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Hvor	  ligger	  udfordringerne	  

•  Pa-enten	  
– Ønsker	  ikke	  ændringer	  
–  Tror	  ikke	  på	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre	  
–  Vil	  gerne	  vente	  
– Andre	  problemer	  fylder	  for	  meget	  

•  Personalet	  
–  Pa-enten	  er	  for	  dårlig	  
– Det	  nyPer	  ikke	  noget	  
–  Vi	  kan	  ikke	  ændre	  noget	  på	  den	  lange	  bane	  
– Det	  skal	  ske	  i	  det	  ambulante	  forløb	  



Hvor	  er	  pa-enten	  

•  I	  PAM	  
– Skal	  der	  være	  interven-on	  

•  I	  ambulante	  forløb	  
–  Interven-on,	  men	  bruges	  ikke	  systema-sk	  når	  pt	  
indlæggelse.	  

•  På	  afsnit	  
– Der	  bruges	  ikke	  resultater	  fra	  ambulante	  forløb	  
– Manglende	  kendskab	  -l	  muligheder	  eRer	  
udskrivelse.	  



Case	  1	  
55	  årig	  mand	  kendt	  med	  bipolær	  affek-v	  sindslidelse.	  Talrige	  
indlæggelser	  med	  tvang	  på	  både	  behandlings	  og	  farekriteriet.	  
	  
Har	  misbrug	  af	  alkohol	  og	  ryger.	  	  
	  
Under	  indlæggelse	  er	  fokus	  på	  at	  få	  behandlet	  den	  akuPe	  
mani,	  ligeså	  snart	  manien	  er	  velbehandlet	  ønsker	  pt	  sig	  
udskrevet	  og	  man	  får	  ikke	  fulgt	  systema-sk	  op	  på	  KRAMS	  
faktorer	  og	  interven-on.	  
	  
Monoterapi	  med	  Lithium	  under	  indlæggelser,	  ophører	  med	  
medicinen	  eRer	  udskrivelse.	  



Case	  1	  
•  Vi	  får	  ikke	  taget	  systema-sk	  

s-lling	  -l	  hvor	  pt	  er	  i	  
mo-va-ons	  cirklen.	  

•  Man	  har	  en	  forventning	  om	  
at	  han	  er	  i	  før	  
overvejelsesstadiet,	  men	  
det	  bliver	  ikke	  udforsket.	  

•  Opfølgning	  på	  KRAM	  bliver	  
skubbet	  -l	  ambulant	  forløb.	  

•  Manglende	  fremmøde	  i	  det	  
ambulante	  forløb.	  



Case	  2	  
•  Ung	  mand	  indlagt	  med	  

svær	  panik	  angst,	  udløst	  
eRer	  faderens	  død.	  

•  Har	  diabetes	  -dligere	  
fulgt	  i	  diabetes	  
ambulatorie.	  

•  Spiser	  uhensigtsmæssigt	  
og	  måler	  BS	  x	  50	  dgl.	  

•  Ellers	  ressourcefuld	  ung	  
mand	  

•  Henvises	  -l	  diabetes	  
ambulatorium.	  	  

•  Får	  ikke	  inddraget	  
afdelingens	  diæ-st.	  

•  Får	  ikke	  talt	  med	  pa-ent	  
om	  kost	  og	  mo-on.	  

•  Tænker	  at	  der	  ikke	  er	  
problemer	  som	  kræver	  
interven-on.	  

•  Men	  vi	  har	  ikke	  undersøgt	  
det	  systema-sk.	  



Case	  3	  
•  23	  årig	  kvinde	  med	  emo-onel	  

ustabilpersonlighedsstruktur.	  Indlagt	  
gennem	  de	  sidste	  2	  år	  fraset	  sammenlagt	  4	  
måneders	  spredte	  ophold	  på	  bosted	  med	  
døgndækning.	  Har	  aldrig	  fået	  etableret	  
kontakt	  -l	  ambulant	  opfølgning	  mellem	  
udskrivelser.	  Talrige	  suicidalforsøg	  og	  
indlæggelser	  i	  soma-sk	  afdeling	  eRer	  
medicin	  forgiRninger.	  	  

•  Massivt	  medicineret	  med	  
stemningsstabiliserende,	  an-spyko-sk	  og	  
an-depressivt	  medicin.	  Tidligere	  type	  2	  
diabetes.	  

•  Under	  indlæggelser	  oRest	  præget	  af	  udad	  
reagerend	  og	  selvskadende	  adfærd.	  

•  KRAMS	  faktorer	  bliver	  beskrevet	  men	  der	  
handles	  ikke	  på	  dem.	  

•  HDL:	  1,2,	  LDL:	  3,3,	  Triglycerid:	  1,5	  
•  BT	  136/67	  P	  87	  
•  H	  158	  V	  96	  BMI	  38	  
•  Der	  er	  målt	  HbA1C	  men	  ikke	  taljemål.	  

•  K:	  Pt	  er	  svært	  overvæg-g.	  Drikker	  1-‐2	  halve	  
liters	  cola	  light	  dagligt	  og	  spiser	  en	  del	  
chokolade,	  hvis	  det	  er	  medbragt	  under	  
indlæggelse	  

•  R:	  pa-enten	  ryger	  ikke	  
•  A:	  Pa-enten	  drikker	  ikke	  alkohol	  
•  M:	  Pa-enten	  har	  et	  meget	  nedsat	  ak-vitets	  

niveau	  
•  S:	  Pa-enten	  tager	  ikke	  stoffer	  

•  Opfylder	  kriterierne	  for	  metabolisk	  syndrom	  

	  



Case	  4	  
•  72	  årig	  kvinde	  indlagt	  med	  svær	  

depression	  med	  psyko-ske	  
symptomer.	  VægPab	  på	  11	  kg	  op	  
-l	  indlæggelsen.	  Ingen	  soma-sk	  
sygdom.	  

•  Under	  indlæggelse	  opmærksom	  
på	  kosten.	  Men	  man	  får	  ikke	  
taget	  s-lling	  -l	  opfølgning	  
eRerfølgende.	  	  

•  HDL:	  2,3,	  LDL:	  1,2,	  Triglycerid:	  1,1	  
•  BT	  128/76	  P:	  76	  
•  H	  164	  V	  46	  BMI	  17	  
•  Der	  er	  målt	  HbA1C	  men	  ikke	  

taljemål.	  

•  K:Normal	  kost,	  med	  
mellemmål-der,	  da	  pt	  er	  
undervæg-g	  

•  R:Ryger	  ikke	  
•  A:Drikker	  kun	  ved	  festlige	  

lejligheder	  
•  M:Går	  og	  cykler	  på	  mo-onscykel	  
•  S:%	  



Sammenfatning.	  
•  KRAMS	  faktorer	  bliver	  oRest	  beskrevet	  i	  
journalen.	  

•  Basismonitorering	  mangler	  oRe	  enkelte	  
oplysninger.	  

•  Der	  bliver	  sjældent	  taget	  s-lling	  -l	  hvilken	  
betydning	  de	  har	  for	  pa-enten	  

•  Har	  ikke	  fundet	  en	  journal	  hvor	  der	  er	  talt	  
rygestop	  med	  pa-enten.	  

•  Der	  er	  fokus	  på	  misbrugsproblema-k	  og	  
henvisning	  -l	  misbrugsbehandling.	  


