi hun er den
person, som Karen Marie kender bedst og har størst tillid til. Gitte
venter lidt med den opfølgende samtale, så Karen Marie får tid til at
falde lidt til ro på sit værelse. Gitte begrunder grænsesætningen, så
Karen Marie har mulighed for at forstå, at personalet handler ud fra
en overbevisning om, hvad der tjener hende bedst på langt sigt.
Dermed har hun også mulighed for at lære af situationen.

/

Hvis det psykotiske menneske ikke standser sin adfærd, og du vurderer, at det er nødvendigt at bruge fysisk grænsesætning imod hans
vilje, skal du sikre dig, at du har lovhjemmel til dette. Det kan kun
komme på tale, hvis reglerne i Lov om frihedsberøvelse og anden
tvang i psykiatrien er opfyldt (kapitel 14).
Som kontaktperson skal du ikke sætte for mange grænser. Alle
mennesker har brug for en vis grad af frihed til at gøre, hvad de har
lyst til. Du skal især undgå omfattende grænsesætninger i situationer,
hvor du er i affekt, og vælge et tidspunkt, hvor du ikke er i gang med
noget andet.
Det er bedst at grænsesætte, når du befinder dig i en afskærmet
situation med det psykotiske menneske, og hvor der ikke er en flok tilskuere til stede. Det kan virke ydmygende for ham, at andre er vidne
til, at du sætter grænser. Men hvis det ikke kan undgås, skal du tilstræbe at bevare hans værdighed trods grænsesætningen. Det kan du
gøre ved at anvende den trinvise grænsesætning, hvor du starter blødt
op, som vist i hverdagsbilledet med Karen Marie.
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Skærmning
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Skærmning vil sige, at det psykotiske menneske opholder sig i en bestemt del af den psykiatriske afdeling sammen med ganske få andre
sindslidende og et antal ansatte. Skærmning bruges, når det psykotiske menneske er stærkt angst, kaotisk og har meget svært ved at styre
sine impulser. Det er især det moderlige princip, der anvendes ved
skærmning. I det skærmede miljø skal der være roligt, overskueligt og
en afgrænset mængde stimuli. Skærmning kan foregå i psykiatriske
afdelinger i dertil indrettede skærmede enheder. Det kan også foregå i
boinstitutioner, hvilket i praksis oftest vil betyde, at den psykotiske
bliver skærmet på sit værelse.
Skærmning har til hensigt at neddæmpe det psykotiske menneskes
angst og at beskytte ham imod for mange stimuli for derved at dæmpe
det indre kaos. En person, der bliver skærmet, må ikke lades alene,
men skal altid have adgang til kontakt med det tilknyttede personale.
Et andet formål er at skabe ro for andre sindslidende, som kan
blive overvældede af og angste for det psykotiske menneskes adfærd.
Skærmning kan også skabe ro og overblik, så personalet kan fungere
mere terapeutisk. Her må du som social- og sundhedsassistent være
specielt indfølende i forhold til, hvilken grad af nærhed og afstand der
er brug for.
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Figur 9.4.
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Den sindslidendes følelse projiceres over
i social- og sundhedsassistenten, som
gør sig bevidst, hvilken følelse det drejer
sig om og sætter ord på den følelse, hun
fornemmer hos den sindslidende.
Dermed svækkes følelsen, og den sindslidende opnår en vis lettelse

Når social- og sundhedsassistenten deler sin reaktion med kollegerne, aflastes hun for den projicerede følelse, og på den måde undgår hun at blive
overbelastet

Containing
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Containing betyder "at rumme". Containing har udpræget karakter af
det moderlige princip.
Containing hænger sammen med den psykologiske forsvarsmekanisme, der hedder projektiv identifikation. Det sindslidende menneske projicerer sine konfliktfyldte følelser over på dig, og du container
(rummer) dem. Det vil sige, at du for en tid bærer dem, for derefter at
levere dem tilbage i afsvækket form. Når du som social- og sundhedsassistent tåler disse projektioner, kan det i sig selv være en afsvækkelse for den sindslidende, fordi det viser, at du kan tage imod det,
der volder ham så meget besvær, uden at du går i stykker. Afsvækkelsen kan også bestå i, at du hjælper med at sætte ord på følelserne.
Hvis du ikke får ieveret projektionerne tilbage, men derimod tager
dem på dig, vil du opleve uforståelige følelser, som ikke kan forklares
eller er rimelige i den situation, du befinder dig i. I så tilfælde er der
foregået en projektiv identifikation.
At containe projektioner kan være belastende og forvirrende, fordi
du bliver bærer af det psykotiske menneskes kaos og angst. Det store
følelsesmæssige engagement i det sindslidende menneske betyder, at

du kan opleve stærke reaktioner hos dig selv. Den sindslidendes håbløshed og fortvivlelse kan fx smitte af på dig, så du oplever, at intet
nytter, og at du ikke dur som social- og sundhedsassistent. Hvis du får
sådanne tanker, må du søge hjælp hos dine kolleger eller hos din
leder. Du vil via supervision/sygeplejefaglig vejledning kunne få hjælp
til at afklare, hvilke følelser der er dine, og hvilke der stammer fra det
sindslidende menneske, således at dit overblik og din professionalisme bliver genoprettet.

II

Realitetsorientering

Realitetsorientering vil sige at informere om virkeligheden. Man realitetsorienterer psykotiske mennesker, som har vanskeligt ved at orientere sig i omgivelserne, og som plages af ubehagelige og angstvækkende symptomer på psykose. Realitetsorientering er især velegnet hos
psykotiske mennesker med to forskellige typer af problemer, nemlig
desorientering og vrangforestillinger.
Realitetsorientering
ved desorientering

Realitetsorientering er relevant for sindslidende mennesker, som er
desorienterede og forvirrede på grund af angst, perceptionssvigt,
hukommelsessvigt eller sansedefekter. De har brug for konkrete informationer om tid, sted, den aktuelle situation og forhold i det nære
miljø.

HVERDAGSBILLEDE
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Lise-Lotte er indlagt på lukket psykiatrisk afdeling med

diagnosen akut forbigående psykose. Lise-Lotte er meget kaotisk, hun
kan ikke holde rede på, hvor hun befinder sig, hvilket tidspunkt på døgnet det er, og hvem alle de fremmede mennesker omkring hende er.
Hun har stærk angst og hører stemmer. Hun er urolig og kan fx dårligt
sidde stille længe nok, til at hun kan nå at spise sin mad. Lise-Lotte bliver
skærmet, og der er ordineret fast vagt, fordi personalet er bange for, at
hun kan komme til at gøre skade på sig selv. Lise-Lotte kan ikke koncentrere sig om en sammenhængende samtale, og derfor har de to kontaktpersoner, Tilde og Preben, lagt en fast plan for Lise-Lotte. I planen indgår,
at de faste vagter skal realitetsorientere Lise-Lotte. Preben siger fx: "God
dag, Lise-Lotte. Det er mig, der hedder Preben, og jeg skal nok passe
godt på dig:' Realitetsorienteringen sker i små doser ad gangen, og
Preben siger lidt senere: "Det er mandag i dag, og klokken er 13.30. Har
du set, hvor dejligt vejret er udenfor, det er jo også d. 15. maj, så nu er
det forår." Lise-Lotte vil gerne hjem, og Preben fortæller hende på en indfølende måde, at hun er på den lukkede afdeling, fordi hun er syg i øjeblikket, men at hun vil få det bedre. Lise-Lotte fortæller senere, hvor

>
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vigtigt det var, at der var nogle mennesker omkring hende, der holdt fast
i den virkelighed, som hun var ved at miste forbindelsen til. På den måde
kunne hun glimtvis mærke, at der var en overskuelig verden uden for det
indre kaos, hun følte. Det betød, at hun ikke helt opgav håbet.

Preben fastholder virkeligheden for Lise-Lotte, så hun for korte perioder ad gangen mindes om tid og sted, samt hvorfor hun er indlagt.
Preben afpasser realitetsorienteringen efter, at Lise-Lotte har svært
ved at koncentrere sig. Derfor giver han oplysningerne i små, afpassede doser. Han er hele tiden rolig og indfølende over for Lise-Lottes
reaktioner, og det kan have en vis beroligende virkning. på denne
måde bliver Preben hendes livline til virkeligheden.
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Nænsomhed

Den anden gruppe af mennesker med psykose, der har brug for realitetsorientering, er dem, der har vrangforestillinger og hallucinationer.
Dette er udtryk for den virkelighed, det psykotiske menneske oplever,
og derfor skal realitetsorienteringen foretages på en sådan måde, at
du ikke sårer ham eller svækker hans tillid. I forhold til vrangforestillinger anviser kognitiv terapi nogle handlemuligheder, som beskrives
sidst i dette kapitel.
Det er vigtigt, at du ikke afviser det psykotiske menneskes oplevelser
som nonsens eller forkerte. De er meget virkelige for ham, og han kan
opleve det som tillidsbrud og afvisning, hvis du er for kontant i din
realitetsorientering.
HVERDAGSBILLEDE

Berit har været kontaktperson for Ane i en lille uge. Ane

befinder sig på en psykiatrisk afdeling, fordi hun er stærkt plaget af paranoide forestillinger og stemmer. En dag bliver Ane ved med at opsøge
Berit og stille hende det samme spørgsmål, nemlig: "Hvorfor er jeg her,
jeg fejler jo ikke noget:' Berit svarer i første omgang med at sige: "Du er
her, fordi du ikke har det godt i øjeblikket," men Ane bliver ved med at
spørge. Til sidst bliver Berit utålmodig og svarer lidt kort for hovedet: "Du
er her, fordi du er sindsyg, du er psykotisk:' Ane bliver meget vred, hun
stirrer på Berit, vender sig brat om og går. Hun taler ikke til Berit i flere
dage.
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Ane har formentligt manglende sygdomserkendelse og kan derfor
ikke forstå, hvorfor hun er indlagt. Da Berit mister tålmodigheden,
mister hun samtidig det overskud, der skal til for at vise forståelse og
empati med Anes situation. Berits nonverbale sprog siger, at hun ikke

I

gider snakke med Ane, og Berits svar kommer til at virke hårdt og
afvisende. Ane føler sig afvist og såret og kan ikke havde tillid til
Berit.
Du kan realitetsorientere ved at acceptere det psykotiske menneskes oplevelse, og ved at acceptere og bekræfte hans følelser. Dernæst
kan du verbalt orientere ham om, hvordan du oplever virkeligheden,
og at du ikke deler hans oplevelse af virkeligheden. Dette er en nænsom og respektfuld måde at realitetsorientere på.

øvELSE

I'

Hvordan vil du svare Ane (i hverdagsbilledet), så du kan realitetsorientere
hende uden samtidig at afvise hende?
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Realitetsorientering
gennem
aktivering

Aktivering kan være med til at fastholde et psykotisk menneske i virkeligheden, og for en tid aflede ham lidt fra de psykotiske oplevelser.
Dette virker bedst, når du som social- og sundhedsassistent deltager i
aktiviteten sammen med ham, fordi du dels kan støtte ham i at koncentrere sig, og dels til at holde fast i virkeligheden ved at gøre ham
opmærksom på omgivelserne.
HVERDAGSBILLEDE
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Merete og Jytte går tur i skoven hver dag. Jytte henleder

Meretes opmærksomhed på fuglesangen, på blomsterne i skovbunden,
på hvordan vejret er, hvordan lugten er osv. Merete deltager interesseret
og bliver roligere.

Merete bliver støttet i at sanse sine omgivelser, og det virker beroligende, fordi hun for en tid kan have sin opmærksomhed på den ydre
verden i stedet for på sine indre, psykotiske oplevelser.
Du kan støtte det psykotiske menneske til at være sammen med
andre, fx i et værested. Her kan han deltage i afgrænsede aktiviteter
såsom samtaler, kaffehygge, avislæsning og fysiske aktiviteter. Det er
vigtigt, at det psykotiske menneske kan gå, når han ikke magter mere.
Men lige så vigtigt er de.t, at du som social- og sundhedsassistent tilbyder ham kontakt, at du viser interesse for, hvordan han har det, og
at du deltager i aktiviteterne sammen med ham. Det kan støtte ham i
at fastholde motivationen for aktiviteten.
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Verbalisering
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Verbalisering vil sige at sætte ord på. Her er det din opgave som kontaktperson at hjælpe det psykotiske menneske til at udtrykke det, han
oplever og opfatter. Når et menneske med psykose sætter ord på sine
kaotiske og skræmmende oplevelser, bevirker det, at de bliver mere
konkrete og dermed også mere håndterbare. Kognitiv terapi indeholder nogle metoder, hvor verbaliseringen i forhold til vrangforestillinger og hallucinationer kan foregå på en struktureret og respektfuld
måde.
At møde psykotiske mennesker, som er helt tavse eller meget stille,
kan være belastende for kontaktpersonen, som måske føler sig overflødig og i vejen. Dette vil du især opleve i arbejdet med mennesker,
der lider af depression, og det er beskrevet i kapitel 10.
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Pædagogisk tilnærmning

Ved hjælp af pædagogisk tilnærmning kan du støtte det psykotiske
menneske i at udvikle sine ressourcer. Pædagogisk tilnærmning handler både om undervisning og vejledning og om den opgave, du som
kontaktperson har som rollemodel for det psykotiske menneske. Denne metode indeholder fortrinsvis det faderlige princip. log med at du
bidrager til at afklare virkeligheden, bliver du i større eller mindre
grad forbillede. Det medfører et ansvar, som det er vigtig at være
bevidst om at påtage sig.
Som rollemodel kan alt, hvad du foretager dig, have betydning for
det psykotiske menneskes udvikling. For de fleste sindslidende mennesker er det lettest at identificere sig med en kontaktperson, der repræsenterer det almindelige, fordi det virker forudsigeligt og trygt.
Det vil sige, at fx påklædning, frisure og makeup skal være upåfaldende.
Motivation og stimulering

Dette element af jeg-støtte beskriver Liv Strand ikke, men det er taget
med her, da motivation og stimulering kan virke jeg-støttende. Mange
psykotiske mennesJ<.er har motivationsforstyrrelser, dvs. at de kan
være passive, have svært ved at tage initiativer, og de kan være plaget
af ambivalens, dvs. modsatrettede følelsesreaktioner. Det kan bevirke,
at de ikke får den stimulering, der kan befordre en bedre livskvalitet.
Derfor skal social- og sundhedsassistenten støtte disse mennesker i at
tage initiativer, deltage i aktiviteter og evt. opdyrke nye interesseområder.
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Praktisk hjælp

II ~
~

Mange psykotiske mennesker har ikke overskud til at varetage deres
fysiske behov. Derfor vil en god støtte til motivation og stimulering
være, at du som social- og sundhedsassistent bruger de dagligdags
funktioner som aktivering. Det kan dreje sig om støtte til, at det
psykotiske menneske står op om morgenen, vasker sig, spiser, læser
aviser, udfører praktisk arbejde. Hvis han er sulten, tørstig eller fejlernæret, kan det gå ud over den energi, som han ellers ville have til at
deltage i aktiviteter.

Jeg-støttende principper indeholder det moderlige og det faderlige princip
Kontinuitet og regelmæssighed skaber stabilitet og signalerer interesse og
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Der skal være balance mellem nærhed og afstand
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Grænsesætning bruges til at standse uhensigtsmæssig adfærd

~

Grænsesætning skal altid kunne forsvares ved hjælp af faglige og etiske
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Skærmning bruges, når det psykotiske menneske er stærkt angst, kaotisk og
har svært ved at styre sine impulser

~

Containing vil sige at rumme projektioner, afsvække dem og sende dem
tilbage til det psykotiske menneske

~

Realitetsorientering støtter det psykotiske menneske i at fastholde virkeligheden

~a,

Realitetsorientering bruges hos psykotiske mennesker, der er desorienterede
eller har vrangforestillinger og hallucinationer

~

Verbalisering støtter det psykotiske menneske til at forstå og mestre sine
tanker og følelser

~

Pædagogisk tilnærmning støtter det psykotiske menneske i at udvikle sine
ressourcer

~

Stimulering og motivation kan støtte det psykotiske menneske i at være
mere aktiv og mestre ambivalens

~

Med praktisk hjælp støttes det psykotiske menneske i at klare almindelige
dagligdags funktioner.
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Det sociale netværk

\Il

-l
~
-l
-l

m

<
m
C
"Cl
\Il

-<

;:o::
O
\Il

m

'"

Det er et stort problem, at mange mennesker med psykose efterhånden mister kontakten med de pårørende. De er ofte det psykotiske
menneskes eneste holdepunkt og kan være til stor støtte i hverdagen.
Som social- og sundhedsassistent i psykiatrien har du en væsentlig
opgave med at bidrage til, at kontakten mellem det psykotiske menneske og hans netværk bevares. Du kan fx tage initiativ til at formidle
kontakt til lægen, så der kan holdes familiesamtaler.
Der kan arrangeres skoler for pårørende, hvor de dels undervises i
psykoseforståelse og dels i, hvordan de bedst støtter det psykotiske
familiemedlem. Det kan også være en befrielse at dele sorg og frustrationer med ligestillede. De fleste patientforeninger iværksætter sådanne støtteforanstaltninger (se kapitel 1).
I mange kommuner og amter bliver der i disse år etableret støttefunktioner for de pårørende. En vigtig nyskabelse er, at der mange
steder oprettes støttegrupper for børn til sindslidende, hvor børnene
kan bearbejde deres følelser, som ofte er angst, vrede, skyld, skam og
sorg. De kan få undervisning, der kan hjælpe dem til at få det bedste
ud af hverdagen, uden at de føler, at de svigter den psykotiske far eller
mor. Sidst, men ikke mindst kan de hurtigt få hjælp, hvis situationen i
hjemmet forandrer sig, fordi de allerede er i kontakt med voksne, der
kender deres hjemlige situation, og som de har tillid til. Derved kan
mange sociale problemer forebygges.
Åben dialog ved psykoser
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I nogle amter er man begyndt at arbejde med en ny metode til at involvere netværket i behandling og støtte. Denne metode hedder "åben
dialog" og stammer fra Finland, hvor man har arbejdet med den i flere
år med meget lovende resultater.
Ved åben dialog ønsker man at sikre sig, at hjælpen gives hurtigt
og den skal helst foregå i det psykotiske menneskes eget hjem. Man
betragter netværket som en altafgørende faktor for, hvordan psykosen
udvikler sig. Netværket kan fx være familie, venner og kolleger. Det er
det psykotiske menneske, der bestemmer, hvilke personer fra netværket der skal deltage i samtalerne, og de er med fra starten. Netværket
har derfor en vigtig rolle i behandlingen og støtten. Hjælpen gives i
form af en række støttende samtaler, som skal afklare, hvad det
psykotiske menneske ønsker, og hvordan han bedst kan få hjælp.
Kontaktpersonens opgave er at lede samtalerne og være ansvarlig
for gennemførelse af den behandling, der aftales. Kontaktpersonen

I

bidrager med sin viden og erfaring. Dette sker på lige fod med den
viden, som det psykotiske menneske og hans netværk har om det liv,
han førte, inden psykosen brød ud, og om de ønsker og behov, han
har.
Metoden er endnu på forsøgsplanet de fleste steder, men den signalerer et gennembrud for det sociale grundsyn i psykiatrien, fordi
samarbejdet med netværket har en radikalt anderledes plads i behandlingen og støtten.
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Social- og sundhedsassistenten har en vigtig funktion i at støtte et psykotisk
menneske med at bevare sit netværk
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Skoler for pårørende kan give forøget forståelse og overskud
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Støttegrupper for børn er en vigtig støttende og forebyggende foranstaltning
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Gennem åben dialog involveres netværket fra det psykotiske menneskes
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første kontakt til det psykiatriske system.
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Kognitiv psykoseforståelse
Kognitiv terapis forståelse af psykoser bygger på en stress-sårbarhedsmodel. Et barn kan have medfødte genetiske brister, der betyder, at
det har svært ved at indgå i en normal mor-barn-relation. Det betyder,
at den kognitive, følelsesmæssige og sociale udvikling er truet. Barnet
kan derfor udvikle kognitive strukturer, der påvirker dets grundlæggende skemata om andre og selvet. Når de grundlæggende skemata
om andre og selvet er negative, vil det påvirke den måde, som barnet
bearbejder nye informationer på, i negativ retning. Nye oplevelser vil
blive bearbejdet, så de negative skemata opfyldes.
De kognitive funktioner, der udvikles gennem barnets modning, er
mere ustabile og vil påvirke den måde, barnet kan mestre belastninger på. Barnet vil ved belastninger vende tilbage til mere primitive
måder at tænke og handle på. Når barnet gør det, vil det blive endnu
dårligere til at mestre belastninger.
I puberteten oplever unge mennesker mange omvæltninger. De
unge, der er belastet genetisk og har udviklet negative skemata om
andre og sig selv, bearbejder de mange nye oplevelser på en negativ
måde. Den unges manglende evne til at hamle op med de nye udfordringer kan betyde nederlag, tilbagetrækning, private og urealistiske
oplevelser, aggressioner, angst og måske et begyndende misbrug.
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på længere sigt eller ved voldsomme belastninger kan dette udvikle sig til en psykotisk tilstand.
Tidligere har man haft den opfattelse, at det ikke er muligt at
ændre på vrangforestillinger og hørehallucinationer. Dette er imidlertid ikke rigtigt. Med kognitive metoder er det muligt at ændre på
vrangforestillinger og hørehallucinationer. I denne bog beskæftiger vi
os kun med ændring af vrangforestillinger. Du kan læse mere om kognitiv behandling af skizofreni i bogen Kognitiv behandling af skizofreni
af Per Jørgensen og Nicole Rosenberg m.fl.
ABC-modelIen

Den amerikanske psykolog Albert Ellis, der er en af den kognitive
terapis fædre, udviklede ABC-modellen i 1962. Denne model har vist
sig særlig frugtbar i behandlingen af vrangforestillinger.
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A'et står for "Activating event" eller på dansk aktiverende begivenhed.
B'et står for "Beliefs", der er det engelske ord for underliggende formodninger
C'et står for "Consequence", på dansk konsekvens.
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I figur 9.5 er vist et eksempel på, hvordan man kan bruge modellen til
at analysere den sindslidendes oplevelser efter ABC-modellen.

A

B

c

Aktiverende begivenhed

Underliggende formodning

Konsekvens

Den sindslidende ser

Jeg bliver flyttet til en

Angst, gråd, isolation

overlægen på afdelingen

lukket afdeling

Figur 9.S.

Eksempel på analyse med ABC-modellen.

Niveau A indeholder det, der er sket, det, den sindslidende beskriver
som den udløsende årsag. I figur 9.5 er det overlægen, som kommer
på afdelingen. Når problemstillingen er kompleks, må du sammen
med den sindslideNde beskrive situationen A meget præcist - Hvem
var til stede? Hvad gjorde de? Hvor skete det? Hvilket tidspunkt? Osv.
Niveau B indeholder tanker, forestillingsbilleder, slutninger og vurderinger. Nogle mennesker oplever tanker som billeder, og disse små billeder eller film har samme effekt som tanker.
Slutninger er "beviser", den sindslidende har udviklet gennem
oplevelser i mange situationer, der ligner hinanden. De minder om
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automatiske tanker. Slutninger er ofte truffet på et meget lille grundlag for at få vores grundlæggende skemata til at passe.
Vurderinger er udtryk for de skemata, den sindslidende har udviklet om sig selv og andre. De er usmidige og svære at ændre.
Niveau C er konsekvensen af det, der sker. De problemer, som den
sindslidende fortæller dig, at han har. Det er fx angst, uro, anspændthed, aggression osv.

HVERDAGSBILLEDE

Holger er indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Han

II

har vrangforestillinger om, at rumskibet "Fivestar" svæver over hospitalet
og holder øje med ham. Væsenerne i "Fivestar" holder øje med, at
Holger ikke læser eller hører bestemte ord. Holger går derfor med ørepropper. I de bøger, han låner på biblioteket, eller aviser, der er på afdelingen, streger han de forbudte ord ud og tegner specielle tegn, der skal
gøre væsenerne venlige.
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Hvis Holger kommer til at læse de forbudte ord, eller personalet eller
andre sindslidende på afdelingen nævner dem, bliver han meget angst
og isolerer sig på sin stue.
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Af hverdagsbilledet kan man se, at Holger har et negativt skemata om
andre. Det kan formuleres som: "Andre holder øje med mig". Et andet
negativt skemata kan formuleres som: "Jeg skal gøre andre tilpas".
Det er vigtigt, at social- og sundhedsassistenten og Holger opstiller de
to formuleringer som hypoteser i første omgang, som siden forsøges
be- eller afkræftet hos Holger.
I Holgers tilfælde ser en analyse efter ABC-modellen sådan ud.
A: Den aktiverende begivenhed er, at Holger læser eller hører et

forbudt ord.
B: Holgers underliggende formodning er, at "Fivestar" er efter ham.

C: Konsekvensen er, at Holger isolerer sig på sin stue.
Principper i
ABC-modellen

De grundlæggende principper skal hjælpe dig og den sindslidende til
ikke at blive vildledt af det, den sindslidende oplever.
Der er fem grundlæggende principper i ABC modellen.
1.

De problemer den sindslidende oplever skyldes konsekvenserne C.
Det vil sige, at du i kolonne C skal placere det, som den sindslidende fortæller om eller beder om hjælp til, eller det, du observererhos ham.
Eksempel: Dine observationer af Holger viser, at han isolerer
sig på sin stue.
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2.

Den sindslidendes problemer skyldes den underliggende formodning B, ikke den aktiverende begivenhed A.
Den sindslidende tror tit, at det er det, der sker i situationen,
der er skyld i, at han har det dårligt. Men grundtanken i kognitiv
terapi er, at den sindslidende ikke får det dårligt af det, der sker,
men af den måde, han tager det på.
Eksempel: Holger tror, at han får det dårligt, fordi overlægen
kommer på afdelingen. Det er ikke derfor. Holger får det dårligt,
fordi han tænker: "Når overlægen er på afdelingen, skal jeg flyttes
til den lukkede". Det er altså Holgers angst for den lukkede, der
gør, at han får det dårligt.

3.

Der er forudsigelige forbindelser mellem den underliggende formodning B og konsekvensen C.
Når du sammen med den sindslidende undersøger det, den
sindslidende tænker, og konsekvensen, finder du forudsigelige
sammenhænge.
Eksempel: Holger ved godt, at han er bange for den lukkede,
han behøver ikke at se overlægen på afdelingen for at blive angst
og trække sig ind på sit værelse. Alle andre kunne nævne "den lukkede", og Holger ville også i de situationer få det dårligt.

4.

Skemata og underliggende formodninger kommer fra tidligere
oplevelser.
Den sindslidende har samlet erfaringer fra sit tidligere liv, der
har dannet de skemata og underliggende formodninger, der gør, at
han tænker, som han gør
Eksempel: Holger må have erfaringer, der fortæller ham, at når
overlægen kommer på afdelingen, er det, fordi Holger skal flyttes
til "den lukkede".

5.

Ved at svække underliggende formodninger B mindskes det ubehag, der følger af konsekvenserne c.
Hvis du kan vise den sindslidende, at de underliggende formodninger, der er på spil i situationen, ikke er holdbare, så vil den
sindslidende opleve en lettelse.
Eksempel: Dl;! kan spørge Holger, om overlægen kan være på
afdelingen af andre grunde, end at Holger skal overflyttes til den
lukkede. Det vil han sandsynligvis kunne ræssonnere sig frem til. I
kunne også planlægge, at Holger selv undersøgte, om der var hold
i hans tanker, ved at Holger selv spurgte overlægen, om han skulle
overflyttes til den lukkede.
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I Holgers situation betyder principperne: Holgers umiddelbare problem er isolation og angst, dvs. konsekvensen c. Men hvis du kun
hjælper Holger med konsekvensen, dvs. forsøger at bryde Holgers
angst og isolation, er din støtte kun rettet mod symptomerne og ikke
den tilgrundliggende årsag, nemlig B, dvs. Holgers underliggende formodninger.
For at forstå, hvad Holgers egentlige problem er angående vrangforestillingen, må du som social- og sundhedsassistent huske, at der er
flere og vigtige data, du skal have fat i, nemlig hvilke underliggende
formodninger og hvilke aktiverende begivenheder der provokerer
vrangforestillingen. Kun ved at støtte Holger i at ændre på de underliggende formodninger, kan han ændre vrangforestillingerne.
Det kan være i orden at satse på at løse det umiddelbare ubehag,
dvs. C, hvis den sindslidende er meget dårlig. Ellers må du undersøge
den aktiverende begivenhed, dvs. A, og den sindslidendes underliggende formodninger, dvs. B, og arbejde på at støtte den psykotiske til
at ændre disse.
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Forløbet i

1.

Det første, du gør sammen med den psykotiske, er at undersøge
vrangforestillingen og få den afdækket. I Holgers tilfælde kan det
koges ned til: "Fivestar" holder øje med mig, jeg må ikke læse eller
høre bestemte ord. Jeg skal gøre væsenerne på "Fivestar" glade.

2.

Derefter afklarer I, hvad omfanget af konsekvenserne er, dvs. analyserer c. Hvad har det af konsekvenser, hvad har du observeret,
og hvad oplever den sindslidende? I Holgers situation oplever han
angst og isolerer sig på sit værelse.

3.

Det næste er, at du sammen med den sindslidende undersøger, om
det er A (aktiverende begivenhed), B (underliggende formodning)
eller C (konsekvensen), der har betydning. Du er som social- og
sundhedsassistent godt klar over, at det er B, der er afgørende og
har betydning, men det er den sindslidende ikke. Holger oplever
som det egentlige problem, at "Fivestar" overvåger ham. Du ved, at
det medfører, at han bliver angst og isolerer sig, men Holger skal
også selv finde ud af det.

4.

så afklarer og vurderer du sammen med den sindslidende den
underliggende formodning, B. Den sindslidende må fortælle mere
om sine tanker. I Holgers tilfælde kan du spørge om "Fivestar", fx,
hvad oplever Holger mere præcist, og hvordan kan "Fivestar" holde øje med Holger?

arbejdet med
vrangforestillinger

::<l
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Angående de næste punkter, S, 6 og 7, skal du være bevidst om dit
kompetenceområde som social- og sundhedsassistent. Dit kompetenceområde er fastlagt af bl.a. interne aftaler på det sted, du er ansat.
Der er som tidligere nævnt i kapitel S forskellige måder at arbejde
med kognitive behandlingsformer på. Nogle steder samler social- og
sundhedsassistent kun data ind til andet personale, der så foretager
interventionerne - det kan fx være til psykologer eller sygeplejersker,
der har en psykoterapeutisk uddannelse i kognitiv terapi. Andre steder er det den, der har alliancen med den sindslidende, der foretager
interventionen, og det kan være en social- og sundhedsassistent.
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s. I denne fase beskrives problemet som en case i et samarbejde
mellem social- og sundhedsassistenten og den sindslidende. Hvornår er problemet startet, hvordan har Holger lært, at andre holder
øje med ham? Hvordan har Holger lært, at han skal gøre andre tilpas?
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6.

Nu opstiller I sammen et mål for den sindslidendes problem. Dette
kan ske på en behandlingskonference, hvor den sindslidende deltager, eller i en samtale, hvor der deltager flere tværfaglige samarbejdsparter.

7.

I denne sidste fase arbejder du sammen med den sindslidende om
at ændre på vrangforestillingen. Det gør man med sokratisk dialog
og adfærdseksperimenter (se kapitel S). I Holgers tilfælde kan
man stille sokratiske spørgsmål til hans vrangforestilling om
"Fivestar". Hvad er det, der beviser, at "Fivestar" overvåger ham?
Hvis han skal strege de forbudte ord ud, må han jo læse dem, før
han kan vide, at de er forbudte - hvordan kan det forklares?
Holger kan arbejde med adfærdseksperimenter som fx at undlade
at strege de forbudte ord ud. Eller at gå uden ørepropper og så se,
hvad der sker.
Det næste trin i omstruktureringen er at reformulere vrangforestillingen på en mere alment forståelig måde. Det betyder, at du fx
i Holgers situation kan forklare vrangforestillingen med, at Holger
flere gange har været indlagt. Under en indlæggelse holder personalet øje med de sindslidende. Personalet på psykiatriske afdelinger er meget trænede i at se små detaljer. Det betyder, at den sindslidende kan blive meget overrasket over de observationer, han bliver præsenteret for, og næsten opleve det, som om han er overvåget af overnaturlige væsener.
på længere sigt skal der udarbejdes en meningsfuld og acceptabel forklaring på vrangforestillingen. Dette kunne i Holgers tilfæl-
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de være: "Andre holder nogle gange øje med mig, det gør de, fordi
de er interesserede i mig og vil hjælpe mig".
Formålet med at arbejde med vrangforestillinger på denne måde er at
reducere det psykotiske menneskes oplevelse af ubehag. Det er ikke
sikkert, at du kan bidrage til ændringer, der er blivende, men en følelsesmæssig lettelse er af stor betydning for den sindslidende, der hele
tiden er i en stresstilstand.

'.

Colombo-metoden

Afslutningsvis skal nævnes en særlig form for kommunikation eller
spørgeteknik kaldet "Colombo-metoden". Det går ud på at stille
spørgsmål på en uskyldig og ikke konfronterende måde, netop som
kriminalkommissær Colombo i tv-serien gør det. Tanken bag spørgeteknikken er, at kun den sindslidende kender svaret, du kender det
ikke. Du kan i bedste fald gætte det og nogle gange gætte rigtigt, men
aldrig i alle tilfælde. I "Colombo-metoden" er kommunikationen
direkte, åben og ærlig, men i en stil, der er undrende og ikke konfronterende.
I tilfældet med Holger kunne du starte bagfra, dvs. med pkt. 7, og
spørge til den kommunikation, Holger har med væsenerne i "Fivestar". For eksempel: "Holger, hvordan fandt du frem til, at netop de
tegn, du laver, gør væsenerne venlige?". Eller: "Er det godt eller dårligt at nogle holder øje med en?".
Formålet med den ikke konfronterende spørgemåde er naturligvis,
at du ønsker at hjælpe den sindslidende med at stille spørgsmålstegn
ved dele af hans liv, der for dig er vrangforestillinger, men for den
sindslidende er alvorlige ting og ofte en trussel mod ham. Derfor er
det også vigtigt, at metoden anvendes med stor empati og respekt
over for den sindslidende.
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Ifølge kognitiv teori opstår psykoser sandsynligvis på baggrund af en medfødt genetisk belastning og en miljømæssig udløsende faktor

~

Psykotiske symptomer kan reduceres ved kognitiv behandling

~

ABC-modellen er velegnet til at ændre vrangforestillinger

~

Colombo-metoden er en ikke konfronterende spørgeteknik, der undersøger
vrangforestillinger.
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Kapitel 10.

Støtte ved depression
HVERDAGSBILLEDE

Jytte, en 50-å rig kvinde, følges til psykiatrisk afdeling af

sin mand. Hun er gennem de senere uger blevet tiltagende trist. Hun
overkommer næsten intet og ligger meget af tiden i sengen. Hun har tabt
i vægt på grund af manglende appetit, og i den seneste uge har hun
været sygemeldt. Hun er meget fortvivlet og præget af håbløshed.
Sønnen på 23 år studerer i USA. Det er et stykke tid siden, Jytte har
hørt fra ham. Nu er hun bange for, at hun har sendt ham i døden, fordi
hun ikke har været god nok som mor. Forsikringer fra manden om, at
sønnen har det godt, tror hun ikke på.
Jytte er psykomotorisk hæmmet, ansigtet er forstenet, og der går op
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til et minut, før hun svarer på tiltale. Hun sover dårligt om natten og har

ti>

døgnvariation, dvs. at den sindslidende er meget depressiv om morge-
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nen, og symptomerne letter lidt op ad dagen. Hun vågner ved firetiden

m

om morgenen og har det ganske forfærdeligt. Hun er da stærkt angst,
urolig og klager sig højlydt. Mod aften har hun det bedre.
Af hensyn til medpatienterne flytter personalet en nat Jytte ind i et
besøgsrum. Kontaktpersonen bliver hos hende og forsøger at berolige
hende. I Jyttes opfattelse bliver det til, at bøddelen henter hende og
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kører hende ned i hospitalets kælder, fordi hun skal henrettes for sine
synder. I den situation hører hun bøddelens stemme hviske "morder,
morder".

Depression er et meget stort helbredsproblem. Man mener, at hver
femte dansker på et tidspunkt i livet får en alvorlig depression. Ved
depression bliver menneskets sindsstemning meget pessimistisk og
opgivende. Depression hører til de sindslidelser, der kaldes affektive
sindslidelser. Det betyder sygdom i menneskets sindsstemning. Ud
over depression er der inden for denne gruppe af sindslidelser også
tale om mani. Ved mani bliver menneskets sindsstemning meget
opløftet og overdrevent optimistisk. Nogle mennesker lider kun af
depressioner, mens andre lider af både depressioner og mani (se kapitel 210m affektive sindslidelser). Støtte til det maniske menneske er
beskrevet i kapitel 11.
Personlighedsudviklingen er også ved depression central og har
ifølge nogle psykologiske teorier betydning for årsagerne til, at et
menneske bliver depressivt.
Ifølge psykodynamisk teori har det depressive menneske, så længe
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depressionen står på, et svagt jeg og et "strengt" overjeg, som fører til
urealistisk nagende samvittighed og skyldfølelse.
Ifølge den kognitive teori har det depressive menneske forstyrrede
tankeprocesser. Han har en lav selvvurdering, overdreven selvkritik,
selvbebrejdelser, en overdreven ansvarsfølelse og evt. selvmordsønsker som følge af negative tankeskemaer.
Støtten til det depressive menneske gives også efter principperne
for angstdæmpende støtte og jeg-støtte.
Social- og sundhedsassistenten vil møde det depressive menneske i
samtlige funktionsområder. Både hos den ældre klient i eget hjem, i
bofællesskaber for sindslidende, i psykiatriske boinstitutioner, på somatiske sengeafdelinger, på psykiatriske sengeafdelinger m.v.
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Arbejdsmiljø

VI
~

lSl
~
~

m

Det vil ofte være en social- og sundhedsassistent, der er kontaktperson for det depressive menneske, uanset om du møder ham i hospitalsregi, i hjemmeplejen, i et psykiatrisk bosted m.v. Det depressive
menneskes håbløshed kan overføres til personalet og især til kontaktpersonen, så hun føler, at samarbejdet med ham er tungt og håbløst.
Det kan derfor hænde, at kontaktpersonen begynder at tvivle på egne
faglige kvalifikationer, når der ingen eller kun meget få fremskridt
sker, og det hele virker håbløst. Behandling af depression tager en
rum tid. Sker det, at kontaktpersonen begynder at tvivle, er det meget
vigtigt, at hun beder om feedback fra sine kolleger eller, hvor det er
muligt, får sygeplejefaglig vejledning eller supervision.
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Reflekter over, hvordan du tror, du vil reagere, når du oplever at tvivle på
dine faglige kvalifikationer.
Hvordan vil du have det med at skulle fortælle kolleger om, at du ikke
mener, at du slår til som kontaktperson?

Personalets frygt for selvmord

Hvis det depressive menneske er suicidaltruet, dvs. at der er risiko for,
at han vil forsøge at begå selvmord, suicidium, kan det føre til stor
usikkerhed og angst i personalegruppen. Personalet nærer ofte frygt
for, at den depressive skal begå selvmord, suicidere, i et ubevogtet øjeblik, eller at de vurderer forkert og overser suicidalfaren. Det er et
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meget belastende ansvar, og det er derfor meget vigtigt at give udtryk
for sin usikkerhed og angst og diskutere det i personalegruppen.

HVERDAGSBILLEDE

En 63-årig mand, Olav, var indlagt på psykiatrisk afde-

ling på grund af depression, efter at han havde været igennem en skilsmisse. Depressionen var nu lettet, og han havde været hjemme på weekend de sidste uger. En dag kommer Olaf ikke tilbage fra weekend. Han
bliver fundet død i hjemmet efter at have taget en overdosis medicin.
Efterfølgende spørger personalet sig selv, hvilke signaler de havde overset. Det viser sig, at han ofte havde gået tur på kirkegården, der ligger i
nærheden af den psykiatriske afdeling. Var det et signal? Nogle medpatienter fortæller efterfølgende, at han havde tryglet dem om medicin.
Var det et signal?
Personalet bebrejder sig selv, at de ikke observerede Olavs selvmords-
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tanker og selvmordsplaner. Især kontaktpersonen føler en voldsom skyld
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over ikke at have set signalerne, og hun bliver meget vred på lægen, der

m

heller ikke havde observeret dem. Hun mener, at han som den behand-
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lingsansvarlige læge burde have observeret selvmordsfaren, så skulle
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personalet nok have passet på Olav.
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Ovenstående hverdagsbillede viser, hvilke reaktioner man ofte ser hos
personalet, når det lykkes det depressive menneske at begå selvmord.
Det er en meget almindelig og naturlig reaktion at få skyldfølelse,
blive vred og at finde andre at placere ansvaret hos. I en sådan situation er det vigtigt, at personalet får talt situationen igennem, måske
flere gange, og får givet udtryk for tanker og følelser i forbindelse med
selvmordet.
Ansvar og kompetence

Det kan være meget forskelligt, hvilket ansvar og hvilken kompetence
social- og sundhedsassistenten har i relation til at støtte det depressive
menneske. Du må undersøge, hvordan holdningen er til det på din
arbejdsplads. Mange steder kan det være social- og sundhedsassistenten, der har ansvaret for den direkte observation og støtte i relation til
den depressive. Social- og sundhedsassistenten har også ansvaret for
at give observationerne videre og sige til, hvis hun skønner, at støtten
til den depressive ikke kan rummes inden for hendes ansvars- og kompetenceområde. I en psykiatrisk afdeling vil der altid være en sygeplejerske, der har det overordnede ansvar for støtten til den depressive,
også selvom hun ikke nødvendigvis er kontaktperson.
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I andre regier, fx et psykiatrisk bosted, må social- og sundhedsassistenten gå til sin leder, medmindre der er foreskrevet andre kommandoveje, hvis hun skønner, at den observation og støtte, den
depressive har brug for, ikke kan imødekommes af hende, uden at
hun bryder sit ansvars- og kompetenceområde. Det selvmordstruede
depressive menneske bør være indlagt i psykiatrisk regi, da der er
brug for specialviden og tilstrækkelige ressourcer, fx til fast vagt.
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Social- og sundhedsassistenten Zunaira sagde fra som

kontaktperson for en svært depressiv beboer på et psykiatrisk bosted.
Hun gik til sin nærmeste leder og sagde, at hun ikke længere turde tage
ansvaret for at være kontaktperson. Beboeren var psykomotorisk hæmmet, havde latenstid og døgnvariation. Han sagde ofte, at han ikke havde
fortjent at være til, og at han var skyld i mange menneskers ulykke.
Zunaira var i tvivl om, den depressive beboer kunne finde på at begå
selvmord.
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Zunaira vurderede, at den støtte, beboeren havde brug for, ikke kunne
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rummes inden for begreberne sammensatte omsorgsopgaver eller grund-
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læggende sundheds- og sygeplejeopgaver. For at hjælpe beboeren måtte
der ydes kompleks psykiatrisk sygepleje, og det lå uden for hendes
ansvars- og kompetenceområde. Lederen var enig med Zunaira, og beboeren blev fulgt til psykiatrisk skadestue.

Tillid
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Det kan tage tid at opbygge et tillidsforhold til det depressive menneske. Han synes måske ikke, at han har fortjent din hjælp, omsorg og
støtte. Man kan sige, at det depressive menneske først og fremmest
skal have sit selvværd genopbygget. Den depressive har et meget ringe
selvværd. Selvværd er udtryk for nogle forestillinger, mennesket har
om sig selv. Forestillinger om, hvilken slags menneske man er. Lidt
firkantet sagt, om man er et godt menneske eller et slet menneske.
Den depressive har mange tanker om, hvor slet et menneske han er.
Det viser sig som selvbebrejdelser, selvhad og en helt urealistisk skyldfølelse. Man kan sige, at det depressive menneske har en meget ringe
tillid til, at han er et godt menneske. Det er det helt centrale i en
depression. I selvværdet indgår også personens opfattelse af, hvad
andre tænker og mener om ham. Den depressive mener, at andre må
tænke ilde om ham. Du kan ikke umiddelbart korrigere den depressi-

ve, så han ændrer synet på sig selv og opfattelsen af, hvad andre
mener om ham.
For at opbygge et tillidsforhold og for at hjælpe ham til et større
selvværd må du udvise respekt for ham som menneske og ad den vej
korrigere hans følelse af ikke at være noget værd. Du må møde ham
med en holdning, der accepterer hans opfattelse af situationen, men
ikke understøtte hans opfattelse, og du må have og vise tålmodighed.
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Ved depression bliver menneskets sindsstemning meget pessimistisk og
opgivende.
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Depression hører til affektive sindslidelser.
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Det depressive menneskes følelse af håbløshed kan overføres til personalet
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og samarbejdet med ham kan føles tungt og håbløst; i så fald må du søge
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feedback og vejledning.
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Personalet nærer ofte frygt for, at det depressive menneske skal begå selv-
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mord. Det er et meget belastende ansvar, og det skal diskuteres i personalegruppen.
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Du må undersøge, hvordan holdningen er til fordeling af ansvar og kompetence blandt personalegrupperne på din arbejdsplads i forbindelse med
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støtten til det depressive menneske.
~

Det depressive menneske har et meget ringe selwærd.

~

For at opbygge et tillidsforhold må du udvise respekt, accept og have tålmodighed, men ikke understøtte det depressive menneskes opfattelse af at
være et ringe menneske.

Kontakt med det depressive menneske
Det er svært - men også udfordrende - at yde støtte til et depressivt
menneske, der er præget af selvhad, og som helt har mistet troen på
sig selv og på fremtiden~ Det depressive menneske isolerer sig og
tager ikke selv initiativ til kontakt og kommunikation med andre. Det
vil være personalet og dermed også social- og sundhedsassistenten,
der tager initiativ til det. Den holdning, du møder den depressive
med, er derfor af stor betydning for, om du overhovedet opnår en
bæredygtig kontakt med den depressive.
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Holdning

o

...!SI
......

Samværet med det depressive menneske er vigtigt, også selvom han
ikke siger meget, og der kun er minimal respons. Ved din tilstedeværelse fortæller du den depressive, at du er interesseret i ham, at du
bekymrer dig for ham, at han har værdi.
Det kan være vanskeligt at opnå en bæredygtig kontakt med den
depressive. Man får meget lidt feedback, og følelsen af at være anmassende og uønsket opstår nemt. Social- og sundhedsassistenten må
derfor kunne udholde tavsheden og kunne bære at være til stede, selv
om hun føler sig afvist. Holdningen skal være rolig, varm og accepterende.
Omsorgen tager tid på grund af den depressives psykomotoriske
hæmning. Han er ikke i stand til at gøre tingene hurtigere, så der er
også brug for stor tålmodighed hos social- og sundhedsassistenten.

<Il

m

<

m

C
C
m
'l:l
:>:I

m

<Il
<Il

O
Z

Fysisk kontakt

Det depressive menneske føler sjældent modstand mod fysisk kontakt.
Det kan tværtimod virke angstdæmpende at blive holdt i hånden eller
holdt om. Nonverbalt formidler kontaktpersonen varme, interesse og
tryghed. Hvis den depressive er psykotisk og fx mener, at han kan
smitte andre med en alvorlig sygdom, skal du dog være forsigtig med
fysisk kontakt.
I de situationer er det vigtigt, at du bruger din viden og indfølingsevne til at vurdere, om den depressive har gavn af fysisk kontakt.

Kommunikation med det
depressive menneske

256

Ofte er samtale med den svært depressive person ikke hensigtsmæssig, da det kan være alt for belastende. Blot at være til stede sammen
med ham og derved signalere interesse og engagement er nok.
Ved samtale kan det være en tålmodighedsprøve at vente på svar,
når den depressive på grund af lang reaktionstid, latenstid, måske er
flere minutter om åt svare. Men det er væsentligt at vente og ikke blot
gå videre i den tro, at der ikke kommer noget svar eller nogen reaktion. Det er ikke hensigtsmæssigt at føre lange samtaler med den
moderat til svært depressive. Det er alt for belastende for ham. Ved
samtale med ham er det bedst at tale sagte og undgå lange indviklede
sætninger. I samværet med den depressive skal du i lange perioder
måske slet ikke sige noget. Du kommunikerer i stedet nonverbalt.

At sætte ord på tanker

Det depressive menneske har tendens til kun at se og hæfte sig ved de
negative ting i forhold til tidligere tider, nutiden og fremtiden, og små
problemer kan hurtigt blive store og uoverskuelige i den depressives
tankeverden. Du skal lytte til den depressive, når han giver udtryk for
sine tanker. Er der tale om, at han lider af en let til moderat depression, kan du godt på empatisk vis spørge til hans tanker. Hvis den
depressive tænker, at alt er mislykkedes for ham, kan du sætte spørgsmålstegn ved de negative udsagn, fx ved at spørge, om der er noget,
der er lykkedes. Du kan støtte ham i at skelne mellem facts og tro. For
eksempel kan du hjælpe ham til at formulere, hvad der er gået godt
for hans børn, hvis han tror, han er en dårlig far. Du kan støtte ham i
at formulere problemerne præcist og på den måde hjælpe ham til at
afgrænse dem lidt. For det depressive menneske er der ofte en række
problemer, der har tårnet sig op. Du kan hjælpe ham til at prioritere
problemerne og dernæst støtte ham i at løse de letteste først. Her kan
du hjælpe ham til at se alternative problemløsninger. Samtaler med
ham om hans negative tanker kan på den måde være medvirkende til,
at tankemønstrene ændres i mere positiv retning.
I dit forsøg på at hjælpe ham til at ændre tankemønstrene i mere
positiv retning kan du komme til at afvise den depressives tanker og
følelser, fordi de ligger så langt fra realiteterne. Det er ikke til gavn for
den depressive, og du risikerer, at han mister tilliden til, at du kan
støtte ham.
De negative tankemønstre kan ofte være meget udprægede, og du
og dine kolleger må igen og igen hjælpe ham til at se på de positive
sider i tilværelsen. Først herefter begynder han at sætte spørgsmålstegn ved den negative opfattelse, han har haft af fortid, nutid og fremtid.
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At sætte ord på følelser

Når det depressive menneske magter det, må kontaktpersonen hjælpe
ham med at udtrykke sine følelser. At få sat ord på skyldfølelse, håbløshed m.v. kan være e~ stor lettelse. Det er vigtigt at følge den depressives tempo og ikke presse ham til at udtrykke følelser, som han
ikke er parat til at tale om.
Den let depressive kan som regel godt tale om sine følelser. I begyndelsen af en samtale vil han måske mest give udtryk for fysiske/
biologiske symptomer. Han kan fx fortælle, at han har mistet appetitten, tabt sig, har forstoppelse, sover dårligt m.v. Han kan være bekymret for, om han fejler noget alvorligt. Først ved nærmere samtale vil de
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dystre tanker og pinefulde følelser komme frem. Da du møder depressive mennesker i alle de steder, en social- og sundhedsassistent kan
arbejde, må du have det i tankerne, uanset hvor du arbejder.
At formidle håb
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I forbindelsen med jeg-støtte til det depressive menneske taler man
om, at kontaktpersonen skal fungere som et "vikarierende håb" for
ham. Det vil sige, at du som social- og sundhedsassistent i hverdagen
må bevare og give udtryk for, at der er håb for fremtiden. Det er ikke
hensigtsmæssigt at negligere eller bagatellisere den depressives
følelse af håbløshed. I stedet kan du på empatisk vis fortælle ham, at
depressionen går over, og at han får det godt igen. Det er sjældent, at
han umiddelbart er i stand til at tage imod denne forklaring. Men når
depressionen er overstået, fortæller mange om, hvordan det hjalp
dem at høre, at andre havde troen på, at tilstanden ville ændre sig.
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Ulla, en tidligere depressiv kvinde, skrev efter sin udskrivelse fra hospitalet et brev til personalet på den lukkede afdeling,

HVERDAC5BILLEDE

hvor hun havde været indlagt. I brevet gav hun bl.a. udtryk for, hvor glad
hun var for, at personalet igen og igen fortalte hende, at depressionen
ville gå over. Mens hun var depressiv, kunne hun ikke tro på det, men det
gjorde hende så godt at høre, at andre bevarede håbet og troede på, at
hun blev rask.

Ovenstående hverdagsbillede beskriver netop, hvor meget det betød
for Ulla, at hun oplevede, at personalet bevarede håbet. At bevare
håbet har en meget stor betydning for, at man kan udholde og gennemleve lidelser og problemer. Ved depression er håbet "ilde tilredt",
og personalet har en meget vigtig funktion som vikarierende håb for
det depressive menneske.
At hjælpe med at vælge
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Det depressive menneske har ofte meget svært ved at træffe beslutninger. For en periode kan det blive nødvendigt at overtage en del af
ansvaret, især for den svært depressive, og undgå at give ham valgmuligheder. Store beslutninger, fx vedrørende arbejde, hussalg, skilsmisse m.v., bør i videst muligt omfang udsættes, til depressionen er lettet.
I hverdagen sker det, at du som social- og sundhedsassistent må
tage over og beslutte for den depressive. I de situationer skal du ikke
give ham noget valg, men fx sige: "Hans, du har ikke fået nok at dril<ke i dag. Du skal drikke dette glas mælk. Jeg skal nok hjælpe dig".

I

I
c
VI
~

CSl
~

~

m

o::

m
C
C
m

,
II
:

"C
:ol

m

~

Det er personalet, der skal tage initiativ til kontakt med det depressive
menneske.
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Holdningen skal være rolig, varm og accepterende, og du må kunne udholde
tavsheden og kunne bære at være til stede, selvom du føler dig afvist.

~

Fysisk kontakt kan være til gavn for det depressive menneske. Hvis han er
psykotisk, må du være forsigtig med fysisk kontakt.

~

Hvis det depressive menneske har lang reaktionstid, må du vente på svar,
selvom der kan gå lang tid, før det kommer.

~a,

Før korte samtaler med moderat til svært depressive mennesker og undgå
lange indviklede samtaler.

~

Du må lytte til det depressive menneske, når han giver udtryk for tanker og
følelser.

~

Du kan støtte ham ved at få ham til at se positive ting, ved at hjælpe ham
med at prioritere problemerne og ved at se alternative løsninger.

~

Du kan støtte det depressive menneske ved at fungere som et vikarierende
håb for ham.

~

Især for det svært depressive menneske kan det blive nødvendigt at overtage en del af ansvaret og hjælpe ham med at vælge.
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Stimulering af det depressive menneske
Det depressive menneske skal tilbydes at være med i aktiviteter.
Social- og sundhedsassistenten må gerne forsøge at motivere den
depressive til aktivitet, men han må ikke presses. Hvis han ikke ønsker
at deltage, skal det respekteres.
Aktiviteterne må ikke være for omfattende og ikke for langvarige.
på grund af den psykomotoriske hæmning tager aktiviteterne længere
tid at udføre for den depressive end for andre. Mange depressive har
døgnvariation, der medfører, at depressionen letter en anelse mod
aften. Det kan være til gavn for den depressive, at aktiviteterne - især
de belastende - udføres om aftenen, hvor han har det bedst.
At stille realistiske krav
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Målene for aktiviteterne skal være nære og opnåelige. Du må være
sikker på, at det depressive menneske kan leve op til det krav, der ligger i aktiviteten. Hvis den depressive lider nederlag, vender han det
hurtigt mod sig selv: "Jeg er ikke noget værd, jeg kan ikke engang
finde ud af at rede min seng". Den depressive har brug for sejre, så
selvtilliden og selvværdet øges. For at anvende og styrke den depressives ressourcer må du være opsøgende med hensyn til at finde frem til
hans interesser.
Aktiviteter med hensyn til aflastning og forebyggelse

Aktiviteter kan aflede og aflaste det depressive menneske fra de depressive tanker. Derudover fremmer aktivitet de naturlige kropsfunktioner og kan bl.a. være medvirkende til en bedre nattesøvn og til at
forebygge eller bedre tendens til forstoppelse, obstipation. Det kan fx
være til gavn for den moderat depressive at gå en tur med kontaktpersonen, hvor kontaktpersonen leder samtalen ind på neutrale emner,
fx det de ser undervejs, vejret m.v.

Praktis~ hjælp til det

depressive menneske
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Det depressive menneske kan være udpræget psykomotorisk hæmmet.
I så fald er han ikke i stand til at dække egne basale behov. Social- og
sundhedsassistenten må da hjælpe ham med den personlige hygiejne.
Som tidligere nævnt kan det være en fordel for ham, at den personlige
hygiejne og andre belastende aktiviteter udføres om aftenen, hvor

/

han har det bedst. Det kommer ofte på tværs af den almindelige døgnrytme. Det gælder både i en psykiatrisk afdeling, på psykiatriske
bosteder, i hjemmeplejen m.v., hvor personaleressourcerne er størst i
dagtimerne. Men det er vigtigt, at der i disse situationer tages hensyn
til den depressives døgnrytme frem for til arbejdspladsens.
Ernæring

Nedsat appetit og vægttab følger med depressionen. Social- og sundhedsassistenten må være meget opmærksom på, om det depressive
menneskes behov for mad og væske bliver dækket. Du må i samarbejde med ham forsøge at finde frem til, hvad han kunne tænke sig at
spise. Han skal opfordres til at spise og drikke. Måske skal han følges
til bordet eller have maden bragt. Det kan blive nødvendigt at made
ham. Hos den svært depressive kan det blive nødvendigt at ernære
ham via sonde. I den situation er det sygeplejerskens, men også social- og sundhedsassistentens opgave at sikre sig, at sonden fungerer
rigtigt, og at ernæringen gives efter gældende principper for sondeernæring (se lærebogen Sundheds- og sygeplejejag) .
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Væske

Det er meget vigtigt, at du som social- og sundhedsassistent sørger
for, at det depressive menneske får nok at drikke, dvs. mindst to liter i
døgnet. Han skal opfordres til at drikke. Det er dog ikke altid, at opfordring er nok, og måske bliver du nødt til at føre glasset til hans
mund, for at han overhovedet får noget at drikke. Hos moderat og
svært depressive skal du føre væskeskema. Hvis den depressive vægrer sig mod at drikke, vil der ofte blive givet intravenøs væske efter
gældende principper. Det er sygeplejerskens, men også social- og
sundhedsassistentens opgave at observere og kontrollere, at droppet
fungerer, som det skal (se lærebogen Sundheds- og sygeplejejag) .
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Obstipation

Forstoppelse, obstipation, opstår tit i forbindelse med depression. Det
skyldes dels, at peristaltik og tarmsekretion nedsættes. Yderligere får
det depressive menneske ikke meget motion på grund af den psykomotoriske hæmning, og han drikker måske heller ikke nok. Derudover
kan obstipation være en bivirkning ved antidepressiv medicin. Det
kan meget vel være social- og sundhedsassistentens opgave at observere den depressives tarmfunktion, og hvis obstipation bliver et problem, må der handles i forhold hertil. Der gives fiberrig kost og rigelig
væske. Afhængigt af det depressive menneskes tilstand skal han have

261

I

mulighed for aktivitet og motion. Alt efter hvor dyb depressionen er,
kan det være nødvendigt at sørge for, at det depressive menneskes
toiletbesøg er regelmæssige, og at følge ham til toilettet. Derudover
kan det blive aktuelt med afføringsmidler, laksantia (se lærebogen:
Medicinske fag).
Søvnproblemer
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Det depressive menneske har søvnforstyrrelser. Han sover meget let
om natten, vågner tit og føler sig ikke udhvilet. Afhængigt af depressionens dybde og den depressives ydeevne kan du lave et dagsprogram, så han trættes naturligt. I programmet må du tage hensyn til, at
den depressive nemt trættes, og at der derfor må være pauser indlagt.
En hvileperiode midt på dagen er ofte nødvendig.
Den depressive med døgnvariation vil vågne meget tidligere, end
han plejer. på dette tidspunkt af morgenen har han det ofte meget
dårligt med svær angst og meget dystre tanker. Nattevagten må derfor
observere, om den depressive ligger vågen og er meget angst. I så fald
må nattevagten blive hos ham, til angsten er dæmpet.
Nattevagten må også observere, om den psykomotoriske hæmning
gør sig gældende om natten. Det gøres ved at observere, om den depressive vender sig i sengen, eller om han bliver liggende i samme stilling stort set hele natten.

Samarbejde med de pårørende
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Det er ikke nemt at være pårørende til et depressivt menneske. De
pårørende vil ofte opleve det depressive menneske som meget forandret i forhold til hans normale adfærd. Det er svært at være vidne til, at
et menneske går helt i stå og mister livslysten. Det giver dyb bekymring, men kan også give irritation og vrede, fordi den depressive ikke
bare kan "tage sig sammen". Hvis den depressive også gør sig selvbebrejdelser, forsøger mange pårørende at overbevise ham om urigtigheden i selvbebrejdelserne. Da selvbebrejdelser kan virke helt absurde, fx hvis den depressive mener at være skyld i Golfkrigen, kan nogle
pårørende skælde det depressive menneske ud for at tænke sådan.
Hvis den depressive ikke indlægges, er det i stort omfang de pårørende, der må tage sig af pleje og omsorg.
Et andet meget stort problem for de pårørende er selvmordsrisikoen. At opleve, at et menneske, man elsker, ikke ønsker at leve mere, er
dybt pinefuldt og belastende. så længe depressionen står på, lever de
pårørende i en forfærdelig angst for, at det vil lykkes den depressive at

tage livet af sig, især hvis han ikke er indlagt. Det er forståeligt nok
ofte selvmordsrisikoen, der får de pårørende til at ønske den depressive indlagt.
De pårørende har almindeligvis et stort behov for at tale med personalet - både for at få information om den depressives tilstand, behandling, prognose m.v., men også om den depressives dødsønske. De
har dels behov for at fortælle om, hvor forfærdeligt det er at have en
nær slægtning, der ønsker at tage livet af sig, og dels behov for at blive
orienteret om, hvad personalet gør for at forhindre den depressive i
det.
Hvis det depressive menneske er indlagt, vil det oftest være lægen,
der orienterer de pårørende om behandling, prognose m.v., men det
kan være en social- og sundhedsassistent, der taler med de pårørende
om, hvordan de har det, og hvad personalet gør for at forhindre den
depressive i at suicidere. Du må undersøge på din arbejdsplads, hvordan holdningen er til ansvar og kompetence i forhold til det.
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Det depressive menneske skal tilbydes at være med i aktiviteter, men han
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?&-

På grund af den psykomotoriske hæmning tager det længere tid for det
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depressive menneske at udføre aktiviteterne
?&-

På grund af døgnvariationen kan det være en fordel at udføre de mest
belastende aktiviteter om aftenen

?&-

Målene for aktiviteterne skal være opnåelige, så det depressive menneske
oplever succes

?&-

Aktiviteter kan aflede og aflaste fra depressive tanker

?&-

Det depressive menneske kan have brug for hjælp til personlig hygiejne

?&-

Det depressive menneske kan have brug for hjælp til at få dækket sit behov
for mad og drikke

?&-

Hos moderat til svært depressive mennesker føres væskeskema

?&-

Det depressive menneske har risiko for at blive obstiperet

?&-

På grund af søvnforstyrrelser kan det depressive menneske have gavn af, at
der udarbejdes et dagsprogram, der tager hensyn til hans ydeevne, så han
trættes naturligt

?&-

Nattevagten må observere om, det depressive menneske ligger vågen og er
angst, og handle derefter
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fa,

Pårørende er ofte dybt bekymrede og føler et stort ansvar i forhold til det
depressive menneske

fa,

Pårørende kan have en forfærdelig angst for, at det depressive menneske
skal tage sig af dage

fa,

Pårørende har behov for information om sygdommen, og hvad der gøres for
at forhindre, at det depressive menneske begår selvmord.
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Særlige forholdsregler
ved selvmordsønsker
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Det depressive menneske kan opleve så meget selvhad, at han mener,
at verden er bedre tjent uden ham. Mange depressive får suicidaltanker, og ved svær depression lykkes det ca. 10% at begå selvmord.
Et depressivt menneske med suicidaltanker bør være indlagt i psykiatrisk regi, da man der har særligt gunstige forudsætninger for at
observere, støtte og behandle den depressive og forebygge, at han
begår selvmord.
Man skal altid vurdere, om der er tale om suicidalrisiko, når et
menneske er depressivt. Social- og sundhedsassistenten må ikke på
eget initiativ spørge den depressive, om han har selvmordstanker.
Ansvar og kompetence i relation hertil skal først diskuteres med din
leder og evt. i personalegruppen. I sådanne situationer vil lægen, i
hvert fald hvis den depressive er indlagt i en psykiatrisk afdeling,
blive inddraget i vurderingen. I vurderingen vil indgå, om den depressive skal spørges, hvordan og hvornår. Når det er vurderet, vil man
træffe beslutning om, hvem der skal tale med den depressive om hans
eventuelle selvmordstanker.

HVERDACiSBILLEDE

Kate, en 43-årig kvinde, var indlagt på lukket afdeling

med moderat depression. Hun havde forsænket stemningsleje, mange
selvbebrejdelser og døgnvariation. Den psykomotoriske hæmning var
ikke udtalt. Personalet havde en samstemmende fornemmelse af, at Kate
havde selvmordstanker, men det benægtede hun. En formiddag opdagede social- og sundhedsassistenten Ole, at en ældre dement mand, der
ligeledes var indlagt i afdelingen, manglede snørebåndene i sine sko.
En eftersøgning blev sat i gang, men uden resultat. Ole spurgte under en
samtale Kate, om hun havde taget snørebåndene. Det svarede hun be264
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nægtende på. I et ubevogtet øjeblik i vagtskiftet lykkedes det Kate at
hænge sig i snørebåndene. Hun blev hurtigt fundet og genoplivet. Efter
et kort ophold på intensivafdeling blev hun flyttet tilbage til den psykiatriske afdeling. Hun fortalte senere, at hun havde planlagt at begå selvmord, og at hun havde gemt snørebåndene i en udluftningskanal.
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Diskuter med dine holdkammerater, hvordan der burde handles, da det
blev opdaget, at snørebåndene var væk.
Ville I handle anderledes end Ole? - Hvis ja, hvordan?
Hvilke overvejelser ligger bag jeres forslag til handlinger?

Forebyggelse af selvmord

Det fysiske miljø i en psykiatrisk afdeling giver i sig selv en delvis sikring med henblik på at forebygge selvmord. på lukket afsnit eller på
afsnit, hvor man har mulighed for at skærme det depressive menneske, er sikkerheden størst. Det er også her, man har de højeste personalenormeringer og dermed bedre mulighed for overvågning. Døre og
vinduer er låst, så den depressive ikke kan forlade afdelingen. Den
depressive bliver visiteret, og personalet opbevarer genstande, som
skønnes anvendelige til selvmordsforsøg. Man vil fx tage medicin,
knive og bælter fra den depressive.
Hvor selvmordsfaren er stor, vil observation og overvågning blive
intensiveret. Nogle steder skelner man mellem tre niveauer i observation og overvågning:
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fa,

Tæt observation

?-&-

Fodfølge

fa,

Fast vagt.

Det er meget forskelligt, hvad man har valgt at kalde disse niveauer
for observation, og du kan sagtens høre dem benævnt anderledes. Det
kan meget vel være social- og sundhedsassistenten, der får til opgave
at observere og overvåge det depressive menneske.
Tæt

observation

Fodfølge
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Ved tæt observation skal du i løbet af en arbejdsdag have kontakt med
det depressive menneske meget ofte. Du kan godt have opgaver i forbindelse med andre personer, men opgaverne skal afbrydes, hvis det
bliver nødvendigt, til fordel for den depressive.
Ved fodfølge skal du hele tiden vide, hvor det depressive menneske
befinder sig, og hvad han laver. I perioder hvor du ikke udfører aktiviteter sammen med ham, skal du være i nærheden af ham. Inden for
aftalte rammer kan den depressive dog godt være uden for visuel kontakt, fx i forbindelse med toiletbesøg, bad eller besøg af pårørende.
Den depressive er dog stadig under tæt observation.

I

Fast vagt

Fast vagt anvendes, hvor selvmordsfaren er stor. Det depressive menneske overvåges 24 timer i døgnet. Det indebærer, at han aldrig må
lades alene. Du skal følge ham overalt, hvor han bevæger sig. Du skal
sidde på sengestuen, når han sover, følge med på toilettet, når han er
trængende osv. Når du skal have pause, er der altid et andet personalemedlem, der overtager funktionen.
Det er en svær situation for den depressive. Han føler sig forståeligt nok massivt overvåget og har intet privatliv, så længe overvågningen står på.
For den faste vagt er belastningen også stor. Du kan føle dig anmassende og uønsket. Dagen igennem skal du forholde dig til den
depressives dødsønske, og du har ansvaret for, at det ikke lykkes. I
den situation må du være åben og ærlig over for ham. Du kan fortælle
ham, at du er bange for, at han vil forsøge at begå selvmord, og at du
er hos ham hele tiden for at forhindre ham i det.
Hvis det er muligt for dig at aktivere den depressive, er det en fordel. Kontakten og kommunikationen føles da mere naturlig og overvågningen mindre belastende for begge parter.
Der må være mulighed for samtale, når den depressive har brug
for at få sat ord på tanker og følelser. Selvom du er sammen med ham
hele tiden, er det dog ikke ensbetydende med, at I skal tale sammen
hele tiden. Det er i perioder hensigtsmæssigt, at du markerer afstand.

HVERDACSBILLEDE
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En social- og sundhedsassistent fornemmede, da hun

sad fast vagt hos en depressiv mand, at den tætte kontakt blev for meget
for ham. Hun orienterede ham ganske kort om, at nu ville hun sætte sig i
en stol i den modsatte ende af lokalet og læse i et blad, så han kunne få
lidt fred.

Ovenstående hverdagsbillede viser, hvordan social- og sundhedsassistenten fornemmer, at den depressive person har svært ved at bære
kontakten og overvågningen. Hun markerer afstand til ham, så han
kan få lidt fred, dels ved at flytte sig hen i den anden ende af lokalet,
men også ved at læse i et blad. Der er ingen, der i en sådan situation
vil påtale, at du læser blade i arbejdstiden. Her har det helt klart et
terapeutisk sigte. Den depressive vil som regel ikke af sig selv sige, at
det bliver for meget for ham. Her må du bruge din intuition.
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fa,

Mange depressive får selvmordstanker, og ved svær depression lykkes det
ca. 10% at begå selvmord

fa,

Social- og sundhedsassistenten må ikke på eget initiativ spørge til
selvmordstanker

fa,
fa,

Hvor selvmordsfaren er stor, vil observation og overvågning blive intensiveret
Man skelner mellem tre niveauer for observation og overvågning: tæt observation, fodfølge og fast vagt

fa,

Når det depressive menneske har fast vagt, må han aldrig lades alene.
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Særlige forholdsregler ved
behandling af depression
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fa,

Medicinsk behandling

fa,

Elektrostimulation
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Medicinsk behandling

Depression kan behandles med antidepressiv medicin, som virker
stemningsløftende. Til forebyggelse af depressioner og manier hos
personer med maniodepressive lidelser kan litiumsalte anvendes (se
kapitel 26) . Antidepressiv behandling hjælper 60-75% af de depressive.
Støtte ved
medicingivning

268

på nogle arbejdspladser er medicingivning en del af social- og sundhedsassistentens arbejdsopgaver. Andre steder ligger det uden for
hendes ansvars- og kompetenceområde. Du er nødt til at undersøge,
hvordan holdningen er på din arbejdsplads. Ofte kan det meget vel
være dig, der skal give det depressive menneske medicin. Der er nogle
opgaver i den forbindelse, du må være opmærksom på. Den moderat
og svært depressive kan pga. den psykomotoriske hæmning have
svært ved selv at tage medicinen. Han kan have brug for hjælp til at få
ført medicinbægeret op til munden og skal måske også opfordres til at
åbne munden. Derefter skal du sikre dig, at han sluger medicinen. Det
kan være svært for ham, dels at få tabletterne tilbage på tungen, dels
at synke tabletterne på grund af mundtørhed.

I

Elektrostimulation

Elektrostimulation er en behandlingsmetode, der udelukkende anvendes i psykiatrisk regi. Den gives til mellem 1200 og 1500 mennesker
årligt i Danmark. Man ved det ikke præcist, da der ikke er indberetningspligt ved behandling med elektrostimulation. Det synes dog,
som om der er politisk stemning for, at behandling med elektrostimulation skal indberettes, fx til Sundhedsstyrelsen, så man kan få det
præcise antal behandlinger registreret.
Hvis selvmordsfaren er stor, og det depressive menneske vægrer
sig ved at spise og drikke, har tabt i vægt, ofte 10-12 kg, og har svære
søvnforstyreiser samt døgnvariation kan der blive ordineret elektrostimulationsbehandling. Elektrostimulationsbehandling kaldes også
ECT, som er en forkortelse for Electric Convulsive Treatment. Tidligere blev den behandlingsform kaldt NCE, der er en forkortelse for
Narco Curare Elektrostimulation. I dagligdags tale vil du ofte høre
behandlingsformen kaldt for elektrochokbehandling.
Formålet er at fremkalde epileptiske kramper i hjernen. Man kender ikke den præcise virkningsmekanisme. 80-95% af de depressive,
der får ECT, hjælpes ud af depressionen.
ECT gives i psykiatrisk regi i et dertil indrettet behandlingsrum.
Behandlingen foregår under fuld narkose. Der gives både et bedøvende og et muskelafslappende lægemiddel. Det sidste for at undgå, at
det depressive menneske får muskelkramper under strømtilførslen.
Der er derfor altid en narkoselæge og en narkosesygeplejerske til
stede, ud over psykiateren, som giver ECT. Det depressive menneske
bliver ventileret og får ilt under behandlingen. Behandlingen foregår
ved, at man via elektroder i nogle sekunder sender strøm gennem det
depressive menneskes kranie for at fremkalde et krampeanfald i hjernen. Krampeanfaldet varer ca. 30-60 sekunder. Alt i alt varer en enkelt behandling cirka fem minutter fra bedøvelsens start, til det depressive menneske selv kan trække vejret igen. Efter cirka en halv
time er han helt vågen.
Hvor ofte
gives ECT?
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Man giver ECT to til tre gange om ugen. Der gives som regel mellem
seks og ti behandlinger. ECT kan også anvendes til behandling af svær
mani og til behandling af akut delirium. ECT kan være livreddende
for den sindslidende i akut delirium. Ved akut delirium giver man
behandlingerne en bloc, dvs. en gang daglig i tre på hinanden følgende dage.
ECT kan ikke forebygge, at den sindslidende senere i livet igen får
depressioner, manier eller akut delirium.
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Billede af ECT
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Bivirkninger
ved ECT

270

Det depressive menneske er ofte konfus den første time efter behandlingen. Nogle uger efter en serie behandlinger vil han have sværere
ved at lære nye ting, og der kan være problemer med at huske nylige
hændelser. Der hersker usikkerhed og også uenighed omkring bivirkninger af ECT på længere sigt. Enkelte undersøgelser peger på, at der
kan være lette hukommelsesproblemer i mere end et år efter afsluttet
behandling. Men de fleste undersøgelser viser, at der selv efter mange
ECT-behandlinger ikke opstår hukommelsesproblemer ud over de
kortvarige.

I

Sygeplejeopgaver i forbindelse med ECT

Som ved enhver anden behandling er det lægens, men også kontaktpersonens, opgave at orientere det depressive menneske om behandlingens art. Den depressive har ret til, i det omfang han magter det, at
få information om, hvad der skal ske, virkning og bivirkninger.
Undersøgelse i
forbindelse

Behandlingen foregår under fuld narkose. Derfor skal der, før behandlingen iværksættes, foretages følgende rutineundersøgelser:

med ECT
?&-

Blodprøver: hæmoglobin og elektrolytter

?&-

Ekg

?&-

Blodtryksmåling

?&-

Urinen skal undersøges for albumen, blod og sukker
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Højde og vægt
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?&-

Røntgen af thorax ordineres af lægen, hvis det skønnes nødvendigt
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Hvis det depressive menneske har en somatisk sygdom, kan der blive
tale om, at lægen ordinerer yderligere undersøgelser i den forbindelse.
Inden hver enkelt elektrostimulationsbehandling skal der foretages yderligere rutineundersøgelser:
?&-

Temperatur

?&-

Blodtryksmåling

?&-

Puls

?&-

Respiration

Det kan meget vel være en social- og sundhedsassistent, der foretager
disse undersøgelser. Målinger foretages som regel om morgenen,
inden den depressive følges til ECT. Resultaterne af målingerne skal
foreligge på skrift og skal følge med den depressive til ECT, så psykiateren, anæstesilægen og anæstesisygeplejersken kan sikre sig, at værdierne ligger inden for normalområdet, inden de bedøver den depressive.
Du skal sikre dig, at den depressive faster. Han må ikke ryge, drikke eller spise i otte timer forud for behandlingen. Inden den depressive følges til behandling, skal han tømme blæren. Det er ikke tilladt
at have neglelak, makeup, ur og smykker på under behandlingen. Den
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depressive vil få udleveret en bideskinne eller en tandbeskytter, som
han får i munden, når han er bedøvet, så hans tænder ikke bliver beskadiget. Personalet i sengeafdelingen skal huske, at den depressive
får bideskinnen med til behandling.
Det personalernedlem, der har ansvaret for den depressive den
pågældende dag, og det kan meget vel være en social- og sundhedsassistent, må sikre sig, at han er klar til elektrostimulationsbehandlingen, inden han følges til ECT-rummet (se Sundheds- og sygeplejejag,
kapitel 17 om præ- og postoperativ sygepleje).
Sygepleje-

Efter behandlingen skal følgende observeres:

opgaver
efter ECT
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Blodtryk

~

Puls

~

Respiration

~

Bevidsthedsniveau

~

Hudens farve
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Observationerne skal udføres, indtil det depressive menneske er helt
vågen. De fleste er helt vågne og oppe en halv til en hel time efter
behandlingen. Hvis social- og sundhedsassistenten observerer afvigelser fra normalområderne eller er usikker på observationen, skal
det straks meddeles sygeplejersken (se Sundheds- og sygeplejejag, om
præ- og postoperativ sygepleje).
Holdninger til ECT

I dagspressen diskuteres denne behandlingsform ofte. Mange får associationer til torturrnetoder, når de hører om, hvordan behandlingen
foregår. At sende strøm gennem hjernen på mennesker får mange til
at tage afstand fra den form for behandling. Det har også været diskuteret i de politiske lag, om man skulle forbyde den. Imidlertid er der
nogle klare fordele ved ECT. Det er en meget effektiv behandlingsmetode. Helbredelsesprocenten ved denne form for behandling er større
end ved behandling med antidepressiv medicin. Den virker hurtigt,
hurtigere end medicinsk behandling, og den kan være livreddende.
Medicinsk antidepressiv behandling har ingen virkning på nogle få
depressive mennesker. For dem er ECT den eneste behandlingsform,
der virker.
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Diskuter med dine holdkammerater din holdning til elektrostimulations-
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behandling. Første gang, inden du begynder på din praktikperiode i det psykiatriske område, og dernæst når du er ved at afslutte perioden.
Har din holdning ændret sig? Hvis ja, hvad har gjort, at du har ændret
holdning?
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De to mest brugte behandlingsmetoder er medicinsk antidepressiv behandling og elektrostimulationsbehandling (ECT).
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Den moderat og svært depressive person kan have svært ved selv at tage
medicinen.

~

ECT gives i psykiatrisk regi. Behandlingen foregår i fuld bedøvelse.

-

~

Det depressive menneske er ofte konfus den første time efter behandlingen.
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Der skal tages rutineprøver før ECT-behandlingen iværksættes.

~

Der skal tages rutineprøver før hver enkelt ECT-behandling. Resultaterne skal
foreligge på skrift og skal følge det depressive menneske til behandling.
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Det depressive menneske skal faste.

~

Efter behandlingen skal der kontrolleres blodtryk, puls, respiration, bevidst-
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hedsniveau og hudfarve.

I relation til dette kapitel om støtte til mennesket med depression, kan
det være relevant også at læse kapitel 4 om udviklingspsykologi, kapitel 5 om kognitive grundbegreber, kapitel 8 om støtte ved angst,
kapitel 9 om støtte ved psykoser, kapitel 11 om støtte ved mani, kapitel 210m affektive sindslidelser og kapitel 26 om psykofarmakologi.
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Støtte ved mani

Kapitel 11.

HVERDAGSBILLEDE

Ole på 23 år blev indlagt på lukket afdeling. Han blev

bragt dertil fra Finland, hvor han gik nøgen rundt, "så alle kunne se hans
underskønne krop". Han havde stiftet en meget stor gæld på turen, men
det var intet problem for ham, idet han mente, han var mangemillionær.
Ved ankomsten til afdelingen medbragte han tre kufferter med alle de
ting, han havde købt.
På afdelingen havde han gang i mange aktiviteter på samme tid.
Blandt andet lykkedes det for ham at splitte alle afdelingens potteplanter
ad og sprede jord, planter og potter ud over hele gulvet på sin sengestue. Han var munter og glad og skabte en meget løftet stemning i afdelingen. Selvom han var præget af munterhed, skulle der alligevel ikke
meget til, før han blev vred. Han blandede sig i medpatienternes måde at
se ud på, at gå på, at spise på osv., hvilket var årsag til en del kontrover-
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ser.
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Når Ole blev bremset i sine aktiviteter eller i at blande sig, udløste
det nogle gange vredesudbrud, hvor personalet måtte holde ham for at
undgå, at han blev korporligt aggressiv.
Efter få ugers behandling var han rask. Han planlagde en kortere
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rekreationsperiode for derefter at genoptage sit job som informatikassistent.

Mani hører til de affektive sindslidelser, dvs. sygdomme i menneskets
sindsstemning. Ud over mani er der inden for denne gruppe også tale
om depression (se kapitel 21 om affektive sindslidelser).
Det maniske menneske er psykotisk, og støtten ydes efter de støttende principper (se kapitel 7 og 9). Der er dog nogle områder i forhold til at støtte det maniske menneske, som er vigtige at trække frem.
Disse områder uddybes i dette kapitel.

Arbejdsmiljø
Som social- og sundhedsassistent vil du i samtlige funktionsområder
kunne møde mennesket med mani. Et menneske med mani vil dog i
langt de fleste tilfælde have brug for indlæggelse, hvorfor du især vil
møde ham i psykiatrisk regi. Social- og sundhedsassistenten kan
meget vel være den fagperson, der bliver kontaktperson for mennesket med mani.
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Da det maniske menneske er i meget stor aktivitet hele tiden, vil
det påvirke miljøet, og det kan give meget larm og uro. Du vil kunne
opleve, at du bliver forstyrret og afbrudt i arbejdsopgaverne, fordi den
maniske har en meget indblandende adfærd. Det kan også være, at du
er nødt til at afbryde andre arbejdsopgaver, fordi du er nødt til at tage
dig af den maniske.

Kontakt med det maniske menneske
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Det er forholdsvis nemt at få en umiddelbar kontakt til mennesket
med mani. Du vil som regel nemt komme i kontakt med ham, og han
vil også kontakte dig. Kontakten vil dog være overfladisk på grund af
hans tanke- og talestrøm. Og hans tanker kan flyve så hurtigt, at det
kan være meget svært for dig at følge ham. Han kan heller ikke koncentrere sig ret længe ad gangen og vil hurtigt forlade dig for at finde
på noget nyt. Kontakten vil være på hans præmisser, da han ikke er i
stand til at sætte sig ind i andre menneskers behov. For at nå en lidt
dybere kontakt med ham må du sørge for, at forstyrrende stimuli udelukkes. Du kan fx bede ham om at gå med dig ind på sin stue, hvor I
så kan have en kortvarig samtale, eller du kan lave en aktivitet sammen med ham.
Da den maniskes adfærd er impulsstyret og grænseoverskridende,
er det meget ofte nødvendigt med grænsesætning.
Grænsesætning

Grænser sættes over for adfærd, aldrig for følelser. Der kan bl.a. være
tale om at sætte grænser over for fysisk aktivitet, indblandende og
grænseoverskridende adfærd, sjofelheder, ukritisk seksuel udfoldelse
eller truende og voldelig adfærd.
Det maniske menneskes manglende evne til selvkritik medfører, at
personalet, og dermed også social- og sundhedsassistenten, må sætte
grænser for uacceptabel adfærd. Det gør man for at undgå, at den
maniske udstiller sig selv. Han fortryder ofte bittert sin adfærd, når
stemningslejet bliver neutralt, dvs. når han igen kommer i sin almindelige sindsstemning. Han har en meget ringe impulskontrol og
manglende selvkritik, og det kan få katastrofale konsekvenser for
ham.
Grænserne sættes også for at undgå, at han gør skade på personer
eller genstande.
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HVERDAG5BILLEDE

Lotte på 46 år og gift med Erik blev indlagt på lukket

afdeling. Som led i manien var hun seksuelt opstemt og lagde ukritisk og
hæmningsløst an på de mandlige medpatienter. Personalet satte ikke
grænser nok, og Lotte havde samleje med i hvert fald en af medpatienterne. Da Lotte blev rask, bebrejdede hun sig selv og personalet meget.
Hun mente, at personalet burde have forhindret hende i denne adfærd.
Da hun nogen tid senere blev depressiv, var hendes "utroskab" årsag til
meget pinefulde selvbebrejdelser.

Der er stor risiko for, at det maniske menneske får en depression. I
den situation kan en handling udført i manisk tilstand, som strider
mod den sindslidendes moral og samvittighed, afføde meget pinefulde selvbebrejdelser.
At fastholde grænserne
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Det er ikke ualmindeligt, at det maniske menneske får vredesudbrud. Som oftest sker det i forbindelse med grænsesætning, realitetsorientering eller adfærdskorrektion. Det er vigtigt, at
personalet fastholder grænserne i disse situationer. Det maniske menneske vil ofte
skælde voldsomt ud, og personalet må
til en vis grad kunne rumme hans overfusninger og frustration. Personalet
skal dog aldrig acceptere vold eller
trusler om vold.

Figur 11.1.
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Grænsesætning
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øvELSE

Tænk på en situation, hvor du er blevet overfuset af en vred person.
Hvordan reagerede du?
Overvej, hvordan du mon vil reagere, hvis du bliver overfuset af en psykisk
syg person.

Holdning
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Som personale, og dermed også som social- og sundhedsassistent, må
man hele tiden gøre sig klart, hvorfor, hvornår og hvordan man bruger grænsesætning. For meget eller forkert grænsesætning vil være
magtmisbrug. For lidt grænsesætning vil være undladelsessynd, som
det ses i hverdagsbilledet om Lotte.
Dine egne normer og fordomme vil få indflydelse på, hvorfor,
hvornår og hvordan du sætter grænser. Du må derfor nøje overveje,
hvorfor du vælger at sætte grænser. Der kan fx være tale om, at du
(for?) hurtigt føler dig krænket, hvis det maniske menneske er sjofel i
sine bemærkninger. Eller at du meget hurtigt bliver vred, hvis han
overfuser dig med ukvemsord. Det kan føre til, at du får svært ved at
rumme ham på professionel vis.
Grænsesætning skal til stadighed diskuteres i personalegruppen.
Man må have en fælles holdning til og fælles grænser for tilladelig
adfærd. Det er en balance at finde grænsen mellem restriktioner og
beføjelser. på den ene side skal personalet være opmærksom på, at
miljøet i afdelingen ikke bliver for restriktivt. på den anden side kan
et miljø med vide grænser virke ustruktureret og angstfremkaldende.
Den maniske har en kaotisk tankegang, og det er derfor vigtigt, at
omverdenen ikke også er kaotisk.

HVERDAGSBILLEDE

Da Ole samlede alle potteplanter i afdelingen og split-

tede dem ad, diskuterede man i personalegruppen, om han måtte det
eller ej. Nogle mente, at det måtte han da godt, da der ikke skete nævneværdig skade ved det. Andre mente, at det måtte han ikke, da det kun
bidrog til at gøre hans omverden og dermed tankegang mere kaotisk.
Andre igen var irriteret på ham og syntes, at han "fyldte" for meget i
afdelingen. De mente, at han fik alt for megen kontakt i forhold til de
øvrige patienter, og at der derfor burde sættes mange flere grænser. På
et holdningsmøde blev man enige om, at social- og sundhedsassistenten,
der var kontaktperson for Ole, skulle have en meget tæt kontakt med
ham og forsøge at fastholde ham i få strukturerede aktiviteter, så man
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ikke bidrog til at gøre hans kaos større.

Fast vagt og skærmning

Til det maniske menneske, der er meget omkringfarende og urolig, vil
man ofte bruge fast vagt og skærmning. Ved skærmning forstås, at et
personalemedlem, fx social- og sundhedsassistenten, opholder sig
sammen med den maniske i et overskueligt miljø. Du kan fx gå med
ham ind på hans stue, i haven eller i et samtalerum, hvor der ikke er
andre. Det sker dels for at begrænse stimuli, så han bringes til ro og
kan få lidt mere samling på sin kaotiske tankegang, og dels for at give
dig overblik og ro til en terapeutisk kontakt. Der kan også være tale
om at skærme den maniske af hensyn til de øvrige sindslidende.

øvELSE

Forestil dig, at du skal være fast vagt for Ole fra hverdagsbilledet ovenfor.
Hvilke overvejelser har du om, hvordan du vil forsøge at takle denne situation
og hvorfor?
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Kommunikation med det
maniske menneske
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Det kan være en meget vanskelig opgave at kommunikere med mennesket med mani. Hans tanke- og talestrøm foregår meget hurtigt.
Han fuldender måske slet ikke en sætning, før han begynder på en ny.
Talen bliver helt usammenhængende. Du kan komme til at stå i en
situation, hvor du slet ikke kan følge med i samtalen. Du ved ikke,
hvad det maniske menneske taler om, hvem han taler om, eller hvor
han vil hen med det, han siger.
Den terapeutiske kommunikation kan altid med fordel foregå et
sted, hvor I kan være uforstyrrede. Du må forsøge at fastholde den
maniske i de vigtigste temaer i samtalen, som du spørger nærmere til.
Det er dig, der gang på gang må føre samtalen tilbage til temaet. Det
er også vigtigt, at den maniske oplever, at du lytter til ham. Det kan
være meget svært at være aktivt lyttende, hvis man ikke kan følge med
i den usammenhængende talestrøm. I den situation vil det være en
god ide at være ærlig og fortælle den maniske om din forvirring og
sige, at I må tale om en ting ad gangen. Måske det så kan lykkes at
bremse talestrømmen lidt.
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HVERDAGSBILLEDE

Social- og sundhedsassistenten Jørgen sagde til Ole, der

talte i et væk: .,Jeg bliver helt forvirret og kan ikke følge med i, hvad du
fortæller mig. Men du nævner tit din bror. Hvad er der med ham?"

En samtale med den maniske varer som regel ikke ret længe. Den
maniske vil ikke kunne koncentrere sig. Hvis han taler meget hurtigt
og usammenhængende, vil du også blive forvirret, træt og miste overblikket over samtalen. I den situation vil det være bedst med hyppige
korte samtaler.
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ea,

Mani hører til de affektive sindslidelser

ea,

Det maniske menneske har en indblandende adfærd og vil ofte afbryde og
forstyrre
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Tankerne flyver så hurtigt, at det kan være svært at følge det maniske menneskes tankegang og forstå, hvad han siger
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Det maniske menneske kan kun koncentrere sig meget kort tid ad gangen,
og forstyrrende stimuli må udelukkes i kontakten med ham

ea,

Det er ofte nødvendigt med grænsesætning pga. den impulsstyrede og
grænseoverskridende adfærd

ea,

Der sættes grænser for adfærd, aldrig for følelser

ea,

Grænserne sættes for at undgå, at han gør skade på personer eller ting

ea,

Personalet må hele tiden gøre sig klart, hvorfor, hvornår og hvordan de
bruger grænsesætning

ea,

Til det maniske menneske, der er meget omkringfarende og urolig, vil man
ofte bruge fast vagt og skærmning

ea,

Det maniske menneskes tale kan blive helt usammenhængende

ea,

Kommunikationen kan med fordel foregå et sted, hvor I kan være uforstyrrede

ea,

Du må forsøge at fastholde det maniske menneske i de vigtigste temaer i
samtalen

ea,
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Det vil være bedst med hyppige korte samtaler.

Stimulering af det maniske menneske
Mennesket med mani har brug for et struktureret miljø med klare
grænser. Han vil ofte have mange aktiviteter i gang på samme tid,
men han vil ikke være i stand til at gennemføre og afslutte dem. Det
vil meget ofte være nødvendigt at sætte grænser for antallet og karakteren af hans aktiviteter.
De aktiviteter, du vælger at udføre sammen med den maniske, skal
være overskuelige og meget strukturerede. Som nævnt har han en
kaotisk tankegang. Derfor er det vigtigt, at omverdenen ikke også er
kaotisk. Der kan være tale om aktiviteter, der knytter sig til daglige
gøremål, fx et bad, eller aktiviteter, der knytter sig til fritidsinteresser
eller arbejde.

HVERDAGSBILLEDE

Ole er meget glad for at spille badminton, og social-

og sundhedsassistenten planlægger derfor at spille sammen med ham.
Men det kniber meget for Ole at bevare koncentration, og social- og
sundhedsassistenten vurderer, at et sæt til otte point er, hvad Ole magter,
så han ikke forlader spillet i "utide". På den måde får han en oplevelse af
at gøre en aktivitet færdig og bliver samtidig trænet i at bevare koncen-
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trationen.

Praktisk hjælp
HVERDAGSBILLEDE

Sanne på 32 år spiste i sin maniske tilstand store

mængder mad og drak omkring ti liter væske om dagen. Der blev taget
elektrolytter, der viste, at serum-natrium var bekymrende lav. Man valgte
derfor, at hun skulle have fast vagt, der skulle sætte grænser for hendes
føde- og væskeindtagelse.

Nogle maniske mennesker har en overdrevent stor føde- og væskeindtageIse. I sådanne situationer kan det være nødvendigt at sætte grænser for væskeindtagelsen, og der skal føres væskeskema. Det kan dog
være svært at føre et nøjagtigt væskeregnskab, hvis den maniske i sin
iver fx farer hen og drikker af vandhanen eller lige tømmer en andens
glas i forbifarten. Da må du skønne, hvor meget du mener, at han har
drukket.
I andre situationer mærker den maniske ikke behovet for føde og
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væske. Han spiser og drikker alt for lidt. Derfor må personalet, og dermed også social- og sundhedsassistenten, sørge for, at han får en
sufficient kost og drikker minimum tre liter væske i døgnet. Også i
dette tilfælde vil man føre væskeskema. Den maniske kan meget vel
have brug for, at kontaktpersonen sidder sammen med ham et uforstyrret sted, så han kan få ro til at spise og drikke.
Søvnforstyrrelser

Mennesket med mani sover meget lidt; måske kun mellem en og tre
timer i døgnet. Nogle maniske kan være vågne i flere døgn. Det er
særdeles vigtigt, at den maniske får sovet, da risikoen for akut delirium ellers bliver meget stor. Akut delirium er en livstruende psykotisk
tilstand. Det kan være en meget vanskelig opgave at få den maniske til
at sove. Han kan være segnefærdig af træthed, men kan alligevel ikke
holde sig i ro. Når han så falder i søvn, sover han som oftest kun ganske kort tid, som regel højst nogle få timer.
Ved sovetid kan du sidde ved ham og forsøge at få ham til at blive i
sengen. Der skal være ro omkring ham, og du må forsøge dig frem
med hensyn til, hvad der virker beroligende på ham. For eksempel
kan kamillete, et varmt fodbad eller en sagte uformel snak virke lidt
beroligende. Der vil i langt de fleste situationer blive ordineret beroligende medicin, som regel et benzodiazepin.
Medicinsk behandling af det maniske menneske

Det er som regel nødvendigt at behandle med antipsykotisk medicin
for at dæmpe de psykotiske symptomer. Mange antipsykotika har også
en beroligende effekt, men det er almindeligvis ikke tilstrækkeligt til,
at man undgår at give beroligende medicin. Den beroligende medicin
vil være nødvendig for at bringe aktivitetsniveauet ned, og for at det
maniske menneske får sovet.
Det hænder ofte, at den maniske ikke har forståelse for, at han er
syg og har brug for medicinsk behandling. Man må så forsøge at overtale ham til behandling. Lykkes det ikke, vil overlægen tage stilling til,
om den maniske skal tvangsbehandles efter gældende regler.
Samarbejde med socialrådgiver
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Det kommer tit på tale at kontakte en socialrådgiver, når et menneske
bliver manisk. Der kan være brug for socialrådgiverens hjælp i forbindelse med sygemelding, betaling af udgifter m.m. Såfremt den maniske har brugt for tusindvis af kroner på indkøb, vil han sandsynligvis få
brug for hjælp i forsøget på at få annulleret disse handler.

Samarbejde med de pårørende
Det kan være en meget voldsom oplevelse for de pårørende, første
gang de oplever, at en slægtning bliver manisk, og de vil have brug for
grundig information vedrørende symptomer, årsager, behandling og
prognose. Ved efterfølgende manier vil de have brug for informationen igen. Det er som regel en læge, der informerer.
Det maniske menneskes adfærd kan være vældig grænseoverskridende, og de pårørende kan have oplevet mange pinlige episoder med
ham. Der er tre områder, der i særlig grad påvirker de pårørende i forbindelse med, at en nær slægtning får mani:
ea,

Det voldsomme pengeforbrug

ea,

Den seksuelle opstemthed

ea,

Det maniske menneskes vrede, når han realitetsorienteres

'"!SI
~

~
~

Det maniske
menneskes
pengeforbrug

Den seksuelle
opstemthed

De pårørende kan forståeligt nok blive vældig bekymrede i forbindelse med, at det maniske menneske har brugt mange penge, ofte mange
flere, end han og familien har råd til. Nogle pårørende forestiller sig,
at de er nødt til at tage banklån eller andet for at kunne betale gælden, som den maniske har stiftet. Derfor kan de pårørende også have
brug for at tale med en socialrådgiver om, hvordan disse handler evt.
kan annulleres.
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Hvis det maniske menneske er seksuelt opstemt, kan det have bragt
både ham og familien i mange meget pinlige situationer. Det medfører
ofte, at de pårørende er meget flove over den maniskes opførsel. Den
maniske er ikke i stand til at vurdere normerne for "normal" seksueladfærd, og han kan have lagt an på andre for øjnene af de pårørende,
nogle gange på en helt åbenlys, grænseoverskridende og afvigende
måde. Det hænder, at den maniske er partneren utro under manien,
og det kan være meget svært for partneren at takle. Følelserne, der
opstår i partneren i forbindelse hermed, er jo sjældent anderledes end
ved "almindelig" utroskab. Den maniskes seksuelle opstemthed kan
også medføre, at han temmelig ofte stiller krav om samleje med partneren.
For nogle pårørende er det meget svært at tale om seksualitet og
seksualliv, og du kan opleve, at de "skjuler" hændelserne.
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Realitets
orientering
og vrede

•

?t,

Det maniske menneske har brug for et struktureret miljø med klare grænser

e&-

Aktiviteterne skal være overskuelige og meget strukturerede

e&-

I nogle situationer kan det være nødvendigt at sætte grænser for væske-

;:o::

indtagelsen

»

-

De pårørende har ofte forsøgt at realitetsorientere det maniske menneske, fx i forbindelse med pengeforbrug, og kan da have oplevet den
maniskes vrede. Nogle pårørende kan fortælle, at der har været situationer, hvor de har været bange for den maniske. på grund af den
maniskes ringe sygdomsindsigt kan det være svært for ham at forstå,
at han bryder med normerne for almindelig opførsel. Hans impulskontrol er også ringe, og det fører let til vrede i situationer, hvor han
bliver realitetsorienteret eller realitetskorrigeret.
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e&-

I andre situationer mærker det maniske menneske ikke behovet for føde og
væske
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e&-

Det maniske menneske skal drikke mindst tre liter væske i døgnet, og der
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skal føres væskeskema
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Det er særdeles vigtigt, at det maniske menneske får sovet, da risikoen for
akut delirium ellers bliver meget stor

~

e&-

Der behandles med antipsykotisk og beroligende medicin

e&-

Samarbejde med en socialrådgiver kommer ofte på tale

e&-

Det kan være en voldsom oplevelse for pårørende at have en manisk slægtning

e&e&-

De pårørende vil have brug for grundig information
De pårørende påvirkes især af det maniske menneskes store pengeforbrug,
den seksuelle opstemthed og hans vrede, når han realitetsorienteres.

Særlige ~orholdsregler ved akut delirium
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på grund af den voldsomt store fysiske aktivitet og den manglende
søvn er der risiko for, at det maniske menneske udvikler akut delirium. Akut delirium er en livstruende tilstand (se kapitel l? om delirium, akut organisk psykosyndrom).
Et menneske med akut delirium får både psykiske og fysiske symptomer. Den delirøse er psykotisk, bevidsthedsforstyrret og har forstyrret opmærksomhed. Der kan opstå illusioner, hallucinationer og

vrangforestillinger. Den delirøse bliver desorienteret og får hukommelsesproblemer. Det er personalets, og dermed også social- og sundhedsassistentens, opgave at observere den maniske for disse symptomer.
Observation af fysiske følgesymptomer

Ved akut delirium opstår der også fysiske følgesymptomer, som personalet må observere for. Den delirøse persons fysiske aktivitet er stor,
og han kan få spise- og drikkevægring. Derfor opstår der væske- og
elektrolytforstyrrelser. på grund af den konstante aktivitet får den
delirøse øget svedtendens, temperaturforhøjelse, høj puls og højt
blodtryk. Det er en livstruende tilstand, idet der er risiko for, at den
delirøse dør af kredsløbschok. Tilstanden kræver meget tæt observation, både af de fysiske og psykiske symptomer. Den delirøse skal have
målt temperatur, puls og blodtryk med jævne mellemrum, sædvanligvis en gang i timen. Hvis han er meget dårlig, vil man måle værdier
cirka en gang hvert kvarter.
Den delirøse bliver behandlet med store doser beroligende medicin. I livstruende situationer anvendes akut elektrostimulationsbehandling.
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Forebyggelse af akut delirium

Personalet kan medvirke til at forebygge, at mennesket med mani
udvikler akut delirium ved at sørge for, at han får sufficient kost og
væske. på grund af den fysiske aktivitet og svedtendensen har han
især brug for rigelige mængder væske. Som minimum skal han have
tre liter i døgnet, og i nogle situationer er det endda for lidt. I en
sådan situation vil man altid føre væskeskema.
Derudover er det meget vigtigt, at det maniske menneske får sovet.
Hvis det ikke umiddelbart kan lade sig gøre, skal der ske en begrænsning af stimuli med henblik på at nedbringe den mentale og fysiske
aktivitet. Den prædelirøse person, dvs. at den pågældende er ved at
udvikle akut delirium, og den delirøse vil altid blive skærmet. Hvis det
til trods for disse interv~ntioner ikke lykkes at bringe ham til ro, kan
det blive nødvendigt at bæltefiksere ham. Det må kun finde sted i
overensstemmelse med Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (se kapitel 14).
Ansvar og kompetence

Det maniske menneske med risiko for at udvikle akut delirium bør
altid være indlagt i psykiatrisk regi. Observation, pleje og behandling
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af den delirøse er en kompliceret sygeplejeopgave og er sædvanligvis
sygeplejerskens ansvar. Social- og sundhedsassistenten har i den
situation ikke selvstændigt ansvar for pleje og behandling. Social- og
sundhedsassistenten har et selvstændigt ansvar for den grundlæggende sygepleje og kan selvstændigt udføre grundlæggende sygeplejeopgaver i relation til den delirøse, fx at skifte det svedgennemblødte
sengetøj, at give væske eller måle blodtryk og puls. Alle observationer
skal videregives.
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Den delirøse person bliver behandlet med antipsykotisk medicin, beroligende medicin og evt. elektrostimulationsbehandling
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De fysiske symptomer ved akut delirium er: øget svedtendens, temperaturforhøjeise, høj puls, højt blodtryk
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De psykiske symptomer ved akut delirium er: psykose, bevidsthedsforstyrreise, illusioner, hallucinationer, vrangforestillinger, desorientering og svækket
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Der er risiko for, at det maniske menneske udvikler akut delirium, som er en

~

Den delirøse person skal skærmes, stimuli skal begrænses, og den mentale
og fysiske aktivitet nedbringes

~

Det kan blive nødvendigt at bæltefiksere den delirøse person

~

Social- og sundhedsassistenten har ikke selvstændigt ansvar for den komplekse sygepleje og behandling, men har et selvstændigt ansvar for grundlæggende sygeplejeopgaver.

I relation til dette kapitel om støtte til mennesket med mani, kan det
være relevant også at læse kapitel 7 om principper for støtte, kapitel 9
om støtte ved psykoser, kapitel 10 om støtte ved depression, kapitel 21
om affektive sindslidelser og kapitel 26 om psykofarmakologi.

288

Kapitel 12.

Støtte ved demens
Jeanet Kragerup

Arbejdsmiljø 292
Demens og tillid 293
Kontakt og kommunikation 294
At forklare og orientere 296
Konfrontation med den dårlige hukommelse 296
Validering 296
Kommunikation og aggression 298
Struktur 300

_.

Skærmet enhed 300
Stimulering 301
Personalets ansvar for meningsfyldte aktiviteter 301
Afpassede aktiviteter 302
At guide det demente menneske 304
II>

-4

"Spejling" 304

lSl

Aktiviteter under indlæggelse på hospital 304

m

-4
-4

<

Mentalstimulering 304

m
C

Praktisk hjælp 306

s:m

At hjælpe det demente menneske med at blive vasket 306

C
m

Z
II>

Impulsstyret og socialt afvigende adfærd 307
Råben 307
Bortgåen 307
Årsager til bortgåen 307
Det demente menneskes rettigheder 310
Alarmsystemer 311
Fastholdelse 311
Netværk 314
Hjælp til de pårørende. 315
Når det demente menneske bliver konfus 316

289

290

Kapitel 12.

Støtte ved demens
HVERDAGSBILLEDE

Karen er nu 78 år og tidligere en aktiv og foretagsom

person. For cirka syv år siden begyndte hun langsomt at miste interessen
for bankospil og håndarbejde. Det var interesser, som hun havde haft i
årevis. Hun undlod også i større og større omfang at deltage i familiebesøg og andre sammenkomster, hvor der var mange mennesker til stede.
Det begyndte at knibe med hukommelsen. Når hun fx stod i supermarkedet, havde hun ofte glemt, hvad hun skulle have. Hun fik svært ved at
koncentrere sig om læsning m.v., og Karens datter bemærkede, at hendes opmærksomhed og koncentration var dårlig, når de sad og talte
sammen. Karens demens blev langsomt værre.
Karen er nu på plejehjem. Hun er ikke længere orienteret om, hvor
hun er. Hun har slet ingen tidsfornemmelse og ved heller ikke, om det er
sommer eller vinter. Hun kan kun huske det, der bliver sagt, i ganske få
sekunder. Hun genkender ikke sin kontaktperson og heller ikke de øvrige
personalemedlemmer. Hun ved, at hun er vokset op på landet, og taler
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tit om sin mor. Karen har ingen erindring om, at hun har været gift, at

~

manden er død, og at hun har en datter. Hun kan heller ikke længere

m

genkende datteren, når hun kommer på besøg.
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Karen har efterhånden fået svært ved at udtrykke sig, men personalet
mener, at hun er i stand til at forstå, hvad de siger.
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Karen kan ikke længere finde ud af at vaske sig og tage tøj på. Hun

VI

skal have maksimal hjælp til personlig hygiejne, hvilket ofte volder problemer. I de situationer kan hun godt finde på at slå ud efter kontaktpersonen, fordi hun ikke vil vaskes og have tøj på. Hun er inkontinent
med både urin og afføring.
Karen kan ikke længere spise selv, men må have hjælp til at føre
mad og drikke til munden.

Der findes mange forskellige demenssygdomme. Kendetegnet ved
dem alle er, at tab af hj:rneceller medfører en forringelse af den
dementes oprindelige intellektuelle kapacitet og hukommelse. Derudover sker en ændring af den dementes følelsesliv og personlighed (se
kapitel 16 om demens, kronisk organisk psykosyndrom).
Fra psykodynamisk synsvinkel kan man sige, at den demente, på
grund af hjerneskaden, har udviklet et svagt jeg. på grund af flere
svage jeg-funktioner, fx hukommelse og tænkning, kanjeg'et ikke
mægle mellem overjeg'et og det'et (se kapitel 3 om psykodynamiske
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grundbegreber). Det medfører, at den dementes adfærd, følelsesliv og
personlighed forandres i forhold til tidligere, og han får svært ved at
klare hverdagen.
Fra kognitiv synsvinkel kan man sige, at de kognitive funktioner, fx
tænkning, og hukommelse rammes, fordi neuronerne nedbrydes, og
derved daler den dementes funktionsniveau betydeligt (se kapitelS
om kognitive grundbegreber).

Arbejdsmiljø
At give en omsorgsfuld støtte til det demente menneske kræver lyst,
tålmodighed og viden. Man skal holde af ældre mennesker og være
villig til at analysere samspillet mellem den demente og sig selv. Hvis
man har tilstrækkelig viden om, hvad demens er, og hvorfor det demente menneske reagerer, som han gør, er man langt bedre rustet til
den store opgave, det er at støtte og passe mennesker med en fremadskridende hjerneskade. Hjerneskaden medfører, at den dementes
identitet langsomt svækkes som følge af, at tænkning, hukommelse,
følelsesliv og personlighed ændres. Det kan føles håbløst at passe et
dement menneske. Der er intet håb om bedring eller helbredelse.
Tværtimod vil tilstanden langsomt forværres, og den demente kan
være meget ulykkelig og forpint. Personalet kan ofte føle sig magtesløse og utilstrækkelige, når de, til trods for megen omsorgsfuld støtte,
ikke er i stand til at lindre den dementes psykiske smerte.
Det hænder jævnligt, at personalet er irriteret over et dement menneske. Det er især, hvis vedkommende råber en stor del af tiden, eller
hvis adfærden er meget afvigende. Her hjælper viden om og forståelse
for den dementes adfærd og situation.
Sygeplejefaglig vejledning eller supervision kan være til stor hjælp
i situationer, hvor personalet føler sig belastet af den store opgave, det
er at passe mennesker med en fremadskridende hjerneskade.
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Tænk på en situation fra dit arbejdsliv, hvor du blev irriteret på en klient eller
en kollega.
Hvordan handlede du i den situation?
Hvis en lignende situation opstod nu, hvordan ville du så takle den?
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Demens og tillid
Efterhånden som demensprocessen skrider fremad, bliver hukommelsen ringere og ringere og verden derfor mere og mere uforståelig for
det demente menneske. Det kan medføre, at det demente menneskes
tillid til, at andre mennesker vil ham det godt, kan blive ringe. Han
kan meget nemt misforstå andre menneskers forsøg på at hjælpe ham
og føler måske velmente handlinger som overgreb, eller at man vil
ham ondt. For at opbygge en tillidsfuld relation til den demente, må
du som social- og sundhedsassistent være ægte som menneske i forholdet til ham. De fleste mennesker, også demente, vil have svært ved
at samarbejde med mennesker, som de føler, de ikke kan stole på,
mennesker, der ikke er ægte til stede. Hvis du ikke har interesse og
engagement i plejen af den demente og selv tror på det, du siger og
gør, vil han hurtigt gennemskue det, bevidst eller ubevidst, og det
medfører, at hans tillid til dig svækkes. Derfor betyder det meget, at
det demente menneske bliver mødt med respekt, accept og empati.
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Demens er kendetegnet ved tab af hjerneceller, der medfører forringelse af
den oprindelige intellektuelle kapacitet og hukommelse, af følelseslivet og
personligheden
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I psykodynamisk perspektiv har det demente menneske, på grund af hjerneskaden, udviklet et svagt jeg med flere svage jeg-funktioner
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I kognitivt perspektiv har det demente menneske flere svage kognitive funktioner

~

At yde omsorgsfuld støtte til det demente menneske kræver lyst, tålmodighed og viden

~

Personalet kan få en følelse af magtesløshed og utilstrækkelighed, men også
irritation

~

Du må være ægte som menneske i relationen til det demente menneske

~

Det demente menneske skal mødes med respekt, accept og empati.
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Kontakt og kommunikation
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Social- og sundhedsassistentens holdning betyder uendeligt meget
for, hvordan kontakt og kommunikation forløber. En imødekommende, varm og tålmodig social- og sundhedsassistent har gode muligheder for at opnå en bæredygtig kontakt med det demente menneske.
Du må være meget opmærksom på egen holdning og egne følelser i
relation til det demente menneske. Man kan nemt komme til at tale
ned til ham eller vise irritation, hvis det går for langsomt. At støtte
den demente tager tid, og den demente mærker hurtigt hjælperens
holdning og vil reagere på den.
Det demente menneske husker dårligt. Derfor betyder kontinuitet i
hverdagen meget. Det er særlig betydningsfuldt, at det er den samme
person, der er omkring den demente hver dag. Ved at få tilknyttet en
fast kontaktperson har
den demente større
mulighed for at lære
hjælperen bedre at
kende og derved opnå
større tillid og tryghed. Omvendt har
kontaktpersonen også
langt bedre mulighed
for at lære den demente at kende og kan
nemmere analysere og
forstå den dementes
budskaber. Det vil
meget ofte være social- og sundhedsassistenten, der bliver kontaktperson.
Mange demente er
glade for fysisk kontakt. Det kan være en
fordel at tage ham i
hånden eller give ham
et knus som indledning til kontakt.

Kontaktens varighed må ikke være for kort og heller ikke for lang.
Den dementes opmærksomhed og koncentration er nedsat, og derfor
virker al udenoms uro og støj forvirrende. Du må derfor sørge for at
tage den demente med til et roligt sted eller på anden måde minimere
støjen for at få den dementes opmærksomhed.
HVERDAGSBILLEDE

Social- og sundhedsassistenten Ulla sidder sammen

med en dement beboer, Astrid, og spiller ludo. Der er flere andre i stuen,
som sidder og sludrer, og radioen spiller gammeldags dansemusik. Astrid
kan ikke koncentrere sig og bliver ulykkelig og urolig. Ulla vælger da at gå
med Astrid ind på hendes værelse og spille ludo i fred og ro.

I denne situation anvender Ulla sin teoretiske viden om og praktiske
erfaring med demente. Hun ved, at demente menneskers hukommelse er forringet, og opmærksomhed og koncentration er nedsat.
Hun ved også, at man for at øge hans opmærksomhed og koncentration, skal sørge for, at der er få stimuli omkring det demente menneske, når han skal deltage i aktiviteter. Hendes erfaring med Astrid er, at
hun bliver ulykkelig og urolig, når der er for mange stimuli. Derfor
vælger hun at tage Astrid med på hendes værelse.
Når du henvender dig til det demente menneske, skal du sørge for,
at han kan se, hvem der kommer. Du kan ellers risikere, at han bliver
forskrækket, vred og afviser kontakten. Det er en god ide, at du henvender dig til ham ved, at gå hen foran ham, så han kan se, høre og
aflæse dit verbale og nonverbale sprog. Det er ikke en god ide, at du
kommer bagfra og lægger en hånd på hans skulder.
De fleste demente er jo ældre mennesker, så du skal huske at tage
højde for evt. syns- og hørenedsættelse.
Du skal tale klart og tydeligt, og budskabet skal være konkret og
nemt at forstå. Demente mennesker er meget opmærksomme på det
nonverbale sprog. I samværet med den demente, som har mistet
evnen til at forstå, hvad der bliver sagt, impressiv afasi, kan du tydeliggøre dit nonverbale sprog. Du kan understrege gestus, mimik, tonefald m.v. Der skal være 'overensstemmelse mellem det, du siger, og
det, du gør. Kroppen er en sladrehank, og den vil hurtigt røbe dig,
hvis du siger noget, du ikke mener.
Den demente kan på grund af sin hjerneskade også få svært ved at
udtrykke sig, ekspressiv afasi. Nogle mister helt evnen til at tale. Som
social- og sundhedsassistent kan du således få svært ved at forstå,
hvad den demente forsøger at fortælle. Sker det, må du forsøge at
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tolke ud fra situationen. Du må gætte dig frem og se, hvordan den
demente reagerer. Jo bedre du kender ham, jo bedre går det.
Hos nogle demente mennesker kan du anvende sang og musik som
kommunikationsmiddel. Det kan godt være, at han på grund af sin
hjerneskade har ekspressiv afasi, men på trods af dette kan han godt
have bevaret evnen til at kunne synge.
At forklare og orientere

Social- og sundhedsassistenten skal umiddelbart inden en handling
fortælle den demente, hvad der skal ske. Du skal forklare og orientere
om en ting ad gangen. Hvis du orienterer om mere end en ting, har
den demente glemt, hvad der blev sagt, når han skal bruge det. Mange budskaber på en gang vil også gøre ham forvirret og frustreret. så
længe han er i færd med at udføre en handling, fx tage bukser på, skal
du ikke tale til ham. Han vil ikke være i stand til at koncentrere sig om
to ting på en gang.
Konfrontation med den dårlige hukommelse

Du må, så vidt det er muligt, undgå at konfrontere, realitetsorientere,
den demente med den dårlige hukommelse. Det kan virke helt uforståeligt og angstfremkaldende for ham gang på gang at få at vide, at
han er 90 år og på plejehjem, og at forældrene, som han vil hjem til,
er døde for mange år siden. I bedste fald glemmer han hurtigt sådan
en bemærkning. I værste fald bliver han endnu mere ulykkelig, angst,
forpint og måske også vred. Selvom han glemmer det, der bliver sagt,
husker han følelserne, det vækker i ham.
Validering

Validering vil sige at gøre gyldig. Det demente menneskes udsagn og
opfattelse af situationen accepteres som hans oplevelse, der er gyldig
og troværdig. Tidligere brugte man en behandlingsform, mentalstimulering, hvor man korrigerede det demente menneske i hans opfattelse og trænede ham i at tænke og opfatte som vi. I modsætning til
dette tillader valid~ringen, at han har en opfattelse af verden, som er
anderledes end vores. Formålet er at forebygge, at han trækker sig fra
kontakt med omverdenen, men i stedet bevarer evnen til kontakt og
kommunikation længst muligt. Ved at vise interesse for den dementes
udsagn, for hans erindringer og følelser er der mindre risiko for, at
han føler sig afvist. Du skal spørge til erindringerne og opfordre den
demente til at fortælle, hvad han husker, uanset at han har fortalt det

mange gange tidligere. Erindringerne ligger ofte den demente meget
på sinde, og det er vigtigt for ham at få fortalt om dem.
Lige så vigtigt er det for ham, at nogen lytter til og forstår hans
følelser, både i forhold til erindringer og i forhold til nutiden. Du skal
ikke presse ham til at tale om følelserne, bare spørge til dem. Hvis den
demente har lyst, kan han svare. Det er uhensigtsmæssigt at fordømme, bagatellisere og negligere udsagn, følelser og handlinger. Tværtimod bygger validering på aktiv lytning, accept og respekt.

HVERDAGSBILLEDE

Jenny på 88 år er dement og flyttede for få uger siden

ind på et plejehjem. Hun er urolig, rastløs, kontaktsøgende og dørsøgende. Hun forstår ikke, hvor hun er henne, og kan ikke finde sin mand.
Manden er død for år tilbage. Hun råber, at hun skal hjem til sin mand,
og tager pungen op af tasken for at tælle pengene. Hun begynder at
græde, fordi hun ikke kan finde ud af at komme hjem. Personalet forsøger i første omgang at realitetsorientere hende. De fortæller hende,
hvor hun er, hvorfor hun er der, og at manden er død. Jenny bliver meget
vred og råber, at manden er bortført, og rusker i udgangsdøren. Det gentager sig igen og igen.
Personalet erfarer, at deres måde at gribe tingene an på kun gør ondt
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værre. Jenny er opkørt, ulykkelig og angst, og disse følelser tager hele
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hendes opmærksomhed. I kommunikationen må personalet derfor tage
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udgangspunkt i hendes følelser.
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Nu går Iben, social- og sundhedsassistenten, hen til Jenny, tager
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hende i hånden og forsikrer hende om, at hun gerne vil hjælpe hende.
Iben fortæller, at familien har fået besked om, hvor hun er, og at der er
sørget for, at hun kan overnatte. Iben spørger til, hvad manden hedder,
hvor de har boet, hvor de har mødt hinanden osv. På den måde kan
Jenny beroliges i korte perioder ad gangen. Hver gang hun igen bliver
ulykkelig og vender tilbage til, at hun skal hjem til manden, gentager
Iben, hvad hun tidligere har sagt. Situationen gentager sig mange gange,
men efter en time er Jenny faldet nogenlunde til ro.

Iben benytter sig herved af validering. Hun accepterer Jennys opfattelse og udsagn som gyldige for hendes måde at opfatte verden på.
Hun spørger ind til de følelser, der fylder i Jenny, og hun spørger til de
personer og oplevelser, Jenny husker. Derved undgår hun at konfrontere Jenny med sin dårlige hukommelse og undgår, at hun bliver
opkørt, ulykkelig og angst.
Sådanne situationer indebærer, at social- og sundhedsassistenten
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har tæt kontakt med den demente. Hun må hele tiden være til rådighed, så hun kan gribe ind med empatisk kommunikation, så snart den
demente bliver urolig, angst og ulykkelig.
Kommunikation og aggression

Aggression hænger uløseligt sammen med angst. Aggression forebygges ved, at man undgår at sætte det demente menneske i de ovenfor
nævnte situationer, hvor han bliver angst, flov og frustreret, eller hvor
intimsfæren overskrides. Det svære er, at et dement menneske meget
nemt bliver bragt i disse situationer. Hvis han bliver vred og begynder
at true eller råbe, skal du trække dig fysisk væk fra ham. Ved at gå
nogle skridt baglæns signalerer du nonverbalt, at du har opfattet, at
han er vred, og at du forstår og accepterer det. Det er derfor ikke nødvendigt for ham at forstærke budskabet og begynde at slå, bide eller
på anden måde forsvare sig.
Angsten og dermed også aggressionen kan dæmpes ved personalets rolige væremåde. Du kan give verbalt udtryk for, at du har forstået, at den demente er vred. Er han meget vred, kan det blive nødvendigt at forlade stuen. Da den demente hurtigt glemmer, er det muligt,
at han kort tid efter atter vil samarbejde. Det kan dog blive nødvendigt at lade et andet personalemedlem tage over for en kort periode,
hvis vreden, der er rettet mod dig, ikke glemmes. Ofte huskes følelsen
længe.
Når aggression skyldes afmagt, skamfuldhed, manglende forståelse for situationen, overskridelse af intimsfæren, flovhed og frustration kan den ikke behandles medicinsk. Hvis aggression skyldes en
fjendtlig paranoid tilstand, kan man behandle med et antipsykotikum
i små doser (se kapitel 26 om psykofarmakologi). Paranoia vil sige, at
man har vrangforestillinger, som ofte, men ikke altid, drejer sig om at
blive forfulgt.
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reaktion på
aggression
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Du må møde den demente positivt og må aldrig reagere på aggression
med modaggression. Det nytter intet at begynde at diskutere med den
demente. I diskussionen vil den demente blive taberen, hvilket kun
medfører yderligere. angst, skamfølelse og frustration. I stedet må personalet analysere situationen. Det gælder især, hvis der er flere aggressive episoder.
Først må man kortlægge, i hvilke situationer den demente bliver
aggressiv. Dernæst må man finde ud af, hvor tit der er episoder. Har
den demente været aggressiv, kan han nemt blive stemplet som farlig,
selvom der yderst sjældent har været tale om aggressive episoder. Til
kortlægningen hører også en beskrivelse af, hvordan aggressionen

viser sig. Er der tale om verbale vredesudbrud og trusler, eller har den
demente slået eller lignende. I den skriftlige sygeplejerapport står der
fx ofte: "Hans har været meget aggressiv i dag". I stedet for en sådan
ufyldestgørende rapport er det bedre at beskrive, hvordan og hvorfor
Hans har været aggressiv. Til sidst må man kortlægge, hvem den
demente har været sammen med i de situationer, hvor han er blevet
aggressiv. Aggression kan skyldes problemer i samspillet med andre.
Er der tale om problemer i samspillet med enkelte fagpersoner, må
dette samspil kortlægges. Hvis der er problemer i samspillet med
andre beboere eller patienter, er det hensigtsmæssigt at holde den
demente på afstand af den person, der udløser aggressionen.
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e&-

En imødekommende, varm og tålmodig social- og sundhedsassistent har
gode muligheder for en bæredygtig kontakt med det demente menneske

e&-

Det betyder meget, at der er kontinuitet i det demente menneskes hverdag
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e&-

Kontaktens varighed må ikke være for kort og heller ikke for lang

e&-

Når du henvender dig til det demente menneske, skal du sørge for at han
kan se, hvem der kommer
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e&-

Klar og tydelig tale, hvor budskabet er konkret og nemt at forstå, er til gavn
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for det demente menneske

c

Demente mennesker er meget opmærksomme på dit nonverbale sprog
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e&-
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e&-

Det demente menneske kan få ekspressiv afasi, og du må da forsøge at
tolke budskabet ud fra situationen

e&-

Umiddelbart inden en handling kan man med stor fordel fortælle det demente menneske, hvad der skal ske

e&-

Man må, så vidt det er muligt, undgå at konfrontere det demente menneske
med den dårlige hukommelse

e&-

Validering bygger på aktiv lytning, accept og respekt

e&-

Ved validering accepteres den dementes udsagn og opfattelse af situationen
som gyldig og troværdig

e&-

Det er til gavn for det demente menneske at spørge til erindringerne og
opfordre ham til at fortælle, hvad han husker

e&-

Det er vigtigt, at der er nogen, der lytter til og forstår hans følelser både i
forhold til erindringerne og i forhold til nutiden.
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Struktur
Ligesom social- og sundhedsassistenten skal være kendt for det demente menneske, skal omgivelserne det også. Man bør tilstræbe, at
omgivelserne bliver så hjemlige som muligt. Hvis det demente menneske flytter i bofællesskab, på plejehjem eller andet, må man flytte
kendte og betydningsfulde ting med. Alt efter mulighederne kan der
være tale om møbler, billeder, nipsgenstande m.v. Det kan man også
gøre, hvis han for en periode indlægges på hospital. Da kan et billede
af familien, et fotoalbum, det kendte ugeblad eller andet, der har
betydning, være vigtigt at få med eller bragt. Formålet med at bruge
genkendeligheden midt i alt det fremmede er at styrke identitetsfølelsen og øge trygheden.
Den demente husker dårligt, og der må tages højde for det i indretningen på plejehjem, i bofællesskaber m.v. Navn på døren til den
dementes værelse, skilt på køkkendøren, toiletdøren osv. kan være en
hjælp for den demente, når det kniber for ham at orientere sig. Nogle
demente mister evnen til at læse, men kan så i stedet forstå symboler.
på toiletdøren kan man hænge et billede af et toilet, og på døren til
den dementes værelse et billede af den kendte gyngestol osv. Det kan
være en hjælp for nogle demente.
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Skærmet enhed

m
==

Z

Nogle steder vælger man at samle de demente mennesker i en skærmet enhed. Det vil sige, at cirka fire til otte demente samles i en minienhed og skærmes derved fra de øvrige beboere, klienter eller patienter. De demente får enestue, og derudover er der som regel et par fællesrum (se figur 12.1). Der er knyttet en lille fast personalegruppe til
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Figur 12.1.
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enheden, som får et virkeligt godt kendskab til hver enkelt dement
beboer. på denne måde skaber man en rolig, overskuelig lille enhed
uden for mange forstyrrende stimuli. Hverdagen skal være overskuelig og enkel, og aktiviteterne vælges ud fra de dementes individuelle
behov og evner. De demente har stor glæde og gavn af en velfungerende skærmet enhed, og denne opdeling er ligeledes til gavn for øvrige åndsfriske beboere, klienter eller patienter.

Stimulering
I hverdagen skal der findes et passende niveau for aktiviteter. på den
ene side må der ikke stilles for store krav til det demente menneske,
da det resulterer i nederlag. Det er ofte det, der er sket, når han bliver
ked af det, angst eller vred. Omvendt må der heller ikke være for få
aktiviteter med kedsomhed eller manglende følelse af at være værdsat
til følge. Hverdagen skal være overskuelig og enkel, men ikke tom.
Personalets ansvar for meningsfyldte aktiviteter
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Demente er meget afhængige af personalets indstilling og motivation
med hensyn til aktivering. Middelsvært og svært demente kan ikke
give udtryk for behov. De kommer heller ikke selv i tanke om, hvad de
godt kunne tænke sig at lave. Derfor er det personalets opgave at være
opsøgende med henblik på at finde ud af, hvilke interesser de demente har. Det kan være tidligere interesser, der genoptages, fx havearbejde, madlavning eller brevskrivning, eller måske kan den demente
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blive glad for en aktivitet, som han ikke tidligere har beskæftiget sig
med. Social- og sundhedsassistentens fantasi med hensyn til at finde
frem til aktiviteter betyder meget for den demente. Social- og sundhedsassistentens beredvillighed til at forsøge utraditionelle ting er
også af stor betydning.
Du skal kunne skelne mellem dine egne og den dementes behov.
Det er ikke sikkert, at den demente har behov for, at der kommer et
produkt ud af aktiviteten. Måske kan det være, at han føler velvære
blot ved at deltage eller foretage sig noget, fx er det ofte til stor glæde
for den demente at drikke kaffe sammen med andre.

HVERDAGSBILLEDE

Henry er en dement pensioneret cykelhandler. Han er

meget urolig i gruppeaktiviteterne i ergoterapien. Opmærksomhed og
koncentration er dårlig, og han forstyrrer de øvrige deltagere meget.
Derfor beslutter personalet at skaffe en gammel cykel og noget værktøj,
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som får plads i et hjørne af ergoterapien. Henry og social- og sundhedsassistenten går i gang med at ordne cyklen, mens de øvrige deltager i
gruppeaktiviteter. I begyndelsen er det vigtigt, at social- og sundheds-
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assistenten er sammen med Henry. Hun kan forenkle handlingerne og

Fn

styre processen. Hun er nærværende og giver tryghed. Efterhånden som
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Henry bliver tryg ved situationen, kan han sættes i gang og fortsætte
alene i korte perioder.
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Social- og sundhedsassistenten tager i dette hverdagsbillede udgangspunkt i Henrys ressourcer og interesse. Hun tager også udgangspunkt
i sin viden om demens og sin erfaring med, hvor meget hjælp Henry
skal have, for at han kan få gavn af aktiviteten. Formålet er, at han via
aktiviteten får en følelse af at have værdi, får styrket sin identitet og
får en følelse af at foretage sig noget meningsfuldt. Cyklen bliver nok
aldrig køreklar, men det er heller ikke målet.
Afpassede aktiviteter
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Der skal være et bre.dt udvalg af aktiviteter, så der er noget for enhver
smag. Mange demente mennesker har fx glæde af musik, sang, madlavning, avislæsning, snak om gamle dag, rengøring og gåture. Aktiviteterne skal være afpasset efter den enkeltes funktionsniveau.
Det demente menneske kan ikke vælge mellem mange muligheder.
Her må personalet træde til og være ham behjælpelig. Måske skal han
kun tilbydes en udvalgt aktivitet, fordi han ikke kan overskue mere.
Social- og sundhedsassistentens kendskab til det demente menneske

gør det nemmere at finde hans funktionsniveau, interesser, vaner og
motivation for aktiviteter.
Dagligdagen skal som nævnt være enkel og overskuelig. Dog er der
mange aktiviteter indlagt i en almindelig dagligdag. At stå op, vaske
sig, spise, toiletbesøg m.v. er også aktiviteter. Du skal huske at tage
hensyn til, at den demente trættes nemt og har brug for pauser. Den
dag, familien kommer på besøg, kan det være en fordel at gøre flere
ting for ham, så han sparer på kræfterne, til familien kommer.
Det er som sagt vigtigt at finde passende aktiviteter på et passende
niveau. Er der for få aktiviteter, understimuleres den demente. Virkelighedsopfattelsen forringes yderligere, og man risikerer, at det fører
til isolation og et tomt og meningsløst liv. Omvendt kan overstimulering føre til, at den demente bliver angst, motorisk urolig og konfus.
Planen er udarbejdet den 15.02. i samarbejde med Vilhelm

Ugeplan for: Vilhelm
Kontaktperson: Ulla

II

og hans kone Erna. Aftalt evaluering den 15.04.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

08.00·10.00
Vilhelm vågner.
Vask,
påklædning og
morgenmad i
spisestuen

08.00-10.00

08.00·10.00

08.00-10.00

08.00-10.00

08.00-10.00

08.00-10.00

->

->

->

->

->

->

Morgenmad på
sengen

Morgenmad på
sengen

m

10.00
Hygge på
værelset eller i
dagligstuen

10.00-11. 00
Sang i
ergoterapien

10.00·12.00
Hygge på
værelset eller i
dagligstuen

10.00
Gudstjeneste
med Erna

m
~

11.00
Rette stile

12.00-14.00
Frokost med
Erna på stuen
og hygge
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10.00
Hygge på
værelset eller i
dagligstuen

10.00
Hygge på
værelset eller i
dagligstuen

10.00-11.00
Sang

11.00
Hygge på
værelset eller i
dagligstuen

11.00
Rette stile

11.00
Madgruppe

11.00
Hygge på
værelset eller i
dagligstuen

12.00
Frokost i
spise-stuen

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

->

->

->

->

->

13.00
Gå-tur. Købe

13.00
Havearbejde

13.00
Gå-tur. Købe
cigaretter m.
ulla

13.00
Havearbejde

13.00
Gå-tur. Købe

13.00
Hygge med
øvrige beboere

cigaretter m.
Ulla

cigaretter m.

\Il

Ulla

14.00
Middagshvil

14.00
Middagshvil

14.00
Middagshvil

• 14.00
Middagshvil

14.00
Middagshvil

14.00
Middagshvil

14.00
Middagshvil

15.30
Kaffe

15.30
Kaffe

15.30
Kaffe

15.30
Kaffe

15.30
Kaffe

15.30
Kaffe

15.30
Kaffe

15.30-17.00
Besøg af Erna

m
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ca. 15.30-17.00
Besøg hjemme
hos Erna

Figur 12.2. Eksempel på ugeplan

15.30-17.00
Ca. hver
3. lørdag besøg
hos Erna
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At guide det demente menneske

For at hjælpe det demente menneske i gang med en aktivitet kan social- og sundhedsassistenten guide ham. At guide betyder at vise vej.
Hvis den demente fx sidder ved et bord med maden foran sig og ikke
selv kan finde ud af at spise, apraksi, kan du give ham gaflen i hånden
og hjælpe ham med at føre maden til munden. Han vil måske så selv
fortsætte, men det er muligt, at du må blive siddende og hjælpe ham
med at få maden op på gaflen.
"Spejling"

At spejle vil i denne sammenhæng sige at efterligne. Social- og sundhedsassistenten må forsøge at få det demente menneske til at efterligne de handlinger, som hun selv foretager. Hvis han fx har svært ved at
drikke, kan du give ham et glas i hånden og skåle med ham. Han vil
da måske efterligne handlingen og drikke af glasset.
Aktiviteter under indlæggelse på hospital

Mange demente mennesker bliver for kortere eller længere perioder
indlagt på hospital. Desværre bliver den demente ofte udskrevet med
et ringere funktionsniveau, end han havde ved indlæggelsens start.
Det skyldes ikke kun den fremadskridende demens, men ofte mangel
på hensigtsmæssig stimulering under indlæggelsen. Også i disse
perioder betyder det derfor meget, at personalet er opmærksom på
specifikke behov.

HVERDAGSBILLEDE

I en somatisk hospitalsafdeling uden ergoterapi og uden

dagligstue hjalp social- og sundhedsassistenten en urolig dement bager,
Arne, i gang med at slå bolledej op i afdelingens meget lille køkken.
Aktiviteten brød med de gængse normer i afdelingen, og i begyndelsen
var der modstand fra personalets side. Det var også besværligt at skaffe
mel, gær og skål. Men Arne var rolig og glad, mens han arbejdede, og
det var netop formålet med aktiviteten.

Mentalstimulering
I 1970'erne og 1980'erne talte man meget om, at det demente menneske skulle mentalstimuleres. Man var uenig om, hvorfor demens
opstod. Nogle mente at det skyldtes manglende stimulering, fx når et
menneske gik på pension, når ægtefællen døde eller ved isolation. I

dag ved man, at demens skyldes en hjerneskade, der ikke har sammenhæng med psykologiske tab eller isolation. Man ved også, at det
demente menneskes funktionsniveau meget nemt kan forringes, hvis
han ikke aktiveres.
Alle aktiviteter, som den demente udfører enten alene eller sammen med andre, er i princippet mentalstimulering. Formålet er at
bryde den dementes isolation, så han i stedet kan opleve glæden ved
at have værdi og være til nytte. Mange demente føler stor glæde ved
socialt samvær langt hen idemensforløbet.
Gennem tiden har forskellige fagpersoner imidlertid misforstået
begrebet mentalstimulering. Det resulterede i, at man oprettede små
grupper af demente med det formål at træne navne, datoer, steder
m.v. i den tro, at det glemte kunne genopfriskes. Nogle steder fik mentalstimulering karakter af overhøring, der var meget ydmygende og til
stor pine for de demente. Denne fremgangsmåde kom af, at demens
blev opfattet som en tilstand, der skyldtes manglende stimulering. I
dag taler man ikke længere om mentalstimulering, men om aktivering.
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øvELSE

Prøv sammen med nogle af dine holdkammerater at opliste alle de aktiviteter,
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også gerne de utraditionelle, I kan komme i tanke om, og som I mener, at
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demente mennesker kan have gavn og glæde af.
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Hvis det demente menneske flytter i bofællesskab, på plejehjem eller andet,
skal man tilstræbe, at omgivelserne bliver så hjemlige og vante som muligt
ea,

Demente mennesker er meget afhængige af personalets indstilling og
motivation med hensyn til aktivering

ea,

Det kræver ofte fantasi at finde frem til aktiviteter, der er betydningsfulde for
det demente menneske

ea,

Der skal være et bredt udvalg af aktiviteter

ea,

Aktiviteterne må være afpasset den enkeltes aktivitetsniveau

ea,

Det demente menneske kan ikke vælge mellem mange muligheder

ea,

Der skal være passende aktiviteter på et passende niveau

ea,

Det demente menneske kan meget ofte have stor hjælp af at blive guidet

ea,

Ved spejling efterligner det demente menneske dine handlinger

ea,

Alle aktiviteter, som det demente menneske udfører, er mentalstimulering

ea,

Der skal også være passende aktiviteter under indlæggelse på hospital.
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Praktisk hjælp
Efterhånden som demenstilstanden skrider frem, mister mange demente mennesker evnen til selv at sørge for den personlige hygiejne.
Når evnen forsvinder, må du som social- og sundhedsassistent tage
over og hjælpe det demente menneske med den personlige hygiejne.
De fleste demente kan hjælpes ved guidning. Som oftest indebærer
det ingen væsentlige plejeproblemer. Men nogle demente oplever fx
vask og påklædning og - hvis vedkommende er inkontinent - det at
skulle skiftes som overgreb. Da kan det være, at du er nødt til at gå på
kompromis med egne normer for hygiejnisk standard. Ofte skyldes
modstanden hos den demente, at han ikke forstår, hvorfor et fremmed
menneske begynder at tage tøjet af ham eller på anden måde overskrider hans intimsfære. Han misforstår hensigten med handlingen.
Det kan også skyldes, at den demente bliver bragt i en situation,
hvor han bliver skamfuld, fx hvis han har tisset i bukserne, og du
siger: "Hans, du har tisset i bukserne, så dem måjeg hellere skifte".
Selvom Hans er svært dement, kan han sagtens have en følelse af, at
det er flovt at tisse i bukserne. Det vil han ikke have siddende på sig,
og han reagerer med modvilje eller vrede. Selvfølgelig skal bukserne
skiftes, men den krænkende situation kan undgås ved at undlade at
konfrontere Hans med, at han har tisset bukserne.
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øvELSE

Tage er, på grund af sin demens, indimellem inkontinent. Det kan være lidt
vanskeligt at hjælpe ham med at blive skiftet. Han bliver nemt flov og skamfuld
i de situationer og kan derfor godt blive lidt vred. En dag ser du, at han har tisset i bukserne, og du skal nu hjælpe ham med at skifte sine våde bukser.
Hvordan vil du gribe situationen an?

At hjælpe det demente menneske med at blive vasket
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Vaskesituationen skal deles op i små trin. Det vil sige, at du først
beder det demente menneske om at vaske sig i ansigtet. Når han har
gjort det, beder du ham om at vaske den ene arm, så den anden arm
og så fremdeles. At bede ham om at vaske sig foroven vil være helt
uoverskueligt for mange middelsvært og svært demente mennesker.
Det er i øvrigt muligt, at du bliver nødt til at give ham klud og sæbe i
hånden, før han forstår, hvad der skal ske. Gamle menneskers hud bliver meget følsom, og at blive vasket på ryggen med flad hånd er derfor for mange en stor nydelse. Det er også bedst at bruge bløde vaskeklude og håndklæder. Ligeså at få kroppen smurt ind i creme. Den

fysiske kontakt betyder meget for tryghedsfølelsen og følelsen af at
være værdsat og have værdi. Nogle demente bryder sig ikke om brusebad. Dels har den demente måske aldrig været vant til at tage brusebad, dels kan det give utryghed, og man kommer nemt til at fryse.
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Det bliver nødvendigt at tage over og hjælpe det demente menneske, når
han mister evnen til at varetage sin personlige hygiejne selv

~

Nogle demente mennesker oplever det som et overgreb, fordi de ikke forstår
hensigten med handlingen

~

Vaskesituationen skal deles op i små trin

~

Gamle menneskers hud bliver meget følsom

~

Det er en god ide at bruge bløde vaskeklude og håndklæder

~

Fysisk kontakt betyder meget for tryghedsfølelsen og følelsen af at være
værdsat og have værdi.
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Impulsstyret og socialt afvigende adfærd
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Nogle demente mennesker får en svært afvigende adfærd. Det skyldes
ofte, at hjerneskaden overvejende sker i pandelapperne, frontallapperne, som er af betydning for personlighed og adfærd. Det kan fx
vise sig som uhæmmet seksuel adfærd, eller at den demente person i
en uendelighed taler, blander sig i eller ukritisk kommenterer alt,
hvad der foregår omkring ham. Denne impulsstyrede og socialt meget
uhæmmede adfærd kan volde store problemer, fx på plejehjem, bosteder eller hospitalsafdelinger.
Demente med denne adfærd hjælpes bedst ved skærmning, tålmodighed og tolerance - en skærmning, der nødvendigvis også må indeholde grænsesætning. Det er ikke muligt at forklare den demente, at
hans adfærd er afvigende. Dertil er hjerneskaden for stor, og han har
ingen sygdomsindsigt. Tilstanden kan ikke behandles medicinsk.
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Råben
Nogle demente mennesker bliver såkaldte "råbere". En dement "råber" kan i timevis fx råbe "moar, moar" eller "hallo, hallo". Der kan
også være tale om skrigen eller uartikulerede lyde, som måske bliver
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den dementes eneste måde at kommunikere på. Du må prøve at finde
ud af, hvad råberiet skyldes, og hvordan du kan afhjælpe det. Det kan
skyldes angst, ensomhed, kedsomhed, frustration og længsel. Det kan
også skyldes smerter. Det bedste vil være at finde årsagen eller årsagerne og handle i forhold hertil. Men det kan være svært at finde årsagerne. Hvis man finder dem, kan det måske medvirke til at forebygge, at råberiet udvikler sig til "automatisk råberi". I så tilfælde kan
råberiet fortsætte i årevis, også selvom du sidder ved siden af den
demente og spørger, hvorfor han råber, og hvad du kan hjælpe med.

HVERDAGSBILLEDE

Social- og sundhedsassistenten Joan sidder ved kaffe-

bordet ved siden af den demente beboer, Karl, som hele tiden råber
"hjælp, hjælp, hjælp". Da Joan spørger: "Hvad kan jeg hjælpe dig med,
Karl?", svarer han: "Ik' noget:' Da hun spørger ham: "Hvorfor råber du så,"
svarer han: "Jeg råber da ikke".

øvELSE

Hvordan ville du takle situationen med Karl, hvis det var dig, der sad ved
siden af ham ved kaffebordet?

<
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Hvad vil du tale med ham om?
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Det er ikke muligt at behandle råberi med medicin.
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Bortgåen
Nogle demente mennesker forlader indimellem hjemmet eller måske
hospitalet. I dagspressen høres jævnligt efterlysninger af demente
ældre, som i forvirret sindstilstand har forladt deres opholdssted. Der
kan være tale om, at den demente person har forvildet sig ud og ikke
kan finde tilbage pga. dårlig hukommelse og manglende evne til at
orientere sig geografisk. Andre gange er der tale om, at den demente
har forladt opholdsstedet pga. afmagt, eller fordi han mener at skulle
hjem til sin mor og far eller lignende.
Årsager til bortgåen
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Det kræver altid en analyse at finde årsagen til, at den demente person forlader opholdsstedet. Er der tale om simpel rastløshed, hvor han
forvilder sig ud, må man forsøge sig med kontakt og aktiviteter.
Familie eller personale må være meget opmærksomme på, hvor den

demente person befinder sig, og gribe ind, hvis han er ved at forvilde
sig ud. I disse situationer volder det sjældent problemer at få ham til
at vende om.
I situationer, hvor den demente vil gå, enten på grund af afmagt,
angst, vrede eller længsel, er det hensigtsmæssigt at benytte sig af
validering, fx mens I går tur sammen. Er den demente angst og vred,
vil han føle sig forstået og respekteret, ved at nogen er villig til at lytte
til ham. Derved dæmpes angsten og vreden. Længes han efter gamle
dage, kan det være til stor gavn at få ham til at fortælle om længslen
og savnet.
Bortgåen kan ikke behandles medicinsk, medmindre den demente
går pga. fjendtlighed og paranoia. I så tilfælde vil man behandle med
et antipsykotikum i små doser.
Ansvarsfølelse

Det føles som et meget stort ansvar at forhindre, at den demente person går fra hjemmet, bostedet, hospitalet m.v. Det kræver årvågenhed, og familie eller personale må ofte afbryde andre aktiviteter for at
se efter den demente person. Det er en meget utryg situation, og bortgåen kan være det, der får dråben til at flyde over for de pårørende i
plejen af et dement familiemedlem. Ansvaret bliver for stort, og familien melder fra. Det er dog ikke lovligt uden videre at gribe til magtanvendelse. For som alle andre mennesker i dette land har også demente mennesker rettigheder, vi som personale skal sikre overholdt.
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fa,

Svært afvigende adfærd kan skyldes, at hjerneskaden overvejende sker i
pandelapperne

fa,

Den demente person hjælpes bedst ved skærmning, tålmodighed, tolerance
og grænsesætning

fa,

Råben kan skyldes angst, ensomhed, kedsomhed, frustration, længsel og
smerter

fa,

Personalet må forsøge at analysere sig frem til, hvad råberiet skyldes, og
hvordan den demente person bedst kan hjælpes

fa,
fa,

Bortgåen kan skyldes afmagt, angst, vrede eller længsel
Personalet må forsøge at analysere sig frem til, hvad årsagen er til den
demente persons bortgåen, og hvordan den demente bedst kan hjælpes

fa,

Det er et meget stort ansvar at forhindre, at den demente person går, og det
kræver årvågenhed.
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Det demente menneskes rettigheder
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Alle myndige mennesker har selvbestemmelsesret, men det er ikke
alle mennesker, der er i stand til at forvalte selvbestemmelsesretten.
Det gælder bl.a. for nogle middelsvært og svært demente mennesker,
hvor det kan blive nødvendigt at tilsidesætte denne rettighed. I
Serviceloven, der gælder for det sociale område, beskrives bl.a., hvornår myndighederne må anvende magt i relation til voksne, herunder
også den demente, og således på nogle områder tilsidesætte selvbestemmelsesretten. For at opnå tilladelse til at anvende magt over for
den demente skal han have en betydelig og varig nedsættelse af den
psykiske funktionsevne. Han er derved ude af stand til at handle fornuftigt og til at overskue konsekvensen af sine handlinger. Denne tilladelse gives af amtet eller kommunen. Serviceloven beskriver også,
hvilke forretningsgange der skal til for at få tilladelse til at udøve
magt.
Det er vigtigt at slå fast, at magtanvendelse aldrig må anvendes i
stedet for omsorg. Derudover findes der nogle andre forholdsregler,
som du skal efterleve ved magtanvendelse:
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Magtanvendelsen skal være absolut nødvendig

~

Du skal først have gjort, hvad der er muligt for at opnå personens
frivillige medvirken

~

Den mindst indgribende foranstaltning skal anvendes

~

Magtanvendelsen skal anvendes så skånsomt og kortvarigt som
muligt
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Det kan fx være nødvendigt at hente hjemmel i Serviceloven, når et
dement menneske gentagne gange går fra et plejehjem eller bliver
korporligt aggressiv mod andre mennesker. Da kan magtanvendelse
komme på tale i forbindelse med at benytte:
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~

Alarmsystemer

~

Fastholdelse

Alarmsystemer

Det er forbudt at frihedsberøve et menneske, blot fordi han er
dement. Man må således ikke blot låse døren til plejehjemmet, til afdelingen på hospitalet osv., så han ikke kan komme ud. Heller ikke
selvom det kan blive farligt for ham at færdes udenfor. I nogle situationer kan det dog blive nødvendigt at forhindre dette, og her er det,
at der kan hentes hjemmel i Serviceloven. For at forhindre, at demente mennesker forlader stedet, findes der på mange plejehjem og i
andre boformer alarm- og pejlesystemer, som kan anvendes, når bestemte kriterier er opfyldt. Der skal være tale om, at den demente person udsætter sig for nærliggende og alvorlig risiko for at skade sig selv
eller andre, før et af disse alarm- eller pejlesystemer må tages i anvendelse. Alarmsystemet anvendes, når der er brug for at advare personalet om, at en dement forlader plejehjemmet eller anden form for bosted. Der findes forskellige former for alarmsystemer, fx "sladremåtter" eller brik i skoene.
Ved brug af et pejlesystem, der via en radiosender sender besked
til en retningsfølsom antenne, kan personalet finde en bortkommen
person.
Det er også i disse situationer kommunen eller amtet, der giver tilladelse til at anvende et alarmsystem over for en borger, og som
løbende vurderer, om mindre indgribende foranstaltninger vil være
tilstrækkeligt. Du må være opmærksom på, at disse alarmsystemer
aldrig må anvendes i stedet for omsorg og støtte, men udelukkede
som et supplement hertil.
Hvis den demente er indlagt i psykiatrisk regi, skal man anvende
Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien i vurderingen
af, om en dement kan tvangstilbageholdes, såfremt han vil forlade
afdelingen. Det vil altid være en læge, der foretager denne vurdering
(se kapitel 14 om støtte og tvang).
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Fastholdelse

Nogle demente mennesker har i visse situationer ikke tilstrækkelig
dømmekraft til at vurdt;re en situation og konsekvensen af deres
handlinger i situationen. Når der er opstået en faretruende situation,
eller der er en nærliggende og reel risiko for, at personen udsætter sig
selv eller andre for alvorlig personskade, må du fastholde ham og evt.
føre ham til et andet lokale. Du må kun gribe fysisk ind og anvende
fastholdelse, hvis det er absolut nødvendigt for at undgå alvorlig personskade.
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HVERDAGSBILLEDE

Axel, en dement herre på 78 år, bor på plejehjemmet

Engskrænten. Han bliver nogle gange meget voldsom. Som oftest i situationer, hvor beboere og personale er samlet til fælles hygge. Det sker slet
ikke hver gang, og det er ikke muligt for personalet at forudse, hvornår
Axel vil blive voldsom, og hvornår han vil hygge sig sammen med alle
andre.
En eftermiddag i forbindelse med et julearrangement, der holdes i
fællesrummet, bliver Axel pludselig meget vred og voldsom. Han vil have
Astrids (en af de øvrige beboere) julegave og har pga. sin demens ikke
forståelse for, at gaven ikke er hans. Han har selv fået julegaver, men vil
have Astrids. Axel råber, at han vil have gaven, og skubber først til Astrid,
hvorefter han slår ud efter hende. Personalet griber straks ind ved at fastholde Axel. De forsøger at tale ham til ro og aflede ham uden held. De
forsøger også uden held at overtale Axel til at gå med ned på sin stue.
Han føres derefter til sin stue, hvor social- og sundhedsassistenten bliver

-

hos ham for at aflede og berolige ham.
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I denne situation griber personalet ind, idet de skønner, at det er
absolut nødvendigt for at undgå alvorlig personskade. De er ikke i
stand til at berolige Axel og formoder, at såfremt de slipper ham i fællesrummet, vil han fortsætte sin voldsomme adfærd over for Astrid.
Derfor er fastholdelse den mindst indgribende foranstaltning. De forsøger også at få Axels frivillige medvirken, da de forsøger at overtale
ham til at gå med på stuen. Da han modsætter sig, fører de Axel til sin
stue. Det er nødvendigt for at bryde situationen, så magtanvendelsen
bliver så kortvarig som mulig.
Personalet har tidligere søgt om og fået tilladelse fra kommunen til
at anvende magt i form af fastholdelse over for Axel, når han får disse
pludselige og voldsomme vredesudbrud.
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øvELSE

Forestil dig, at du er et af personalemedlemmerne, der er til stede i situationen
med Axel.
Er du enig i den måde, I takler situationen på - eller ville du foreslå, at I
gjorde noget andet?
Hvad vil du foreslå og hvorfor?
Hvordan tror du, at du efterfølgende vil reagere?
Hvordan tror du, at du vil takle dine reaktioner?
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Står du i en akut situation, hvor der endnu ikke er søgt eller givet tilladelse til magtanvendelse, må du og dine kolleger godt fastholde det
demente menneske. Men der skal være tale om en nærliggende og
reel risiko for alvorlig personskade. I den situation vil det helt klart
være en alvorlig forsømmelse blot at lade tingene ske og afvente den
endelige tilladelse. En sådan situation skal indberettes til enten kommunen eller amtet.
Du må ikke fastholde og føre en dement beboer til et andet rum,
blot fordi han verbalt overfuser en anden beboer, en pårørende, en
kollega eller dig selv. I den situation er kriterierne for fastholdelse
ikke opfyldt.
Inden den demente fastholdes, skal du selvfølgelig have gjort,
hvad der er muligt for at løse konflikten, som ligger til grund for situationen, og du skal have forsøgt at berolige og aflede den demente.
Fysisk magt og fastholdelse kommer således kun på tale, når alle
andre muligheder er forsøgt.
Hvis den demente er indlagt i psykiatrisk regi, skal man anvende
Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien i vurderingen
af, om en dement kan fastholdes og evt. føres til et andet rum (se
kapitel 140m støtte og tvang).
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For nogle middelsvært til svært demente mennesker kan det blive nødven-
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digt at tilsidesætte selvbestemmelsesretten.
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Serviceloven beskriver, hvornår man må anvende magt i forhold til voksne,
herunder også demente mennesker. Tilladelsen gives af kommunen eller
amtet.

~

Magtanvendelse må aldrig anvendes i stedet for omsorg.

~

Tilladelse til magtanvendelse gives kun, hvis den demente person har en
betydelig og varig nedsættelse af den psykiske funktionsevne, hvis magtanvendelsen er absolut nødvendig, og hvis der er gjort, hvad der er muligt
for at opnå personens frivillige medvirken.

~

Den mindst indgribende foranstaltning skal anvendes, og magtanvendelsen
skal ske så skånsomt og kortvarigt som muligt.

~

Der kan anvendes alarm- og pejlesystemer, når bestemte kriterier er opfyldt.

~

Der må kun anvendes fysisk magt og fastholdelse, hvis det er absolut nødvendigt for at undgå alvorlig personskade.

~

Fysisk magt og fastholdelse må kun komme på tale, når alle andre muligheder er forsøgt
313

Netværk
De pårørende har kendt den demente slægtning i mange år og kan
fortælle personalet meget om, hvem den demente egentlig er. De kan
fortælle, hvad han har oplevet gennem livet, om hans ressourcer,
interesser, vaner og uvaner. Det er uvurderlige oplysninger for personalet, som kan anvende dem i støtten til og plejen af den demente
person, somjo ikke selv kan huske og redegøre for de ting. Et godt
samarbejde mellem personalet og de pårørende er til stor gavn og
glæde for den demente, de pårørende og personalet.
Personalet skal også have øje for de fysiske og psykiske belastninger, som de pårørende har været og måske stadig er udsat for. Det gør
forfærdeligt ondt at se sin kone, mand, mor eller far ændre sig så
meget. De pårørende har minder, de husker og holder fast i det kendte ved den demente.
Man ser ofte, at sygdomserkendelsen hos de pårørende kommer
langsomt. Man kan opleve pårørende passe en svært dement ægtefælle med meget vanskelig adfærd uden at få nævneværdig hjælp fra det
offentlige eller andre. Det kan være, fordi det er for smertefuldt at
erkende, at en nær pårørende er dement. Det kan også være svært at
erkende, at man har brug for hjælp. Mange pårørende er selv oppe i
årene, og nogle har derfor færre ressourcer. Derved er der større risiko for stress, og at undgå stress kræver et stort forebyggelsesarbejde,
som ofte udføres af hjemmeplejen og den praktiserende læge.
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HVERDAGSBILLEDE

En ældre svært dement mand, Hugo, bliver indlagt på

hospital med lungebetændelse. Da han får det bedre, begynder han at
komme med seksuelle tilnærmelser til det kvindelige personale. Konen
synes, at det er meget pinligt, og undskylder mange gange sin mands
opførsel. Hun er ulykkelig over situationen, og ved udskrivelsen frabeder
hun sig hjælp i hjemmet pga. mandens opførsel.

øvELSE

Da Hugo skal udskrives: taler du med hans kone om, hvordan hun og Hugo
skal klare sig i hverdagen. Hugo er meget plejekrævende, og du mener ikke, at
det er realistisk, at hans kone alene skal kunne klare at tage sig af ham 24
timer i døgnet. Imidlertid siger konen: "Jeg skal nok klare det selv. Det er det
bedste, når han nu opfører sig sådan:'
Hvad vil du sige i forhold til Hugos adfærd, konens oplevelse af, at det er
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meget pinligt, og at hun frabeder sig hjælp i hjemmet?

Hjælp til de pårørende

Der er stor forskel på, hvilken hjælp de pårørende har brug for. Der
kan være tale om praktisk hjælp i hjemmet, om hjælp til personlig
pleje af den demente person eller måske om aflastning i form af daghjem eller lignede til den demente. Kun gennem personalets tætte
samarbejde med de pårørende kan man i fællesskab finde ud af, hvad
behovet er, og hvilken hjælp de
pårørende har brug for.
Til vores demente beboeres pårørende
De fleste pårørende har stor
gavn af at få talt om deres situation. At sætte ord på sin sorg,
Vedr.: Start af ny pårørende gruppe
angst, vrede, dårlige samvittighed m.v. er ofte en stor lettelse.
Formålet med gruppen er:
Personalet skal derfor altid
- At de pårørende får øget viden om demenssygdomme
være lydhør over for de pårøog hvordan du kan/skal "takle" den demente
rende. Det kan også være en
- At være sammen med andre mennesker i samme
stor hjælp at få talt med andre
mennesker i samme situation.
situation og dele usikkerhed, sorger og glæder
Nogle kommuner eller
bosteder har tilbud om grupVi holder vores første møde
den 1. april kl. 19.00-21.00 i terapien
per for pårørende. Grupperne
fungerer meget forskelligt,
Denne dag planlægger vi i fællesskab mødernes
men er en slags selvhjælpsgrupper for pårørende til
indhold og form.
demente.
Alzheimerforeningen, som
Der vil blive serveret kaffe og kage.
Øl og vand kan købes.
er en forening for pårørende,
har mange forskellige tilbud
Tilmelding inden 25. marts til:
om hjælp til pårørende til
Gitte Jensen (sygeplejerske på l. sal) og
demente.
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Lone Vitt (Social- og sundhedsassistent på l. sal)

eller
Gudrun Olsen (gift med Axel på l. sal og
medlem af Alzheimerforeningen).
Vi håber på stor tilmelding.

Venlig hilsen

Figur 12.3.

Opslag om start af ny gruppe
Gitte, Lone og Gudrun

for pårørende.
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Gå på internettet og find Alzheimerforeningens hjemmeside, hvor du skal

øvELSE

undersøge, hvilke oplysninger, de kan give, og hvilke aktiviteter de arrangerer.
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fa,

De pårørende kan give mange oplysninger om den demente person, som
kan anvendes i støtten til ham

fa,

Sygdomserkendelsen hos de pårørende kommer ofte langsomt

fa,

Det kan være svært for pårørende at erkende, at de har brug for hjælp

fa,

Gennem et tæt samarbejde med de pårørende kan man i fællesskab finde
ud af, hvilken hjælp de har brug for

I'

fa,

De fleste pårørende har stor gavn af at få talt om deres situation

fa,

Mange steder i landet findes der grupper for pårørende.
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Når det demente menneske
bliver konfus
Konfusion er det samme som akut delirium og er beskrevet i kapitel
11 og 17. Den demente person har en lav konfusionstærskel. Det vil
sige, at der ikke skal ret meget til, før han bliver konfus. Konfusion
opstår ofte om aftenen eller om natten. Man taler da om solnedgangssyndromet. Den demente er sjældent konfus om dagen, medmindre
han er somatisk syg, fx har en urinvejsinfektion, eller bliver flyttet fra
sine vante omgivelser. Det konfuse menneskes tankegang er kaotisk,
og døgnrytmen er forstyrret. Han sover meget lidt om natten, men
sidder ofte og blunder i en stol en halv times tid ad gangen nogle
gange i dagens løb.
Det nytter ikke at lægge et angst, uroligt, konfust menneske i seng,
heller ikke selvom klokken er tre om natten. Han vil lynhurtigt stå op
igen. I disse situationer har den demente brug for tæt kontakt med
personalet, der kan dæmpe angsten, og som kan sørge for få stimuli,
ro og enkelhed i miljøet omkring den konfuse.
Behandling af konfusion skal rettes mod årsagen, fx behandling af
urinvejsinfektionen. Når årsagen ikke kan behandles, forsøger man
ofte med en lille dosis antipsykotikum og evt. også en lille dosis benzodiazepin, ofte uden overbevisende effekt (se kapitel 26 om psykofarmakologi). Gamle mennesker skal have en lavere dosis end andre.

El
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Demente har en lav konfusionstærskel
Den demente har gavn af en tæt kontakt med personalet, der kan dæmpe
angsten og sørge for få stimuli, ro og enkelhed i miljøet omkring ham

~

Behandling af konfusion rettes mod årsagen.

I relation til dette kapitel om støtte til mennesket med demens kan det
være relevant også at læse kapitel 7 om principper for støtte, kapitel
16 om demens, kronisk organisk psykosyndrom, kapitel 17 om delirium, akut organisk psykosyndrom, og kapitel 26 om psykofarmakologi.
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Kapitel 13.

Støtte ved misbrug
HVERDAGSBILLEDE

Bo, en 37-årig mand, falder en dag om på gaden og

kaster store mængder blod op. Han bliver indlagt på intensivafdeling,
hvor man konstaterer, at han har blødende åreknuder i spiserøret. Blødningen bliver stoppet, og der påbegyndes en række undersøgelser. Efter
et par uger viser svarene på undersøgelserne, at Bo har skrumpelever,
væske i bughulen, åreknuder i spiserøret og nervebetændelse. Disse helbredsproblemer skyldes hans mangeårige alkoholmisbrug.
Bo begyndte at drikke som 18-årig. På hans daværende arbejdsplads
var det normalt at drikke nogle genstande i dagens løb, og han fulgte
ofte med på værtshus efter endt arbejdstid.
Gennem årene er Bos alkoholmisbrug blevet større. Inden han blev
indlagt, drak han ca. 20 stærke øl eller en flaske spiritus om dagen. Når

I'

han har drukket de første øl, kan han ikke stoppe, før han falder i søvn.
Han har igennem lang tid haft kraftige abstinenser, når han vågner om
morgenen.
Bo har været i behandling for sit alkoholmisbrug og har i den forbindelse haft nogle perioder af cirka et halvt års varighed, hvor han ikke har

-
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drukket.
Bo blev skilt for år tilbage. For fire år siden fik han tilkendt førtidspension og bor nu alene i sin lejlighed. Han ser ikke sin familie, og hans netværk består fortrinsvis af alkohol afhængige mennesker.

Alkoholmisbrug er et overordentlig stort problem i Danmark. Man ved
ikke, hvor mange alkoholmisbrugere der findes, da meget misbrug
foregår i det skjulte. Man skønner, at alkoholmisbrug koster det danske samfund milliarder af kroner om året. I disse år er der især fokus
på ungdommens drikkevaner. Undersøgelser viser, at unge begynder
at drikke til fester, i weekender osv. i en yngre alder, og at der drikkes
større mængder end tidligere. For nogle er dette begyndelsen til et
alkoholmisbrug.

Om alkoholafhængighed
I dette kapitel vil observation, støtte og pleje af den alkoholafhængige
blive beskrevet. Sygdomslæren er beskrevet i kapitel 25. Du må søge
yderligere viden om støtte ved stofmisbrug andetsteds.
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Det er langtfra alle alkoholafhængige mennesker, der lever som i
eksemplet med Bo. Det er blot et eksempel på alkoholafhængighed.
Mange drikker i smug, fx husmoderen, der gemmer flasken i ovnen og
tager sig en tår, når ingen andre ser det.
Mange alkoholafhængige er til en vis grad i stand til at passe deres
arbejde. Omgivelserne vil som regel have mistanke om, at den alkoholafhængige drikker for meget, men kan måske ikke lide at sige
noget, hvis det nu ikke er rigtigt. Man risikerer også at blive mødt
med vrede og afvisning, hvis man en dag tager mod til sig og spørger
til et misbrug.
på psykiatriske afdelinger har ca. 20% af de indlagte patienter
alkoholmisbrug som hoved- eller bidiagnose. Mange af patienterne,
der indlægges i somatisk regi, har alkoholrelaterede lidelser. De indlægges der, dels pga. alkoholrelaterede skader, hvor alkoholmisbruget
ikke altid er åbenlyst, dels pga. hovedtraumer, brækkede arme, ben
m.v., som de har pådraget sig i beruset tilstand. Det hænder jævnligt,
at en alkoholafhængig ikke oplyser om sit misbrug og derfor udvikler
voldsomme abstinenssymptomer, inden personalet bliver opmærksom
på problemet.
Social- og sundhedsassistenten vil møde alkoholafhængige mennesker stort set overalt, uanset hvor hun arbejder, på psykiatriske
afdelinger, på somatiske afdelinger, i bofællesskaber, i dagcentre, på
plejehjem, i hjemmeplejen m.v.
Andre mennesker kan ofte synes, at den alkoholafhængige har en
ringe livskvalitet. Men for nogle alkoholafhængige kan alkoholen give
både indhold i og mening med livet. Andre alkoholafhængige er ikke
tilfredse med deres livskvalitet og har ønsker og drømme for et andet
indhold i og mening med livet.

Tillid i relationen til det
alkoholafhængige menneske
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I støtten til det alkoholafhængige menneske må der først og fremmest
opbygges et tillidsforhold mellem den alkoholafhængige og social- og
sundhedsassistenten. Social- og sundhedsassistenten vil ofte blive
kontaktperson for den alkoholafhængige. I hverdagen vil hun derfor
jævnligt have samtaler med og deltage i andre former for aktiviteter
sammen med ham. En varm, omsorgsfuld, optimistisk, men også realistisk holdning og indstilling hos social- og sundhedsassistenten er
nødvendig. Den alkoholafhængige skal føle sig respekteret og værdsat. Derved mindskes risikoen for, at han føler sig afvist og måske

afbryder behandlingen, når social- og sundhedsassistenten fastholder
realiteterne eller forsøger at få ham til at se på konsekvenser og
muligheder.

DMmI
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~

En varm omsorgsfuld, optimistisk og realistisk indstilling hos personalet er
nødvendig

~

Et tillidsforhold mellem den alkoholafhængige og social- og sundhedsassistenten er nødvendig

~

Den alkoholafhængige skal føle sig respekteret og værdsat.

Kommunikation med det
alkoholafhængige menneske
Under en indlæggelse kan den første samtale med fordel finde sted i
abstinensfasen på et tidspunkt, hvor man ikke forsøger at få den alkoholafhængige til at sove. Forsvarsmekanismerne, fx benægtelse (se
kapitel 3 om psykodynamiske grundbegreber), er på dette tidspunkt
ikke så massive, og den alkoholafhængige er som regel motiveret for
behandling.
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Analyse af misbruget

Under samtalerne med det alkoholafhængige menneske bør misbrugets art og omfang kortlægges. Det er relevant at få oplysninger som:
~

Hvor ofte drikker det alkoholafhængige menneske?

~

I hvor lang tid ad gangen?

~

Hvilken slags alkohol drikker det alkoholafhængige menneske?

~

Hvor mange genstande om dagen?

~

Hvor drikker det alkoholafhængige menneske?

~

I hvilke situationer drikker det alkoholafhængige menneske?

~

Hvilke tanker eller antagelser udløser følelser, som det alkoholafhængige menneske dulmer med alkohol?
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Realistisk målsætning

Det alkoholafhængige menneske skal altid inddrages, når målet med
behandlingen aftales. For høje mål, som efter al sandsynlighed vil føre
til nederlag, bør undgås. For mange alkoholafhængige er målet at ophøre med at drikke alkohol. For andre er det at lære at stoppe eller at
henvende sig for at få hjælp til at stoppe tidligt i en periode med stort
misbrug.
Social- og sundhedsassistenten må opfordre den alkoholafhængige
til at se på, hvilket reaktions- og handlemønster han har. I hvilke situationer begynder han at drikke? Kan disse situationer undgås? Er der
bestemte tanker eller antagelser, der udløser drikketrangen? Derudover må hun spørge til, hvad det bedste er, der kan ske. Er det realistisk? Hvad skal der til, for at det kan blive realistisk? Hvilke andre
muligheder er der i stedet for at drikke?
At støtte selverkendelsen

I samtalen med det alkoholafhængige menneske må du som social- og
sundhedsassistent i første omgang støtte erkendelsen af, at han har et
misbrug. Hvis han benægter sit misbrug eller lægger ansvaret fra sig,
må du holde ham fast i de kendsgerninger, der bekræfter misbruget.
Mange alkoholafhængige bliver som led i forsvaret mod skam- og
skyldfølelsen gode til at manipulere, bagatellisere, bortforklare m.v.
Det skal du være opmærksom på. Du skal på nænsom, men tydelig
måde konfrontere den alkoholafhængige med hans misbrug. Hertil
bruger du din faglige autoritet, omsorg, respekt og optimisme. Målet
er, at den alkoholafhængige erkender sit misbrug, men også ser
muligheden for at få hjælp. Det nytter intet at bebrejde ham hans misbrug og misbrugsadfærd, at fordømme og moralisere.

HVERDAGSBILLEDE

Arne og social- og sundhedsassistent Lone sidder i sam-

tale vedrørende Arnes alkoholmisbrug.
Arne: ,.Jeg ved godt, at jeg i en periode har drukket for meget. Når jeg
først får arbejde, får jeg mere at gå op i og holder op med at drikke
så meget:'
Lone: "Hvordan gik det sidst, du havde arbejde?"
Arne: "Det gik fint. Jeg drak meget mindre end nu:'
Lone: "Hvad er meget mindre?"
Arne: ,.Jeg mødte til tiden og havde det sjovt med de andre:'
Lone: "Var det ikke, mens du havde arbejde, at du blev skilt?
324

>

Arne: "Jo, det var det. Det var jeg enormt ked af. Det var derfor, jeg
begyndte at drikke så meget:'
Lone: "Hvorfor ville din kone skilles?"
Arne: "Vi voksede fra hinanden, du ved ... "
Lone: "Syntes hun, du drak for meget?"
Arne: "Det var ikke kun det:'
Lone: "Arne, du har tidligere fortalt, at du blev skilt, fordi du drak for
meget. Og Arne, jeg tror ikke, at du drak mindre, fordi du havde
arbejde. Der er ingen forskel. Arbejde alene løser ikke problemet.
Men jeg kan forstå, at det er svært for dig at tale om, at du ikke har
kontrol over, hvor meget du drikker, og hvor længe det egentlig har
stået på. Vi vil meget gerne hjælpe dig til at få kontrol med dit drikkeri. Og det er en rigtig god ide, at du begynder at arbejde igen. Det vil
jeg meget gerne støtte dig i. Du skal bare lære at få kontrol over dit

I·

alkoholmisbrug, så det ikke går ud over arbejdet. Du har så mange
ressourcer, du har så mange muligheder, men det kræver, at vi kan
være ærlige over for hinanden. Vil du være med til det?"
Og samtalen fort,sætter.
Ul
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Skam- og skyldfølelse
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Det alkoholafhængige menneske lever med en konstant skam- og
skyldfølelse. Han kan have en opfattelse af sig selv som en værdiløs
alkoholiker, der har ødelagt familien, sig selv, sin økonomi m.v. Det vil
sige nogle meget negative tanker om sig selv, der fører til skyld og
skam. Denne skyld- og skamfølelse kan være svær at bære. Følelsen
kan medføre forsvarsmekanismer, som viser sig ved, at han benægter
misbruget over for andre. Eller ved projektion, hvor den alkoholafhængige kan lægge skylden for misbruget over på andre fx konen,
arbejdsgiveren, arbejdsløsheden m.v.
Også i sådanne tilfælde kan personalet med fordel fastholde den
alkoholafhængige i erkendelsen af misbruget. Samtidig skal der være
en mulighed for, at den alkoholafhængige kan tale om skammen og
skylden samt om tankerne og situationerne, der udløser drikketrangen.

HVERDAGSBILLEDE
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Social- og sundhedsassistenten Erik taler med Ulla,

dagen efter at hun er kommet til den psykiatriske modtagelse for at få
behandlet sine voldsomme abstinenser.

>
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Ulla: ,.Jeg har ikke drukket denne gang. Jeg fortæller dig jo, at jeg har
influenza:'
Erik: ,.Jeg er helt med på, at du også kan have influenza, men, Ulla, det
kan ikke forklare de symptomer, du havde i går. Jeg vil gerne hjælpe
dig. Der er masser af muligheder. Jeg har tænkt på, om det er, fordi
du skammer dig over dit misbrug, at du ikke vil tale om det. Føler du
dig som et ringere menneske, fordi du misbruger?"
Ulla: ,.Jeg vil ikke tale om det nu."
Erik: "Det er i orden. Lad os vente til i morgen, så taler vi om det. Men du
kan sagtens være helt ærlig over for mig. Jeg er her for at hjælpe dig."

II

~

Samtalerne om misbruget kan med fordel påbegyndes under abstinensfasen

~

Analyser misbruget sammen med det alkoholafhængige menneske

?-A-

Målet med behandlingen skal være realistisk

~

Målet for støtten og behandlingen aftales med det alkoholafhængige
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Det er til gavn for det alkoholafhængige menneske, at personalet er
opmærksom på forsvaret mod skam- og skyldfølelsen

in
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Det alkoholafhængige menneske har brug for støtte til at erkende sit

~

"

Personalet kan holde det alkoholafhængige menneske fast på, at der er tale
om et misbrug

~

Du kan bruge din faglige autoritet, omsorg, respekt og optimisme.

Praktisk hjælp til det
alkoholafhængige menneske
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Svært alkoholafhængige mennesker kan i kortere eller længere perioder ikke magte at drage omsorg for sig selv. Du kan komme i hjemmet
hos en alkoholafhængig og opdage, at han er i en helt forhutlet tilstand. Han kan være meget snavset og lugte af sved, urin, afføring og
opkast. Tøjet kan være meget snavset og hullet. Måske har den alkoholafhængige ingen strømper på, selvom det er frostvejr. Han kan
være langskægget, have en dårlig tandstatus og mange sår og blå

mærker. Som social- og sundhedsassistent må du observere alt dette
og hjælpe den alkoholafhængige med at få de fysiske behov dækket i
den udstrækning, det er nødvendigt.
Mange alkoholafhængige i en sådan forhutlet tilstand vil ofte blive
indlagt.

øvELSE

Tænk på en situation, hvor du er kommet i hjemmet hos en borger, der havde
et alkoholmisbrug.
Var han/hun meget snavset og lugtede fx af opkast, urin, afføring eller
snavs?
Så hjemmet ordentligt ud, eller var der meget rodet, snavset med flasker
og affald mange steder?
Hvordan påvirkede det dig at komme i hjemmet hos den alkoholafhængige
borger?
Hvordan greb du situationen an?
Hvordan kunne du tænke dig at gribe den an i dag?
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Ernæring og væske

Ernæringstilstanden kan være dårlig, fordi den alkoholafhængige ikke
har fået sufficient kost i lang tid. Han skal tilbydes letfordøjelig mad,
som ikke irriterer maveslimhinden.
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I de første dage efter afbrydelsen af en drikkeperiode har den alkoholafhængige ofte madlede, kvalme og opkastning. I så fald kan det
være nødvendigt at føre væskeskema for at observere, om hans væskebehov dækkes. Det kan i sjældne tilfælde blive aktuelt at give væske
intravenøst (se lærebogen Sundheds- og sygeplejefag) .
Varsomhed med sukkerholdige drikke

Nogle steder giver man aldrig drikkevarer, der indeholder let optagelige kulhydrater, fx sodavand og sød saft, til den alkoholafhængige, før
der er taget stilling til, om han først skal have tiamin (Bl-vitamin). Til
forbrænding af glukose bruges tiamin, og man risikerer, at den sidste
rest tiamin, der er i kroppen, anvendes til glukoseforbrændingen med
Wernickes syndrom (se s. 334) til følge. Du kan i stedet tilbyde vand,
mælk, sukkerfri saft eller sukkerfri sodavand.

øvELSE

Hvad vil du observere, når et alkoholafhængigt menneske henvender sig med
ønske om hjælp til afvænning?

Miljø og struktur
Der er meget stor forskel på ideologi og målsætning og dermed store
forskelle på, hvordan man tilrettelægger støtte, pleje og behandling i
forskellige offentlige som private behandlingsinstitutioner samt psykiatriske afdelinger for alkohol- og andre misbrugere. på mange psykiatriske afdelinger har man blandet patientklientel, og dermed er
mange alkoholafhængige mennesker indlagt sammen med skizofrene,
depressive m.v. på andre psykiatriske afdelinger har man valgt at
samle alkoholafhængige mennesker i særlige afsnit, hvor støtte, pleje
og behandling er rettet specielt mod denne gruppe mennesker.
Generelt om miljøet kan siges, at det skal være præget af åbenhed
og tryghed, og at det må være forholdsvis struktureret. Det skal være
tilladt at udtrykke tanker, holdninger, følelser og behov, og den enkelte skal have mulighed for at træffe valg med hensyn til fremtiden.

Aktiviteter og stimulering
Det er en stor fordel for det alkoholafhængige menneske, at der er en
vifte af meningsfyldte og realistiske aktivitetstilbud, som tager udgangspunkt i den alkoholafhængiges behov. Det vil være helt natur-

ligt, at du som social- og sundhedsassistent indgår i mange af disse
aktiviteter, da de specifikt er en del af dit fagområde (se lærebogen
Kultur- og aktivitetsfag) . Her skal nævnes nogle aktiviteter, som den
alkoholafhængige kan have gavn af:
ea, Gruppemøder
ea, Emnegrupper
~

Fysisk aktivitet

ea, Kreative aktiviteter
ea, Fremtidsrettede aktiviteter

Gruppemøder

Mange alkoholafhængige vil have gavn af at deltage i gruppemøder.
Der kan være tale om grupper, som har fokus på misbruget, om hvad
der ligger til grund for misbruget, om hvad der udløser misbrugsperioder, om fordele og ulemper ved misbrug, og om hvordan man kan
leve et liv uden misbrug. Disse grupper kan være såvel psykodynamisk
som kognitivt forankrede.
Hvis gruppen har et mere terapeutisk sigte, vil det være uddannede terapeuter, der leder gruppen. Hvis formålet med gruppen er mere
problemløsende i forhold til hverdagen, kan social- og sundhedsassistenten være et af de personalemedlemmer, der er med i eller leder
gruppen. Der stilles dog ofte krav om, at personalemedlemmerne har
tilegnet sig yderligere viden og erfaring i forhold til grupper og gruppedynamik, før de kan indgå som personalemedlem i en gruppe.
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Emnegrupper

I disse gruppesammenhænge kan forskellige emner tages op, fx kostvejledning, sociale tilbud i hjemkommunen eller den kommende
weekend hjemme. I forbindelse med sidstnævnte emne kan der være
brug for at få talt om, hvilke tanker, underliggende formodninger og
følelser gruppemedlemmerne har i forbindelse med weekenden, og
hvad de kan gøre, hvis de skulle opleve drikketrang.
Fysisk aktivitet

Alkoholafhængige mennesker er meget ofte i en dårlig fysisk forfatning, når de indlægges eller begynder anden form for behandling. I
takt med at kræfterne genvindes, har mange glæde af fysisk aktivitet.
Fysisk aktivitet hjælper på spændinger, uro, nervøsitet og rastløshed
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og på helbredet i al almindelighed. Fysisk træning s~ker den enkeltes kropsoplevelse og -fornemmelse og dermed selvagtelsen. Der kan
fx være tale om:
~

Gåture

~

Løbetræning

~ S~ketræning
~

Gymnastik

~

Svømning

~

Boldspil

Samværet med andre under fysisk aktivitet giver god mulighed for en
naturlig, uformel kontakt og glæde.
Det er nu ikke udelukkende mennesker med alkoholmisbrug, der
har gavn af fysisk aktivitet, det har mange andre sindslidende også.
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Kreative aktiviteter

Disse aktiviteter udspringer af den enkeltes lyst og interesse. Mange
har evner og ressourcer, som de måske ikke har været klar over, eller
som har været glemt eller "gemt bort" i årevis. Der findes uendelig
mange forslag til kreative aktiviteter, fx udarbejdelse af kollager,
maling, tegning, bagning, madlavning, havearbejde og meget mere.
Fremtidsrettede aktiviteter

:no

Egentlig er alle former for aktivitet fremtidsrettede. Her tænkes på
alle de aktiviteter, der er rettet mod, at det alkoholafhængige menneske kan fungere i en hverdag hjemme. Allerede fra han begynder et
behandlingsforløb, hvad enten det er i psykiatrisk regi eller en anden
form for behandlingsregi, skal der arbejdes på, at han bliver i stand til
at klare sig hjemme og kan få en hverdag til at hænge sammen. Det vil
derfor ofte være rel.evant med ADL-træning, dvs. almindelig daglig
levevis. Det kan dreje sig om vedligeholdelse af færdigheder eller træning i indkøb, madlavning, rengøring, tøjvask m.v. Nogle har brug for,
at social- og sundhedsassistenten tager med på hjemmebesøg med
henblik på oprydning og rengøring eller måske for at få hjælp til at
lære, hvordan vaskemaskinerne på det lokale vaskeri fungerer.
Nogle alkoholafhængige vil få foretaget en arbejdsprøvning for at
vurdere arbejdsevnen.

øvELSE

Hvilke aktiviteter vil du foreslå som en del af dagsprogrammet i et sengeafsnit for alkoholmisbrugere på et psykiatrisk hospital?
Prøv at udarbejde en ugeplan over afsnittets tilbud.

Sociale forhold

IB

~

Det vil ligeledes være relevant at inddrage en socialrådgiver med henblik på den sociale status. Der kan være brug for hjælp med hensyn til
økonomi, bolig, sygemelding fra arbejde m.v. Socialrådgiveren kan
også være behjælpelig med hensyn til at henvise til andre behandlingsmuligheder. Afhængigt af hvor i landet man befinder sig, findes
der adskillige muligheder. Her skal blot nævnes nogle få behandlingsmuligheder: Lænken, Anonyme Alkoholikere og Blå Kors.

Miljøet må være præget af åbenhed, tryghed og struktur

~

Det skal være tilladt at udtrykke tanker, holdninger, følelser og behov

~

Den enkelte skal have mulighed for at træffe valg med hensyn til fremtiden

~

Social- og sundhedsassistenten er en meget relevant fagperson i forhold til

II

at indgå i aktiviteter
~

Der skal være både fælles og individuelle aktiviteter. Der kan være tale om
følgende aktiviteter:
• Gruppemøder
• Emnegrupper
• Fysisk aktivitet
• Kreative aktiviteter
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• Fremtidsrettede aktiviteter
• Det kan være relevant at inddrage en socialrådgiver.

Det alkoholafhængige
menneske og netværket
Nogle alkoholafhængige mennesker har et meget spinkelt netværk.
Ofte har familie, venner og bekendte igen og igen oplevet den alkoholafhængige fuld. Dette går især ud over ægtefælle og børn. Det påvirker
familien i voldsom grad, at den alkoholafhængige kommer fuld hjem
eller drikker sig fuld i hjemmet med den adfærd, det medfører, fx at
aftaler ikke overholdes, eller at mange penge bruges på alkohol. Den
alkoholafhængige har ofte også været fuld ved mange festlige lejlighe-
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der. Det kan have bragt mange pinlige episoder med sig, og familien
kan skamme sig meget over den alkoholafhængige. Ægtefællen eller
samleveren kan måske gentagne gange have talt med den alkoholafhængige om misbruget og om, hvad der kan gøres for at helbrede det.
Og den alkoholafhængige kan adskillige gange have lovet bod og bedring, som ikke holder i ret lang tid. Det kan familien opleve som et
stort svigt og tillidsbrud.
Mange pårørende beretter om følelser som vrede, sorg, bekymring
og angst. Vrede fx i forbindelse med, at den alkoholafhængige begynder at drikke igen efter at have lovet at holde op. Sorg i forbindelse
med at blive svigtet af den alkoholafhængige, fx fordi han ikke henter
børnene som lovet, eller fordi han ikke afholder sig fra at drikke. Bekymring og angst i forhold til troen på, at et liv uden alkohol er muligt. Kan han lægge alkoholen på hylden? Vil han dø af det til sidst
eller få varige skader? Måske også angst i forbindelse med, hvad han
kan finde på, når han er fuld.
Langt de fleste pårørende vil gerne hjælpe den alkoholafhængige
og bakker som oftest op i forhold til, at den alkoholafhængige får professionel hjælp. Hvis disse opfordringer til og forsøg på behandling
ikke lykkes, bliver det på et tidspunkt for meget for mange pårørende.
Den alkoholafhængiges benægtelse af sit misbrug, de gentagne gange,
hvor han drikker på trods af at have lovet bod og bedring, pengeforbruget, måske fyring fra arbejdet og meget mere fører til, at familien
melder fra. Ægtefællen vil skilles, og den alkoholafhængige bliver
måske ikke længere inviteret til fødselsdage og andre sammenkomster
i familie- og vennekredsen. Den alkoholafhængige risikerer så at leve
en isoleret tilværelse, måske også uden kontakt til sine børn. Hans
netværk kan komme til udelukkende at bestå af andre misbrugere.
Misbruget risikerer at blive skruen uden ende.
Hvis den alkoholafhængige vil ud af sit misbrug eller have en
bedre kontrol over det, er det nødvendigt at opbygge et andet netværk, der ikke består af misbrugere.
Netværkets behov

De pårørende har åfte et stort behov for at fortælle om deres opfattelse af det alkoholafhængige menneske, misbrugets omfang, og hvordan det påvirker hele familien. Der er intet i vejen for, at du som social- og sundhedsassistent kan lytte til, hvad de har på hjerte. Det er
også vigtigt at få information om, hvor familien står i forhold til at
støtte den alkoholafhængige. Har de stadig troen på, at den alkoholafhængige kan hjælpes? Stiller de nogle betingelser - og i så fald hvilke?
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Hvilke ønsker har de i forhold til behandlingsmål? Dette er områder,
du som social- og sundhedsassistent kan tale med de pårørende om.
Det er meget forskelligt, hvilke tilbud man har til de pårørende.
Nogle steder har man tilbud om strukturerede familiesamtaler, familiebehandling, gruppemøder for pårørende m.v. Du må være opsøgende med hensyn til, hvilke muligheder der er der, hvor du arbejder.
Nogle af disse tilbud er forankret i offentligt regi, andre i privat regi.

Arbejdsmiljøet
Det kræver tålmodighed at samarbejde med det alkoholafhængige
menneske. Personalet skal kunne rumme og støtte den alkoholafhængige, selvom man ved, at han med sin alkoholisme har svigtet
mange mennesker, og selvom man kender de store konsekvenser, det
har fået. Ofte er det særligt belastende at vide, hvordan det har påvirket hans børn, som gentagne gange kan have oplevet ham grov og
grænseoverskridende. Det er oplevelser, der vil præge dem for livet.
Det kan også være svært at opleve, at den alkoholafhængige på meget
markant vis benægter sit misbrug og måske også bliver udskældende
og grov i nogle situationer. Da kan man nemt som personale blive fordømmende og moraliserende. Men det hjælper ikke den alkoholafhængige, og i en sådan situation må personalet have mulighed for at
fortælle, hvordan de har det, evt. ved supervision eller sygeplejefaglig
vejledning. Denne meget naturlige, men også uhensigtsmæssige reaktion må bringes frem i lyset, uden at det personalemedlem, der bringer den op, mødes med en fordømmende holdning. Det er nødvendigt
for at kunne fortsætte samarbejdet med den alkoholafhængige på professionel vis.
Personalet skal også kunne bære, at den alkoholafhængige får
tilbagefald. Behandlingen lykkes slet ikke altid i første forsøg. Og når
han kommer til behandling igen, skal han tages imod og mødes med
omsorg, respekt og optimisme. Det kan være svært, hvis han har haft
mange tilbagefald.
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?a,

Nogle alkoholafhængige mennesker har et meget spinkelt netværk

?a,

De pårørende kan have behov for at fortælle om deres opfattelse af det
alkoholafhængige menneske, misbrugets omfang, og hvordan det påvirker
hele familien

?a,

Familien kan have brudt forbindelsen, da de har oplevet mange svigt og
tillidsbrud

?a,

Det kan være nødvendigt at støtte det alkoholafhængige menneske i at få
opbygget et nyt netværk, der ikke består af andre misbrugere

?a,

Som personale skal man passe på ikke at blive fordømmende og moraliserende

?a,

Det alkoholafhængige menneske må mødes med omsorg, respekt og
optimisme, når han kommer til behandling, også uanset at han har været i
behandling tidligere.
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I forbindelse med et voldsomt alkoholmisbrug kan der opstå nogle
følgetilstande, hvor social- og sundhedsassistenten må være fortrolig
med de specifikke observationer rettet mod disse følgetilstande. Her
skal nævnes tre følgetilstande, nemlig Wernickes syndrom, udvikling
af abstinenser og udvikling af delirium tremens. Derudover er der
nogle særlige forhold i forbindelse med antabusbehandling, som du
skal være opmærksom på.
Observationer ved Wernickes syndrom

Wernickes syndrom er en akut tilstand, der opstår som følge af mangel på tiamin (se kapitel 25 om misbrug). Det er meget vigtigt, at social- og sundhedsassistenten observerer den alkoholafhængige for
symptomer på Weni.ickes syndrom. Du må observere, om der er rykvise bevægelser af øjet, nystagmus, og om han har usikre, famlende
bevægelser, ataksi. på mistanke om symptomer skal lægen straks tilkaldes med henblik på behandling af tilstanden. Hvis tilstanden ikke
behandles, kan den føre til en uhelbredelig demenstilstand, Korsakoffs syndrom.
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Observation af mennesker med abstinenser

Det er personalets opgave at observere, om det alkoholafhængige
menneske udvikler abstinenssymptomer. Disse symptomer er:
ea,

Indre uro

ea,

Rastløshed

ea,

Sved

ea,

Sitren, rysten (trernor)

ea,

Blodtryksforhøjelse

ea,

Forhøjet puls

ea,

Temperaturforhøjelse

Symptomerne kan være meget udtalte og åbenlyse at observere. Lette
abstinenssymptomer kan være sværere at observere og kan fx ligne
symptomerne på angst eller infektion. Ved tidlig og grundig observation af abstinenssymptomerne kan en abstinenstilstand opdages, og
behandling iværksættes, inden tilstanden når at udvikle sig til voldsomme abstinenser eller delirium tremens. Symptomerne skal observeres og kontrolleres med jævne mellemrum, som oftest en gang i
timen. Observationerne skal altid skrives ned. Er den alkoholafhængige meget abstinent, vil observationen blive intensiveret. Mange steder
benytter man sig af et specifikt observationsskema til observation for
abstinenser. Det kan hænde, at den abstinente får abstinenskramper.
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Sygepleje til mennesker med abstinenser

Den abstinente person er præget af uro og rastløshed, hvilket får blodtryk, puls og andre værdier til at stige. Det er derfor vigtigt, at den
abstinente falder til ro. Bedst er det, hvis han kan falde i søvn. Han
har brug for rolige omgivelser, og at man taler med ham om, hvad der
rent behandlings- og plejernæssigt skal ske inden for de næste få dage,
så han ikke bliver urolig.. af at spekulere på det.
Den abstinente kan svede så meget, at tøj og sengetøj bliver drivvådt. Det er da nødvendigt at hjælpe han med at skifte tøj og sengetøj.
Tremoren kan blive så voldsom, at den abstinente ikke er stand til
at drikke af et almindeligt glas eller en kop uden at spilde det meste af
indholdet. Social- og sundhedsassistenten må da hjælpe ham med at
drikke og evt. give ham et sugerør eller en tudekop. Kaffe og andre
koffeinholdige drikke bør undgås, da de virker stimulerende.

:H5

Den abstinente har behov for cirka tre liter væske i døgnet eller
mere, da han mister meget væske pga. uro og sved. Det sker ofte, at
han har kvalme og opkastning og derfor ikke kan holde væsken i sig.
Man vil da føre væskeskema, og det kan blive aktuelt at give væsken
intravenøst.
Sygepleje til mennesker med delirium tremens

Abstinenstilstanden kan på få timer udvikle sig til den livstruende
psykotiske tilstand, der kaldes delirium tremens. Tilstanden er, ud
over de voldsomme abstinenssymptomer, karakteriseret ved, at den
abstinente person får illusioner, hallucinationer, evt. vrangforestillinger og bliver desorienteret (se kapitel 17 om delirium, akut organisk
psykosyndrom, og kapitel 25 om misbrug).
Den delirøse person vil blive skærmet. Det gør man dels for at øge
sikkerheden omkring ham, dels for at dæmpe hans stærke angst og
dels for at begrænse stimuli. Det er særdeles vigtigt, at den delirøse
bliver bragt til ro og får sovet i længere tid, da der ellers er risiko for,
at han dør som følge af kredsløbschok. Man vækker ikke den delirøse,
når han er faldet i søvn; heller ikke for at fortælle, at nu er der besøg,
mad osv. Når først den delirøse sover rigtigt, venter man også med at
måle værdier, til han vågner igen. Men han skal tilses ofte, og du skal
observere vejrtrækning og sved. Du skal også sikre dig, at han ikke
risikerer, at maveindhold kommer i luftvejene, aspirat, fx ved opkast.
Det kan blive nødvendigt at bæltefiksere den delirøse for at bringe
ham til ro. I så fald skal han have fast vagt. Støtte og sygepleje til den
delirøse er også beskrevet i kapitel 110m støtte ved mani.
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Delirium
og angst

Realitetsorientering
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Den delirøse person kan ofte blive stærkt eller panisk angst. Du må
forsøge at berolige ham ved at fortælle, at der ikke er fare på færde,
og at du vil hjælpe ham og passe på ham. Som social- og sundhedsassistent må du have en rolig væremåde og forsøge at overføre din ro
til den delirøse. Det er ofte nødvendigt at være ved ham hele tiden og
evt. holde ham i hånden. Hvis din tilstedeværelse virker angstfremkaldende på den delirøse, må du holde dig på fysisk afstand, men ikke
forlade ham. Social: og sundhedsassistenten er i denne situation den
delirøses kontakt til virkeligheden. Går du, overlades han til sin psykotiske verden og den pinefulde angst, det medfører.
Hvis den delirøse person ikke bliver vred over at blive realitetsorienteret, gør man det. Man fortæller ham fx kort og klart, hvor han er,
hvorfor han er der, hvad der skal ske m.v. Realitetsorienteringen må
altid ske under hensyntagen til, hvad den delirøse magter af stimuli.

Nogle delirøse bliver beroliget ved at blive realitetsorienteret, mens
andre bliver meget vrede. De føler, at ingen tror på dem, og de føler
sig meget alene. Det kan føre til forfølgelsesforestillinger rettet mod
personalet.
på grund af desorientering og hukommelsesforstyrrelser må du
gentagne gange fortælle den delirøse de samme ting.
Det er en god ide at lade lidt lys på stuen være tændt, når det bliver mørkt. Det giver den delirøse mulighed for bedre at kunne orientere sig og mindsker risikoen for illusioner.

Sygeplejeopgaver ved
antabusbehandling
Antabus findes som mikstur eller i tabletform, der indgives ved at
opløse tabletten i vand, som så drikkes (se kapitel 26 om psykofarmakologi) . Hvis det all<oholafhængige menneske drikker alkohol efter
indtagelse af antabus, vil han få voldsomt ubehag, såsom varmefornemmelse og rødme på især hals og ansigt, sved, hjertebanken, svimmelhed, uro, kvalme og angst. Som oftest indtages antabus under
opsyn. Personalet skal sikre sig, at tabletten er opløst, inden vandet
drikkes, og at den alkoholafhængige drikker alt vandet.
Nogle alkoholafhængige mennesker vil på forskellig måde forsøge
at undslå sig antabusbehandling. Det kan fx ske ved, at han siger: "Jeg
tager lige vandet med ind i spisestuen, så jeg kan skylle efter med
kaffe", hvorefter vandet med antabus i stedet bliver hældt i vasken.
Derfor er det som oftest en fast regel, at den, der giver medicinen,
altid skal se på, at den alkoholafhængige drikker vandet. Andre alkoholafhængige vil måske fremkalde opkastning efter indtagelse af
antabus. Hvis du får mistanke om, at den aIkoholafhængige forsøger
at undslå sig, skal sygeplejersken eller lægen orienteres.
Hvis den alkoholafhængige har fået antabus og alligevel drikker
alkohol, skal en sygeplejerske eller en læge altid orienteres. Kombinationen af antabus og alkohol kan i sjældne tilfælde føre til kredsløbskollaps og kramper. I så tilfælde vil sygeplejersken efter lægens ordination give antihistamin, som ophæver antabus-alkohol-reaktionen.
Behandling med antihistamin, fx i forbindelse med høfeber, vil
også ophæve antabusvirkningen. Ligeledes ophæver midler, der neutraliserer mavesyren, fx Link, og højdosis-antipsykotika, fx Nozinan,
antabusvirkningen.
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Fortæl din sidekammerat, hvad du vil sige til den alkoholafhængige, der ikke vil
drikke vandet med antabus i, når du giver det til ham, men lige vil vente lidt.
Hvordan vil du gribe situationen an?

,
II
:

~

Wernickes syndrom er en akut tilstand, der opstår som følge af mangel på
tiamin og kan ubehandlet føre til Korsakoffs syndrom

~

Ved Wernickes syndrom skal du observere, om der er rykvise bevægelser af
øjet, og om han har usikre famlende bevægelser

~

Ved abstinenser skal du observere: indre uro, rastløshed, sved, tremor, blodtryksforhøjelse, forhøjet puls og temperaturforhøjelse

~

Den abstinente person skal have minimum tre liter væske i døgnet, og man
fører væskeskema

~

Ved delirium tremens skal du ud over abstinenssymptomerne observere:
illusioner, hallucinationer, vrangforestillinger og desorientering

~

Den delirøse person skal bringes til ro og sove i længere tid, da tilstanden
ellers kan blive livstruende

~

Det kan blive nødvendigt at bæltefiksere ham for at bringe ham til ro

~

Du må forsøge at dæmpe hans angst

ea,

Nogle har gavn af realitetsorientering, andre bliver vrede over det

~

Det er god ide at lade lidt lys være tændt på stuen, når det bliver mørkt

~

I forbindelse med antabusbehandling, må du sikre dig, at antabustabletten
er helt opløst, inden den alkoholafhængige drikker vandet, og at al vandet
drikkes

ea,

Du skal altid orientere en sygeplejerske eller læge, hvis den alkoholafhængige drikker alkohol, når han har fået antabus.

Primær og sekundær alkoholisme

:ns

Nogle skelner mellem primær og sekundær alkoholisme. Ved primær
alkoholisme forstås alkoholafhængighed hos et menneske, der ud over
sit misbrug ikke har anden psykiatrisk diagnose. Med sekundær alkoholisme menes alkoholafhængighed hos et menneske, der ud over sit
misbrug også har en alvorligere psykiatrisk diagnose, fx skizofreni.

II
....

Misbrug hos sindslidende mennesker

!Il
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Såvel alkoholmisbrug som misbrug af andre rusmidler er gennem de
senere år blevet et stigende problem blandt sindslidende. Der er som
regel tale om et kombinationsmisbrug. Mennesker med et sekundært
misbrug har en dårligere prognose, og nogle sindslidende begår kriminalitet for at skaffe penge til stoffer.
Rusen giver den sindslidende en kortvarig lindring af angsten og
forpintheden. Men hos mennesker med en lav psykosetærskel, dvs. at
den pågældende meget nemt bliver psykotisk, vil brugen af rusmidler
altid medføre eller forværre en psykotisk tilstand. Angst og forpinthed
vil øges, når rusen og dermed den umiddelbare lindring er ophørt.
Det sker, selvom den sindslidende er i antipsykotisk behandling. Derudover forekommer aggression også oftere, når den sindslidende er
påvirket af rusmidler.
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Michael på 25 år har været indlagt i to måneder. Ved

indlæggelsen var han meget psykotisk med vrangforestillinger og hallucinationer. Han blev indlagt med politiets hjælp, da han i påvirket tilstand
overfaldt en tilfældig forbipasserende på gaden.
Efterhånden er Michaels psykotiske tilstand aftaget, og han er blevet
mere aktiv i dagligdagen. Efter at have været en kort tur hjemme kom-

>
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mer han en dag tilbage til afdelingen i stærkt påvirket tilstand. Han har
snøvlende tale, balanceproblemer og store, dilaterede, pupiller. Det viser
sig, at han har røget hash. Han er igen svært psykotisk med vrangforestillinger og hallucinationer. Dagen efter har han det en anelse bedre, men
først efter ca. 14 dage har han det lige så godt, som før han tog hjem.

Forbud mod rusmidler på psykiatriske afsnit

på psykiatrisk afdeling er det forbudt at ryge eller på anden måde indtage rusmidler. på mange psykiatriske afdelinger forsøger man at
komme misbruget til livs ved at fratage den sindslidende alle de
rusmidler, der findes hos ham. To personalemedlemmer ser hans lommer, tasker, punge, skabe m.v. efter for rusmidler. Man foretager visitation af den sindslidende, dels når han bliver indlagt, dels hvis man
har begrundet mistanke om, at han rusmidler på sig.
Nogle steder tager man, hvis man har mistanke om misbrug, en
urinprøve fra den sindslidende og sender den til undersøgelse for
rusmidler, så mistanken kan af- eller bekræftes. Der er dog meget
delte meninger om, hvad man egentlig kan bruge svaret til.
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Muhammed bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling. Ud over sin sindslidelse
har han også et misbrug af mange forskellige rusmidler. Du skal sammen med
en kollega visitere ham for at se efter, om han har rusmidler med ind i afdelingen. Hvis I finder nogle, skal I tage dem fra ham.
Hvad vil du sige til ham til en start?
Hvad vil du sige, hvis du finder nogle stoffer, som du er nødt til at tage
fra ham?

Konsekvens af misbrug under indlæggelse
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Der er meget stor forskel på, hvilke konsekvenser misbrug kan få for
den enkelte under indlæggelsen. Det afhænger dels af hans tilstand,
dels af holdningen til behandling af hans primære sygdom og misbruget.
Den psykotiske person, der er indlagt på en lukket eller skærmet
afdeling, får måske inddraget sin tilladelse til at gå ud alene, såfremt
kriterierne for tvangstilbageholdelse er opfyldt (se kapitel 14). Dels
fordi hans psykose er blevet forværret, dels fordi han skaffer sig rusmidler under udgangen. Andre steder, hvor de sindslidende ikke er så
syge, vil man fx udskrive den sindslidende pga. misbruget under ind-

læggeisen og give ham karantæne. Det vil sige, at han ikke kan blive
indlagt igen på den pågældende afdeling før fx seks uger efter udskrivelsesdatoen og da kun, hvis han er motiveret for behandling og
accepterer, at misbrug under indlæggelsen ikke er tilladt.
Misbrugsinstitutioner

Nogle steder i landet er der oprettet institutioner for mennesker med
misbrug, hvor man accepterer den enkeltes misbrug. Man forsøger
således ikke at afvænne misbrugeren. Derimod hjælper man misbrugeren med at drage omsorg for sig selv på trods af misbruget. Man
hjælper fx misbrugeren med personlig hygiejne, sufficient kost osv.
Den bagvedliggende ideologi er, at nogle mennesker ikke kan eller
ønsker at ophøre med misbrug. Disse mennesker skal ikke lide nød,
men leve et for dem tilfredsstillende liv med misbruget og dermed
have en tilfredsstillende livskvalitet. Støtten til misbrugere i denne
situation hjælper til at forebygge eller afhjælpe de skader, der følger af
misbruget.

II

Støtte til det sindslidende menneske med misbrug

Med misbruget forsøger den sindslidende at dæmpe den angst og forpinthed, der følger med psykisk sygdom. Det gælder derfor om, at den
psykiatriske behandling er optimal. Det vil sige, at symptomerne og
hermed også angsten bliver behandlet bedst muligt. Derudover må
personalet være til rådighed og forsøge at dæmpe angsten.
En meningsfuld hverdag med aktiviteter, som den sindslidende
selv har valgt og har lyst til, kan også medvirke til at dæmpe angsten
og aflede tankerne fra rusmidler.
Tålmodighed
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Det er vigtigt, at personalet har tålmodighed og kan rumme de sindslidende misbrugere. Man arbejder ofte med meget langsigtede mål for
støtte, pleje og behandling og vil jævnligt opleve tilbagefald hos
mange sindslidende med misbrug.

Misbrug hos personalet
Det hænder, at et personalemedlem udvikler et alkohol- og/eller
medicinmisbrug. Misbrug hos et større antal læger og sygeplejersker,
der har let adgang til medicin, har længe været kendt. Med etableringen af social- og sundhedsassistentuddannelsen har en ny personalegruppe fået adgang til medicin. Dermed er en øget risiko for medicinmisbrug hos denne gruppe også til stede.
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Misbrugspolitik

Mange arbejdspladser har udarbejdet en alkohol- og misbrugspolitik.
Af den fremgår det, at arbejdspladsen ønsker at hjælpe medarbejderen ud af misbruget. Der tilbydes forskellige muligheder for behand1ing og støtte. For at medarbejderen kan tage imod dette tilbud, er det
nødvendigt, at vedkommende først og fremmest erkender sit misbrug.
Ledelsen er altid inddraget i stedets misbrugspolitik.
Arbejdsgiveren har pligt til at gribe ind, hvis man har begrundet mistanke om misbrug. Reglerne for, hvordan disse sager behandles, er
beskrevet i Lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse.
Hvis du som social- og sundhedsassistent får kendskab til eller mistanke om misbrug hos en kollega, skal du altid orientere ledelsen.

II

e&-

Misbrug hos sindslidende er blevet et stigende problem gennem årene

ea,

Den sindslidende med et sekundært misbrug har en dårligere prognose

ea,

Rusen giver den sindslidende en kortvarig lindring af angsten og forpintheden

ea,

Angsten og forpintheden øges, når rusen aftager

ea,

På psykiatriske afdelinger er det forbudt at indtage rusmidler

ea,

Nogle steder i landet er der oprettet institutioner for mennesker med misbrug, hvor man accepterer misbruget

ea,

Optimal behandling og angstdæmpende støtte reducerer trangen til rusmidler

ea,

Det kræver tålmodighed og rummelighed at støtte den sindslidende med
misbrug, og man arbejder med langsigtede mål for støtte, pleje og behandling.

I relation til dette kapitel om støtte til mennesket med misbrug kan
det være relevant også at læse kapitel 3 om psykodynamiske grundbegreber, kapitel 4 om udviklingspsykologi, kapitel 5 om kognitive
grundbegreber, kapitel 7 om principper for støtte, kapitel 9 om støtte
ved psykoser, kapitel 25 om misbrug og kapitel 26 om psykofarmakologi.
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Kapitel 14.

Støtte ved tvang
HVERDAGSBILLEDE

Susanne Jensen på 28 år bor i et bofællesskab for

sindslidende. Hun har længe haft det godt, men er nu blevet meget
psykotisk igen. Hun føler sig forfulgt af FBI. Når hun går på gaden, føler
hun, at hun bliver udspioneret, og at der bliver sendt tankelæsende stråler ind i hendes hoved. Hun ved, fra hvilket hus FBI opererer, da dette
hus ændrer form, når hun kigger på det. Hun mener, at FBI er ude efter
hende, fordi hun har opfundet den formel, der kan opløse atmosfæren.
Hun er angst og forpint og opholder sig for det meste på sit værelse.
Hjemmevejlederen er bekymret for, om Susanne kan tage vare på sig
selv. Hjemmevejlederen kontakter den praktiserende læge, som opsøger
Susanne nogle gange, men hun afslår indlæggelse. Hendes tilstand bliver
ikke bedre, og den praktiserende læge udfylder og indsender en begæring om tvangsindlæggelse. To dage senere bliver Susanne hentet af politiet, som følger hende til lukket afdeling på et psykiatrisk hospital. Hun
forlanger sig udskrevet, men bliver tvangstilbageholdt. Man forsøger at
overtale hende til behandling, men det modsætter hun sig. Overlægen

II

beslutter da at tvangsmedicinere hende. Hun har ingen sygdomsindsigt
og derfor ingen forståelse for, hvorfor hun er blevet indlagt og skal
behandles mod sin vilje. Ved patientrådgiverens hjælp klager hun over
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tvangsbehandlingen. Hun er fortsat psykotisk og angst, men indtil der er
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kommet svar på klagen over tvangsbehandlingen, må man ikke påbegyn-

m

de en medicinsk behandling. Efter seks dages venten kommer der svar

m

fra patientklagenævnet, som godkender tvangsindlæggelse og -behandling, og tvangsbehandling kan nu begynde. Efter tre uger får Susanne det
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bedre, og tvangen kan ophæves. Hun accepterer at være indlagt og modtage behandling. Efter fire måneders indlæggelse bliver hun udskrevet til
bofællesskabet og med kontakt til distriktspsykiatrien.

Sindssygdomme har altid eksisteret, og siden middelalderen har man
haft nedskrevet love, der har taget højde for disse sygdomme. Den første egentlige sindssygeiov blev dog først vedtaget i 1938. Her mødte
man for første gang sindssygekriteriet og behandlingskriteriet.
Ved sindssygekriteriet forstås, at den sindslidende skal være sindssyg, dvs. psykotisk, for at man må anvende tvang. Ved behandlingskriteriet forstås, at tilstanden skal kunne bedres væsentligt eller helbredes ved behandling, for at man må anvende tvang. Den nuværende
sindssygelov blev vedtaget i 1989. Loven benævnes Lov om frihedsbe-
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røveise og anden tvang i psykiatrien, Lov nr. 331 af 24. maj 1989.
Loven er siden blevet revideret, hvilket fremgår af lov nr. 386 af 14.
juni 1995, lov nr. 389 af 14. juni 1995 og lov nr. 403 af 26. juni 1998.

Tvang i psykiatrien

,.

Man har brug for lovgivning om frihedsberøvelse og tvang i psykiatrien, fordi meget psykotiske mennesker kan have så ringe sygdomsindsigt, at de ikke forstår, at de har brug for professionel hjælp. I de situationer er det nødvendigt, at andre mennesker handler for den psykotiske, også selvom han ikke er enig. Loven beskriver reglerne for,
hvornår man må tvangsindlægge, tvangstilbageholde, tvangsbehandle, tvangsfiksere m.v. et andet menneske. Den sindslidende, som man
anvender tvang over for, vil altid være psykotisk eller i en tilstand, der
kan sidestilles hermed.
Indgreb i et andet menneskes frihed må kun finde sted, når det er
absolut nødvendigt, og man skal i videst muligt omfang forebygge
brugen af tvang. Inden man benytter tvang, skal man forsøge at få
den sindslidendes accept af, at indlæggelse og behandling er nødvendig. Det er lægens opgave at råde og vejlede den sindslidende om formålet med indlæggelse og behandling.
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Loven gælder kun for psykiatriske hospitalsafdelinger og kan ikke anvendes over for borgere i eget hjem, heller ikke på plejehjem, på socialpsykiatriske boinstitutioner m.v. Der gælder Serviceloven (se lærebogen Social- og samfundsfag). Man kan dog i ganske særlige situationer anvende Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien
over for et menneske, der er indlagt på en somatisk sengeafdeling, og
som nægter behandling. Hvis patienten ud over sin alvorlige somatiske sygdom også har en alvorlig sindssygdom, og der er fare for liv og
helbred, kan han tvangsbehandles både for sin somatiske og sin psykiatriske sygdom. Behandlingen skal ske i tæt samarbejde med den psykiatriske afdeling, som fortsat har ansvaret for den psykiatriske
behandling og for tv~mgsforanstaltningerne.

HVERDAGSBILLEDE

En social- og sundhedsassistent finder en morgen sin

klient, 82-årige hr. Olsen, på gulvet. Han har slået hul i hovedet, og psykisk virker han mærkelig. Social- og sundhedsassistenten kontakter sygeplejersken og den praktiserende læge, der sørger for, at hr. Olsen bliver
bragt til skadestuen. På skadestuen bliver han mere og mere forvirret.
346
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Lægen undersøger ham og finder, at der kan være tale om en blødning
i hjernen. Hr. Olsen modsætter sig alle yderligere undersøgelser. Han
mener, at han befinder sig på en færgerestaurant, og at personalet er
..forklædte nazister". Han vil intet spise eller drikke. Han kan ikke fortælle,
hvad der er sket, og vil hjem. Han er ikke orienteret om dato, måned og
år. Læger forsøger uden held at overbevise ham om, at han har brug for
behandling. Da patienten er sindssyg og alvorligt somatisk syg, beslutter
lægen at tvangsindlægge ham. Lægen kontakter politiet. Den somatiske
og den psykiatriske overlæge aftaler, at hr. Olsen formelt bliver indlagt på
psykiatrisk afdeling, men undergives tvangsbehandling på neurokirurgisk
afdeling. Patienten bliver mod sin vilje behandlet for en blodansamling
mellem hjernehinderne.

liMm
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ea,

Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien beskriver reglerne for,
hvornår man må tvangsindlægge, tvangstilbageholde, tvangsbehandle,

I·

tvangsfiksere m.v. et menneske

ea,

Indgreb i et andet menneskes liv må kun finde sted, når det er absolut
nødvendigt

ea,

Loven gælder kun for indlæggelse og behandling på psykiatriske hospitalsafdelinger.
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Tvangsindlæggelse på en psykiatrisk afdeling må kun finde sted, når
bestemte betingelser er opfyldt. Disse betingelser er:
ea, At den sindslidende er sindssyg eller i en tilstand, som helt kan

sidestilles hermed, og at det vil være uforsvarligt ikke at indlægge
den pågældende til behandling. Dette kriterium kaldes sindssygekriteriet.
.
ea, At muligheden for helbredelse eller væsentlig bedring af tilstanden

vil være meget forringet, hvis ikke den pågældende behandles.
Dette kriterium kaldes behandlingskriteriet.
ea, At den pågældende er til væsentlig fare for sig selv eller andre.

Dette kriterium kaldes farekriteriet.
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Den pågældende skal altid være sindssyg, dvs. psykotisk, eller i en tilstand, der helt kan sidestilles hermed, og derudover skal enten behandlingskriteriet eller farekriteriet være opfyldt, for at lægen må
tvangsindlægge. Man kan altså ikke tvangsindlægge et menneske,
bare fordi han er psykotisk. Man kan heller ikke tvangsindlægge et
menneske, der ikke er psykotisk, fordi man mener, at han kunne have
god gavn af behandling, fx et apsykotisk, dybt alkoholiseret menneske.
Kriterierne for tvangsindlæggelse diskuteres ofte i medierne og
andre steder. Der er i offentligheden meget delte meninger om dem.
Nogle gange bliver det diskuteret, om det er for svært at få et menneske tvangsindlagt, altså om kriterierne er for snævre. Til andre tider er
offentlighedens søgelys rettet mod en ulovlig tvangsindlæggelse, hvor
den pågældende person har fået ret med hensyn til den uretmæssige
frihedsberøvelse.
Indlæggelse på behandlingskriteriet og farekriteriet

Ved indlæggelse på behandlingskriteriet eller på behandlingsindikation, som det også nogle gange kaldes, skal den sindslidende indlægges snarest muligt inden for en frist på syv dage efter lægeundersøgelsen. Der skal således altid foreligge en lægeerldæring, som er udarbejdet af en læge med henblik på tvangsindlæggelsen.
Ved indlæggelse på farekriteriet, eller fareindikation, som det
nogle gange kaldes, skal den sindslidende straks indlægges på en psykiatrisk afdeling. Også her sker tvangsindlæggelsen på baggrund af en
lægeundersøgelse, som skal være foretaget inden for det seneste døgn
forud for indlæggelsen.
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Den sindslidende

Figur 14.1.

Kriterier for
tvangsindlæggelse
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Psykose eller en tilstand,
som kan sidestilles hermed
......f - - - Lægen vurderer den sindslidendes

Behandlingskriteriet

Farekriteriet

Tvangsindlæggelse
på "gule papirer"

Tvangsindlæggelse
på "røde papirer"
•

Indlægges snarest
og inden for en trist
på 7 dage efter
lægeundersøgelsen

Indlægges straks på
psykiatrisk afdeling

•
•

•

tilstand og udfylder en lægeerklæring

.....f - - - Politifuldmægtigen vurderer at kriterierne for tvangsindlæggelse er opfyldt.
Politiet følger patienten til psykiatrisk
afdeling

Fremgangsmåden ved tvangsindlæggelse

Det kan være den sindslidende selv, familien, naboer, politi eller
andre, der tilkalder lægen. Når lægen har skrevet lægeerklæringen
med henblik på tvangsindlæggelse, skal politifuldmægtigen godkende, at kriterierne for frihedsberøvelse er opfyldt. Herefter sørger politiet for, at den sindslidende bliver bragt til hospitalet.
Når den sindslidende ankommer til den psykiatriske afdeling, skal
overlægen sikre sig, at betingelserne for at tvangsindlægge er opfyldt.
Når den sindslidende er indlagt, skal overlægen sørge for, at der lægges en behandlingsplan. Der skal lægges en behandlingsplan for alle
patienter, der indlægges i psykiatrisk afdeling, også for dem, der er
frivilligt indlagt. Patienten skal orienteres om behandlingsplanen, og
man skal jævnligt forsøge at få hans accept af denne plan.

Diskuter med dine holdkammerater, om I vurderer, at kriterierne for at måtte

øvELSE

tvangsindlægge Susanne (se s. 345) er opfyldt.
Hvis ja, hvorfor og på hvilket kriterium er hun indlagt?
Hvis nej, hvilke kriterier er ikke opfyldt og hvorfor ikke?
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Tvangsindlæggelse må kun finde sted, når de kriterier, der er gældende for
tvangsindlæggelse, er opfyldt
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Det er altid en læge, der skal foretage den psykiatriske undersøgelse og
udfylde en lægeerklæring

?&-

Man kan tvangsindlægge på behandlingskriteriet eller på farekriteriet

?&-

Ved indlæggelse på behandlingskriteriet skal den sindslidende indlægges
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inden syv dage efter lægeundersøgelsen
?&-

Ved indlæggelse på farekriteriet skal den sindslidende indlægges straks

?&-

Der skal lægges en behandlingsplan for den sindslidende.

Tvangstilbageholdelse
At blive tvangstilbageholdt vil sige at få forbud mod at forlade afdelingen. En patient, der er indlagt på psykiatrisk afdeling, kan tvangstilbageholdes, hvis overlægen vurderer, at de samme kriterier som er
gældende for tvangsindlæggelse, er opfyldt. En patient, der er frivil-
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ligt indlagt, kan således godt blive tvangstilbageholdt. En patient, der
er indlagt i en åben afdeling kan godt blive tvangstilbageholdt der.
Hvis lægen skønner, at der er risiko for, at patienten vil gå fra afdelingen, kan patienten mod sin vilje flyttes til en lukket afdeling.
Hvis en patient forlanger sig udskrevet, har overlægen maksimum
24 timer til at vurdere, beslutte og meddele patienten, om han bliver
udskrevet eller tvangstilbageholdt. Hvis patienten forlanger sig udskrevet inden for det første døgn, efter at han er blevet tvangsindlagt,
har overlægen maksimum 48 timer til at vurdere, beslutte og meddele
patienten, om han bliver udskrevet eller ej.
HVERDAGSBILLEDE

En 45-årig kvinde, Ellen, blev tvangsindlagt, da hun var

meget psykotisk og til fare for både sig selv og andre. Hun mente, at
naboerne ville slå hende ihjel. For at forhindre dem i at gøre det tændte
hun for gassen for at blive dem kvit.
Efter ti dage på den psykiatriske afdeling forlanger Ellen sig udskrevet.
Plejepersonalet tilkalder lægen, der sammen med en social- og sundhedsassistent taler med hende og forsøger at få hendes frivillige accept
af, at hun fortsat skal være indlagt og modtage behandling. Ellen fastholder sit udskrivelseskrav. Hun har imidlertid fået det noget bedre siden
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indlæggelsen, og lægen er i tvivl om, hvorvidt hun kan tvangstilbageholdes eller ej. Dagen efter udskrives hun, da hun fastholder udskrivelses-
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kravet, og overlægen vurderer, at kriterierne for at tvangstilbageholde
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hende ikke er opfyldt. Ellen accepterer at få besøg af distriktssygeplejer-
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sken i hjemmet.
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Det diskuteres jævnligt politisk og i dagspressen, om det skal være
lovligt at tvangstilbageholde en sindslidende, der er frivilligt indlagt,
eller om tvangstilbageholdelse kun bør finde sted, hvis den sindslidende er tvangsindlagt. Som loven er nu, er det lovligt at tvangstilbageholde en sindslidende, der er frivilligt indlagt, hvis kriterierne for
tvangstilbageholdelse er opfyldt.

Tilbageførsel
Hvis en tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt patient forlader den
psykiatriske afdeling og ikke frivilligt vil komme tilbage, kan overlægen beslutte, at politiet skal bringe patienten tilbage til afdelingen.
Det kan ske indtil en uge, efter at man har opdaget, at patienten har
forladt afdelingen. Hvis den tidsfrist overskrides, skal der tages stilling til, om patienten skal tvangsindlægges. Det sker efter de gælden350

de kriterier for tvangsindlæggelse. Hvis patienten udebliver efter aftalt udgang med mere end tre overnatninger, er det ikke tilladt at
bringe ham tilbage mod hans vilje.

Tvangsbehandling
Ligesom man kan tvangsindlægge og tvangstilbageholde, kan man
også tvangsbehandle, når de samme betingelser, som kan forårsage
tvangsindlæggelse, er opfyldt. Det er overlægen, der beslutter, om der
skal tvangsbehandles. Det er også hans beslutning, om den nødvendige tvangsbehandling skal gives ved magt, fx om patienten skal fastholdes, for at sygeplejersken kan give ham en injektion. Til tvangsmedicinering skal anvendes kendte lægemidler i almindelig dosis og
med færrest mulige bivirkninger.
Hvis patienten ønsker at klage over tvangsbehandlingen til patientklagenævnet, har det opsættende virkning. Det vil sige, at man er nødsaget til at vente med at behandle ham, indtil der er kommet svar på,
om patientklagenævnet godkender tvangsmedicineringen.
Hvis der er tale om en nødsituation, fx at patienten har akut delirium, hvor der er fare for hans liv eller helbred, må man godt tvangsbehandle, inden der kommer svar fra patientklagenævnet.
Efter lægens ordination kan man også godt give et beroligende
middel, inden der er kommet svar fra patientklagenævnet, hvis det er
af afgørende betydning for patientens meget urolige tilstand.
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Tvangsfiksering
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Det kan være nødvendigt at fiksere en patient, hvilket vil sige at spænde ham fast til sengen. Hertil må kun anvendes mavebælte, hånd- og
fodremme samt handsker. Disse fikseringsmidler er ofte lavet af polstret læder, så de både er stærke og så behagelige som muligt at blive
fikseret med. Ulempen er, at de ikke kan vaskes, hvilket kan blive nødvendigt. I øjeblikket laneeres der derfor bælter, der er lavet af vaskbart
kunststof, og som både er behagelige, stærke og hygiejniske. Det forekommer forholdsvis sjældent, at man benytter hånd- og fodremme
samt handsker. Tvangsfiksering må kun benyttes, hvis følgende kriterier er opfyldt:
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Hvis der er nærliggende fare for, at patienten udsætter sig selv
eller andre for at lide skade på legeme eller helbred, og fiksering
er eneste mulighed for at afværge det.

~

Hvis patienten forfølger eller på anden lignede måde groft forulemper medpatienter og fiksering er eneste mulighed for at
afværge det.

~

Hvis patienten begår hærværk i betydeligt omfang, og fiksering er
eneste mulighed for at afværge det.

Det er altid en læge, der beslutter, om en patient skal fikseres. Lægen
skal have tilset patienten, inden han kan træffe denne beslutning. I
nogle situationer kan det dog være nødvendigt at bæltefiksere, inden
lægen når at tilse patienten. Lægen skal da, straks efter at den sindslidende er lagt i bælte, tilkaldes og afgøre, om betingelserne for bæltefikseringen er opfyldt. Hånd- og fodremme samt handsker må aldrig
benyttes, før lægen har tilset patienten og har ordineret disse tvangsmidler.
En patient, der er tvangsfikseret, skal have fast vagt. Det kan
meget vel være social- og sundhedsassistenten, der får til opgave at
være fast vagt for den tvangsfikserede.
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HVERDAGSBILLEDE

Michael på 25 år blev frivilligt indlagt på lukket afdeling,
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da han var psykotisk. Under indlæggelsen bliver han mere urolig og
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angst. Personalet har næsten ingen kontakt med ham. Hver gang de for-
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søger at få kontakt, går han. Indimellem får han vredesudbrud, hvor han

C'l

råber og truer af personalet. Når personalet trækker sig længere væk fra

Z

ham, dæmpes hans angst og vrede. En dag observerer kontaktpersonen,
at Michael begynder at brænde sig med en cigaret. Da kontaktpersonen
forsøger at afværge det, bliver Michael voldsom og begynder at kaste
med stolene. Derefter forsøger han at brænde medpatienter og personale med cigaretten, samtidig med at han råber og virker meget angst.
Han fastholdes med magt af personalet. Lægen tilkaldes. Hverken lægen
eller personalet kan berolige Michael. Så snart personalet slipper ham,
bliver han voldsom igen. Det ender med, at han, efter lægens ordination,
bliver bæltefikseret, efter at lægen kort har orienteret ham om, at det er
nødvendigt at anvende tvang på grund af hans tilstand.
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I hverdagsbilledet om Michael forsøger
personalet i første omgang at berolige
Michael ved at fastholde ham. Men de
er ikke i stand til at dæmpe Michaels
angst og aggression ved den handling.
så snart de slipper ham, bliver han
voldsom igen og forsøger at skade både
sig selv, medpatienter og personale.
Derfor vurderer lægen, at der er nærliggende fare for, at patienten udsætter
sig selv eller andre for at lide skade på
legeme eller helbred, og fiksering er
den eneste mulighed for at afhjælpe
det. Det mindste middel i denne situation er bæltefiksering. Der er ingen indikation for at bruge håndremme, fodremme eller handsker.

II

Tvangsprotokoller
Der skal føres tvangsprotokoller over al anvendelse af tvang. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet skemaer til dette formål. I relation til de
forskellige tvangsforanstaltninger er der regler for, hvilke oplysninger
der skal skrives i tvangsprotokollerne.
Registreringen af tvangen bliver indberettet til sygehusmyndigheden og Sundhedsstyrelsen hver tredje måned.
Når betingelserne for at anvende tvangen ikke længere er til stede,
skal tvangen straks ophøre.
I forbindelse med tvangstilbageholdelse skal den kontinuerlige
vurdering af, om betingelserne er opfyldt, skrives i tvangsprotokollen
henholdsvis tre, ti, tyve og tredive dage, efter at frihedsberøvelsen
blev iværksat. Og herefter mindst hver fjerde uge, indtil tvangen ophæves. Det er lægens ansvar at vurdere patientens tilstand og føre
tvangsprotokollen.
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Udskrivningsaftale og koordineringsplan
I de tilfælde, hvor man formoder, at patienten ikke selv vil søge den
nødvendige behandling eller de sociale tilbud efter udskrivelsen, har
overlægen ansvaret for, at der indgås en udskrivningsaftale mellem
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patienten, den psykiatriske afdeling, relevante myndigheder og sundhedspersoner. Hvis patienten ikke vil indgå en udskrivningsaftale, har
overlægen ansvaret for, at der indgås en koordineringsplan i samarbejde med relevante myndigheder og sundhedspersoner for de behandlingsmæssige og sociale tilbud til patienten.
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?&-

Patienten kan tvangstilbageholdes, hvis de samme kriterier, der kan
forårsage tvangsindlæggelse, er opfyldt

?&-

Hvis patienten forlanger sig udskrevet, har overlægen maksimum 24 timers
betænkningstid

?&-

Hvis patienten forlanger sig udskrevet inden for det første døgn efter indlæggelsen, har overlægen maksimum 48 times betænkningstid

?&-

Hvis en patient, der er tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt, forlader afdelingen, kan overlægen beslutte, at politiet skal bringe patienten tilbage til
afdelingen

?&-

Man kan tvangsmedicinere, når de samme kriterier, der kan forårsage
tvangsindlæggelse, er opfyldt.
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Der skal anvendes kendte lægemidler i almindelig dosis og med færrest
mulige bivirkninger

?&-
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Til tvangsfiksering må kun anvendes mavebælte, hånd- og fodremme samt
handsker
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?&-

Tvangsfiksering må kun benyttes, hvis kriterierne for fiksering er opfyldt

?&-

Det er altid en læge, der beslutter, om en patient skal fikseres

?&-

En patient, der er fikseret, skal have fast vagt

?&-

Der skal føres tvangsprotokol over al anvendelse af tvang
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?&-

Når betingelserne for at anvende tvang ikke længere er til stede, skal
tvangen straks ophøre

?&-

Det er lægens ansvar at vurdere patientens tilstand og føre tvangsprotokollen

?&-

Overlægen har ansvaret for, at der indgås en udskrivningsaftale eller udarbejdes en koordineringsplan, hvis det skønnes, at patienten ikke selv er i stand
til at søge den nødvendige behandling eller de sociale tilbud efter udskrivning.
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Etiske regler ved tvangsanvendelse
Tvang og magt hænger uløseligt sammen. Personalet udøver en meget
synlig magt ved at bestemme over og beslutte for patienten. Han vil
meget ofte føle sig umyndiggjort og krænket. Formålet er at beskytte
og hjælpe ham, og anvendelse af tvang må aldrig få karakter af straf.
En høj etisk bevidsthed hos personalet er en forudsætning for, at de
kan forvalte den magt, der følger muligheden for at anvende tvang.
Når tvang anvendes som støtte til patienten, skal man altid handle
efter fire etiske regler.
?a,

Man skal altid forsøge at opnå patientens frivillige medvirken

?a,

Tvangsmidlet skal stå i rimeligt forhold til målet

?a,

Tvangen skal udøves så skånsomt som muligt

?a,

Man må ikke udøve unødig tvang

II

Man skal altid forsøge at opnå patientens
frivillige medvirken

Man må ikke anvende tvang, før man har gjort, hvad der er muligt for
at opnå patientens frivillige medvirken. Han skal have en passende
betænkningstid, før man må gribe til tvang. Hvad passende betænkningstid er, afhænger af patientens helbredstilstand, reaktioner og
adfærd. I forbindelse med tvangsindlæggelse vil den sindslidende, der
indlægges på farekriteriet, få kort betænkningstid, idet han ud over at
være psykotisk også er til fare for sig selv eller andre. Det er derfor
nødvendigt at gribe hurtigt ind. Den sindslidende, der indlægges på
behandlingsindikation, vil få længere betænkningstid.
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Tvangsmidlet skal stå i rimeligt forhold til målet

Det vil sige, at man skal benytte det mindste middels princip for at
opnå målet.

HVERDAGSBILLEDE

Helene på 58 år er indlagt og er klart psykotisk med

mange storhedsforestillinger, megalomane forestillinger. Blandt andet
mener hun at være dronning og mangemillionær, at hun har mange
overnaturlige evner og en unaturlig høj intelligens. Hun har mange gøremål i afdelingen, som hun på ingen måde får gjort færdige. Hun er
omkringfarende, taler i et væk og kan ikke bringes til ro. Hun har sovet

>
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meget lidt gennem de seneste døgn, og der er fare for, at hun udvikler
akut delirium, hvis hun ikke bringes til ro. Det vil sige, at der er fare for
kredsløbschok, fordi hendes blodtryk, puls, temperatur og respiration
stiger voldsomt på grund af uroen. Personalet handler efter mindste
middels princip og forsøger at skærme hende på stuen for at begrænse
stimuli og derved bibringe hende ro. Det lader sig ikke gøre. Helene skal
bringes til ro, da der ellers vil være fare for hendes liv. Efter lægeordination
lægges hun i bælte, da det i denne situation er det mindste middel for at
opnå målet. Der vil derefter blive taget stilling til evt. tvangsmedicinering.

Tvangen skal udøves så skånsomt som muligt
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Som social- og sundhedsassistentelev vil du formentlig ikke blive
direkte involveret i tvangssituationer. Du vil deltage som observatør
eller få andre opgaver i forbindelse hermed, fx ringe efter lægen eller
tage dig af de øvrige patienter. Som social- og sundhedsassistent vil
du imidlertid blive direkte involveret i tvangssituationer, hvis du får
arbejde på psykiatrisk afdeling, især på lukkede eller tilsvarende afdelinger.
Tvangen kan meget nemt opleves som et overgreb på patienten. på
nogle psykiatriske afdelinger er det muligt at deltage i et kursus om,
hvordan man skal forholde sig i forbindelse med støtte til den aggressive patient. Formålet med kurset er at minimere brugen af tvang, og
at anvendelse af tvang sker så skånsomt som muligt. For at udøve
tvang så skånsomt som muligt må personalet have viden 9m, hvordan
man fastholder patienten uden at smertepåvirke eller på anden måde
skade ham. Personalet må også have viden om, hvordan man bæltefikserer så lempeligt som muligt og med mindst mulig anvendelse af
magt. Søg selv viden om dette hos personalet på dit praktiksted.

Man må ikke udøve unødig tvang
I visse situationer, hvor kriterierne for at fiksere en patient er opfyldt,
kan det være tilstrækkeligt blot at fastholde patienten, for at han falder til ro. Det er e~ tvangsforanstaltning, men den opleves som mindre indgribende end bæltefiksering. Hvis det er tilstrækkeligt at fastholde patienten, må man ikke, når det kan undgås, gribe til fiksering.
Du skal være opmærksom på, at nogle sindslidende har problemer
med berøring, og at berøring kan fremkalde voldsom angst hos dem.
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ØVELSE

Hassan er psykotisk og har været angst og verbalt aggressiv i nogle timer.
Han skælder med patienter og personale ud og har truet noget af personalet
med tæsk. På et tidspunkt er personalets grænse for, hvad man vil finde sig i,
nået, og man følger ham mod hans vilje ind på stuen med henblik på bæltefiksering. Man har ringet til lægen, der er på vej, men ikke nået frem. På stuen
falder Hassan til ro ved samtale med personalet. Man er dog ikke sikker på, at
situationen er holdbar, og vælger at bæltefiksere Hassan.
Diskuter med dine holdkammerater, om kriterierne for at bæltefiksere
Hassan er opfyldt, eller om personalet begår lovbrud.
Diskuter med dine holdkammerater, om personalet overholder de fire
etiske regler i relation til tvangsanvendelse.

II

fa,

Anvendelse af tvang må aldrig få karakter af straf

fa,

Man må ikke gribe til tvang, før man har gjort, hvad der er muligt for at opnå
patientens frivillige medvirken

fa,

Patienten skal have en passende betænkningstid

fa,

Man skal benytte det mindste middels princip for at nå målet

fa,

Tvangen skal udøves så skånsomt som muligt

fa,

Tvang må kun udøves, når det er absolut nødvendigt.
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At blive udsat for tvangsforanstaltninger er et alvorligt indgreb i ens
personlige frihed. Derfor indeholder loven også regler for, hvordan
samfundet skal kontrollere brugen af tvang, og beskriver, hvilke rettigheder og klagemuligheder patienten har i forbindelse med tvangen.
Patientrådgiver

Alle, der tvangsindlægges, tvangstilbageholdes eller tvangsbehandles,
skal have beskikket en patientrådgiver. Ved bæltefiksering skal der
også beskikkes en patientrådgiver, hvis patienten ønsker det. Beskikkelsen skal ske snarest muligt, efter at tvangen er påbegyndt. Den
ansvarshavende sygeplejerske skal sørge for, at patienten får beskikket
en patientrådgiver, og at han informeres om sine rettigheder i den forbindelse. Alle psykiatriske afdelinger har en liste over patientrådgive-
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re, og beskikkelsen sker i første omgang ved telefonisk aftale. Patienten skal orienteres om patientrådgiverens navn, men må ikke få oplyst
adresse og telefonnummer. Patientrådgiveren skal besøge patienten
senest 24 timer efter beskikkelsen og derefter mindst en gang om
ugen, så længe patienten er undergivet tvang. Hvis en patient har
ønsket at få beskikket en bestemt patientrådgiver, skal dette ønske i
videst muligt omfang imødekommes. Patientrådgiveren skal have
mulighed for at kontakte både personalet og patienten. Det kan ske
personligt, skriftligt eller telefonisk. Patienten skal også have mulighed for at kontakte patientrådgiveren, hvis han ønsker det, men kontakten skal ske via personalet, da patienten jo ikke må få patientrådgiverens adresse og telefonnummer at vide.
En patientrådgiver er en person med særlig interesse for at vejlede
og støtte patienter, der er undergivet tvang under indlæggelsen i en
psykiatrisk afdeling.
Patientrådgiveren må ikke være fastansat i afdelingen. Det frivillige korps af patientrådgivere er ansat af Statsamtet. Patientrådgiverens opgave er at vejlede og rådgive patienten om alt, der har med
patientens indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling
at gøre. Han skal bl.a. give patienten oplysninger om behandling m.v.
for at forsøge at opnå patientens frivillige medvirken. Det fritager dog
ikke personalet for også at forsøge. Patientrådgiveren skal også tilse,
at tvangen ikke står på i længere tid end nødvendigt. Derudover skal
patientrådgiveren oplyse om klagemulighederne og hjælpe patienten
med at klage over tvangsforanstaltningerne, hvis han ønsker det. Det
er personalets opgave at give patientrådgiveren de nødvendige oplysninger, så han kan vejlede og rådgive patienten bedst muligt. Patientrådgiveren skal have adgang til at læse behandlingsplanen og tvangsprotokollen. Er patienten tvangsindlagt, skal patientrådgiveren også
have adgang til at læse tvangsindlæggelsespapirerne. Oplysninger, der
af lægelige grunde ikke er givet til patienten, må heller ikke gives til
patientrådgiveren.
Klagemuligheder
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Når patienten udsættes for tvang, skal han altid orienteres om, at han
har mulighed for at klage over tvangsforanstaltningen. Klager over
alle former for tvangsforanstaltninger sendes til patientklagenævnet.
Nævnet består af statsamtmanden i det pågældende amt og to andre
personer, der er udpeget af Justitsministeriet. I Københavns Kommune oprettes patientklagenævnet under Københavns Overpræsidium.
Patientklagenævnet skal træffe afgørelse om tvangsbehandling,
som har opsættende virkning, inden syv hverdage, efter de har mod-

taget klagen. I andre sager skal de træffe afgørelse hurtigst muligt.
Går der mere end 14 dage, inden afgørelsen er truffet, skal patientklagenævnet orientere patienten og patientrådgiveren om dette og
om, hvornår man forventer at træffe afgørelse.
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Alle, der tvangsindlægges, tvangstilbageholdes eller tvangsbehandles, skal
have beskikket en patientrådgiver

~

Ved tvangsfiksering skal der beskikkes en patientrådgiver, hvis patienten
ønsker det

~

Patienten skal orienteres om patientrådgiverens navn, men må ikke få oplyst
adresse og telefonnummer

~

Patientrådgiveren skal besøge patienten senest 24 timer efter beskikkelsen
og derefter mindst en gang om ugen

~

Patientrådgiveren skal have mulighed for at kontakte både patienten og
personalet

~

I'

Patienten skal have mulighed for via personalet at kontakte patientrådgiveren

~

Patientrådgiveren skal vejlede patienten om alt, hvad der har med patientens indlæggelse, ophold og behandling i psykiatrisk afdeling at gøre, så
længe tvangen opretholdes
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Patientrådgiveren skal have alle de nødvendige oplysninger og skal have
adgang til at læse tvangsindlæggelsespapirerne, behandlingsplanen og
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tvangsprotokollen
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Patientrådgiveren skal oplyse patienten om klagemuligheder og hjælpe ham
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med at klage, hvis han ønsker det
~

Patienten skal altid orienteres over muligheden for at klage over en tvangsforanstaltning

~

Alle klager over tvangsforanstaltninger sendes til patientklagenævnet

~

Patientklagenævnet skal træffe afgørelse om tvangsbehandling, som har
opsættende virkning,

inde~

for syv hverdage, efter de har modtaget klagen.
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Arbejdsmiljø
Det kan være både fysisk og psykisk belastende at arbejde i en psykiatrisk afdeling, hvor personalet med jævne mellemrum deltager i
tvangsforanstaltninger over for patienterne. Du kan komme til at opleve, at en patient bliver verbalt aggressiv og fx kalder dig grim, dum
og uduelig. Du kan også komme til at opleve trusler fra patienten, fx
trusler om at ville slå dig. Nogle gange vil du også opleve, at en patient bliver korporligt aggressiv. Det er situationer, der kan være svært
belastende.
I følge Arbejdsmiljøloven skal arbejdsmiljøet være sikkert og sundt
og ledelsen og sikkerhedsorganisationen på arbejdspladserne bestræber sig meget på, at sikkerheden for personalet er så høj som mulig.
Det sunde arbejdsmiljø er præget af åbenhed, tillid, accept og tolerance, så det enkelte personalemedlem kan tage tanker, følelser og holdninger i relation til den verbalt og/eller korporligt aggressive patient
op til diskussion uden at være bange for negativ kritik. Det er afgørende for at kunne støtte patienten, der er undergivet tvang, bedst muligt.
Som social- og sundhedsassistent har du også en forpligtigelse til at
gøre en indsats for at fremme sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet.
Det stiller store faglige krav til personalet og derved også til socialog sundhedsassistenten kun at anvende tvang i den udstrækning, det
er nødvendigt, og hverken mere eller mindre. Hun må være i besiddelse af stor faglig viden om psykiatrisk sygepleje, psykiatri, psykologi
m.v. Hun skal have en teoretisk forståelse for, hvorfor patienten reagerer, som han gør. Det er nødvendigt, for at hun kan møde ham med
tolerance. Ud over den teoretiske viden skal social- og sundhedsassistenten også have indsigt i, hvilke værdier, normer og fordomme
der ligger bag egne handlinger.
Hvis personalet i en afdeling har et snævert normbegreb, det vil
sige, at de har meget snævre normer eller regler for, hvad der er tilladeligt i afdelingen, vil patienterne nemt blive opfattet som afvigende
fra tilladelig opførsel. Det kan føre til øget anvendelse af tvang, hvor
kriterier for at måtte anvende tvang måske ikke altid er opfyldt. Omvendt ser man ogsa personalegrupper med meget vide normer for,
hvor meget der skal til, før der sættes grænser. I det tilfælde øges
utrygheden i både patient- og personalegruppen, og situationen kan
lettere eskalere og ende i tvang.
For at undgå de to yderpunkter må man i personalegruppen til stadighed diskutere holdninger til konflikthåndtering, grænsesætning og
udførelse af tvang. Holdninger er stærkt forankrede i følelser. Hvis du
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er irriteret på en patient, kan det nemt føre til meget restriktive holdninger. Omvendt kan det, hvis du er bange for en patient, nemt føre
til, at der ikke sættes grænser i tide. Derfor er man i personalegruppen nødt til at være ærlig i forhold til, hvilke følelser der rører sig i
dem i relation til den aggressive patient.
Det fysiske arbejdsmiljø

Det fysiske og psykiske miljø betyder meget for stemningen i afdelingen. En vedligeholdt, ren, pænt møbleret afdeling med god plads vil
virke venlig. Det er uhensigtsmæssigt, hvis for mange mennesker er
samlet på for lidt plads. Mange af patienterne er kontaktsvage, og de
magter ikke den tætte kontakt. De har brug for at kunne trække sig tilbage til mindre enheder eller gå for sig selv. Det betyder ikke, at patienterne skal overlades til sig selv. Personalet er selvfølgelig sammen
med dem og er til rådighed for dem, der for en periode trækker sig tilbage. Et miljø præget af ro, overskuelighed, forudsigelighed og med
relevante aktiviteter vil skabe tryghed.
Etablering af enestuer sker i stort omfang i disse år, hvilket er til
stor gavn især for de kontaktsvage sindslidende. Det giver færre konflikter, når den sindslidende ikke er tvunget til at være sammen med
andre.
Sikkerhedsforanstaltninger
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Af hensyn til sikkerheden har man forskellige sikkerhedsforanstaltninger på psykiatriske afdelinger. Der er dog forskellige foranstaltninger, afhængigt af afdelingens type. på lukket afdeling
vil der altid være flere foranstaltninger end på åbne. Det
samme gælder de skærmede
eller integrerede afsnit, hvor
der også vil være flere foranstaltninger. For de fleste afdelinger gælder det, at der findes et alarmsystem. Det vil sige, at ethvert personalemedlem når som
helst og hvor som helst i afdelingen kan hidkalde hjælp ved at aktivere en alarm.
Af andre sikkerhedsforanstaltninger kan nævnes, at skarpe knive
er låst inde. på lukket afdeling og på de fleste skærmede og integrerede afdelinger kan vinduerne ikke slås itu eller åbnes mere end et par
centimeter, så det er ikke umiddelbart muligt at rømme fra en lukket
afdeling, hvor også hoveddørene er låst.
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Teamwork
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Erfarent personale kan ofte mærke, om atmosfæren i en afdeling er
anspændt, dvs. om miljøet er præget af angst og latent aggression. Det
sker ofte, hvis en patient er meget angst og derfor måske også latent
aggressiv. Angsten kan hurtigt forplante sig til de øvrige patienter. I
sådanne situationer bør personalet tale sammen om, hvordan situationen takles. Det vil være aktuelt at udøve angstdæmpende og grænsesættende støtte samt skærmning for at dæmpe angsten og forebygge
brugen af tvang.
Risikoen for, at patientens angst forplanter sig til personalet, er
også nærliggende. Det er et stort problem, fordi personalets sikkerhedsfølelse er grundlæggende for, at de kan indgå i et samarbejde
med patienten. Angsten i personalegruppen kan blive meget stor, og
det er derfor af stor betydning at erkende angsten. Den skal altid
respekteres, og der skal altid handles i forhold til den.
Håndtering af aggression kræver teamwork, og det enkelte personalemedlem skal være sikker på ikke at blive ladt alene med en
aggressiv patient, og hun skal være sikker på, at der altid er hjælp at
hente, hvis det bliver nødvendigt. Anvendelse af tvang sker i samarbejde med kolleger og er også et teamwork. Anvendelse af tvang må
aldrig være et "alene-arbejde".
Der er nogle situationer, der indebærer en særlig stor risiko for, at
patienten reagerer med aggression og evt. bliver korporligt aggressiv.
Det drejer sig om situationer, hvor personalet nægter at imødekomme
et ønske eller krav fra patienten, hvor patienten korrigeres, eller hvor
patientens medbestemmelsesret krænkes. Det er ikke altid muligt at
undgå disse situationer, og du skal altid være opmærksom på, hvordan du kommunikerer med patienten, så du ikl<e risikerer at fremprovokere aggression hos ham.
Af hensyn til forebyggelsen af aggression og evt. voldelige episoder
er det vigtigt, at personalet lærer at aflæse de tidlige tegn på angst og
aggression. Det kan fx aflæses i patientens nonverbale sprog, hvor han
virker anspændt eller urolig med et meget lukket kropssprog. Han kan
være meget hurtig og lidt voldsom i sine bevægelser, fx sætte en kop
hårdt ned i bordet "eller smække med dørene. Verbalt kan tonelejet
være vredt, han kan være sarkastisk og nedgørende, eller han kan
skælde ud og være truende. Observerer du en sådan reaktion hos en
patient, må du tale med dine kolleger om dine observationer, så I
sammen kan aftale, hvordan I forsøger at dæmpe aggressionen og
derved forebygge, at situationen eskalerer og evt. ender i en tvangssituation.

Personalets mulighed for at bearbejde oplevelser

Personalet skal have mulighed for at få bearbejdet de oplevelser, der
følger af at arbejde et sted, hvor tvangsanvendelse kan forekomme. på
de fleste psykiatriske afdelinger er det muligt at få supervision og/eller
sygeplejefaglig vejledning. Her er det muligt at tage både forebyggelse
af og opståede tvangssituationer op til bearbejdelse. Her er der tid og
rum for refleksion, således at den enkelte opnår større forståelse, selvindsigt, erfaring og derved større handlekompetence.
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Ifølge Arbejdsmiljøloven skal arbejdsmiljøet være sikkert og godt
Ud over teoretisk viden skal social- og sundhedsassistenten have indsigt i,
hvilke værdier, normer og fordomme der ligger bag egne handlinger

~

Personalegruppen må til stadighed diskutere holdninger til konflikthåndtering, grænsesætning og udførelse af tvang

~

En vedligeholdt, ren og pænt møbleret afdeling med god plads vil virke

,.

venlig og forebygge tvangsanvendelse
~

Et miljø præget af ro, overskuelighed, forudsigelighed og med relevante
aktiviteter vil skabe tryghed

~

Man har forskellige sikkerhedsforanstaltninger på psykiatriske afdelinger
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Alle afdelinger har et alarmsystem

~

Angstdæmpende og grænsesættende støtte samt skærmning kan dæmpe
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angst og forebygge brugen af tvang

<
m

~

Personalets sikkerhedsfølelse er vigtig for, at de kan indgå i samarbejdet
med patienten

~

Angst i personalegruppen skal erkendes, og der skal handles i forhold hertil

~

Håndtering af aggression og anvendelse af tvang er et teamwork

~

I situationer, hvor patienten får afslag, korrigeres eller medbestemmelses-
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retten krænkes, er der særlig risiko for aggression
~

Personalet skal have mulighed for at bearbejde oplevelser.
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Tillid og tvangsanvendelse
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Mange patienter, der undergives tvangsforanstaltninger, oplever det
som et tillidsbrud. Det kan opleves som overgreb og magtmisbrug, og
patienten kan føle det som meget uværdigt og krænkende. Efterfølgende kan det være svært eller tage længere tid at opbygge et tillidsforhold mellem patient og fx kontaktpersonen, især hvis kontaktpersonen har deltaget i tvangsanvendelsen. Nogle steder forsøger man
derfor at undgå, at kontaktpersonen deltager i tvangen. Andre steder
mener man, at netop kontaktpersonens deltagelse virker beroligende
på patienten, idet der er et tillidsforhold de to imellem.
For kontaktpersonen, somjo ofte vil være en social- og sundhedsassistent, kan det virke frustrerende, hvis et tillidsforhold til patienten
brydes på grund af en tvangsforanstaltning. Det kan tage tid at genopbygge tillidsforholdet, og det kræver tålmodighed og tolerance af
social- og sundhedsassistenten.
Under tvangsanvendelsen eller ved iværksættelsen af den er det
vigtigt at informere patienten om, hvad der skal ske, hvorfor og, hvis
man ved det, hvor længe tvangen skal stå på. på denne måde signaleres respekt og anerkendelse.
Efter tvangsanvendelsen er det vigtigt, at patienten får lov at sætte
ord på sin oplevelse. på den måde mærker han interessen fra personalets side for, hvordan han har det, og får en oplevelse af at blive respekteret, værdsat og forstået. Han får dermed tillid til, at personalet
vil ham det bedste.
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Praktisk hjælp og tvangsanvendelse
Alt efter hvilken form for tvangsanvendelse der er tale om, kan patienten have brug for forskellige former for praktisk hjælp. Hvis det
drejer sig om tvangstilbageholdelse, kan han have brug for hjælp til at
få købt ind, idet han ikke må forlade afdelingen. I så fald må du som
social- og sundhedsassistent være opsøgende og spørge, om han har
brug for at få købt rioget ind. på mange psykiatriske afdelinger har
man lagt ind i døgnrytmen, at et personalernedlem går i byen en til to
gange om dagen for de patienter, der ikke må forlade afdelingen.
Hvis patienten er fikseret, har han brug for mere praktisk hjælp.
Som følge af fikseringen er han immobil og dermed ikke i stand til at
bevæge sig rundt i afdelingen. Grundlæggende sygepleje er derfor
meget aktuel i denne situation (se lærebogen Sundheds- og sygepleje-
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fag). Han har brug for hjælp til personlig hygiejne, og det hænder
jævnligt, at patienten må have hjælp til et sengebad. Mad og drikke
må bringes til ham, og du må sørge for, at han sidder ordentligt, mens
han spiser. Mavebæltet strammes aldrig mere, end det er muligt for
patienten dels at vende sig i sengen og dels at sidde op. Hvis han er
fikseret med håndremme eller handsker, hvilket dog sjældent forekommer, må du made ham. I nogle situationer er det muligt at løsne
patienten i forbindelse med toiletbesøg og evt. bad, i andre situationer
er det ikke. I så fald må patienten have kolbe og bækken.

Kommunikation og tvangsanvendelse
Som sagt skal man altid forsøge at opnå patientens frivillige medvirken, og man må ikke gribe til tvang, før man har forsøgt, hvad der
muligt for at undgå tvangsanvendelsen. Det er personalets opgave at
forsøge at forklare patienten årsagen til tvangsforanstaltningen. Intuition er en nødvendighed, fordi der vil være store individuelle forskelle
på, hvor meget den enkelte patient kan bære af information. på nogle
patienter vil det virke provokerende at tale om tvangen, mens andre
søger en forklaring på det skete.
Personalets måde at kommunikere med den vrede og måske også
aggressive patient på kan være afgørende for, om det bliver nødvendigt at gribe til tvang. Som social- og sundhedsassistent bør du derfor
være bevidst om såvel din egen verbale som nonverbale kommunikation. Det nonverbale sprog virker provokerende, hvis du fx er nedladende eller nonchalant. Intolerance eller ligegyldighed over for patientens vrede kan også meget nemt medføre aggressiv adfærd. Hvis
dit nonverbale sprog signalerer usikkerhed og utilstrækkelighed, kan
det også virke provokerende. Hvis du derimod lytter til, hvad det er,
patienten er så vred over, viser empati, interesse, engagement og forståelse, medvirker det ofte til at dæmpe patientens vrede i stedet for
at optrappe den. Det er uhensigtsmæssigt at tale med patienten om
vreden og den situation, der har ført til vrede, i andres påhør. Man vil
derfor som regel tage patienten i enrum eller skærme ham. Skærmning virker ofte forebyggende på aggression. Men husk, at håndtering
af aggression er et teamwork, og personalegruppen må derfor sørge
for, at ingen bringes i en situation, hvor man er alene med patienten.
I forbindelse med tvangsanvendelse er det vigtigt, at orientere
patienten om, hvad det er, der sker; fx "nu følger vi dig ned på din
stue", "nu får du noget beroligende medicin" m.v. Det er også af stor
betydning for patienten, at han får mulighed for en opfølgende samta-
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le, hvor han giver udtryk for sin oplevelse af, mening om og følelser
for, hvad der er sket. I den samtale vil det være helt relevant at bruge
aktiv lytning og gensvarsmodellerne. For at nå følelseslaget i samtalen
må du et stykke ad vejen benytte affektive gensvar. Men du må være
opmærksom på, hvor dybt i samtalens lag patienten magter at nå.
Bliver han angst, vred eller tiltagende psykotisk, må du benytte afgrænsende gensvar og evt. afledning.

Stimulering og tvangsanvendelse
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Som oftest vil patienter, der er underlagt tvang, være psykotiske og
meget ofte også angste og have en ringe grad af sygdomsindsigt.
Patienten, der er underlagt tvang, har samme behov for stimulering
som øvrige patienter, men også her er du nødt til at tage hensyn til
patientens tilstand. For lidt stimulering gør tiden lang og dagen tom
og indholdsløs og kan også medføre, at patientens tanker og psykotiske forestillinger forværres. Han har brug for stimulering, så han på
nænsom måde fastholdes i den reelle verden. Afledning er også en
form for stimulering og anvendes for at hjælpe patienten til at tænke
på noget andet. Omvendt kan for mange stimuli forværre patientens
psykotiske tilstand. Den psykotiske patient har ofte tankekaos, og
overstimulering medvirker kun til at forværre dette. For eksempel vil
den maniske patients tilstand forværres af for mange stimuli. Han har
i høj grad brug for at få begrænset stimuli.
Især den fikserede patient er svært afhængig af, at personalet er
opmærksom på stimulering. Han kan ikke benytte de tilbud om stimulering, der tilbydes andre patienter, og kan ikke deltage aktivt i afdelingens miljøterapi. Det kan meget vel være en social- og sundhedsassistent, der sidder fast vagt, og som i den forbindelse må sikre, at
patienten stimuleres, i forhold til hvad han magter. Først må du
undersøge, om han har en hobby eller interesse, som han kan dyrke,
selvom han er fikseret. Du kan stimulere den fikserede patient kognitivt ved at tilbyde ham noget at læse i eller fx løse kryds og tværs, hvis
det har hans interesse. Du må være opmærksom på, at han på grund
af sin evt. psykotiske tilstand måske ikke er i stand til at koncentrere
sig om at læse, eller at han kan have bivirkninger, der gør hans syn
uklart. Er det tilfældet, kan du læse op for ham. Du kan spille spil med
ham. Det kan være, han vil høre radio, cd eller se tv. Det er ikke alle
steder, at der er tv på værelset. Men måske det kan lykkes at skaffe et,
især hvis man må se i øjnene, at patienten ofte vil blive bæltefikseret
eller skal ligge der en rum tid.

Det kan være sværere at sørge for den fysiske stimulering hos den
fikserede patient, da han ikke kan komme ud af sengen. Mange psykiatriske patienter er rygere og en del holder meget af kaffe og cola.
Du kan undersøge, om det gælder for den bæltefikserede patient, og i
så fald tilbyde ham dette. Du skal være meget opmærksom på brandfare, hvis patienten ryger, mens han er fikseret, og du skal altid have
et brandtæppe inden for rækkevidde. Venepumpeøvelser forebygger
trombedannelse i benene, ligesom anden form for sengegymnastik vil
være godt for patientens velvære. Hvis det er forsvarligt i forhold til
patientens tilstand, vil det altid være bedst, at patienten indimellem
løsnes af fikseringen og evt. får mulighed for at tage et bad, at komme
på toilettet m.v. En beslutning om det vil du aldrig tage alene. Det er
også teamwork. Når en patient løsnes af fikseringen med henblik på
bad, toiletbesøg m.v., må der være et passende antal personalemedlemmer til stede i afdelingen, så de kan træde til, hvis patienten får
det dårligt og må fikseres hurtigt.

Netværksarbejde og tvangsanvendelse
Patienten, der er undergivet tvang, kan have svært ved at komme i
kontakt med de pårørende. Det gælder især, hvis patienten er fikseret.
Han har som oftest ikke mulighed for at telefonere. Afdelingens telefon kan han ikke komme til, og en evt. mobiltelefon vil mange gange
være deponeret på afdelingen. Du skal derfor være opmærksom på,
om han ønsker kontakt til de pårørende, og hjælpe ham til det, hvis
det er muligt.
Patienter, der er undergivet anden form for tvang, vil som oftest
ikke have mulighed for at besøge familie, venner og bekendte. Lovmæssigt er der dog intet i vejen for, at de pårørende kan besøge ham i
afdelingen.
Reglerne for tavshedspligt gælder også, når det drejer sig om
tvangsanvendelse, og de pårørende har ikke krav på at blive orienteret
om, at patienten er undergivet tvang. Der er intet i vejen for, at patienten selv fortæller de pårørende det. Der kan være stor forskel på de
pårørendes holdning til anvendelse af tvang, og mange har brug for at
blive orienteret om reglerne for det. Nogle pårørende kan have svært
ved at forstå, hvorfor det er nødvendigt at anvende tvang. Andre pårørende oplever, at den sindslidende slægtning er meget syg, og kan
have svært ved at forstå, hvorfor der ikke anvendes mere tvang, eller
synes, at tvangsforanstaltningerne ophæves for tidligt.
Det kan være en meget voldsom og pinefuld oplevelse for de pårø-

ti
VI
-l

IS)
-l
-l

m

<

m

C
-l

<

:I>

Z
Cl

367

rende at se en af deres nærmeste blive underlagt tvang. Især hvis patienten er fikseret, da det jo er en meget synlig tvangsforanstaltning. I
den forbindelse kan de meget vel have brug for, at personalet taler
med dem om deres tanker, følelser og mening om anvendelsen af
tvang. Du bryder ikke tavshedspligten ved at lytte til de pårørende,
men skal jo selvfølgelig være opmærksom på ikke at give oplysninger
om patientens tilstand, behandling m.v., medmindre andet er aftalt.
Det vil ikke være social- og sundhedsassistenten, der træffer den beslutning.

rmm
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ea,

Mange patienter, der undergives tvangsforanstaltninger, oplever det som et
tillidsbrud

ea,

Under tvangsanvendelsen skal patienten informeres om, hvad der skal ske
og hvorfor

ea,

Patienten må efter en tvangsanvendelse have mulighed for at sætte ord på
sin oplevelse af at være undergivet tvang

ea,

Patienten, der er undergivet tvang, kan have brug for praktisk hjælp, fx til at
få købt ind

-...

ea,

Den fikserede patient har brug for grundlæggende sygepleje

ea,

Personalets måde at kommunikere med den aggressive patient på kan være
afgørende for, om det bliver nødvendigt at gribe til tvang
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ea,
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Social- og sundhedsassistenten kan medvirke til at dæmpe patientens
aggression ved at lytte aktivt, vise interesse, engagement og forståelse for
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patientens vrede

ea,

Skærmning kan virke forebyggende på aggression

ea,

I en opfølgende samtale med patienten kan social- og sundhedsassistenten
anvende aktiv lytning og gensvarsmodeller

ea,

Patienten, der er underlagt tvang, har samme behov for stimulering som
øvrige patienter

ea,

Den bæltefikserede patient er svært afhængig af, at personalet er opmærksom på hans behov.for stimulering

ea,

Personalet skal være meget opmærksom på brandfaren, hvis den fikserede
patient ryger, og skal altid have et brandtæppe inden for rækkevidde

ea,

Fysisk stimulering indebærer bl.a. venepumpeøvelser og anden sengegymnastik

ea,
368

Personalet skal være opmærksom på, om patienten, der er underlagt tvang,
ønsker kontakt til de pårørende

ea,

Lovmæssigt er der intet i vejen for, at de pårørende besøger patienten

ea,

Reglerne for tavshedspligt gælder også, når det drejer sig om tvangsanvendelse

ea,

Mange pårørende har brug for at blive orienteret om reglerne for tvangsanvendeise

ea,

Mange pårørende har brug for, at personalet taler med dem om deres
tanker, følelser og mening om tvangsanvendelse.

Særlige forholdsregler
ved tvangsmedicinering
Tvangsmedicinering vil altid ske efter ordination af lægen og udføres
som regel af en sygeplejerske. I første omgang er det lægens opgave at
informere patienten om såvel medicinen som tvangsforanstaltningen.
Nogle patienter vælger at tage medicinen via munden, når det alligevel ikke er muligt at undgå den. Det er også tvangsmedicinering.
Andre nægter at tage medicinen, hvorfor den gives som injektion. Ved
tvangsmedicinering vil man altid tage patienten i enrum. Det gør man
for at undgå at udstille ham og for at undgå, at de øvrige patienter bliver oprørte over tvangsanvendelsen. Det er hensigtsmæssigt at tvangsmedicinere på et tidspunkt, hvor patienten i forvejen er alene og således ikke skal følges på stuen eller i medicinrummet. Man undgår derved en evt. opkørt situation. Ud over sygeplejersken og lægen er der
som regel også to andre personalemedlemmer til stede, fx social- og
sundhedsassistenter.

HVERDAGSBILLEDE
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Ruth Nielsen på 53 år er psykotisk og forpint og skal

efter lægeordination tvangsmedicineres med inj. Cisordinol. Hun har
været meget afvisende over for medicin. Overlægen har derfor søgt
patientklagenævnet om lov til at medicinere hende mod hendes vilje.
Sygeplejersken Mads skal give injektionen og aftaler med en social- og
sundhedsassistent, en plejer og en læge at gøre det nu, hvor Ruth ligger
på sin seng. De går sammen ned på Ruths stue, hvor Mads og lægen
kort orienterer om, hvad der skal ske, hvilken medicin hun skal have og
hvorfor. Mads orienterer hende om, at hun vil få beskikket en patientrådgiver samt om klagemuligheden. Da Ruth indser, at tvangsmedicineringen er uundgåelig, affinder hun sig med det under verbale protester.

)
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I denne situation er det ikke nødvendigt at fastholde hende, hvorfor
social- og sundhedsassistenten, plejeren og lægen holder sig i baggrunden, mens Mads giver injektionen.

Særlige forholdsregler
ved bæltefiksering

-...

Når en patient bæltefikseres, vil der altid være flere personalemedlemmer til stede. Mange gange foregår bæltefikseringen stille og
roligt, men det hænder, at situationen udvikler sig voldsomt. For at
situationen ikke udvikler sig til tumult, er det en fordel, at der er en
leder af situationen, og at hvert enkelt personalemedlem ved, hvilke
opgaver hun har. Ved at anvende de korrekte teknikker og ved et tæt
samarbejde og teamwork mellem personalemedlemmerne kan bæltefikseringen foregå så skånsomt som muligt for patienten og på en
måde, der er etisk forsvarlig. Som tidligere nævnt afholder mange
psykiatriske afdelinger kurser for personalet i konflikthåndtering,
hvor bl.a. forebyggelse af brugen af tvang og anvendelsen af korrekte
teknikker ved tvangsanvendelse indgår.
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Ernst Madsen, der er 45 år, er indlagt på lukket afdeling.

Han er psykotisk med mange forestillinger om, at "de onde" vil ham til
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livs. Han får Anne, der er social- og sundhedsassistent, som kontaktper-
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son. Det har ikke været muligt for Anne at opnå kontakt med ham, da

"

han går, når man taler til ham. Personalet oplever ham som meget angst
og latent aggressiv. På et tidspunkt bliver han korporligt aggressiv. Han
ødelægger radioen, som han mener udsender skadelige stråler, og han
overfalder Anne, da hun vil bremse ham i hans forehavende. Fire personalemedlemmer kommer til stede og holder ham i fastholdelsesgreb.
Da episoden sker i dagligstuen, bestemmer Anne, at Ernst skal føres til
sin stue af hensyn til de øvrige patienter og af hensyn til ham selv. Anne
siger til ham: "Jeg ved godt, at du er bange for os. Du skal vide, at vi vil
hjælpe dig. Vi følger dig nu ned på din stue for at stoppe ødelæggelsen.
Vi er ikke vrede på dig, vi gør det for at hjælpe dig." På stuen er Ernst
fortsat angst og aggressiv på trods af forsikringer om, at der ikke er fare
på færde. Personalet formoder, at han skal bæltefikseres for at undgå
yderligere skade på personer og inventar. Anne beder en kollega om at
kontakte lægen. Lægen kommer og vurderer, at kriterierne for at bælte-
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fiksere er opfyldt. Til Ernst siger Anne: "Vi bliver nødt til at bæltefiksere
dig. Det vil sige, at du bliver lagt i et bælte, som er spændt fast til sengen. Jeg ved godt, at du er bange for os. Vi gør det for at undgå, at der
sker skade på andre mennesker eller ting. Du vil ikke blive alene. Der vil
hele tiden være et personalemedlem hos dig:' Bæltet spændes fast på
sengen og Ernst lægges i bæltet. Han gør modstand, men ved hjælp af
fastholdelsesgreb bliver han lagt stille og roligt på bæltet, som strammes
om maven på ham, så det ikke er muligt for ham at komme løs. Anne
bliver hos ham. Umiddelbart efter fikseringen er han fortsat meget angst,
vred og afvisende over for kontakt. Anne vælger blot at være til stede og
undlader samtale. Efter cirka en halv time er der en lille åbning for kontakt, og Anne vælger i første omgang at oplyse Ernst om sine rettigheder.
Det vil sige retten til at få beskikket en patientrådgiver, hvis Ernst ønsker
det, og retten til at klage over bæltefikseringen. Når kontakten er blevet
mere bæredygtig, kan det blive aktuelt at tage hele situationen op i en
samtale med Ernst. Formålet vil være at give Ernst mulighed for at sætte
ord på sin oplevelse af, hvad der skete, og dermed opnå en følelse af at
blive respekteret og forstået.

II

Nogle patienter oplever en stor tryghed ved at blive fikseret, og det
forekommer ikke sjældent, at patienten selv beder om det. Hvorvidt
man imødekommer dette ønske, vil bero på patientens tilstand og
situationen i øvrigt. Denne form for fiksering vil også blive registreret
som tvang og skal foregå efter de foreskrevne kriterier og regler.

II

ea.,

Ved tvangsmedicinering vil man altid tage patienten i enrum

ea.,

Ved bæltefiksering skal der være en leder af situationen, og hver enkelt
personalemedlem skal vide, hvilke opgaver hun har

ea.,

Bæltefiksering skal foregå så skånsomt som muligt og på en måde, der er
etisk forsvarlig

ea.,

Den bæltefikserede patient skal have fast vagt.

I relation til dette kapitel om støtte og sygepleje ved tvang kan det
være relevant også at læse kapitel 7 om principper for støtte og kapitel
9 om støtte ved psykoser. Derudover er der i langt de fleste af kapitlerne, der omhandler sygdomslære, beskrevet tilstande, hvor det sindslidende menneske kan være psykotisk. Du kan derfor også læse kapite117, 18, 19, 20, 21, 24 og 25.
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Kapitel 15.

Oiagnosesystemet ICO-10
Et diagnosesystem er et system, hvor man efter ganske præcise inddelinger grupperer symptomer, syndromer og sygdomsfænomener for at
kunne stille den korrekte diagnose. Det diagnosesystem, man anvender i Danmark, hedder lCD-lO, der er en forkortelse af International
Classification of Diseases nr. 10. Det er således den 10. udgave af et
internationalt klassifikationssystem af sygdomme. Dette klassifikationssystem rummer alle somatiske og psykiatriske diagnoser.
lCD-lO er et såkaldt alfanumerisk klassifikationssystem. Det vil sige,
at man i grupperingen benytter sig af bogstaver efterfulgt af tal for at
kunne systematisere og diagnosticere ud fra det lægelige speciale og
de pågældende symptomer, sygdomsfænomener og syndromer. Det
uddybes senere i kapitlet.
Hvert lægeligt speciale har således sin egen sektion under lCD-lO også psykiatrien, og det er kun det speciale, denne bog omhandler.
Alle de psykiatriske diagnoser findes under sektionen F.
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Hovedgrupperne indenfor
det psykiatriske speciale
Bogstavet F betegner som sagt det psykiatriske speciale, og her er de
psykiatriske diagnoser først systematiseret i la hovedgrupper. Der er
tale om følgende hovedgrupper:
FO

Organiske psykiske lidelser

Som eksempel på diagnoser inden for denne hovedgruppe kan nævnes: demens og akut delirium.
• Lidelserne, der er medtaget i denne bog, er beskrevet i kapitel 16
om demens, kronisk organisk psykosyndrom, i kapitel 210m
affektive sindslidelser og i kapitel 25 om misbrug
• Støtten er beskrevet i kapitel 11 om støtte ved mani, i kapitel 12
om støtte ved demeqs, og i kapitel 13 om støtte ved misbrug.
Fl

Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af alkohol,
psykoaktive stoffer og medikamenter

Som eksempel på diagnoser inden for denne hovedgruppe kan nævnes: alkoholmisbrug og medicinmisbrug.
• Lidelserne, der er medtaget i denne bog, er beskrevet i kapitel 17
om delirium, akut organisk psykosyndrom, og i kapitel 25 om
misbrug
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• Støtten er beskrevet i kapitel 7 om principper for støtte og i kapitel13 om støtte ved misbrug.
;:o:

F2

»

Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og
forbigående psykoser samt skizoaktive psykoser

;ti

Som eksempel på diagnoser inden for denne hovedgruppe kan nævnes: skizofreni, paranoid psykose og fødselspsykose.
• Lidelserne, der er medtaget i denne bog, er beskrevet i kapitel 18
om skizofreni, i kapitel 19 om paranoide psykoser og i kapitel 20
om akutte forbigående psykoser
• Støtten er beskrevet i kapitel 7 om principper for støtte, i kapitel
8 om støtte ved angst, i kapitel 9 om støtte ved psykoser og i
kapitel 14 om støtte ved tvang.
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Affektive sindslidelser

Som eksempel på diagnoser inden for denne hovedgruppe kan nævnes: depression og mani.
• Lidelserne, der er medtaget i denne bog, er beskrevet i kapitel 21
om affektive lidelser
• Støtten er beskrevet i kapitel 7 om principper for støtte, i kapitel
10 om støtte ved depression, i kapitel 11 om støtte ved mani og i
kapitel 14 om støtte ved tvang.
F4

Nervøse og stressrelaterede tilstande samt tilstande med psykisk
betingede legemlige symptomer

Som eksempel på diagnoser inden for denne hovedgruppe kan nævnes: fobi, panikangst, generaliseret angst, obsessiv-kompulsive tilstande, akut belastningsreaktion og posttraumatisk belastningsreaktion.
• Lidelserne, der er medtaget i denne bog, er beskrevet i kapitel 22
om angsttilstande og i kapitel 23 om belastnings- og tilpasningsreaktioner
• Støtten er beskrevet i kapitel 7 om principper for støtte og i kapitel 8 om støtte ved angst.
FS

Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske
faktorer

Som eksempel på diagnoser inden for denne hovedgruppe kan nævnes: spiseforstyrr~lser, søvnforstyrrelser og seksuelle funktionsforstyrrelser.
Disse lidelser og støtten hertil er ikke beskrevet i denne bog.
F6

Forstyrrelser og forandringer forårsaget af personlighedsstruktur og adfærd

Som eksempel på diagnoser inden for denne hovedgruppe kan nævnes: dyssocial personlighedsforstyrrelse og emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse.
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• Lidelserne, der er medtaget i denne bog, er beskrevet i kapitel
24 om personlighedsforstyrrelser
• Støtten er beskrevet i kapitel 7 om principper for støtte, i kapitel
8 om støtte ved angst og i kapitel 9 om støtte ved psykoser.
F7

Mental retardering

I'
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Som eksempel på diagnoser inden for denne hovedgruppe kan nævnes: let, middel, svær og sværest mental retardering.
Disse lidelser og støtten hertil er ikke beskrevet i denne bog.
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Psykiske udviklingsforstyrrelser
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Som eksempel på diagnoser inden for denne hovedgruppe kan nævnes: infantil autisme og asperger.
Disse lidelser og støtten hertil er ikke beskrevet i denne bog.

n

Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndom eller
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adolescens.

Som eksempel på diagnoser inden for denne hovedgruppe kan nævnes: hyperaktivitet hos børn, adfærdsforstyrrelser hos børn og ufrivillig vandladning, enuresis.
Disse lidelser og støtten hertil er ikke beskrevet i denne bog.

Den diagnostiske proces

Medmindre det drejer sig om psykiske sygdomme udløst af somatiske
årsager, fx demens og akut forvirringstilstand (delirium, akut organisk psykosyndrom), findes der inden for psykiatrien ingen undersøgelser, fx blodprøver eller hjerneskanninger, der kan give endeligt
svar på, hvad den sindslidende fejler. Man kan altså ikke måle sig
frem til, at den sindslidende fx er skizofren. Der diagnosticeres stort
set på baggrund af, hvad den sindslidende kan fortælle om, hvordan
han har det, og hvad han oplever, hvad de pårørende kan fortælle, og
hvad personalet og lægen selv observerer af symptomer, reaktioner og
adfærd i samværet med den sindslidende. Her har social- og sundhedsassistenten en meget vigtig rolle i forhold til at observere den
sindslidendes symptomer, reaktioner og adfærd og videregive disse
observationer.
I diagnosticeringsprocessen skal lægen først tage stilling til, om
der er tale om en psykiatrisk lidelse, derefter til hovedgruppen og
diagnosegruppen til sidst sværhedsgraden af den psykiatriske lidelse.
Den præcise diagnose kan derefter udtrykkes ved bogstavet F samt
nogle efterfølgende tal.
I diagnosticeringsprocessen inddrager lægen også den sindslidendes livshistorie og hele anamnesen, så han opnår et så præcist billede
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som muligt af den sindslidende som et helt menneske, inden han
tager stilling til, hvad den sindslidende fejler.
l hverdagen kan processen foregå på følgende måde: Lægen må
først vurdere, om han synes, at den pågældende afviger fra den gængse opfattelse af, hvad der er normalt, dvs. om der er tale om et menneske med en sindslidelse. Er der det, vil diagnosen begynde med F.
Det næste trin i diagnosticeringsprocessen er en genkendelse af og
klassificering af symptomer. Her vil lægen tage stilling til, hvilken
hovedgruppe der er tale om. Hvis han fx mener, at der er tale om en
affektiv lidelse, vil diagnosen på dette trin få betegnelsen n, da 3-tallet står for de affektive lidelser. Dernæst skal han tage stilling til, hvilken diagnosegruppe under hovedgruppen n der er tale om. Hvis han
mener, at der er tale om en enkeltstående depressiv tilstand, dvs. at
det er første gang, den sindslidende er depressiv, vil diagnosen nu
kunne betegnes F32. Dernæst skal han vurdere, hvor dyb depressionen
er, og udtrykke det i et tal. Diagnosen kan nu lyde n2.1, hvilket vil
sige en enkeltstående depression af moderat grad. Lægen kan nu evt.
tilføje et fjerde ciffer til supplerende beskrivelse af symptomer. Dette
er et eksempel på, hvordan det alfanumeriske klassifikationssystem i
lCD-lO anvendes, og herved fremkommer den præcise diagnose, der
er styrende for behandling og til dels også for prognosen. l lCD-lO er
det meget præcist beskrevet, hvilke og hvor mange symptomer der
skal have været til stede i en bestemt tidsperiode, for at den pågældende diagnose kan komme på tale. Tallene og præcis, hvad de udtrykker, er også beskrevet i lCD-lO.
Man kan ofte se, at det er nødvendigt at anvende flere diagnoser til
den samme person. Der kan dels være tale om, at den sindslidende
både har en psykiatrisk og en somatisk diagnose, men også at den
sindslidende har flere psykiatriske diagnoser. Det kan fx være tilfældet, hvor et skizofrent menneske også har et alkoholmisbrug. l så til-
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speciale

F
378

Hovedgruppen
fx Affektiv lidelse

Diagnosegruppen

fx Enkeltstående
depressiv tilstand

2
Figur IS.1. Eksempel på klassificering efter ICD-1 O

Sværhedsgrad
fx Moderat grad

fælde vil hoveddiagnosen være skizofreni og bidiagnosen alkoholmisbrug.

Nogle fordele og ulemper ved
psykiatriske diagnoser
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Der er ingen tvivl om vigtigheden af at finde frem til den korrekte
diagnose, for at den sindslidende kan få den mest effektive behandling. Det kan få store konsekvenser, hvis en effektiv behandling ikke
sættes ind i tide, fx i form af langvarig psykisk smerte, langvarige sygdomsforløb, evt. med tabt arbejdsfortjeneste, langvarig indlæggelse
og nedsat funktionsniveau.
Imidlertid kan psykiatriske diagnoser også have negative konsekvenser. Den sindslidende risikerer at blive "reduceret til en diagnose". Det kan have en fastlåsende effekt, hvor det hele menneske med
alle de ressourcer, han rummer, ikke ses. Heller ikke personale ansat i
psykiatrisk regi kan til alle tider se sig helt fri for at komme til at bruge diagnosen og den dertilhørende behandling som noget af det
væsentligste i støtten til og plejen af den sindslidende.
Nogle sindslidende mærker også samfundets stempling som anderledes, sindssyg, tosset, utilregnelig, farlig m.v., når de fortæller om, at
de har, eller har haft, en psykiatrisk diagnose. Det kan fx vise sig, når
en sindslidende, der har været sygemeldt i en periode, skal tilbage til
arbejdspladsen. Han kan da være i tvivl om, hvorvidt det er klogt at
fortælle, hvad han har fejlet. Hvis han har været indlagt i psykiatrisk
regi, kan han være i tvivl om, hvorvidt han skal fortælle det. Det er
meget svært at råde ham, da han risikerer at blive stemplet, hvis han
er ærlig.
Diagnosen kan også risikere at føre tiloverdiagnosticering med det
resultat, at den sindslidende bliver sendt til flere undersøgelser og får
mere behandling end nødvendigt. I forbindelse med tidlig opsporing
af psykiatriske lidelser hos unge er der mange eksempler på, at et
ungt menneske med fx stærke pubertetsreaktioner ukorrekt har fået
en psykiatrisk diagnose.
Den psykiatriske diagnose fokuserer på symptomer, årsager, behandling og prognose. Og giver således et helt generelt sygdomsbillede, der ikke tager højde for individuelle karakteristika, behov og ressourcer. Uanset hvilken diagnose den sindslidende har, er det meget
væsentligt at være opmærksom på, at han altid har unikke behov,
karakteristika og ressourcer, som du må tage højde for og inddrage i
støtten til og samarbejdet med ham.
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Kapitel 16.

Demens, kronisk organisk
psykosyndrom
Jeanet Kragerup
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Kapitel 16.

Demens, kronisk organisk
psykosyndrom
Ved demens forstås en tilstand, hvor tab af hjerneceller medfører forringelse af et menneskes oprindelige intellektuelle kapacitet og hukommelse samt ændring i følelsesliv og personlighed. Demens får derved ofte katastrofale følger for det demente menneske og hans pårørende.
De fleste demensformer er uhelbredelige og har et progressivt forløb, der ender med døden.
Gennem de senere år er befolkningen gennemsnitlig blevet ældre,
og der er blevet flere af de ældste (over 85 år). Man regner med, at
der er mellem 50.000 (moderat-svært demente) og 100.000 demente
i Danmark (lettere demente inkluderet). Da antallet af ældre vil vokse
yderligere i fremtiden, regner man med, at antallet af demente medborgere stiger i fremtiden.
Der findes mange forskellige demensformer. Alzheimers demens
og vaskulær demens udgør de største sygdomsgrupper inden for demens, og de vil blive beskrevet i dette kapitel. Støtten til mennesket
med demens er beskrevet i kapitel 12.
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Alzheimers demens
Alzheimers demens er den hyppigste demensform og tegner sig for ca.
60% af alle demensformer. Den forekommer i en præsenil form, der
udgør ca. 2-3% af alle Alzheimers sygdomstilfælde, og i en senil form.
Alzheimers demens er således en hyppig sygdom i ældrebefolkningen.
Den præsenile demensform begynder efter 40-års-alderen, mens den
senile form sætter ind efter 65-års-alderen. Et demensforløb varer ca.
5-10 år. Sygdommen udvikler sig hurtigere ved den præsenile form
end ved den senile form.
Tidlige symptomer

Alzheimers demens udvikler sig langsomt, og det kan være svært at
sige, hvornår sygdommen begyndte. De tidlige symptomer bemærkes
som regel først af de pårørende.
Det demente menneske begynder at få vage hukommelsesproblemer. Det kniber med at huske nylige begivenheder, og han glemmer fx
datoer eller aftaler. Det demente menneske kan et stykke hen ad vejen
383
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dække over disse hukommelsesproblemer. Han får også svært ved at
komme i tanke om og udtale nogle former for ord og konstruere længere indviklede sætninger.
Den demente vil langsomt miste interessen for aktiviteter og hobbyer, som han ellers er gået op i. For eksempel mistede en ældre mand
som et af de første tegn på demens en mangeårig interesse for at
tippe.
Den demente begynder også at indskrænke sine aktiviteter og sin
omgangskreds, fx kan den begyndende demente husmor, som tidligere har holdt store middage, ophøre med dette. Hun vil have det bedst i
vante omgivelser uden for mange mennesker omkring sig. Hun kan
heller ikke leve op til den sædvanlige standard, fordi hun har svært
ved at overskue og planlægge tingene.
Det begynder at knibe med planlægningen og overblikket. Den
demente får svært ved at tage stilling og beslutte sig, når det ikke lige
drejer sig om hverdagens små rutiner. Det medfører alt sammen, at
han er nødt til at holde fast i disse rutiner, og kan derved komme til at
virke lidt rigid og ufleksibel. Han trættes nemt og kan komme til at
virke mut og tvær. Der sker dog også en vis funktionsnedsættelse vedrørende de daglige gøremål, og ofte er det de pårørende, der bemærker dette.
Det er svært, men meget vigtigt af hensyn til evt. medicinsk behandling, at diagnosticere demenssygdommen i dette stadium, da der
er mange differentialdiagnoser, dvs. at der findes andre sygdomme
med nogenlunde de samme symptomer. Det kræver derfor en grundig
udredning for at afgøre, hvilken sygdom der er tale om. Det kan fx i
stedet for dreje sig om depression, konfusion eller en stofskiftesygdom.
Denne tidlige fase af sygdommen varer som regel 1-3 år.
Manifeste symptomer

Efterhånden som demensprocessen skrider fremad, vil flere intellektuelle og kognitive funktioner blive berørt. Der er tale om:
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fa,

Tænkning

fa,

Koncentration

fa,

Hukommelse

fa,

Sprog

fa,

Orientering

fa,

Genkendelse og genkaldelse

Tænkning

Nogle meget karakteristiske symptomer på demens knytter sig til
tænkningen. Tankegangen bliver usammenhængende og brudstykkeagtig.
Evnen til abstrakt tænkning svækkes. Det demente menneske får
svært ved at knytte en tankeforbindelse med en anden. Han vil således ikke længere kunne forstå og tolke ordsprog, da tænkningen er
meget konkret. Hvis man til demente siger: "Du skal ikke græde over
spildt mælk", vil han måske svare: "Jeg har da ikke spildt mælk".
Evnen til logisk tænkning og problemløsning svækkes også. Den
demente kan ikke drage logiske slutninger eller overskue en problemstilling og se løsninger.
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Koncentration

Det demente menneskes evne til at fastholde opmærksomheden i en
situation forringes. Han kan ikke længere skelne væsentligt fra uvæsentligt. Samtidig vil hans evne til at koncentrere sig blive ringere. I
et fremskredent demensforløb kan opmærksomhed og koncentration
måske kun fastholdes i ganske få sekunder. Den demente kan derfor
ikke sidde stille og spise sin mad eller koncentrere sig om personlig
hygiejne.
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Hukommelse

Hukommelsen bliver væsentligt forringet. Den kan deles op i arbejdshukommelse (eller korttidshukommelse) og langtidshukommelse.
Først går det ud over arbejdshukommelsen. I arbejdshukommelsen
huskes det, der sker i nuet, og det, der netop er sket. Det demente
menneske vil få svært ved at huske, hvad der netop er sket. Konsekvensen kan blive, at nogle demente har en hukommelse, som kun
rækker ganske få sekunder. Det kan medføre, at det samme spørgsmål, fx "hvor er min kone", bliver stillet igen og igen med få sekunders mellemrum. Den demente husker kun svaret i ganske få sekunder.
Langtidshukommelsen indeholder både erindringer, der har fundet sted for forholdsvis nylig, fx hvad der er sket i går, og erindringer,
der ligger længere og langt tilbage i livet. Den del af langtidshukommelsen, der indeholder erindringer, der har fundet sted for nylig, bliver først berørt.
Efterhånden forringes den del af langtidshukommelsen, som indeholder erindringer fra tidligere i livet også. Mange år af den dementes
liv kan mere eller mindre forsvinde fra hukommelsen. Man vil i den
situation kunne opleve en 90-årig kalde på sin mor, og som er bange
for at komme for sent i skole. Han vil kun huske få ting fra sit liv, og
sammenhængen i erindringerne er brudt. Man taler om, at den demente har hukommelses-øer.
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Disse få hukommelses-øer kan det demente menneske tale om igen og
igen, og han kan kun afledes i ganske korte øjeblikke. Det kaldes persevererende tale. Ved persevererende tale forstås en stadig gentagelse
af ord, oplevelser eller temaer trods nye påvirkninger.
Ordforrådet bliver efterhånden meget reduceret, sætningerne bliver simple og ofte er den demente ikke i stand til at fuldføre en sætning' når han er begyndt på den. Han siger måske kun enkelte ord
eller brudstykker af sætninger.
Den demente får også ordmobiliseringsbesvær, dvs. han får svært
ved at finde det rigtige ord. Han kan fx beskrive en vase som stram i
stedet for smal. Et andet eksempel kan ses i en samtale med en
dement mand om at flytte på plejehjem. Under samtalen glemmer
han ordet plejehjem og siger: "Jeg vil ikke på ... på ... på museum."
Nogle demenseksperter mener, at det er navneord, der først forsvinder fra hukommelsen. Det demente menneske vil omskrive sætningen for at forklare sig. En stok bliver til "den, man går med" eller
koppen til "den, man drikker af".
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Orientering

Man oplever ofte, at det demente menneske ikke er orienteret i tid.
Han ved ikke, hvor gammel han er, og hvilken dato, måned og år det
er. En 80-årig kan således være overbevist om, at han er 25 år. Man
kan ikke oplyse om årstal m.v. for at få den demente til at regne ud,
hvor gammel han egentlig er. Han har mistet evnen til denne form for
logisk tænkning. Evnen til at regne lider også skade tidligt i et Alzheimerforløb.
Lidt senere i demensforløbet mister han også orienteringsevnen i
forhold til sted. Når den demente befinder sig i fremmede omgivelser,
vil han ikke vide, hvor han er henne. Selvom social- og sundhedsassistenten fortæller ham det, glemmer han det lynhurtigt igen. I et
fremskredent demensforløb kan den demente måske heller ikke længere kende sit hjem.
Evnen til at huske egne data, dvs. eget navn, bevares forholdsvis
langt hen i et demensforløb.

Genkaldelse

på grund af den svækkede hukommelse kan det demente menneske få
problemer med at genkalde erindringer. Ved samtale om datteren ved
den demente ikke, hvem hun er, men ved synet af hende kan han genkende hende. Evnen til genkendelse kan den demente også miste i
demensforløbet. Det er meget smertefuldt for den pårørende at opleve, at fx hans mor ikke længere kan genkende ham og ikke ved, hvem
han er.
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Neurologiske symptomer

på grund af den fremadskridende hjerneskade får det demente menneske efterhånden også neurologiske symptomer. Det drejer sig om:
~a,

Afasi

ea, Apraksi

en

ea, Agnosi
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Afasi

Der kan opstå både impressiv og ekspressiv afasi. Ved impressiv afasi
har det demente menneske helt eller delvist mistet evnen til at forstå,
hvad andre mennesker siger. Ved ekspressiv afasi har han helt eller
delvist mistet evnen til at udtrykke sig i ord.
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Apraksi

Agnosi

Mange demente får også apraksi. på grund af hjerneskaden mister det
demente menneske evnen til at udføre motoriske aktiviteter. Man vil
da opleve, at den demente ikke længere er i stand til selv at tage tøj
på, at spise m.v. Hvis han selv forsøger at tage tøj på, vil han fx tage
skjorten på benene. Den demente kan godt bevare evnen til at udføre
forskellige sammensatte handlinger, mens evnen til at udføre andre
simple handlinger kan være skadet.
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Agnosi er yderligere et neurologisk symptom, der kan sætte ind, efterhånden som sygdommen udvikler sig. Det demente menneske mister
da evnen til at identificere og tolke sanseindtryk. Han tolker fx papirkurven som et toilet eller rører rundt i kaffen med wienerbrødet i den
tro, at det er en teske.
I praksis kan det være meget svært at vurdere, om sådanne handlinger skyldes apraksi eller agnosi.
Følelsesliv

Hvor der for det demente menneske sker en reduktion i den intellektuelle kapacitet, sker det ikke tilsvarende i følelseslivet. Den demente
føler lige så intenst somjkke-demente. Han bliver lige så angst, vred
og skamfuld over at blive irettesat og lige så glad som andre mennesker for, at nogen tager sig af ham.
Men den demente får andre ændringer i følelseslivet som følge af
demensen. Når verden omkring ham bliver uforståelig, falder angsttærsklen. Den demente bliver derfor meget nemt angst og dermed
også lettere irritabel og vred. Det kan føre til en egentlig fjendtlig
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holdning, hvor den demente ikke vil hjælpes op af sengen, ikke vil
vaskes m.v.
Nogle demente bliver nærmest apatiske, dvs. de virker sløve, ligeglade og viljeløse. Andre bliver opstemte.
Personlighed
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Personlighedstrækkene kan blive mere tydelige i et demensforløb. Har
det demente menneske livet igennem fx været nervøs eller mistroisk,
vil disse personlighedstræk forstærkes. Et nervøst menneske kan i sin
demenstilstand ofte være præget af stærk angst, uro og rastløshed.
Han kan da blive meget kontaktsøgende, fordi kontakten dæmper
angsten.
Den demente vil få svært ved at vurdere situationen og ved at
finde ud af normerne for normal opførsel. Han mangler dømmekraft,
både i forhold til omverdenen og i forhold til sig selv. Det kan føre til
en mere eller mindre hæmningsløs adfærd. Den demente kan fx give
udtryk for alle sine tanker og kalde familie og venner for fede, luddere m.v. Han kan virke grov og uforskammet. Han kan fx også begynde
at tage tøjet af i fuld offentlighed. Familien vil opfatte det som en personlighedsændring, fordi den demente gør og siger ting, han før sygdommens indtræden ellers aldrig ville have fundet på.
Skader i pandelapperne

Nogle demente mennesker med skader i pandelapperne vil få en
svært afvigende adfærd. Den demente kan i udtalt grad mangle situationsfornemmelse og være styret af impulser. på ganske lille foranledning bliver han måske pludselig vred, råber og slår. Han kan måske
heller ikke styre sine seksuelle impulser og gør åbenlyst tilnærmelser,
tager på eller kysser andre mennesker. Han kan måske også have mistet kontrollen over fødeindtagelse og spiser ganske uhæmmet på en
meget grådig måde. Du må huske på, at dette skyldes en hjerneskade
og ikke dårlig opdragelse.

o

•

Arsager
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Alzheimers demens udvikles som følge af, at neuroner og især deres
dendritter og derved synapser nedbrydes, degenereres. Det fører til
mindsket hjernevægt, udvidede hjerneventrikler og svind af den grå
hjernesubstans.
Man kender ikke årsagen eller årsagerne til Alzheimers demens.

Man mener, at Alzheimers demens til en vis grad er arvelig. Risikoen
for udvikling af Alzheimers demens øges ved stigende alder. Sygdommen forekommer hyppigere hos kvinder end hos mænd.
De første tegn på Alzheimers demens er beskrevet under tidlige
symptomer på demens. I anden fase, som varer ca. 2-6 år, ser man
ofte også psykotiske symptomer. Efterhånden som demenstilstanden
udvikler sig, vil den dementes konfusionstærskel blive lavere. Der skal
ikke meget til, fx kun obstipation, før han bliver konfus (se kapitel I?
om delirium, akut organisk psykosyndrom).
I tredje fase, som varer 1-3 år, vil den demente være præget af
svær hjerneskade med mange neurologiske symptomer. Man kan bl.a.
se ophør af gangfunktion. på grund af spiseproblemer bliver den demente meget afmagret. Han vil ofte dø af tilstødende sygdomme, fx
infektion. Sker dette ikke, vil han til sidst dø af sin demens.
Da sygdommen ikke kan helbredes og på trods af en evt. sygdomsforhalende behandling vil skride fremad, progrediere, bliver støtten til
det demente menneske særdeles vigtig (se kapitel 12 om støtte ved
demens).
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Alzheimers demens kan ikke helbredes, men igennem de senere år
har der været forsket meget i at udvikle lægemidler, der kan udsætte
eller forhale den fremadskridende sygdomsproces. Den medicinske
behandling skal iværksættes tidligt i sygdomsforløbet for at have den
sygdomsforhalende virkning. Derfor er det vigtigt, at Alzheimers sygdom diagnosticeres meget tidligt. Man mener, at medicinen kan forsinke sygdomsudviklingen i et til to år.
Visse følgetilstande af demenssygdommen kan også behandles.
Det drejer sig fx om psykotiske følgesymptomer, som kan behandles
med antipsykotika, angst, som kan behandles med benzodiazepiner,
og depression, som kan behandles med antidepressiv medicin (se
kapitel 26 om psykofarmakologi).

Vaskulær demens
Ved vaskulær demens forstås en række demensformer, der er opstået
som følge af forstyrrelser i hjernens blodcirkulation. Blandt andet
demens som følge af hjerneinfarkt eller multiinfarkter i hjernen og
hjerneblødning. Ved infarkt forstås tilstopning af en arterie og derved
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nedsat eller ophørt blodforsyning af det væv, der får tilført blod fra
arterien. Ved multiinfarkter forstås en række små infarkter i hjernen.
En hjerneblødning opstår som følge af en bristet arterie i hjernen,
hvilket medfører beskadigelse af hjernevævet.
Vaskulær demens er den næsthyppigste årsag til demens. Sygdommen kan opstå i alle aldre, men er langt hyppigst hos den ældre del af
befolkningen.
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Symptomer

Symptomerne på vaskulær demens kan være meget forskellige fra
person til person. Det afhænger af, hvor i hjernen hjerneskaden er
lokaliseret. Mange af symptomerne på vaskulær demens er dog knyttet til de samme intellektuelle og kognitive funktioner som ved Alzheimers demens. Det demente menneske får hukommelsesproblemer,
symptomer knyttet til tænkning, opmærksomhed og koncentration,
følelsesliv og personlighed samt neurologiske symptomer.
I modsætning til Alzheimers demens sætter vaskulær demens akut
ind, fordi der er tale om pludselig opstået hjerneskade. Demenstilstanden vil oftest forværres i spring, men kan dog også være jævnt
fremadskridende. Afasi, apraksi og agnosi opstår som regel tidligt i
demensforløbet som følge af hjerneskaden.
o

Arsager
Der er adskillige årsager og risikofaktorer til, at der kan opstå en vaskulær demens. Her skal nævnes nogle få:
~

Blodpropper, tromboser og/eller embolier

~

Blødning i hjernen

~ Åreforkalkning
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~

Forhøjet blodtryk

~

Sukkersyge, diabetes mellitus

~

Overvægt

~

Rygning

Behandling
Sygdommen kan som regel ikke behandles og helbredes. I første omgang forsøger man, hvis det kan lade sig gøre, at behandle og reducere den hjerneskade, der har ført til demens. Efterfølgende er det ofte
muligt at behandle nogle af de tilstande, der giver øget risiko for nye
vaskulære skader i hjernen. Forhøjet blodtryk kan fx behandles med
blodtryksnedsættende medicin.
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Mennesket med vaskulær demens vil sandsynligvis have andre sygdomme som følge af forhøjet blodtryk, åreforkalkning m.v., og han
dør ofte som følge af dem. Som oftest dør det demente menneske
inden fem år, efter demensens opståen.
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Pseudodemens
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Der findes sygdomme eller tilstande, hvis billede minder meget om
demens, men som ikke er det. Ved den diagnostiske udredning kan
man ingen fysiske årsager finde til "demensen". Det vil sige, at der fx
ikke er tale om egentlige demenssygdomme som fx Alzheimers eller
vaskulær demens, ej heller stofskiftesygdomme, blødning mellem
hjernehinderne eller andre fysiske sygdomme, som kan give demenslignende symptomer. Der er således en psykisk årsag til symptomerne.
Disse tilstande kaldes pseudodemens. Depressiv pseudodemens er
den mest udbredte. Det er vigtigt, at det demente menneske bliver rigtigt diagnosticeret, fordi pseudodemens ofte kan behandles og den
demente helbredes. Behandlingen rettes mod den psykiske sygdom,
der er årsag til den opståede pseudodemens.
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ea,

Alzheimers demens:

• Alzheimers demens er den hyppigste demensform
•
ea,

...;o;o

ea,

Z

Den senile form sætter ind efter 65-års-alderen

Tidlige symptomer på Alzheimers demens:

•

Det demente menneske får vage hukommelsesproblemer

•

Han mister interessen for aktiviteter og hobbyer

•

Han får svært ved at overskue og planlægge tingene

•

Han trættes nemt

•

Der sker en vis funktionsnedsættelse vedrørende de daglige gøremål.

Manifeste symptomer på Alzheimers demens:

• Tankegangen bliver usammenhængende og brudstykkeagtig
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•

Evnen til abstrakt og logisk tænkning forringes

Cl

•

Evnen til at fastholde opmærksomhed og koncentration forringes

Z

• Arbejds- og langtidshukommelsen forringes
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•

Der opstår persevererende tankegang og tale

\Il

•

Der opstår ordmobiliseringsbesvær, og ordforrådet bliver reduceret

;O;

•

Det demente menneske er ikke orienteret i tid og sted
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•

Evnen til genkaldelse og genkendelse forringes

...O

•

Der opstår afasi, apraksi og agnosi.
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Vaskulær demens:

• Opstår som følge af forstyrrelser i hjernens blodcirkulation
• Symptomerne er hukommelsesproblemer, symptomer knyttet til tænkning, opmærksomhed og koncentration, følelsesliv og personlighed
samt neurologiske symptomer
• Vaskulær demens sætter som regel akut ind og forværres i spring
• Afasi, apraksi og agnosi opstår som regel tidligt idemensforløbet.
ea,

Pseudodemens:

•

Pseudodemens har en psykisk årsag, der kan behandles og personen
derved helbredes.

392

Kapitel 17.

Delirium, akut organisk
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Kapitel 17.

Delirium, akut organisk
psykosyndrom
Delirium er den hyppigste form for psykose. Sygdommen udvikles
akut og skyldes en påvirkning af centralnervesystemet, der medfører
en psykotisk tilstand. Der kan fx være tale om, at en urinvejsinfektion,
væskemangel, abstinenser eller hyperaktivitet pga. mani forårsager
psykosen. Tilstanden har mange navne og bliver også kaldt akut organisk psykosyndrom, delir, konfusion og forvirringstilstand. Man kan
møde den hos alle aldersgrupper, både hos det lille barn, der fx på
grund af høj feber ser syner, og hos gamle mennesker, der fx efter en
operation bliver psykotiske. Man regner med, at ca. 10% af de patienter, der er indlagt på somatiske hospitalsafdelinger, udvikler delirium.
Hos ældre er risikoen 10-15 %. Jo højere alder, jo større risiko. Men
social- og sundhedsassistenten møder også det delirøse menneske
mange andre steder, fx i hjemmeplejen, på plejehjem, i socialpsykiatriske institutioner og på psykiatriske afdelinger.
Til det delirøse menneske ydes angstdæmpende støtte og jeg-støtte, da han er meget angst og psykotisk (se kapitel 8 om støtte ved
angst og kapitel 9 om støtte ved psykoser). Den specifikke støtte til det
delirøse menneske er beskrevet i kapitel 11 om støtte ved mani og
kapitel 13 om støtte ved misbrug.
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Sygdommens intensitet
Delirium varer som regel fra nogle få timer til nogle få dage, men kan
i sjældne tilfælde vare i flere måneder. Hos ganske få bliver tilstanden
kronisk. Der er så ikke længere tale om akut organisk psykosyndrom,
men om kronisk organisk psykosyndrom.
Delirium svinger i intensitet. Det delirøse menneske kan have
perioder, hvor han er nogenlunde klar, opmærksom og koncentreret,
for minutter eller timer efter at være svært psykotisk med svigtende
opmærksomhed og desQrientering. Denne vekslen mellem psykose og
ikke-psykose kan svinge mange gange i løbet af døgnet.
Man kan skelne mellem tre grader af delirium:

ea.. Begyndende delirium
ea.. Delirium
ea.. Akut delirium
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Begyndende delirium

-....
C

...m
;Ill

C

s:

:I>

"....
C

O
;Ill

"

Ved udvikling af en delirøs tilstand kan man observere flere tidlige
symptomer på tilstanden. I den tidlige fase vil det delirøse menneske
få ændret søvnmønster og døgnrytme. Han kan virke opkørt, eksalteret, og sove meget lidt og afbrudt. Man ser ofte mareridt hos den delirøse i den tidlige fase. Der sker kortvarige svigt i opmærksomheden,
hvor den delirøse virker distræt og nemt taber tråden i samtale og
andre gøremål. Andre kan virke sløve og falder let hen. I aften- og
nattetimerne kan det knibe med orienteringen, og korttidshukommelsen bliver usikker. Samtidig hermed ses ofte en øget irritabilitet.
Det er vigtigt, at personalet er opmærksom på disse tidlige symptomer, idet man skal gribe ind med både behandling og støtte i forsøget
på at forebygge, at der udvikles delirium. Sker det ikke, er der endnu
større risiko for, at der udvikles et egentligt delirium. Behandlingen af
delirium er beskrevet sidst i dette kapitel.
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Symptomer på delirium
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Der er en samling symptomer, som er karakteristiske for delirium.
Disse symptomer er:

s:
~

Bevidsthedsforstyrrelser

~

Perceptionsforstyrrelser og dermed forbundne vrangforestillinger

~

Forstyrrelser i hukommelse og orientering

~

Fysiske symptomer

Bevidsthedsforstyrrelser

Nogle delirøse virker sløve, mens andre er meget aktive, urolige,
rodende og pillende. Det delirøse menneskes tankegang og tale er
usammenhængenqe, og han skifter hurtigt fra emne til emne. Han
kan ikke skelne væsentligt fra uvæsentligt og lader sig nemt forstyrre
både af stimuli fra omverdenen og af stimuli fra sin egen fantasi.
Opmærksomheden og koncentrationen er svækket, og han kan ikke
samle sig om målrettede handlinger. Mange delirøse kan fx ikke selv
dække deres grundlæggende behov.
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Perceptionsforstyrrelser

Ved perception forstås opfattelse og tolkning af sanseindtryk. Forstyrrelser i perceptionen medfører illusioner og hallucinationer. Ved illusioner fejlfortolker det delirøse menneske reelle sanseindtryk, fx kan
buler i dynen blive tolket som hjorte, der kommer springende. Da tidsog stedsoplevelsen også er forstyrret, kan personalet blive forvekslet
med familiemedlemmer eller andre. Derudover kan den delirøse få
hallucinationer. Det sker for ca. 50%. Især synshallucinationer er et
meget karakteristisk symptom for delirium. Den delirøse kan fx fortælle om hunde, der løber rundt i lokalet, om små rockere, der hænger på knager, om kryb og djævle m.v. Disse hallucinationer opleves
som rædselsvækkende og uhyggelige, og den delirøse kan blive svært
angst og panikslagen. Han kan finde på at flygte fra synerne eller gå
til angreb på uskyldige mennesker, fordi de opleves som forfølgere,
mordere og lignende. Dermed har den delirøse også vrangforestillinger. Vrangforestillinger, især forfølgelsesforestillinger, opstår som
oftest i forlængelse af hallucinationerne. Hallucinationerne og vrangforestillingerne kan blive så voldsomme, at den delirøse helt mister
kontakten til virkeligheden.
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Forstyrrelser i hukommelse og orientering

Det delirøse menneske vil især have en svækkelse af arbejdshukommelsen. Han vil ikke kunne huske hændelser og situationer, der er
sket for nylig. Hvis man fx beder ham om at gå ud på badeværelset og
vaske sig, vil han have glemt det, inden han når derud. Han er ikke
orienteret i tid og ofte heller ikke i sted. Han kender ikke tidspunktet
på dagen, datoen og muligvis heller ikke måneden. Hvis han er indlagt på hospital, vil han formentlig ikke kunne orientere sig om, hvor
han er. Måske vil han tro, at han er hjemme, på arbejde eller lignende.
Når tilstanden er ovre, vil de fleste delirøse have amnesi for perioden. Det vil sige, at de ikke kan huske, hvad der er sket i perioden omkring den delirøse tilstand. De vil måske undre sig over, hvad der er
sket, og hvordan det mon kan være. Enkelte husker nogle af hallucinationerne, men som regel ikke ret meget af, hvad der ellers er sket.
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Fysiske symptomer

De fysiske symptomer ved delirium er:
?a,

Forøget hjerteaktion, som viser sig ved forhøjet puls

?a,

Forhøjet blodtryk

?a,

Forøget vejrtrækningsfrekvens

?a,

Forhøjet temperatur

-....

?a,

Sved
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Rysten, trernor
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Det er personalets opgave at observere det delirøse menneske. Som
regel vil man måle puls, blodtryk, vejrtrækningsfrekvens og temperatur en gang i timen. Derudover observeres sved og tremor. Hvis symptomerne forværres, vil observationen intensiveres. Ud over de nævnte
fysiske symptomer skal den delirøse også observeres for de øvrige
symptomer på delirium og for symptomer på "stille delirium" og akut
delirium.
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Symptomer på "stille delirium"
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Nogle mennesker, især ældre, kan udvikle "stille delirium". Den pågældende bliver stille, fjern og svær at få kontakt med. Han er psykotisk med hallucinationer og evt. vrangforestillinger, men reagerer
indad og ikke udad. Denne tilstand er lige så pinefuld og alvorlig, som
hvis han reagerede udad.

Akut delirium
En tilstand med delirium kan udvikle sig til akut delirium. Det vil sige,
at det delirøse menneske ud over symptomerne på den delirøse tilstand:
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?a-

Er hyperaktiv

?a-

Har spise- og drikkevægring

?a-

Ikke sover

?a-

Har elektrolytforstyrrelser

?a-

Har meget forhøjet puls, blodtryk, vejrtrækningsfrekvens og
temperatur

II
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Denne tilstand er livstruende og skal straks behandles.
o

Arsager
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Årsagerne til delirium er mangfoldige, og der kan godt være tale om
flere årsager på samme tid. Der er nogle forhold, der øger risikoen for
udvikling af delirium. Det drejer sig om høj alder, over 65 år, afhængighed af alkohol og beroligende medicin eller sovemedicin samt hjerneskade.
Årsagerne kan inddeles i sygdomsudløsende faktorer og organiske
årsager.
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Sygdomsudløsende faktorer

3:

Som sygdomsudløsende faktorer kan nævnes psykologisk stress,
manglende søvn og mangel på stimuli.
Psykologisk stress kan komme af voldsomme oplevelser, som den
pågældende ikke kan bearbejde, og som medfører en stressreaktion i
organismen. Man mener også, at smerter kan være en udløsende årsag.
Manglende søvn i mange timer, dvs. 40 timer eller derover, fører
også til stressreaktioner i organismen, som kan være den udløsende
faktor for udvikling af delirium.
Man mener, at mangel på stimuli kan udløse delirium. Der er særlig stor risiko, hvis et menneske gennem længere tid ligger på enestue
eller på anden måde er isoleret fra hverdagens sanseindtryk. I denne
forbindelse taler man også om intensivt delir. Det vil sige udvikling af
delirium som følge af at være indlagt på intensivafdeling eller få
intensiv behandling. Der er dog ingen beviser for, at det intensive
miljø i sig selv kan udløse delirium.
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Organiske årsager til delirium

De organiske årsager til delirium er uendelig mange. For nemheds
skyld kan de deles op i:

ea.. Dehydrering
ea.. Abstinenstilstand, fx
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• Alkoholabstinens
• Medicinabstinens

ea.. Forgiftninger, fx
• Udefrakommende, fx medicin, kulilte og opløsningsmidler
• Indefrakommende, fx infektioner, leverinsufficiens, respirationsinsufficiens og elektrolytforstyrrelser

ea.. Sygdomme i hjernen, fx
•
•
•
•

Epilepsi
Meningitis
Kraniebrud
Hjernetumorer

ea.. Ydre fysiske omstændigheder, fx
• Hedeslag
• For lav temperatur
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Behandling
Behandlingen skal altid rettes mod den eller de udløsende årsager.
Skyldes tilstanden en infektion, behandles infektionen, skyldes tilstanden dehydrering, gives der væske og så fremdeles. I takt med at
sygdommen behandles, vil tilstanden som regel forsvinde.
Mange delirøse mennesker får beroligende medicin, som oftest
benzodiazepiner. Det gælder især de meget urolige. Den beroligende
medicin fjerner ikke årsagen til deliret.
Ud over at behandle årsagen, hvis man kender den, behandles det
akutte delirium med store doser beroligende medicin. Det er en livstruende tilstand, der opstår som følge af hyperaktivitet og dermed
også mangel på søvn. Det gælder derfor om at få den delirøse til at
sove for at bryde en livstruende tilstand. For at bringe den delirøse til
ro kan det, ud over den medicinske behandling, blive nødvendigt at
skærme og måske bæltefiksere ham. Bæltefiksering må kun finde sted,
hvis den delirøse er indlagt i psykiatrisk regi.
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Derudover behandles nogle delirøse med antipsykotisk medicin (se
kapitel 26 om psykofarmakologi). Denne behandling er dog ikke nær
så effektiv som den årsagsrettede behandling og kan aldrig erstatte
behandlingen af årsagen til det delirøse menneskes tilstand.
I yderste nødstilfælde gives der akut elektrostimulation for at
bryde den delirøse tilstand (se kapitel 10 om støtte ved depression).

Prognose
Prognosen for delirium er god, selvom akut delirium er en livstruende tilstand. De fleste bliver behandlet og derved helbredt for deliret.
Visse bagvedliggende tilstande eller sygdomme kan dog være svære at
behandle, fx en hjernetumor. Derved bliver det også svært at behandle den delirøse tilstand. Dødeligheden ved delirium formodes at være
20-60%, afhængigt af den pågældendes alder og den bagvedliggende
tilstand eller sygdom. Det er således ikke altid deliret, den pågældende dør af, men årsagen til deliret.
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ea,

Delirium er den hyppigste form for psykose
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ea,

Sygdommen kan ses hos alle aldersgrupper
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ea,

Sygdommen varer som regel fra nogle få timer til nogle få dage

ea,

Sygdommen svinger i intensitet.

ea,

Symptomer på begyndende delirium er:
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• Ændret søvn mønster og døgnrytme
•

Mareridt

•

Svigt i opmærksomhed

•

Det delirøse menneske virker distræt

•

Orienteringen og korttidshukommelsen bliver usikker

• øget irritabilitet.

ea,

Symptomer på delirium .

•

Nogle delirøse virker sløve, andre hyperaktive

•

Usammenhængende tankegang og tale

•

Svækket opmærksomhed og koncentration

•

Illusioner

•

Hallucinationer, især på synet

•

Forfølgelsesforestillinger, som oftest i forlængelse af hallucinationerne
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•

Stærk til panisk angst

•

Svækket korttidshukommelse

•

Manglende orientering i tid og sted

• Amnesi for perioden
• Ved stille delirium er det delirøse menneske stille, fjern og svær at få
kontakt med.
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Symptomer på akut delirium
Ud over symptomerne på delirium er der følgende symptomer
•

Hyperaktivitet

•

Spise- og drikkevægring
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•

Det delirøse menneske sover ikke

:!i:

•
•

Elektrolytforstyrrelser
Meget forhøjet puls, blodtryk, vejrtrækningsfrekvens og temperatur.
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Skizofreni

Kapitel 18.

Skizofreni er en psykotisk tilstand, der er kendetegnet ved forstyrrelser i:
~

Tankegangen

~

Følelseslivet

~

Evnen til kontakt og kommunikation

~

Evnen til at handle og fungere socialt

~

Ændringer i opfattelsen af virkeligheden
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Skizofreni er en meget alvorlig psykiatrisk lidelse. Både på det menneskelige, men også på det samfundsmæssige plan. Over halvdelen af
alle psykiatriske sengepladser er belagt med skizofrene mennesker, og
samfundsøkonomisk overstiger de samlede udgifter forbundet med
denne lidelse de udgifter, der er forbundet med hjerte-kar-sygdomme.
Dette skyldes bl.a., at sygdommen debuterer i ungdommen, og derfor
varer de samfundsmæssige udgifter forbundet med lidelsen ved i
mange år.
Et skizofrent menneske har nogle symptomer på skizofreni, men
ingen har alle symptomerne. Der er tale om en enorm mangfoldighed
af symptomer, som har en forskellig og varierende fremtrædelsesform. Mennesker med skizofreni er derfor meget forskellige, primært
fordi alle mennesker jo er enestående individer, dernæst fordi symptomerne er forskelligt sammensat og af forskellig sværhedsgrad. Symptomerne kan også forandre sig over tid i løbet af livet. Symptomerne
deles ind i:
~

Grundsymptomer
Ekspressive ("objektive") grundsymptomer
Subjektive grundsymptomer

~

Psykotiske symptomer

~

Andre psykiatriske symptomer
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Symptomerne lapper ofte over hinanden, og det kan derfor være
meget vanskeligt at sige, om et symptom hører til i den ene eller den
anden "gruppe".
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Grundsymptomer
Med grundsymptomer forstås symptomer, der er grundlæggende og
typiske for skizofreni. Disse grundsymptomer varer ved hele livet,
men kan være til stede i varierende grad. Dette skal ses i modsætning
til de psykotiske symptomer, som ikke nødvendigvis altid er til stede.
Grundsymptomerne regnes ikke for at være af psykotisk dybde. Men
stiger intensiteten, så symptomet derved bliver mere voldsomt og
markant, vil grundsymptomet også kunne kategoriseres under psykotiske symptomer, altså som en vrangforestilling, en hallucination eller
et katatont symptom (se senere i kapitlet).
Grundsymptomerne deles ind i ekspressive og subjektive grundsymptomer.
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Ekspressive grundsymptomer
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De ekspressive grundsymptomer kan iagttages af andre. Det vil sige,
at det er symptomer, der kan observeres af personale og andre. Symptomerne viser sig i det skizofrene menneskes adfærd og i interaktionen mellem det skizofrene menneske og andre mennesker. De ekspressive grundsymptomer deles ind i:

Autisme
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ea,

Autisme

ea,

Affektforstyrrelser

ea,

Formelle tankeforstyrrelser

Autisme er kendetegnet ved en ændring i den meget grundlæggende
og basale relation, der er mellem det enkelte menneske og omverden.
Det autistiske skizofrene menneskes grundlæggende bevidsthed om,
opfattelse af og forståelse for, hvordan "verden hænger sammen", er
brudt sammen. Alle mennesker har udviklet en nogenlunde ens forståelse for, hvordan "verden hænger sammen". Denne førforståelse
bruges i vurderingen af nye situationer. Men fungerer denne førforståelse ikke, opstår symptomet autisme. Den autistiske skizofrene får
derfor svært ved at skelne det relevante fra det irrelevante og det
sandsynlige fra det usandsynlige. Han vil ligeledes have svært ved at
vurdere, hvad der er passende og upassende, og derved fremkommer
den mangelfulde situationsfornemmelse, der ofte kan observeres hos
skizofrene mennesker.
Autismen kan også medføre, at den skizofrene får tendens til social
tilbagetrækning, fordi han oplever, at samværet med andre er bela-

stende. Han har kontaktvanskeligheder og især dårlig emotionel kontakt. Han har svært ved at omgås andre på en naturlig og ubesværet
måde. Du vil have en oplevelse af, at hans medleven, hans følelsesmæssige engagement i samtaleemner og i relationen til dig, er skadet.
Du vil opleve kontakten med ham som meget formel. Mange skizofrene med autistiske træk har en anden opfattelse af, hvilke værdier der
er vigtige i tilværelsen, end de fleste andre mennesker. For eksempel
oplevede en skizofren mand, at det var langt vigtigere at stå på
Hovedbanegården i København de fleste af døgnets timer og notere
lokomotivmærker og -numre end at få opfyldt de grundlæggende
behov som mad, drikke, søvn m.v.
Autismen giver sig på denne måde til kende både på det kognitive,
det affektive og det handlingsmæssige område. Og netop på grund af
autismen vil den skizofrene have en mangelfuld forståelse for autismen, og hvad den medfører. Han vil således ofte være utilbøjelig til at
lade sig påvirke af andres opfattelse og holdning.
Affekt
forstyrrelser

Formelle

tankeforstyrrelser
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Mange skizofrene mennesker får affektforstyrrelser, dvs. forstyrrelser
i følelseslivet. I forbindelse med udbrud af sygdommen ser man ofte
en følelsesmæssig ændring i forhold til tidligere. Det skizofrene menneske mister lyst, energi, initiativ og vitalitet. Han kan miste interessen for forskellige interesser og hobbyer og kan få pludselige og umotiverede affektudbrud, fx vrede. Han går i stå, foretager sig ikke
noget, sover til langt op ad dagen, så døgnrytmen ændres, og bliver
måske også ligeglad med sin personlige hygiejne.
Den skizofrenes måde at vise affekt på kan også ændres. Det viser
sig bl.a. ved, at mimik, blikkontakt, gestikulation og kropssprog ikke
hænger sammen med det følelsesmæssige indhold i kommunikationen. Hos mange skizofrene mangler det følelsesmæssige medsving,
som man kunne forvente i forhold til emnet, der tales om. Det kan
skyldes en indsnævret eller flad affekt, hvor følelserne ikke påvirkes af
det, der tales om. Den skizofrene kan også vise inadækvat affekt, det
vil sige, at han viser andre følelser, end dem man ville forvente i forhold til emnet. For eksempel kan han give sig til at grine, samtidig
med at han taler om eller oplever noget sørgeligt.
Når et menneske har tankeforstyrrelser, er der tale om en forstyrret
måde at tænke på. Tankeforstyrrelser drejer sig om, hvordan det skizofrene menneske tænker (formen), og ikke hvad han tænker (indholdet). Forstyrrelser i tankeindhold er ensbetydende med vrangforestillinger og beskrives senere i dette kapitel i afsnittet om vrangforestillinger.
Tankeforstyrrelser kaldes også nogle gange for sprogforstyrrelser,
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da tankerne udtrykkes gennem sproget (både det verbale og det nonverbale), og det er gennem den skizofrenes sprog, du kan observere,
om han har formelle tankefors$relser. I dette kapitel bliver følgende
formelle tankefors$relser beskrevet:
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Autistisk logik
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?a-

Desorganiseret tænkning

?a-

Autistisk logik

?a-

Semantiske fors$relser

Tænkning og sprog følger som regel nogle generelle regler for, hvordan man tænker og taler. Hos mange skizofrene mennesker er denne
normale organisation af tænkningen og sproget fors$ret. Det kan
bl.a. vise sig som vaghed og afsporinger i sproget.
Når det skizofrene menneskes tankegang er præget af vaghed, vil
der mangle et fokus for kommunikationen. Denne vaghed kan komme
til udtryk som lange, slyngede, omstændelige sætninger uden et
egentligt fokus. Du kan blive meget i tvivl om, hvad budskabet egentlig er. Der mangler fokus og mål med kommunikationen.
Vagheden kan også bestå i, at den skizofrene svarer med korte,
kryptiske svar, der kan forstås på flere måder. Også i sådanne situationer vil du være i tvivl om, hvad budskabet egentlig er.
Når den skizofrenes tankefors$relser viser sig som afsporinger,
vil han have en meget springende tankegang, som kan være meget
svær at følge, nogle gange næsten helt umulig. Han virker usamiet og
får adskillige associationer undervejs i kommunikationen, som gør, at
han springer fra det ene emne til det andet.
Afsporingerne kan også vise sig ved, at den skizofrene svarer forbi
det, der spørges eller tales om.
Hos nogle af de dårligste skizofrene kan afsporingerne blive så
voldsomme, at sætningernes struktur og opbygning helt bliver nedbrudt, og det bliver næsten umuligt at forstå det talte sprog.
Med autistisk logik menes, at det skizofrene menneske har en helt privat og aparte måde qt tænke logisk på. Han drager slutninger og konklusioner ud fra sin helt egen og fors$rede måde at tænke på. Andre
mennesker kan have meget svært ved at følge denne private logik. En
form for privat logik kommer til udtryk i symptomet: del-for-helheden
(pars pro toto). Det vil sige, at det skizofrene menneske sammenknytter enkelte ikke-forbundne detaljer med hinanden for så at forstå dem
som en fælles helhed. For eksempel spurgte en skizofren mand en
social- og sundhedsassistent, hvilket stjernetegn hun var født i. Social-

og sundhedsassistenten svarede "tvillingerne". Hvortil det skizofrene
menneske svarede: "Det er min mor også. Er du min mor?"
Nogle skizofrene har en meget konlaet måde at tænke på. De har
fx svært ved at abstrahere fra ordenes og sætningens bogstavelige
betydning. For eksempel kan de have svært ved at forstå ordsprog. En
ung skizofren mand skulle en dag sammen med sin kontaktperson
gøre sit værelse rent. Kontaktpersonen bad på et tidspunkt den unge
mand om at begynde med at tage panelerne, så ville kontaktpersonen
komme lige om lidt og hjælpe. Få minutter efter henvendte den unge
mand sig til kontaktpersonen og sagde: "Jeg kan ikke få panelerne
af." Dette afspejler en helt privat logik og meget konlaet måde at
tænke på.
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Semantiske
forstyrrelser

Semantik er læren om ords betydning. Når det skizofrene menneske
har semantiske forstyrrelser, viser det sig som forstyrrelser i den
måde, hvorpå den skizofrene forstår og bruger ordene. Der kan bl.a.
være tale om betydningsglidninger og nydannelse af ord, neologismer.
Ved betydningsglidning forstår det skizofrene menneske noget
andet ved ordet end andre. Den egentlige betydning af ordet er gledet
over i en anden betydning for den skizofrene. Der er sjældent tale om
en helt anden betydning, men det lyder nærmest, som om det skizofrene menneskes forståelse af ordet ligger lidt ved siden af andres forståelse. Han anvender ordet i en lidt forkert sammenhæng.
Ved nydannelse af ord er der tale om, at den skizofrene "opfinder"
nye ord, som for ham har en helt bestemt betydning, men som ikke er
en del af det alment gyldige sprog. Og andre mennesker forstår derfor
ikke betydningen af ordet. Den skizofrene kan danne nye ord ved at
sammensætte to eller flere eksisterende ord eller ved en fuldstændig
nydannelse. Den sidste type kan være helt uforståelig. Nogle få meget
langvarigt syge skizofrene kan næsten danne et helt privat sprog, som
kan være meget svært for andre at forstå. En mand fortalte en dag, at
han i nattens løb havde fået "sækkenaderne" (neologisme) skåret
over, og at han derfor skulle behandles med "ekstraktformatmaus"
(neologisme) .
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Subjektive grundsymptomer

De subjektive grundsymptomer er, i modsætning til de ekspressive
grundsymptomer, det skizofrene menneskes egen indre oplevelse af
en række symptomer, som derfor ikke direkte kan observeres i samspillet mellem det skizofrene menneske og andre. Muligvis fortæller
den skizofrene selvom disse oplevelser. Hvis ikke, er du nødt til at
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spørge til symptomerne for at få at vide, om den skizofrene oplever
dem og i hvi1lcen grad. I denne bog beskrives nogle af de subjektive
grundsymptomer, der findes inden for følgende områder:
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Ambivalens

~

Jeg-forstyrrelser

~

Emotionelle forstyrrelser

~

Opmærksomheds- og perceptionsforstyrrelser

~

Kognitive forstyrrelser

<Il

;o;
N

Ambivalens

O
"TI

""

m
Z

Jeg-forstyrrelser
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Ved ambivalens forstås, at personen nærer samtidige og modsatrettede følelser, tanker og impulser på en og samme tid. Det kan give sig til
udtryk ved en vedvarende og diffus ubeslutsomhed. Der kan fx være
tale om at rumme både kærlige og hadefulde følelser og tanker i relation til en person på samme tid. Ambivalensen kan også vise sig som
en dyb tvivl i forhold til ganske banale beslutninger, fx om han skal
besøge familien i weekenden eller foretage sig noget andet i stedet.
Om han skal gå i bad eller ej, om han skal gå ind i spisestuen eller ej
osv. Ambivalensen kan blive så invaliderende for den skizofrene, fordi
den hæmmer ham så voldsomt i forhold til at træffe beslutning om
hverdagsting, at han går helt i stå. Ambivalensen kan føre til en meget
voldsom følelse af usikkerhed, rådvildhed og forvirring.
Alle mennesker har en bevidsthed om og oplevelse af at være en hel
person både i fysisk og psykisk sammenhæng. Vi oplever os selv som
mennesker, der er levende, der føler, tænker, handler, oplever, reflekterer og er fuldt til stede i verden. Dette er en grundlæggende og fundamental bevidsthed om at være til som menneske med alt, hvad det
indebærer, en jeg-oplevelse. Ved skizofreni kan denne jeg-oplevelse
ændres eller indsnævres, så det skizofrene menneske kan have en
meget pinagtig oplevelse af ikke at være et helt menneske, ikke at opleve fuldt ud, ikke at eksistere i samme omfang som andre m.v. Han
kan også få en følelse af indre opløsning, som kan komme til udtryk i
identitetsforstyrrelser både i forhold til køn, udseende og alder.
Jeg-forstyrrelsen kan ligeledes medføre, at den skizofrene ikke kan
skelne mellem "mig og ikke-mig". Det kan give sig udslag i, at han bliver usikker på, hvorvidt hans tanker, følelser og handlinger er hans
egne. Dette symptom kaldes transitivisme. Nogle gange er transitivisme årsag til, at den skizofrene er bange for at komme i bad, tager
mange lag tøj på for at markere sin egen kropsafgrænsning, sover med

tøjet på om natten m.v. Mange skizofrene er også bange for tæt kontakt med andre og især fysisk berøring. Det kan skyldes transitivisme,
hvor den skizofrene kan opleve at "flyde sammen med" den anden.
Emotionelle
forstyrrelser

Opmærksomheds- og
perceptionsforstyrrelser

Kognitive
forstyrrelser

Det skizofrene menneske kan meget hyppigt fortælle, at han føler, at
han ikke har energi til at foretage sig hverdagsting. Energien har forladt ham. Samtidig har han også oplevelsen af, at alting er uden glæde og lyst, anhedoni. Denne mangel på energi, glæde og lyst kan blive
meget pinagtig og kan føre til, at nogle foretager selvskadende handlinger for dog blot at føle noget.
Den skizofrene kan også være plaget af en voldsom angst og katastrofefølelse.
Nogle gange kan den skizofrene fortælle om en oplevelse, der kan
betegnes som "følelsesstorm". Han overvældes af voldsomme følelser,
der veksler mellem angst, skyld, tristhed, sorg, ekstase, kærlighed,
vrede, raseri m.v.
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Opmærksomhed vil sige at rette sin bevidsthed mod en bestemt indre
eller ydre oplevelse. Det kniber for mange skizofrene at fastholde opmærksomheden, og de kan komme til at føle sig ukoncentreret. Derudover kan han have svært ved at flytte sin opmærksomhed fra en
oplevelse, stimulus, til en anden, men kan i stedet have følelsen af at
hænge fast i en ting og ikke kunne slippe den.
Opmærksomhedsforstyrrelser er ofte årsagen til, at det skizofrene
menneske har svært ved at koncentrere sig om samtaler, aktiviteter, at
se tv, læse avis m.v.
Perception betyder opfattelse og tolkning af sanseindtryk. Perceptionsforstyrrelserne kan fx vise sig ved, at den skizofrene oplever, at
lysindtryk ændres, så lyset fx bliver stærkere, svagere eller gråligt.
Lydene kan ændres, så alle lyde fx bliver rungende, meget høje eller
meget svage.
Man kan nogle gange se, at et skizofrent menneske står længe og
spejler sig. Det kan skyldes, at han iagttager, hvordan hans udseende
ændrer sig. For eksempel kan øjnene opleves som døde, ansigtet kan
skifte form m.v. Nogle skizofrene undgår at se sig i spejlet, idet disse
oplevelser virker skræmmende på dem.
De kognitive forstyrrelser knytter sig i denne sammenhæng mest til
det skizofrene menneskes tænkning.
Den skizofrene kan opleve, at irrelevante tanker blander sig i hans
tankerække. Tankerne kommer pludseligt og bryder ind i tankerækken og kan opleves som helt uvedkommende i forhold til det oprindelige tankeindhold. Den skizofrene kan så få oplevelsen af ikke at
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kunne tænke tankerne til ende. Dette symptom kaldes tankeinterferens.
Oplevelsen af tankemylder er også sædvanlig for den skizofrene.
Han føler sig helt "overmandet" af mange forskellige, mærkelige og
uvedkommende tanker og kan opleve, at hjernen er ved at eksplodere. Han er ikke i stand til selv at stoppe dette tankemylder. Klager over
hovedpine kan skyldes tankemylder.
Nogle gange kan den skizofrene komme ud for følelsen af, at tankerne stopper for efter en tid at fortsætte, hvor de slap. Det kaldes
spærring, og i en samtale med den skizofrene kan du observere det
som en pludselig og uforklarlig pause i den skizofrenes tale.
Nogle skizofrene mennesker kan have svært ved at skelne mellem
en tankeforestilling og et sanseindtryk, eller mellem fantasi og erindring. Han kan fx blive i tvivl om, hvorvidt det er noget, han ser, eller
noget, han forestiller sig. Til andre tider ved han måske ikke, om der
er tale om en fantasi eller om en erindring, når han tænker på en oplevelse.

Psykotiske symptomer
Ved psykose er det psykotiske menneske ikke i stand til at realitetsteste tanker og sanseoplevelser. Han har et svigt i evnen til realitetstestning. Psykotiske symptomer opleves ikke som mærkelige eller personlighedsfremmede for det skizofrene menneske. Han har ikke indsigt i eller forståelse for, at symptomerne er sygelige. Den skizofrene
vil derimod opleve grundsymptomerne som personlighedsfremmede.
Det vil sige, at han kan distancere sig fra dem og oplever dem som
mærkelige, og "det kan da ikke passe". Ved skizofreni kan de psykotiske symptomer dels ind i:
~

Vrangforestillinger

?a,

Influensfænomener

~

Hallucinationer

~

Katatone symptomer

Vrangforestillinger
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Vrangforestillingen har for det skizofrene menneske sandhedsværdi,
og han kan ikke overbevises om, at der er tale om en vrangforestilling.

Vrangforestillinger er knyttet til tænkningen, hvorimod hallucinationer er knyttet til en formodet sanseoplevelse. Indholdet i vrangforestillingen har næsten altid noget med den skizofrene at gøre. Det vil
sige, at han er "medspiller" i vrangforestillingen. Den hyppigste vrangforestilling ved skizofreni er forfølgelsesforestillinger, persekutoriske
vrangforestillinger, hvor den skizofrene fx føler sig forfulgt af efterretningstjenesten.
Derudover ses mange andre former for vrangforestillinger. Der kan
være tale om storhedsforestillinger, megalomane vrangforestillinger,
hvor den skizofrene fx mener at være Michael Jackson, eller at han er
overnaturligt begavet og kan løse selv de sværeste matematiske opgaver. Seksuelle og erotiske forestillinger ses også. For eksempel kunne
en kvinde ikke møde op i det distriktspsykiatriske center, da hun ikke
turde gå derhen. Hun mente, at hun ville blive voldtaget adskillige
gange på vej dertil, da viceværten i hendes ejendom var voldsomt
forelsket i hende. Hypokondre og somatiske vrangforestillinger kan
vise sig ved, at den skizofrene mener at have fremmedlegemer eller
måske invasion af små dyr i kroppen. For eksempel mente en skizofren ung mand, at han havde fået indopereret en helikopterpropel i
hjernen.
Der vil som oftest være tale om en blanding af symptomer. Dels
forskellige vrangforestillinger, men også symptomer, der både kan
klassificeres som vrangforestillinger og som eksempelvis kognitive for-.
styrrelser. For eksempel mente den unge mand, at helikopterpropellen var grunden til hans tankemylder, hvilket var et stort problem for
ham.
Katastrofeforestillinger ses også, fx forestillinger om verdens
undergang.

II
Ol

<Il

;o:
N

o"TI

'"m
Z

Influensfænomener

Influensfænomener vil sige, at det skizofrene menneske oplever, at
hans vilje, tanker, sprog, følelser, impulser og motorik styres udefra.
Det kan fx foregå via en maskine eller andre mennesker. Det kan vise
sig som følelsen af, at hans tanker bliver stjålet ud af hovedet på ham,
eller at han påføres tanker, som ikke er hans egne. Han kan derved
sige ting, som han ikke mener udspringer af hans egne tanker. Han
kan også "tvinges" til at gøre ting, som andre får ham til via den udefrakommende styring. Han bestemmer ikke selv, hvad han skal tænke,
sige, gøre m.v. Disse symptomer hænger meget sammen medjeg-forstyrrelser.
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Hallucinationer
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En hallucination er en formodet sanseoplevelse af privat art. Det vil
sige, at der ikke er et reelt sanseindtryk, men i det skizofrene menneskes verden mener han, at sanseindtrykket finder sted.
Hørehallucinationer er den hallucination, der optræder hyppigst
ved skizofreni. Ved hørehallucinationer kan det dreje sig om, at det
skizofrene menneske hører lyde, fx støj, larm, knitren, piben, eller der
kan være tale om stemmer. Et meget karakteristisk symptom på skizofreni er hørehallucinationer, hvor den skizofrene omtales i tredje person af stemmerne. Dels som løbende kommentarer, fx "nu spiser han,
nu rejser han sig fra bordet, nu går han ind i dagligstuen". Dels som
kommenterende stemmer, gerne to eller flere, der omtaler det skizofrene menneske. For eksempel "han er ond, nej, han er god, han vil
snart dø, nej, han overlever sgu nok".
Derudover optræder der hos nogle skizofrene mennesker følehallucinationer, taktile hallucinationer. Den skizofrene kan fx opleve en
brændende og stikkende fornemmelse i huden. Han kan også have
somatiske hallucinationer, hvilket vi sige bizarre laopsoplevelser, fx at
alle indvolde er faldet ned i benene. Disse kan være umulige at adskille fra vrangforestillinger. Derudover kan der også ses syns-, smags- og
lugtehallucinationer. Smags- og lugtehallucinationer hænger ofte
sammen med giftfrygt.
Katatone symptomer

Her skal omtales tre former for psykomotoriske forstyrrelser, katatone
symptomer: kataton uro, stupor og katalepsi.
Ved den katatone uro er det skizofrene menneske meget rastløs.
Der er tale om overaktivitet, som kan udvikle sig til voldsom motorisk
uro. Denne tilstand ledsages ofte en indre spændingstilstand, som kan
udløse selvskadende handlinger eller udadrettet aggression.
Kataton stupor er en tilstand, hvor den skizofrene er ubevægelig.
Han er vågen, men reagerer ikke på tiltale.
Ved katalepsi forstås, at den skizofrene fastholder en abnorm
laopsstilling i længere tid. Han kan fx stå i en abnorm stilling i lang
tid, og man kan ikke umiddelbart få ham ud af denne position. Det er
forholdsvis sjældent, at dette symptom ses i dag.
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Andre symptomer
Det skizofrene menneske er ofte angst som følge af de symptomer,
han oplever. Det kan spænde fra mild til panisk angst. Aggression ses
også hos nogle skizofrene. Aggression vil ofte være en følge af angsten, hvor den skizofrene ikke umiddelbart kan bruge andre måder at
håndtere sin angst på.
Den skizofrene er ofte svært forpint, og for nogle kan misbrug af
rusmidler dæmpe denne forpinthed.
Mange skizofrene forsøger at begå selvmord, suicidere, og for ca.
13% lykkes det. Der kan være mange grunde til det. Der kan fx være
tale om en følelse af ikke at kunne mærke sine følelser, anhedoni, eller
et pludseligt impulsgennembrud eller som følge af opfordringer fra
hallucinationer.
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Arsager
Man kender ikke årsagerne til skizofreni, men det er uden tvivl en
sygdom, hvor væsentlige biologiske elementer har betydning. De biologiske årsagsforklaringer kan dog ikke alene forklare sygdommens
opståen, og de er også langtfra klarlagt. på verdensplan forskes der
derfor meget i at finde en nærmere forklaring på biologiske årsager til
skizofreni.
Man mener, at en arvelig, genetisk, disposition er nødvendig for at
udvikle skizofreni. Man kan i nogle familier se et større antal familiemedlemmer med skizofreni og andre beslægtede sygdomme. Man
mener imidlertid ikke, at en genetisk tilbøjelighed alene er tilstrækkeligt til at udvikle skizofreni. Der må andre miljømæssige stressfaktorer
til også, fx belastninger i forbindelse med uddannelse, arbejde, problemer i familien, dødsfald m.v. Derfor taler man om en stress-sårbarhedsmodel som en helt overordnet model for årsager til skizofreni,
hvor sårbarheden skal forstås som en biologisk sårbarhed. Der er
ingen holdepunkter for, at et menneske kan udvikle skizofreni alene
som følge af dårlige opvækstbetingelser, fx omsorgssvigt i den tidlige
barndom. Det er klart, at omsorgssvigt vil komme til at præge barnet,
men det kan ikke alene forårsage skizofreni.
Derudover mener man, at virusinfektion hos moderen under graviditeten kan være en biologisk medvirkende faktor for udvikling af skizofreni hos barnet. Fødselskomplikationer med iltmangel til følge kan
også være en forklaring. Til sidst skal nævnes, at man har fundet, at
skizofrene har flere abnorme hjerneforandringer, fx forstørrede hjer-
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neventrilder og nedsat hjernevolumen, end deres søskende. Dette kan
muligvis også være medvirkende årsager til udvikling af skizofreni.

Behandling
Behandling af skizofreni er en mangfoldig og tværfaglig opgave. Der
er tale om psykofarmakologisk behandling, psykoterapi, familiebehandling og miljøbehandling.

Psykofarmakologisk behandling
Der anvendes antipsykotisk behandling, som først og fremmest kan
afhjælpe de psykotiske symptomer og reducere det skizofrene menneskes lidelse. Antipsykotisk behandling har også en forebyggende
effekt mod tilbagefald. Man taler om typiske (ældre) og nyere antipsykotika. Man mener, at de nyere antipsykotika også har effekt på
grundsymptomerne. Derudover benyttes ofte beroligende medicin,
som oftest et benzodiazepin, hvis det skizofrene menneske er plaget
af angst (se kapitel 26 om psykofarmakologi).

Psykologisk behandling
Den psykologiske behandling er langt overvejende støttende. Det vil
sige, at psykologen eller psykoterapeuten drøfter almindelige praktiske hverdagsproblemer med det skizofrene menneske. Det kan fx
være problemer med at klare dagen og vejen eller problemer med at
omgås andre mennesker. Terapien kan indeholde elementer af såvel
kognitiv som psykodynamisk art.

Familiebehandling
I situationer, hvor det skizofrene menneske bor sammen med eller har
tæt kontakt til familien, kan det være en stor hjælp for såvel den skizofrene som for familien at inddrage den. Der findes mange måder at
gøre dette på, lige fra jævnlige, støttende samtaler til egentlig familieterapi. Terapien drejer sig ikke om at afdække tidligere traumer, men
om at informere det skizofrene menneske og familien om skizofrenisygdommen og dens konsekvenser for hverdagslivet og om, hvordan
familien sammen kan mestre de problemer, der kan opstå. Mange steder har man oprettet familiegrupper, hvor formålet også er, at familier kan udveksle erfaringer og støtte hinanden.
416

Miljøbehandling

Miljøbehandling foregår meget forskelligt og fra mange forskellige
synsvinkler. Det er en meget væsentlig del af behandlingen af det skizofrene menneske. Miljøbehandling er en tværfaglig behandlingsform, hvor social- og sundhedsassistenter indgår som faggruppe.
Miljøbehandling er beskrevet i kapitel 7.

Prognose
Skizofreni er en meget alvorlig psykiatrisk lidelse. Sygdommen medfører stor lidelse for det skizofrene menneske og for familie og venner.
Samfundsmæssigt set er det vældig omfangsrigt og dyrt at sørge for
alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at støtte den skizofrene
og hans familie.
Der findes undersøgelser, der tyder på at ca. 20% af de skizofrene
aldrig kommer i kontakt med behandlingssystemet. De lever en tilværelse, hvor de klarer sig med sygdommen, enten som socialt upåfaldende eller i en isoleret tilværelse uden nogen stor omgangskreds.
Blandt de skizofrene, der kommer i kontakt med behandlingssystemet, kommer ca. 20% sig. Cirka 30% kommer til at fungere med en
lille dysfunktion, men klarer sig ved minimal hjælp fra fx distriktspsykiatri, væresteder og lignende. 30% får et forløb præget af gentagne psykotiske perioder og indlæggelser i psykiatrisk regi, og 20% bliver kronisk psykotiske.
Skizofreni debuterer i langt de fleste tilfælde før 30-års-alderen.
Hos mænd lidt tidligere end hos kvinder. Sygdommen udvikler sig
som oftest snigende og langsomt, hvilket vil sige over nogle år. Man
kan således se, at det skizofrene menneske har haft symptomer på en
begyndende skizofreni i 3-4 år, inden han eller familien søger hjælp i
behandlingssystemet.
Symptomerne mindskes som regel efter nogle år, og mange ældre
skizofrene har ikke længere de samme tydelige symptomer.
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Grundsymptomer er typiske for skizofreni og er inddelt i ekspressive og
subjektive symptomer

~

Ekspressive grundsymptomer kan iagttages af andre:
• Autisme ses ved vanskelighed i at skelne relevant fra irrelevant, sandsynligt fra usandsynligt, mangelfuld situationsfornemmelse, social tilbagetrækning, kontaktvanskeligheder, dårlig emotionel kontakt.
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• Affektforstyrrelser ses ved forstyrrelser i følelseslivet og forvaltningen af
følelserne med ringe følelse af lyst, energi, initiativ og vitalitet.
Umotiverede affektudbrud. Mangelfuld overensstemmelse mellem verbalt og nonverbalt sprog. Inadækvate affekter.
•

Formelle tankeforstyrrelser ses ved, at tænkningens form er forstyrret, og
inddeles i desorganiseret tænkning, autistisk logik og semantiske forstyrrelser.
• Desorganiseret tænkning ses ved vaghed og afsporinger i sproget.
• Autistisk logik ses ved en helt privat og meget konkret måde at

;o::

tænke på.

~
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• Sproglige forstyrrelser, semantiske forstyrrelser, ses ved betydnings-
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glidninger og neologismer.
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Subjektive grundsymptomer er det skizofrene menneskes egen indre oplevelse af en række symptomer og inddeles i ambivalens, jeg-forstyrrelser,
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emotionelle forstyrrelser, opmærksomheds- og perceptionsforstyrrelser og

Z

kognitive forstyrrelser
• Ambivalens med samtidige og modsatrettede følelser
• Jeg-forstyrrelser med identitetsforstyrrelser ses ved mangelfuld evne til
at skelne mellem "mig og ikke-mig".
•

Følelsesmæssige, emotionelle, forstyrrelser ses ved energiforladthed,
anhedoni, angst og .,tøleisesstorm".

•

Opmærksomheds- og perceptionsforstyrrelser ses ved mangelfuld evne
til både at fastholde og flytte opmærksomheden. Ændring af Iys- og lydindtryk samt oplevelsen af. at kroppen ændrer udseende.

•

Kognitive forstyrrelser ses ved nye tanker, der blander sig i tankerækken,
tankeinterferens, tankemylder og tankestop.

~

Psykotiske symptomer inddeles i vrangforestillinger, influensfænomener,
hallucinationer og katatone symptomer
•

Vrangforestillinger ses oftest ved forfølgelsesforestillinger, men også
andre former, fx storhedsforestillinger, seksuelle og erotiske forestillinger,
hypokondre og somatiske vrangforestillinger samt katastrofeforestillinger.

•
•

Influensfænomener ses ved følelse af udefrakommende styring.
Hallucinationer ses oftest ved hørehallucinationer i form af lyde og
stemmer der omtaler eller kommenterer i 3. person. Somatiske,
følelses-, syns-, lugte- og smagshallucinationer.

•

Psykomotoriske: katatone, symptomer i form af kataton uro, stupor og
katalepsi.

~
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Andre symptomer i form af angst, aggression, misbrug og selvmord.

Kapitel 19.

Paranoide tilstande
Jeanet Kragerup
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Kapitel 19.

Paranoide tilstande
Paranoide tilstande betyder, at det sindslidende menneske er svært
mistroisk eller egentlig paranoid. Paranoid betyder at have vrangforestillinger, og ved disse tilstande er det overvejende forfølgelsesforestillinger, der er tale om. Forfølgelsesforestillinger hedder også persekutoriske vrangforestillinger. En sindslidende med en paranoid tilstand
kan enten være psykotisk eller ikke-psykotisk.

Symptomer på
paranoid personlighedsforstyrrelse

II
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Et menneske med en paranoid personlighedsforstyrrelse er ikke nødvendigvis psykotisk, men er meget mistroisk. Han mistolker det, der
bliver sagt, og andre menneskers handlinger, også i nær familie. Han
har en forventning om, at andre vil udnytte og forulempe ham. Det
betyder, at han hele tiden er på vagt over for, hvad andre siger og gør.
Han er kampberedt og holder på sin ret. Han bliver ofte verbalt aggressiv, hvis nogle siger ham imod. Han bærer nag, tilgiver sjældent
og føler ofte jalousi.
Nogle gange kan det være svært at vurdere, om der er tale om en
paranoid personlighedsforstyrrelse eller en psykotisk paranoid tilstand. Mens det andre gange står klart, at den sindslidende er psykotisk.
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Symptomer på paranoid psykose
Denne tilstand ses hyppigst hos mennesker med en paranoid personlighedsforstyrrelse og udvikles snigende. Tilstanden skal have varet i
hvert fald i tre måneder, før man kan kalde det en paranoid psykose.
Vrangforestillingernes indhold kan være meget forskellige fra sindslidende til sindslidend~, men der vil altid være en høj grad af forfølgelse i dem. Der kan fx være tale om:
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Kværulantiske vrangforestillinger, hvor den sindslidende fx kører
retssager uafladeligt, fordi han føler sig snydt, udnyttet eller forulempet, fx mod forsikringsselskaber, bilforhandlere m.v.

~

Hypokondre vrangforestillinger, hvor den sindslidende fx mener at
være blevet fejlopereret og konsulterer utallige læger for at få bevis
på fejloperationen, involverer måske pressen for at få lægen hængt
ud, skriver utallige læserbreve, klagebreve m.v.

~

Vrangforestillinger om invasion af insekter i boligen, hvor den
sindslidende igen og igen kan sende bud efter Statens Skadedyrslaboratorium eller andre instanser for at få beviset på mider og
andre skadedyr i boligen. Den sindslidende vil ofte anklage boligselskaber, byggefirmaer m.v. for at være ansvarlige for placering af
disse mider og andre skadedyr. Andre kan mene, at drikkevandet
er forurenet af giftstoffer, og kan føre lange, seje retssager mod
kommune og andre instanser for at få bevist, hvad der er galt. Det
paranoide menneske forsøger fx også at få rettens godkendelse af,
at der er sket personskade som følge af at have drukket vandet.
Når den sindslidende flytter, forsvinder vrangforestillingen jo ikke,
og problemerne vil fortsætte i den nye bolig.

~

Jalousiforestillinger, hvor den sindslidende fx uretmæssigt anklager ægtefællen for utroskab og lægger fælder ud for at afsløre bedraget. Enhver naturlig hændelse i hverdagen kan mistolkes og
bruges som bevis for utroskaben.
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Man vil ofte se, at der er flere vrangforestillinger til stede samtidig.
Vrangforestillingerne kan være af fuldstændig grotesk karakter. Det
sindslidende menneske vil benytte sig af alle de argumenter, der på
nogen måde kan støtte hans paranoide ideer, mens alt, hvad der modsiger hans ideer, vil blive fornægtet og ignoreret. Det er ikke muligt ad
logikkens vej at få den sindslidende til at forstå, at der er tale om en
vrangforestilling.
o

Arsager
Man kender ikke årsagerne til udvikling af hverken paranoid personlighedsforstyrreise eller paranoid psykose. Man ved heller ikke, hvor
udbredte disse lidelser er. Langt de fleste kommer aldrig i kontakt
med behandlingssystemet, og kun de mest syge bliver diagnosticeret.
422

Behandling
Hvis den sindslidende er psykotisk, vil han blive behandlet med antipsykotisk medicin. Den har dog ringe effekt på vrangforestillingerne,
men kan mindske den psykiske spænding, der opstår i forbindelse
med at være psykotisk.

Prognose
Langt de fleste med en paranoid tilstand vil være langvarigt syge og
svære at hjælpe. Imidlertid klarer de fleste sig i hverdagen uden hjælp
fra behandlingssystemet, men for den enkelte indebærer det stor
lidelse at skulle være på vagt og kampberedt hele tiden.

•
ID

"l:l

mm
1mB

fa,

Ved en paranoid tilstand er det sindslidende menneske svært mistroisk eller
egentlig paranoid
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fa,

Han mistolker, hvad der bliver sagt, og andre menneskers handlinger
Han har en forventning om, at andre mennesker vil udnytte og forulempe
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fa,

Han er hele tiden på vagt og kampberedt

fa,

Han bærer nag og tilgiver sjældent

fa,

Han føler ofte jalousi

fa,

Der er flere vrangforestillinger til stede samtidigt

fa,

Det psykotisk paranoide menneske har vrangforestillinger fx:

fa,

Kværulantiske vrangforestillinger

fa,

Hypokondre vrangforestillinger

fa,

Vrangforestillinger om invasion af fx insekter eller giftstoffer

fa,

Jalousiforestillinger.
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Akutte og forbigående
psykoser

Kapitel 20.

I lCD-lO er der beskrevet en række akutte og kortvarige psykoser, der
samlet går under betegnelsen akutte og forbigående psykoser. Der er
fx tale om en akut psykose med et meget vekslende symptombillede,
akut polymorf psykose, akut paranoid psykose og fødselspsykose,
puerperalpsykose. For at man kan tale om en akut og forbigående
psykose, er der nogle kriterier, der skal opfyldes:
I'

~

Psykosen skal udvikles akut. Det vil sige, at der højst må gå 14
dage fra en helt apsykotisk tilstand til psykotisk tilstand. I nogle tilfælde vil psykosen udvikles i løbet af få timer.

~

Der eksisterer muligvis et psykotraume, som kan forbindes med
udvikling af psykose. Er der tale om et udløsende psykotraume,
skal psykosen udvikles inden for 14 dage efter dette traume. Det er
dog langtfra sikkert, at der kan påvises et udløsende traume.
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Den akutte psykose er kortvarig, og der går som regel ikke mere
end nogle få uger, før den sindslidende person igen er helbredt for
psykosen.
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Der må ikke være tale om en organisk årsag til psykosen. Der kan
være en del lighedstegn mellem akutte og kortvarige psykoser og
akut organisk psykosyndrom. Det må derfor udelukkes, at der er
tale om en organisk årsag.
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Symptomer på akutte og
forbigående psykoser
Når man taler om akutte og forbigående psykoser, er der tale om en
række tilstande, der minder om hinanden i deres udtryksform. Derfor
vil disse tilstande i det efterfølgende blive beskrevet samlet. Der er
tale om følgende symptomer:
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?&-

Hallucinationer

?&-

Vrangforestillinger

?&-

Følelsesmæssige, emotionelle, symptomer

?&-

Opmærksomhedsforstyrrelser

Hallucinationer

Der vil ofte være tale om hørehallucinationer, hvor den sindslidende
person hører stemmer, der taler til ham. Også synshallucinationer kan
forekomme, måske i form af personforveksling. Symptomer er stærkt
vekslende og kan i perioder (timer eller dage) være klart til stede, for
i andre perioder at være meget vage eller ikke til stede.
Vrangforestillinger
~
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Der er som oftest tale om forfølgelsesforestillinger og selvhenførende
forestillinger, men også andre vrangforestillinger kan ses. For eksempel mente en midaldrende kvinde at have vundet flere millioner i lotto
og havde således storhedsforestillinger. Også med hensyn til vrangforestillinger kan symptomerne være stærkt vekslende og kan i perioder
(timer eller dage) være klart til stede, for i andre perioder at være
meget vage eller ikke til stede.
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Emotionelle symptomer
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Man ser ofte, at et menneske med en akut og forbigående psykose er
meget angst. Hvis den sindslidende også er hallucineret og har vrangforestillinger, kan disse symptomer meget vel være medvirkende årsag
til det høje angstniveau. Den sindslidende kan have et voldsomt følelseskaos med forvirring, rådvildhed, angst, irritation og vrede skiftende tillykkefølelse og ekstasefornemmelse. Disse skift mellem de følelsesmæssige tilstande kan ske meget hurtigt.
Opmærksomhedsforstyrrelser

på grund af den sindslidendes psykotiske tilstand opstår der opmærksomhedsforstyrrelser. Han kan ikke fastholde opmærksomheden ret
længe ad gangen, hvorfor også koncentrationsevnen er nedsat. Dette
kan medføre, at den sindslidende bliver desorienteret i tid, sted og
egne data.
Man ser ofte hukommelsesforstyrrelser ved disse lidelser. Både
hukommelsesforstyrrelser, især i form af læderet korttidshukommelse,

mens den psykotiske tilstand står på, men ofte også efterfølgende i
form af hukommelsestab, amnesi, for den psykotiske periode.
o

Arsager
Man ved ikke, hvorfor nogle mennesker udvikler en akut og kortvarig
psykose. Man kan i nogle tilfælde sammenkæde psykosens udvikling
med et oplevet psykotraume, fx dødsfald i nær familie, ildebrand,
alvorlig ulykke m.v. Da vil psykosen opstå inden for 14 dage efter
traumet. Men mange akutte og forbigående psykoser opstår uden en
umiddelbar ydre anledning. Som tidligere beskrevet minder tilstanden i sin kliniske fremtoning om en akut organisk psykose, men ved
den akutte og forbigående psykose findes der ingen organisk årsag.

Behandling
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Der benyttes sædvanligvis lavdosis-antipsykotika. Hvis den sindslidende person er meget angst og urolig, kan suppleres med højdosis-antipsykotika eller benzodiazepin (se kapitel 26 om psykofarmakologi).
I sjældne tilfælde kan tilstanden udvikle sig til akut delirium, som
behandles efter gældende principper (se kapitel 17 om delirium, akut
organisk psykosyndrom).

~

m

.."

O
;lO

III

C'l
»O

m
Z

C
m
"ti
III

-<

;>;

O
III

Prognose
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Prognosen for akutte og forbigående psykoser er god. Den psykotiske
tilstand vil forsvinde i løbet af få uger, og den sindslidende kommer
sig helt.

IB

~

Akutte og forbigående psykoser udvikles akut

~

Det hænder, at psykosen er udløst af et psykotraume

~.,

Den akutte psykose er kortvarig

~.,

Følgende symptomer kan være til stede i varierende grad:
•

Hallucinationer

• Vrangforestillinger
•

Emotionelle symptomer

•

Opmærksomhedsforstyrrelser.
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Kapitel 21.

Affektive sindslidelser
Ved affektive sindslidelser forstås sygdomme i menneskets sindsstemning. Mennesket har normalt en stabil sindsstemning, en grundstemning, som kun i ringe grad bliver påvirket af livsomstændighederne.
Selvom man bliver glad, vred, ked af det, føler sorg m.v. i en periode,
vil grundstemningen være stabil. I disse situationer vil både det enkelte menneske og omgivelserne opfatte følelserne som helt normale og
forståelige i forhold til den aktuelle livssituation.
Når grundstemningen afviger meget fra det normale stemningsleje, taler man om, at der er opstået en affektiv sygdom. Det kan dreje
sig om en depression, hvis stemningen og tankegangen bliver meget
pessimistisk og opgivende. Eller der kan være tale om en mani, hvis
grundstemningen bliver meget opløftet og overdrevent optimistisk.
Den specifikke støtte til mennesket med depression og mennesket
med mani er beskrevet i kapitel 10 og 11.
De affektive sygdomme deles op i unipolar lidelse og bipolar
lidelse (se figur 21.1.).
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Oversigt over affektive sindslidelser
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Unipolar affektiv sygdom
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• Enkeltstående depression
• Tilbagevendende depression
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Bipolar affektiv sygdom
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• Periodisk tilbagevendende depression og mani
• Mani
• Enkeltstående mani
• Tilbagevendende mani
Vedvarende affektiv sygdom

• Dystymi
• Cyclotymi.

Figur 21.1. Oversigt over affektive sygdomme
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Unipolar lidelse
Ved unipolar lidelse forstås, at den pågældende lider af depression.
Nogle ganske få får i løbet af livet en enkelt periode med depression.
Langt de fleste får tilbagevendende perioder. Der kan gå måneder
eller år mellem sygdomsperioderne. Imellem sygdomsperioderne er
den pågældende helt rask.
Nogle mennesker har en personlighed, der medfører, at de i årevis
er præget af forsænket stemningsleje. Denne tilstand kaldes dystymi.

Bipolar lidelse
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Ved bipolar lidelse forstås, at den pågældende både får perioder med
depression og perioder med mani. Depression og mani afløser ikke
nødvendigvis hinanden. Den pågældende kan fx have fire depressioner, en mani, en depression og en mani.
Der kan gå måneder eller år imellem sygdomsperioderne. Imellem
sygdomsperioderne er den pågældende helt rask. Der er dog risiko
for, at en mani går over i en depression og omvendt.
Selvom den pågældende kun har været manisk og aldrig depressiv, hører manien alligevel under den bipolare lidelse. Det begrundes
med, at der er overvejende sandsynlighed for, at han senere i livet vil
få en depression.
Nogle mennesker vil livet igennem være præget af vedvarende
stemningsudsving mellem det forsænkede og det forøgede stemningsleje. Denne tilstand kaldes cyclotymi.

Depression
Hver femte dansker rammes i løbet af livet af en alvorlig depression.
Dobbelt så mange kvinder som mænd får depression, og risikoen stiger med alderen. Der er tale om et virkeligt stort helbredsproblem
rent menneskeligt, men også økonomisk. Depressioner koster det danske samfund mellem tre og fire milliarder kroner om året, når man
medregner udgifter til hospitalsindlæggelser, medicin, tabt arbejdsfortjeneste m.v.
Sygdommen debuterer som regel omkring 30-40-års-alderen, men
kan ramme både yngre, midaldrende og ældre.
Man skelner mellem let, moderat og svær depression. I enkelte til434

fælde opstår depressionen i løbet af få timer, men oftest udvikler den
sig over nogle få uger. Ubehandlet vil depressionen vare mellem 6 og
12 måneder.
Det er de færreste mennesker, der får en enkelt depression. De
fleste der har haft en depression, vil få flere depressioner gennem
livet.

Symptomer på depression
Der er almindeligvis ikke tale om en psykotisk tilstand, men mennesket med svær depression kan godt blive psykotisk. Der findes en
række områder, som det depressive menneske har symptomer inden
for. Der er tale om følgende områder:
~

Stemningsleje

~

Angst

~

Tankeindhold

~

Selvvurdering
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Selvmord
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Søvnforstyrrelser og døgnvariation
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Psykomotorik
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Latenstid

~

Fysiske eller biologiske symptomer

~

Depressiv psykose
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Stemningsleje

Et kernesymptom på depression er det forsænkede stemningsleje. Det
depressive menneske mister lyst og interesse for ellers foretrukne
interesser. Følelsen af glædesløshed, tomhed og håbløshed er pinefuld.
Det depressive menneskes energimængde vil reduceres. Han vil
føle en udpræget træthed efter selv ganske lette aktiviteter. Denne
træthed kan udvikle sig til en total uoverkommelighedsfølelse med
ophørt aktivitet. Koncentrationen og opmærksomheden er nedsat.
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Angst

Angsten hos det depressive menneske er meget dominerende og
yderst pinefuld. Den depressive magter ikke i sin depressive tilstand at
gøre opmærksom på angsten.
Tankeindhold

Tankeindholdet bliver meget pessimistisk og negativt. Det depressive
menneske fokuserer meget på negative oplevelser eller tolker oplevelser negativt, mens de positive bliver betydningsløse. De negative oplevelser kan for andre virke bagatelagtige og ligegyldige, men vil for
den depressive vokse til uoverskuelige højder. For eksempel bebrejdede en depressiv kvinde sig selv, at hun i folkeskolen havde skrevet
blækregning af efter en sidekammerat.
De depressive tanker kan opstå i relation til nuværende situation.
Måske mener den depressive, at han er en dårlig ægtefælle, far eller
kollega. Han oplever sig selv som en fiasko. Med hensyn til fremtiden
har han heller intet håb om, at problemerne kan løses.
Den depressive kan ikke finde nogen lindring for sin fortvivlelse,
og håbløsheden er totalt dominerende.
Selwurdering
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Det depressive menneske vurderer sit eget værd sygeligt lavt. Han har
meget ringe tanker om sig selv og føler sig som et usselt og ringeagtet
menneske, som andre med rette kun har foragt for. Selvagtelsen og
selvtilliden er ligeledes lav og fører til en pinefuld skyldfølelse, som
ofte får karakter af selvbebrejdelser.
Selvmord

Ved moderat til svær angst er der meget stor risiko for, at det depressive menneske forsøger at begå selvmord, suicidium. Selvforagten og
tankerne om at være et usselt menneske kan føre til, at han synes, at
verden er bedre tjent uden ham. Han får selvmordstanker, som kan
føre til selvmordshandlinger.
Søvnforstyrrelser og døgnvariation

Det depressive menneske får ofte søvnforstyrrelser. Han sover dårligt
om natten, og søvnen er ikke særlig dyb og meget afbrudt. Desuden
opstår døgnvariation. Den depressive vågner meget tidligt i forhold
til, hvad han plejer. Tankerne er da udpræget dystre, og livet synes
uudholdeligt. Foran ham venter en dag fuld af krav og pligter, som
436

han ikke kan overskue. Der er særlig stor risiko for selvmord på dette
tidspunkt af døgnet. Hen mod aften letter de depressive tanker en
anelse, og derved opstår variationen gennem døgnet.
Psykomotorik

Det depressive menneske bliver ofte psykomotorisk hæmmet. Det
viser sig ved, at han bliver hæmmet og langsom i sine bevægelser. Al
handling foregår meget langsomt, og han virker stivnet, stenisk, i sine
bevægelser. I denne forbindelse taler man også om, at den depressive
er mimikfattig. Ansigtsudtrykket er forstenet. Han smiler ikke og skifter ej heller på anden måde ansigtsudtryk.
Den depressive kan udvikle en depressiv stupor. Dermed menes, at
han er næsten ubevægelig. Han skifter meget sjældent stilling eller
bevæger sig på anden måde. Han er vågen, angst og fortvivlet. Han
har en meget sparsom kontakt til omverdenen og svarer eller reagerer
kun med suk, svage mundbevægelser m.v. Han har spise- og drikkevægring.
Det er ikke alle depressive, der er psykomotorisk hæmmede. Nogle
får en agiteret depression. Den depressive vil da være urolig, rastløs
og rådvild. Det gælder især, men ikke udelukkende, ældre mennesker.
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Latenstid

Også tænkning og tale er påvirket af den psykomotoriske hæmning.
Det depressive menneske vil derfor ofte svare med latenstid, dvs. at
der kan gå fra flere sekunder til flere minutter, før han svarer eller
reagerer på et spørgsmål eller en opfordring. Talen vil være langsom
og ordknap.
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Fysiske eller biologiske symptomer

Det depressive menneskes appetit nedsættes, og der vil ofte ske et
betydeligt vægttab. Obstipation er også et meget almindeligt symptom
ved depression.
Den depressive kan miste lysten til seksuelt samvær. Kvinder i den
fødedygtige alder kan f~ menstruationsbesvær eller ophørt menstruation, så længe depressionen varer.
Depressiv psykose

Ved svær depression kan det depressive menneske blive psykotisk. Der
kan opstå depressive vrangforestillinger. Den depressive kan fx blive
overbevist om, at han har fået en smitsom sygdom, og kan være bange
for at smitte andre. Der kan opstå vrangforestillinger, der udspringer
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af selvbebrejdelserne. Den depressive kan mene, at han er skyld i
alvorlige forbrydelser, fx krige, mord m.v., eller få vrangforestillinger
om konkurs, ruin og undergang. Hvis den depressive får forfølgelsesforestillinger, vil temaet ofte dreje sig om, at han er forfulgt af Djævelen, af andre onde personer eller af Gud, der vil straffe ham. Han
føler, at denne forfølgelse er velfortjent, da han bør straffes for at
være så modbydeligt et menneske.
Der kan også opstå hypokondre vrangforestillinger. Et eksempel
kan være, at det depressive menneske pga. obstipation mener at have
cancer i maven.
I forlængelse af vrangforestillingerne kan der opstå hørehallucinationer. Den depressive kan fx høre Djævelens eller Guds stemme omtale sig i negative vendinger.

Mani
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Mani er, som tidligere skrevet, en bipolar lidelse. Det er de færreste
mennesker, der får en enkelt mani. Langt de fleste vil få flere manier
og depressioner gennem livet. I modsætning til unipolare lidelser får
mænd og kvinder lige hyppigt bipolare lidelser. Sygdommen debuterer som regel omkring 20-30-års-alderen. Ubehandlet vil en mani vare
cirka fire måneder.
Symptomerne på mani er diametralt modsat symptomerne på
depression. Man skelner imellem hypomani, der er en mild form for
mani, mani uden psykotiske symptomer og mani med psykotiske
symptomer. Langt de fleste mennesker med mani vil dog være psykotiske. Symptomerne viser sig inden for følgende områder:
~

Stemningsleje

~

Tankeindhold

~

Fysiske eller biologiske symptomer

Hypomani
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I lettere tilfælde taler man om, at den sindslidende er hypoman. Den
hypomane er ikke psykotisk. Selvvurderingen, optimismen og aktiviteten er høj, men han kan fungere nogenlunde inden for de sociale normer. I disse situationer kan personer, som ikke kender den hypomane,
have svært ved at se, at han er syg. Familien derimod kan fortælle, at
adfærden afviger fra det normale.

Stemningsleje

Det maniske menneske vil, i modsætning til det depressive menneske,
have et løftet stemningsleje. Han vil være præget af unormal opstemthed og bekymringsfrihed. Den maniske er hyperaktiv, rastløs og urolig. Han har mange aktiviteter i gang på samme tid, men vil ikke
kunne gennemføre og afslutte dem.
Tankeindhold

Det maniske menneske er psykotisk. Tankeindholdet er præget af
tankeflugt. Det vil sige, at han får mange associationer. Hermed
menes, at han nemt knytter en tankeforbindelse til en anden, uden at
der for andre er nogen sammenhæng. Tankeflugten fører til et vældigt
talepres. Den maniske kan tale så hurtigt og så usammenhængende,
at det er umuligt for andre at forstå ham. Han kan også få rim- eller
klangassociationer. Hermed menes, at han som led i talestrømmen
opsnapper et ord ud af en sætning og digter videre på det, fx "godt,
vådt, hot, snot, not".
Selvvurdering
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Selvvurderingen er høj, og storhedsforestillinger, megalomane eller
grandiose forestillinger, kan opstå. I så fald vil det maniske menneske
være psykotisk. Han kan fx mene, at han er i besiddelse af enestående
evner, at han er mangemillionær eller egenhændigt i stand til at frelse
verden for hig, sult og nød. Den maniske kan på få dage bruge tusindvis af honer på stereoanlæg, pelse, biler m.v. i den tro, at han har
råd til det.
Aggression
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Bag denne opstemthed og bekymringsfrihed ligger ofte en latent
aggression. Det maniske menneske er ikke i besiddelse af normale
hæmninger, hvilket kan medføre en voldsom aggressivitet. Eksempelvis kan det forekomme i situationer, hvor han bliversagt imod eller
bremses i sine handlinger. En sådan situation kan udvikle sig meget
voldsomt.
Fysiske eller biologiske symptomer

Det maniske menneske vil føle et nedsat søvnbehov og sover kun i få
timer i døgnet. Nogle er vågne i flere døgn i træk. Denne hyperaktivitet er bekymrende, idet den kan føre til akut delirium, som er en livstruende tilstand (se kapitel 17 om delirium, akut organisk psykosyndrom).
Der kan også opstå ernæringsforstyrrelser. Det maniske menneske
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føler måske ikke sult og tørst, eller han har ikke ro på sig til at indtage
tilstrækkelig mad og væske. Andre maniske har en glubende appetit
og indtager store mængder mad og drikke.
Den seksuelle aktivitet er også øget. Den maniske kan ganske ukritisk kaste sig ud i seksuelt samvær med en eller mange forskellige personer. Det kan føre til meget ulykkelige konsekvenser både for den
maniske, de pårørende og "offeret".

Blandingstilstand
Ved en blandingstilstand forstås, at den sindslidende er præget af
meget hurtige skift mellem depression og mani. Disse skift sker inden
for få timer. Der kan også være tale om tilstedeværelse af både depressive og maniske symptomer på samme tid. Dette er en kombination,
der kan øge risikoen for selvmord.
o

Arsager

»
"TI
"TI

m

;O;

Man ved ikke, hvorfor affektive sindslidelser opstår, men der foregår
rigtig meget forskning af forskellig karakter på området. Man mener
dog, at der findes en biologisk sårbarhed, og at der derudover er tale
om en eller flere risikofaktorer, fx et psykotraume, langvarig stress,
somatisk lidelse, alkoholmisbrug eller manglende socialt netværk, for
at man får en affektiv lidelse. Årsagsforklaringerne grupperer sig især
om to områder:
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Biologiske årsagsforklaringer

~

Psykologiske årsagsforklaringer
Biologiske årsagsforklaringer

De biologiske årsagsforklaringer beskæftiger sig med det menneskelige legeme, og hv.ordan kroppen fungerer. Inden for dette område
undersøger man, om der ligger fysiske dysfunktioner til grund for en
depression. De tre vigtigste områder vil blive nævnt her.
Arv

Man kan se et større antal tilfælde i nogle familier. Der er en sygdomsrisiko på 10% for førstegradsslægtninge, dvs. for børn af forældre med
sindslidelser. Undersøgelser har vist, at der for enæggede tvillinger er
påvist sindslidelse hos begge tvillinger i 50-75 % af tilfældene, mens
sammenfaldet for tveæggede tvillinger er ca. 15%. Disse tal bekræftes

ved undersøgelser af bortadopterede tvillinger, der er opvokset i hver
sin familie.
Transmitterteorier

Endokrine
forstyrrelser

I synapsespalterne i nervesystemet findes der forskellige transportstoffer, de såkaldte neurotransmittersubstanser (se Medicinske jag,
kapitel Bunder anatomi og fysiologi). Man ved fra målinger, at
mængden af disse stoffer er nedsat ved depression og forøget ved
mani. Man ved ikke hvorfor. Ved medicinsk behandling af depression
med antidepressiv medicin og mani med antipsykotisk medicin søger
man at normalisere koncentrationen af transmittersubstans i synapsespalterne (se kapitel 26 om psykofarmakologi) .
De fysiske eller biologiske symptomer, døgnvariationen og søvnforstyrrelserne tyder på, at der kan være tale om hormonelle forstyrrelser som årsag til affektive lidelser. Det vil sige, at der findes forskellige
hypoteser om en dysfunktion af en eller flere kirtler med hormonproduktion i forbindelse med affektiv lidelse. Man har især beskæftiget
sig med hormonregulationen fra hypothalamus i hjernen til hypofysen
og videre til binyrebarken og skjoldbruskkirtlen. Man har fx fundet
øget kortisolproduktion hos mange depressive, hvilket kan medføre
søvnforstyrrelserne og døgnvariationen. Årstidsvariationen i forbindelse med vinterdepressioner mener man også skyldes dysfunktion i
hormonregulationen, der påvirkes af lyset.
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Psykologiske årsagsforklaringer
De psykologiske årsagsforklaringer beskæftiger sig med, hvilke psykologiske påvirkninger der ligger til grund for, at nogle mennesker får
depression eller mani. Her skal nævnes to retninger:

Psykodynamiske
årsagsforklaringer

Kognitive
årsagsforklaringer
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Psykodynamiske årsagsforklaringer

~

Kognitive årsagsforklaringer
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Sigmund Freud og andre efter ham, bl.a. Bowlby, har beskrevet, at der
er en sammenhæng mellem tab, skuffelse og svigt i den tidlige barndom og udvikling af depression i voksenlivet. Ifølge Freud stammer
den aggression, som det depressive menneske retter mod sig selv i
form af selvbebrejdelser m.v., fra aggression rettet mod som oftest
moderen, hvilket giver en voldsom skyldfølelse.
Den kognitive teori bygger på den opfattelse, at ethvert menneske har
sine egne regler for, hvordan sanseindtryk bearbejdes og kommer til
udtryk i følelser og adfærd. Disse regler samles i et sæt af det, man
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kalder automatiske tanker. Hos det depressive menneske vil det tankesæt, der rummer det negative syn på ham selv, verden og fremtiden
meget nemt blive aktiveret.

Behandling
Behandlingen af depression og mani retter sig mod både biologiske og
psykologiske behandlingsmetoder. Det har vist sig, at en kombination
af biologisk og psykologisk behandling har den bedste effekt. Der er
tale om:
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fa,

Medicinsk behandling

fa,

Elektrostimulationsbehandling

fa,

Psykologiske behandlingsmetoder

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling er den mest udbredte behandling, både når det
gælder depression og mani. Som oftest vil det depressive menneske
blive behandlet med antidepressiv medicin, som hjælper 60-70% af
de depressive.
Det maniske menneske vil blive behandlet med antipsykotisk
medicin.
Som forebyggende behandling, især ved bipolar lidelse, kan man
anvende litiumbehandling (se kapitel 26 om psykofarmakologi).
Elektrostimulationsbehandling

Man kan benytte elektrostimulationsbehandling (ECT) ved alvorlige
depressive tilstande. Der kan fx være tale om, at det depressive menneske er svært forpint, er stuporøs, dvs. stivnet, og/eller har spise- og
drikkevægring. Hvis det depressive menneske ikke kan tåle antidepressiv medicin, kan ECT også anvendes.
Hvis det maniske menneske udvikler akut delirium, kan elektrostimulationsbehandling være livreddende (se kapitel 10 om støtte ved
depression, om ECT).
Psykologiske behandlingsmetoder

Den psykologiske behandling, psykoterapien, vil som oftest være af
støttende karakter, hvis der er tale om let depression eller hypomani.
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Ved svær depression og mani har psykoterapi kun ringe effekt, idet
den sindslidende i disse situationer er for syg til at beskæftige sig med
og samarbejde om terapiens indhold. Man vil som regel afholde sig
fra terapi i disse perioder. I den sindslidendes raske perioder kan der
arbejdes mere indsigtsgivende.

Prognose
Tidligere har man ment, at prognosen for affektive sygdomme var
god. Nyere forskning har imidlertid vist, at de fleste rammes af tilbagevendende perioder med depression eller mani. Ind imellem sygdomsperioderne er den sindslidende dog helt rask og kan sagtens fungere socialt, arbejdsmæssigt m.v.
I de sværeste tilfælde med hyppige og langvarige sygdomsperioder
kan det betyde, at den sindslidende må opgive at arbejde m.v., ofte
med en social deroute til følge.
Selvmordsrisikoen, suicidalrisiko, ved affektive lidelser er meget
stor.
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Symptomer på depression
•

Forsænket stemningsleje

• Tab af lyst og interesse
•

Reduceret energimængde

•

Udpræget træthed efter let aktivitet

•

Stærk angst eller panikangst

•

Tankeindholdet er pessimistisk og negativt

•

Lav selvagtelse og selvtillid, der fører til selvbebrejdelser
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• Suicidaltanker og -handlinger
•

Døgnvariation

•

Psykomotorisk hæmning

•

Det depressive menneske er mimikfattigt

•

Depressiv stupor

•

Uro, rastløshed og rådvildhed

•

Latenstid

•

Nedsat appetit

•

Vægttab

•

Obstipation

• Tab af lyst til seksuelt samvær
•

Menstruationsbesvær eller ophørt menstruation.
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Symptomer på depressiv psykose
•

Depressive vrangforestillinger

•

Forfølgelsesforestillinger

•

Hypokondre vrangforestillinger

•

Hørehallucinationer.

Symptomer på mani
•

Løftet stemningsleje

•

Hyperaktivitet

• Tankeflugt
• Talestrøm
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•

Nedsat dømmekraft

•

Megalomane forestillinger

•

Aggression

•

Nedsat søvn behov

•

Ernæringsforstyrrelser

•

øget seksuel aktivitet.
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Angsttilstande
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Angsttilstande

Kapitel 22.

Inden for denne hovedgruppe i lCD-lO findes en samling tilstande,
hvor angst er hovedsymptomet. Nogle af disse tilstande blev før indførelsen af lCD-lO klassificeret under neuroserne. I forbindelse med indførelsen af lCD-lO er neurosebegrebet bortfaldet, og klassificeringen
er dermed ændret. Patologisk eller sygelig angst er et almindeligt
symptom ved mange psykiske lidelser. Man taler om en angstlidelse,
når angsten er det helt centrale symptom, når den har stået på længe,
og når den medfører funktionssvigt i forhold til fx arbejde, uddannelse og familie.
Man taler om patologisk angst, når angsten opstår i objektivt set
ufarlige situationer, eller når angsten er alt for stærk eller varer for
længe i forhold til farefulde situationer, hvor den reelle fare hurtigt er
overstået. Man taler også om patologisk angst, når den knytter sig til
situationer, der ligger langt ude i fremtiden. Situationer, der opfattes
som truende for det angste menneske.
Der findes en lang række fysiologiske og psykologiske symptomer
på angst, som også er beskrevet i kapitel 8 om støtte ved angst.
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Symptomer
Frygt og angst er et signal om, at der er fare på færde. Hvor kilden til
frygt sædvanligvis er nem at identificere, fordi der er tale om en udefrakommende fare, er det langt vanskeligere at identificere kilden til
angst. Det er vanskeligt, fordi kilden og faresignalerne kommer fra det
angste menneskes indre oplevelser. Angsten medfører tre former for
reaktioner hos det angste menneske:
fa,

En subjektiv oplevelse af angst

fa,

En aktivering af fysiske symptomer som følge af angsten

fa,

En adfærd for at mestre eller undgå fare
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Subjektiv oplevelse af angst
At være angst, især panisk angst, er særdeles skræmmende og svært
ubehageligt. Det angste menneske vil beskrive det som at være i en
rædselsvækkende situation. I forbindelse med et angstanfald kan den
angste blive meget bange for at fejle noget alvorligt. Hjertebanken kan
medføre, at han bliver skrækslagen for, at han fx har fået en blodprop
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i hjertet. Angstanfaldet medfører også hyperventilation, som giver
svimmelhed og snurren i fingre og tæer. Det bekræfter yderligere den
sindslidende i, at der er noget galt. Ofte søger han vagtlæge eller skadestue for et angstanfald, fordi han tror, at det drejer sig om en alvorlig somatisk tilstand. Nogle mennesker, der er meget plaget af angst,
vil ofte til stadighed søge en eller flere læger i den sikre overbevisning,
at der er noget alvorligt somatisk galt.
Angsten for at miste kontrollen over sig selv og blive sindssyg er
også et jævnligt psykisk symptom på en angstlidelse.
Fysiske symptomer som følge af angst

på grund af de psykiske angstsymptomer vækkes fysiske symptomer.
Der er fx tale om følgende symptomer: åndenød, hyperventilation,
der fremkalder snurren i fingre og tæer, samt svimmelhed, hjertebanken, høj puls, rysten, sveden, kvalme og kvælningsfornemmelser.
Når det angste menneske mærker de fysiske symptomer, forværres
de psykiske angstsymptomer ofte.
Adfærd for at mestre eller undgå fare
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Den værste angstform er panisk angst, der opstår pludseligt. Undgåelsesadfærd er den mest almindelige måde at mestre panisk angst på.
Det vil sige, at det angste menneske undgår at bringe sig i situationer,
som han før har oplevet udløser angst. på denne måde slipper han for
angstanfald. Det kan medføre store begrænsninger i hans livsudfoldelse, hvor han ikke tør bevæge sig uden for hjemmets fire vægge. Og
selv da undgår han måske ikke angst alligevel.
Man taler også om forventningsangst. Med dette menes angsten
for angsten. Bare tanken om angst eller situationer, som kan medføre
angst, udløser et angstanfald. Forventningsangsten kan blive mere
pinefuld end den oprindelige angstsituation.

Angstlidelser i lCD-lO
I lCD-lO deler man angstlidelser op i:
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Fobiske angsttilstande

~

Andre angsttilstande, herunder bl.a.
• Panikangst
• Generaliseret angst
• Obsessiv-kompulsive tilstande

Fobiske angsttilstande

Disse tilstande er kendetegnet ved, at angst opstår i nogle bestemte og
afgrænsede situationer. Situationen indebærer ikke en virkelig fare,
men for det sindslidende menneske er den faretruende. Det kan medføre undgåelsesadfærd, så han i videst muligt omfang undgår disse
situationer. Hvis det ikke lykkes ham at undgå situationen, bliver han
nødt til at være i situationen med voldsom angst til følge.
Der er tale om en række forskellige fobier, fx angst for at færdes
alene uden for hjemmet, agorafobi. Det kan føre til angst for at komme i forretninger, angst for at køre i tog og bus m.v.
Fobisk angst for negativ kritik fra andre mennesker, for at blive latterliggjort eller ydmyget, for at dumme sig for øjnene af andre kan
føre til, at den sindslidende undgår sociale situationer, social fobi.
Mennesker, der lider af en social fobi, har ofte en lav selvagtelse og
nærer stor frygt for at blive kritiseret.
Andre kan have en fobi for helt specifikke situationer, fx torden,
lukkede rum, klaustrofobi, højder eller tandlæger.
Panikangst

Ved panikangst forstås, at det sindslidende menneske får tilbagevendende anfald af pludseligt opstået panisk angst. Der findes ingen
bestemte situationer, der udløser denne angst, og den opstår derfor
uforudsigeligt. Den sindslidende beskriver det ofte "som et lyn fra en
klar himmel", Det er en meget pinefuld tilstand at være i, og i et anfald af panisk angst er dødsfrygten meget udtalt. Efter et panikanfald
er der mange, der udvikler forventningsangst.
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Generaliseret angst

Ved denne angsttilstand er angsten vedvarende. Det sindslidende
menneske er angst det meste af dagen, og tilstanden skal have stået
på i måneder, for at man taler om generaliseret angst. Der er ikke tale
om panisk angst, men om angst på et let til moderat niveau. Angsten
er ikke bundet til bestemte situationer. Den sindslidende med generaliseret angst vil, ud over .de gængse fysiologiske angstsymptomer,
klage over vedvarende uro, nervøsitet og muskelspændinger. Han vil
være bekymret for, at han selv eller en af hans nærmeste skal blive
alvorligt syg eller komme ud for en alvorlig ulykke.
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Ob5essiv-kompulsive tilstande

De obsessiv-kompulsive tilstande blev før indførelse af lCD-lO
klassificeret under neuroserne som den tilstand, man kaldte tvangsneuroserne.
Der findes to hovedsymptomer, som kendetegner den obsessivkompulsive tilstand:
~

Tvangstanker, -ideer og -forestillinger, obsessioner

~

Tvangshandlinger, kompulsioner

Det sindslidende menneske er meget påvirket af denne tilstand, og det
påvirker hans normale funktionsniveau, fx hans arbejdsevne og de
sociale relationer til andre mennesker.
Symptomer på
en obsessiv
tilstand
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Symptomer på
en kompulsiv
tilstand

Ved obsessioner forstås, at de samme tanker igen og igen kører rundt i
hovedet på den sindslidende. Der er tale om tvangstanker med et
negativt indhold i forhold til den sindslidendes moral og følelser, og
han er meget forpint af dem. Han er helt klar over, at det er hans egne
tanker, og der er således ikke tale om vrangforestillinger. Som oftest
er der tale om tvangstanker om smittefrygt, bekymring for, at noget
alvorligt skal ske en selv eller de nærmeste, frygt for sygdom og bakterier eller aggressive og seksuelle tanker. Langt de fleste har mange
forskellige tvangstanker.
Kompulsioner er handlinger og ritualer, baseret på tvangstanker, der
gentages igen og igen, fx overdreven håndvask som følge af smitte- og
bakteriefrygt. Handlingerne har ingen nytte. De udføres kun, fordi
den sindslidende frygter, at et eller andet ubehageligt vil ske, hvis han
ikke gør det. For andre at se er denne frygt helt urealistisk og ubegrundet. Den sindslidende kan også godt selv se, at handlingerne er
meningsløse, og kan forsøge at modstå dem med det resultat, at angsten forværres.

Årsager- til angsttilstande
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Der findes ingen helt sikre biologiske årsagsforklaringer på angstlidelser. Flere undersøgelser har dog vist, at der er et større antal individer
med panikangst i nogle familier. Dette kan tyde på en vis arvelig komponent. Det er understøttet af andre undersøgelser af tvillinger, der
derudover også viser, at der formodentlig er en arvelig komponent
ved fobier.

Med hensyn til obsessiv-kompulsive tilstande forskes der i, om
disse tilstande skyldes en overaktivitet i visse områder af hjernen. Det
gælder især ved de obsessiv-kompulsive tilstande, der begynder tidligt
i livet.
Der findes mange psykologiske årsagsforklaringer på angstlidelser.
I denne bog vil vi nævne to, nemlig den psykoanalytiske og den kognitive.
Psykoanalytisk årsagsforklaring

Der findes flere forskellige psykoanalytiske årsagsforklaringer, men
samlet kan man sige, at der er der tale om en konflikt mellem driftimpulserne og overjeg'et (se kapitel 3 om de psykodynamiske grundbegreber). Denne konflikt er opstået i barndommen, hvor barnet har
været nødt til at fortrænge oplevelser og fantasier, der har givet anledning til store følelsesmæssige konflikter. En situation, der aktiverer
disse konflikter eller de følelser, der i barndommen var forbundet med
konflikterne, kan udløse angst. Hvis jeg'et ikke har de nødvendige ressourcer, og forsvarsmekanismerne ikke fungerer godt nok til at
dæmpe eller binde angsten, kan personen udvikle en angstlidelse.
Kognitiv årsagsforklaring

Ifølge denne teori skyldes angst ikl<e den situation, der udløser angst,
men derimod individets tolkning af situationen. Når individet udvikler sygelig angst, skyldes det fejlvurderinger i forhold til, hvad den
reelle fare er. Det angste menneske overvurderer risikoen for, at farlige situationer opstår. Han overvurderer alvoren i situationer, der
opfattes som farlige, og undervurderer sin evne til at kunne mestre
eller handle i situationen. Desuden undervurderer han, hvad andre
kan gøre for at hjælpe. Dette skyldes aktivering af automatiske angstprægede kognitive skemaer (se kapitel 4 om kognitive grundbegreber). Personen med en angstlidelse er præget af automatiske katastrofetanker, der meget let aktiveres, og som medfører, at han meget ofte
forstiller sig, at de værste ting vil ske. Også selvom sandsynligheden
for dette er minimal.
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Behandling af angsttilstande
Da man ikke kan give gyldige biologiske årsagsforklaringer på angstlidelserne, ud over en vis sandsynlighed for arvelige faktorer ved
nogle af lidelserne, kan man heller ikke rette en biologisk behandling
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mod sådanne årsager. Men man kan rette en behandling mod de neurobiologiske reaktioner, der giver de fysiske symptomer, og mod de
formodede psykologiske årsager. Overordnet set findes der således to
forskellige retninger inden for behandlingen:
?a,

Medicinsk behandling

?a,

Psykologisk behandling

Medicinsk behandling
Der findes forskellige farmakologiske midler mod angstlidelser. Antidepressiva virker godt på angst, tvangstanker og tvangshandlinger,
også selvom det angste menneske ikke er depressivt (se kapitel 26 om
psykofarmakologi). Benzodiazepiner virker godt mod forventningsangst, men har en ringe virkning på panikangst. Man er imidlertid lidt
tilbageholdende med at ordinere benzodiazepiner, da de er vanedannende, og risikoen for afhængighed derfor er til stede.
Medicinsk behandling af angst og tvang er ofte effektiv, så længe
behandlingen står på, men når behandlingen ophører, får en meget
stor procentdel tilbagefald. Behandlingen gives som regel i ca. 6-12
måneder, med undtagelse af korttidsbehandling af panikangst.
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Psykologisk behandling

\Il
~

):o

Der findes adskillige retninger inden for psykologisk behandling. Det
er kun psykologer og uddannede psykoterapeuter, der kan behandle
med psykoterapi. Det vil være den enkeltes uddannelse og overbevisning, der er afgørende for, hvilken psykoterapeutisk behandling den
sindslidende kommer i. Her skal nævnes psykoanalytisk psykoterapi
og kognitiv psykoterapi.
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Psykoanalytisk
psykoterapi
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Inden for psykoanalytisk psykoterapi findes der også adskillige retninger. Målet for dem alle er dog, at personen får en øget forståelse
for, hvad der ligger til grund for den psykiske sygdom. Man kan arbejde mest støttende, dvs. tage udgangspunkt i her-og-nu-situationer og
med udgangspunkt i dem hjælpe det angste menneske til at forstå,
hvorfor han reagerer, som han gør. Man kan også arbejde mere indsigtsgivende, hvor man søger tilbage til barndommen og det ubevidste
materiale, der er bundet til den tid, for at finde forklaringer på, hvorfor det angste menneske reagerer med angst. Derudover skal han lære
nye og mere hensigtsmæssige måder at reagere og udtrykke behov og
konflikter på.
Behandlingen kan foregå som korttidsbehandling, dvs. mindre end

20 samtaler, eller som langtidsbehandling, hvilket indebærer over 20
og måske helt op til ca. 100 samtaler.
Kognitiv
psykoterapi

Kognitiv teori har vundet vældig meget frem i de senere år og har vist
sig meget effektiv på mange psykiske lidelser, herunder også angst. En
kombination af kognitiv terapi og evt. medicinsk behandling synes i
øjeblikket at være den mest effektive behandlingsform af angstlidelserne.
Kognitiv psykoterapi bygger på, at angsten skyldes en aktivering af
automatiske angstprægede kognitive skemaer. Målet med psykoterapien er at erstatte disse skemaer eller tanker med mere rationelle tanker, hvorefter angsten, også forventnings- og undgåelsesangst, samt
tvangsadfærd vil reduceres. De automatiske angstprægede kognitive
skemaer er ubevidste for det angste menneske, og psykoterapeuten
anvender derfor hjælpemidler i terapien, fx dagbog, som kan hjælpe
det angste menneske til en større grad af bevidsthed om disse skemaer og deres betydning for hans tanker, følelser og adfærd.
Behandlingen strækker sig som regel over 10-15 samtaler af cirka
en times varighed en gang om ugen.

Prognose
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De fleste mennesker med en angstlidelse lever og klarer sig trods handicappet. For nogle bliver angsten så voldsom, at de søger hjælp.
Mange får det betydeligt bedre af behandlingen og opnår en acceptabellivskvalitet.
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Angst medfører tre former for reaktioner:
•

En subjektiv oplevelse af angst

•

At være bange for at fejle noget alvorligt

•

At være bange for at miste kontrol og blive sindssyg.

De fysiske symptomer som følge af angsten er:
•

Åndenød

•

Hyperventilation

•

Hjertebanken

•

Rysten, sveden

•
•

Kvalme
Kvælningsfornemmelser.

Fobisk angst er kendetegnet ved, at angsten opstår i bestemte afgrænsede
situationer
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ea,

Panisk angst er kendetegnet ved, at den sindslidende får tilbagevendende
anfald af pludseligt opstået panisk angst

ea,

Generaliseret angst er kendetegnet ved, at angsten er vedvarende mild til
moderat og ikke er bundet til bestemte situationer

ea,

Obsessioner er kendetegnet ved tvangstanker, -ideer og -forestillinger

ea,

Kompulsioner er kendetegnet ved tvangshandlinger og -ritualer, der er
knyttet til obsessionerne
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ea,

Kompulsionerne gentages igen og igen og har ingen nytte

ea,

Modstås trangen til kompulsioner, øges angsten.
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Kapitel 23.

Belastnings- og
tilpasningsreaktioner
Her er der tale om en række forskellige tilstande, hvis fællesnævner
er, at årsagen kommer udefra. Det vil sige, at der er tale om en eller
flere traumatiske begivenheder, der medfører en længerevarende
belastning. Det drejer sig om indgribende traumer, der medfører
ændringer af livsførelsen. Var traumet ikke sket, ville tilstanden ikke
være opstået.
Der kan være medvirkende årsager til, at nogle mennesker reagerer med en belastningsreaktion. For eksempel kan et menneske med
en personlighedsforstyrrelse eller lav selvværdsfølelse have en lavere
tærskel for at udvikle en belastnings- og tilpasningsreaktion.

Akut belastningsreaktion

I'

Der er tale om en tilstand, der udvikler sig inden for cirka en time hos
et menneske, som netop har været udsat for en svær traumatisk fysisk
og/eller psykisk oplevelse.
Symptomer

Den pågældende vil opleve angst, som almindeligvis svinger mellem
svær til panisk angst, der medfører hyperventilation, svimmelhed og
muskelrystelser. Nogle gange ses en meget voldsom reaktion med
skrig og krampegråd. Den pågældende kan blive desorienteret og
omtåget. Opmærksomhed og koncentration er nedsat. Nogle kan reagere med tilbagetrækning, andre med uro og overaktivitet. Følelsen af
vrede, fortvivlelse og håbløshed er særdeles pinefuld. Nogle udvikler
helt eller delvist hukommelsestab, amnesi, for den korte periode, tilstanden varer.
Tilstanden varer fra nogle få timer til nogle få dage og kan sidestilles med chokfasen i en krise. De øvrige faser i et kriseforløb diagnosticeres ikke i lCD-lO og beskrives derfor ikke her. Du kan læse om det
normale kriseforløb i lærebogen Pædagogik med psykologi.
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Posttraumatisk belastningsreaktion
Herved forstås en tilstand, der opstår inden for seks måneder, efter at
den pågældende har været udsat for en svær traumatisk fysisk og/eller
psykisk oplevelse, eller som varer længere end sædvanligt. Tilstanden
forkortes ofte som PTSD (Post Traumatic Stress Disorder).
Symptomer

Der opstår "flashbacks", dvs. at den pågældende genoplever traumet
eller dele heraf i form af pinefulde erindringer, drømme eller mareridt. Han forsøger at undgå alt, hvad der minder om traumet. Han
udvikler symptomer på en belastende stresstilstand, som kan vise sig
ved:
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ea,

Angst og depression

ea,

Søvnbesvær

ea,

Irritabilitet og vredesudbrud

ea,

Koncentrationsbesvær

ea,

Tendens til at fare sammen

ea,

Selvmordstanker
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De fleste helbredes inden for nogle måneder til års forløb, men cirka
en tredjedel vil få et kronisk forløb, især efter helt ekstreme belastninger, fx ophold i krigszoner, gidseltagning med trussel på livet, tortur
m.v.
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Tilpasningsreaktion
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I denne gruppe er der tale om en række reaktioner på indgribende
livsændringer som følge af belastende begivenheder, fx tab, immigration, skilsmisse, karriereskuffelse, pensionering m.v., der dog ikke har
samme katastrofeagtige præg som ved den akutte belastningsreaktion.
Symptomer
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Symptomerne varierer meget, men der kan bl.a. opstå depressive
symptomer. De viser sig ved nedtrykthed og bekymringer for fremti-

den, der medfører, at det bliver svært at planlægge og overskue det
videre forløb. De daglige rutiner føles meningsløse og bliver ofte forsømt. Der kan opstå mild til moderat angst, nogle gange med affektreaktioner og selvbeskadigelse til følge.
Symptomerne skal have en tæt tidsmæssig relation til traumet og
aftager almindeligvis inden for cirka seks måneder.

Behandling
Når det drejer sig om belastningsreaktioner, betyder holdningen, som
den sindslidende mødes med, særdeles meget. Holdning til den kriseramte er beskrevet i lærebogen Pædagogik med psykologi. Derudover
vil der overvejende være tale om psykologisk behandling, men til tider
også medicinsk.
Psykologisk behandling

Samtaleterapi vil ofte blive benyttet ved en belastningsreaktion. Ved
en almindelig belastningsreaktion vil der som regel være tale om forholdsvis få samtaler, dvs. ca. 10 samtaler. Terapeutens opgave er at
give den sindslidende mulighed for at sætte ord på tanker, følelser,
fantasier og handlinger i relation til traumet og perioden efter.
I relation til akut belastningsreaktion, som oftest i forbindelse med
katastrofer, fx voldsomme brandulykker, trafikulykker m.v., vil der
nogle gange finde debriefing sted. Det vil sige, at alle involverede får
mulighed for, individuelt eller i grupper, at genfortælle hændelsen,
som de hver især har oplevet den. Dette gennemføres først et døgn
eller to efter hændelsen, da de involverede skal være ude af chokfasen, før det giver mening.
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Medicinsk behandling

Somme tider vil der blive ordineret beroligende medicin eller sovemedicin i små doser og i en kort periode. For store doser eller for lang
tids behandling med medicin kan hæmme et kriseforløb.
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Prognose
Langt de fleste mennesker med belastningsreaktion kommer sig igen.
Efter et stykke tid, som godt kan vare op mod to år, nogle gange mere,
lever man med det hændte i en ny hverdag. Traumet kommer til at stå
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i baggrunden, og nogle opdager nye sider af livet og finder nye livsværdier. At tænke på traumet og omstændighederne i forbindelse hermed vil dog altid indebære psykisk smerte og eventuelt savn.
Hos nogle få vil tilstanden blive kronisk og føre til en mere vedvarende personlighedsændring.
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Symptomer på en akut belastningsreaktion udvikler sig inden for ca. en time
efter traumet og er:
•

Svær til panisk angst

•

Skrig og krampegråd

•

Desorientering

•

Nedsat opmærksomhed og koncentration

• Tilbagetrækning
•

Uro og aktivitet

• Vrede, fortvivlelse og håbløshed
• Tilstanden varer fra få timer til få dage
•

~

Helt eller delvist hukommelsestab for perioden.

Symptomer på en posttraumatisk belastningsreaktion:
•

Symptomerne opstår inden for seks måneder efter traumet eller varer

•

Flashbacks
Undgår alt hvad der minder om traumet

længere end sædvanligt

=

•

:J>

• Angst og depression

-i

•

Søvnbesvær

•

Irritabilitet og vredesudbrud

•

Koncentrationsbesvær
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• Tendens til at fare sammen
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Selvmordstanker.
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Symptomer på en tilpasningsreaktion:
•

Depressive symptomer med nedtrykthed

•

Daglige rutiner føles meningsløse

•

Mild til moderat angst

• Affektreaktioner og selvbeskadigelse.
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Kapitel 24.

Personlighedsforstyrrelser
I gruppen af personlighedsforstyrrelser er der tale om en række forskellige lidelser, hvis kendetegn er, at de personlighedstræk, som
mennesket med en personlighedsforstyrrelse har, opfattes som afvigende i den kultur og det samfund, han lever i.
Personlighedstræk kan forklares som de egenskaber, et menneskes
personlighed har. Vi har således alle en række individuelle personlighedstræk, hvoraf nogle er bevidste, og andre er ubevidste. Dette mønster af personlighedstræk viser sig som en typisk og vedvarende måde
at opfatte, tænke, føle og handle på.
For at der kan stilles en diagnose inden for gruppen af personlighedsforstyrrelser, må flere afvigende personlighedstræk forekomme
samtidig, og der skal være tale om en varig afvigelse.
Man deler personlighedsforstyrrelserne op i milde og alvorlige. I
denne bog beskrives kun to specifikke diagnoser inden for personlighedsforstyrrelserne, nemlig den dyssociale og den emotionelt ustabile. Begge diagnoser hører til de alvorlige personlighedsforstyrrelser.

Den dyssociale
personlighedsforstyrrelse
Den dyssociale personlighedsforstyrrelse kaldes også den antisociale
personlighedsforstyrrelse. Tidligere kaldte man denne diagnose for
karakterafvigelse eller psykopati. Det er meget værdiladede begreber,
og de har ofte været anvendt ukorrekt til at stemple mennesker med
afvigende opfattelser.
Undersøgelser har vist, at der er en betydelig overvægt af mænd
med en dyssocial personlighedsforstyrrelse. Der er stor usikkerhed i
forhold til, hvor mange mennesker der har en dyssocial personlighedsforstyrrelse, men samfundsøkonomisk koster den samfundet
millioner af kroner.
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Symptomer

Mennesket med en dyssocial personlighed er præget af impulsiv adfærd. Han har en lav frustrationstærskel, der medfører, at han har
svært ved at rumme frustrationer og angst. Det fører til impulshandlingerne. Han reagerer mod omgivelserne på små foranledninger,
meget ofte med vrede, trusler og evt. vold.
Mennesket med dyssocial personlighed er charmerende og livlig
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og har let ved at skabe kontakter. Den impulsive adfærd, hans selvcentrerethed og nedsatte indlevelsesevne i andre mennesker medfører, at
kontakterne som oftest bliver overfladiske og kortvarige.
Mennesket med dyssocial personlighed bryder med almindelige
normer for opførsel, reaktioner og adfærd. Hans sociale uansvarlighed kan vise sig ved ustabilitet i arbejdslivet med mange kortvarige
ansættelser. Han kan finde på at komme og gå, som det passer ham,
eller simpelthen blive væk med fyring til følge. Hans dyssociale adfærd fører ofte også til skilsmisse.
Mennesket med en dyssocial personlighed kan have en tendens til
at svigte sine økonomiske forpligtelser og oparbejder ofte en stor
gæld. Det kan give store problemer fx i forhold til betaling afbørnepenge. Han har svært ved at vende blikket indad og se på sine egne
reaktioner, men ønsker i stedet at ændre omgivelserne. Han føler sjældent skyld gennem længere tid eller bebrejder sig selv sine handlinger.
Han har svært ved at indordne sig under samfundets regler og
love, og en del kommer således på kant med myndighederne.
Mange mennesker med dyssocial personlighed udvikler også et
misbrug.
Årsager
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Man kender ikke årsagerne til, at nogle mennesker udvikler en dyssocial personlighedsforstyrrelse. Mange undersøgelser peger på, at
arv spiller en betydelig rolle. Man ved, at mange mennesker med dyssocial personlighed kommer fra hjem, hvor forholdene var meget dårlige. Forældrene var fx alkoholiserede og for nogles vedkommende
også kriminelle. De har været meget ustabile og upålidelige. Barnet
har derfor manglet en stabil person at identificere sig med (et
identifikationsobjekt), som kunne medvirke til, at det udviklede et
sundt overjeg.
I forhold til den kognitive teori har dårlige sociale og følelsesmæssige forhold i barndommen også betydning for barnets kognitive udvikling, og for hvilke skemata barnet udvikler.
De dårlige opvækstforhold medfører, at barnet kommer til at
mangle stabile tilknytningsfigurer, hvorved barnets personlighedsudvikling bliver forstyrret (se kapitelS om udviklingspsykologi).
Man kan ofte allerede i barndommen se tendenser til en udvikling
af en dyssocial personlighed. Det kan fx vise sig ved urolig og rastløs
adfærd, store konflikter med lærere, pjækkeri og tyveri. Det er vigtigt
at pointere, at denne adfærd sagtens kan skyldes andre forhold i bar-

nets liv og ikke nødvendigvis er tendenser til udvilding af en dyssocial
personlighedsforstyrrelse.
Man ved, at nogle former for hjerneskade medfører psykiske forstyrrelser, der giver en dyssocial adfærd.
Behandling

Det kan være svært at motivere mennesket med en dyssocial personlighedsforstyrrelse til behandling. Han mener som nævnt, at problemerne løses ved at ændre omgivelserne, og er derfor sjældent over
længere tid motiveret for behandling. Behandlingen er fortrinsvis af
pædagogisk art. Der skal sættes grænser for personens udleveise af
sine impulser i de situationer, hvor han bryder med gældende normer.
Han skal lære at indordne sig under gældende normer og lære, at der
er andre måder at løse problemer på end impulshandlinger og udadreagerende adfærd. Fokus for behandlingen er derfor, at mennesket
med en dyssocial personlighedsforstyrrelse opnår en vis indsigt i, hvilke tanker og følelser der går forud for impulshandlinger, og hvilke
konsekvenser hans adfærd får for forhold til andre mennesker.
Prognose

Ved pædagogiske tiltag kan mennesket med en dyssocial personlighed
til en vis grad hjælpes. på denne måde kan man påvirke hans reaktionsmønster og hans adfærd, så han lærer at tilpasse sig samfundets
normer og regler og derved fungere socialt. Men som nævnt er en del
mennesker med en dyssocial personlighedsforstyrrelse ikke motiverede for behandling.
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Mennesket med en dyssocial personlighedsforstyrrelse:
•

Har en impulsiv adfærd og er ofte præget af vrede, trusler og evt. vold

•

Har lav trustrationstærskel

•

Har let ved at skabe kontakter, der bliver overfladiske og kortvarige

•

Bryder med almindelige normer for opførsel, reaktioner og adfærd

• Viser social uansvarlighed
•
•
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Har svært ved at vende-blikket indad og se på egne reaktioner
Er ikke præget af skyld eller bebrejdelser i forhold til sig selv og sin
adfærd

•

Bryder ofte med samfundets regler og love.
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Den emotionelt ustabile
personlighedsforstyrrelse
Den emotionelt ustabile personlighedsforstyrrelse kan du i daglig tale
også høre omtalt som grænsepsykose eller borderline. Borderlinebegrebet dækker dog også andre diagnoser.
Man ved ikke, hvor mange mennesker der har en emotionel ustabil
personlighedsforstyrrelse, men det er overvejende kvinder, der får
stillet denne diagnose. Og også denne lidelse koster samfundet millioner af kroner.
Symptomer

Der er ikke tale om en egentlig psykotisk tilstand, men realitetstestningen er varierende, og mennesket med en emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse kan have svært ved at opfatte den indre og ydre
virkelighed realistisk. Han har svært ved at skelne mellem godt og
ondt og har svært ved at vurdere både det, der sker i ham, altså hans
tanker og følelser, og omgivelserne på en realistisk måde. Han er dog
sædvanligvis ikke psykotisk og har ikke deciderede vrangforestillinger
eller hallucinationer. I forbindelse med belastede situationer kan han
dog i korte perioder blive psykotisk.
Herudover findes der en række områder, hvor mennesker med en
emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse har store vanskeligheder:
'ti

m

~

Angst

~

Forsvarsmekanismer

~

Impulskontrol

~

Selvbillede, mål og indre værdier
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Forholdet til andre mennesker

...

~

Tomhedsfølelse
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Angst
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Mennesket med emotionel ustabil personlighed har en nedsat angsttolerance. Angsten bliver let aktiveret. Han oplever derfor meget
hyppigt angst, og et højt angstniveau nås hurtigt. Angsten udløses i
mange forskellige situationer og kan være yderst pinefuld og invaliderende.

Forsvarsmekanismer

Forsvarsmekanismer er et psykodynamisk begreb. Ud fra denne synsvinkel vil man, når man oplever angst, ganske automatisk og ubevidst
forsøge at beskytte sig mod angsten. Det gør man ved at benytte forskellige former for psykologiske afværgemekanismer, der kan dæmpe
angsten. Disse afværgemekanismer betegnes under et som forsvarsmekanismer. De inddeles i primitive og modne forsvarsmekanismer.
Et af de klassiske symptomer på emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse er, at den sindslidende benytter primitive forsvarsmekanismer. Det drejer sig om splitting og projektiv identifikation og herunder idealisering og devaluering, se kapitel 3.
Forsvarsmekanismerne er ikke på tilstrækkelig vis i stand til at
dæmpe angsten, og den vækkes derfor let. For andre at se kan det
være forholdsvis ubetydelige hændelser, der udløser angsten.

Impulskontrol

Mennesket med en emotionel ustabil personlighed har en svag impulskontrol. Han har svært ved at styre egne drifter og impulser, fx af
aggressiv og seksuel karakter. Han handler impulsivt uden tanke for
konsekvenserne. Mange er ofte kværulantiske og får udbrud af raseri
og evt. vold, hvis nogen påtaler deres adfærd. Han har en nedsat evne
til at omdanne impulserne til acceptable handlinger, fx omdanne de
aggressive impulser til kreativ udfoldelse.

Selvbillede,

Mennesket med emotionel ustabil personlighed har et svingende selvbillede og derved en ustabil identitetsfølelse. Det viser sig bl.a. ved, at
han har en meget svingende opfattelse af sig selv og sine medmennesker. Han kan den ene dag være optimistisk og selvovervurderende.
Han kan fx opfatte sig som dygtigere og bedre end de fleste og som en
selvstændig og attraktiv person. Dagen efter eller ugen efter kan han
opfatte sig selv som helt uduelig. Han nedvurderer sig selv og føler sig
værdiløs. Hans mål for, hvad han ønsker sig af livet, og værdierne,
han tror på, er også meget ustabile og kan svinge fra dag til dag. Indre
mål og livsværdier giver ham ikke noget hold i tilværelsen. Han har
således et ustabilt selvbillede og svinger mellem en følelse af almagt,
omnipotens, og selvforringelse, devaluering.

mål og indre
værdier
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Forholdet til
andre
mennesker

Familiemedlemmer og apdre mennesker i omgangskredsen kan ligeledes den ene dag opfattes som gode og hjælpsomme, idealiseres, den
næste dag som onde, der bliver afvist eller forkastet, devalueres. Ved
at devaluere andre mennesker støtter mennesket med emotionel ustabil personlighed sit eget skrøbelige selvbillede. Den opfattelse, han
havde i går, har ingen betydning for dagen i dag. Relationerne til
andre mennesker bliver derfor meget ustabile.

467

Den emotionelt ustabile har et stort behov for kontakt og omsorg.
I sin søgen efter kærlighed og omsorg indleder han ofte intense kærlighedsforhold, der ikke holder ret længe. Han er ikke i stand til over
tid at give og modtage kærlighed. Han kan således have adskillige
kærlighedsforhold bag sig, og hver gang et forhold brydes, udløses
hans grundlæggende angst for at blive forladt og svigtet.
Tomhedsfølelse

Mennesket med emotionel ustabil personlighed oplever ofte ensomhed, tomhedsfølelse, manglende følelse af glæde og manglende lyst til
aktiviteter. Det kan medføre dyb fortvivlelse og livslede og fratage
ham håbet for fremtiden. Denne tilstand kan sammen med angsten
føre til selvmordshandlinger, der ses meget hyppigt hos mennesker
med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse. Dette skal også ses i
sammenhæng med den impulsive adfærd, hvor han som en impulsiv
handling kan finde på at udføre selvmordshandlinger.
Årsager
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Ved emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse mener man, at arv
spiller en mindre rolle. Derimod kan hjerneskade opstået i fostertilværelsen eller ved fødslen med større sandsynlighed være en del af forklaringen på udvikling af denne lidelse.
Også blandt mennesker med emotionel personlighedsforstyrrelse
kan man se mange fra hjem, hvor forholdene var meget dårlige. Der
kan være tale om mange traumatiserende oplevelser i barndommen,
fx i form af alkoholiserede forældre, omsorgssvigt, mishandling og
evt. incest. Forældrene har været ustabile og upålidelige.
En psykodynamisk årsagsforklaring er, at gentilnærmelsesfasen
ikke er forløbet normalt. I gentilnærmelsesfasen skal barnet lære, at
adskillelsen, separationen, fra moderen ikke er farlig. For at denne
proces kan forløbe normalt, er det nødvendigt, at der er en stabil mor
eller morfigur, som kan støtte barnet i løsrivelsen. Hvis den proces
ikke lykkes, er der risiko for at barnet udvikler en emotionel ustabil
personlighedsforstyrrelse. Der stilles dog spørgsmålstegn ved, om det
kun er gentilnærmelsesfasen, der har betydning for denne udvikling,
eller om der ikke er; tale om en ustabil mor gennem den tidlige barndom samtidig med andre faktorer, fx en lille hjerneskade opstået i
fostertilværelsen.
Ifølge den kognitive teori har dårlige sociale og følelsesmæssige
forhold i barndommen betydning for barnets kognitive udvikling og
for, hvilke skemata barnet udvikler. En emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse er således resultatet af barnets kognitive udvikling,

der er påvirket af de dårlige sociale og følelsesmæssige forhold i barndomshjemmet.
Ved de dårlige opvækstforhold kommer barnet til at mangle stabile
tilknytningsfigurer, hvorved barnets personlighedsudvikling bliver
forstyrret (se kapitelS om udviklingspsykologi).

Behandling
Mennesker med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse kan have
brug for både medicinsk behandling og psykoterapi, og ofte vil der
være tale om en kombination af dette. Med hensyn til den psykologiske behandling er der stor forskel på, hvilke og hvor mange ressourcer
der findes i de forskellige amter og kommuner.
Medicinsk
behandling

Hvis mennesket med emotionel ustabil personlighed er psykotisk eller
psykosenær, anbefales det at give et lavdosis-antipsykotikum. Det kan
også benyttes, hvis impulskontrollen er meget lav. Antidepressiv behandling eller behandling med antiepileptika kan anvendes til den
emotionelle ustabile, hvor impulsiv og aggressiv adfærd er et stort
problem (se kapitel 26 om psykofarmakologi) .
I'

Psykoterapi

Den form for psykoterapi, mennesket med emotionel ustabil personlighed tilbydes, afhænger som regel af, hvilken synsvinkel den pågældende psykoterapeut arbejder indenfor. Der vil som oftest være tale
om enten psykodynamisk eller kognitiv terapi. Man kan dog sagtens
se en kombination af disse referencer. Inden for den psykodynamiske
reference vil jeg-støttende psykoterapi blive benyttet. Her arbejder
terapeuten støttende, med realitetsorientering og empatisk grænsesætning og søger, at mennesket med emotionel ustabil personlighed
opnår en øget bevidsthed om hensigtsmæssige handlinger i her-og-nusituationer.
Man er tilbageholdende med indsigtsgivende psykodynamisk psykoterapi, hvor man tolker ubevidst materiale fra personens fortid.
Arbejder psykoterapeuten inden for den kognitive synsvinkel, vil
udgangspunktet være problemorienteret psykoterapi med fokus på at
styrke den sindslidendes indsigt i og forståelse for, hvilke skemata der
udløser bestemte tanker og følelser i bestemte situationer. Efterfølgende kan han vælge andre og mere hensigtsmæssige måder at handle på i relation til disse tanker og følelser.
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Prognose

Hvis mennesket med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse kan
fastholdes i medicinsk og psykologisk behandling, er han godt hjulpet.
Han kan have lange og gode perioder, men der kan stadig forekomme
perioder, hvor det går dårligt.

mm
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~

Symptomer på emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse:
•

Har flere ustabile jeg-funktioner, og realitetstestningen er varierende

•

Er sædvanligvis ikke psykotisk, men kan i korte perioder blive det

•

Nedsat angsttolerance og et højt angstniveau nås hurtigt

• Primitive forsvarsmekanismer
• Impulskontrollen er svag
• Svingende selvbillede med ustabil identitetsfølelse
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•

Egne mål og livsværdier kan svinge fra dag til dag

•

Hyppige skift mellem følelse af omnipotens og devaluering.
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Misbrug

Kapitel 25.

Mange mennesker er afhængige af rusrnidler (psykoaktive stoffer).
Rusmidler er kemiske stoffer, der påvirker bevidsthedsniveau, stemningsleje, følelser (emotioner) og kognition (fx perception, hukommelse, opmærksomhed, koncentration, motorik).
Afhængighed er ensbetydende med et meget stærkt behov for at
indtage et eller flere rusmidler, manglende kontrol over forbruget og
skadelige virkninger på den fysiske og psykiske tilstand samt de sociale forhold. Støtten til mennesker med alkoholmisbrug er beskrevet i
kapitel 13.

Typer af misbrug
Der findes mange forskellige typer misbrug. Misbrug kan inddeles i
fire hovedgrupper, alt efter hvilke virkningsmekanismer der er tale
om:
ea,

Alkohol og benzodiazepiner (fx Stesolid)

ea,

Cannabis (hash, marihuana) og hallucinogener (LSD)

ea,

Centralstimulantia (amfetamin, kokain, ecstasy)

ea,

Opioider (morfin, heroin, kodein)
(Se figur 25.1. næste side.)
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Indgiftsmåde

Virkning

Virkningens
længde

Abstinens
indtræder efter

Abstinensernes
varighed

Abstinenssymptomer

Benzodiazepiner

Piller, suppositorier eller injektion

Angstdæmpende,
afslappende ved
spændingstilstande og indre uro.
Toleransudvikling

6-48 timer,
nogle gange længere, især hos
ældre

1-7 døgn
afhængigt af præparat

4-8 uger

Trernar, uro, angst,
hurtig puls, feber
med smerter i
krop og lemmer,
kramper, nedtrykthed. Abstinenspsykose med
bevidsthedssvækkelse, vrangforestillinger og
hallucinationer

Cannabis,

Forhandles illegalt.
Ryges eller ibIandes drikke (fx te)
og mad (indbages
fx i kager)

Eufori, intensive-

2-5 timer

3 døgn

4-6 uger

Psykisk afhængighed, depression

1-8 timer

Der optræder ikke
egentlige absti-

hash,

marihuana

ring af sanseindtryk, oplevelse af,
at tiden går langsomt. Giver store

pupiller og rødsprængte øjne.
Toleransudvikling

Hallucinogener,
lsd

Forhandles illegalt.
Piller (krystaller)

Udtalt skærpelse
af sanseindtryk,
livlige illusioner,
~ufori. Psykoselignende opleveIser

nenser, men der

kan forekomme
hallucinatoriske
oplevelser dage til
uger efter indtagelse af stoffet

Centralstimulantia
Amfetamin
(speed)

Forhandles illegalt
piller. - Sniffes,
drikkes, spises
eller injiceres
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Kokain
(i forarbejdet form
= crack)
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Forhandles illegalt
som pulver.
- Sniffes, drikkes,
spises eller injiceres. (Crack ryges)

Cl

Ecstasy

3-5 timer

12-24 timer

som pulver eller

øget velvære, Iykkefølelse, seksuel
opstemthed, oplevelse af styrke,
øget selwærdsføleise, foretagsomhed. Får let ved at
skabe kontakt.
Risiko for psykose.
Toleransudvikling
er meget udtalt

Forhandles illegalt

2-4 timer

12-24 timer

Fra uger op til
ca. 3 måneder

Fra uger op til
ca. 3 måneder

Træthed, søvnforstyrrelser, mareridt,
modløshed, angst,
rastløshed, uro,
mistænksomhed,
irritabilitet,

aggression

2-4 timer

12-24 timer

Fra uger op til
ca. 3 måneder

3-4 timer

8-12 timer

7-10 døgn

3-4 timer

18-30 timer

7-10 døgn

3-4 timer

18-30 timer

7-10 døgn

som regel som
piller eller kapsler

Opioider

474

Morfin

Tages som piller
eIler injiceres

Heroin

Forhandles illegalt.
- Sniffes, ryges
eller injiceres

Kodein

Tages som piller

Udtalt grad af
eufori. Stærk
følelse af velvære,
lykke, afslappethed. Lykkelig ligegyldighed. Giver
små pupiller. Der
udvikles særdeles
hurtigt tolerans,
også når stoffet
ryges eller sniffes

Figur 25.1. Skema over rusmidler

Tåre- og næseflåd,
svedeture, kulderystelser, led- og
muskelsmerter,
gaben, kvalme,
opkastning, diarre,
søvnforstyrrelser,
let temperaturstigning, hurtig hjerteaktion, blodtryksstigning, store
pupiller, angst

Hvornår er man misbruger?
Når et menneske gennem længere tid har haft et regelmæssigt overforbrug af et eller flere rusmidler, og det har givet uønskede psykiske,
fysiske og sociale følger, taler man om afhængighed og misbrug.

Symptomer på misbrug
Symptomer på afhængighed af rusmidler kan deles op på følgende
måde:
~

Psykisk afhængighed

~

Fysisk afhængighed

Psykisk afhængighed
Mennesket, der er afhængig af rusmidler, vil føle et voldsomt stort
behov for og have et stærkt ønske om at indtage rusmidlet. Han vil
ofte have svært ved at bære ulystbetonede oplevelser og spændinger
og bruger derfor rusmidlet til at dæmpe ubehaget. Det fører til svækket kontrol over forbruget. Misbrugeren vil foretrække rusmidlet frem
for andre aktiviteter og forpligtelser. Det kan føre til brudte ægteskaber, forsømmelse af børn, fyring fra job m.v.

II

Fysisk afhængighed
Efterhånden sker der en ændring i stofskiftet, således at kroppen vænner sig til, at rusmidlet indgår i stofskiftet. Derfor opstår den fysiske
afhængighed. Hvis misbrugeren ophører med at tage rusmidlet, vil
han få abstinenser. Denne proces er dog ikke lige aktuel for alle rusmidler. Hash giver fx ikke så stor fysisk afhængighed.

Symptomer. på alkoholafhængighed
Mange begynder deres misbrug ved, at flere og flere hverdagsbegivenheder skal fejres for at sætte lidt kulør på tilværelsen. Der kan også
være tale om en hård dag på arbejdet eller andet, hvor alkohol bruges
som en trøst eller for at dulme ubehag. Ensomhed, angst og kedsomhed kan også udløse et misbrug. Den pågældende vil begynde at drik475

ke flere gange i dagens løb og efterhånden også om morgenen. Han
drikker hurtigere og mere end andre.
Kontroltab

på et tidspunkt vil der opstå kontroltab, så den pågældende ikke længere er i stand til at styre sin alkoholindtagelse. Har han først drukket
et par genstande, kan han ikke stoppe. Han får drikketrang og kan
være "på druk" i flere dage.
Toleransudvikling

Mange alkoholafhængige mennesker udvikler tolerans, dvs. at de skal
have flere og flere genstande for at opnå samme rus. Man kan opleve
alkoholafhængige med en promille på to til tre eller mere, som ikke
virker særlig påvirkede.
Adfærdsændringer

Når misbruget har stået på et stykke tid, opstår der øget irritabilitet,
og det alkoholafhængige menneske vil få en lavaggressionstærskel.
Han bliver hurtigere end ellers vred, udskældende og måske korporlig
aggressiv. Han vil være præget af manglende dømmekraft.
Den alkoholafhængige bliver ofte nedtrykt over sin håbløse situation. Det kan ske både under og efter en alkoholrus.
Alkoholrelaterede skader

Hvis kvinder drikker mere end 14 genstande og mænd mere end 21
genstande om ugen, er der høj risiko for at få alkoholrelaterede skader, hvoraf flere er livstruende. Det drejer sig om:
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~

Mavesår og mavekatar.

~

Betændelse i bugspytkirtlen, pancreatitis.

~

Fedtlever.

~

Skrumpelever, ~evercirrose, som kan medføre ansamling af væske i
bughulen, ascites, og åreknuder i spiserøret, oesophagusvaricer.
Blødende oesophagusvaricer er en almindelig dødsårsag blandt
kronisk alkoholafhængige.

~

Beskadigelse af det perifere nervesystem, polyneuropati.

~

Wernickes syndrom.

Wernickes
syndrom

Wernickes syndrom er en akut tilstand, der opstår pga. mangel af B1vitaminet tiamin.
Tilstanden er præget af bevidsthedsforstyrrelse og lammelse af
øjets muskel, der viser sig som rykvise bevægelser af øjet, nystagrnus.
Derudover opstår der usikre famlende bevægelser, ataksi. Der er risiko for, at denne alvorlige tilstand forveksles med fuldskab. Hvis tilstanden ikke straks bliver behandlet med indgift af B-vitamin, kan det
føre til en uhelbredelig demenstilstand, Korsakoffs syndrom.

Selvmordsrisiko
Mange undersøgelser viser, at der er stor selvmordsrisiko, suicidalrisiko, blandt alkoholafhængige mennesker. Man mener, at 5-10% begår
selvmord, suiciderer. Det sker som oftest i forbindelse med store psykosociale belastninger, fx i forbindelse med skilsmisse, fyring og boligmangel.

Årsager til alkoholafhængighed
Man kender ingen entydige årsager til alkoholafhængighed og -misbrug. Der er tale om et kompliceret samspil mellem individ og miljø.
De fire mest almindelig brugte årsagsforklaringer er:
ea, Opvækst i misbrugerhjem
ea, Arv
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ea, Alkoholafhængighed som sygdom
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ea, Alkoholafhængighed som livsstil

Opvækst i misbrugshjem

I misbrugerhjem fødes ofte nye misbrugere. Der er mange formodninger om, hvorfor det er tilfældet. Man taler bl.a. om den prægning,
der sker, når barnet gentagne gange ser en af eller begge forældre
alkoholpåvirkede. Barnet udsættes også for forældrenes upålidelighed, omskiftelighed og ambivalens. Det fremmer ikke udviklingen af
en sund selvfølelse hos barnet.
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Arv

Man mener, at genetisk arv til en vis grad har betydning for nogle
misbrugere. Det drejer sig fortrinsvis om mænd, der inden 25-årsalderen er blevet alkoholafhængige, og hvor drikketrangen er meget
udtalt. Nogle mener, at det kan skyldes, at man arver særlige personlighedstræk, der disponerer til umådeholden alkoholindtagelse og
dermed misbrug.
Alkoholafhængighed som sygdom

Nogle mener, at der er tale om sygelig afhængighed af alkohol. Man
taler om, at alkohol virker på en særlig måde på visse mennesker, som
derfor bliver sygeligt afhængige. De, der har denne opfattelse, går
derfor ind for, at den alkoholafhængige skal beskyttes mod alkohol.
De mener, at udbuddet af alkohol skal formindskes, og at det skal
være nemmere at gribe ind med tvangsforanstaltninger.
Alkoholafhængighed som livsstil

Det er nok den mest udbredte opfattelse af alkoholafhængighed.
Det alkoholafhængige menneske oplever mange nederlag. Det
medfører, at skam- og skyldfølelsen øges, og at selvagtelsen daler tilsvarende. Det alkoholafhængige menneske vil drikke for at dulme
skammen, skylden og den medfølgende angst. Det er en ond cirkel,
der fastholder den alkoholafhængige i alkoholmisbruget.
Mange alkoholafhængige har en omgangskreds, hvor livsstilen og
dermed normen er at drikke. Hvis den alkoholafhængige ophører med
at drikke, risikerer han at miste sit netværk.
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Behandling af alkoholmisbrug
Skal man hjælpe det alkoholafhængige menneske ud af misbruget
eller til et mindre forbrug, er det nødvendigt, at han til en vis grad erkender sit misbrug og ønsker behandling. Behandlingen.kan deles op i:
ea, Medicinsk behandling
ea, Psykologisk behandling

Som oftest vil der være tale om en kombination af de to behandlingsformer suppleret med støtte på det sociale område.
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Medicinsk behandling
Mange alkoholafhængige mennesker er især i afvænningsfasen plaget
af angst og uro. Man kan da være nødt til for en kort periode at give
angstdæmpende medicin. Det kan også knibe med at sove om natten,
hvorfor der kan ordineres sovemedicin. Man anvender bl.a. benzodiazepiner, men da disse præparater nemt giver afhængighed, er man
meget tilbageholdende med at ordinere dem. Til alkoholafhængige
mennesker med stærk trang til misbrug kan i stedet ordineres højdosis
antipsykotika, fx Truxal, der også virker beroligende.
Meget ofte ordineres B-vitaminer for at forebygge neurologiske
skader, fx polyneuropati og Wernickes syndrom.
Antabus anvendes også. Med denne behandling ønsker man at
give den alkoholafhængige en ydre kontrol over alkoholmisbruget.
Den alkoholafhængige afholder sig fra at drikke af frygt for de særdeles ubehagelige symptomer, der opstår, når man drikker alkohol efter
indtagelse af Antabus. Ved denne behandlingsform er det vigtigt, at
den alkoholafhængige er motiveret for afholdenhed, da det kan være
farligt at drikke alkohol efter indtagelse af Antabus (se kapitel 26 om
psykofarmakologi) .

Psykologisk behandling
Der findes utallige psykologiske behandlingsmetoder, når det gælder
behandling af alkoholafhængighed. Der kan være tale om støttende
samtaler, individuel terapi, gruppeterapi eller familieterapi. Dette kan
finde sted inden for bl.a. psykodynamisk og kognitiv synsvinkel.
Egentlig psykoanalyse har dog ringe behandlingseffekt. Nogle gange
er der tale om forholdsvis få samtaler/behandlinger, dvs. under 12,
andre gange kan terapien foregå over flere år.
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Organisationer
Der findes mange organisationer, der har til formål at støtte og
behandle mennesker me.d alkoholmisbrug. De forskellige organisationer har som oftest flere forskellige behandlingstilbud. Mange kommuner har overenskomst med private organisationer og har derfor mulighed for at betale udgifterne eller dele af udgifterne i forbindelse med
et behandlingsforløb.
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Prognose
Mange mennesker hjælpes ud af deres alkoholmisbrug, mens mange
andre ikke er i stand til at ophøre med at drikke. Nogle kan have lange
perioder uden misbrug af alkohol, afbrudt af perioder med massivt
drikkeri.
Det er af stor betydning for prognosen, om det alkoholafhængige
menneske har erkendt sit misbrug og er motiveret for behandling.
Det er ikke givet, at de første behandlingstilbud hjælper den alkoholafhængige. Der skal ofte mange forsøg til, før han måske får kontrolover sit misbrug. Nogle får kontrol for en periode, nogle for resten
af livet, og nogle får aldrig kontrol.
Selvmordsrisikoen og risikoen for skadelige følgetilstande af alkoholmisbrug er stor. Mange alkoholmisbrugere dør af disse følgetilstande, fx af skrumpelever eller blødende åreknuder i spiserøret, oesophagusvaricer.

Abstinenstilstande
Hos den alkoholafhængige har cellerne, især i hjerne og lever, vænnet
sig til, at alkohol indgår i stofskiftet. Når det alkoholafhængige menneske ophører med eller nedsætter sit alkoholforbrug væsentligt, vil
der derfor opstå en abstinenstilstand.
Der er en række symptomer på, at den alkoholafhængige har
udviklet abstinenser. Disse symptomer er:
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~

Indre uro

~

Rastløshed

~

Søvnbesvær

~

Sved

~

Sitren eller rysten, tremor

~

Blodtryksforhøjelse

~

Forhøjet puls

~

Ofte temperaturforhøjelse

Behandling af abstinenser

Man anvender som oftest barbiturater, fx Fenemal, eller en sjælden
gang benzodiazepiner, fx Stesolid, i behandlingen af abstinenser (se
kapitel 26 om psykofarmakologi). Målet med behandlingen er, at det
abstinente menneske bliver bragt så meget til ro, at hans værdier
(blodtryk, puls m.v.) falder til normalt niveau, og at symptomerne på
abstinens mindskes eller ophører.
Der vil altid blive ordineret B-vitaminer for at forebygge Wernickes
syndrom. Hvis det er nødvendigt kan lægen ordinere et kvalmestillende præparat (se Medicinskefag under lægemidler).
Delirøs abstinenstilstand

Abstinenstilstanden kan på få timer udvikle sig til den akutte psykotiske abstinenstilstand, der kaldes delirium tremens. Delirium tremens
er en form for akut delirium (se kapitel l? om delirium, akut organisk
psykosyndrom). Delirium tremens er en akut livstruende tilstand, der
kræver intensiv observation, pleje og behandling. Ud over forværring
af abstinenssymptomerne vil mennesket med delirium tremens få hallucinationer, blive desorienteret og evt. også få vrangforestillinger.
Illusioner

Både illusioner og hallucinationer er meget almindelige ved delirium.
Især forekommer synshallucinationer meget ofte, men hørehallucinationer kan også opstå. Mennesket med delirium er sikker på, at det
han ser, er virkeligt. Synshallucinationerne er ofte særdeles uhyggelige, truende og skræmmende. Han vil derfor ofte være svært til panisk
angst. Der kan være tale om, at han ser edderkopper, slanger, rotter
m.v. Der er risiko for, at mennesket med delirium handler i panik pga.
de livagtige hallucinationer. Han kan gå til angreb på imaginære dyr
eller personer eller på personale eller familie, hvis han opfatter dem
som faretruende. Der er også risiko for, at angsten medfører, at han
flygter fra stedet i meget psykotisk tilstand. Der opstår ofte vrangforestillinger i tillæg til hallucinationerne.

Desorientering

Ud over de ovennævnte symptomer er mennesket med delirium tremens som oftest også d~sorienteret. Han er ikke orienteret i tid og
sted, men vil som regel vide, hvad han selv hedder. En tilstand, der er
præget af hallucinationer og desorientering, kaldes også bevidsthedsplumring.

,.
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Behandling af delirium tremens
Da tilstanden ubehandlet kan føre til døden, er det livsnødvendigt at
få mennesket med delirium bragt til ro. Bliver tilstanden tilstrækkeligt
behandlet, er dødeligheden ca. 1 %.
Der bliver givet store doser beroligende medicin, som oftest et barbiturat, fx Fenemal. Som regel gives der væske intravenøst. Det kan
blive nødvendigt at bæltefiksere mennesket med delirium tremens for
at bringe ham til ro. Hvis tilstanden ikke lader sig behandle med
medicin og ved at bringe den delirøse til ro, kan der gives elektrostimulationsbehandling som engangsbehandling.

Emt
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Symptomer på alkoholmisbrug
•

Kontroltab

•

Toleransudvikling

•

øget irritabilitet og lavaggressionstærskel

•
•

Nedtrykthed
Det alkoholafhængige menneske foretrækker alkohol frem for andre
aktiviteter og forpligtelser

•

Der opstår alkoholrelaterede skader

•

Der er stor selvmordsrisiko blandt alkoholafhængige mennesker, især i
forbindelse med store psykosociale belastninger.

~

~
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Symptomer på abstinens
•

Indre uro

•

Rastløshed

•

Søvn besvær

•

Sved

•
•

Tremor
Blodtryksforhøjelse

•

Forhøjet puls

•

Temperaturforhøjelse.

Symptomer på delirium tremens
•

Forværring af abstinenssymptomerne

•

Illusioner og hallucinationer

•

Stærk til panisk angst

•

Desorientering

•

Bevidsthedsplumring.
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Psykofarmakologi

Kapitel 26.

Psykofarmaka er lægemidler med væsentligste virkning på psykiske
lidelser. Flere psykofarmaka har en udtalt beroligende virkning, og
nogle af disse midler anvendes derfor udelukkende som sovemidler.
Psykofarmaka anvendes også ved fysiske gener, fx i forbindelse med
smerter, kvalme eller krampesygdomme.
I behandling af psykiske lidelser skelner man imellem sindssygdommene, psykoser, og de nervøse stressrelaterede lidelser, tidligere
kaldet neuroser.
Til behandling af disse lidelser har man fire lægemiddelgrupper:
~

Antipsykotika

~

Antidepressiva

~

Litiumsalte

~

Benzodiazepiner, anxiolytika

Antipsykotika
Antipsykotika, tidligere kaldet neuroleptika, er lægemidler, hvis
hovedvirkning er en antipsykotisk effekt, dvs. de er virksomme over
for symptomer som vrangforestillinger, hallucinationer, tankeforstyrrelser og manisk opstemthed.
Antipsykotika inddeles i typiske og atypiske antipsykotika. Inddelingen baseres på graden af ekstrapyramidale bivirkninger, EPS (se s.
487). De atypiske antipsykotika fremkalder som regel færre EPS end
typiske antipsykotika. Ud over færre EPS har atypiske antipsykotika
endvidere en bedre effekt på såkaldt negative symptomer som fx indadvendthed, afblegede følelser og depression.
Eksempler på
præparater

I'

Typiske antipsykotika

• Truxal (chlorprothixen)
• Nozinan (Ievomepromazin)
• Melleril (thioridazin)
• Trilafon (perphenazin)
• Stemetil (prochlorperazin)
• Cisordinol (zuclopenthixol)
• Pacinol (fluphenazin)
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• Serenase (haloperidol)
• Drap (pimozid)
Atypiske antipsykotika

• Dogmatil (sulpirid)
• Risperdal (risperidon)
• Leponex (c1ozapin)
• Zyprexa (olanzapin)

Virkemåde

Under normale forhold sker impulserne i hjernen uproblematisk, men
ved psykoser sker der en ændring af impulserne, som menes at være
en af årsagerne til de typiske tegn på psykoser. Ved skizofreni er der fx
for meget dopamin i visse dele af hjernen.
Både de typiske og de atypiske antipsykotika blokerer dopaminreceptorerne, så symptomerne på psykoser svækkes eller udebliver. De
atypiske antipsykotika blokerer desuden serotoninreceptorerne.
Denne forskel i receptorblokade bevirker, dels at atypiske antipsykotika har lidt bedre effekt på symptomer som indadvendthed og afblegede følelser (såkaldt negative symptomer) samt har færre ekstrapyramidale bivirkninger (se s. 487).
Anvendelse
I·

Antipsykotiske lægemidler anvendes til behandling af skizofreni og
andre psykoser med hallucinationer, vrangforestillinger, konfusion,
aggression, indesluttethed og uro. De virker opløftende på stemningen, så patienten bliver mere udadvendt og bedre i sin kontakt til
andre mennesker. Desuden anvendes antipsykotika undertiden i lav
dosering ved nervøse stressrelaterede lidelser.
Virkninger og deres indtræden
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Den antipsykotiske virkning indtræder først efter behandling i en til to
uger, undertiden først efter en til to måneder. Derfor er det vigtigt, at
antipsykotika tages efter lægens ordination, og man skal ikke tage
dobbelt dosis, hvis en dosis er glemt. Virkningen mod psykoser varer
flere uger efter behandlingsophør. Desuden virker antipsykotika i
varierende grad alment beroligende. Denne virkning indtræder hurtigt, dvs. en halv til en hel time efter peroral indgift, men aftager ofte
en del ved længere tids anvendelse.
Det er vigtigt at understrege, at patienten ikke helbredes for sin
psykose, men antipsykotika dæmper symptomerne, så man kan undgå
længerevarende hospitalsophold. Ved kroniske psykoser vender symp-

tomerne i reglen tilbage efter behandlingens ophør, eventuelt først
efter flere måneder.
Andre virkninger
Nogle antipsykotika virker mod kvalme og opkastning. Andre anvendes ved visse neurologiske bevægesygdomme, der ytrer sig ved forstærket ufrivillig muskelaktivitet. Antipsykotika forstærker virkningen
af smertestillende medicin, hvilket udnyttes i praksis, fx ved cancersmerter og ved visse former for bedøvelse. Endelig kan nogle antipsykotika anvendes ved konstant hikke.
Bivirkninger
De omfatter bivirkninger fra det autonome nervesystem, neurologiske
bivirkninger, ekstrapyramidale bivirkninger, sløvende virkning, sedation, samt andre bivirkninger, se nedenfor.
Bivirkninger fra det autonome nervesystem omfatter:
~

Træthed og sløvhed

~

Ortostatisk blodtryksfald

~

Mundtørhed

~

Forstoppelse

~

Besværet vandladning

~

Synsforstyrreiser

~

Hjertebanken
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Disse bivirkninger er mest udtalt i begyndelsen af behandlingen.
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Neurologiske bivirkninger, ekstrapyramidale bivirkninger, omfatter:
~

Symptomer, der minder om parkinsonisme, dvs. rysten og stivhed.
De kan opstå i behandlingens første 14 dage, men aftager spontant
efter få måneders forløb. Symptomerne forsvinder ved behandling
med antiparkinsonmidler, fx Akineton og Lysantin.

~

Ekstrem rastløshed, der ofte optræder tidligt i behandlingsforløbet.
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ea,

Ufrivillige muskelbevægelser kaldet tardive dyskinesier, der oftest
rammer tunge- og kæbefunktionen. Disse bivirkninger indtræder
sent, oftest efter to-tre års behandling. I starten er de reversible,
dvs. forsvinder ved behandlingsophør, men ved fortsat behandling
bliver de permanente.

Andre bivirkninger omfatter bl.a.:
ea,

Allergiske bivirkninger som overfølsomhedsreaktioner i form af
hududslæt kan forekomme.

ea,

øget lysfølsomhed, fotosensibilitet, med risiko for solforbrænding,
eksem og hudforandringer ses. Derfor bør man være forsigtig med
direkte sollys.

Bivirkningsprofilen er forskellig for typiske og atypiske antipsykotika,
hvilket kan ses i figur 26.1. og 26.2.

Bivirkninger

Figur 26.1.

Bivirkningsprofil for
typiske antipsykotika

Præparat

Sedation

Autonome
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= let grad
= moderat grad
= svær grad

Figur 26.2.

Bivirkninger

Bivirkningsprofil for
atypisk antipsykotika

Præparat

Sedation

Autonome
bivirkninger

EPS

Dogmatil

+

+

+

Sulpril

+

+

+

Risperdal

+

+

+(+)

Leponex

+++

+++

Zyprexa

+

+(+)

-

=

+

ingen effekt eller bivirkning

+ = let grad
++ = moderat grad
+++ = svær grad

Præparatvalg

Valget af præparat afhænger i høj grad af patientens symptomer og
bivirkninger.
Antipsykotika forstærker virkningen af alkohol, smertestillende
medicin, sovemidler og andre beroligende midler.
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening. Ingen antipsykotika er dog mærket med advarselstrekant.

I'

Antidepressiva
Antidepressiva er lægemidler, der har en antidepressiv, stemningsløftende effekt og virker aktiverende og hæmningsløsnende (psykisk
stimulerende) .
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Antidepressiva omfatter bl.a.:
?a-

Tricykliske antidepressiva

?a-

Selektive serotoninoptagshæmmere

?a-

Serotonin- og noradrenalinvirkende præparater
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Tricykliske antidepressiva
Eksempler på
præparater

• Saroten (amitriptylin)
• Sinquan (doxepin)
• Tymelyt (Iofepramin)
• Anafranil (c1omipramin)
• Noritren (nortriptylin)

Virkemåde

Tricykliske antidepressiva forstærker nerveimpulsen i synapsespalten i
centralnervesystemet ved at øge mængden af de transmitterstoffer,
der mangler ved depressioner. Det drejer sig bl.a. om noradrenalin og
serotonin.
Virkninger og deres indtræden

Den antidepressive virkning indtræder gradvist og er først optimal
efter to til fire ugers behandling, men tilfredsstillende virkning opnås
kun hos ca. 75% af patienterne. Ved meget svære depressioner anvendes derfor ofte behandling med elektrochok.
Da virkningen indtræder gradvist, er det vigtigt, at patienten motiveres til at fortsætte behandlingen.
Den aktiverende virkning viser sig ved øget aktivitet samt mindre
træthed og sløvhed. Denne virkning indtræder efter få dage, dvs.
inden den antidepressive effekt indtræder. I denne periode skal man
især tage højde for, at truslen om selvmord ikke realiseres.
Den beroligende virkning er mest udtalt i begyndelsen af behandlingen.
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Tricykliske antidepressiva anvendes ved aktuel depressiv episode.
Tilfredsstillende resultat opnås hos mange af patienterne i løbet af en
måned. Desuden anvendes de ved atypiske depressioner med præstationsklager, hvor patienterne ikke føler, at de slår til. Disse depressioner spænder over et bredt spektrum såsom tvangsprægede symptomer, angstprægede ·og fobiske tilstande, periodisk alkoholmisbrug,
impotens samt legemlig smerte.
Desuden anvendes præparaterne ved ikke-psykiatriske tilstande
såsom natlig vandladning og kroniske smerter af brændende, sviende
og prikl<ende karakter. Sådanne smerter ses fx ved helvedesild, diabetes og alkoholisme.

Dosering

For at nedsætte hyppigheden af bivirkninger, der er størst i begyndelsen af behandlingen, begynder man ofte med en lav dosis, fx en tredjedel af forventet totaldosis.
Døgndosis kan fordeles på en lavere dosis om dagen og en højere
dosis til natten. Herved udnyttes præparaternes beroligende virkning
på den "bedste" måde, idet der ofte ses søvnbesvær i forbindelse med
depression.
Bivirkninger

Bivirkninger er hyppige og omfatter bl.a. hjertebanken, mundtørhed,
synsforstyrrelser, forstoppelse og vandladningsbesvær, nedsat potens,
vægtøgning, hovedpine, svimmelhed, sløvhed og almen træthed. De
to sidstnævnte ses især i begyndelsen af behandlingen. De alvorligste
bivirkninger er dog hjerterytmeforstyrrelser, der ved overdosering kan
være livstruende. Før man starter behandling med tricykliske antidepressiva, tages derfor et elektrokardiogram, ekg.
Interaktioner

Interaktioner med andre lægemidler er hyppige for antidepressiva.
For eksempel forstærkes virkningen af tilført noradrenalin og adrenalin, hvis patienten er i behandling med antidepressiva. Det kan give
stærkt forhøjet blodtryk og gælder selv små doser noradrenalin og
adrenalin.
Virkningen af beroligende midler, sovemidler og alkohol forstærkes af flere antidepressiva.
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening, særlig i
begyndelsen af behandlingen. Ingen antidepressiva er dog mærket
med advarselstrekant.
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Selektive serotoninoptagshæmmere
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Selektive serotoninoptagshæmmere kaldes i folkemunde for lykkepiller.
Eksempler på
præparater

"

• Zoloft (sertralin)
• Fontex (fluoxetin)
• Fevarin (fluvoxamin)
• Cipramil (citalopram)
• Seroxat (paroxetin)
• Serodur (paroxetin)
• Citaham (citalopram)
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Virkemåde

Præparaterne hæmmer genoptagelsen af serotonin fra synapsespalten. Det bevirker, at serotonin bliver længere tid i synapsespalten,
hvorved dets virkning på receptorerne i synapsespalten forøges.
Anvendelse

Præparaterne anvendes til behandling af moderat til svær depression.
Bivirkninger

De væsentligste bivirkninger er mave-tarm-gener i form af kvalme og
opkastninger (ofte forbigående). Af andre væsentlige bivirkninger kan
nævnes søvnbesvær, nervøsitet, ængstelse og ophidselse. Seksuelle
forstyrrelser i form af impotens, manglende udløsning, forsinket ejakulation m.v. optræder hyppigt.

Serotonin- og noradrenalinvirkende
præparater
Eksempler på
præparater

•
•
•
•

Efexor (venlafaxin)
Remeron (rnirtazapin)
Edronax (reboxetin)
Nefadar (nefazodon)
Virkemåde
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Virkemåden er forskellig fra præparat til præparat, men "nettoresultatet" bliver forstærket virkning af specielt serotonin, men også af noradrenalin på receptorerne.
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Anvendelse

Præparaterne anvendes til behandling af milde og moderate depressioner. Behandlingens effekt kan forventes efter to til fire uger.

C'l

Bivirkninger
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De hyppigste bivirkninger er kvalme, svimmelhed, hovedpine, øget
svedtendens og søvnighed. Efexor har vist sig at kunne medføre moderate blodtryksstigninger hos såvel raske som depressive forsøgspersoner. Man bør derfor foretage blodtrykskontrol i den akutte behandlingsfase. Remeron kan medføre øget appetit, vægtøgning samt
døsighed. Sidstnævnte især i de første behandlingsuger. Edronax kan

medføre hjertebanken, mundtørhed, besværet vandladning og blodtryksfald, hvis man rejser sig pludseligt. Nefadar kan medføre ildebefindende, mundtørhed og forstoppelse.

Litiumsalte
Eksempler på
præparater

• Litarex (litiumcitrat)
• Litiumkarbonat (litiumcarbonat)

Virkemåde

Virkemåden for litiumsalte er ukendt.
Anvendelse

Litiumsalte anvendes til forebyggelse af såvel manier som depressioner hos patienter med bipolar affektiv lidelse, tidligere kaldet maniodepressiv sygdom.
Desuden anvendes de ved maniske tilstande, hvor de normaliserer
stemningslejet.
Behandlingsvarighed

Litium skal tages regelmæssigt hver dag og er for mange patienter en
årelang behandling.

I·

Dosering

Doseringen af litium skal styres ved hyppig kontrol af litiumkoncentrationen i blodet, da den terapeutiske virkningsbredde for litium er
meget lille.
Bivirkninger

Især i begyndelsen af behandlingen ses milde bivirkninger som let
kvalme og diarre, der som regel forsvinder af sig selv. De alvorligere
bivirkninger starter med grov rysten på hænderne, gangforstyrrelser,
talebesvær og muskelkramper, der kan udvikle sig til dyb bevidstløshed og forstyrrelser i hjerterytmen. Desuden er der risiko for udvikling af struma, vægtstigning og øget urinudskillelse, da nyrernes evne
til at koncentrere urinen nedsættes, og eventuelt nyreinsufficiens.
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Interaktioner

Thiaziddiuretika og de fleste NSAID må ikke anvendes sammen med
litium, da de hæmmer udskillelsen af litium i nyrerne.
Overgang til saltfattig kost, fx ved behandling af forhøjet blodtryk,
ødemer og ved slankekure kan nedsætte nyrernes udskillelse af litium
med risiko for litiumforgiftning.
Ved feber, strenge slankekure, saltfattig kost og behandling med
diuretika bør patienten aftale med lægen, om litiumbehandlingen
midlertidigt skal afbrydes, eller dosis nedsættes.
på grund af risiko for udvikling af struma skal patienten have kontrolleret skjoldbruskkirtlens funktion hvert halve år.
på grund af risiko for nyreskader kontrolleres serum-creatinin
jævnligt.

Benzodiazepiner, anxiolytika
Angstdæmpende midler, anxiolytika, dæmper psykiske reaktioner på
indre og ydre impulser, der giver anledning til angst, spænding og
uro. Disse præparater har ingen antipsykotisk effekt og virker derfor
ikke på egentlige sindssygdomme. Flere grupper farmaka kan dæmpe
angst og spænding, hvoraf benzodiazepiner er den mest anvendte. Ud
over at virke angstdæmpende virker benzodiazepinerne søvnfremkaldende, hypnotisk, muskelafslappende, sløvende og krampestillende.
Eksempler på
præparater

Inddelt efter den kliniske anvendelse
Nervøse stressrelaterede lidelser
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• Lexotan (bromazepam)
• Frisium (c1obazam)
• Hexalid (diazepam)
• Stesolid (diazepam)
• Valaxona (diazepam)
• Apozepam (diazepam)
• Serepax (oxazepam)
• Alopam (oxazepam)
Sovemedicin

• Nitrazepam, (nitrazepam)
• Pacisyn (nitrazepam)
• Apodorm (nitrazepam)
• Domnamid (estazolam)
494

• Rilamir (triazolam)
• Rohypnol (flunitrazepam)
Feberkramper

• Stesolid (diazepam)
Epilepsi

• Stesolid (diazepam)
• Rivotril (c1onazepam)
• Nitrazepam (nitrazepam)

Virkemåde

Benzodiazepinernes virkemåde er utroligt kompliceret og vil derfor
ikke blive gennemgået i detaljer. Den består i forstærkning af en
neurotransmitter kaldet GABA, og det er denne virkemåde, som ligger
til grund for benzodiazepinernes terapeutiske virkninger.
Virkninger

Benzodiazepinernes terapeutiske virkninger er:
fa,

Angstdæmpende, anxiolytisk, virkning

fa,

Sløvende og hypnotisk virkning (ved anvendelse af højere doser)

fa,

Muskelafslappende virkning, idet de hæmmer refleksbanerne for
den tværstribede muskulatur

fa,

Krampestillende effekt

Anvendelse

I psykiatrien anvendes benzodiazepinerne til behandling af bl.a.:
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fa,

Akut, situationsbetinget og stressrelateret angst og spænding.
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fa,

Motorisk og psykisk uro ved abstinenstilstande forårsaget af
alkoholmisbrug eller medicinmisbrug.
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fa,

Kronisk nervøs angst. Stofferne bør kun anvendes kortvarigt til
understøttelse af andre mere helbredende psykiatriske behandlingsformer såsom samtaleterapi. Medicinsk behandling af nervøse
tilstande bør principielt være et supplement til en eller anden form
for psykoterapi, da anxiolytika kan give afhængighed og nedsætte
patientens evne til at løse hverdagens problemer.
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Andre anvendelsesområder:
~

Før en operation til beroligelse og muskelafslappelse

~

Akutte kramper forårsaget af indtagne gifte eller feber (førstevalgspræparat: diazepam, fx Stesolid)

~

Epilepsi

Dosering

Anxiolytika doseres ofte efter behov, men kan også være ordineret i et
fast skema.
Bivirkninger
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Benzodiazepinerne er i høj grad ugiftige. De lettere bivirkninger omfatter døsighed, svimmelhed, apati, træthed og motorisk træghed med
øget faldtendens. I større doser kan der ses åndedrætsnedsættelse,
muskelsvaghed og svigtende muskelkoordination. Hos en del, specielt
ældre, ses en modsat virkning af benzodiazepiner, idet de kan virke
aktiverende eller stimulerende.
Fortsat behandling med benzodiazepiner gennem nogen tid fører
til toleransudvikling, således at der kræves større og større doser for
at opnå samme effekt. Toleransudviklingen er især udtalt for den sløvende, søvnfremkaldende og muskelafslappende effekt. Tolerans kan
føre til behov for at indtage større doser og dermed til misbrug og til
psykisk og fysisk afhængighed, hvilket medfører, at der optræder
abstinenssymptomer ved behandlingsophør. Disse kan optræde op til
14 dage efter behandlingens ophør. De lettere abstinenssymptomer
består i søvnløshed, rastløshed m.v. I svære tilfælde ses hypotension,
temperaturstigning, konfusion, psykose og/eller kramper. Hvis
behandlingen har varet mere end 8-12 uger, bør dosis derfor aftrappes gradvis, fx ved at reducere med en fjerdedel af døgndosis hver
eller hver anden uge.
Benzodiazepinerne kan desuden give vægtøgning pga. appetitstimulerende virkning, kvinder kan få menstruationsforstyrrelser og
manglende ægløsning, og mænd kan få potensforstyrrelser.
Interaktioner

Benzodiazepinerne forstærker den sløvende og åndedrætsnedsættende virkning af andre stoffer eller lægemidler med beroligende effekt,
fx alkohol, sovemedicin, antipsykotika og opioider.
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Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening på grund af
døsighed. Præparaterne er mærket med advarselstrekant.
Til ældre mennesker benyttes lavere dosering end til yngre, da
virkningen af benzodiazepinerne er kraftigere hos ældre.

Midler ved søvnløshed, hypnotika
Midler ved søvnløshed (sovemidler) omfatter lægemidler, der på forskellig måde påvirker den naturlige søvn. Sovemidler betegnes også
hypnotika.
Hypnotika bør indtages før sengetid sammen med væske. De fleste
sovemidler absorberes rimelig let fra mave-tarm-kanalen, men i liggende stilling forsinkes tømningen af mavesækken. Virkningen af
tabletten kan helt udeblive, hvis den tages i liggende stilling uden
vand. Når sovemidlet så absorberes næste dag, er den sløvende virkning selvfølgelig uønsket.
Brug af sovemidler i længere tid er ikke tilrådeligt, idet tilvænning
kan friste patienten til at øge dosis. Skift til et andet præparat er i
reglen nytteløs, idet tilvænning til et præparat ofte betyder, at man
også vil udvikle tilvænning til andre sovemidler, i hvert fald til midler
inden for den samme gruppe.
Hypnotika kan inddeles i to hovedgrupper:
ea, Benzodiazepiner
ea, Andre stofgrupper
"l:l
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Benzodiazepiner

Benzodiazepinernes virkemåde, bivirkninger m.v. er omtalt side 494497. Her skal kort fokuseres på deres anvendelse som hypnotika.
Som hypnotika er benzodiazepiner de mest anvendte stoffer. De er
egnede til alle typer søvnløshed og ikke kun angstbetinget søvnløshed. Alle benzodiazepiner kan bruges ved søvnløshed præget af
mange opvågninger i løbet af en nat. Nogle af benzodiazepinerne er
specielt egnede til personer, der har svært ved at falde i søvn. Det gælder præparater med hurtig indsættende effekt. Se figur 26.3.
Et af problemerne med benzodiazepiner er, at mange af disse har
en lang halveringstid og derfor giver eftervirkninger, hangover, dagen
efter indtagelse. Det kan fx ytre sig i sløvhed og nedsat fysisk formå-
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en. Hvis man derfor ikke ønsker hangover, skal man vælge et præparat med kort halveringstid, (se figur 26.3.). Et andet problem er benzodiazepinernes muskelafslappende effekt, som øger risikoen for faldulykker, især hos ældre. Her har man fundet en direkte sammenhæng
mellem lårbensbrud og anvendelse afbenzodiazepiner.

Figur 26.3.

Halveringstid
og virkningens
indtræden for
benzodiazepiner

Præparat

Halveringstid

Virkningens indtræden

Nitrazepam

24 timer

1/2-1 time

Dumolid

24 timer

1/2-1 time

Pacisyn

24 timer

1/2-1 time

Domnamid

17 timer

1/2 time

3 timer

15-30 min.

Euhypnos

7-11 timer

1/2 time

Rohypnol

24 timer

15-30 min.

Rilamir

Benzodiazepiner i moderate doser påvirker ikke det normale søvnmønster væsentligt. Ved overdreven brug kan drømmesøvnen hæmmes.
Andre stofgrupper

Disse hypnotika virker hypnotisk ved at binde sig til nogle receptorer i
hjernen, kaldet omegareceptorer.
Bivirkningerne omfatter bitter smag i munden, mundtørhed, kvalme,
træthed og mareridt. Toleransudviklingen er den samme som for benzodiazepinerne.
Bivirkningerne for Stilnoct er mindre udtalte end for Imovane.
Præparatet har desuden andre fordele frem for Imovane og benzodiazepinerne: Det giver hverken hangover, toleransudvikling eller abstinenssymptomer, selv ved brat behandlingsophør. Dette gør præparatet til et fornuftigt valg, hvis man er nødsaget til langvarig behandling.
I figur 26.4. er angivet forskellige data for Imovane og Stilnoct.
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Figur 26.4.

Halveringstid
og virkningens
indtræden for
Imovane og
Stilnoct

Præparat

Halveringstid

Virkningens indtræden

Imovane

5 timer

15-30 min.

Stilnoct

3 timer

15-30 min.

De to nævnte præparater virker mindre muskelafslappende end benzodiazepiner, hvilket mindsker risikoen for faldulykker.

Midler mod alkoholmisbrug
Eksempel på
præparat

• Antabus (disulfiram)

Virkemåde

I organismen nedbrydes alkohol (ætanol) først til acetaldehyd og
videre til eddikesyre via to forskellige enzymer. Antabus hæmmer det
enzym, der omdanner acetaldehyd til eddikesyre. Hvis man indtager
alkohol, når man er i behandling med Antabus, kan organismen ikke
omdanne acetaldehyd til eddikesyre. Herved sker der en akut acetaldehydforgiftning, der er så ubehagelig, at patienten bliver skræmt
væk fra "flasken", enten gennem personlig erfaring i de fleste tilfælde
blot på grund af en viden om reaktionen.
Anvendelse

Behandling mod alkoholisme hos patienter med ønske om foreløbig
eller varig afholdenhed.
Virkning af alkohol efter indtagelse af Antabus

Ved svag reaktion forekommer ansigtsrødme, hjertebanken, pulsstigning, hurtig respiration og pulserende hovedpine. Ved middel reaktion
forekommer kvalme, opkastning, bleghed, hypotension og afladet
eller negativ T-II i EKG. Ved kraftig reaktion forekommer besvimelse,
stærkt blodtryksfald, kollaps og i sjældne tilfælde hjertestop.
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Bivirkninger

Bivirkningerne for Antabus omfatter bl.a. træthed, gastrointestinale
gener, dårlig ånde og svimmelhed. Ved langvarig anvendelse af for
store doser kan der optræde polyneuritis (betændelse i flere nerver).
499

I de første måneder af behandlingen for afhængighed er understøttelse med psykofarmaka ofte nødvendig.
Andre præparater

I de senere år har der været øget fokus på lægemidler, som kan modvirke alkoholtrang og dermed mindske risikoen for tilbagefald. Der
findes to præparater på markedet; henholdsvis Campral (acamprosat)
og Revia (naltrexon). Campral stimulerer GABA-receptorerne, der ved
længere tids alkoholmisbrug er blevet nedreguleret med rastløshed til
følge. Revia er en opioidantagonist, og derfor ophæver det virkningen
af de endorfiner, der frigøres ved alkoholindtagelse.
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Inge Olsen har bidraget med kapitel 26 om psykofarmakologi.
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Stikordsregister
ABC-modellen 242
Abstinenser 335, 475
Abstinensfase 323
Abstinenssymptomer 335,
496
Abstinenstilstand 400, 480
Adaption 95
Adfærd,anngende 307
- ,omsorgs 86
- ,seksuel 307
- ,tilknytnings 86
- ,udforsknings 86, 87
Adfærdseksperiment 246
Adfærdskorrektion 279
Adfærdsterapi 113
ADL-træning 330
Adskillelse 83
Afasi 387
-, ekspressiv 295
- ,impressiv 295
Affektforstyrrelse 407
Affektive sindslidelser 251,
277,433
Afhængighed 473,475,496
Afledning 174, 237, 366
Afslutningsfase 159
Afsporing 139
- ,sproglig 408
Aggression 184, 194, 298,
299,339,360,415,439
- ,forebyggelse 362
- ,latent 362
Aggressionsdrift 56, 57
Aggressionstærskel 476
Agitation 141
Agiteret depression 437
Agnosi 387
Agorafobi 196, 449
Akkommodation 96
Aktiv lytning 164
Aktivering 237
Aktivitet 260, 302, 328
- ,fysisk 175

Aktivitetsplanlægning 214
Aktivitetsregistrering 130
Akut delirium 269,284,286,
316,398
Alarmsystem 185, 311
Alkoholisme, primær 338
- , sekundær 338
Alkoholmisbrug 321
Alkoholrelaterede skader
476
Alliance 201, 206
Alzheimerforeningen 315
Alzheimers demens 383
Ambivalens 410
Amnesi 397
Anerkendelse 183
Angst 78, 184, 185, 193, 298,
336,362,387,428,436,
447,457,466
- ,adskillelses 87
-, mild 196
- , moderat 196
- , panisk 198
-, stærk 196
- , struktur ved 214
Angsttolerance 466
Angstanfald 447
Angst for angsten 194
Angstens onde cirkel 200
Angstens paradoks 194
Angstniveauer 197
Angstreducerende miljø 215
Angstskaia 198
Angsttilstande 447
Anhedoni 411
Anonyme Alkoholikere 331
Antabus 337,479,499
Antabusreaktion 499
Anterograd amnesi 142
Antidepressiva 268, 442,
452,489
Antipsykiatri 19

Antipsykotika 284,416,429,
469,485
Antipsykotisk behandling 416
Anxiolytika 494
Appetit 261,437,492
Apraksi 387
APV 180
Araknofobi 196
Arbejdshukommelse 385,
397
Arbejdsmiljø 180, 333, 360
Arbejdsmiljøloven 360
Arbejdsmodeller 84, 85
Arbejdspladsvurdering 180
Arbejdsprøvning 330
Arbejdsskade 185
Assimilation 96
Ataksi 334, 477
Autisme 406
Autistisk logik 408
Autistisk kontaktsvaghed
152
Automatisk lydighed 141
Automatisk råberi 308
Automatiske tanker 42, 106

B
Base, sikker 86
B-vitamin 477,479,481
Bl-vitamin 328
Barbiturater 481
Basale behov 260
Bearbejdningsfase 158, 207
Beck, Aron T. 104
Behandling, affektive sindslidelser 442
-, akut psykose 429
- ,alkoholmisbrug 478
- ,angsttilstande 451
- , belastnings- og tilpasningsreaktioner 459
- ,demens 389
- ,delirium 400
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- , delirium tremens 482
- , emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse 469
- , multiinfarkt demens 391
- , paranoide tilstande 423
-, skizofreni 416
Behandlingskriteriet 345,
348
Behandlingsplan 117,349
Belastningsreaktion 457
Benzodiazepiner 452, 481,
494
Betydningsglidning 409
Bevidst psyke 55,56
Bevidsthedsforstyrrelser 396
Bevidsthedsplumring 481
Bevidstløshed 493
Biologiske behandlingsmetoder 44
Biologisk grundsyn 44
Biologiske årsager 15
Bipolar lidelse 434, 438
Bivirkninger 487, 488
- afECT 270
Blamering 231
Blandingstilstand 440
Blodtryk 287,398
Blodtryksstigning 492
Blå Kors 331
Borderline 466
Bortgåen 308
Bosteder 25
Bowlby, John 83
Brik i skoene 311
Brækkure 16
Bæltefiksering 287, 336, 351,
370
Bø, Aud Kirsti 147
Børn af sindslidende 179
Børne- og ungdomspsykiatriske afsnit 24

C
CasebeskriveIse 246
Caseformulering 116
Chokfase 457
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Colombo-metoden 247
Containing 65, 186, 234
Cyclotymi 434
D

Dagsorden for samtale 213
Debriefing 459
Dehydrering 400
Del-for-helheden 408
Delirium 395, 439
Delirium tremens 336, 481
Delirøs abstinenstilstand 481
Demens 291, 383
Depression 45, 434
Depressiv pseudodemens
391
- psykose 437
- stupor 437
- vrangforestilling 437
Depressive symptomer 458
Deprivation 83
Desorganiseret tale 139
Desorganiseret tænkning
408
Desorientering 235, 336,
481
Det'et 56
Devaluering 63, 467
Diagnoser 127,375
Diagnosesystem 375
Diagnosticeringsproces 377
Differentiering 99
Differentieringsfase 78
Distriktspsykiatriske centre
24
Dopamin 486
Driftsimpuls 58, 78
Drømme 149
DYssocial personlighedsforstyrreIse 465
Døgnvariation 46, 260, 262,
436
Dømmekraft 388, 476
Døsighed 492
Dårlig ånde 499

E

ECT 269,442
ECT en bloc 269
ECT, holdninger til 272
Eftertanke 160
Eksponering, gradueret 114
Ekspressiv afasi 387
Ekspressive grundsymptomer
406
Ekstrapyramidale bivirkninger 485
Elektrochokbehandling 269,
442
Elektrostimulation 269
Ellis, Albert 242
Emotionel kontakt 407
Emotionelle forstyrrelser 411
Emotionelle symptomer 428
Empati 132, 154, 205
Endokrine forstyrrelser 441
Engagement 155,186
Ensomhed 29,178,468
Epilepsi 400
EPS 485
Erindringer 296
Ernæringsforstyrrelse 439
Etik 51
Etik ved tvang 355
Etnocentrisme 34
Excitation 141
Exposure in vivo 114
Expressed emotions 216

F
Faglig vejledning 41, 186
Faglighed 155
Faldulykker 498
Familiebehandling 333,416
Familien 179
Familiesamtale 333
Farekriteriet 348
Fastvagt 267,281,352
Fastholdelse 311
Fight or flight 40, 194, 229
Flad affekt 407
Flashbacks 458

Flugt 68
Fobi, enkelt 196
- ,social 196
Fobisk angst 449
Fodfølge 266
Fodremme 351
Forebyggelse af tilbagefald
209
Forening 100
Forestillingsbillede 242
Forfølgelsesforestilling 337,
397,413,421
Forgiftninger 400
Forhøjet stemningsleje 141
Formelle tankeforstyrrelser
139
Fornuft 57
Fornægtelse 66
Forskydning 68
Forstoppelse 260, 261, 491,
493
Forstyrrelser i hjerterytmen
493
Forstærkning 215
- ,negativ 115
- , positiv 115
Forsvarsmekanisme 61, 206,
225,467
- , primitive 225, 467
Fortrængning 66
Forventningsangst 196, 448
Forvirringstilstand 395
Forældreadfærd 85
Frontallapper 307
Frustration 78
Frustrationstærskel 463
Fuld bevidsthed 142
Fysisk kontakt 294
- magt 313
- træning 330
- arbejdsmiljø 361
- behov 177, 239
- kontakt 307
- ramme 184
Fælles holdning 184
Færdigheder
- ,emotionelle 113

- ,instrumentelle 112
- ,intime 113
- ,nonverbale 113
- ,selvbeskyttende 113
- ,sociale 112
- ,socioemotionelle 112
- ,verbale 113
Fødselspsykose 427
Følehallucination 414
Følelser, at udtrykke 257
Følelser ved demens 387
Følelsesisolation 67
Følelsesintensitet 129
Følelseskaos 428
Følelseslag 166
Følelsesmæssig stimulering
84
Følelsesstorm 411

G
GABA 495

Galebevægelsen 26
Gastrointestinale gener 499
Generaliseret angst 449
Generalisering 99, 108
Genkaldelse 386
Genkendelighed 300
Genkendelse 386
Gensvar, affektivt 169
- ,afgrænsede 168
- ,konfronterende 170
- ,kognitivt 169
- ,tildækkende 170
- ,udvidende 168
Gensvarsmodel 167
Gentilnærmelsesfase 80,
468
Gerontopsykiatriske afsnit
23
Grandiose forestillinger 439
Grundstemning 433
Grundsymptomer 406
- ,subjektive 409
Grundsyn 33, 38
Gruppedynamik 329
Gruppemøde 329
Grænse 230

Grænseoverskridende 278
Grænseoverskridende adfærd
231
Grænsesætning 230,231,
278
Guide 304
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Hallucinationer 131, 137,
221,236,336,397,414,
428,481
Halveringstid 497
Handling 93
Hangover 497
Hedeslag 400
Hjemmebesøg 330
Hjerneskade 465, 468
Hjernetumorer 400
Hjertebanken 448, 491, 493
Holdninger 256, 360
-, mani 280
Hovedpine 491
Hukommelse 59,291,296,
385
Hukommelse for nylige data
142
Hukommelses-øer 385
Hukommelsesforstyrrelser
142,428
Humor 163
Hyperaktivitet 141, 439
Hyperventilation 448
Hypnotika 497
Hypokondre vrangforestillinger 413,422,438
Hypomani 438
Hørehallucinationer 137, 242
Håb 50, 258, 292
Håbløshed 252
Håndremme 351

m
Cl
VI

-t
m
;Ill

I
lCD-lO 375

Idealer 60
Idealisering 467
Idealjeg'et 60
Identifikation 64
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Identifikationsobjekt 464
Identitet 74
Identitetsfølelse 467
Idiosynkratisk tale 139
Ildebefindende 493
Illusioner 336,397,481
Imitation 92
Impotens 492
Impressiv afasi 387
Impulser 56
Impulshandlinger 463
Impulskontrol 286, 467
Impulsstyret adfærd 57, 58,
278,307,
Inadækvat affekt 407
Indflydelse på arbejdet 182
Indhold i livet 149
Indledningsfase 158, 206
Indlæring 59
Influensfænomen 222,413
Inkontinens 306
Intellektualisering 67
Interesser 301
Internalisering 74
Ironi 163
Irritabelt stemningsleje 141
Irritabilitet 396, 476

Jalousiforestillinger 422
Jeg'et 57
Jeg-forstyrrelser 410
Jeg-funktion 57,221,291
Jeg-støttende principper 228
Jeg-svag 58, 221, 252
K
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Kaos 172
Karakterafvigelse 463
Karantæne 341
Katalepsi 414
Katastrofeforestilling 413
Katastrofetanker 451
Kataton 141
- stupor 414
- uro 414
- symptom 414

Kemisk spændetrøje 19
Klage 351, 358
Klangassociation 439
Klaustrofobi 449
Klichelag 166
Klorpromazin 18
Klosterhospitaler 14
Kognitiv
- forstyrrelse 411
- grundsyn 42
- model 110
- omstrukturering 120
- psykoseforståelse 241
- struktur 96,241
- terapi 103
- udvikling 74, 84, 91, 93
Koma 142
Kombinationsmisbrug 339
Kommenterende tanker 139
Kommunikation
- ,alkoholafhængige 323
-, angst 209
- ,demens 294
- ,depression 256
- ,kongruent 162, 210
- ,inkrongruent 163, 211
-, mani 281
- ,nonverbal 161
- ,social 161
- ,terapeutisk 163
- ,verbal 162
Kompetence 253, 287
Kompetenceområde 246
Koncentration 385
Konfabulation 142
Konfrontation 170, 296
Konfusion 316,389,395
Konfusionstærskel 389
Konsoli<;lering 81, 99
Konstruktiv tænkning 123
Kontakt 132, 154
- ,demens 294
- ,depression 255
- ,formel 156, 227
- ,fysisk 161, 256
- ,følelsesmæssig 156
-, mani 278

Kontaktforstyrrelser 227
Kontaktperson 156, 206, 294
Kontaktvanskelighed 407
Kontinuitet 228, 294
Kontroltab 476
Koordineringsplan 354
Korsakoffs syndrom 334,
477
Korttidshukommelse 142,
385
Kraniebrud 400
Krav 174, 260
Kredsløbschok 287, 336
Kriser 86, 457
Kritiske situationer 207
Kropsgrænse 58
Kropssprog 161
Kulhydrater 328
Kultur 33
Kulturrelativisme 35
Kvalme 328, 448
Kvælningsfornemmeise 448
Kværulantiske vrangforestillinger 422
L

Laing, Ronald D. 19
Landsforeningen af nuværende og tidligere
psykiatribrugere 26
Landsforeningen Bedre
Psykiatri 26
Langtidshukommelse 142,
385
LAP 26
Latenstid 46, 256, 437
Lav temperatur 400
LBP 26
Libido 56
Lidelse 135
Lindring 135
Litiumbehandling 442
Litiumsalte 18, 493
Livskvalitet 148,227,322
Lov om frihedsberøvelse og
anden tvang i psykiatrien
345

Lukket afsnit 22
Lydhørhed 181
Lykkepiller 491
Lysfølsomhed 488
Lystprincip 56
Lænken 331
M

Madlede 328
Magt 355
Magtanvendelse 310
Magtesløshed 292
Magtmisbrug 170, 364
Mahler, Margaret 76
Mani 251,277,434,438
MAO-hæmmere 18
Maslow 174
Mave-tarm-gener 492
Mavebælte 351
Medicingivning 268
Medicinsk behandling 268
Medsving 156, 407
Megaloman forestilling
439
- vrangforestilling 413
Mening med livet 149
Meningitis 400
Menstruationsbesvær 437
Mentalstimulering 296, 304
Mestring 136
Middelfart 17
Miljøterapi 176, 417
Misbrug 321, 464, 473, 496
Misbrug hos personalet 341
Misbrugsafsnit 24
Misbrugsinstitution 341
Misbrugspolitik 342
Mistillid 78
Modne forsvarsmekanismer
66
Modning 93
Modoverføring 69
Motion 175, 261
Motivation 173, 174
Motivationsforstyrrelse 238
Multiinfarkter 389
Multikulturelt samfund 33

Mundtørhed 491, 493
Musik 296
Muskelkoordination 496
Muskelsvaghed 496
Mål 207,324
N
Nattesøvn 260
NCE 269
Nedsat stemningsleje 141
Negativ selvopfattelse 62
Negative tanker 42
Negativisme 141
Neologisme 139,223,409
Nervøsitet 492
Netværk 178, 240, 331
Netværksarbejde 367
Netværksarbejde ved angstlideiser 216
Neuroleptika 485
Neurose 447
Neurotransmittersubstans
441
Noradrenalin 490, 492
Normalitet og afvigelse 35
Normer 60, 464
Nyreinsufficiens 493
Nystagmus 334, 477
Nærhed og afstand 229

o
Objektkonstans 81
Objektrelationsteori 73, 75
Observation 127, 134
-, tæt 266
Obsessiv-kompulsive tilstande
450
Obstipation 260, 261, 437
Omegareceptorer 498
Omnipotens 467
Omsorg 132
Omsorgsadfærd 84
Omsorgsevne 85
Omstrukturering, kognitiv,
116
Ond cirkel 110
Ophidselse 492

Opkastning 328
Oplysningstiden 14
Opmærksomhed 137, 385
Opmærksomhedsforstyrrelse
137411,428
Opsøgende psykoseteam 24
Ordmobiliseringsbesvær 386
Organisk psykosyndrom 395
Orientering 386
Oringe 17
Ormonelle forstyrrelser 441
Overføring 69, 159
Overgreb 51, 356, 364
Overjeg, strengt 252
Overjeg'et 60
Overstimulering 366
Overvægt 175
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Pandelapper 307, 388
Panikangst 449
Panikforstyrrelse 196
Panisk angst 336
Paranoia 298
Paranoid psykose 421
Paranoide tilstande 421
Parkinsonisme 487
Pars pro toto 408
Patientklagenævnet 351, 358
Patientrettigheder 357
Patientrådgiver 357
Patologisk angst 447
Pejlesystemer 311
Perceptionsforstyrrelser 137,
411
Persekutoriske vrangforestillinger 413,421
Persevererende tale 386
Personlig hygiejne 306, 365
Personlighed 155
Personlighedsforstyrrelse,
antisocial 463
- ,dyssocial 463
Personlighedstræk 85,463
- ,afvigende 463
- , ved demens 388
Personlighedsudvikling 464
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Personskade 313
Piaget, Jean 91
Polymorf psykose 427
Post Traumatic Stress
Disorder 458
Posttraumatisk belastningsreaktion 458
Potens 491
Praktisk hjælp 177,239,
260,283,306,326,364
Primitive forsvarsmekanismer
62
Princip, faderlige 228
- ,moderlige 228
Privatliv 155
Problemliste 116, 206
Problemløsning 113
Prognose,
- , affektive sindslidelser
443
-, akut psykose 429
- ,alkoholmisbrug 480
- ,angsttilstande 453
- , belastnings- og tilpasningsreaktioner 459
- ,delirium 401
- , dyssocial personlighedsforstyrrelse 465
- , emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse 470
- , multiinfarkt demens 391
- , paranoide tilstande 423
-, skizofreni 417
Projektion 40, 62, 63, 64, 67,
159
Projektiv identifikation 65,
159,225,234,467
Pseudodemens 391
Psykisk arbejdsmiljø 180
Psykisk udvikling 73
Psykiske konflikter 159
Psykoaktive stoffer 473
Psykodynamisk teori 55, 225
Psykodynamiske grundbegreber 55
Psykodynamisk grundsyn
39

Psykoedukation 111, 216
Psykofarmaka 485
Psykologisk fejludvikling 73
Psykologisk grundsyn 39
Psykologisk årsag 16
Psykomotoriske forstyrrelser
141
Psykomotorisk hæmning
256,260,437
Psykopati 463
Psykopatologi 127
Psykose 221, 427, 466
Psykosetærskel 339
Psykosyndrom 395
Psykoterapi 41, 452, 453,
469,479
Psykotisk 346, 348
Psykotisk regression 225
Psykotiske symptomer 221
PTSD 458
Puls 287, 398, 448
Pædagogisk tilnærmning
238
Pårørende til
- alkoholafhængige 331
- demente 314
- depressive 262
- maniske 285
- psykotiske 240
- tvangsfikserede 367
R

Rastløshed 308, 487
Rationalisering 67
Realitetsorientering 235,
279,296336
Realitetsprincip 57
Realitetstestning 58, 221,
412 •
Recovery 47
Regelmæssighed 228
Regression 68, 225
Respekt 133,153,183,204
Ressourcer 149
Retrograd amnesi 142
Retspsykiatriske afsnit 23
Rimassociationer 439

Risskov 17
Rollelag 166
Rollemodel 238
Ros 115
Rummelighed 181
Rusmidler 340, 473
Rysten 448
Råben 307
S
Samtllie 132,256,323
Samvittighed 60
Sang 296
Sct. Hans Hospital 17
Sedation 487
Seksualdriften 56, 57
Seksuel adfærd 285
Seksuelle forstyrrelser 492
Seksuelt samvær 437
Selvagtelse 59, 78, 81
Selvbebrejdelse 252, 436
Selvbestemmelsesret 310
Selvbillede 74, 467
Selvhad 255,264
Selvhenførende forestilling
428
Selvhjælpsgrupper 315
Selvkritik 252, 278
Selvmord 252, 264, 415,
436,468,477
Selvmordsrisiko 443
Selvmordsønsker 252, 264
Selvopfattelse, negativ 62
Selvregulering 92, 95
Selvtillid 59, 79, 84, 155,
174,215
Selvvurdering 252,436
Selvværd 79,84, 155, 174,
175,215,254
Semantiske forstyrrelser 409
Sengebad 365
Separations-individuationsproces 78
Serotonin 490, 492
Serotoninreceptorer 486
Serviceloven 310, 346
Sikker base 157

Sikkerhed 184
Sikkerhedsforanstaltninger
361
Sikkerhedsnormering 185
Sikkerhedsorganisation 184
Sikkerhedsregler 185
Sikkerhedsrutiner 185
SIND 26
Sindsstemning 141,251,
277,433
Sindssyg 348
Sindssygekriteriet 345
Sindssygelov 345
Situation, kritisk 116
Sjællandske Lov 13
Skamfølelse 325
Skemaer 97
Skemata 105,241
Skizofreni 405
Skyldfølelse 253,254,325,
436
Skærmet enhed 23,233,300
Skærmning 233, 281, 281
Skæve eksistenser 29
Sladremåtter 311
Slutninger 242
Sløvhed 396, 491
Social arv 85
Social fobi 449
Sociale færdigheder 92
- grundsyn 47
- sammenhænge 20
Socialpsykiatriske tilbud 25
Socialrådgiver 284, 331
Socialt netværk 178
- samspil 95
- samvær 176
Sokratisk dialog 120, 246
Sokratiske spørgsmål 122
Solnedgangssyndromet 316
Somatiske vrangforestillinger
413
Somnolens 142
Sonde 261
Sopor 142
Sorgproces 84
Sovemidler 497

Specialafsnit 23
Spejling 166, 170, 304
Splitting 62,78,81, 159,
225,467
Sprog 139,386
Sprogforstyrrelser 407
Spørgsmål, der udfordrer den
automatiske tanke 119
Stemningsleje 433,435,439
Stempling 379
Stigmatisering 13
Stille delirium 398
Stimulering 173, 174, 328,
366
-, angst 215
- ,demens 301
- ,depression 260
- ,fysisk 175
- ,kognitiv 175
-, mani 283
-, social 176
Storhedsforestilling 413, 439
Straf 355
Strand, Liv 227
Stress 86, 184, 187, 314
Stress-sårbarhedsmodel 241,
415
Stresshormon 194
Stresstilstand 458
Struktur 172, 300
Struma 493
Stupor 141
Styringsoplevelser 139
Sublimering 69
Suicidalrisiko 443
Suicidaltanker 264
Suicidaltruet 252
Suicidium 252, 436
Sukkerholdige drikke 328
Supervision 41, 63, 65, 186,
235,363
Sveden 448
Svedtendens 287
Svimmelhed 448,491,499
Svingkure 16
Syfilis 15

Sygdomserkendelse, manglende 221
Sygdomsindsigt 346
Sygeplejefaglig vejledning
235,363
Symbiotisk fase 77
Sympati 205
Symptomer 127, 378
- ,alkoholafhængighed 475
-, demens 384,390
- , emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse 466
- , paranoid tilstand 421
- ,psykose 412
- , skizofreni 406
Synsforstyrrelser 491
Søvnbesvær 492
Søvnforstyrrelser 262, 284,
436
Søvnløshed 497

T
Tab 83
Taktile hallucinationer 414
Tankeekko 139
Tankeforstyrrelser 138, 407
Tankehørlighed 139
Tankeindhold 436, 439
Tankeinrerferens 412
Tankemylder 60, 412
Tankemønstre, forvrængede
108
Tankepåføring 139
Tanker 105, 242
- ,automatiske 117
Tankeskemaer, negative 252
Tankespring 139
Tankespærring 412
Tankeudspredning 139
Tardive dyskinesier 19,488
Tavshedspligt 367
Teamwork 362
Temperatur 398
Temperaturforhøjelse 287
Teselskaber 17
Tiamin 328
Tidlige brud 85
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Tilbageførsel 350
Tilknytning 85, 159
-, sikker 87
- , ængstelig klæbende 88
- , ængstelig undvigende 89
Tilknytningsfigur 84, 464,
469
Tilknytningsmønstre 87
Tilknytningsteori 73, 83
Tillid 152, 203, 227, 254,
293,322,364
Tillidsbrud 364
Tillidsforhold 255
Tilpasningsreaktion 457,458
Tolerans 476
Toleransudvikling 496
Tolk 37
Tomhedsfølelse 468
Transitivisme 410
Transmitterteorier 441
Traumer 457
Tricykliske antidepressiva
18,490
Trio-øvelse 166
Tro 150
Trodsalder 82
Trombedannelse 367
Trusler 184, 360
Træthed 491, 499
Tvang 345
Tvangsanvendelse 366, 367
- ,kommunikation 365
Tvangsbehandling 351
Tvangsfiksering 351
Tvangsforanstaltning 231
Tvangshandling 450
Tvangsindlæggelse 347
Tvangsmedicinering 369
Tvangsneurose 450
Tvangsprotokol 353
Tvangstanker 450
Tvangstilbageholdelse 349

Tænkning 60, 291, 385, 408
- ,dysfunktionel 106
- ,forstyrret 106
- ,maladaptiv 106
U

Ubevidst psyke 55
Udbrændthed 188
Uddannelse af sindslidende
116

Ugeplan 172,303
Ugeskema 214
Underliggende formodninger
42, 105
Understimulering 303
Undersøgelse før ECT 271
Undladelsessynd 51, 230,
280
Unipolar lidelse 434
Urinprøve 340
Urinudskil!else 493
V
Vagt, fast 266
Vaghed, sproglig 408
Valgmulighed 258
Validering 296
Vandladningsbesvær 491
Vaskulær demens 383, 389
Vejrtrækningsfrekvens 398
Venepumpeøvelser 367
Verbalisering 238
Viborg 17
Vikarierende håb 258
Vilje 57
Vinterdepression 441
Visitation 340
Vold, fysisk 184
Voldsp'olitik 184
Vrangforestilling 131,221,
236,242,336,397,412,
421,428,450
Vredesudbrud 279

Vurdering 243
Vægttab 261, 437
Vægtøgning 491, 492, 493
Værdier 52, 60
Væresteder 25, 237
Væske 261
Væske- og elektrolytforstyrrelser 287
Væskeindtagelse 283
Væskeskema 261,283,287,
336
W
Wernickes syndrom 334, 477

Æ
Ængstelse 492

ø
Øjenkontakt 161
Øvelsesfase 79

Å
Åben dialog 240
Åbenhed 182
Åbne afsnit 23
Åndedrætsnedsættelse 496
Åndenød 448
Åndssvaghed 59
Årsager
- , affektive lidelser 440
- ,alkoholafhængighed 477
- , akut psykose 429
- ,angsttilstande 450
- ,demens 388
- , delirium 399
-, dyssocial personlighedsforstyrrelse 464
- , emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse 468
- , multiinfarkt demens 390
- , paranoide tilstande 422
- ,skizofreni 415

