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Refleksion 2: Med udgangspunkt i jeres uddannelser
og praksiserfaringer, hvilke teorier, værktøjer, metoder
m.v. virker bedst til forebyggelse af forråelse;
personligt, kollegialt og organisatorisk?
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Have mod til at sige fra overfor dårlig
adfærd - både overfor borgere og kollegaer

Ledelsesansvar
Der er stort ledelsesansvar i at skabe rammer for at vedligeholde
den gode kommunikation med alle samarbejdsparter. Og gribe
når der er “knas” i dialogen. Hvorfor sker det og hvad kalder det
på af ledelse

Konfliktnedtrapning og selvreflektion inden
mødet med en boger der måske er sagt
meget om fra kolleger.

Klientcentreret og borgerinddragende tilgang.

At se borger som et helt menneske

Den rå tone kommer også fra vores
samarbejdspartner - fx en spl fra et
sygehus.

Kommunikation

Værktøjer fra kommunikationskursus: Bevidsthed om
kon�iktoptrappende dialog. Sparring efter svære samtaler. Hvad
kunne jeg have sagt bedre? 
Arbejder anerkendende. Borgerne ringer ikke for at genere os.  
Bevidsthed omkring afsender/modtager af budskaber.  
Pårørende skal kunne tåle at høre, hvad vi siger. Hvad ville de
sige? 
Forebyggelse er også at man er nysgerrig i forhold til, hvad andre
tænker om én selv, afdelingen, arbejdspladsen. Måske en
observatør kan gøre os klogere? Udveksling? Studerende? 
Man skal turde at få evalueret sin egen praksis.  
Praksis omkring kollegial sparring.

Rum og tid til sparring af svære sager  

Hvad er kulturen

Undskyldninger
Vi skal være gode til at tage imod undskyldninger fra borgere. De
siger jo tit “undskyld, men jeg er så frustreret!”

Refleksion 2
- Behandl andre, som du gerne selv vil behandles. 
- Møde borger, der hvor borgeren er. 
- Sparring med kollegaer. 
- Tryghed med kollegaer og ledelse.  
- Dokumentationen skal afspejle situationen.  
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Viden om og forståelse for forskellige
livssituationer fx sorg og krise

Godt arbejdsmiljø med høj indflydelse på
eget arbejde forebygger forråelse.

Positiv sparring 
Supervision 
Tillid i kollegagruppen til at være sårbar 
Italesat kultur, hvilke værdier skal kendetegne os som gruppe? 
Kommunikationskurser 
Rum til at gasse af indenfor en rammesat tidsafgrænset periode 

Kommunikation
Respekt for forskellighed i kommunikation en blandt fagligheder.
En akutsygeplejerskes sprog er et andet end en socialrådgivers.

Faglig sparring 
Kommunikation - styrket borgerkontakt.  
Der er forskel på forrådnelse, om hvorvidt det foregår i et lukket
kollegialt rum eller om det er overfor borgerne

Supervision
Kommunikations redskaber - hvordan afslutter vi de ubehagelige
samtaler på en ordentlig måde

Kultur og Miljø
Hver enkelt medarbejder har et ansvar for kulturen i afdelingen
og dermed hvordan vi behandler borgerne.

Bruge sin almindelige medmenneskelighed
- lytte til borgers situation og følelser, og
levere budskabet fx afslag respektfuldt og
med råd/vejl til evt andre muligheder,
løsninger

Tid er en faktor
Man kan med fordel vente med at ringe tilbage til dagen efter. Så
har man haft mulighed for at re�ektere først

Forholde sig professionelt i mødet med borger  
Kurser i kommunikation og kon�ikthåndtering  

Kulturen
Fokus på arbejdsmiljø og plads til at begå fejl. 
Supervision løbende.  
Faglig sparring. 
Kommunikation.

Supervision
Man kan drøfte borgersager på en konstruktiv måde med evt.
ekstern supervision. Så der ikke bliver en
“dårlig”/uhensigtsmæssig kultur for det i kollegagruppen.

Ledersparring
Sparring med leder om de svære sager 
Sparring på tværs med kolleger fra andre fagligheder

Supervision 
Teammøder 
To mand ved/til sagsbehandlingen 
“A�æsning” hos nærmeste leder 
Tillid til hinanden
Sige til kollega, hvis man oplever det - tør vi det? 
Hjælpe hinanden på vej og give konstruktiv kritik 
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Tydelig kommunikation
God og tydelig mundtlig og skriftlig kommunikation målrettet
den konkrete borger, kan sikre en følelse af procesretfærdighed
hos borgeren og samtidig give medarbejderen en følelse af at
udøve god faglighed.

Holder fast i min fagligvurdering.

Have en åben samtale med kollegaer om
hvordan tonen er på fx kontoret når vi taler
om borgerne. Ikke konfliktsky hvis men
oplever uheldig kommunikation mellem
kollega og borger men spørgsmålet ind

Italesæt
Adressér hvis en kollega går over stregen overfor en borger eller
i en samtale om en borger. Hælp hinanden med at omtale
borgerne med omsorg og et ønske om at hjælpe.

Forløb med udvikling af service kultur.

Faglig sparring i teamet
Drøftelser af de svært håndterbare sager på teammøder 
For at sikre ens retning - få gode rod og andre perspektiver fra
kolleger

Mulighed for faglig sparring
Andre øjne på komplekse sager

Fokus på hvad kerneopgaven er!

Fælles værdier
At man taler om arbejdsfællesskab og værdier, og støtter
hinanden i at efterleve det

Ledelse - Kultur i afdelingen. Hvad
accepteres?


