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Formål 

 

At få indledt en relation og 

skabe en meningsfuld kontakt 

(forholds-perspektivet). 

 

Klarhed og kontakt: At især 

borgeren får overblik over 

samtalen (primært borge-

rens indholdsperspektiv) og 

at borgeren føler, myndig-

hedspersonen inddrager 

ham i samtalen (forholds-

perspektiver). 

 

Information og viden: At myndig-

hedspersonen får indblik i borge-

rens helhedssituation og proble-

mer (myndighedspersonens ind-

holdsperspektiv bliver beriget). 

Indblikket er afsæt for senere at 

kunne give relevante forslag 

(som Rådgiver), spørge ind til 

borgerens egne idéer (som Fød-

selshjælper) eller begrunde afgø-

relsen (som Dommer). 

 

Hjælp-til-selvhjælp: At bor-

geren selv opdager nye per-

spektiver og muligheder i 

ift. sin livsituation og pro-

blemer (borgeren udvikler 

selv sit indholdsperspektiv). 

 

Hjælp udefra: At borgerens so-

ciale, sundheds- eller beskæfti-

gelsesmæssige situation frem-

mes og ikke forværres (borge-

ren får et nyt indholdsperspek-

tiv af myndighedspersonen på 

muligheder). 

 

At borgeren forstår af-

gørelsen og baggrun-

den for den (borge-

rens indholdsperspek-

tiv). 

 

 

Indholds-

kommu-

nikation 

 

Small-talk om hverdagsmæs-

sige emner, der er vedkom-

mende for borgeren/værten. 

 

Forventningsafstemning af 

samtalens emne/problem, 

formål, relation og rammer 

(indledningsvis og evt. lø-

bende). 

 

Borgerens funktionsevne og hel-

hedssituation. 

 

Borgerens beskrivelse af 

sine problemer, ønsker, res-

sourcer og mulige handlin-

ger. 

 

Råd og vejledning der kan 

fremme borgerens sociale, 

sundheds- eller beskæftigelses-

mæssige situation og hæmme 

yderlige tab af funktionsevne. 

 

Afgørelse og begrun-

delse herfor. 

 

Forholds-

kommu-

nikation 

 

Myndighedspersonen er nær-

værende overfor borgeren og 

nysgerrig i forhold til den helt 

konkrete situation. 

 

 

Myndighedspersonen meta-

kommunikerer om samtalen 

og inviterer borgeren til at 

komme med forslag. Myn-

digheds-personen accepter 

borgerens forslag eller be-

grunder, hvorfor de ikke hø-

rer hjemme i samtalen. 

 

Myndighedspersonen udspørger 

og konfronterer borgeren om 

funktionsevne og helhedssitua-

tion på en respektfuld måde. 

Kommunikationen er forudbe-

stemt af en række temaer og ud-

vikler sig afhængig af borgerens 

svar. 

 

Myndighedspersonen er 

nysgerrig, udforskende, ind-

levende, fordomsfri og an-

erkendende i forhold til det, 

borgeren bringer op i sam-

talen. Myndighedspersonen 

følger og understøtter bor-

geren.  

 

Myndighedspersonen rådgiver, 

vejleder, forklarer og begrunder 

med afsæt i sin viden om bor-

gen og giver borgeren mulighed 

for at forholde sig til forslagene. 

 

Myndighedspersonen 

formulerer tydeligt og 

præcist afgørelsen og 

giver borgerne mulig-

hed for at stille spørgs-

mål.  

 

Grad af 

asymme-

tri i rolle-

relatio-

nen.  

 

Som vært er myndighedsper-

sonen den, der tager imod. 

Som gæst er de asymmetriske 

roller i nogen grad byttet om: 

Borgeren er værten, men det 

er myndigheds-personen, der 

afgør, hvornår gæst-vært rol-

ler skal ændres til en af de an-

dre roller. 

 

Myndighedspersonen har 

den endelige beslutnings-

kompetence ift. dagsorde-

nen. Borgeren har en række 

formelle rettigheder om at 

blive medinddraget, men 

også pligter om at deltage. 

 

 

Borgeren ved mest om egne for-

hold og kan give eller undlade re-

levante oplysninger. Myndig-

hedspersonen definerer, hvad 

der skal tales om og kan afslutte 

sagen, hvis borgeren undlader at 

svare. 

 

Borgeren ved mest om egne 

forhold og kan vælge, hvilke 

han vil bringe til tovs. Myn-

digheds-personen definerer 

ikke problemer og løsnin-

ger, men kan vælge, hvad 

hun spørger ind til, og om 

hun vil skifte til en anden 

rolle.  

 

Borgeren ved mest om egne 

forhold og kan acceptere eller 

afslå løsninger. Myndigheds-

personen kan som ekspert defi-

nere problemer og løsninger. 

 

Myndighedspersonen 

afgør sagen. Borgeren 

kan spørge ind til afgø-

relsen og myndigheds-

personen kan væge at 

uddybe og/eller oplyse 

borgeren om klage-

muligheder. 


