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Titel: 

Sygepleje til mennesker med lidelse indenfor autismespektret og selvskadende 
adfærd.  

 

Præsentation:  

Psykiatrisk Center Glostrup er en del af Region Hovedstadens Psykiatri (RHP), hvor 

den overordnede referenceramme for pleje og behandling er Recovery-orientering. 

Psykiatrisk Center Glostrups afsnit 174 og 176 er to åbne, voksen psykiatriske 

døgnafsnit med plads til henholdsvis 19 og 20 patienter.  

På afsnit 174 og 176 indlægges mennesker med forskellige psykiske lidelser; 

skizofreni/skizofreniforme lidelser, uni-polare depressioner, bipolare affektive 

sindslidelser, personlighedsforstyrrelser og krisetilstande til udredning, pleje og 

behandling. 

Det tværfaglige behandlingspersonale på afsnittene består af læger, sygeplejersker, 

social- og sundhedsassistenter, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og 

socialrådgivere.  

I den Recovery-orienterede tilgang, tilrettelægges den psykiatriske sygepleje 

sammen med patienten, således at patientens drømme og håb for fremtiden er i 

centrum for pleje- og behandlingsforløbet (Barker og Buchanan-Barker). 

Derudover er den psykiatriske sygepleje på begge afsnit baseret på miljøterapeutisk 

tænkning og kognitive strategier, som i løbet af 2021 yderligere understøttes af 

uddannelse i evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi (KAT). 

 

 



 

 

Beskrivelse: 

Selvskade kan defineres, som når en person direkte og bevidst udøver skade på sig 

selv og sit kropsvæv uden intention om, at begå selvmord (Cipriano A et al.,2017, 

Sundhedsstyrelsen & Statens institut for folkesundhed,2016). 

Erfaringer i afsnittet viser, at selvskade som regel forbundet med stor psykisk 

smerte og skamfuldhed for patienten selv, og også kan være en stor udfordring for 

det omsorgsydende personale. 

Autistiske karakteristika kan optræde forskelligt i intensivitet og påvirke mennesker 

på forskellige måder. Den neurologiske anderledeshed, der påvirker det ene 

menneske på en måde, så vedkommende har brug for meget støtte, kan for et 

andet menneske være en styrke, en kompetence eller et talent. 

(https://www.videnscenter for autisme, om autisme) (https://molis.dk.viden). 

Flere faktorer kan medvirke til at gøre mennesker med autismespektrum-

forstyrrelser særligt sårbare. Der kan opstå emotionelle og adfærdsmæssige 

problemer, der er så integreret en del af de autistiske forstyrrelser, at de ikke bør 

anses, som udtryk for en anden ledsagende diagnose end autismen. Det kan f.eks. 

dreje sig om svær angst eller udadreagerende adfærd. Ofte vil disse problemers 

opståen hænge sammen med uhensigtsmæssige ydre vilkår, som overstimulering 

eller krav, som den autistiske person ikke kan klare. (https://www.videnscenter for 

autisme, 2020).  

I afsnittene foreligger der en antagelse om, at mennesker med lidelser indenfor 

autismespektret, generelt adskiller sig fra andre selvskadende patienter, fordi 

mennesker med autismespektrum- forstyrrelser let frustreres, når de oplever pres 

fra krav, nye rammer og uvant miljø. 

Vi ønsker, at udvikle sygeplejen, på baggrund af evidensbaseret viden, til 

mennesker med lidelser indenfor autismespektret der udøver selvskade. 

 

https://www.videnscenter/
https://molis.dk.viden/


 

 

 
 

Metode: 

Vi ønsker at få belyst følgende igennem et litteraturstudie: 

 

Hvilke sygeplejeinterventioner styrker det indlagte menneske med lidelse indenfor 

det autistiske spektrum, således at trang til selvskade undgås? 

 

Hvilken viden foreligger om gavnlig medicinsk behandling og terapiformer; 

DAT (dialektisk adfærdsterapi), kognitiv omstrukturering af negative automatiske 

tanker eller social færdighedstræning. 

 

Hvordan tilrettelægges den psykiatriske sygepleje og miljøet i et hospitalsafsnit til 

mennesker med autismespektrum-forstyrrelser, der udøver selvskade, så de opnår 

mestringsstrategier til brug fremover? 

 

Tidshorisont: 

Ingen tidshorisont 

 

Henvendelse om projektforslaget 

Har ovenstående vækket din interesse, skal du sende en e-mail til klinisk underviser 

Stine Vibholm Persson på e-mail stine.vibholm.persson.01@regionh.dk  
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I mailen skal du skrive, hvorfor du har valgt netop denne problemstilling, og hvordan 

du forestiller dig at arbejde med emnet.  

Der er ansat Klinisk sygepleje specialist i afsnittet, som sammen med Klinisk 

underviser vil tilbyde fastlagte aftaler om faglig sparring i projektforløbet. Sammen 

planlægger vi også en eftermiddag, hvor I fremlægger jeres resultater i afsnittet efter 

I har afleveret projektet. 

 

 

 

Kontaktperson(er):  

Stine Vibholm Persson, BSN og Kand.Pæd.Ant.  

Psykiatrisk Center Glostrup 

Tlf: 23748017 

E-mail: stine.vibholm.persson.01@regionh.dk  

 


