Borgerrejsen viser Marias oplevelse med diabetes og spiseforstyrrelse gennem en
årrække. Den er hendes fortælling og perspektiv på forløbet.

+

DIAGNOSEN

-

MARIA

TIL EGEN LÆGE
Min mor bemærker, at der er
noget galt med mig, og hun
får mig til praktiserende
læge.
Her får jeg taget blodprøve,
og baseret på resultat bliver
jeg sendt direkte på
hospitalet.

Maria er 17 år og bor hos sin far.
Hendes forældre er skilt.
Hun går i 2.g i gymnasiet.
Forud for diabetes-diagnosen har
hun haft anoreksi fra omkring
13-14 års alderen, men hun har
ikke fortalt det til nogen.

”

KONTROLLER
PÅ MEA

INDLAGT
AKUTMODTAGELSEN
På akutmodtagelsen
snakker jeg med en
sygeplejerske, der giver mig
en introduktion til det at have
diabetes.

HJEMME FRA
HOSPITALET
Jeg kommer hjem til min far
igen.

KONTROLLER MEA
Efter jeg kommer hjem, går
jeg til kontrol hos MEA én
gang om ugen. Efter tre måneder får jeg tilknyttet en
diætist.

Jeg når lige at ryge en cigaret.

Da hun får stillet diagnosen
diabetes skifter hendes
spiseforstyrrelse fra anoreksi til
bulimi.

FORÆLDRE

PRAKTISERENDE LÆGE

!

RETTIDIG INFORMATION
Man skal klædes på til at
klare sig selv, med en
sygdom, der ændrer så
meget ved ens hverdag.

FLYTTER HJEM TIL MOR
I september flytter jeg fra
min far og hjem til min mor.
Hun har mere styr på sådan
noget, så her kan jeg få
mere hjælp til at holde styr
på min diabtes.

KONTROLLER
Jeg går fortsat hos diætist
og sygeplejerske, men jeg
får ingen psykologhjælp nu.
Det er bare et helt
almindeligt forløb, hvor
diætisten ”holder lidt ekstra
øje” med mig.

DROPPER UD AF
GYMNASIET
I december dropper jeg ud
af gymnasiet i 2. g.
Jeg er 3 måneder derhjemme, hvor jeg ikke laver
noget, før jeg i marts begynder på Aarhus Tech - her går
jeg i 6 måneder.

FLYTTER
HJEMMEFRA

FORLØB HOS CENTER FOR
SPISEFORSTYRRELSER

NY PSYKOLOG
Jeg bliver igen tilbudt et
forløb hos psykiatrien, som
jeg nu tager imod.
Min psykolog hos MEA
sender informationer til den
nye psykolog i psykiatrien.

LÆGEERKLÆRING
Jeg får en lægeerklæring,
for at jeg kan modtage
udeboende SU, selvom
jeg er under 20, fordi jeg
ikke er i stand til at have
arbejde ved siden af
studiet.

BEGYNDER PÅ VUC
Jeg begynder på
hjemmestudier fuldtid.

UDREDNING HOS CFS
Jeg bliver tilbudt et forløb
hos psykiatrien på grund af
min dobbeltdiagnose;
selvom jeg er normalvægtig.

FORLØB PSYKIATRIEN
Jeg er til samtaler med en
psykolog samt én enkelt
samtale med en diætist.
De to diætister fra MEA og
CfS vurderer, at min diabetes diætist er nok.

PÅ EGNE BEN

DIÆTIST
Jeg er i et forløb, hvor jeg
kommer hos diætist
hveranden uge. Hun
spørger mig godt nok,
hvordan det går hos CfS men jeg oplever ikke, at
diætisten har kontakt derud.

FORTÆLLER OM
SPISEFORSTYRRELSEN
Jeg fortæller min mor om
min spiseforstyrrelse.
Jeg kan ikke overskue at
fortælle det til min far, så jeg
beder hende fortælle det til
ham.

STOPPER PÅ VUC
Jeg må sygemelde mig fra
fagene; men jeg er fortsat
indskrevet i systemet, så jeg
kan modtage SU.

STOPPER HOS CFS
Da jeg ikke føler
behandlingen hjælper,
vælger jeg at stoppe.
Får at vide af psykologen, at
jeg må ringe, hvis
behandlignen skal
genoptages.

Jeg stopper med at kaste
op.

RETTE HJÆLP
Den rette hjælp er ekstra
vigtig, når sygdommen er
kompleks.

Min far lover at holde øje
med min spiseforstyrrelse.

KOMMUNIKATION PÅ
TVÆRS
Når der er tale om
dobbeltdiagnoser, er der
behov for et øget fokus på
kommunikation på tværs
af organisationer.

”

DET HELE BILLEDE
For personer med dobbeltdiagnoser, er det nødvendigt, at man kigger på det
hele billede - alt det der
ligger udenom sygdommen - for at kunne løse det
egentlige problem.

!

MOR: er mellemled

!

Jeg oplever ikke samarbejde
mellem diabetesdiætist og
spiseforstyrrelses psykolog.
Jeg oplever at forløbet
forværrer spiseforstyrrelsen.

DIÆTIST
Mine møder med diætisten
bliver trappet ned.
Først hveranden uge, så
hver måned...nu kommer jeg
der hver 3. måned.

NEUROFEEDBACK
Jeg begynder på et forløb
på tre måneder med neurofeedback hos min mor det hjælper mig rigtig
meget.

FLYTTER HJEM TIL FAR
Jeg flytter hjem til min far,
fordi min lejlighed bliver
opsagt.

Går det godt med
sukkersyge går det ad
helvede til med
spiseforstyrrelse - og
omvendt.

Omkring samtidig flytter
jeg i egen lejlighed.

!

FAR: påtager sig en rolle
som fagprofessionel

3 mdr.

KONTROL
Nu går jeg til almindelige
kontroller hver 2.-3. måned.

LÆGEERKLÆRING
Jeg bliver sygemeldt et år
fra august.

Jeg føler ikke lægen og
sygeplejersken
kommunikerer - jeg føler
ofte, jeg skal fortælle det
samme flere gange.

Samtidig får jeg en
sagsbehandler i kommunen.

3 mdr.

PSYKOLOG

AKUTMODTAGELSEN

STOP HOS PSYKOLOG

KONTROL MEA, AUH

NY DIÆTIST
Fra december bliver jeg
tildelt en ny diætist - men
fordi jeg ikke kommer så
ofte til kontroller, har jeg
endnu ikke mødt
vedkommende.

MOR: påtager sig en rolle
som fagprofessionel

LÆGEERKLÆRING

12 mdr.

2 mdr.

1. MØDE SAGSBEHANDLER
Jeg har første møde med
min sagsbehandler.
Hun spørger ind til, hvad jeg
godt kunne tænke mig, og vi
kommer frem til, at jeg skal
tage ét fag på VUC.

INTERN KOMMUNIKATION
Det er vigtigt, at der
skabes gode rammer for
den interne
kommunikation - og at det
er tydeligt for patienten, at
de forskellige behandlere
taler sammen, og man
ikke skal gentage den
samme historie hver gang.

LÆGEERKLÆRING

AKUT TID

KONTROL MEA, AUH

CENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER - CFS

PSYKOLOG
Jeg får at vide af min psykolog, at så længe jeg lider af
spiseforstyrrelse og ikke vil
videre til psykiatrien, kan
psykologen ikke hjælpe mig
mere. Så her stopper forløbet med ham.

19 år

MOR: tager initiativ til at Maria
skal kontakte læge

5 dage

DIABETESAMBULATORIET - MEA, AUH

SPISEFORSTYRRELSE
Min psykolog og
sygeplejerske hos MEA vil
sende mig videre til
psykiatrien - Center for
spiseforstyrrelser.
Det vil jeg ikke; det er en
måned inden jeg fylder 18,
så derfor ville de skulle
underrette mine forældre, og
de ved ikke, at jeg har en
spiseforstyrrelse.

18 år

2017

17 år

2016

2015

2014

Maria er anonymiseret.

2/3 mdr.

NY PSYKOLOG

DIÆTIST

DIÆTIST

DIÆTIST

KONTROL MEA, AUH

NY DIÆTIST

3 mdr.

UDREDNING

PSYKOLOGEN

SAGSBEHANDLER - JOB & UDDANNELSE
FÅR SAGSBEHANDLER

1. MØDE SAGSBEHANDLER

20 år

FJERNSTUDIE
Jeg begynder på 6 timers
fjernstudie ugentligt fra
VUC.
Det bliver jeg færdig med i
sommeren 2017.
Det er for mange timer til at
jeg kan overskue det hele,
og det går ud over kontrollerne. Jeg har lige nu ikke
været til kontrol i 5 måneder.

PSYKOLOGHJÆLP
Lige nu leder jeg efter en
psykolog i det private, så
jeg kan få én samlet hjælp.

Borgerrejsen viser Peters oplevelse med diabetes gennem en årrække.
Den er hans fortælling og perspektiv på forløbet.

+

DIAGNOSEN

KONTROLLER
PÅ MEA, AUH

DROPPER MEA, AUH

GENOPTAGER
KONTROLLER
MEA, AUH

DROPPER
MEA, AUH

TIL KONTROL
IGEN

KONTROL HOS
EGEN LÆGE

33 år

TILBAGE HOS
MEA, AUH

TIL EGEN LÆGE
Min far synes, jeg er
fraværende og spørger, om
jeg er okay. Han får min mor
til at bestille tid hos lægen,
og hun får mig til en akut tid.
Mit blodsukker er skyhøjt, og
jeg skal indlægges med det
samme.

”

Jeg får lige lidt at spise.

AKUTMODTAGELSEN
Jeg får en uges
undervisning om diabetes.
Det tager mig lige lidt tid at
tage insulin selv, fordi jeg er
bange for nåle.
- Det var nok også derfor,
jeg var der så lang tid.

HJEMME FRA
HOSPITALET

EKSTREMT FOKUS PÅ MAD
& MOTION

Jeg skal klare min diabetes
selv.

For at styre min sukkersyge
skal jeg tabe mig. Jeg får et
ekstremt fokus på mad,
motion og det at tabe mig.
Hvis jeg havde spist
aftensmad, skulle jeg
eksempelvis ud at løbe.

Jeg tror ikke, jeg har opsøgt
så meget hjælp fra mine forældre.

I situationen følte jeg mig
tryg, men set tilbage var jeg
ikke klar til at tage imod de
informationer, som jeg
egentlig havde brug for.

”

!

FAR: bemærker der er noget
anderledes med Peter.
Siger til moren, at hun
skal kontakte lægen.

KONTROLLER MEA
Jeg går løbende til kontroller
hos MEA hver 3. måned.

STOPPER MIT EKSTREME
FOKUS PÅ MAD
Under mit ekstreme fokus
på mad og motion taber jeg
30 kg.
Da jeg får en depression
tager jeg 15-20 kg. på igen.

I løbet af de to år, der går,
afslutter jeg 10. klasse og
starter på
elektrikeruddannelsen - men
her går jeg kun i 6 måneder.

Jeg kan huske min far sige:

DEPRESSION
I den periode starter jeg på
HG, men jeg slutter meget
hurtigt igen.
Jeg bliver meget ked af det
og kan ikke overskue noget.
Det betyder, jeg skubber alt
det med sygdommen væk;
jeg tager stadig medicin,
men det er det.

”

Set i bakspejlet fik jeg for
meget af al den kontrol.

Der går en 3-6 måneder,
hvor jeg bare går hjemme.

Så knækkede filmen.

Jeg går i en periode på et
halvt år ikke til kontroller på
MEA.

Jeg snakker med en
psykiater et par gange og får
nogle coping strategier til at
slippe kontrollen.
Min læge ordinerer medicin
til mig - lykkepiller.

Er det nødvendigt at løbe
igen - du har løbet to
gange i dag.
DOBBELTDIAGNOSER
Hvis man er disponeret for
spiseforstyrrelser, angst
o.lign. kan den kontrol,
der følger med at skulle
regulere en diabetes være
med til at forværre
situationen.

RETTIDIG INFORMATION
Man skal klædes på til at
klare sig selv, med en
sygdom, der ændrer så
meget ved ens hverdag.

KONTROLLER
6 måneder efter, jeg får depressionen, hjælper mine
forældre mig igang med diabtesbehandlingen igen.
Jeg begynder til kontroller
igen på MEA - hver 3.
måned.

FINDER MIG SELV
Jeg kommer i en
jobprøvning i en SFO og
begynder at finde mig selv
igen.
Jeg finder noget, jeg er god
til; som giver mening.

”

Hele mit liv har det bare
kørt med 3. måneders
intervaller.

DOBBELTDIAGNOSER
Den evige kontrol, man
som diabetiker må balancere sin hverdag omkring,
kan kamme over for nogle
og komme til at fylde for
meget.

MOR: ringer til Børn & unge
psykiatrien i Risskov

MOR: ændrer på kosten.

PROBLEMER MED MEA
Jeg får mit første lønnede
arbejde. Det betød rigtig
meget for mig.
Der havde jeg det rigtig
godt.
Men det var også der mine
problemer med MEA rigtigt
startede.
Jeg er på arbejde fra 8-16 men det er også der alle
konsultationerne ligger.
Jeg prøver en ordning, hvor
jeg bare kan ringe ind.

Det fungerer ikke.
Jeg føler, jeg kan fravælge,
fordi jeg selv mener, jeg kan
kontrollere min diabetes.
Jeg vil ikke stemples på arbejdspladsen - jeg vil udføre
mit arbejde bedst muligt.
Der kan godt gå 6 måneder
mellem kontrollerne, fordi
jeg kun kommer afsted til
hveranden.

ØKONOMISK STØTTE
Jeg flytter hjemmefra, og
omkring det tidspunkt snakker jeg med en sagsbehandler om, hvad jeg kan få af
økonomisk støtte - §100.

”

Meldingen var:
Ingenting - den ændrede
vi sidste år.

DROPPER MEA
Jeg stopper helt hos MEA.
Jeg modtager efter nogle
måneder nogle breve fra
overlægen og fra sygeplejersken, men det der står i brevene er, at det kan være farligt uden kontroller - og ikke
et spørgsmål om hvorfor jeg
bliver væk.
Der går et års tid, hvor jeg
slet ikke er tilknyttet noget
som helst.

Hver gang jeg kommer hos
MEA, får jeg at vide, at jeg
skal tabe mig.

Mellem 2004-2007 kommer
jeg til kontrol hos MEA cirka
én gang om året.

I Aalborg lykkes det mig at
komme godt ind i systemet
og følge kontroller hver 3.
måned - jeg ved ikke helt
hvorfor.

Jeg føler ikke, jeg får noget
ud af det.
Samtidig oplever jeg meget
skiftende læger og sygeplejersker.

”

”

Jeg føler ikke, de kan gøre
noget for mig. Jeg kan
gøre det lige så godt selv.

DIABETESAMBULATORIET
Der kan være svært at få
hverdagen til at hænge
sammen med systemets
tilbud, fordi de ikke er
fleksible.

!

SUCCES MED SYSTEMER
Jeg flytter til Aalborg og
begynder på
pædagoguddannelsen.

Nye mennesker og nye
omgivelser gjorde nok
bare godt.

PERSONLIG SUCCES
I de efterfølgende år møder
jeg min kone, vi flytter
sammen, og vi får vores
første barn sammen.
Det er en af grundene til, jeg
gerne vil passe min diabtes
godt.

MEA
Jeg flytter tilbage til Aarhus
med min kone, og jeg starter
hos MEA igen, fordi jeg ved,
det er det rigtige at gøre.

Frem til 2004 dyrkede jeg
meget motion.
Fra 2007-2014 har jeg taget
40 kg. på.

Passer min kontrol to til tre
gange årligt.

Min sukkersyge har det
elendigt.

Jeg bliver tilknyttet en psykolog via MEA, for at tale
om mit fokus på mad. Her
kommer jeg 3-4 gange men jeg får ikke noget ud af
det.

EKSTREMT FOKUS PÅ MAD
& MOTION
Jeg vender tilbage til et ekstremt fokus på mad og
motion.
På 13 måneder taber jeg
mig 40 kg.
I halvandet år har jeg ikke
noget at gøre med MEA.
Min læge sørger for det,
MEA skulle sørge for.

MEA
Jeg begynder hos MEA
igen, så jeg kan få diverse
kontroller - men jeg har
egentlig ikke lyst.
Det er min læge, der siger til
mig, at nu mener han, jeg
skal tilbage til MEA.
Jeg kommer tilbage i
samme trummerum med
kontroller hver 3. måned.

DIABETESAMBULATORIET
Oplevelsen er hos nogle,
at der ikke bliver taget
hensyn til det fulde billede
- alt det, der kan ligge
bagved, som kan forstyrre
ens diabetes og betyde,
den ikke kan kontrolleres.

UDE IGEN

FORÆLDRE: hjælper med at genoptage
behandling

RECEPT

AKUT TID

14 dage

KONTROL

24 mdr.
3 mdr.

3 mdr.

6 mdr.

3 mdr.

2 mdr.

4/6 mdr.

3 mdr.

DIABETESAMBULATORIET
AKUTMODTAGELSEN

KONTROL MEA, AUH

KONTROL MEA, AUH

MEA, AUH_GENSKABE KONTAKT

DROPPER MEA
Oktober 2016 er den sidste
tid, jeg ikke lykkes at møde
op til.
Man får to chancer, hvor
man ikke møder op, og så er
det ud.
Og så har jeg ikke hørt fra
dem siden - selvom jeg
meldte afbud til den sidste
tid.
Fra oktober til nu, har jeg
ikke gået til nogle kontroller hverken læge eller MEA.
DIABETESAMBULATORIET
Hvem gør hvad, når nogle
udebliver fra kontrol?

MOR: bestiller tid ved lægen.
Får akuttid.

PRAKTISERENDE LÆGE

34 år

2017

32 år

2016

28 år

2015

25 år

2014

22 år

2010

21 år

2007

20 år

2004

2003

19 år

2002

2001

18 år

35 år

6 mdr.

Peter er 15 år og bor med sin far
og mor i Aarhus, da han får stillet
diagnosen diabetes.

FAMILIE

17 år

2000

15 år

-

PETER

1999

1997

Peter er anonymiseret.

KONTROL MEA, AUH

KONTROL AALBORG
KONTROL MEA, AUH

PSYKOLOG

”

2017 bliver forhåbentlig
året, hvor jeg kommer ind
i et system, jeg kan være i.

