
padlet.com/Lulu_LJHP/j0t3unb4oz6rhief

Refleksion 1: Hvilke årsager ser I som medvirkende til
at forråelse sker?
Gerne så konkret som muligt

LULU HJARNØ 4. NOV 2022, 14.29 UTC

At når man ser på forrådnelse er man nød til at adskille om det
foregår i et kollegialt rum eller om det er overfor borgerne.  

Værktøj kommunikation - styrket borgerkontakt.  
Faglig sparring

Forråelse fra borger/pårørende
Tonen fra borger/pårørende til sagsbehandleren er i høj grad
spidset til. Så sagsbehandlere blir mødt af trusler om klager til
presse mv - og tonen er hård. “Hvad ville du synes hvis det var
din Mor som ikke �k hjælp?” Sagsbehandlere blir ikke talt
ordentligt til. Og så kan man blive presset til at tone sin egen
kommunikation i mødet.

Krav om at “vende borgeren i døren”

Press fra sygehus til kommunale
Sygehusene udskriver borgerne hurtigere, hvilket sætter Press
på de kommunale rehabiliteringspladser. Det resulterer i at
borgerne bliver sendt hjem, inden de har udnyttet af deres
potentiale og inden de selv er klar til at komme hjem på
forsvarligvis.

Paragraffer - kompleksitet
Fartblind 
Travlhed 
Borgeren tricker (attitude)

Lytte til borgers situation og hjælpe videre
til evt andre løsninger

Politisk udmeldelser om st gribe borgerne
og borgers møde med sagsbehandleren som
sidder med reglerne

Borger/pårørende er i krise

Og hører ikke hvad sagsbehandleren siger. Og ved ikke hvad de
kan forvente

Pres på midlertidige pladser
På grund af meget få pladser bliver vi ofte nødt til at udskrive fx
demente borgere til hjemmet selvom der er usikkerhed om
hvorvidt borger kan klare sig

Presset økonomi, man pålægges af ledelsen ikke at bevilge en
ydelse.  

Arbejdspres, manglende kollegaer 

Krydspresset mellem økonomi og forskellige forventninger fra
borger 

Usikkerhed og manglende kompetencer 

Afmagt og frustration over manglende løsninger og tilbud fører
til forråelse 

En årsag i hjælpemiddelafd. er ventetiden.  
At man arbejder inden for rammer, som borgere ikke kan forstå
rimeligheden af. Det kan være svært at formidle rammerne, så
borgerne forstår det.  
Det kræver overskud at “tale pænt”, hvis man mødes af vrede
borgere en hel dag.  
Tonen er blevet hårdere fra borgere/pårørende. Mere krævende.
Forventer mere. Retorikken er hårdere fra pårørende/borgere.  
Utilfredse med serviceniveau.
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En kultur hvor det er ok/dagligdag at tale
dårligt om fx borgere/pårørende - det
kræver ledelse til at skabe en kultur, hvor
man taler respektfuldt og husker på hvorfor
vi er her (kerneopgaven) med faglighed og
empati

“Galgenhumor” - sort humor
Man møder mennesker i krise og i forfærdelige situationer.
Måske har man som professionel brug for at tale om borgerne på
en (udefra set) upassende måde for at “overleve” i faget.

Øget arbejdspres, så der ikke er tid til at fordybe sig i sagen. 
Forventningerne til hvad vi som kommune kan tilbyde 
Fordomme og forventninger fra begge parter 

TIDSRES:
- Det er en del af sagsgangen, der er klager.  
- Der er en tendens til det godt kan betale sig at klage. 
- Det ældre idag, ved hvad deres rettigheder her.  
- Pårørende er blevet mere oplyste og krævende.

Travlhed
Afmagt fx pga manglende faglighed eller mulighed for at låse
borgerens ønske 
Fx en svigerdatter som fordi bedstefar er faldet ønsker/kræver
plejebolig. Sagsbeh blir “skak mat” på forklaringer om hvilke
andre typer hjælp der kan tilbydes. I en situation hvor
svigerdatteren har besluttet sig for hvad hun synes er eneste
løsning. 

Når borger får oplevelsen afvikle at få bevilliget den ønskede
hjælp 

Vi kan blive mere klare på forventningsafstemning. Fx konkret
Hvornår ringer sagsbeh tilbage. Helt konkret - ikke “hurtigst
muligt”, men “på fredag” 

Vi skal huske at borger/pårørende er “nye i rollen” og slet ikke
kender til “systemet” som sagsbehandleren jo kender godt. Vi
skal huske at bistå borgeren i “introduktion til deres ny rolle”. 

Organisatorisk forråelse
At man i organisationen lader økonomien styre så stramt, at
myndighedspersonerne ikke har mulighed for at overholde
reglerne.

Sagsbehandling igennem telefonen 
Travlhed over længere tid 
Sprogets stemme har ændret sig 
Forventninger, der ikke kan indfries 
Oftest akutte situationer, hvor der kræves øjeblikkelig handling
(ifølge borger og pårørende) 
“Vi er os selv nærmest” 
En måde at passe på os selv, og “overleve” på 

Uværdige omstændigheder
Udskrivelse til hjemmet og vente på egnet bolig. Udskrives med
bækkenstol mod borgers vilje fordi det er for intimt når der er
børn i hjemmet

Hvis pårørende optrapper kon�ik under samtalen og man som
sagsbehandler ikke lykkedes at få den nedtrappet, kan man godt
ende med at blive frustreret og blive lidt spids i tonen. 

Travlhed i afd. kan gøre at man kan blive hurtig i sine
forklaringer. 

Samme vejledning til samme borger gentagne gange kan også
frustrere og ende i en spids tone.

Borgerperspektivet bliver glemt

1. Borger kan have forhøje forventninger til
serviceniveauet i kommunerne.
2. Afmagt både myndighedspersoner og borgeren.  

3. Vi sidder med paragrafferne først 

At nogle myndighedspersoner ikke kender reglerne godt nok
eller er blevet bedt om at administrere imod dem. Fx skøn under
regel.

Arbejdspres udløser magtesløshed

Ved eks vis telefonisk borgenhevenddekse
ang konkret forespørgsel kan ut måske
virke afvisende pga manglende viden om
området, manglede viden om kommunens
tilbud og manglende viden om de andre
forvaltningsområders kompetenceområder
og dermed ikke besvare borgers
henvendelse ordentligt



※※※※※※

Kommunikation og formidling.
Kon�ikt mellem forventninger og hvad mulighederne er

Kommunikation
Det kan være svært at italesætte et afslag uden at borgeren
kommer til at føle sig nedgjort.  

Travlhed. Borgerne bliver til sagsnumre og ikke mennesker.


