
Den svære samtale 

Lidt om plejepersonalets 
udfordringer og hvordan vi tackler 

dem



Den svære Samtale

• DER ER MANGE SVÆRE SAMTALER 

• Direkte dialog mellem dig og borger

• Samtale med pårørende

• Samtale med samarbejdspartnere

• Samtalen med dig selv



Den planlagte svære Samtale

• Har du de fornødne kompetencer fagligt 
og personligt?

• Hvordan ønsker du selv at fremstå?

• Er du ærlig overfor dig selv?

• Hvad er din opgave?

• Hvordan er dine rammer?

• Er der et mål for samtalen?



Den ikke planlagte svære Samtale

• Kræver opmærksomhed her og nu 

• Opmærksomhed givet på den gode måde kan 
være smertestillende og dermed livgivende

• Behovet for opmærksomhed indgår ikke i 
Maslows pyramide- det kan ikke måles eller 
vejes, det finder kun sin plads i relationen 
gennem sansning og gerninger rettet mod nuet.



Den svære Samtale

• Den gode samtale fordrer en relation, i såvel en 
professionel som en personlig dimension

• Relationen kræver viden og kendskab til borgerens liv 
ikke kun til hans sygdom (Narrative metoder - borgerens 
jordbærsted)

• Målet er at prøve at finde borgeren og forstå hvor denne 
befinder sig lige nu

• Du stiller dig til rådighed med dit nærvær, din 
opmærksomhed og din respekt



Den svære samtale

• Brug din intuition på sammen med borgeren at være i 
det rum borgeren foretrækker- hvis det er svært for dig 
så sig det!!!

• Din forforståelse kan være ødelæggende for din relation 
og det videre samarbejde

• Du skal bruge din uvidenhed om borgerens livsverden til 
at stille de dumme spørgsmål som kan bringe nye 
perspektiver ind i borgerens måde at opfatte sin 
situation



Den svære samtale

• Evnen til at indgå bygger på 
– Livserfaring

– Viden

– Empati

– Tolerance

– Respekt

– Accept

– Professionel omsorg/Hvem har brug for hvad?



Den svære samtale

• Hvordan ser verden ud med den døendes blik?

• Dine sanser er dine vigtigste redskaber

• 2 ører, 2 øjne, 10 fingre – 1 mund

• Tavshed er også kommunikation

• Du må gerne være ”famlende” –det er mere ægte end at 
have svar og handlinger parat til enhver situation -



Feed backs på evnen til at være 
tilstede i nuet

• ”Du bringer i den grad livet ind”

• Du var der bare hele tiden, når vi havde brug for 
dig

• Vi kunne altid få et svar og intet svar var lige så 
godt

• Du havde focus på livet ikke på døden

• Evne til at være der uden at vi mærkede det

• Det var vores oplevelse at der altid var tid til os

• Far/mor oplever en indre ro, når du er der



Den svære samtale

• Du har brug for nogen at sparre med

• Vær OBS på om du kan få vejledning eller 
supervision ved behov – alle har behov, 
men det skal være professionelt

• Meld ud til din ledelse hvad du har behov 
for for at føle dig klar til en svær samtale



Udholdenhed og lidelse
Janice Morse-sygeplejeteoretiker

• Pleje og omsorg kan bidrage til at styrke udholdenheden 
og mindske lidelsen så personen oplever at finde en 
acceptabel selvforståelse og et nyt syn på fremtiden

• Processen med at udvikle strategier der fremmer 
udholdenhed og lindrer lidelsen foregår aktivt i personen 
selv, når denne er voldsomt truet af tab.

• Man kan forstyrre disse individuelle processer som 
personen får mere positivt ud af at gennemleve med 
støtte.


