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Undgå at blive slidt op med
Kollegaløft-metoden



Det der ikke bliver talt om, går ikke væk, men vokser
sig større under overfladen.
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INDLEDNING



INTRODUKTION TIL BOGEN
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Denne bog er skrevet til dig, der arbejder inden for
omsorgssektoren; områder der på mange måder har været
med til at definere det danske velfærdssamfund og den
sociale velstand, men som igennem de seneste mange år er
blevet mere og mere trængt. 

I mit arbejde som coach, rådgiver og psykoterapeut har jeg
blandt andet beskæftiget mig med medarbejdertrivsel inden
for denne sektor. I den forbindelse har jeg udover
dedikation og engagement mødt et utal af medarbejdere og
ledere, som desværre er blevet, slidte, resignerede,
emotionelt drænede eller langtidssyge.  

Det skyldes ofte, at jobbet i sig selv er utrolig krævende i
forhold til opgavemængde, ressourcemangel og tidspres.
Men også slidsomt, fordi medarbejdere og ledere dertil skal
håndtere mange afbrydelser, følelsesmæssigt pres og akutte
situationer.

Borgeren
I denne bog anvendes termen “borgeren” om den person,
der er den primære genstand for den service, der ydes.
Borgeren kan eksempelvis være en beboer på et plejehjem,
en elev/studerende eller en patient på et hospital.
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Personer i denne type stillinger skal udover det daglige
arbejde håndtere det, man kalder for “emotional labour”.

Den arbejdsopgave der indebærer at skulle være
professionel ved at ”parkere” egne behov og følelser for at
rumme og håndtere andres følelser og følelsesudtryk. Ikke
bare fra borgeren, men eksempelvis også fra pårørende.

Denne følelsesmæssige opgave giver altså en dobbelt
opgave, som medarbejderen skal løfte og håndtere, ud over
de konkrete opgaver, der står i stillingsbeskrivelsen. 

Da de færreste er klar over den meget store belastning, der
er i de ubeskrevne følelsesopgaver og savner indsigt i,
hvordan de kan passe på sig selv og hinanden i
omsorgsrollen, ender rigtig mange med at blive emotionelt
drænet eller går helt ned med flaget.

Det er endda på trods af, at mange har valgt netop disse
områder, fordi de gerne vil gøre en forskel for andre
mennesker.
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"Jeg var ansat i mit første job i 4 år. Jeg var lige blevet
færdiguddannet med et godt resultat og glædede mig til at
komme ud og være noget for nogen. Når jeg i starten sagde,
at jeg godt nok syntes, det var et lidt hårdt job, så var der
mange, der reagerede med: ”Sådan er det altid, når man lige
kommer ud som nyuddannet”, ”I unge er jo ikke vant til det
endnu.” 

Den forklaring accepterede jeg, og over de næste år
vænnede jeg mig til at tænke:”Sådan er det jo, så det må jeg
se at få lært at holde til”. Senere blev det til selvkritiske
tanker: ”Tag dig sammen”, ”Hvad er der galt med dig, de
andre kan jo godt.”

Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at ignorere min
udmattelse og følelsen af stress, men en dag, efter næsten 4
år, hvor der var ekstra pres på, på grund af sygemeldinger,
så kunne jeg ikke mere. Jeg begyndte nærmest uden grund
at græde, og da jeg kom hjem, blev jeg bare overvældet af
udmattelse og kunne ingenting. Jeg havde fået det virkelig
dårligt og endte med at være sygemeldt i over 6 måneder.

I den periode sagde folk overrasket: ”Hold da op, du skulle
da have sagt noget og bedt om hjælp noget før.” Men det
gjorde jeg jo også. Jeg sagde flere gange, at jeg var
overvældet, og at det var hårdt. Det var bare som om, ingen
rigtig hørte det."



VÆLDS Uddannelse & Coaching 9

I denne e-bog stiller vi skarpt på, hvad det egentlig er, der
sker inden for omsorgssektoren, hvilke mekanismer der er
på spil og giver inspiration til, hvad man med fordel kan
være opmærksom på, og hvad man i fællesskab kan gøre for
at imødekomme problematikken i organisationen,
afdelingen eller teamet inden for de rammer, der er.  

Hvad “emotional labour” helt præcist er.
Hvordan du tager temperaturen på, hvordan det står til i
jeres medarbejdergrupper.
Hvad selvbeskyttelsesstrategier er, og hvorfor de kan
forværre situationen.
Hvordan I kan hjælpe hinanden gennem metoden
“Kollegaløft” inden for de eksisterende rammer. En
metode vi har udviklet hos VÆLDS.
Hvilke konkrete redskaber I kan bruge for at få større
indflydelse på problemerne og derigennem minimere
dem.

I bogen bliver du blandt andet klogere på:
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Del 1 af bogen stiller skarpt på bogens problemstilling; at alt
for mange inden for uddannelses-, pleje-, sundheds- og
omsorgsområdet bliver slidt op i deres omsorgsopgave. Det
gøres ved at se nærmere på mekanismer og teori, der giver
en dybere forståelse for problemets omfang, og hvordan det
folder sig ud under overfladen. Med den viden i baghovedet
kan vi nemlig sammen skabe nogle bedre og mere holdbare
løsninger.

I del 2 giver jeg et bud på de redskaber og løsningsforslag,
der kan være med til at imødekomme problemerne gennem
fokus på medarbejdertrivsel og fastholdelse. Det som med
et samlet begreb hedder Kollegaløft. 

Kollegaløft
I denne bog anvendes begrebet “Kollegaløft” om en vigtig
metode og tilgang, der kan gøre en stor forskel i
medarbejdertrivsel, medarbejderfastholdelse og
forebyggelse af demotivation og konflikter. Kollegaløft er
ikke et quick fix, men derimod en systematisk og
kontinuerlig tilgang til måden kollegaer og ledere kan støtte,
coache, anerkende, supervisere og rådgive hinanden på,
som øger følelsen af indflydelse, mening, gruppetryghed,
psykisk sikkerhed og handlemuligheder i omsorgsarbejdet.
Metoden er udviklet af Louise Vælds.

SÅDAN LÆSER DU BOGEN
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Når vi taler om udvikling og nye metoder, så kan det ikke
undgås, at vi kommer til at tænke på, hvor presset arbejds-
dagen allerede er; så mange opgaver, for få hænder og alt
for lidt tid. Så, hvordan skal vi kunne få plads til ”alle mulige
nye initiativer” midt i kaosset? Det spørgsmål får jeg ofte.

Det der er så interessant er, at medarbejdere og ledere
allerede ubevidst bruger utrolig meget tid på at forsøge at
løfte hinanden; det sker i døren på vej ud af mødelokalet,
ved kaffemaskinen, på parkeringspladsen, i telefonsamtaler
og mange andre steder.

Det der mangler er, at vi har et effektivt og systematisk

Omsorgstræt
I bogen bruger jeg en variation af ord, der beskriver det at
være omsorgstræt. Desværre er dette ord blevet brugt så
meget og dækker over så meget, at vi mister hjertet i
dialogen, hvis vi kun bruger dette ord. Derfor bruger jeg
også ordene slidt, træt, drænet, udmattet, stresset,
overvældet for at huske os alle sammen på, at dette ikke
handler om at ramme den helt rigtige kliniske betydning,
men meget mere handler om, at vi interesserer os for,
hvordan vi sammen kan bidrage til hinandens trivsel, energi,
motivation og stolthed, og tilfredsstillelse ved arbejdet.

KRITISKE SPØRGSMÅL
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At løfte hinanden uden, at det bliver overfladisk, og uden
at man selv bliver drænet af det.
At være der for en kollega, så kollegaen bagefter har
noget godt at komme videre med.
At de samtaler man alligevel har omkring problemerne,
frustrationerne og utrygheden bliver til nogle frugtbare,
løsningsorienterede dialoger, der giver energi, tryghed,
håb og nye handlemuligheder.

redskab til rådighed, som kan bruges når man alligevel taler
sammen. Et redskab der gør det muligt:

Tiden er der, men metoden og systematikken mangler, og
den kan vi sammen lære og implementere, så mange flere
ved, hvordan de bedst kan støtte hinanden via Kollegaløft.



Louise Vælds er stressekspert, coach og psykoterapeut.
Louise har over 20 års specialist-erfaring i stress, trivsel,
coaching, positiv psykologi, neuropsykologi og
kommunikation.

Louise har afholdt over 15.000 coachsessioner og er siden
2005 blevet hentet ind af organisationer og kommuner til at
rådgive og efteruddanne fagpersonale indenfor blandt andet
stress og trivsel. Louise har en baggrund som pd. psykologi,
internationalt certificeret coach og reg. psykoterapeut
(MDNF).

Louise Vælds
louise@louisevaelds.dk
Tlf. 51 90 12 96
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OM BOGENS FORFATTER



DEL 1
PROBLEMATIKKERNE I
OMSORGSSEKTOREN



EMOTIONAL LABOUR: DEN STILLE DRÆBER
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Sociologen, Arlie Russell Hochschild introducerede begrebet
emotional labour allerede i 80’erne, alligevel er det
begrænset, hvor meget fokus der egentlig er på det i dag.

Begrebet kan bruges til at forstå den arbejdsopgave eller
proces, der er i at parkere egne følelser, imens man
professionelt håndterer andres følelser og følelsesudtryk
såsom høje råb, angreb, frustrationer, tårer eller
vredesudbrud fra andre.

I mange jobs, inklusive omsorgsarbejde, pædagogisk
arbejde, undervisning samt pleje/social og
sundhedsområderne, fylder emotional labour utrolig meget,
men det er forsvindende lidt, der bliver talt om det. 

At undertrykke sine følelser er en del af jobbet

En del af emotional labour begrebet er, at det ikke kun 

Som sygeplejerske er det ikke unormalt at stå i en situation,
hvor man skal håndtere et stort pres og holde hovedet koldt,
når man står overfor en opgave med en patient. Samtidig
skal man kunne håndtere og acceptere både patientens
følelser og en pårørendes krav og bekymringer.
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Udadreagerende elever eller borgere
Kritik eller krav fra forældre eller pårørende
Konfliktfyldte situationer mellem elever, beboere eller
medarbejdere 
Konflikter mellem forældre, pårørende, patienter og/eller
borgere.

handler om evnen til at håndtere andres følelser, men også
hvorvidt man har nok følelsesmæssig selvkontrol til, at man
ved angreb, pres, kritik og følelsesudbrud udefra, kan
kontrollere sine egne følelser og holde hovedet koldt. 

Det kunne eksempelvis være ved:

For at fremstå professionel er man som medarbejder nødt
til at kunne kontrollere og undertrykke sin tone, sprog,
mimik og kropslige tegn på negative følelser i disse svært
håndterbare situationer. 

Årsagen til, at man undertrykker sine egne følelser er, at det
forventes som den rette professionelle adfærd ikke at give
sine egne følelser plads i situationen, men i stedet at rumme
og håndtere den andens følelser, eksempelvis for at være en
stabiliserende faktor i svære situationer. Der er altså ikke
rum til ens egne følelser i disse situationer.
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Det kan have alvorlige konsekvenser 

Men selvom det er det “korrekte” at gøre, så kan det have
alvorlige konsekvenser for den enkelte. Ved denne form for
arbejde er der nemlig en risiko for, at man bliver så god til at
parkere sine følelser, at man bliver fremmedgjort over for
egne følelser og de informationer disse følelser er signaler
om. Som konsekvens kan man ende med at blive vred, kold,
føle sig fuldstændig drænet, blive omsorgstræt - måske
endda uden at forstå hvorfor. 

”Vi forsøgte virkelig at hjælpe hinanden i mit team, men der
blev ved med at mangle hænder og dukke nye opgaver op.
En af mine kolleger brød sammen i gråd en dag, hvor der
havde været en virkelig konfliktfyldt situation, som hun
havde stået alene med. Det var mig, der var der den dag, og
jeg blev der, efter at jeg havde fri, for at være der for hende.
Hun kunne slet ikke stoppe med at græde. Jeg nåede ikke
hjem, før min datter skulle til håndbold. Da jeg kom hjem,
kunne jeg ikke andet end at bare stirre ud i luften og selv
lade tårerne få frit løb. Jeg var helt drænet.”
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Drænet eller omsorgstræt er desværre ord, der ofte går igen,
når ledere og medarbejdere taler om deres opgaver i et job,
der omfatter emotional labour. Men hvad vil det helt konkret
sige at være drænet eller omsorgstræt?

At være drænet betyder, at man føler sig helt tom for energi,
fordi man har brugt sig selv følelsesmæssigt og været
omsorgsfuldt til rådighed i for lang tid, uden at være bevidst
om samtidig at passe på sig selv.

Tegn på at være drænet

Når man er helt drænet, er det ofte en form for
følelsesmæssig udmattelse, hvor man som følge heraf kan
blive opgivende, virkelig irritabel eller blive helt passiv. Når
man har et arbejde, der dræner en, kan man over tid opleve,
at man trækker sig, bliver mere kold og distanceret til sit
arbejde, har flere smerter i kroppen eller har svært ved at
finde energi og glæde til de gode ting i fritiden, og nærmest
føler at man må slæbe sig afsted.

OMSORGSTRÆT: AT VÆRE DRÆNET

Trist eller irritabel
Helt passiv og opgiven
Mere kynisk
Isolerer sig fra omverden.

Tegn på et menneske er drænet
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Store konsekvenser for arbejdspladsen 

Når en eller flere medarbejdere i en gruppe er ved at være
drænede, begynder man per automatik at beskytte sig selv.
Man begynder eksempelvis af afmagt at anklage andre; det
er borgerens egen skyld, det er ledelsen, det er de politiske
beslutninger, det er en besværlig pårørende eller kollega.

Disse følelser og anklager kan påvirke energien i hele
gruppen, og resultere i at man smitter hinanden med
negativ stemning og tung energi. 

Gruppen kan blive mere kritisk og mindre
løsningsorienteret, og det kan være svært for dem, der
gerne vil holde en god tone og en god energi, hvis der er
mange i gruppen, der efterhånden trækker stemningen i
denne modløse retning.

Pludselig er det ikke kun omfanget af arbejdsopgaver,
tidspres og ressourcemangel, der tager energien, men også
samarbejdet i gruppen.

Det har store konsekvenser både menneskeligt og
økonomisk, som er dyre for både medarbejdere og borgere.
Men hvorfor sker det? 
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Et stort stykke følelsesarbejde 

Det sker til dels fordi, man i denne type stillinger sådan set
udfører to forskellige opgaver på samme tid; både den reelle
arbejdsopgave som at pleje, passe, undervise, men oven i
den opgave, skal man også udføre et stort stykke
følelsesarbejde.

Når man arbejder indenfor et felt, hvor følelsesarbejde er en
del af opgaven, er det samtidig ikke unormalt at besparelser,
pres og ressourcemangel også er en del af arbejdsdagen.
Faktorer der giver en følelse af, at man ikke kan løse sine
opgaver på en måde, der gør, at man er glad, tilfreds og stolt
over sit arbejde. Det fører til at mange mister den personlige
tilfredsstillelse ved arbejdet. 

Man føler altså ikke, at man har mulighed for at gøre den
forskel, man ved man kunne gøre, og kontakten med

Medarbejderflugt
Højt sygefravær
Flere konflikter som man som leder skal håndtere
Forråelseskultur

Omsorgstræthed har store konsekvenser heriblandt: 
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den enkelte borger er ofte af kortere varighed, end man
oplever, at der er behov for.

Det er derfor utilfredsstillende og drænende for rigtig
mange, der netop har valgt omsorgssektoren, fordi de har et
personligt og professionelt ønske om at hjælpe andre. 

Den situation kan i mange tilfælde føre til demotivation, fald
i trivslen og deraf følgende resignation, hvis man oprindeligt
har valgt sit arbejdsområde for at gøre noget godt, og synes
man har noget vigtigt at bidrage med, men ikke kan leve op
til egen etik eller standarder. Denne indre motivationsfaktor
og meningen med arbejdet forsvinder og kan ikke erstattes
af løn eller andre goder. 

Man taler jævnligt om, at det pædagogiske arbejde,
lærergerningen, omsorgs- og plejefagene er et kald, hvor
ønsket om at hjælpe skaber glæden, motivationen og
tilfredsstillelsen ved arbejdet. Men selv hvis det er tilfældet,
og det man var drevet af, da man gik ind i faget, så kan der
over tid let opstå et afsavn af personlig tilfredsstillelse, fordi
den enkelte medarbejders opgaver efterhånden føles som
om, de er reduceret til en liste af handlinger, der skal
udføres så effektivt som muligt, skal kunne testes, måles og
dokumenteres og med en forholdsvis lille mulighed for en
fast relation til borgerne.
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“Jeg er fuldstændig ligeglad med mere i løn. Jeg vil bare have tid
til at udføre mine opgaver ordentligt. Der mangler tid og
hænder.”

Denne udmattelse og omsorgstræthed er noget vi så vidt
muligt skal undgå, da det kan være årsagen til
sygemeldinger, som kan tage utrolig lang tid at komme
tilbage fra og føre til store “medarbejdertab”. Et problem
som har store omkostninger både for medarbejderen selv
og for arbejdspladsen.

De færreste er helt bevidste om, HVOR slidsomt det er at
være i et job med emotional labour. Et værktøj der kan give
os et tydeligere billede af, hvor der måske er behov for en
indsats, er ved at se nærmere på gruppekulturen på din
arbejdsplads.

I næste afsnit introducerer jeg
en model, der kan være en
hjælp til at kortlægge, hvilke
gruppekulturer der findes på
din arbejdsplads, og hvorfor
de måske er problematiske. 
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For at holde længe i stillinger hvor arbejdsopgaverne
indebærer emotional labour, er der ekstra meget brug for en
god og tryg kollegaløftende arbejdskultur.

En arbejdskultur hvor man får fyldt god energi på, som man
kan bruge i sit arbejde; frem for en oplevelse af at
samarbejdet er drænende, tonen fjendtlig eller trygheden
fraværende. 

Det lykkes i nogle grupper, men i andre grupper kan
medlemmerne være pressede, drænede, ængstelige, ikke
støttene eller desillusionerede. 

Her risikerer man at få skabt en gruppekultur, hvor man
udover arbejdsopgaverne OG de uskrevne følelsesopgaver
også skal bruge mange kræfter på bare at overleve i
gruppen.

Analyseredskab: Sådan finder du jeres gruppekultur 

På de følgende sider har jeg udarbejdet en enkel oversigt,
som er et let anvendeligt analyseredskab til at finde ud af,
hvilken kultur jeres arbejdsplads eller gruppe har skabt og
måske vedligeholder. 

DEN VARME OG KOLDE GRUPPEKULTUR



Opgave: Noter de grupper, I har på din arbejdsplads og prøv at
se, om du kan placere dem i matrixen. Det kan eksempelvis
være teams, afdelinger, arbejdsgrupper eller projektgrupper. 

Kold
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HinandenMig selv

Varm

Gruppen er præget af psykologisk tryghed
Det er rart at møde ind på arbejde
Man kan regne med de andre
Det er tilladt at tale om det, der er svært og hjælpes ad
med at finde løsninger
Nye medarbejdere får en god start 

På den første akse har vi varm vs. kold kultur:

Varm kultur:



Gruppen har overskud til at være løsningsorienteret
Gruppen er kendetegnet ved generelt at have en
ordentlig tone.

Gruppen er præget af frustration
Det er utrygt at møde ind på arbejde
Man ved ikke, hvad de andre synes
Brok, klager og skyld præger stemningen
Svært for nye at starte i denne gruppe
Kritik, aggression eller opgivenhed præger gruppen
Gruppen er kendetegnet ved en sarkastisk og rå
fejlfinder tone.

Medarbejderne tænker på sig selv, deres rettigheder og
hvad de har brug for
Medarbejderne fokuserer på, hvordan de selv har det i
gruppen 
Medarbejderne hjælper ikke hinanden særlig meget 
Medarbejderne lukker sig om sig selv
Medarbejderne veksler imellem at bebrejde sig selv og
de andre
Medarbejderne taler i “jeg”.

Kold kultur:

På den anden akse har vi “jeg” vs. “de andre” kultur: 

Jeg kultur:
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Medarbejderne har omsorg for hinanden og støtter
hinanden i at finde fælles løsninger
Medarbejderne har fokus på hinandens trivsel
Medarbejderne giver hinanden en hjælpende hånd 
Medarbejderne er åbne overfor hinanden 
Medarbejderne taler i “vi”. 

De andre kultur: 

Vi mennesker er konstant i en vekselvirkning imellem
opmærksomhed, der er rettet indad på os selv, og
opmærksomhed der er rettet udad mod de andre.

Når vi vil finde ud af, hvilken kultur der hersker i
arbejdsgrupper, er det vigtigt også at se på, hvordan
gruppemedlemmerne forvalter denne vekselvirkning;

Ved en kold arbejdsgruppe kan man have en tendens til at
bebrejde sig selv, når man ikke kan leve op til sine egne
kriterier for at være en god medarbejder, eller man
bebrejder andre i gruppen for at tage for lidt ansvar eller
være skyld i problemer.

Når en arbejdsgruppe er varm, er der derimod en balanceret
vekselvirkning mellem omsorg, empati, anerkendelse og
respekt for sig selv og sine egne bidrag til arbejdet. Samtidig
med at der er en omsorg, empati, anerkendelse og respekt
for de andre.
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En gruppe der befinder sig i det varme felt det meste af
tiden, har større muligheder for at være velfungerende og
gør det mest sandsynligt at medarbejderne og gruppen
trives. 

Derudover er der her en vekselvirkning mellem plads og
overskud til, at man kan mærke sig selv og være i kontakt
med sig selv, og have overskud og redskaber til at have
fokus på hinanden i form af empati, støtte og sammenhold.

Hvis en gruppe befinder sig under linjen og kan defineres
som overvejende kold, bliver hver medarbejder nødt til at
trække sig lidt, passe mere på sig selv. Her skal der fokus og
tid til at få gruppen i en sund retning. Det er en opgave, som
mange ledere kan genkende som en svær opgave, der kan
være nærmest umulig at løfte uden at få hjælp udefra til
nogle frugtbare processer over en længere periode.
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OBS: Man må aldrig overlade de varme grupper til sig selv
med argumentet om, at de har det godt og klarer sig godt
og er sunde og selvkørende. I tilfælde hvor en gruppe der
ellers har været varm, begynder at føle sig overset, kan man
risikere at gruppen udvikler sig negativt. Er der en gruppe,
der kan defineres som en varm gruppe, kan man med enkle
greb vedligeholde og udvikle på gruppen og hinanden.



Har I en problematisk gruppekultur?

 Jo før I adresserer de problematikker, der ulmer under
overfladen, jo bedre er det for alle, og jo lettere er det at få
løst op for potentielle konflikter og aflastet eventuelle
overbelastninger. 

Sygemeldinger, konflikter, kritisk tone eller en stor grad af
sarkasme er ofte et udtryk for, at der mangler noget i
gruppen. Der kan eksempelvis mangle: psykologisk tryghed,
tid, overskud, sammenhold, anerkendelse eller
opmærksomhed. Det kan også være et udtryk for, at
gruppen ikke har overskud til at passe på sig selv og
hinanden. Denne adfærd er i de fleste tilfælde et udtryk for
at man er presset, stresset, drænet og slidt.

Kigger du nærmere på adfærden, så vil du formentlig
opdage, at gruppen ubevidst gør brug af forskellige
selvbeskyttelsesstrategier for at beskytte sig selv og overleve
i gruppen og på arbejdspladsen generelt. De strategier kan
forvirre og forværre de svære situationer yderligere, og
derfor er det vigtigt at kunne genkende dem, når de bliver
anvendt. 

Hvordan kommer selvbeskyttelsen til udtryk?

VÆLDS Uddannelse & Coaching 28



Vi mennesker har brug for at beskytte os mod svært
håndterbare følelser, som opleves som FOR truende eller
FOR smertefulde for os at se i øjnene.

I arbejdet med mennesker inden for social, sundhed og
børne/unge området, kan man ikke undgå at blive involveret
i andres værdier, problemer, konflikter og følelser. Uanset
hvor længe man arbejder indenfor området og hvor erfaren
man bliver, vil man fra tid til anden skulle forholde sig til
svære følelser, uro, angst og usikkerhed, som dette arbejde
kan vække.

Som medarbejder og leder møder man ligeledes pårørende,
er vidne til svære familierelationer, og mennesker der har
mistet kontrollen over sig selv, deres relationer eller deres
dagligdag. Det er hverdag i arbejdet med mennesker, at man
konfronteres med alle former for livets skyggesider, som er
følelsesmæssigt krævende og kan være svære at være i. 

Når det bliver FOR meget og FOR svært at være i, beskytter
man sig selv. Nogle gange bevidst andre gange ganske
ubevidst.
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SELVBESKYTTELSE FORVÆRRER SITUATIONEN 



Sådan ser det ud, når vi beskytter os mod det svære 

Det er godt at kunne genkende egne og andres
beskyttelsesmekanismer, fordi man ved at genkende dem,
bedre kan forstå det, der ellers kan være ekstra drænende
og forvirrende og give anledning til dilemmaer og spørgsmål:

“Hvorfor reagerer han sådan på det, jeg siger?”
“Hvorfor bliver jeg så frustreret?”
“Hvorfor kan hun ikke se, at….?”

Desuden kan man som leder og kollegaer lettere hjælpe og
lette hinanden, når man bliver bevidst om, at følelsesladede
reaktioner ofte handler om, at den der reagerer kraftigt eller
trækker sig, selv er fyldt op.

Derfor er det relevant at se nærmere på nogle af de
beskyttelsesmetode mennesker typisk
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anvender. Når vi kender dem,
kan vi bedre genkende dem
hos os selv, og hos de
personer vi har med at gøre til
dagligt og derved opdage, at
der kan være brug for at et
Kollegaløft.



Eksempler på selvbeskyttelse

Skyder skylden på de andre
”Det er de andre, der er forkert på den, har det svært eller ikke
kan rumme den svære situation.”

Når man beskytter sig selv på denne måde, kan det være
fordi man forsøger at skaffe sig af med indre følelser, angst
eller smerte ved at skyde skylden på en anden.

Lukke sig inde
”Jeg har helt styr på det. Jeg har ikke brug for at tale om noget.
Der er ikke noget problem.”

Dette kan ske som en automatisk reaktion, uden at man er
opmærksom på at man lukker af for nogle tanker, følelser
eller oplevelser, fordi det er for svært at rumme. Man
forholder sig eksempelvis ikke til den konflikt, man egentlig
godt ved, der er mellem to mennesker, men undgår eller
glatter ud i stedet for at italesætte problemet.

Det foregår ofte som en ubevidst og nærmest automatisk
proces, som kan være svær at få øje på.
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Eksempel: Der er to personer i gruppen, der bestemt ikke bryder
sig om hinanden. A er meget nedladende tenderende til
mobbende overfor B. Ingen reagerer på det, og de fleste i
gruppen glatter ud, taler om, hvor god en gruppe de er, hvor
godt et samarbejde de har, og hvor heldige de er med deres
arbejdsplads.

Da B pludselig ikke kommer på arbejde mere og der indledes en
arbejdsmiljøsag, er alle meget overraskede og siger, at det ikke
kan passe, og der må være nogen, der har misforstået noget.

Ansvarsfraskrivelse
Vanskeligheder på en arbejdsplads bliver ofte tillagt
personligheden hos bestemte individer, der bliver udpeget
som værende den, der ER problemet.

Det kan være en elev eller beboer, der er særligt aggressiv,
en kunde eller pårørende der er særligt krævende, en
medarbejder der er særligt sårbar, en overordnet leder som
anses for at være særligt fraværende eller krævende.

Det kan være en forsvarsmekanisme at lægge alle problemer
over på det ene individ, som er “umulig” og som tillægges
ansvaret for at være hindringen for, at det gode arbejde kan
udføres, og man kan løse opgaven tilfredsstillende.
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Det kan også være grundlæggende præmisser såsom:
politikerne, økonomien eller ressourcemangel man bruger
som årsag til at fralægge sig ansvaret for at kunne løse
opgaven godt. 

Når man opdager, at samtalen drejer over på, at nogen er en
syndebuk, er det godt at stoppe op og se på, hvad der også
kan være årsagen til problemerne, som ingen har kunne få
øje på eller turde at sige højt.

Undertrykkelse af følelser
Over de næste år vænnede jeg mig til at tænke: ”sådan er det jo,
så det må jeg se at få lært at holde til”. Senere blev det til
selvkritiske tanker: ”tag dig sammen”, ”hvad er der galt med dig,
de andre kan jo godt.” Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at
ignorere min udmattelse og følelsen af stress.

Det ser måske ud til, at alle andre klarer sig og har styr på
udfordringerne i jobbet. Men det kan også skyldes, at man
er kommet frem til en fælles enighed om, at presset,
ressourcemanglen og frustrationerne er præmisser man må
leve med.

Nogle får måske direkte eller indirekte at vide, at man tager
fejl i sine oplevelse af, at jobbet er hårdt, svært,
udfordrende, overvældende med en henvisning til, at:
”sådan er det jo. Det vænner man sig til.”
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Nægter at tale om det svære
Reagerer med vrede eller aggression

Denne undertrykkelse af egne følelser, og usikkerhed på om
ens egne grænser har ret til at blive anerkendt, mærket og
italesat, kan føre til en ophobning indeni og øge
håbløsheden og evnen til at tænke i konstruktive løsninger
og nye handlemuligheder. Man risikerer at lukke
følelsesmæssigt ned over tid, hvilket kan føre til stress, angst
og depression.

Alle anvender selvbeskyttelse 

Selvbeskyttelse er altså en måde at forsøge at mindske det
tyngende ansvar og ubehag. Det er menneskets ubevidste
måder at skille sig af med det ubehagelige man mærker, ved
at undertrykke følelserne eller lægge skylden over på en
anden.

Alle mennesker beskytter sig fra tid til anden når noget er
svært at håndtere. Jo mere mangel på støtte, og
anerkendelse, pres og dårligt klima, jo mere behov er der for
at beskytte sig selv på disse måder.

Ved at være bevidst om disse typer af selvbeskyttelse kan vi
blive bedre til at opdage og reagere når mennesker: 
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Skyder skylden på en kollega, pårørende eller bestemt
borger
Tager alt for meget ansvar eller skyld på sig selv.

Når vi husker på, at der måske ligger noget meget vigtigt bag
den umiddelbare reaktion, kan vi få nogle fine indikationer
af, hvor der er brug for hjælp, støtte, omsorg, restitution,
anerkendelse, pause, ressourcer, sparring etc., fordi nogen
har båret på noget, der var for meget i for lang tid. 

Men hvad gør vi så ved det, når vi har identificeret, hvor
problemet er? 

VÆLDS Uddannelse & Coaching 35



Min erfaring fra sygemeldte medarbejdere og drænede
personalegrupper er, at det er vigtigt at få opbygget et
støttende og empatisk fællesskab, hvor der er systematisk
plads til at tale om det svære, lette sit hjerte og også komme
frem til nye handlemuligheder. 

På mange arbejdspladser og i mange medarbejdergrupper
bruger man allerede hinanden til at ”læsse af på”, søge
opbakning og tryghed hos. Mange steder foregår det i
kaffepausen, rygerummet, skyllerummet eller
frokostrummet. Så tiden og energien bliver allerede brugt på
at være der for hinanden og løfte hinanden mange steder. 

Men hvordan kan vi implementere et systematisk og
effektivt Kollegaløft, så man undgår selv at blive drænet,
eller går ned med flaget i forsøget på at hjælpe en anden?
Det får du svaret på i den næste del af bogen. 
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MULIGHEDER INDENFOR DE EKSISTERENDE RAMMER

OBS: Der er mange arbejdspladser, hvor problemet slet ikke
er anerkendt, og steder hvor man helst undgår det af frygt
for, hvad det vil igangsætte af uoverskuelige opgaver.
Hvilket er fuldt forståeligt. Det nytter dog ikke noget at
ignorere problemerne. De vil under alle omstændigheder
leve deres liv under overfladen; når man forsøger at undgå
dem, vil det resultere i sygemeldinger, slitage og
medarbejderflugt.



DEL 2
SYSTEMATISK OG
EFFEKTIVT KOLLEGALØFT



I grupper inden for omsorgssektoren er der en vigtig opgave
i at hjælpe hinanden med at rumme det svære. Det foregår,
som tidligere nævnt, allerede på rigtig mange arbejdspladser
og grupper, men det sker ofte på en usystematisk og
ineffektiv måde. 

Det skyldes, at det ofte er en overset og ikke prioriteret
opgave i det at hjælpe hinanden med at rumme det svære
på måder, der er tryg og aflastende for medarbejderne.

Når der er hændelser, der skaber ængstelse, uro og
ubalance i en medarbejder, er det vigtigt, at man sørger for,
at der altid er mulighed for at lette sit hjerte og skille sig af
med de følelser man har holdt inde imens, man løste sin
opgave.

Det gør man ved at skabe et rum, hvor man sammen med
en anden kan italesætte og rumme det svære, hvorigennem
det bliver lettere at bearbejde for den, der oplevede det
svære. 

De fleste steder har man sådan en rutine, når der er tale om
ekstreme hændelser af vold, ulykker, overfald, skader og
traumer. Men man prioriterer det desværre sjældent i
hverdagen ved de mindre, men dog krævende, chokerende
og konfliktfyldte hændelser. 
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ET TRYGT RUM TIL AT TALE OM DET SVÆRE



De akkumuleres og ophobes i stedet for i den enkelte
medarbejder og bliver kun delt i små sidebemærkninger,
som ikke aflaster så meget, som der i virkeligheden er behov
for. 

En systematisk tilgang til aflastning

Det gavner enhver arbejdsplads inden for disse områder at
systematisere muligheden for at blive aflastet. Det gøres ved
at blive rummet i nogle trygge samtaler med jævne
mellemrum; at på forskellige måder sikre et miljø, der
fremmer tryghed og udvikling, hvor man rummer den
anden. Man sikrer altså et miljø, der kan rumme den andens
svære følelser for en stund og derved skabe en lettelse i den
medarbejder.
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” … min hverdag på arbejdet oplever jeg som, at jeg skal
være der for alle og jeg skal også levere nogle mål…
forholde mig til hurtige tilbagemeldinger, telefonen der
ringer…. pårørende der har brug for et svar med det
samme. Jeg skal reagere hurtigt, men altså med et hjerte, og
det er det, jeg er der for på mit arbejde; jeg er der for
beboerne og for medarbejderne og implicit så også for de
pårørende, fordi hvis der er noget beboerne ikke kan give
udtryk for, så er det jo de pårørende der er talerøret. Jeg
skal ligesom være der for alle på en gang.”



Alle har behov for et trygt rum til at tale om det svære fra tid
til anden, når arbejdet bliver følelsesmæssigt krævende,
forstyrrende, oprivende eller angstfremkaldende. Derfor bør
man hele vejen rundt på sådanne arbejdspladser have et
mere bevidst trygt rum til det. 

Der er personer på enhver arbejdsplads, der ubevidst løfter
den opgave og derfor påtager sig nærmest en dobbelt
opgave ved både at løse sin kerneopgave, håndtere
emotional labour OG samtidig være til rådighed for kolleger,
der har brug for at blive rummet og læsse af - men hvem
læsser den medarbejder af til? 
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De usynlige omsorgsmedarbejdere
Hvem i din gruppe har helt uformelt, og måske ubevidst, en
tendens til at give følelsesmæssig støtte for sine kollegaer?
Det er vigtigt, at man som leder er opmærksom på, hvor
meget og hvor ofte man selv eller en medarbejder gør det
for andre. Hvis en leder eller medarbejder, har stillet sig selv
den opgave, ”at skulle være der for alle”, så er der stor
sandsynlighed for, at denne person kommer til at yde
følelsesmæssig støtte for rigtig mange i løbet af en uge. Det
kan være en årsag til at omsorgsopgaven forekommer
yderligere drænende. Mange mennesker der arbejder med
mennesker, har oplevet situationer eller perioder i deres
arbejdsliv, hvor de kom til at påtage sig en for stor del af
denne opgave, hvilket er vigtigt at være bevidst om.



Det kræver ikke mere tid at skabe det miljø, men det kræver,
at flere har viden om, hvordan de bedst kan hjælpe
hinanden, når de har deres ad-hoc samtaler over
kaffemaskinen. 

Det kræver, at vi tager det meget mere alvorligt, at vi er
bevidste om, hvor værdifulde disse samtaler er, og at vi har
de rigtige redskaber.

”Det bedste ved vores kaffepauser er, at vi kan tale frit om det,
der foregår. En af mine kollegaer er rigtig god til at lytte, når
man er lidt frustreret, eller lige har oplevet noget svært. Så får
man sådan set bare lov til at fortælle. Så det er nok ikke så
meget kaffen, der gør, at jeg har mere energi bagefter. Det er
nok mest, at jeg lige har fået lov til at læsse af.”

Her hører vi altså om en medarbejder, der oplever hvordan
det er, at nogen giver sig tid til at lytte, og hvilken effekt det
har. Det er noget af det, medarbejdere gør i de
ustrukturerede Kollegaløft.

Her er kaffepausen et trygt miljø, der kan rumme det svære
for en stund, hvor en medarbejder ganske uformelt rummer
den andens følelser.  

Det vi ikke ved om denne situation er, hvad den lyttende
kollega gør med det hørte bagefter:
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Hvordan i alverden skal vi få det, der er brug for
implementeret i hverdagen?
Hvordan får vi overført den vigtige viden til
medarbejderne?
Hvordan holder vi fast i dette fokus over en lang nok
periode til, at det kan begynde at leve sit eget frugtbare
liv på arbejdspladsen?

Bærer hun det med sig?
Tynger det?
Tager hun ansvar for at løse noget?
Fylder det i hende efterfølgende?

Hvis det gør, vil det hurtigt dræne og slide på hende. En
situation som mange nok vil nikke genkendende til. 

Som den der rummer den anden, er det vigtigt at øve sig i
mentalt og sprogligt at aflevere det delte tilbage igen til
afsenderen, på en omsorgsfuld, empatisk og
løsningsfokuseret måde.

Jeg ved udmærket, at det ikke er "bare lige at gøre":

Der er mange parametre, vi kan have for øje: uddannelse,
supervision, faglig sparring, anerkendelse, individuelt fokus
på den enkelte medarbejder, gruppekultur - samlet set det
Kollegaløft jeg taler om.
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I de følgende afsnit vil jeg komme med konkrete forslag, råd
og redskaber man kan tage fat i for at komme i gang.
Afslutningsvis vil jeg give et par vinkler på de økonomiske
begrænsninger, der er en realitet på de fleste arbejdspladser
inden for omsorgssektoren. 
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Supervision

Supervision er en af de formelle muligheder, som man kan
sørge for, at der er mere af til sine medarbejdergrupper.
Supervisionerne giver et rum, hvor man sammen kan få delt
de udfordringer, man står med, og samtidig få overblik over
hvilke handlemuligheder man har.

Det er desværre et af de tilbud mange arbejdspladser er lidt
tilbageholdende med, fordi det kan være svært at finde
penge til det i budgettet, men også fordi man indimellem
bliver usikker på, hvilken effekt det egentlig har.

Som alternativ kan man i stedet for træne sine
medarbejdere i at supervisere hinanden via Kollegaløft;
mange medarbejdere giver allerede hinanden det uformelt,
men som tidligere nævnt, er det også ofte en opgave, der
løftes uden at medarbejderne har en god ramme og gode
redskaber til at løfte opgaven ordentligt.
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KONKRETE REDSKABER TIL KOLLEGALØFT

Både hvad angår selve
supervisionen, men
også hvad angår det at
passe på sig selv, imens
man støtter en kollega. 



Der kan generelt spares mange penge på ekstern
supervision ved at have fokus på at uddanne medarbejdere
og systematisere den kollegiale supervision, så det bliver en
kombination af uddannelse, kollegial supervision og ekstern
rådgivning.

Den kollegiale supervision kan løfte en del af containing
opgaven og give aflastning for “arbejdstraumer” der ellers
sætter sig, og aktiverer for mange selvbeskyttelsesstrategier,
der fodrer flere negative spiraler i arbejdsgruppen, end hvad
godt er.

Faglig sparring

I alle stillinger med emotional labour, er det utrolig vigtigt, at
der er en kontinuerlig dialog mellem leder og medarbejder
om prioritering; hvad er den egentlige opgave, og hvad er
succeskriterierne helt konkret for løsningen af opgaven?
Desuden er det vigtigt at give plads til samtaler om det slid
det giver at skulle håndtere dilemmaer, tidspres,
følelsesudbrud etc. 
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På nogle arbejdspladser er der mulighed for, at
medarbejderen kan bede om denne faglige sparring - på
andre arbejdspladser har man sværere ved at prioritere det.

Desværre er der også rigtig mange ledere, der i denne
forbindelse kommer til at påtage sig en for stor
omsorgsopgave for en medarbejder. I stedet for at hjælpe
medarbejderen med sparring på, hvordan de selv kan løse
opgaven, så kommer lederen til at tage følelserne eller
opgaven på egne skuldre. Ved at gøre det, flyttes problemet
bare videre i systemet og dræner et andet sted. 

Derfor er det vigtigt, at man bliver dygtig til at støtte, guide,
coache og vejlede hinanden i ledergruppen og i forhold til
sine medarbejdere, så de selv kan løse opgaverne.

Samtidig er det godt, at man sammen på arbejdspladsen har
fokus på at sikre, at der er overskud til at hjælpe, støtte,
vejlede og anerkende hinanden i forbindelse med
opgaveløsning – uden at tage følelserne, ansvaret eller
opgaverne fra hinanden.
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Anerkendelse
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“For hver kritiske feedback skal der 3-5 anerkendelser til
som modvægt”

Anerkendelse er et grundlæggende menneskeligt behov,
som er absolut nødvendigt i en organisation. Når en leder
har travlt, eller fysisk er placeret langt væk, kan det som
medarbejder være svært at føle sig set, hørt og anerkendt og
opnå den grad af psykologisk tryghed og følelsesmæssig
styrke, der kan være brug for i et job med emotional labour. 

Men hvad gør man, hvis man oplever, at man ikke bliver
anerkendt nok?

Det kan være utrolig svært som voksent menneske i en
arbejdsmæssig kontekst at give udtryk for, at man har brug
for mere anerkendelse og værdsættelse.

Men det er nødvendigt at have fokus på, for når man ikke får
anerkendelse, kan det have alvorlige konsekvenser. Det kan
være i form af aktivering af selvbeskyttelse, at man trækker
sig, bliver usikker eller i værste fald bliver syg eller skifter job. 



Føler man sig anerkendt medvirker det derimod til tryghed,
styrke og robusthed, som kan bruges til at støtte hinanden
og håndtere de svære situationer.

Forskningen giver os en god tommelfingerregel for, hvor
meget anerkendelse der skal til. For hver kritiske feedback
skal der 3-5 anerkendelser til som modvægt. Med andre ord
er det vigtigt at have et konstant fokus på at anerkende
hinanden ordentligt, så vægtningen ikke bliver skæv.  

I en travl hverdag kan det være svært at huske at få
anerkendt alle sine medarbejdere. Derfor kan det være godt
at gå lidt lavpraktisk til værks ved at give anerkendelse og
ros direkte til hinanden et par gange om ugen. Det kan være
verbalt, på mail eller på sms.

Anerkendelse kan på ingen måde stå alene, men er en vigtig
brik i Kollegaløft både for medarbejdere og ledere og lederes
ledere.
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Det gjorde du godt
Tak for hjælpen, det betød meget for mig at….
Jeg er glad for at arbejde sammen med dig
Det var en god måde, du sagde det på
Det håndterede du godt
Tak for du var der for mig
Det var en god indsats
Det betød meget for mig, da du…. 

Hvordan kan anerkendelse se ud? 

Det kan gøres med enkle vendinger, der viser ens
anerkendelse, ros og taknemmelighed såsom: 
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Individuelle samtaler

I store organisationer er det ikke unormalt, at en leder har
ansvar for +60 medarbejdere. Når man har så store
personalegrupper, kan det være svært for den enkelte
medarbejder at tage ordet og komme igennem med gode og
vigtige pointer, ligesom at, det kan være svært at have en
føling med sin leder eller den enkelte medarbejder.

Ofte forsøger lederen at være der for så mange som muligt
så ofte som muligt, men mange ender primært med at være
i kontakt med hinanden i større gruppe sammenhænge.

Er du leder, så sørg for at have et system, hvor I følger
systematisk op på hinanden - særligt med de medarbejdere
du allerede ved, ikke siger meget og ikke gør et væsen af sig. 

Er du medarbejder, så tag initiativet til at bede om korte
individuelle samtaler med din leder en gang imellem. 
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Uddannelse

 Der er rigtig meget uddannelse af fagpersonale, der handler
om udvikling, lovgivning, mægling og håndtering af borger
og pårørende, som er med til at klæde medarbejderne på til
at løfte opgaver, der ellers kan være svære at løfte.
Problemet er, at det meste af uddannelsen handler om
modtageren af ydelsen. 

Men vi mangler, at der er fokus på selve medarbejderen, der
rent faktisk skal levere den her ydelse til borgeren og som
kan styrkes, støttes, anerkendes, lyttes til uden at man selv
bliver drænet. 

Den viden og de redskaber, som jeg har fremlagt i den her
bog, er noget af den viden, som der skal være fokus på at
give systematisk videre til medarbejdergrupperne, for at
man som individ og gruppe føler, at der er noget man har
indflydelse på.

Det inkluderer viden om: tegn på mistrivsel, stress og
omsorgstræthed, coachende samtaler, containing, skabe et
trygt miljø til aflæsning af følelser, reaktionsmønstre,
selvbeskyttelse, kollegial supervision mm.
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Hvad er en Kollegaløft-samtale?

Kollegaløft-samtaler er, når to individer eller en gruppe i en
samtale har et bevidst, fælles fokus om at være
anerkendende, imødekommende og løsningsorienterede,
for at løse et specifikt problem og/eller nå et mål.

Det er samtaler, der hjælper med at fjerne eventuelle indre
forhindringer, og bearbejde de ydre problemer man er stødt
på med redskaber, der sikrer at de involverede får succes
med deres opgaver og problemløsninger.

Ved at mødes med et løsningsorienteret mindset kan
individerne eller gruppen få øje på flere handlemuligheder
sammen, og udvikler samtidig psykisk tryghed ved at hjælpe
sig selv og hinanden. 

Øvelse og træning i samtaler er en uundværlig ingrediens for
at få et Kollegaløft-tilgangen til at fungere.

Sådan kommer du i gang med Kollegaløft-samtaler

Når man har en Kollegaløft-samtale, mellem kolleger, et
team eller mellem leder og medarbejder, er der nogle
kvaliteter, der skal være til stede, for at samtalen kan
defineres som kollegaløftende: 
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KOLLEGALØFT-SAMTALEN: NØGLEN TIL SUCCES



Der skal lyttes tålmodigt
Der skal udvises ægte empati og interesse for den anden 
Man skal anerkende den andens udgangspunkt
Du skal have tillid til, at I sammen kan rumme det svære 
I skal finde nye muligheder, der tager situationen væk fra
skyld, skam, vrede og ansvarsplacering
Man skal ønske at den anden får succes med sin
opgaveløsning.

En Kollegaløft-samtale vil være særlig effektiv i mange af de
situationer vi har omtalt i denne bog og er en samtaleform,
der er opdelt i tre faser: 
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Fase 1 Containing: 
Den første fase er containing. Her skal din kollega: rummes
for en stund, have lov til at sætte ord på en problematik
med plads til at dele sine tanker og følelser omkring dette
uden frygt for at blive negativt vurderet.

Fase 2 Ressourcer: 
I den næste fase skal der sættes fokus på ressourcerne. Her
er det vigtigt at tale og reflektere sammen om, hvilke
ressourcer, der kan være til rådighed i den aktuelle
situation. Hvem kan man trække på? Hvilken viden er der
brug for? Hvem kan aflaste? Hvem kan man ellers hente
input eller løsninger fra?



Handlemuligheder, kan eksempelvis være at: tale videre
med en leder, trække på en specialist, sige noget andet, gøre
en ting en lille smule anderledes, holde en lille pause etc.
Hvert menneske, hver situation fremkalder forskellige
muligheder, for bitte små skridt, der kan gøre en lille forskel i
det aktuelle tilfælde.
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Fase 3 Handlemuligheder: 
I den sidste fase skal der være fokus på
handlemulighederne. Inden samtalen afsluttes er det vigtigt
at, finde frem til relevante handlemuligheder, der bringer
fremdrift i en ellers fastlåst situation. Det gøres ved at
definere én enkelt handling, der kan bringe personen lidt
videre fra den dårlige tilstand vedkommende er i.
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SÅDAN KOMMER I I GANG

Samtaler om Kollegaløft i ledergrupper.
Indlæg til medarbejdere om hvordan man kan aflaste og
støtte ved at have anerkendende tilgang og Kollegaløft-
samtaler med hinanden og hvorfor det virker.
Løbende dialog om metoden bag Kollegaløft til
medarbejdere.
Fokus på kolde og varme grupper og begyndende
indsatser til kolde grupper.
Sikre løbende Kollegaløft-supervision for alle
medarbejder.
Anerkende hinanden individuelt og systematisk.

Der er ingen tvivl om, at disse udfordringer ikke kan løses
med et quickfix. I stedet er det vigtigt, at man har en plan
med små trin, som man systematisk og vedholdende folder
ud over tid, i et tempo hvor både tid og økonomi kan følge
med. 

Et sted I kan starte, er ved at have: 



Jeg har ikke mødt mange i omsorgssektoren, som mener at
efteruddannelse af personale er en dårlig ide.

Medarbejdere og ledere oplever det som nærende og
udviklende at komme afsted på uddannelse og nyder, at der
er rum til refleksion og til at se tingene lidt på afstand; viden,
nye metoder og redskaber som giver fornyet håb og
handlemuligheder til hverdagen.

Men de fleste steder, har man en meget begrænset økonomi
til rådighed, som betyder, at penge brugt på enkelte
medarbejdere, går fra andre medarbejdere eller fra
borgerne. Og hvis man samtidig er i tvivl om, hvorvidt det er
investeringen værd, ja så nøler man lidt ekstra og forsøger
sig med meget små tiltag i håbet om, at man rammer alle
med så få midler som muligt. 

Men det er vigtigt ikke at give op på forhånd med økonomi
som begrænsning, fordi det koster så meget mere med
sygemeldinger, konfliktløsning, vikarer, medarbejderflugt og
rekruttering. 

VÆLDS Uddannelse & Coaching 56

SÅDAN FÅR I RÅD
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Nu har du læst denne bog, og det er første step mod at gøre
en forskel, i dine grupper. Men hvad så nu? Det er bedst at
igangsætte små fokuserede tiltag et ad gangen. Tænk det
som en kontinuerlig, målrettet, ambitiøs proces - men over
tid. 

Ofte er rådet at starte der, hvor det er nemmest, og hvor der
er mest motivation. Men i denne kontekst vil jeg gerne
udfordre det ved at foreslå, at det vigtigste sted at starte er
der, hvor det gør mest ondt, der hvor det ser sværest ud, der
hvor man gentagne gange har haft hovedbrud over, hvordan
man dog skulle løse problemet.

Her vil det altid være bedst med en indsats som kombinerer
individuelle Kollegaløft-indsatser til enkelte medarbejdere og
fælles Kollegaløft-indsatser til gruppen.

Det kan godt være, at udbyttet kommer lidt langsommere
her, men lettelsen når det virker er så meget desto større for
alle parter.

Mangler du inspiration til områder, hvor du kan starte?
Så tag igen et kig på denne model over indsatsområder, der
kan bidrage til Kollegaløft. 

FØRSTE SKRIDT MOD KOLLEGALØFT
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Ledergrupper og direktioner

Bruge tid på at diskutere: 1) hvordan man her kan skabe en
kollega kultur, hvor der er tid, tryghed og relationer til at
man rækker ud og løfter hinanden. 2) hav også gerne et
punkt på dagsordenen, der handler om, hvilke grupper der
er særligt udfordret, og hjælp hinanden med at lave

Individuelle
samtaler

Leder til lederKollegial
supervision

Ledergruppe
og direktion

Klæd med-
arbejdere på

Fokus på
team

udvikling

Systematisk
kollega løft
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handlingsplaner for konkrete indsatser for disse grupper.

Leder til leder

Brug hinanden. Tillad at møderne med hinanden i
ledergruppen også må handle om det, der er svært. Giv
plads i de systematiske individuelle samtaler med hinanden
til empati, sparring, coaching - det er lige så vigtigt for ledere
som for medarbejdere.

Kollegial supervision

I den systematiske Kollegaløft-metode trænes medarbejdere
systematisk i at kunne lave supervision og individuelle
Kollegaløft-samtaler med hinanden. Man bør ikke kun bruge
korte supervisionsforløb med dyre konsulenter, det er en alt
for kortsigtet løsning, som ikke giver selvstændige
handlemuligheder på den lange bane.

Individuelle samtaler

Det er vigtigt, at der ikke kun er et team fokus, da man som
medarbejder har brug for at blive set som en individuel
person og anerkendt for at bidrage til teamet og løsningen
af kerneopgaven. Dertil er det vigtigt, at man kender sin
leder og oplever psykisk tryghed til at komme med forslag
og spørgsmål.
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Fokus på teamudvikling

Brug trivselsmålingerne til at udvælge de teams, hvor det
gør mest ondt og lav individuelle samtaler med hver
medarbejder. Det er vigtigt, at målet med samtalerne er
både at anerkende medarbejderen og være ambitiøs på
medarbejderens og samarbejdets vegne. 

Klæde medarbejderne på

Når man vil udvikle på medarbejdere og teams, er det
vigtigt, at der er faglige oplæg, træning og input til at lære
nyt.  Husk at der er brug for emner der handler om
medarbejderne selv, så al efteruddannelse ikke kun bliver
brugt på metoder og redskaber, der retter sig mod
borgeren. Fundamentet i al omsorgsarbejde er og bliver
medarbejderen og gruppen.

Den mest effektive
måde at sikre
udvikling på er at
tænke det som en
kontinuerlig proces 
 med input, træning,
erfaring, evaluering,
input, træning,
erfaring osv. 

InputEvalu-
ering 

TræningErfaring
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Alle os der har haft med området at gøre over en længere
årrække, ved godt, at problemet ikke forsvinder af sig selv,
men nok kun bliver større, hvis vi ikke gør noget aktivt for at
støtte, udvikle, løfte, anerkende, investere i, lytte til, uddanne
og supervisere ledere og medarbejdere, som er de absolut
vigtigste ressourcer vi har på området:

Menneskene, hænderne, hjernerne og hjerterne. 

Har du spørgsmål, kommentarer, ideer, erfaringer du vil
dele, eller måske brug for at oplæg til jeres ledergruppe, så
er du velkommen til at sende en mail til:

 louise@louisevaelds.dk eller ringe på tlf. 51 90 12 96. 

mailto:louise@louisevaelds.dk
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Emotional labour
https://academic.oup.com/bjsw/article-
abstract/49/1/217/4978394?redirectedFrom=fulltext
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Managed_Heart

Holding enviroment
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00218863013
73001

Containing
http://cpor.org/otc/Bion(1985)ContainerAndContained.pdf

Anerkendelse og feedback
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0003-
066X.60.7.678

Kollegaløft-metoden 
Denne e-bog er det første materiale der skriftligt beskriver
Kollegaløft-metoden, som er VÆLDS metode til udvikling,
uddannelse og løft af omsorgssektoren, der retter sig mod
medarbejdere og medarbejdergruppers indflydelse på egen
arbejdsglæde og trivsel. Metoden er en velafprøvet tilgang,
der trækker på forskning og evidens fra neuropsykologien,
gruppe-teori, stress teori, coaching og anerkendelse.
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I en tid med mangel på medarbejdere og ressourcer i
omsorgssektoren oplever alt for mange ansatte og ledere
omsorgstræthed. Desværre er vi i daglig tale og i
medierne kommet til at omtale det slid som en præmis og
et vilkår i arbejdet i sektoren. Men det er det ikke, og det
bør det ikke være. Ingen medarbejdergruppe bør lide
under risikoen for at bukke under af mental eller fysisk
udmattelse.

 Forfatteren, Louise Vælds, insisterer med bogen på, at vi
alle bør stå sammen om ambitionen: Aldrig mere
omsorgstræt. I bogen giver hun en række psykologiske
forklaringer på, hvorfor denne udmattelse sker, og hvad
det er for nogle mekanismer, der er på spil. I bogen
introducerer hun en ny metode, Kollegaløft, som en mulig
nøgle til at afhjælpe omsorgstrætheden. Via metoden ser
vi på de handlemuligheder, der er tilgængelig indenfor de
rammer, vi nu en gang har at arbejde med.

Det der ikke bliver talt om, går ikke væk, men vokser
sig større under overfladen.


