
En kvinde Sille på 27 år har været hos sin
læge, fordi hun lider så forfærdeligt at

eksamensangst, og det forhindrer hende i
at afsluttet sin uddannelse. Hun har af

samme grund været sygemeldt i perioder
og kan ikke få dispensation på

uddannelsen længere. 



Lægen opfordrede hende til at søge
psykologhjælp, og hun er for 14 dage

siden endelig kommet i kontakt med en
psykolog, der havde mulighed for at

tilbyde en samtale i dag kl. 12. Sille har
oplyst psykologen om sin problemstilling.

 



Sille møder kl.
11.45 hos

psykologen - hun
vil gerne være

præcis



Har jeg mon taget fejl
af tiden – eller

dagen?? Eller kan jeg
tillade mig at banke

på døren til
konsultationen?



Nå Regitze, sidder
du der? 



Ja – er det da ikke
i dag kl. 12 jeg

skulle komme?



Joh, men jeg havde
lige en meget vigtig

telefonsamtale, som
jeg skulle tage mig af,
men nu er jeg klar til

at tale med dig.



Øh, jeg
hedder altså
ikke Regitze,
men Sille…

Regitze, du kan sætte
dig i den stol på den

anden side af mit
skrivebord. 



Åh, det handler jo om
min eksamensangst,
som jeg fortalte, da

jeg bestilte tid hos dig

Nå ja, det må du undskylde, men med
min alder, kan det være lidt svært at
huske navne. Og hvad er det så for et
problem, som du skal have hjælp til?



OK – så tager vi den
derfra, jeg har hjulpet

rigtig mange unge
mennesker med

angst – det nytter jo
ikke at gå rundt og

være bange for
udfordringer i livet,

vel?

Nej, jeg er også rigtig flov
over, at jeg er kommet så
meget bagud og også har
mistet kontakten til mine

studiekammerater. De forstår
vist ikke rigtig, at det kan

være så svært at få afleveret
sine opgaver.



Vi kan jo alle komme
ud for problemer, jeg

synes også selv, at det
var lidt svært med
specialet på min

uddannelse – men jeg
var nok også lidt for

glad for at feste
undervejs            

Jamen, jeg går
aldrig ud og er

aldrig med til fester
for det er jeg alt for
usikker på mig selv

til



Nå, det er jo et
problem, så har
du jo slet ikke

oplevet at være
rigtig ung – eller
hvad? Det med

selvtillid kommer
jo ikke af sig selv,

det må man
sør’me arbejde på

at udvikle

Jeg vil jo så gerne
komme af med min

angst, så jeg kan
blive færdig med

min uddannelse og
få et arbejde. Jeg har
taget studielån og er
bekymret for om jeg
kan tjene nok til at

betale tilbage og
have løn nok til også

at leve for



Hvad er det egentlig for
en uddannelse, som du

er i gang med?

Jeg skal blive
sygeplejerske og vil så

gerne komme til at
arbejde på en
børneafdeling



OK, så er det jo lidt at en
opgave, at du er så ængstelig af

natur, hvis du skal have med
mennesker at gøre i akutte

situationer, eller som er meget
syge – tænkte du over det, da

du startede?

Men jeg sloges jo ikke med angst da jeg
startede, det kom først efter, at jeg kom til
at lave en fejl under min praktik. Jeg kom

til at give en ældre patient forkert
medicin, så hun fik allergisk anfald.

Hendes mand blev så vred på mig, og
afdelingssygeplejersker skældte mig

meget ud. Så måtte jeg stoppe med den
praktik og vente, til det blev min tur igen. 



Nå, så du slås i virkeligheden med
en traumatisk oplevelse, der har

udløst din eksamensangst?
Traumer, det er jo noget, der kan
kræve meget lang behandling at

komme sig af?

Jamen – det har jeg jo ikke tid
til på grund af tidsfristen for at

blive færdig – og jeg har jo
heller ikke ret mange penge at

betale med



Så må vi jo tage en beslutning
om, hvorvidt jeg faktisk kan

gøre noget for dig, selvom det
ikke er godt, hvis du skal blive
ved med at være så ængstelig,
så får du jo nok ikke noget job

som sygeplejerske, heller?

Øh, hvad synes du
så, at jeg kan gøre,

det hele ser jo nu så
håbløst ud



Ja, måske skulle du prøve
at henvende dig til

Studenterrådgivningen,
der kan du måske få gratis

behandling?

Så du synes
ikke, at vi skal

have flere
samtaler nu?



Tror du ikke, at det er
bedst at du, finder et
alternativ til at skulle
betale det hele selv?



Sille rejser sig og går
grædende ud af lokalet…

 
Psykologe rejser sig og

lukker døren efter hende.



Spørgsmål til fælles
reflektion



 Hvilke tanker gør du dig om,
hvad der videre sker med Sille

-hvad gør hun herfra?



Hvad tænker du om psykologens
tilgang til mødet med Sille?



Er der etiske dilemmaer i spil i
forhold til psykologens

håndtering af kontakten?



Hvilke etiske principper finder
du især kan være relevante?


