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Resumé af case  Sagen drejer sig om Maria på 3 måneder og hendes forældre Lisa og 
Jakob. Sagen kommer til Børn og Unge afdelingen via en 
underretning fra sundhedsplejersken, der er bekymret for 
forældrenes evne til at drage den nødvendige omsorg for Maria. 
Maria er født med en varig funktionsnedsættelse i form af 
Dysmeli/armdefekt. 
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Beskrivelse af case Sagen drejer sig om Maria på 3 måneder og hendes forældre Lisa og 
Jakob. Sagen kommer til Børn og Unge afdelingen via en 
underretning fra sundhedsplejersken, der er bekymret for 
forældrenes evne til at drage den nødvendige omsorg for Maria. 
Maria er født med en varig funktionsnedsættelse i form af 
Dysmeli/armdefekt. 

Der afholdes underretningsmøde, hvor Lisa fortæller, at hun for 10 
år siden blev diagnosticeret med personlighedsforstyrrelsen 
borderline i forbindelse med en indlæggelse på psykiatrisk hospital 
efter en årrække med selvskadende adfærd. Hun gennemførte et 
psykoedukationsforløb i forbindelse med sin indlæggelse og har 
løbende været i kontakt med psykiatrien siden, men som ambulant 
patient. Lisa giver udtryk for en oplevelse af, at det er hendes skyld, 
at Maria er født med en varig fysisk funktionsnedsættelse, og at det 
er en straf for hendes egen sygdom. 

Lisa fortæller på samme møde, at hun har haft en svær opvækst, 
hvor faderen forlod familien, og hvor hun oplevede omsorgssvigt fra 
sin mor, der havde et lettere misbrug. Lisa har ingen kontakt med 
sin familie i dag. 

Lisa fortæller på samme møde, at hun er glad for at hendes 
turbulente opvækst har gjort hende opmærksom på, hvordan man i 
hvert fald ikke skal være forældre og hun giver udtryk for at hun er 
træt af at føle at ”systemet” kigger hende over skulderen, f.eks. når 
sundhedsplejersken er på besøg. Sundhedsplejersken oplever, at 
Lisa gerne vil have besøgene i hjemmet hurtigt overstået og at hun 
skal kontaktes mange gange ifm. At lave aftaler. Hun deltager ikke i 
de frivillige arrangementer organiseret af kommunen og har også 
takket nej til tilbuddet om mødregruppe.  

Jacob fortæller på underretningsmødet, at der er mange skænderier 
i hjemmet mellem Lisa og Jacob, fordi han har svært ved at forstå 
Lisas adfærd efter Marias fødsel. Hun farer hurtigt op og de 
skændes meget om dagligdags ting, som hvem der skal lave mad og 
gøre rent. Flere gange har Lisa kastet genstande efter ham, som en 
sko eller en kop, når de har været oppe at skændes. En enkelt gang 
har hun slået ud efter ham, hvorefter Jacob har lagt hende ned på 
sengen og holdt hende fast. Lisa er stadig vred over denne episode 
og synes ikke at Jacob kunne være det bekendt.  

Jacob udtrykker tvivl om, hvordan han skal håndtere situationen i 
hjemmet, og at han flygter fra problemerne ved at være meget væk 
hjemmefra. På det seneste er han begyndt at komme meget sent 
hjem og nogle gange er han også fuld, når han kommer hjem. Lisa 
er ked af dette og fortæller, at hun føler sig efterladt med al 
ansvaret for Maria. Hun siger, at hun er udkørt og nogle dage 



 

Side 3/3 

næsten ikke engang orker at skifte eller pludre med Maria og at det 
giver hende dårlig samvittighed.  

Både Lisa og Jacob er enige om at deres skænderier på det seneste 
er eskaleret, men de er også vrede på hinanden og kan ikke nå til 
enighed om, hvordan deres situation skal håndteres.  

Maria bliver tydeligt påvirket af forældrenes konflikter, som det ses 
under samspilsobservationen. Hun bliver urolig, græder eller klynker 
og vender hovedet bort. Sundhedsplejersken noterer sig at 
forældrene umiddelbart forsøger at trøste barnet, men at de hurtigt 
bliver uenige om håndteringen af Marias gråd og kommer op at 
skændes.  

Forældrenes arbejdssituation virker nogenlunde stabil, de har begge 
erhvervsuddannelser, men de lader ikke til at have økonomiske 
vanskeligheder. Jakob har ikke orienteret arbejdspladsen om Marias 
funktionsnedsættelse, da han er bange for, at kollegaerne ikke vil 
forstå situationen og se skævt til Maria.  

Lisa er på barsel. De har et sparsomt netværk. Begge forældre 
udviser stor bekymring for situationen og ønsker at skabe en 
forandring i Maries trivsel og udvikling. 

 

Casens faglige           
områder  

 

●  Hvad er et socialt problem? 

●  Helhedssyn i arbejdet med udsatte børn og unge 

●  Pædagogisk arbejde på en døgninstitution 

●  Socialrådgiverens arbejde i forhold til en døgnanbringelse 

●  Samarbejde mellem socialrådgiver og pædagog. 
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Anbringelsesområdet: 

https://socialstyrelsen.dk/born/anbringelse/om-anbringelse 
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