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Lighed i sund? 
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Ulighed i sundhed! 
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Hvem er patienterne og hvad udfordrer 

dem? 

 
• Stofbrug 

• Alkoholbrug 

• Hjemløseproblematikker 

• Kriminalitet 

• Sygdomme 

• Prostitution 

• Økonomi 

• Adfærd 

• Prioritering 
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Komplekst?  
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” at være socialt udsat vil sige at være udsat for samfundsmæssig 

stigmatisering, diskrimination, uforståenhed og i visse tilfælde foragt. 

  

Det vil sige, at man lever et liv, som gennemsnittet ikke forstår, og som ikke 

høre ind under gennemsnitskarakteristik af et godt liv.  

 

Mennesker som er socialt udsatte, har ofte ikke tillid til systemet og 

autoriteter og dermed vores hospitalsverden. Det er derfor mennesker der 

er udsat i sundhedssammenhænge, og formår ikke at træffe somatisk 

sunde valg, da de er kaotiske og komplekse grundet komobiditet i eget liv” 
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Det er en ekspertise opgave! 

 

 
 

 

Signe Koba  
Klinisk udviklingssygeplejerske i 
socialsygepleje 



Akutafdelingen 
Regionshospitalet Horsens 

 

Socialsygeplejersker hvad kan de og 

hvad er deres speciale? 
  

Sygeplejersker ansat på Akutafdelingen med fagspeciale i sygeplejepleje til 

udsatte patienter.  

 
• Ulighed i sundhed,  

• Afhængighed – stof og alkohol  

• Akutte rusmiddelforgiftninger og psykoser 

• Socialmedicin (abstinens, substitutions og smertebehandling til stofbrugere) 

• Kendskab til lovgivningerne (sundhed, service og straffelov) 

• Skadesreduction 
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Hvad ser vi? 
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• Akut alkoholbehandling? 

• Hvad er det akutte tilbud? 

• Hvornår er indlæggelse akut? 

• Hvad er ikke akut og hvad er tilbuddet så? 
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Akut alkoholbehandling? 

 
• At blive afhængig af alkohol sker over tid, hvilket gør at tilstanden sjældent er akut, 

men ofte er patienten blot beruset. 

• Et behandlingsønske for alkoholafhængighed er derfor ikke akut  

 

Signe Koba  
Klinisk udviklingssygeplejerske 
i socialsygepleje 



Akutafdelingen 
Regionshospitalet Horsens 

Hvornår er indlæggelse akut? 

  
• Patienten er svært alkoholpåvirket/forgiftet og ude af stand til at tage vare 

på sig selv. 

• Patienten har ikke fået alkohol i mange timer og begynder at udvise svære 

abstinenssymptomer, hvor det vurderes at patienten uden behandling er i 

risiko for at udvikle delirøs tistand. 

• Patienten kan ikke vurderes for evt. somatisk tilgrundliggende årsag grundet 

promille. 

• Patienten har konkrete selvmordsplaner og er samtidig alkoholpåvirket, 

(henvisning og vurdering skal ske på psykiatrisk skadestue.) 
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Hvad er det akutte tilbud? 
Akutafdelingen 

  
• Mulighed for observation ved svært alkohol påvirket (ingen kriterier for 

promillegrænsen – individuel, grundet tolerance.) 

• Afgiftning til promille vurderes forsvarlig. 

• Afgiftning til udredning somatisk. 

• Abstinensbehandling ved risiko for delirøs tilstand. 

• Behandling af delirium. 

• Afrusning, hvis der ved indlæggelsen på forhånd er koordineret en videre 

plan, hvor målet er afholdenhed. 

• Koordinering med socialsygeplejerskerne 
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Tør vi det? 
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Hvorfor ikke gentagende akutte 

indlæggelser? 
Udvikling af ”Kindling Syndrom” 

 
• Patienten udvikler en kronisk tilstand, hvor patientens tankegang bliver rigid, fastlåst og patienten 

svækkes kognitivt og kan ikke arbejde målrettet.  

• Tilstanden er ofte forbundet med gentagende afrusninger, patienter er ofte uden stabil kontakt til 

rusmiddelcentret.  

• Patienten har ofte et generelt destruktivt adfærdsmønster og patienten er  ofte relationsforstyrret.  

• Tolerancen for abstinenser og abstinenskramper nedsættes.   

• Patienten udvikler høj tolerance for alkohol, grundet massivt alkohol indtag og gentagende behandling 

med klopoxid.  

• Patienten får hyppige pauser fra alkoholen, men vil igen drikke massivt også kaldet "bringe drinking", 

hvor patientens skader også somatisk forværres ydermere, modsat et dagligt jævnt forbrug.  
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Hvad ser vi? 
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Opiat abstinenser og behandling er det 

en opgave for et akut sygehus? 
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Manglende viden og forståelse: 
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Vi mangler retningslinjer 
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COWS 
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Smertebehandling til patienter i 

substitutionsbehandling: 
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Hvorfor opstår der konflikter? 
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Skadesreduktion: 

 
• Pragmatisk og realistisk forbyggende indsats, der har til formål at reducere 

skadevirkninger associeret med rusmiddelbrug og andre 
højricikoaktiviteter.  

• Indsatsen tager udgangspunkt i menneskets evner og kompetencer om at 
forbygge og minimere de skader, der er forbundet med 
højricikoaktiviteter. 

• Det forudsætter refleksion over vanlig procedure og retningslinjer samt de 
etiske dilemmaer der kan være forbundet med moralsk og idealistisk 
tilgang til alkohol og narkotikapolitik.  
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