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Du sidder nu med dette års sidste nummer 
af Social Udvikling i hånden. Et nummer, 
som endnu engang byder på indspark fra 
såvel den praktiske virkelighed som fra den 
mere teoretiske side, der hele tiden er med 
til at præge, inspirere og forandre praksis.  

Jul og nytår står så småt for døren. Mens 
disse linjer skrives, ses der frem mod en 
måned med julefrokoster, julegaveindkøb og 
juletravlhed – ikke sjældent kombineret med 
overtræk af diverse konti og overspisning. 
En foreløbig kulmination på dette bliver 
den såkaldte Black Friday, hvor der år efter 
år sættes nye rekorder i antallet af dankort-
transaktioner. 

Udenfor landets grænser giver global 
opvarmning, begyndende optøning af 
polerne, koldkrigsretorik og vedvarende 
terror anledning til bekymring. Her hjemme 
er hovedstaden lige for tiden midt i noget 
så grotesk og grænseoverskridende som en 
våbenhvile. Politiet har ikke haft held med 
at få de stridende bandegrupperinger til at 
holde inde med skyderiet. Men nu har de 
selv lavet en aftale.

Det kan være svært at finde troen på noget 
som helst i tider som disse. Det var også 
temaet i DRs nyligt afsluttede serie ’Herrens 
veje’, der er et familiedrama vedrørende 
netop tro og tvivl. Serien lagde fra land med 
over en million seere. Men undervejs blev 
dette tal markant reduceret. Tro og tvivl 
trives også i bedste velgående hos tv-seere.   

Men heldigvis er denne tid også tiden til 
samvær, hygge eftertanke og som oftest 
også opsummering og tilbageblik på året, 
der er gået. Jeg vil ikke gennemgå alle årets 
begivenheder, men nøjes med at gennemgå 
nogle af de vigtigste ting, der har præget 
Socialt Lederforum og Danmark i 2017. 

I vores egen verden har vi i 2017 haft et år 
med medlemsfremgang og markant opbak-
ning til såvel forårets landsmøde som til 
foreningens mærkesager vedrørende ordent-
lig ledelse af velfærd, handicap, psykiatri og 
socialpolitik.  

Desuden afholdt Socialt Lederforum, på 
opfordring, et par helt særlige masterclasses 
med henholdsvis filosoffen og erhvervs-
manden Morten Albæk og den ’dynamiske 
duo’ Dorthe Birkmose og Christian Ørsted. 

I 2017 er Socialt Lederforum blevet en del  
af PsykiatriAlliancen, der blev dannet i 2016. 
Det er et netværk af organisationer, der 
arbejder med eller omkring psykiatriom-
rådet. Medlemsorganisationerne repræsen-
terer en bred skare af patienter, brugere, 
pårørende, interesseorganisationer og 
faggrupper inden for forebyggelse, behand-
ling og sociale tilbud. Ambitionen er, at de 
mange gode kræfter sammen kan være med 
til at sikre et øget politisk fokus på de struk-
turelle- og økonomiske problems tillinger, 
der har sendt psykiatrien i knæ igennem en 
årrække.

I det forgangne år er Socialt Lederforum 
også blevet en del af STU Alliancen, der er 
et netværk af interessenter indenfor STU 
området.

På det politiske område har foreningen i 
løbet af året været i dialog med ministre og 
embedsmænd i Børne-  og Socialministe-
riet samt Sundheds- og Ældreministeriet. 
Det samme gælder i forhold til ministeren 
for offentlig innovation, der spiller en helt 
central rolle omkring Ledelseskommissionen 
og Sammenhængsreformen. 

Nu tælles der for alvor ned til offentliggørel-
sen af Ledelseskommissionens undersøgel-
ser, resultater og ikke mindst anbefalinger. 
Socialt Lederforum vil til det sidste søge at 
præge denne proces mest muligt. 

Når det gælder anbefalinger vedrørende 
ordentlig, offentlig (og privat) ledelse, har vi 
nemlig meget på hjerte i en forening, hvor 
lederne er kendetegnet ved et højt uddannel-
sesniveau, loyalitet, dyb økonomisk indsigt, 
politisk tæft, ordentlighed, troværdighed og 
ikke mindst dygtighed.

Alle vore læsere ønskes en glædelig jul samt 
et godt og lykkebringende nytår.
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”Det er ikke magten, men afmagten  
der bekymrer mig”
Af Joachim Meier

Den anden artikel i serien om Magt og etik er en samtale mellem Joachim Meier 
og Dorthe Birkmose, hvor de sætter fokus på risikoen for forråelse i professionelt 
hjælpearbejde. 

Simuleret praksis igennem spil 
Af Jimmy Holm Olsen

Copenhagen Game Lab udvikler læringsspil som et alternativ til traditionel 
læring. Læringsspillene er specifikt designet til specielle situationer og er med 
til at løse virkelighedens problemer. De giver overblik, styrker refleksion, gør det 
uoverskuelige overskueligt og kan stille de spørgsmål, det ellers kan være svært 
at tage hul på.

Sådan skaber du et stort commitment – på afstand
Af Niels Ibsen

Mange offentlige ledere genkender perioder, hvor jobbet har handlet mere om 
at holde ud end at holde af. Alligevel påtager mange sig opgaven og det endda 
med høj grad af personligt engagement, faglig dedikation og et ofte forbavsende 
lavt sygefravær. Hvorfor egentlig det? Region Midt, Specialområde Børn og 
Unge, giver her sit bud på opskriften til et stort commitment til organisationen 
blandt afdelingsledere.

Supervision og ”Lovende Praksis”
Af Jakob Hassing Pedersen

Nye strategiske supervisionsmetoder gør det muligt at realisere overordnede 
visioner, mål og værdier i socialt arbejde. Artiklen løfter sløret for, hvordan 
supervision kan støtte udviklingen af ”Lovende Praksis”, som Socialstyrelsen  
og SFI har sat på dagsordenen.

Få mere ud af din medicin
Af Søren Post

Mange borgere på botilbud landet over modtager på daglig basis en kompleks 
medicinsk behandling. Medarbejdere og ledere kan arbejde systematisk og mål-
rettet med at integrere medicin som en væsentlig del af praksis i sammenhæng 
med andre sundhedsfaglige tiltag og socialpædagogiske metoder. Dermed kan 
medicinhåndtering og anvendelse af medicinpædagogiske metoder understøtte 
borgerens trivsel og udvikling i en socialpædagogisk verden.

Brug af Virtual Reality på Socialområdet
Af Torben Koue

I Rudersdal Kommune, Socialområdet, er det besluttet at gøre sig erfaringer 
og opnå viden med brug af Virtual Reality (VR) primært målrettet borgere 
med angstproblematikker. Blandt andet er der optaget videoer af forskellige 
situationer ved og i en bus, da netop den transportform kan være en barriere. 
Brugen af VR fordrer samtidig nogle etiske overvejelser.
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”Det er ikke magten, men 
afmagten der bekymrer mig”
 
Af Joachim Meier, psykolog, Clavis Erhvervspsykologi

Om Joachim Meier
Joachim Meier er cand.psych. fra Aarhus Universitet og cand. public. fra 
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han beskæftiger sig navnligt 
med det personlige lederskab og dets eksistentielle, etiske og paradoksale 
aspekter. Joachim har skrevet en række artikler herom og afholder 
desuden Ledersaloner under temaet Eksistens og Ledelse. Joachim 
Meier er tilknyttet det erhvervspsykologiske konsulenthus CLAVIS, hvor 
han varetager organisationspsykologisk konsultation, undervisning og 
foredrag samt samtale- og supervisionsforløb. 

Om Dorthe Birkmose
Dorthe Birkmose er psykolog (cand. psych.) fra Aarhus Universitet og har 
skrevet bogen Når gode mennesker handler ondt – tabuet om forråelse. 
Hun har tidligere arbejdet som neuropsykolog og som supervisor med 
fokus på problemskabende adfærd hos børn, borgere og pårørende. Nu er 
hun foredragsholder og beskæftiger sig primært med risikoen for forråelse 
blandt professionelle. 

Magt og etik – om magtens vilkår og etiske problemstillinger
I en artikelserie i Social Udvikling vender og drejer psykologen og journalisten 
Joachim Meier fænomenerne magt og etik og deres komplekse rolle i socialt hjælpe- 
og behandlingsarbejde. Serien består af artikler og interviewsamtaler, der behandler 
spørgsmål som: Hvad er magt? Hvilke forskellige former kan magten tage, og 
hvordan kan vi spotte dem? Hvordan hænger magt, afmagt og forråelse sammen? 
Hvilke etiske overvejelser kalder magten på? Er det overhovedet muligt at bruge magt 
til den andens bedste uden at krænke værdien om selvbestemmelse? 

Den anden artikel i serien er en samtale mellem Joachim Meier og Dorthe Birkmose, 
hvor de sætter fokus på risikoen for forråelse i professionelt hjælpearbejde. 
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Risikoen for forråelse 
Joachim Meier: Vil du begynde med at fortælle, 
hvad fænomenet forråelse handler om?

Dorthe Birkmose: Forråelse er en udviklingspro-
ces, hvor man gradvist bliver mere rå og brutal i 
sin måde at tænke og handle på. Forråelsen duk-
ker op, når man ikke kan overskue situationen, 
når man er udmattet, når man ikke kan forstå 
eller rumme andre, når man føler sig krænket, 
når kollegerne siger, at råhed er det eneste, der 
virker. Eller når man bare ikke kan komme i tanke 
om andre handlemuligheder. I forråelsesproces-
sen kan afvisning, hånlighed, manipulation, lige-
gyldighed, straf, trusler, ignorering og skældud 
komme til at virke som helt logiske reaktioner. 

Joachim Meier: Hvorfor ligger risikoen for for-
råelse dig så meget på sinde i en tid, hvor vi 
jo har stort fokus på patientens og borgerens 
autonomi og selvbestemmelse? Hører forråelse 
ikke fortiden til?

Dorthe Birkmose: Desværre ser det ud til, at 
risikoen for forråelse kun bliver større og større 
i disse år, hvor velfærdsstaten afvikles til fordel 
for konkurrencestaten. Der spares, forringes, 
kontrolleres og indføres effektiviseringer, der 
ikke altid er særligt effektive. Det er hårde tider 
for såvel professionelle som borgere med behov 
for hjælp. Mange er bange og afmægtige. Og 
det er, når afmagtsfølelser dominerer, at risikoen 
for forråelse er størst. 

Forråelse ligger mig på sinde, fordi det har 
alvorlige konsekvenser, når man bliver rå, brutal 
og ligeglad i sin opfattelse og behandling af 
andre mennesker. I regi af professionelt hjælpe-
arbejde ligger forråelsesrisikoen mig særligt på 
sinde, fordi det bare ikke må ske – og alligevel 
sker det. 

Sproglig camouflage  
og positive omskrivninger 
Joachim Meier: Ser vi på behandlingen af 
psykiatriske borgere i et historisk perspektiv, 

fremstår den i dag mere human end tidligere, 
hvor magtanvendelsen alt i alt var mere tydelig 
og tvangsbaseret. Jeg er imidlertid selv af den 
opfattelse, at der ikke er mindre magt i vores tid, 
men at magten har iklædt sig andre former, som 
er mindre synlige. For eksempel sidder magten 
i mindre grad i ”stjerner på skuldrene”, men i 
højere grad i vores sprog, viden, vaner, kultur 
og personlige egenskaber. Tror du, vi på samme 
måde kan tale om, at forråelsen har ændret 
form gennem tiden? 

Dorthe Birkmose: Jeg ved ikke, om vi anvender 
tvang i mindre grad i dag, end vi gjorde for 50 år 
siden. Men du har ret i, at magtanvendelserne er 
anderledes og nok bedre skjulte i dag. Vi kan kun 
sjældent genfinde de samme fysiske magtanven-
delser som de, der er beskrevet i Maria Rytters 
Godhavnsrapporten, Jesper V. Kraghs Det hvide 
snit og Birgit Kirkebæks bøger om de moralsk 
åndssvage. Men der bruges stadig tvang. Des-
værre også indimellem unødvendig tvang. 

Joachim Meier: Ser du, at der er noget, som 
karakteriserer vor tids forråelse sammenlignet 
med tidligere tiders?

Dorthe Birkmose: I dag er det de psykiske mag-
tanvendelser, som fylder mest i praksis. De er 
knap så synlige, men ikke mindre problemati-
ske. Hvis jeg skulle hive et enkelt karakteristikum 
ved moderne forråelse ud, så bliver det, at der 
tales positivt om fænomener, der ikke er posi-
tive. Vores tids forråelse er ganske enkelt mere 
sprogligt camoufleret. Tendensen til at kalde 
besparelser for inklusion, forringelser for mulig-
heder, tvang for omsorg og frivillig arbejdskraft 
for samskabelse er sprogligt skævvridende. 

Vi mister en vigtig del af vores ordforråd, hvis 
alle problemer partout skal kaldes udfordringer. 
Et problem er, når man står i en svær situation, 
hvor man umiddelbart ikke ved, hvad man skal 
gøre. En udfordring derimod er en situation, 
hvor man skal yde noget ekstra, men man ved 
godt, hvad man skal gøre. Dermed er det to vidt 
forskellige fænomener. 
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Dertil kommer, at udfordringer behøver man 
ikke at gøre noget ved, da de bare er gode at 
have. I modsætning til problemer, som – ved at 
blive identificeret – åbner mulighed for, at der 
skal findes en løsning. Der er altså en risiko for, 
at positivt sprogbrug kan føre til stagnation, 
idet de positive omskrivninger af virkeligheden 
bliver til fortællinger om, at der ikke er grund til 
forandring. Det er jo fint, som det er.

Joachim Meier: Kan du give eksempler på, hvor-
dan sproget bruges til at omskrive eller camou-
flere reelle problemer?  

Dorthe Birkmose: I både hverdagen og i faglige 
diskussioner er udsagn som, ”man skal jo tænke 
positivt”, ”vi bestemmer selv, om vi vil have 
det til at fungere”, ”vi må vende det til noget 
positivt” og ”man må ikke brokke sig” blevet 
almindelige at trække på. Idéen, om at man 
blot kan kalde fænomener for noget andet, og 
så glider det hele lidt lettere, er blevet gangbar 
mange steder. 

Jeg oplever tit at blive opfordret til at omskrive 
fænomener som regler, magt, fejl og straf til 
noget mere spiseligt. Det kunne være hhv. struk-
tur, autoritet, læring og konsekvens. Men regler 
og struktur er ikke synonymer. Regler er fastsat af 
nogen med henblik på at sørge for, at andre opfø-
rer sig på en bestemt måde. Struktur er derimod 
et begreb for en logisk opbygning af samvær, 
handlinger og hverdag. Struktur er vaner, rutiner 
og faste meningsfulde måder at gøre tingene på, 
hvorimod regler sjældent er særligt menings-
fulde for andre end dem, der har lavet reglerne. 

Joachim Meier: Hvad tror du, at funktionen er 
med sådanne omskrivninger? 

Dorthe Birkmose: Det positive sprogbrug spiller 
nøje sammen med forsvarsmekanismer som 
idyllisering, bagatellisering og splitting. Det 
vil sige, at det positive sprogbrug kan virke 
angstdæmpende – og det er vel dét, der er så 
forførende. Men vi løser ikke noget ved at bruge 
positive begreber om fænomener, der er pro-

blematiske. Tværtimod. Et positivt sprogbrug 
hæmmer vores mulighed for dialog, idet vi 
kommer til at tale forbi hinanden. Vi har brug for 
dialog for at kunne tænke nuanceret og kritisk 
om vores daglige praksis, og det er den eneste 
mulighed for at dæmme op for forråelsen og for 
de unødvendige fysiske og psykiske magtanven-
delser. En positiv sproglig camouflage er med til 
at forværre forråelsen, fordi vi ikke får talt sam-
men om alt det vanskelige. 

Magt og afmagt
Joachim Meier: Der er et gammelt visdomsord, 
der siger, at ”magt korrumperer”. Mener du, at 
der er en indbygget fare i det at have magt, som 
øger sandsynligheden for forråelse?

Dorthe Birkmose: Noget forskning viser, at 
jo større magt man har, desto mere uempa-
tisk bliver man. Men nej, jeg tror ikke, at det 
er magten i sig selv, der er problemet. Jeg er 
langt mere bekymret for afmagten. Det er, når 
man overvældes af egne afmagtsfølelser, at 
impulserne til at krænke andre kan opstå. Det 
er, når man bliver bange, vred, handlingslam-
met osv., at idéerne om at afvise, straffe, skælde 
ud, ignorere, ekskludere og latterliggøre dukker 
op som helt naturlige måder at reagere på. Og 
bare fordi man bestrider en stilling med en del 
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formel magt, så er det ingen garanti for, at man 
reelt har magt, eller at man undgår afmagtsfø-
lelserne. Måske tværtimod. 

Jeg ser en tendens til, at jo højere man som 
offentlig leder rangerer i magthierarkiet, desto 
mere sandsynligt er det, at man reagerer med 
afmagt og angst. Jeg tror, at de fleste ledere kan 
nikke genkendende til situationer, hvor de har 
større ansvar end indflydelse. Desuden kender 
offentlige ledere alt for godt til risikoen for at 
blive gjort ansvarlige for nogle fejl, hvilket straf-
fes med fyringer eller omstruktureringer. Derfor 
er der en øget risiko for, at ledere tyr til kontrol, 
styring, alibisme – dvs. når det bliver vigtigere 
at leve op til formelle krav og deadlines end at 
gøre sit arbejde ordentligt. 

Joachim Meier: Du mener altså, at det er afmagt 
snarere end magtfuldhed, der øger risikoen for 
forråelse. Men hvorfor rammes man i så omfat-
tende grad af afmagt i det professionelle hjæl-
pearbejde? 

Dorthe Birkmose: Som professionel er man 
tæt på mennesker, der lever i angst, forvirring 
og kaos, og det bliver man påvirket af. Etiske 
dilemmaer er en del af arbejdet med menne-
sker, og som professionel bør man altid være i 
tvivl om, hvorvidt dét, man gør, nu også er det 
bedst mulige. Men tvivlen kan være med til at 
gøre én afmægtig. Det er hårdt, når man ikke 
kan hjælpe andre godt nok, men det er ikke 
altid muligt at give mennesket dét, som det har 
behov for. Man kan ikke helbrede alle diagno-
ser, lindre al ensomhed, give mennesker deres 
gamle liv tilbage eller fjerne sorgen over det 
mistede. 

Dertil kommer afmagtsfølelserne, når andre 
udviser en adfærd, som skaber problemer for 
dem selv eller andre. Problemskabende adfærd 
ses i mange variationer. Det kan være udadrea-
gerende adfærd med klager, trusler, fysisk vold 
og voldsomme følelsesmæssige udbrud. Det 
kan også være indadreagerende adfærd i form 
af tavshed, depression, apati og isolation. Dertil 

kommer selvskadende adfærd, selvmordstanker 
og selvmordsforsøg. Problemskabende adfærd 
ses også ved overforbrug af sukker, alkohol, 
benzodiazepiner og andre rusmidler. Det er des-
uden svært at håndtere andres seksualiserende 
adfærd eller hygiejneproblemer. Endelig kan 
man også blive afmægtig over andres gentagne 
adfærdsmønstre, hvor en bestemt adfærd bare 
bliver ved og ved. 

Alt dette er man som professionel trods alt 
uddannet til at forholde sig til, og man ved, 
at psykiske belastninger er en del af arbejdet. 
Men de færreste er forberedte på, hvor meget 
samarbejdsvanskeligheder og konflikter profes-
sionelle imellem kan fylde. Man oplever derfor 
en anden form for afmagt i forhold til kolleger, 
samarbejdspartnere og ledelse, hvor man skal 
samarbejde på trods af uenigheder; hvor man 
skal lade sig lede, samt hvor man skal indordne 
sig under lovgivning, politikker og ressource-
fordelinger. Afmagtsfølelserne får en ekstra 
dimension, når man – udover samarbejdet med 
mennesker, der har brug for hjælp – skal tumle 
med kollegiale samarbejdsvanskeligheder, 
manglende faglig ledelse eller råheden i dansk 
velfærdspolitik. 

Afmagten kan dæmpes
Joachim Meier: Hvorfor tror du, at vi mennesker 
har så vanskeligt ved at håndtere vores egen 
afmægtighed? 

Dorthe Birkmose: Når man overvældes af sine 
afmagtsfølelser, rammes man af et ubehag, som 
man forsøger at gøre noget ved. Det eneste, 
der kan dæmpe afmagt, er magt. Derfor forsø-
ger man på forskellig vis at tage magt over den 
afmagtssituation, som man står i. Én måde at 
tage magt på er forråelsen. Når man reagerer 
med råhed og følelseskulde, så hjælper det 
en selv. I hvert fald lige i situationen. Når man 
skælder ud, afviser eller ignorerer, så kan man 
mærke, hvordan man tager kontrol over situa-
tionen og afmagtsfølelserne forsvinder for en 
stund. Det er derfor, at man kan få smag for for-
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råelsen. Heldigvis kan man også få smag for at 
tage magt via sin faglighed – altså via sin evne 
til at forstå, rumme og hjælpe andre mennesker.

Joachim Meier: Kan du uddybe det? Hvordan 
mener du med fordel, man kan håndtere sin 
afmagt – og få magten tilbage på en etisk for-
svarlig måde?

Dorthe Birkmose: Som professionel kan man 
tage magt over sine afmagtsfølelser via sine 
faglige refleksioner, som i bund og grund hand-
ler om at forstå andres handlinger. Når man får 
mere dybde på sin forståelse af, hvorfor et andet 
menneskes adfærd er en rimelig reaktion på en 
blanding af forskellige vanskelige vilkår, opstår 
mulighederne for at rumme adfærden, hvilket er 
afgørende for, at man kan være en hjælp. 

Jeg er overbevist om, at alle professionelle 
genkender oplevelsen af, at afmagtsfølelserne 
forsvinder i det øjeblik, hvor det lykkes at være 
en reel hjælp for de mennesker, som man sam-
arbejder med. En reel hjælp er, når man lykkes 
med at hjælpe et andet menneske med de pro-
blemer, som mennesket selv oplever at have. De 
gange, hvor man hjælper et andet menneske, 
mærker man en næsten berusende magtfølelse 
af at lykkes med sit fag. Dén magtfølelse er den 
sunde måde at dæmpe afmagtsfølelserne på.

Problemet er bare, at man som professionel 
gang på gang oplever at stå i situationer, hvor 
man ikke kan forstå, hvor man ikke kan rumme, 
eller hvor man ikke kan hjælpe. Når fagligheden 
ikke slår til, eller når fagligheden ikke får plads, 
bobler afmagtsfølelserne frem, og så opstår 
risikoen for de forråede tanker og handlinger. 

Ondskabens psykologi
Joachim Meier: De fleste taler om uhensigts-
mæssige eller usunde handlemønstre. Men du 
vælger at tale om onde handlinger, hvilket for 
mange lyder voldsomt. Hvorfor insisterer du på, 
at vi skal tale om ondskab?

Dorthe Birkmose: Onde handlinger er et 
begreb for de handlinger, hvor man gør et 
andet menneske fysisk eller psykisk ondt. Når 
man afviser, straffer, latterliggør, ydmyger 
eller ignorerer et andet menneske, så gør man 
det menneske ondt. Også selvom man havde 
de bedste intentioner. Også selvom man kom 
til at gøre det, fordi man forsøgte at passe på 
sig selv. Også selvom det skete af ren og skær 
tankeløshed. 

Forskning i ondskabens psykologi har fundet 
frem til, at vi mennesker gør hinanden ondt 
af netop de tre årsager: Idealisme (fordi vi 
kan tro, at vi ved, hvad der er bedst, kan vi 
gøre andre ondt i forsøget på at hjælpe dem); 
egoisme (fordi vi kan få brug for at beskytte 
os selv, kan vi gøre andre ondt) samt tankeløs-
hed (fordi vi ikke altid når at tænke på, hvad 
vores handlinger betyder for andre, kan vi gøre 
andre ondt). 

Joachim Meier: Hvilke reaktioner møder du, 
når du taler om ondskab og onde handlinger i 
kontekst af professionelt hjælpearbejde?

Dorthe Birkmose: Jeg har fået en del kritik for 
at tale om onde handlinger, og kritikken er 
berettiget. Det er for svært og for smertefuldt 
at skulle tale om onde handlinger i forbindelse 
med sig selv. Jeg har ikke længere en ambition 
om, at professionelle skal komme til at drøfte 
egne onde handlinger. Min ambition er nu, at 
professionelle vænner sig til at tale om forråel-
sesrisikoen på lige linje med stress-risikoen. 

Både stress og forråelse er risici i arbejdet 
med mennesker, der har brug for profes-
sionel hjælp. Men selvom jeg ikke tror på, 
at professionelle kan lære at udholde at tale 
om egne onde handlinger, så vil jeg fortsætte 
med at tale og skrive om onde handlinger. Mit 
fokus er de krænkelser, som børn, borgere og 
pårørende udsættes for af professionelle, og 
de krænkelser gør ondt. Som nævnt tidligere 
tror jeg ikke på, at der er noget vundet ved at 
omskrive virkeligheden med positive begreber.
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Onde mennesker eller 
handlinger?
Joachim Meier: I din bog Når gode mennesker 
handler ondt skelner du, som titlen lader forstå, 
mellem mennesker og handlinger. Du argu-
menterer for, at mennesker ikke nødvendigvis 
er onde blot fordi, at de udfører onde handlin-
ger. Hvorfor mener du, det er vigtigt at skelne 
mellem mennesket og dets handlinger? 

Dorthe Birkmose: Det er ikke i orden, at pro-
fessionelle latterliggør, afviser, straffer eller 
ignorerer et andet menneske, og derfor er 
der handlinger, som jeg mener skal fordøm-
mes som onde. Men jeg ønsker under ingen 
omstændigheder at fordømme den enkelte 
professionelle. Jeg tror på, at vi alle sammen 
gør det så godt, som vi overhovedet kan. Vi 
ønsker at være gode mennesker, og vi ønsker 
at hjælpe hinanden. 

Desværre er de gode intentioner ikke nok til at 
sikre, at vi undgår at lave fejl, og at vi undgår at 
reagere i afmagt. Det er vigtigt for mig at kunne 
fordømme handlingen og samtidig have fuld 
forståelse for det menneske, der udførte den. 
Selvfølgelig skal man som professionel tage 
ansvar for sine handlinger, men blot fordi man 
laver fejl, så er man ikke et fejlagtigt menneske. 
Og blot fordi man gør et andet menneske ondt, 
så er man ikke et ondt menneske. Man er bare 
et menneske.

Tegn på forråelse
Joachim Meier: Når man selv er en del af en 
kultur, kan det være svært at bevare en sund 
dømmekraft og vurdere, om der er forråelse på 
spil i ens egen praksis. Er man overhovedet i 
stand til at identificere forråelse, hvis man selv 
er en del af kulturen? 

Dorthe Birkmose: Det er svært. Nogle gange 
kan det være umuligt at indse, så længe man 
står i situationen. Mange erfarne professionelle 
kender til, at man først 10-15 år senere, når man 
er et helt andet sted i sit liv, kan tænke tanken 

om, at man vist engang var med til noget, som 
ikke var godt. Det er en angstprovokerende 
erkendelse at skulle tænke tanken om, at man 
er en del af noget, der krænker andre menne-
sker. 

Desuden kan man komme til at tro på andres 
fortællinger om, at netop denne måde at 
behandle et andet menneske på er i orden. For 
at kunne holde sig selv ud kan man legitimere 
den krænkende handling ved at lave en fortæl-
ling om, at krænkelserne er nødvendige, helt 
på sin plads eller måske endda gode. Når man 
overbeviser sig selv om, at onde handlinger er 
moralsk acceptable, er man nået den sværeste 
grad af forråelsen. Legitimeret forråelse er en 
moralsk slitage, hvor man mister grebet om, 
hvad der er rigtigt og forkert at gøre mod andre. 
Legitimeringerne muliggør gentagelser, og 
chancen for at opdage forråelsen bliver begræn-
set til et absolut minimum. 

Joachim Meier: Det er altså vanskeligt at spotte 
forråelsen i sin egen praksis, fordi man ikke kan 
se sig selv og sin kultur på afstand, men også 
fordi man vil have tilbøjelighed til at forsvare sig 
mod erkendelsen af, at man gør andre menne-
sker ondt. Er der alligevel nogle tegn, som kan 
være hjælpsomme at kigge efter, hvis man er 
villig til at identificere forråelse i sin egen prak-
sis og kultur?

Dorthe Birkmose: Hvis vi vil gøre noget ved for-
råelsen, når den dukker op, kræver det, at vi er 
i stand til at opdage den. Derfor er spørgsmålet 
om faresignaler centralt. Og jeg tror, at man 
på de enkelte arbejdspladser bør udarbejde en 
liste over de faresignaler, som man bør være 
særlig opmærksom på. Set i bagspejlet bør 
man spørge sig selv, hvilket sprogbrug, hvilken 
humor, hvilke indsatser, hvilke stemninger og 
hvilke handlinger, der hos os kan være et tegn 
på, at forråelsesprocessen er i gang. 

Faresignalerne kan være meget forskellige. 
Det kan være lige fra mange sygemeldinger til 
hyppige latterbrøl med for skinger tone. Lige fra 

   December 2017 / Januar 2018 – 9



jævnlige omstruktureringer til umenneskelig-
gørelse af en bestemt borger. Lige fra tavshed 
til lange talestrømme om egen fortræffelighed 
og fejlfrihed. Lige fra intens styring og kontrol 
til laissez faire. Og det kan være lige fra flere 
fysiske magtanvendelser som tegn på konflik-
toptrapninger til færre fysiske magtanvendelser 
som tegn på, at man enten har fået kuet bor-
gerne eller ikke længere registrerer magtanven-
delserne. 

Det mest klokkeklare faresignal er et negativt 
sprogbrug. Så snart forråelsen vinder indpas i 
ens tænkning, bliver et negativt ordvalg logisk. 
Samtidig er negativ tale med til at accelerere 
forråelsen både hos den, der taler og den, der 
lytter til de negative fortællinger. 

Et andet centralt faresignal er mistro. Når en 
gruppe bliver afmægtig, vil mistroen let komme 
til at dominere gruppens tænkning. På kort sigt 
kan forenklede fjendebilleder dæmpe afmagts-
følelserne, da mistro er let at forholde sig til, 
og da fællesskabet i gruppen styrkes af at være 
truet udefra. Men på længere sigt vil mistro 
og negativt sprogbrug øge frustrationerne og 
afmagten i gruppen.

Der er endvidere de faresignaler, som man som 
den eneste har adgang til. De er de faresignaler, 
som man registrerer som det fysiske ubehag, 
der følger med moralske kvaler, dårlig samvittig-
hed, skyld og skam. Når man gør andre ondt, så 
kan man – hvis man har overskuddet og modet 
til at mærke efter – mærke gnavende, urolige, 
isnende, brændende, ruminerende eller kvæ-
lende fornemmelser af, at noget er galt. Disse 
faresignaler bør man tage meget alvorligt. 

Det onde sker, når vi intet gør
Joachim Meier: Hvordan mener du, at vi bedst 
muligt sikrer, at gode mennesker handler godt 
og ikke ondt?  

Dorthe Birkmose: Forråelsen vil altid være en 
risiko, idet afmagtsfølelserne altid vil være 

en del af arbejdet. Men vi kan prøve at være 
opmærksomme på, at der er krænkelser, der 
gør mere ondt end andre. De enkeltstående 
forråede reaktioner er jeg knap så bekymret for. 
Jeg møder stor forståelse blandt børn, borgere 
og pårørende for, at professionelle indimellem 
reagerer afmægtigt i en svær situation. 

Jeg bekymrer mig derimod for de systematisk 
gentagne forråede handlinger, som professio-
nelle er blevet enige om at legitimere. En ung 
kvinde fortalte mig om hendes tid på et psykia-
trisk bosted, hvor personalet tit grinte af hende. 
På et tidspunkt mobiliserede hun mod til at 
sige, at hun ikke kunne lide det, og at de skulle 
lade være. De reagerede med at sige, at hun 
da skulle kunne klare noget sjov, og at det var 
vigtigt for hendes sociale udvikling, at hun lærte 
ikke at være nærtagende og sart. De fortsatte 
derpå ufortrødent med latterliggørelserne. 

Dét, der er ødelæggende for den unge kvinde, 
er, at hun står helt alene overfor en overmagt, 
der afviser hendes oplevelse og endda påbe-
råber sig retten til fortsat at krænke hende. Når 
hun gentagne gange krænkes af professionelle, 
er det kun et spørgsmål om tid, inden hun kon-
kluderer, at krænkelserne må være retfærdige, 
og hun derfor ikke er mere værd som menneske. 

Et kendt citat fra Mahatma Gandhi lyder: ”Det 
onde sker, når gode mennesker intet gør”. For-
råelsen blandt professionelle ville ikke kunne 
udvikle sig til systematiske gentagne krænkel-
ser, hvis blot andre professionelle var i stand til 
at sige fra. Det kunne være nogle af de direkte 
involverede, men det kunne også være nogle af 
dem, der har en fornemmelse af, at der foregår 
noget, som ikke er i orden. 

Kampen mod forråelse
Joachim Meier: Hvor mener du helt konkret, vi 
bør begynde i bekæmpelsen af forråelse?

Dorthe Birkmose: Med den faglige ledelse! 
De ledere, der har størst direkte indflydelse 
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på bekæmpelsen af forråelse, er de faglige 
ledere. Faglig ledelse udføres af de ledere, der 
er tættest på medarbejderne. De faglige ledere 
spiller en afgørende rolle for at holde fast i, at 
borgere og pårørende mødes med ordentlig-
hed i samtlige situationer.  Det kræver, at de 
faglige ledere er i stand til at gøre medarbej-
derne opmærksomme på, når der sker noget, 
som ikke er i orden – og til efterfølgende at gå i 
dialog om, hvad der skal til for at forhindre, at 
det sker igen. 

Faglige ledere behøver ikke at være dem, der 
er dygtigst i praksis, men det er ikke nok at 
have dygtige medarbejdere, og det er ikke nok 
at vide en masse om ledelse. Faglige ledere 
bør løbende opdateres på viden indenfor deres 
specialområder og modtage faglig supervision. 
Hvis faglige ledere sakker bagud på specialvi-
den, kan de ikke fungere som sparringspart-
nere, og uvidende ledere risikerer at komme til 
at stå i vejen for den faglige indsats. 

For at de faglige ledere kan udføre deres 
arbejde, kræver det også en del af deres 
ledelse. Der findes decideret livsfarlig ledelse, 
hvor ledere taler om anerkendelse og tillid, 
men i praksis udøver kontrol og styring. Det 
livsfarlige opstår, når et alt for stort ansvar hav-
ner hos den enkelte, der kommer til at arbejde 
hårdere, end kroppen kan holde til. Der kan 
være fare på færde i en organisation med top-
styring, da der er risiko for alt for lydige med-
arbejdere og alt for selvsikre ledere. Derudover 
findes der organisationer med mange leder-lag, 
hvor det er svært at vide, hvem der leder hvad; 
organisationer der omstruktureres hvert andet 
år, samt organisationer hvor faglige ledere står 
alene med ledelsesansvaret for 75-100 med-
arbejdere, der arbejder på alle tider af døgnet. 
I disse organisationer har faglige ledere ikke 
en chance for at udføre deres arbejde med at 
sørge for, at fagligheden fylder mere end for-
råelsen.

Joachim Meier: Hvad med medarbejdernes 
ansvar i at bekæmpe udviklingen af forråelse? 

Dorthe Birkmose: Som professionel har man 
et ansvar i det øjeblik, at man har en viden om, 
at der sker noget, som ikke er i orden. Det kan 
synes uretfærdigt, at man har et ansvar, bare 
fordi man overhørte en forrået samtale mellem 
kolleger, eller fordi man opsnappede en under-
kuet reaktion hos en borger. Men viden forplig-
ter. 

Det samme gør magt. Derfor har ledere et større 
ansvar end medarbejdere. Ledere kan dog 
kun tage ansvar for dét, som de ved. Jo større 
afstand der er mellem en leder og medarbejder-
nes praksis, desto mindre viden har lederen om, 
hvad der reelt sker i praksis. Ofte bliver andre 
nødt til at informere lederne om, hvilke kolleger 
der ikke udfører deres hjemmebesøg, hvilke kol-
leger der råber af beboerne, samt hvilke kolleger 
der bruger mere fysisk tvang end nødvendigt 
på afdelingerne. Og det er meget vanskeligt at 
skulle gå til en leder for at ”sladre” om sine kol-
leger. Når lederne endelig får den slags informa-
tioner, står og falder den videre proces med den 
enkelte leders mod og mentale overskud. 

God faglig ledelse handler om at undgå at 
individualisere problemerne til at handle om 
en enkelt medarbejder. Forråelse er et kollek-
tivt problem. Faglige ledere bør derfor – sam-
men med medarbejderne – finde ud af, hvilke 
afmagtsfølelser der ligger til grund for forråel-
sen. Medarbejderne og den faglige leder bliver 
nødt til at identificere de konkrete afmagtssitua-
tioner for at kunne arbejde med at finde faglige 
alternativer til forråelsen. 

Der findes ikke en let løsning på et komplekst 
problem som forråelse. Men der findes løsnin-
ger. Bekæmpelsen af forråelse består i at finde 
de konkrete faglige alternativer, der for den 
enkelte professionelle – og for hele gruppen – 
opleves som mindst lige så afmagtsdæmpende 
som forråelsen selv. 

Samtalen mellem Dorthe Birkmose og Joachim 
Meier har fundet sted som mailkorrespondance 
over efteråret 2017.
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IBG er den interaktive oplagstavle der styrker selvhjulpenhed 
 
IBG er en interaktiv kommunikations-platform til mennesker med særligt behov for brugervenlige og sociale it-
løsninger. IBG giver borgerne overblik over dagligdagens informationer, ressourcer og aktiviteter på en overskuelig 
og aktiverende måde, uanset hvor de er.  IBG anvendes i mere end 15 kommuner.

IBG består af 11 moduler, der dækker dagligdagens vigtigste områder – tjenesteplan, madplan, aktiviteter, møder 
mm. IBG kan tilgås via IBG App’en fra borgerens mobile enheder – smartphone og tablet – og fra den store, interak-
tive skærm, der placeres centralt i borgernes fællesområde. Skærmen er samlingspunkt for borgere og personale 
og er en afgørende kilde til information og planlægning.

    Vil du vide mere om IBG?
    Ønsker I en dialog om IBG, så kontakt os på 3615 0520

     
    Faglig udviklingschef Jeppe Slot Stauning
    Kontaktansvarlig Jesper Seedorf Karlberg

Nu kan IBG købes til alle borgere i kommunen på attraktive vilkår
Med en kommunelicens kan kommuner tilbyde IBG til alle sine tilbud indenfor en bestemt forvaltning. En kom-
munelicens giver fri brug af IBG Basis-platformen, dette uden begrænsninger på antal af systemer/afdelinger, borg-
ere og medarbejdere, så din kommune kan få det fulde udbytte af IBG. Dette betyder også at den månedlige om-
kostning pr. borger kan komme helt ned til et niveau omkring 40 kr.

En kommunelicens tilbydes i en fordelagtig og simpel model og vil typisk være fordelagtig, når 30-45% af kom-
munens tilbud anvender IBG på standard-vilkår. Således vil de resterende 55-70% af kommunens tilbud være “om-
kostningsfri”. Vi hjælper jer med at få overblik over, hvornår økonomien i en kommunelicens bliver attraktiv, og I 
forvalter selv, hvordan økonomien fordeles på kommunens tilbud.

Tilbud på skærmpakke med “medium” skærm
Har I et mindre fællesrum kan størrelsen på en IBG Standardskærm være voldsom. En mindre skærm kan være svaret, 
og derfor tilbyder vi nu en komplet skærmpakke med en 43” touchskærm til en stærkt reduceret pris.
Tilbuddet gælder ved samtidigt køb eller tilkøb af en IBG-licens.

Kampagnepris gældende frem til 31.12.2017 , ekskl. moms og montage, kr. 19.500,-

=
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Simuleret praksis  
igennem spil
 
Af Jimmy Holm Olsen, markedschef og  
stiftende partner i Copenhagen Game Lab

Copenhagen Game Lab udvikler læringsspil som et alternativ til 
traditionel læring. Læringsspillene er specifikt designet til specielle 
situationer og er med til at løse virkelighedens problemer. De giver 
overblik, styrker refleksion, gør det uoverskuelige overskueligt og kan 
stille de spørgsmål, det ellers kan være svært at tage hul på.
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Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark 
ønskede at nedbringe og forebygge anvendel-
sen af tvang. Som et alternativ til traditionelle 
kurser, foredrag og temadage valgte de at få 
udviklet læringsspillet “Flashpoint”.

Det gjorde de, fordi læringsspil giver mulighed 
for dialog og vidensdeling på en måde, som 
traditionel læring ikke gør. Netop dialogen var 
afgørende for Regionen:

Gennem dialogen i spillet kan vi få sat 
gang i refleksionerne hos medarbejderne. 
Refleksionerne er vigtige, fordi de kan 
medføre, at vi begynder at gøre tingene 
anderledes, siger Gitte Vase, som var 
projektleder på tilblivelsen af spillet.

Ved at få lavet et spil får Psykiatrisygehuset 
mulighed for at italesætte alle de ting forbun-
det med tvang, der normalt er svære at få 
vendt. Det får de igennem spillets forløb, hvor 
de skal behandle arketypiske og varierende 
patienter og samtidig distribuere ressourcer og 
overkomme forhindringer. Ved i fællesskab at 
behandle patienter får spillerne mulighed for at 
dele deres faglighed med de andre deltagere i 
et jordnært miljø.

”Flashpoints” uformelle tilgang til et ellers 
svært emne er en af de positive oplevelser, 
som Mathilda Randris Andersen tager med sig 
videre. Hun har siddet som repræsentant for 
medarbejderne under udviklingen af spillet og 
siger om sin oplevelse med læringsspil:

Det er jo hverken undervisning eller eksamen 
det her. Men det får nogle gode snakke i 
gang og gør folk åbne overfor metoden.

Henning Grub Basballe, partner i Copenhagen 
Game Lab, var heller ikke ét sekund i tvivl om, 
at et spil kunne være med til at fremme fokus:

Et brætspil er ideelt, når du gerne vil 
fordre den gode samtale, fællesskab og 
handlingsrette vidensdeling. Du får kort 

sagt mennesker til at mødes og flytte sig 
sammen. Og det er jo det, man gerne vil 
med det her spil. Skabe et fælles sprog, dele 
viden og skabe en kulturændring.

Ovenstående er kun et enkelt eksempel på, 
hvad simuleret praksis igennem spil kan 
bidrage med. Vi har sammenfattet en intro-
duktion til læringsspil, der introducerer dig for 
læringsspil, og hvad de kan bruges til.

Simuleret praksis  
med læringsspil
Hvis læring skal fungere optimalt, er den nødt til 
at engagere og aktivt inddrage. Som et alterna-
tiv til traditionel sid-og-lyt-læring har spil som 
læringsværktøjer fået større opmærksomhed. 
Vi snakker ikke om normale bræt- og compu-
terspil – men om læringsspil. Læringsspil som 
er specifikt designet til specielle situationer. Det 
betyder, at der ikke findes ét læringsspil, der kan 
alt. I stedet er der en række spil-arter, der hver 
især er gode til forskellige emner og situationer. 
Spillet ”Flashpoint” er for eksempel udviklet 
med henblik på at nedbringe tvang i psykiatrien, 
men der findes spil udviklet om alt fra kliniske 
prioriteringer til ledelse af frivillige.

Når du tænker over spils natur, giver deres suc-
ces som læringsværktøjer rigtigt god mening. 
Spils fiktive miljøer gør det nemlig lettere at 
omstille teori til praksis. Dét motiverer delta-
gerne, som tydeligt kan se, hvad læringen kan 
bruges til. Derudover er spil fuldstændig risiko-
frie. Der bliver hverken gamblet med personlig 
økonomi eller professionelt ry.

Isabel Gindeberg, oversygeplejerske på Psy-
kiatrisk Afdeling Middelfart, er en af de mange, 
der har spillet ”Flashpoint”. Og for hende er 
det vigtigt, at man ikke bliver stillet i et dårligt 
lys, hvis tingene går galt:

Det er vigtigt, at vi legaliserer, at det er ok at 
begå fejl. Vi skal ikke slå hinanden i hovedet, 
men lære af de fejl, vi begår.
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Samtidig er læringsspil en platform for 
dialog og sparring, og det er nødvendigt for 
læring! To hoveder tænker jo som bekendt 
bedre end ét. Interaktionen betyder, at I 
lettere kan trække på hinandens faglighed 
og erfaringer.

Spil som værktøjer
Læringsspil kan bruges til læring og kompeten-
ceudvikling i rigtig mange situationer. Spillene 
er ikke selv drivkraft for udvikling, men de 
leverer de nødvendige byggesten. De styrker 
nemlig f.eks. motivation, fokus og refleksion, 
som alt sammen udvikler kompetencer.

Læringsspil er samtidig gode til at give overblik 
over svære situationer. Spil er designede ople-
velser, og når du rokerer spillebrikker og res-
sourcer, bliver det uoverskuelige overskueligt.

Det gode læringsspil
En tommelfingerregel for det gode læringsspil 
er, at deltagerne skal kunne relatere til scenari-

erne. På den måde kan læringen lettere bruges 
til at løse virkelighedens problemer. Derudover 
skal et godt læringsspil være bygget op om 
aktiv læring. Spillerne skal kunne forme deres 
egne valg og se hvilke konsekvenser, de har. 
Det vil helt automatisk motivere spillerne, fordi 
folk faktisk rigtig gerne vil være aktive delta-
gere i deres egen læring!

Almindelige fejl og  
hvordan de kan undgås
Selvom læringsspil som genre har rigtigt stort 
potentiale, er det ikke alle spil, der klarer sig 
lige godt. Når man designer læringsspil, er det 
vigtigt at kontrollere den interne konkurrence. 
Den må nemlig ikke tage overhånd. Hvis der 
kommer for meget fokus på, hvem der har flest 
point, forsvinder opmærksomheden fra, hvad 
der egentlig skulle læres.

Når dét så er sagt, er konkurrence i sig selv 
ikke en dårlig ting. Den motiverer og engagerer 
nemlig. Men i stedet for at konkurrere internt 
kan man konkurrere imod spillet. Det gør det 
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lettere at holde fokus, når du ikke skal bekymre 
dig om at vinde over de andre hold. På den 
måde er der ingen “tabere” i læringsspil, men 
bare nogen der vinder mere end andre.

Det er derudover vigtigt at få debriefet ordent-
ligt. Spil er nemlig super gode til at sætte skub 
i tingene, men ikke så gode til klare afslutnin-
ger. Derfor er det vigtigt at debriefe, så alle er 
på samme side. På den måde sikrer du også, at 
alle får mulighed for at udveksle erfaringer.

Derfor skal du  
bruge læringsspil
Du skal bruge læringsspil, fordi måden, vi 
lærer på, er ved at ændre sig. I dag er den 
gode læringsproces i langt højere grad styret 
af motivation, engagement og dialog – som 
læringsspil bygger på. Spilgenrens risikofrie 
miljø opfordrer til udforskning og egne erfarin-
ger, og det giver bedre læring!

Derfor er læringsspil en oplagt mulighed, hvis 
du vil sætte fokus på faglighed og kompetence-
udvikling.

Copenhagen Game lab er Danmarks 
føren de udvikler af læringsspil.

Hos os kan du få udviklet et skræddersyet 
spil, eller du kan vælge et af vores færdige 
spil “fra hylden”om bl.a. ledelse og sam-
arbejde.

Vi er eksperter i at udvikle spil i tæt sam-
arbejde med vores kunder, videnspartnere 
og eksperter.

Skal det være et analogt brætspil, eller  
skal det være et digitalt spil? Vi vejleder  
– du bestemmer!

Med andre ord vi sætter nye standarder 
inden for læring og adfærdsændring

Hvis du er nysgerrig på, om det er muligt  
at få udviklet et læringsspil, der dækker 
jeres behov, kan Jimmy Holm Olsen  
kontaktes på tlf. 61 26 95 90 eller på  
jimmy@cphgamelab.dk
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Sådan skaber du et  
stort commitment  
– på afstand
 
Af Niels Ibsen, forhenværende afdelingsleder i  
Region Midt, Specialområde Børn og Unge

Mange offentlige ledere genkender perioder, hvor jobbet har handlet 
mere om at holde ud end at holde af. Alligevel påtager mange sig 
opgaven og det endda med høj grad af personligt engagement, 
faglig dedikation og et ofte forbavsende lavt sygefravær. Hvorfor 
egentlig det? Region Midt, Specialområde Børn og Unge, giver her 
sit bud på opskriften til et stort commitment til organisationen blandt 
afdelingsledere.
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Økonomiadministrering! Kontinuerlig effektivi-
sering af fagspecialisering! Personaleledelse! 
Pyh, nutidens krav kan give sved på panden hos 
enhver offentlig leder.

Kravene lægger pres på den moderne leder og 
i særdeleshed mellemlederne, som i Special-
område Børn og Unge kaldes afdelingsledere. 
De befinder sig i forreste række med det ledel-
sesmæssige ansvar for, hvorvidt forventnin-
gerne til de højtprofilerede faglige resultater, 
der er til et regionalt specialområde, realiseres 
eller ej.

Afdelingslederens rolle har ændret sig. Hvor de 
førhen havde en Forstander i nærheden, står de 
i dag ofte alene i hverdagen og har en område-
ledelse, som geografisk er langt væk. Dette har 
betydet, at opgaverne og ledelsesrollerne har 
ændret sig.

Det handler om mennesker!
Samtidig, sammenlignet med det private 
arbejdsmarked, er den offentligt ansatte afde-
lingsleders privilegier, herunder den samfunds-
mæssige prestige, ofte begrænset. Dette til 
trods for at ansvaret er stort. Det handler om 
mennesker! Man kunne måske fristes til at sige; 
ét til tider utaknemmeligt job!

Alligevel vælger mange at påtage sig opgaven 
og det endda med det gode humør og de store 
ambitioner intakt det meste af tiden og et fagligt 
drive oftest udover det sædvanlige. Noget må 
skabe modvægt til de til tider tunge udfordrin-
ger, mange ledere ofte står overfor i en verden 
med effektivisering som nutidens altoverskyg-
gende mantra.

Nysgerrige på hvorfor?
Specialområde Børn og Unge befinder sig i den 
heldige situation at kunne bryste sig med en flok 
afdelingsledere i besiddelse af et stort commit-
ment; dels til organisationen og dels til ledelses-
opgaven.

Specialområdets øverste ledelse (områdele-
delsen) har været nysgerrige på at finde ud 
af, om det mest af alt blot er et spørgsmål om 
held, eller om der måske også ligger noget 
andet og forhåbentligt mere konkret tilgæn-
geligt bag?

Vi er dybt afhængige af at have kompetente 
og hårdt arbejdende afdelingsledere, 
udtrykker områdeledelsen.

 
Specialområde Børn og Unge

•  12 døgnafdelinger
•  2 interne skoler
•  1 specialbørnehave
•  Ca. 450 medarbejdere
•  152 normerede døgnpladser
•  54 normerede dagsbeskæftigelser

Afdelingslederne giver svar
I forfølgelsen på svar har det været nærliggende 
at sende spørgsmålet videre til de afdelingsle-
dere i Specialområde Børn og Unge, som det 
reelt set drejer sig om. Så det har vi gjort!

Vi vil gerne finde ind til opskriften på den 
enorme grad af commitment, som til trods for 
stormfulde perioder med meget komplekse 
ledelsesmæssige opgaver bliver ved med at 
være der år efter år efter år.

God ledelse af gode ledere
Afdelingslederne er blevet bedt om at svare 
under overskriften Hvad er god ledelse af gode 
ledere?

Fra områdeledelsens side har ønsket været at 
blive klogere på, hvad der er med til at skabe 
produktive betingelser for afdelingslederne, 
hvad skal der være tilstede for, at afdelingsle-
derne oplever nærvær fra odetmrådeledelsen på 
trods af store fysiske afstande?
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Samtidig foreligger der også en intention om 
at blive endnu bedre. Overskriften Hvad er god 
ledelse af god ledelse? afslører en værdsættende 
accentuering med udgangspunkt i den velfun-
gerende ledelsespraksis. Samtidig er der også 
udtrykt åbenhed overfor belysning af eventuelle 
skyggesider ved den aktuelle ledelsesstil og hele 
tiden et fokuseret mål om at blive endnu bedre.

Tilbagemeldingerne har gjort det muligt at 
sammenfatte nogle gennemgående temaer, 
der efterlader et troværdigt bud på nogle af de 
ledelsesmæssige præmisser, der giver et iøjne-
faldende commitment hos afdelingslederne i 
Specialområde Børn og Unge.

Fra papir til praksis
Tilbagemeldinger beretter om et specialom-
råde og en områdeledelse, der har formået at 
omsætte det trykte ord til levende praksis, at 
leve op til og gå forrest, når det handler om at 
omsætte vision og værdier til praksis.

Specialområde Børn og Unge arbejder med fire 
værdiord som organisatoriske rettesnore, der 
gælder på alle niveauer. Værdiordene er blevet 
revideret og forenklet over tid.

I den første version fremstår ordene med følge-
tekst, mens seneste udgave blot består af fire 
enkeltstående ord. Begge varianter fremhæves 
nedenfor, da områdeledelsens åbenhed overfor 
skyggebelysning bedre kan imødekommes ved at 
inddrage den udvidede variant.    

• Tillid frem for kontrol
• Medbestemmelse under ansvar
• Loyalitet overfor fællesskabet
•  Solidaritet i forhold til økonomiske  

prioriteringer

• Tillid
• Medbestemmelse
• Loyalitet
• Solidaritet

Frihed og indflydelse
Afdelingslederne oplever en betydelig grad af 
tillid i form af frihed og medbestemmelse omsat 
til reel og omfattende indflydelse på at kunne 
tilrettelægge arbejdet, hvad enten det drejer sig 
om faglige, strategiske, personalemæssige eller 
administrative anliggender såvel som person-
lige. Som opposition nævnes den mere strin-
gente koncerntænkning.

Afdelingslederne fortæller, at de fra områdele-
delsen ofte oplever en udtrykt anerkendende 
og værdsættende respekt for det faktum, at det 
er afdelingslederens ledelse, som står i for-
reste række i forhold til kerneopgaveløsningen 
på afdelingen, og som tilsvarende står først for 
skud.

Som én siger:

Der er en enorm respekt for, hvem det er, 
som tjener pengene i SBU, og som leverer 
ydelserne i forreste række.  

Det er nærliggende, at der dermed følger en 
stor organisatorisk gevinst udmøntet som com-
mitment til specialområdet, hvilket kan være én 
forklaringsmodel på, hvorfor mange afdelingsle-
dere går til opgaven med stort engagement.
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Brænde for eller brænde ud
Ovenstående skitserer, at afdelingslederen 
står med et åbenlyst stort ansvar for, hvorvidt 
afdelingen lykkes eller ej. Det giver en excep-
tionel personlig mulighed for at kunne gøre en 
mærkbar positiv forskel – dels for afdelingen 
og dels for nogle af samfundets mest udsatte 
mennesker.

Men tingene lykkes ikke altid!
På den ene side foreligger der som nævnt en 
oplagt chance for stor fagpersonlig tilfredsstil-
lelse. Modsat følger dog også risikoen for, at 
enkelte ledere – grundet kompleksiteten såvel 
som tyngden af udfordringer – vil kunne opleve 
perioder, hvor balancen mellem at brænde for 
og brænde ud sættes på spidsen.

Åben og ærlig dialog
Hvordan får områdeledelsen tidsnok indblik i 
de erfaringer, den enkelte afdelingsleder gør 
sig, hvad enten der er tale om positive eller 
negative erfaringer, hvis ikke gennem kontrol?

Svaret må ligge i den åbne, ærlige, konstruk-
tive og regelmæssige dialog afdelingsleder 
og områdeledelse imellem. Her bliver tillid en 
væsentlig kvalitet.

Afdelingslederne skal have tillid til, at de kan 
have en åben, ærlig og konstruktiv dialog med 
områdeledelsen, hvilket i særdeleshed står sin 
prøve, når tingene ikke går som ønsket.

Det italesættes, at det er okay at begå fejl, og 
lederne erfarer, at der er hold i dét løfte.

Som én afdelingsleder udtaler:

Områdeledelsen finder altid plads i den i 
forvejen godt bookede kalender til at høre 
om nyopståede idéer, uanset graden af 
deres crazyness, og der lyttes altid med 
åbne og nysgerrige ører samtidig med, 
at der stilles afklarende og uddybende, 
befordrende såvel som udfordrende 

spørgsmål. Jeg har tidligere oplevet, 
hvordan en ledelse lynhurtigt kan skyde 
en ballon ned i stedet for at hjælpe med 
at sende den videre op. Det sker ikke her. 
Jeg får lov og hjælp til at udleve mit fulde 
potentiale.

Det opleves også, at der kommer en opringning 
eller en aftale i kalenderen, hvis en afdelingsle-
der i en periode er ekstra presset, også selv om 
der ikke er blevet bedt om det.

Opbakning og optimisme
 
En anden fortæller:

Vi kan have en åben og respektfuld dialog 
om stort og småt, og der er en stor tro 
på, at jeg kan lykkes som leder, indtil det 
modsatte er bevist. Samtidig oplever jeg 
ikke, at magtforskellen imellem os fylder 
særlig meget, det gør det faglige derimod. 
Jeg møder opbakning og optimisme til at 
afprøve nye innovative ideer.

Citaterne understreger, hvordan god ledelse af 
gode ledere i høj grad er baseret på den vel-
lykkede dialog som tæt følgesvend til den høje 
grad af frihed til at forvalte egen ledelsesprak-
sis på afdelingen – og det ansvar, som følger 
med.

Forskellighed iblandt ledere
Flere afdelingsledere påpeger også behovet 
for, at områdeledelsen er i stand til at justere 
dialogen alt efter, hvem der sidder på den 
anden side af bordet.

Flere afdelingsledere beskriver, hvordan der 
på en række områder kan være forholdsvis 
stor forskel på, hvordan de hver især er som 
personer og som afdelingsledere. I forlængelse 
heraf understreges vigtigheden af, at område-
ledelsen skal have et grundigt kendskab til hver 
enkelt afdelingsleder. Dels til deres personlig-
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hed og dels til deres ledelsesstil og differen-
tiere ledelsesdialogen derefter.  

Loyalitet og solidaritet
Afdelingsledernes særlige commitment knyt-
ter sig i særdeleshed til de sidste to værdiord 
loyalitet og solidaritet.

I forlængelse heraf fremhæver nogle afdelings-
ledere, at evnen til at kunne sige forpligtende 
ja også afhænger af områdeledelsens evne 
til at rammesætte og definere forståelsen af 
specialområdet som organisation for dermed 
at underbygge alvoren eller tyngden ved de 
forskellige præciseringer.

For at sige ja skal der være klarhed over, hvad 
der siges ja til! Her er der både tale om over-
ordnede ledelsesmæssige organisatoriske valg 
af tværgående specifikke faglige tilgange samt 
forventninger til overordnet vision, mission 
såvel som ambition.

Områdeledelsen udtrykker det således:

Ramme og retning skal være klar, men 
om der vælges den ene eller den anden 
retning i rundkørslen er ikke væsentlig. Det 
væsentlige er, at vi rammer samme punkt 
til slut. Samtidig er det væsentligt, at vi 

som specialområde har en administration, 
som understøtter det den enkelte afdeling 
har brug for. 

Oplevelse af mening
Resultatet af et sammenhængende hele af 
ovenstående skaber en oplevelse af mening, 
som en væsentlig ingrediens i opskriften på 
tilfredse og højtydende afdelingsledere for ikke 
at glemme implementering i al almindelighed.

Her er det interessant, at afdelingslederne på 
den ene side sætter umådelig stor pris på den 
store grad af autonom frihed, de hver især 
råder over i forhold til de respektive afdelinger, 
og samtidig efterspørger en tydelig og afstemt 
ramme indenfor hvilken, friheden kan og skal 
forvaltes.

Her har vi måske endnu en gang fat i et 
levende bevis på, at specialområdet har for-
mået at realisere de skrevne værdier i levende 
praksis, medbestemmelse under ansvar.  

En skriver: 

Målbilledet skal være klart, og det skal 
sikres, at alle har en klar fornemmelse 
af og forstår arbejdsopgaverne. Det 
skal sikres, at organisationen hele tiden 
arbejder i rette, den besluttede, retning. 

Fire operationelle vinkler
Afdelingsledernes svar på Hvad er god ledelse 
af god ledelse? belyser nogle operationelle 
vinkler på ledelse af ledelse, som kan virke 
befordrende for, og som kan bruges til at 
forklare det oplevede trivsels- og eftertragtede 
funktionsbillede hos afdelingslederne i Special-
område Børn og Unge.

• Tillid til ledelsesmæssig frihed  
• Befordrende dialog
• Differentieret ledelse
• Tydelig ramme og retning
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Supervision og  
”Lovende Praksis”
 
Af Jakob Hassing Pedersen,  
Supervisionshuset

Nye strategiske supervisionsmetoder gør det muligt at realisere overordnede 
visioner, mål og værdier i socialt arbejde. I denne artikel løftes sløret for, 
hvordan supervision kan støtte udviklingen af ”Lovende Praksis”, som 
Socialstyrelsen og SFI har sat på dagsordenen.

Om Jakob Hassing Pedersen
Jakob Hassing Pedersen er cand.psych. og partner i Supervisionshuset, som er en konsulentvirksomhed, 
der tilbyder supervision og lignende ydelser inden for det sociale og pædagogiske område typisk med 
fokus på faglig og organisatorisk udvikling. Han er forfatter og medforfatter til en række artikler og bøger 
om supervision og læreprocesser og er redaktør af bogen ”Supervision i et organisatorisk perspektiv”, 
som udkom i 2016.
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Hvordan skabes der kvalitet i socialt arbejde? Det 
er vist det, man kalder et godt spørgsmål – med 
mange forskellige svar, afhængigt af hvad man 
lægger vægt på.

Ét af de rigtigt gode svar, der inden for de sidste 
par år er kommet, er ”Lovende praksis”, som 
Socialstyrelsen og Det Nationale Forsknings-
center for Velfærd (SFI) har udviklet. Det er en 
tilgang, der indkredser, hvilke elementer der er 
vigtige for at sikre kvalitet og forandring i arbej-
det med udsatte borgere på tværs af målgrupper, 
og som gør sig gældende uanset hvilke metoder 
og koncepter, der i øvrigt bliver anvendt – blot de 
lever op til de kriterier, som ”Lovende praksis” 
består af. Det er med andre ord en tilgang, som 
betoner fagligheden som noget meget væsentligt 
i arbejdet for og med mennesker.

Når vi i Supervisionshuset synes, at ”Lovende 
praksis” indeholder væsentlige tanker om, hvad 
der er kvalitet i arbejdet for og med mennesker, 
skyldes det, at begrebet passer som hånd i hand-
ske med faglig refleksion og læring fra praksis, 
som supervision jo i høj grad handler om. Både 
”Lovende praksis” og supervision skal under-
støtte kvalitet og udvikling i arbejdet. Samtidig 
lægger vi i termen ”lovende” en hensigt om hele 
tiden at ”være på vej” – altså et proces-redskab, 
som går ud på, at man som fagprofessionel gør 
sit bedste og bestræber sig på at udvikle sin prak-
sis, vel vidende at arbejdet ikke kun består i resul-
tater, men nok så meget handler om processer.

Navigation og udsigtspunkter
De 11 elementer, der indgår i programmet, 
handler bl.a. om at arbejde ud fra valid viden 
og teori, at forfølge relevante mål, at sikre 
faglig refleksion, som understøtter arbejdet, at 
udvikle professionelle relationskompetencer, at 
arbejde tilpasset med hver enkelt borger samt at 
beskrive, monitorere og følge op på den praksis, 
der til enhver tid er i gang. 

Jeg går her i dybden med seks af elementerne, 
som jeg udfolder noget mere for at vise, hvordan 

der kan skabes en meningsfuld kobling mellem 
”Lovende praksis” og supervision.

Beskrivelse
Supervisionen kan sætte fokus på, hvordan 
praksis i den pågældende institution bliver 
beskrevet og formidlet til borgerne. Hvad 
betyder beskrivelsen konkret for borgerne, 
og hvad kan de forvente, der bliver gjort? Og 
hvad betyder beskrivelsen for det, medarbej-
derne gør, og hvordan kan de udvikle deres 
praksis inden for de givne rammer? Det er en 
dialog, som både kan tages helt konkret med 
afsæt i borger-cases, men også på et mere 
generelt plan. Meningen er, at supervisionen 
understøtter sammenhængen mellem beskri-
velse, mål og handling.

Mål
Netop mål er et væsentligt omdrejningspunkt 
i både ”Lovende praksis” og i supervision. 
Vi skal i supervision kunne tale om klare, 
relevante og meningsfulde mål for borgeren, 
og vi skal kunne gøre ”vejen mod målet” 
til genstand for faglig – og somme tider 
tværfaglig – refleksion. Hvordan begrunder 
medarbejderne givne mål for borgeren? 
Hvordan ser borgeren mon selv målet, hvis 
hun blev spurgt? Hvilke forhindringer vil 
der kunne være for at indfri målet, og hvor-
dan samarbejdes der med borgeren – og i 
det professionelle samarbejde – om målet? 
Spørgsmål, som supervisor kan arbejde ud 
fra i en dialogisk undersøgelse sammen med 
medarbejderne.

Overførbarhed
Her kan der ligge vigtig læring for det meste 
arbejde inden for det sociale felt. Og også 
i supervisionen kan det være relevant at 
tale om, hvordan handlestrategier og nye 
forståelser, der dukker op, kan overføres fra 
arbejdet med én borger til arbejdet med en 
anden. Her er udgangspunktet nok, at selv 
om ”alle borgere er forskellige”, kan det give 
mening at sætte fokus på lighederne imellem 
opgaverne. Der vil altid være noget enestå-
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ende i én opgave – hvilket i sig selv kan være 
væsentligt at undersøge – men det udelukker 
ikke, at medarbejderne kan lære af lighederne 
på tværs af opgaver, så der på et generelt 
plan bliver arbejdet med at øge kvaliteten – så 
ikke tilfældigheder, men en kvalificeret, sam-
menhængende indsats bliver afgørende rent 
fagligt.

Faglig refleksion
Supervisionens eksistensberettigelse er i høj 
grad faglig refleksion! Men faglig refleksion er 
mere end supervision. Det er alle de dialoger 
og overvejelser, som finder sted i hverdagen. 
Supervisionen skal understøtte og kvalificere 
medarbejdernes refleksioner, så der kommer 
retning på dem. I supervision kan vi tale om, 
hvornår, hvordan og hvorfor medarbejde-
ren – eller medarbejderne – med fordel kan 
anvende faglig refleksion i en udfordrende 
opgave. Hvis faglig refleksion er svaret, hvad 
er så spørgsmålet? For at fremme en lovende 
praksis må der lægges stunder ind i arbej-
det, hvor medarbejderne kan reflektere over, 
hvorfor de gør, som de gør og dermed både 
blive klogere på praksis og om muligt ændre 
det, de gør.

Relationelt samarbejde
Supervision skal understøtte det relationelle 
samarbejde. Vi taler i supervision om hvilke 
kompetencer, der er gode at have med sig – 
og måske ligefrem nødvendige – i et udfor-
drende samarbejde med eller om borgeren. 
Hvordan kan der arbejdes konstruktivt 
sammen netop om denne opgave eller disse 
målsætninger? I supervision går vi i dyb-
den med at undersøge, hvad der sker i de 
forskellige samarbejdsrelationer, og hvor-
dan medarbejderne positionerer sig bedst 
muligt for at styrke effekten af indsatsen og 
samarbejdet.

Opfølgning
Sker der det ønskelige i arbejdet med en 
borger? Hvis ikke kan det give mening – også 
gennem supervision – at sætte fokus på, hvor-

dan der løbende bliver fulgt op på den eksiste-
rende praksis, og hvordan den kan tilpasses, 
så der skabes kvalitet trods de udfordringer 
og forhindringer, der måtte opstå undervejs. 
Skal der for eksempel formuleres nye mål for 
indsatsen – og i så fald, hvorfor og hvordan? 
Hvordan inddrages borgeren – og evt. samar-
bejdspartnere – i denne opfølgning? I super-
vision kan der arbejdes med cases over tid, 
så det bliver muligt at studere udviklingen og 
effekten af de justeringer, der finder sted. Vi 
arbejder ud fra, at selve opfølgningen er med 
til at skabe kvalitet i arbejdet.

Som det forhåbentligt fremgår, kan de elemen-
ter, som ”Lovende praksis” består af, bidrage 
til kompetenceudvikling, når der arbejdes 
fokuseret med dem. For blot at tage det sidste 
element, opfølgningen, som eksempel er der 
gode muligheder for at arbejde med de fagpro-
fessionelles måde at forholde sig til opfølgnin-
gen på, så der skabes bevidsthed om, hvad den 
indebærer, hvorfor den er vigtig, og hvordan 
den er med til at udvikle en kompetence hos 
medarbejderen. ”Lovende praksis” kobler gen-
nem supervision erfaring, viden og færdigheder 
med praksis-refleksion, som bidrager til kompe-
tenceudvikling.

Alle elementer kan – afhængigt af konteksten og 
formålet – indgå i et hvert supervisionsforløb for 
medarbejdere – og evt. også ledere – inden for 
socialt arbejde. De 11 elementer og supervision 
er med til at etablere et helikopter-perspektiv 
på, hvad man ”har gang i”, og skaber mulig-
heder for navigation og udsigtspunkter både i 
den enkelte relation og mere alment i arbejdet 
med brugerne. ”Lovende praksis” kan lægges 
ned over supervisionen som en slags struktur 
eller guideline med vigtige punkter, som der kan 
tages fat på – fra et ledelsesmæssigt perspektiv 
eller fra den enkelte medarbejders eller arbejds-
fællesskabets perspektiv. Udgangspunktet kan 
oplagt være, hvordan vi bliver klogere på prak-
sis, og hvordan vi udvikler praksis – hver for sig 
og sammen.
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”Lovende praksis” kan således udgøre en del 
af rammesætningen forud for igangsætning af 
et supervisionsforløb. Supervisor indkredser 
i samarbejde med ledelse og medarbejdere 
vigtige elementer, der skal sættes fokus på, så 
supervisionen kan understøtte den kvalitet, der 
ønskes i den pågældende institution. Supervi-
sionen kan derved tage udgangspunkt i fag-
ligheden og fra begyndelsen have et fokus på, 
hvad der er vigtigt i det brugerrettede arbejde. 
Der kan arbejdes eksplicit med ”best practise” 
ud fra de formulerede behov og målsætninger, 
som ledelse og medarbejdere finder vigtige – 
baseret på de erfaringer, de hidtil har gjort sig 
med målgruppen.

I Supervisionshuset ser vi ”Lovende praksis” 
som et godt skridt mod idealet om en velre-
flekteret praksis, der betoner faglighed, profes-
sionelt samarbejde og borger-fokus. ”Lovende 
praksis” fremhæver ikke blot vigtigheden af 
resultater, men også af de processer, der skal 
føre frem til dem. For vi ved jo, at processen 
er vigtig, når man arbejder for og med men-
nesker. Derfor ordet ”lovende” – fordi der ikke 
kan opstilles eksakte facitlister, men derimod 
godt begrundede kriterier for den indsats, der 
ydes.

Nyorientering inden  
for socialt arbejde?
Intentionerne med ”Lovende praksis” ser vi  
som værdifulde. Vi opfatter også Socialmini-
steriets og SFI’s tiltag som en nyorientering 
inden for tænkningen om socialt arbejde: At 
der ikke udelukkende skal arbejdes inden for 
en snæver opfattelse af evidens og målbarhed, 
men at forudsætningen for kvalitet beror på, 
hvordan den fagprofessionelle tænker, handler 
og samarbejder. 

”Lovende praksis” anerkender, at socialt arbejde 
foregår i et komplekst felt, og at det er vigtigt, 
at den fagprofessionelle får mulighed for at 
forholde sig reflekteret til sig selv, til andre og 
til effekten af den pågældende indsats. Der skal 

nok holdes øje med effekten af arbejdet, men 
relevansen og meningsfuldheden for beboeren 
eller brugeren skal der hele tiden være fokus 
på. Eller sagt på en anden måde: Ikke hvad som 
helst skal måles, og der skal ikke måles for blot 
at måle.

Supervision kan understøtte en lang række af 
de elementer, som opstilles i ”Lovende prak-
sis”. I Supervisionshuset betoner vi værdien af 
læring og udvikling af nye handlemuligheder, 
som fører til kvalitet, fornyelse og forandring 
i arbejdet. Derfor synes vi, at Socialstyrelsens 
og SFI’s arbejde er i fin overensstemmelse med 
vores egne opfattelser af, hvordan refleksion og 
faglighed går hånd i hånd.

Ved at sætte ”Lovende praksis” på dagsordenen 
kan der gennem supervision – og den øvrige 
reflekterede praksis-læring – arbejdes på at 
skabe større overensstemmelse mellem profes-
sionelle intentioner og mål på den ene side og 
handlinger og effekt på den anden. De over-
ordnede visioner og værdier, som institutionen 
arbejder ud fra, skal gerne vise sig helt konkret 
i det daglige arbejde. At skabe sammenhæng 
mellem, hvad der er vigtigt på det generelle 
plan, og hvad der gøres i hverdagen – på tværs 
af institutionen – er betydningsfuldt både for 
kvalitet, trivsel og samarbejde.

Vi er selv blevet inspirerede og er i gang med 
at udforske og udvikle vores egen ”lovende 
supervisions-praksis”, som i høj grad involve-
rer overvejelser om, hvori kvaliteten i super-
vision består, og hvordan vi til stadighed kan 
blive bedre til det, vi gør. Det er en spændende 
proces, som vi heldigvis aldrig bliver færdige 
med: Vi kan nemlig hele tiden udvikle os – gen-
nem dialog og refleksion, åbenhed og nysger-
righed. Det skylder vi dem, vi arbejder for – og 
os selv.

Læs om alle 11 punkter i ”Lovende praksis” på 
Socialstyrelsens hjemmeside socialstyrelsen.dk 
eller på supervisionshuset.dk/nyheder
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Få mere ud af  
din medicin
 
Af Søren Post, sundhedsfaglig chefkonsulent,  
cand.pharm, Type2dialog

Hvad skal medicinen gøre for dig? Mange borgere på botilbud landet over 
modtager på daglig basis en kompleks medicinsk behandling. Men hvordan 
understøtter medicinhåndtering og anvendelse af medicinpædagogiske 
metoder borgerens trivsel og udvikling i en socialpædagogisk verden? 
I denne artikel kan du blive klog på, hvordan medarbejdere og ledere 
kan arbejde systematisk og målrettet med at integrere medicin som en 
væsentlig del af praksis i sammenhæng med andre sundhedsfaglige tiltag og 
socialpædagogiske metoder. 
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Hvorfor arbejde med medicin?
Størstedelen af borgere på botilbud modtager 
dagligt medicinsk behandling, og det er botil-
buddets ansvar at sørge for korrekt og forsvarlig 
håndtering af medicinen. Personalet på botilbud-
dene har en essentiel rolle i at støtte borgere til at 
opnå en hensigtsmæssig og tilpasset medicinsk 
behandling. Medicin rummer nemlig potentialet 
til at understøtte borgerens trivsel og udvik-
ling, men mangelfuld håndtering og dialog om 
behandlingen i forhold til borgerens hele liv kan 
underminere store dele af det socialpædagogiske 
arbejde. 

De borgernære effekter af en kvalitetskultur i 
medicinhåndteringen er bl.a. bedre sundhed, 
forebyggelse af indlæggelser og mere velfunge-
rende borgere, men omfatter også potentiale for 
at understøtte borgernes rehabiliteringsproces 
og livskvalitet. Organisationen kan høste gevin-
ster i form af øget effektivitet, reduceret risiko for 
utilsigtede hændelser (UTH) samt bedre og mere 
sikre rammer for medarbejderne i medicinhånd-
teringen. 

En kompleks opgave
Type2dialogs analyser på området viser, at den 
gennemsnitlige borger på et botilbud modta-
ger 8-10 lægemidler dagligt. Medarbejderne 
giver medicinen til borgerne ca. 3 gange om 
dagen, og der er ofte tale om 2-4 forskellige 
måder at give lægemidlerne på – fx i tabletform 
eller som creme. Håndtering af flere forskel-
lige typer af lægemidler med flere forskellige 
indholdsstoffer stiller betydelige krav til med-
arbejdernes kompetencer, hvis de skal kunne 
sikre, at borgeren får det optimale udbytte af 
lægemidlerne og ikke oplever gener og ubehag 
i unødvendig grad. 

Alene ved at kigge på medicinhåndteringen 
på denne måde er det klart, at der er tale om 
en kompleks og krævende opgave, der fylder 
meget i hverdagen – for både borgere og med-
arbejdere. 

Den gennemsnitlige borger får:

•  Utallige lægemidler mod utallige indika-
tioner

•  10 forskellige lægemidler dagligt
•  Medicin 3 gange om dagen
•  3 typer af lægemidler, fx tabletter og creme
 
Kilde: Type2dialog.

Der er desuden dokumenteret en række udfor-
dringer i relation til medicinering og medicin-
håndtering på det specialiserede område (Medici-
nering i botilbud og øvrige tilbud til borgere med 
handicap. Patientombuddet. 2013). Hovedparten 
af botilbuddene på handicap- og psykiatriområ-
det har ikke fast tilknyttet sundhedsfagligt 
personale. Medicineringen varetages derfor af 
personale med anden faglig baggrund, og det er 
en af udfordringerne i forhold til at skabe sikre 
medicineringsforløb. Samtidig medicineres 
borgere på botilbud ofte af både speciallæger og 
almenpraktiserende læger, og kompleksiteten af 
deres medicinske behandling er typisk høj. Derfor 
er der stort behov for at skabe en sammenhæn-
gende medicineringsproces på tværs af faggrup-
per og sektorer. 

Medicineringsprocessen
En simpel medicineringsproces omfatter opgaver 
i relation til bestilling, opbevaring, medicinskema 
og dispensering, administration af medicin (hvor 
den gives til borgeren) og observation af medi-
cinens effekt. Hele denne proces er kapslet ind 
af instrukser, der beskriver konkrete opgaver og 
arbejdsgange for håndtering af medicin. Derud-
over skal al sundhedsfaglig behandling, herun-
der dispensering af medicin, administration og 
observation af medicinens effekt, dokumenteres 
i organisationens journalsystem. Dokumenta-
tionen kan være en tidskrævende opgave, men 
den er en af hjørnestenene i arbejdet for at sikre 
borgeren en god medicinsk behandling. 
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Figur 1. Illustration af medicineringsprocessen.

Dokumentationen er et lovkrav, men det er 
muligt at arbejde med dokumentation som et 
dialogredskab – både mellem borger og medar-
bejder og medarbejderne imellem på tværs af 
faggrænser og vagtlag. Dokumentation er med 
til at understøtte borgerens trivsel, og det er et 
fagligt rum for refleksion over både sundhedsfag-
lige og socialpædagogiske fokuspunkter. Doku-
mentationen kan med fordel udføres sammen 
med borgeren, og skal den skabe værdi, bør der 
være tydeligt fokus på dette arbejde. En struktu-
reret og tydelig indsats skaber en solid platform 
for, at alle medarbejdere kan følge arbejdet og de 
aftaler, der er indgået – både internt i organisatio-
nen og med eksterne samarbejdspartnere som fx 
læger.

Samarbejdet med læger  
og hospitaler
En væsentlig del af arbejdet med medicin er det 
tværfaglige samarbejde med læger. Ordination 
af medicin er lægens bord, men den daglige 
håndtering og observation af medicinens effekt 
sker på botilbuddene. Når medarbejdere giver 

borgere medicin, er det også deres ansvar at 
dokumentere medicinens effekt og sammen 
med borgeren at vende tilbage til lægen. Ofte 
vil medicinske behandlinger blive justeret over 
tid – både når nye skavanker opstår, når krop-
pens funktion ændres, fx med alderen, og når 
den socialpædagogiske indsats kan erstatte 
eller supplere medicinen. Den indsigt i borge-
ren, som personalet har og får i dialogen med 
denne, er ofte mere nuanceret end den, lægen 
kan opnå under en konsultation. Netop derfor 
skal medarbejderne være borgernes ”medicin-
ambassadører”. Medarbejderne ser og mærker 
borgerens tilstand og adfærd på daglig basis og 
er således i en kernerolle i forhold til at facili-
tere en relevant dialog med lægen. Dette kan fx 
gøres ved i samarbejde med lægen at udarbejde 
konkrete handlingsplaner for den medicinske 
behandling, så der fra start både er klarhed 
over, hvilken behandling borgeren modtager, 
hvorfor, hvordan og hvor længe. Særligt sidst-
nævnte er vigtigt, da det er med til at sikre, at 
der løbende er fokus på, at borgeren modtager 
den mest optimale medicinske behandling og 
ikke får medicin, der ikke er behov for. For at 
støtte medarbejderne i denne observation kan 
der fx afstemmes konkrete fokusområder med 

Medicinskabe,
FMK og 

dispensering
Opbevaring
og refleksionAdministrationMedicinskabe

og opbevaring
Bestilling,

modtagelse og  
kassation

Dokumentation

Instruktion
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behandlende læge. Det medvirker til at gøre det 
nemt og overskueligt for alle medicinhåndte-
rende medarbejdere at vide, hvad der skal rettes 
et specifikt fokus på. Et værktøj, der kan øge kva-
liteten af dialogen med lægen, er ISBAR. ISBAR 
er et systematisk redskab, der kan anvendes i 
kommunikation på tværs af organisationer og 
faggrupper, og som medvirker til at effektivisere 
og sikre relevant videndeling. Brugen af ISBAR 
er også med til at støtte lægens arbejde med at 
optimere og tilpasse borgerens behandling ud 
fra dennes hele livssituation.

ISBAR

 I  – Identificér dig selv og borgeren
S – Beskriv situationen
B – Beskriv baggrunden kort
A – Giv din analyse af situationen
R – Giv eller få et råd om problemet 

Kilde: Patientkommunikation.dk
 

 
Medicinpædagogik – det skal  
give mening for borgeren

En metode til at indgå i en mere systematisk og 
inddragende dialog om den medicinske behand-
ling er medicinpædagogik. For personalet er 
det en væsentlig opgave at støtte borgeren i at 
bruge medicin på en måde, der giver de bedst 
mulige betingelser for borgerens behandlings-
mæssige mål – samtidig med at medicinhånd-
teringen sker på en forsvarlig måde. Medicin-
pædagogikken arbejder ud fra, at man som 
medarbejder har redskaber og metoder til at 
støtte borgere til at mestre eget medicinforbrug, 
så medicinen bliver et middel i rehabiliterings-
processen og ikke et mål i sig selv. 

Medicinpædagogik medvirker til at sikre, at 
ellers gode, helhedsorienterede behandlings-
forløb ikke afbrydes af fx unødvendige indlæg-
gelser eller magtanvendelser, når der opstår 
konflikter eller andre udfordringer omkring 
medicinen. Dermed kan inddragelse af en pæda-
gogisk tilgang medvirke til at hindre uhensigts-
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mæssig håndtering og brug af medicin – både 
for borgeren og personalet. 

Socialstyrelsen har udviklet værktøjer, der kan 
støtte såvel borgere som medarbejdere i at 
opnå en bedre omgang med medicin. Et eksem-
pel herpå er medicindagbogen, hvori borgeren 
dagligt noterer effekt, bivirkninger eller andre 
relevante forhold omkring sin medicinske 
behandling. Dette udgør et grundlag for at give 
tilbagemeldinger til lægen om, hvorvidt behand-
lingen virker, om der er bivirkninger eller andre 
forhold, der skal justeres, fx hvordan medicinen 
indtages. En anden metode er forberedelse af 
konsultation med lægen. Har borgeren inden 
konsultationen reflekteret over, hvad udbyttet af 
lægekontakten skal være, fx hvilken information 
man vil have med derfra, kan konsultationen 
i højere grad tage udgangspunkt i borgerens 
ønsker og dermed give borgeren ejerskab over 
forløbet og behandlingen. Samtidig øger det 
muligheden for, at borgeren føler sig hørt og 
set. Dette fordrer, at borgeren ikke blot møder 
op hos lægen for at ”få fortalt”, hvordan den 
medicinske behandling skal tilpasses. Samlet 
set giver medicinpædagogik borgerne et større 
ejerskab for den medicinske behandling, sam-

arbejdet med læger bliver bedre, der ses færre 
episoder med medicinsvigt, færre konflikter i 
medicinhåndteringen og dermed større sam-
menhæng i indsatsen og bedre forståelse mel-
lem borgere og medarbejdere. 

 

Medicinpædagogik 

Medicinpædagogisk arbejde drejer sig om 
at understøtte en proces, hvor mennesker 
med psykiske vanskeligheder lærer at 
mestre deres eget medicinforbrug, så det 
bliver et middel, der hjælper dem med at 
komme sig.

Kilde: Socialstyrelsen
 

 
Utilsigtede hændelser skal være 
mere end bare indrapportering

Formålet med at indberette UTH er at skabe 
systematisk opmærksomhed og læring om de 
fejl, der kan undgås og derved forebygge, at de 
sker igen. Ofte ender indrapporterede UTH som 
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tavs viden på ledelsens bord og dermed usyn-
lige for resten af organisationen. Det medfører 
mangel på ejerskab, hvis en UTH blot ”sendes” 
afsted, uden at medarbejderne inddrages i det 
kvalitetsforbedrende arbejde. En model for 
at opnå vedvarende læring er en struktureret 
indsats, hvor hele organisationen inddrages i at 
analysere og udvikle på tiltag, der kan forbedre 
praksis. Dette kræver, at medarbejdere såvel 
som ledere med fast interval kigger kritisk på 
egen praksis for derigennem at designe, imple-
mentere og vedligeholde håndtering af medicin. 
Løsninger skal ofte tilpasses den lokale kontekst 
såvel som de enkelte borgeres liv, og det er 
væsentligt, at UTH omsættes til læring i praksis 
– både for at fastholde fokus på arbejdet med 
medicin, men også for at synliggøre succeser og 
vellykkede tiltag. 

Til trods for at der den seneste årrække har 
været øget fokus på medicinhåndtering og fore-
byggelse af UTH, er medicineringshændelser 
fortsat det område, hvor langt de fleste hændel-
ser sker. Derudover påpeger Sundhedsstyrelsen, 
at der ved tilsyn ofte opdages fejl og mangler 
vedrørende dokumentation, opbevaring og 
dispensering af medicin (Tilsyn med medicine-
ringen på landets botilbud og plejecentre. Sund-
hedsstyrelsen. 2012.). Dette afspejles ligeledes 
i fokusområder for Det Risikobaserede Tilsyn 
2017 og 2018, hvor medicinhåndtering udgør 
størstedelen af målepunkterne. 

 
 

Utilsigtede hændelser:

 66 % af alle UTH på det kommunale  
velfærdsområde er relateret til medicin

49 % af UTH sker i forbindelse med  
medicingivning

14 % af UTH sker i medicinskabet i forb-
indelse med opbevaring og dispensering  
af medicin

Medicineringsprocessen er en kompleks og 
krævende opgave, der bruges tid på hver dag på 
botilbud landet over. For at støtte op om borge-
rens hele liv er det nødvendigt at have fokus på 
både den psykosociale og den fysiske rehabilite-
ring. Det er muligt at designe og tilrettelægge 
mere hensigtsmæssige arbejdsgange, der både 
kan opfylde lovgivningens krav til praksis og øge 
effektiviteten og patientsikkerheden. Dette 
kræver, at både medarbejdere og ledere har mod 
på at arbejde systematisk og målrettet med at 
integrere medicin som en væsentlig del af 
praksis i sammenhæng med andre sundhedsfag-
lige tiltag og socialpædagogiske metoder. 

Type2dialog

Type2dialog er et konsulenthus med spe-
ciale i rådgivning, analyse og implemente-
ring af strategiske indsatser på velfærdsom-
råderne handicap, misbrug, socialpsykiatri, 
ældre og sundhed. Gennem 15 år har Type-
2dialog bistået offentlige og private organi-
sationer med kvalitetsudvikling med fokus 
på bl.a. rehabilitering, medicin, tværfaglig 
koordinering, demens og sundhedsfremme.
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Brug af Virtual Reality 
på Socialområdet
 
Af Torben Koue, daglig leder i Socialpædagogisk 
Center, Socialområdet, Rudersdal Kommune

I Rudersdal Kommune, Socialområdet, er det besluttet at gøre sig 
erfaringer og opnå viden med brug af Virtual Reality (VR) primært 
målrettet borgere med angstproblematikker. Blandt andet er der 
optaget videoer af forskellige situationer ved og i en bus, da netop den 
transportform kan være en barriere. Brugen af VR fordrer samtidig nogle 
etiske overvejelser.
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Velfærdsteknologi, hverdagsinnovation og 
samskabelse er sat på dagsordenen i hele landet. 
I Rudersdal Kommune, Socialområdet, er det 
besluttet at gøre sig erfaringer og opnå viden 
med brug af Virtual Reality (VR). Der arbejdes 
med 360 grader video-optagelser, der afspilles i 
VR briller. Formålet er at afprøve og implemen-
tere en teknologi, der vurderes at kunne bidrage 
til og løfte kerneopgaven på tværs af socialområ-
det. Der er en stor, men fortsat udviklende viden-
skabelig litteratur indenfor ”Klinisk VR” målrettet 
kognitive, psykologiske, bevægelse- og funkti-
onshæmmedes problemstillinger. Det er denne 
viden Rudersdal Kommune tager udgangspunkt 
i, når VR afprøves og implementeres. VR-baseret 
testning, træning, vurderinger og interventioner 
har været testet og afprøvet siden midt 90’erne, 
men det er først indenfor de sidste 2 år, at tekno-
logien er modnet, og prisen er faldet dramatisk. 
Det er en velfærdsteknologi, der er realistisk at 
investere i og med videnskabelige resultater, der 
viser effekt i forhold til målgruppen. 

 

Kerneopgaven i Socialpædagogisk Center er 
at skabe rum for borgerens udvikling, reco-
very og udfoldelse. Borgeren støttes altid i 
at vedligeholde erhvervede kompetencer og 
i at opsøge fællesskaber. 

 
Udvikling i tæt samarbejde  
med borgere
I Rudersdal Kommune er der valgt en emerge-
rende tilgang til VR, da det videnskabelige og 
empiriske grundlag for VR og 360 grader video-
optagelser på det sociale område ikke er specielt 
stort og ikke findes i en dansk kontekst. Tilgangen 
sker i et samspil med den danske virksomhed 
Khora VR, der har den tekniske kapacitet til at 
optage professionelle 360 grader videoer samt 
uddanne medarbejdere i at optage 360 grader 
videoer. Udviklingen sker i tæt samarbejde med 
borgere, der løbende bidrager med input og 
overvejelser, der påvirker tilgangen til VR. Den 
emergerende tilgang har også betydning for 
dialogen i organisationen, da medarbejderen har 

Aktivitets- og Kompetencecenteret i 
Rudersdal Kommune

Der er produceret 4 ens 360-grader video-
optagelser. 1) viser centeret uden menne-
sker. 2) viser centeret med få mennesker, 
der er filmet på lang afstand, mens 3) og 4) 
viser to mennesker tæt på, der fortæller om 
de enkelte aktiviteter i hvert rum først på 
dansk og siden på engelsk. 

Målet med optagelserne er, at borgere nem-
mere og mere levende kan få en indføring i 
Aktivitets- og Kompetencecenteret. Det kan 

gøres i det tempo, som den enkelte borger 
ønsker og idéen er, at det skal nedbryde 
forestillinger om huset, forberede borgeren 
til at træde ind i rummet og kunne være 
til stede på sin måde. Dermed bliver opta-
gelserne ét af mange redskaber, som den 
socialpædagogiske støtte kan læne sig op 
ad med henblik på at forløse kerneopgaven.

Udviklingen indenfor velfærdsteknologi 
går stærkt, og vi kan se, at Virtual 
Reality skaber mulighed for at løse 
kerneopgaven på nye måder. Vi er 
nysgerrige på mulighederne og de 
perspektiver, der åbner sig. Samtidig 
lærer vi en velfærdsteknologi bedre at 
kende, som vi ved former fremtidige 
generationer. Dette er en måde at få en 
bedre fornemmelse og forståelse for 
de problemstillinger og udfordringer, vi 
også vil stå i i de fremtidige år.

Lene L. Petersen. Centerchef. Socialpæda-
gogisk Center. Socialområdet. Rudersdal 
Kommune.
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stor, vigtig og vægtig viden samt erfaring inden-
for den socialpædagogiske støtte. Samtidig er 
det ikke nødvendigvis alle medarbejdere, der fin-
der de største åbenbaringer gemt i ny teknologi. 
Det er medarbejdere, der har arbejdet fysisk og 
konkret med eksponeringsterapi, og hvor de selv 
har støttet borgere gennem fysisk tilstedeværelse 
i den konkrete eksponeringssituation.  

 

Eksponeringsterapi

Eksponeringsterapi er en metode, der kan 
defineres som kriseterapi, der ofte anvendes 
til behandling af angst. Her er fokus på, at 
man skal tilvænnes de situationer, hvor  
man normalt oplever frygt eller angst, for  
at dæmpe eller helt fjerne disse følelser.  
Det sker ved, at personen udsættes – ekspo-
neres – for de ting, der skaber frygten eller 
angsten i et sikkert, kontrolleret miljø. VR er 
netop et sikkert miljø med muligheden for  
at kunne kontrollere stort set alle faktorer.

I dag og tidligere har begrænsningerne netop 
været socialfaglige medarbejders tid og evne til 
at være til stede, når et andet menneske har haft 
behov for det.  Nu står vi med muligheden for 
at optage individuelle 360 grader videoer, der 
kan afspilles i VR briller, og den enkelte kan blive 
eksponeret i trygge, rolige og hjemlige rammer. 
Dette kombineret med priser for et professionelt 

360 grader kamera til mindre end 2.000 kr., en 
VR brille til mellem 200 og 400 kr. og en skærm 
til brillen til mellem 1.000 og 5.000 kr. betyder, at 
teknologien er blevet tilgængelig.  

På baggrund af interviews med en række borgere 
i kommunen er der blevet optaget videoer af 
Aktivitets- og Kompetencecenteret i Holte og af 
forskellige situationer ved og i en bus. Borgerne 
sagde samstemmende, at transport i en bus kan 
være en barriere, og at evnen til at træne dette 
ville kunne åbne nye døre i livet, så oplevelsen af 
uafhængighed bliver større. Videoen af Aktivi-
tets- og Kompetencecenteret gør det nemmere 
og mere levende at præsentere huset til mulige 
nye brugere.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offentlig transport – i og ved en bus

Der er produceret 4 ens optagelser. 1) viser 
en tom busholdeplads med en bus, der 
ankommer, hvorefter bussen kører uden 
passager. 2) foregår med børn fra en 4. 
klasse, der står ved en busholdeplads og 
efterfølgende sidder i bussen. 3) foregår 
med en gruppe af ældre mennesker og 4) 
foregår med en række unge mennesker, 
der taler i telefon, taler højt med hinanden 
og kan virke lidt højrøstede. Optagelserne 
i bussen er optaget langtfra og tæt ved de 
deltagende mennesker. 
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Der er desuden produceret en optagelse mere, 
hvor en konduktør kommer og spørger efter en 
billet, og hvor man i det ene eksempel har husket 
sin billet og i et andet tilfælde har glemt sin billet. 

Formålet er, at borgeren kan øve sig i at stå i 
uvante situationer, der kan fremkalde angst 
og ubehagelige følelser. I samarbejde med sin 
socialpædagogiske støtte kan der arbejdes med 
mestringsstrategier, der kan bidrage til at opøve 
nye kompetencer, så evnen til at bevæge sig 
mere selvstændigt med offentlig transport stiger.

 

Uddannelse af 10 video-operatører

I samarbejde med Khora VR har Rudersdal 
Kommune uddannet 10 medarbejdere, som 
video-operatører. Den socialpædaogiske 
støtte kan afdække borgerens egne ople-
vede barrierer og undersøge muligheden 
for at optage den givne situation med et 360 
grader kamera. Videoen bliver dermed et 
interaktivt træningsredskab, et redskab der 
kan bruges individuelt, i fællesskab, med og 
uden socialpædagogisk støtte.

 

Områder hvor VR bl.a. har været viden-
skabelig afprøvet:

•  Frygtreduktion ved specifikke fobier
•  Behandling af PTSD, depression og para-

noia
•  Smertebehandling af kræftpatienter
•  Umiddelbar smertenedsættelse ved sårbe-

handling hos brandsårspatienter
•  Navigation og rum-fornemmelse træning 

hos børn/voksne med funktionsnedsæt-
telser

•  Funktionel fysisk træning hos mennesker 
med rygmarvsskade, traumatisk hjerneska-
der, cerebral parese og multipel sclerose.

•  Vurdering og rehabilitering af opmærk-
somhed, hukommelse, rum-forståelse og 
andre kognitive funktioner i både kliniske 
og funktionsdygtige individer

Eksponering i videoerne og 
eksponering til VR brillerne
I samarbejdet med deltagende borgere er der 
afdækket et behov for eksponering til selve 
videoen, der er optaget i forskellige ekspone-
ringsgrader eller trin. Der er også et behov for 
at arbejde med eksponering til selve VR bril-
len. Når VR brillen bliver præsenteret, sker det 
gennem dialog, og første trin kan være at vise 
videoen fra telefonen, der er taget ud af VR 
brillen. Medarbejderen og borgeren fortsætter 
herefter i det tempo, der giver mening og ople-
ves trygt samt sikkert.  Vi har undervejs lært, 
at det er vigtigt at kunne spejle det, borgeren 
ser i VR brillen, med medarbejderens telefon. 
Dermed kan medarbejderne følge med, støtte 
og nemmere knytte udsagn, fysiske og følelses-
mæssige reaktioner an til det, borgeren oplever 
i VR brillen. Det afgørende er, at borgeren ople-
ver en progression og en mulighed for at øge 
sin selvstændighed og mening i livet, og her 
forventer vi, at VR brillen kan blive et vigtigt 
pædagogisk redskab. 
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Etik og professionalisme  
i arbejdet med Virtual Reality
Der er mange ubesvarede spørgsmål knyttet 
an til Virtual Reality. Spørgsmål til etik, effekt, 
oplevet manglende menneskelighed og tanker 
om besparelse. Relevante og vigtige problemstil-
linger, der ikke findes entydige og klare svar til, 
men som er afhængige af den enkelte organi-
sation og kommune. I Rudersdal Kommune er 
arbejdet startet med 360 grader video, hvor der 
ikke direkte interageres med det, der opleves. Det 
har været vigtigt at starte med denne form for at 
kunne kontrollere omgivelserne og starte et sted, 
hvor viden om VR er størst, og hvor der opleves 
størst tryghed og sikkerhed. Der er etableret 
gode træningsmiljøer f.eks. i form af VR caféer, 
hvor de, der har lyst til at prøve teknologien, kan 
komme forbi. Til disse caféer har der også været 
eksperimenteret med at optage små videoer, der 
efterfølgende kan opleves i VR brillerne. Det er 
bl.a. den feedback, vi får fra disse VR caféer, som 
vi bruger til at udvikle vores fortsatte tilgang til 
arbejdet med VR som pædagogisk redskab på 
socialområdet. 

VR kan vække stærke følelser, der kan give et 
positivt respons, men også kan give uforudsete 

negative følelsesmæssige reaktioner. Det bety-
der, at vi må forholde os til og diskutere sikker 
og etisk korrekt brug af VR. Den amerikanske 
psykologiske organisation (APA) har bidraget 
med klare og velunderbyggede guidelines til 
brug af ”Klinisk VR”. Der er tre hovedområder i 
anbefalingerne: 

1. Grænser for kompetencer
  Det kan være nødvendigt med specialiseret 

træning og i fremtiden muligvis en grad af 
certificering i sikker og etisk brug af VR målret-
tet terapi.

2.  Videnskabelig og professionel  
vurdering af VR

  Det er vigtigt, at brugen af VR står på et viden-
skabeligt og professionelt fundament og sam-
tidig er fuldstændig transparent i tilgangen 
samt tager forholdsregler for, at sikkerheden 
og integriteten hos den enkelte bliver opret-
holdt.

3. Egen-behandling i VR
  Hvis organisationer og virksomheder produ-

cerer VR, der beskriver muligheder for at blive 
kureret og helbredt, uden tilstrækkelig validi-
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tet, så risikerer man en lang række fejl. Det kan 
være, at borgeren arbejder med in-effektivt og 
uegnet VR materiale. Det kan være, at borge-
ren mister muligheden for at opnå evidens-
baseret støtte, der er designet og leveret af 
fag-professionelle.

Videre perspektiver
Rudersdal Kommune har arbejdet med VR siden 
starten af 2017. Den emergerende tilgang bety-
der, at nye muligheder ofte dukker op samtidig 
med, at teknologien udvikler sig eksponentielt. 
Eksempelvis er der planer og forventninger om 
at inddrage VR i støtte til selvstændig transport 
på autismeområdet. Der er også overvejelser 
om at inddrage VR teknologien i eksempelvis 
handleplansmøder. Disse ideer bliver hele tiden 
vejet op med retningslinjer for brug af VR og 
det etiske kodeks, der er i Rudersdal Kommune. 
Udviklingen sker i et internt og eksternt samar-

bejde med borgeren i centrum. Hvis denne artikel 
giver anledning til spørgsmål, kommentarer eller 
overvejelser, så kan undertegnede kontaktes.
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SOCIAL UDVIKLING
Ønsker alle vore læsere  
en rigtig glædelig jul  
og et lykkebringende nyt år

VR café i Socialpædagogisk Center
 
I starten af november afholdt Socialpædagogisk 
Center den første VR café for borgere og medar-
bejdere. Caféen var inddelt i 5 forskellige zoner.

Zone 1: Deling af oplevelse  
i Bobo VR station 
I denne zone var det muligt at se en person 
opleve VR i Bobo VR, samtidig med man selv 
fulgte nøjagtig samme oplevelse på en tv-skærm.

Pointen ved denne station var at vise mulighed 
for ”deling af oplevelse”. Muligheden for at dele 
oplevelsen sammen er meget unik og en stor for-
del. Forestil dig, at du viser en video til en borger, 
og du selv samtidig på en smartphone, tablet 
eller anden skærm kan følge og guide på side-
linjen. Det giver en enorm tryghed for personen, 
som har oplevelsen helt nært i Bobo VR. 

Zone 2: Idétavle station
Ved denne station var der mulighed for at komme 
med alle de ideer, ønsker og tanker, deltagerne 
havde. Ved idetavlerne kunne man også lade sig 
inspirere af andres ideer, ønsker etc. På den måde 
fungerede tavlerne som en slags ongoing brain-
storm samt idebibliotek under hele VR cafeen.

 
Zone 3: Samtale Station
Et ”blødt” område hvor samtaler om VR kunne 
finde sted, uden man nødvendigvis behøvede at 
forholde sig til et VR IT teknisk apparat. Der var 
dog mulighed for at se VR videoer på ipads her.

Zone 4: Samsung Gear VR station 
Her var der mulighed for at opleve VR i Samsung 
Gear i måske allerbedste kvalitet.

Samsung gear VR modsat BoboVR er helt speci-
fikt lavet til Samsung produkter og kan derfor kun 
anvendes af dem. Samsung Gear VR er ”noget” 
mere kompliceret at betjene kontra Bobo VR, men 
har modsat Bobo VR mange flere muligheder.  
Til Samsung Gear VR hører der også en remote 
control med. dvs. at du fx kan spille spil, hvor du 
fysisk får en rolle. Det kan eksempelvis være et 
skydespil, hvor remoten fungerer som pistol. Der 
findes en million variationer.

Zone 5: Samsung 360 Station 
Her var det muligt at se, hvordan det fungerer, 
når vi optager en video i 360 grader. Kameraet 
stod i midten af et lukket lokale/område eller 
gemt væk. I den anden side af lokalet kunne 
man via Samsung Galaxy S8 kontrollere sin live 
optagelse. 
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Landsmødet 2018 nærmer sig
De seneste måneder har vi i Socialt Lederforum 
brugt på planlægningen af det kommende 
landsmøde, og vi er nu klar med et næsten 
færdigt program.  
 
Landsmødet er Socialt Lederforums flagskib, 
og det er igen lykkedes os at sammensætte et 
program, hvor nøje udvalgte oplægsholdere vil 
give deltagerne masser af viden, inspiration og 
gode oplevelser. 
  
Landsmødets overordnede tema er ledelse 
af velfærd, lederfaglighed samt lederes vilkår 
og muligheder. Det er en generel tendens 
indenfor området, at ledere i dag kommer til 
at lede større og mere komplekse tilbud i takt 
med sammenlægninger, effektiviseringer og 
omlægninger. 
 
Det stiller store krav til den enkelte leder, når 
mange medarbejdere og mange forskelligartede 
tilbud beliggende på forskellige matrikler skal 
ledes forsvarligt. 

Fokus vil også i 2018 være på udførelsen af 
ledelse på dette niveau og i særdeleshed på 
det særlige, der kendetegner de veluddannede 
offentlige og private ledere, der forstår at 
balancere, og ikke mindst manøvrere, mellem fag-
faglig ledelse og administrativ politisk Djøf-faglig 
ledelse. For det er nemlig lige præcis det, lederne 
hos Socialt Lederforum kan og skal!    

Ambitionen med Landsmødet er at give viden, 
indsigt, værktøjer og masser af lyst til at arbejde 
videre i den retning.  
 

På Landsmødet vil udøvelse af velfærdsledelse 
blive belyst fra forskellige vinkler. Meget naturligt 
lægger vi ud med at høre om de anbefalinger, 
som Ledelseskommissionen er kommet frem til i 
løbet af det seneste år. Der vil også blive talt om 
offentlig værdiskabelse, styringsredskaber og 
ekstremt arbejdspres. Desuden bliver der plads 
til mere generelle oplæg vedrørende ledelse efter 
nogle år med megen fokus på offentlig ledelse og 
ledelse i en politisk kontekst. 
     
Sidst men ikke mindst er Landsmødet, som vi 
kender det, et værdsat fællesskab, hvor man kan 
udvikle sig, få sparring, undre sig, grine og slappe 
af sammen med gode kolleger.  
 
Vi har sammensat et program med:  
•  markante oplægsholdere  
•  en tydelig rød tråd hele vejen igennem 
•  workshops hvor man kan gå i dybden med et 

mere specifikt emne 
•  relevante ideboder og udstillinger   
•  men ikke mindst med tid og mulighed for 

netværk og mulighed for uformelt samvær
 

Landsmødet afvikles  
den 22. og 23. marts 2018 

Medlemmer af Socialt Lederforum  
kan tilmelde sig via vores hjemmeside: 

www.socialtlederforum.dk  

I begyndelsen af det nye år vil der blive åbnet 
for ikke-medlemmer, hvis der stadig er plads.


