


Du er 
saken!, 

Det er bare 
du som kan 
endre deg 

Søren Kirkegaard: 
Hemmeligheten i all 
hjelpekunst er å 
finne et menneske 
der hvor han er og 
begynne der. 





Hvordan klare å ivareta 
pårørende og samtidig 
gjøre en god jobb for 
pasienten? 

Holdninger 
Handlinger 

pårørende 

ser -hører 
føler - lukter 
observerer 



 
 

sårbar

avhengig

skjør

dødelig

Tap eller fravær av autonomievne 
betyr ikke tap eller fravær av verd

Ideal : etisk og prinsipielt mål; 
alle mennesker skal kunne forme 
og bestemme over sine behov, 
hensikter og interesser 



Forbindelse mellom to hvor 
broen heter kjærlighet ( Luther)

Kommunikasjon

seg selv

kollegaer

Andre profesjoner

dialog

ikke

monolog

Verbalt - nonverbalt





Er det 
du ser 
noe 
annet 
enn det 
du tror 
du ser? 



Hvem eier følelsene??? 

Hvem eier problemet??? 

Identifisering nødvendig 



Omsorg gjennom    
tilstedeværelse 

 
Nbnbnbnbnbnb!!!!! 
Beskjeder må være korte og 
 gjentas flere ganger! 
 

For mange ord skaper avstand- 
klarer ikke ta inn- 
er i sjokk- 
lever i sin egen verden 



Grensesetting 

Realitetsorientering 

Informer om 
beslutninger, 
prosedyrer 
rutiner 

Valg medfører 
personlig ansvar 

Andres valg gir 
ansvarsfraskrivelse 

Møte med pårørende i 
krisesituasjoner 



Grensesetting
viktig og nødvendig

Nei er også et 
lovlig ord

Informasjon - slik er det her!

for pasienten  er ansvarsfraskrivelse 
for valg en god beskyttelse mot 
kritikk overfor pårørende

Grensesetting
viktig og nødvendig

Nei er også et 
lovlig ord

Informasjon - slik er det her!

for pasienten  er ansvarsfraskrivelse 
for valg en god beskyttelse mot 
kritikk overfor pårørende



Sette ord på det 
utenkelige 
”ulovlige” 
vanskelige 
farlige 

Behov for å lufte ting/tanker      
trygghet,  

forutsigbarhet,  
oversikt  



”I slikt et vær får du mange 
bønner ,Gud” 

Hvordan hjelpe i møte med de 
eksistensielle spørsmål 

Alle mennesker er i 
samme båt, pasient, 
personalet, pårørende 

? 
Fra hvor til hvordan og 
hvorfor gjennom hva 
hvor til? 

? ? ? 
? 

? 



Grensesprengende kontraster 

  liv - død 

glede - sorg 

håp - fortvilelse 

latter  - gråt 

prosess-prosess- prosess-prosess 



av 

for 
med 

Går det an med ekte 
medfølelse når mye av eget 
er fortrengt? 

Bearbeiding må til!! 

obs.obs.obs.obs.obs. 
Overføring – motoverføring 



8.bud -  Du skal ikke lyve 

Det du sier skal være sant,  
men skal/må hele sannheten sies? 

Hvite løgner – er de tillatt? 

Skaper – utrygghet 
       usikkerhet/ 
               mistenksomhet 

Hvem eier tiden? 
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