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Resumé af case  Sagen drejer sig om Sofie på 5 år og hendes forældre. Sofie er ny 
diagnosticeret med diabetes og er observeret med ændret adfærd. 
Forældrene er netop midt i en skilsmisse. Det pædagogiske personale i 
daginstitutionen er bekymret for Sofies trivsel og helbred. 

 

https://phabsalon.dk/uddannelser/paedagog/
https://phabsalon.dk/uddannelser/socialraadgiver/
https://phabsalon.dk/uddannelser/socialraadgiver/
https://phabsalon.dk/uddannelser/sygeplejerske/sygeplejerskeuddannelsen-i-holbaek/
https://phabsalon.dk/uddannelsessteder/campus-nykoebing-f/
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Beskrivelse af case Sofie er 5 år. Hun bor med hendes forældre i et mindre parcelhuskvarter i 
provinsen. Hun går i børnehave, hvor hun opleves som en glad pige, med 
gode relationer til voksne og børn. 

Over en periode på flere uger, oplever forældrene at Sofie virker meget 
træt. En dag fremstår hun slap og varm. Sofies mor måler hendes 
temperatur; og den viser at være 38,9 °C. Moren ringer bekymret til lægen. 

Hos lægen måles Sofies værdier: Blodtryk 105/65; puls 100; 
respirationsfrekvens 24 og saturation 98 % uden ilt. Sofies blodglukose 
måles til 18,7 mmol/l. Der udføres også en urinstix, der viser, at der er 3 + 
for glukose og 3 + for ketonstoffer. På lægens direkte forespørgsel 
fortæller Sofies mor, at hun har lagt mærke til, at Sofie har været mere 
tørstig end normalt. Hun har derfor også haft hyppige toiletbesøg gennem 
den senere tid, men moren fortæller, at hun troede, at dette var tegn på 
influenza. Da lægen vejer og måler Sofie, viser det sig, at Sofie ligger under 
sin egen vækstkurve, hvad angår vægten, som er 2 kg under det hun 
vejede ved sidste undersøgelse hos egen læge. 

Lægen indlægger Sofie på hospitalet under diagnosen obs. diabetes. Sofie 
får væskebehandling med NaCl 1000 ml, og hun sættes i behandling med 
insulin Actrapid 10 IE intravenøst og insulin Actrapid 10 IE intramuskulært. 
Derefter ordineres blodglukosemåling x 6 med ordination af insulin efter 
blodglukosesvar. To dage efter har Sofie det allerede meget bedre, bortset 
fra, at hun er nedtrykt og ked af det. Det overvejes, om hun snart skal 
udskrives og følges i diabetesambulatoriet. 

I daginstitution observerer pædagogerne, at Sofie trækker sig mere fra de 
andre børn. Til gengæld søger hun mere voksenkontakt end sædvanligt. 
Hun vil gerne krammes og nusses; og hun vil sjældent med hjem når hun 
skal hentes. Ved den ene afhentning fortæller Sofies far, at forældrene skal 
skilles. I de sidste par uger, har Sofie været skiftevis hos mor og far. Faren 
oplyser at “det ikke foregår helt uproblematisk” men, at det alt sammen 
nok er for det bedste alligevel. 

Over de næste par måneder, trækker Sofie sig mere og mere. Hun 
observeres tiltagende introvert. Hun går ofte for sig selv, render ofte på 
toilettet og er meget tørstig. Hun fortæller til en af pædagogerne i 
børnehaven, at hun gerne vil hjem til sin mor, for der får hun lov til at spise 
lige hvad hun har lyst til. Samtidig fremstår Sofie følsom, med let til gråd 
og vredesudbrud, hvilket påvirker kontakten til de andre børn og 
personalet. 

Det pædagogiske personale drøfter Sofie på det førstkommende 
personalemøde, hvor det viser sig, at flere har haft bekymrende 
observationer af mor, som virker grådlabil. Det er også observeret , at 
Sofie afleveres tidligere og hentes senere, således at hun ofte er det sidste 
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barn i institutionen. Hente-situationerne virker forjagede og Sofies far kan 
virke kort for hovedet. Personalet har forsøgt at tage kontakt til 
forældrene, for at drøfte deres bekymringer. men forældrene stiller sig 
afvisende over for personalets forsøg på kontakt. Der er uenighed om det 
er stue-pædagogerne, som igen skal forsøge at tale med familien, eller om 
der skal laves en underretning til socialrådgiverne i familieafdelingen. 

 

Casens faglige           
områder  

Socialrådgiveruddannelsen:  

● Hvad er et socialt problem? 
● Etik 
● Pædagogisk arbejde på en daginstitution 
● Sygepleje for børn 
● Socialrådgiverens arbejde i forhold til familier 
● Samarbejde mellem socialrådgiver, sygeplejerske og pædagog. 

 

Sygeplejerskeuddannelsen: 

  

● Anatomi og fysiologi 
● Sygdomslære 
● Farmakologi 
● Sygepleje 
● Ernæring 
● Kommunikation 
● Tværprofessionelt samarbejde 
● Lovgivning 
● Etik 

 

Pædagoguddannelsen: 
 

● Dagtilbudspædagogik 
● Forældrekontakt 
● Etiske dilemmaer 
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Litteratur 
 

Underretningspligt 

● Ankestyrelsen: 

https://ast.dk/born-familie/hvad-handler-din-klage-
om/underretninger/fagpersoners-saerlige-
underretningspligt 

 

Professionsetik 

● Sygeplejerske: https://dsr.dk/ser/sygeplejeetiske-
retningslinjer 

● Socialrådgiver: https://socialraadgiverne.dk/fag-og-
debat/faglige-fokusomraader/professionsetik/ 

● Pædagog: https://docplayer.dk/90856576-Vejen-til-
professionsetik-for-paedagoger.html 
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