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Beboerne 



Hjernen i neuro-sociologisk perspektiv 

Det interessante er de funktioner der gør mennesket socialt: 

 

• Evnen til at tilegne sig og være I overensstemmelse med sociale normer for 

• Adfærd. 

• Samtale. 

• Interaktion. 

 

• Evnen til at tilegne sig og være i overensstemmelse med forståelsen af: 

• Den sociale situation 

• Den fysiske virkelighed 

• Relationer og identiteter 



Hjernen i neuro-sociologisk perspektiv 

Kulturelle 

Præmisser 



Frontallapskader, kompensation og rehabilitering 

Hjernen indeholder en matrix, som formes af kulturen og tillader en kulturelt 

accepteret fortolkning af sociale situationer, samtidig med at den udvikles 

af interaktionen mellem menneske og omgivelser. 

Denne matrix er svækket af hjerneskaden, atypisk for mennesker med 

udviklingsforstyrrelser og belastet når den påvirkes af skizofreni, 

angstlidelser og svære depressioner. Svækkelsen kompenseres ved de 

professionelles opretholdelse af hverdagens symbolske orden. 

Opretholdelsen af hverdagens struktur må således forstås som en nødvendig 

omend utilstrækkelig kompensation. 

Overdrives opretholdelsen af strukturen, kan den virke begrænsende for en 

mulig interaktion, og derved hæmmes udviklingen af en sådan matrix, som 

er fundamentet for en rehabiliterende indsats eller, om man vil, en 

habiliterende tilpasning til de nye betingelser for hverdagens organisering.  



Demensbegrebet – et paraplybegreb 

Progredierende: 

Alzheimer, Picks, Vaskulær, Jacob-Kreutsfelt, Huntingtons Chorea. 

 

I visse tilfælde knyttet til: 

Schlerose, Parkinson, Depression. 

 

Resultat af:  

Alkoholmisbrug, opløsningsmidler. 

 

Fejldiagnostiseret i forbindelse med: 

Schizofreni (positive/negative), traumatiske hjerneskader. 



Kognitive problemstillinger 

1. Når kortet ikke stemmer overens med terrænet. 

1. Tidens og rummets struktur. 

2. Det mentale kort og den faktiske situation 

3. Reaktionen ift kortet bliver uforståelig ud fra et kendskab til situationen 

4. Erindringens dybe huller 

1. Hullerne skifter plads 

2. Følelserne skifter mellem sorg, glæde, vrede, angst. 

3. Kontekstens betydning 

2. Bibeholdelse af kropssproglig forståelse. 

3. Bibeholdelse af følelser og stemninger. 

4. Bibeholdelse af musiske, visuelle og lugtrelaterede erindringer. 

5. Bibeholdelse af sociale forventninger. 

 

Stress, utryghed, angst, vrede, skyldfølelse, ensomhed/forladthed, nostalgi. 

 



Den professionelle kompetence indenfor socialpsykiatrien 

De professionelle skal kunne gennemskue forskelle i situationsforståelse og 

være i stand til at handle adækvat i forhold til beboerens egen 

situationsforståelse, give svar der er i overensstemmelse med 

begivenheder i et fiktivt univers, og i deres kropssprog kunne afværge 

mulighederne for paranoide fortolkninger. 

De skal kunne gøre sig forudsigelige set ud fra et andet univers – en anden 

forståelse af virkeligheden. Det er disse evner til at læse signalerne og 

handle ud fra andres opfattelse af virkeligheden som er en kompetence 

som læres gennem praksis. 

 



De to grundlæggende forudsætninger 

1. Evnen til at afkode beboernes udtryk 

2. Evnen til at afbalancere omsorgsforpligtelsen 

1. Tid – rum. 

2. Nærhed – fysisk kontakt. 

3. Initiativ – empati. 

 

Brugerens perspektiv – det professionelle perspektiv – leg med perspektiver – 

metakommunikation – humor. 



Kompenserende indsats 

1. Holde samtalen gående 

2. Fastholde hverdagens struktur i tid og rum 

3. Regulere bevægelsesmønstre i rummet 

4. Understøtte genkendelighed 

5. Lappe på hverdagens symbolske orden (kæresten s. 77) 

6. Metakommunikation – kommunikationens spilleregler 

7. At knytte an til det der er stærkest repræsenteret i hukommelsen (naturoplevelse, 

historie, musik) 

 



Skærmning 

1. Overfor at beboeren gør andre fortræd 

2. Overfor at andre beboere gør beboeren fortræd 

3. Overfor ydre stimuli 

4. Overfor erindringer der giver stress 

5. Overfor valgmuligheder 

 

Motivation, selvbestemmelse, skærmning – de vanskelige valg 











Spørgsmål: Hvor enig er du i følgende udsagn, når du alene tænker på beboerne i den afdeling du er 

tilknyttet? (% af N=81) 

  Meget 

enig 

% 

Enig 

% 

Hverken 

enig eller 

uenig 

% 

Uenig 

% 

Meget 

uenig 

% 

Totalt 

Beboerne knytter ikke 

sociale bånd. 7 35 26 24 7 100 

Beboerne er meget belastede 

af daglige sociale krav. 14 18 37 29 3 100 

Beboerne er gode til 

at afkode andre mennesker. 13 44 15 20 9 100 

Beboerne har meget 

kort hukommelse. 14 38 40 7   100 

Beboerne er gode til at tage hensyn til  

Hinanden. 
1 - 21 54 24 100 

Beboerne tænker kun på sig selv. 
21 46 28 4 1 100 

Beboerne kan kun 

håndtere én ting ad gangen. 19 65 14 3 - 100 

Beboerne har svært  

ved at forholde sig til hinanden. 25 52 24 - - 100 

Beboerne knytter sig til det enkelte 

medlem af personalet. 
10 41 46 4 - 100 

Beboerne fornemmer hurtigt, hvis jeg 

har 

en dårlig dag. 
20 44 26 10 - 100 

Beboerne sætter pris på kropslig 

kontakt. 3 21 54 20 3 100 

Det er meget svært at fortolke 

beboernes 

reaktioner. 
1 21 33 40 5 100 

Beboerne har potentiale for at udvikle 

sig. 1 15 47 31 6 100 



Behovet for struktur og skærmning 

11. Hvor enig er du i de følgende udsagn? (% af N=81) 

Sæt et kryds i hver linje.  

  Meget 

enig 

% 

Enig 

% 

Hverken 

enig eller 

uenig 

% 

Uenig 

% 

Meget 

uenig 

% 

I alt 

% 

Det er vigtigt at der sker det samme 

hver dag. 
14 40 26 16 4 100 

Det er vigtigt at hver dag indeholder 

noget nyt. 
3 14 46 34 4 100 

Det er vigtigt at hver dag indeholder 

en udfordring for beboerne.   - 8 33 49 11 100 

Det er vigtigt at beboerne afskærmes 

fra forstyrrende indtryk.   
34 46 18 3 - 100 

Beboerne mangler helt generelt 

udfordringer i hverdagen.  
- 11 32 41 16 100 



Mulige samspil mellem pædagogiske principper, beboernes 

reaktioner, konflikter og psykisk belastning hos personalet 

E. 

A. Konflikter 

B. Psykiske 

belastninger 

C. Pædagogiske 

principper, struktur, 

fysiske forhold mv. 

D. Påvirkning 

af beboerne 

Udfordrende 

adfærd 

Belastning af 

personalet 

Personalet strammer 

kravene til struktur Overholdelse af  

kravene til struktur 

belaster den enkelte 

medarbejder 

Beboerne oplever 

kravene til struktur 

som et fængsel 

Beboerne udfordrer 

strukturen 



Medarbejderne 



Spørgsmål: Har du indenfor de seneste fire uger været udsat for følgende reaktioner fra beboernes side? (% af 

N=81) 

  Flere gange 

om dagen 

% 

Nogle gange 

om ugen 

% 

Nogle gange 

om måneden 

% 

Sjældnere 

% 

Slet ikke 

% 

I alt 

% 

Spark - 15 21 30 34 100 

Slag 6 19 32 23 19 100 

Nap/krads 3 21 23 26 27 100 

Skub 4 14 15 32 34 100 

Spyttet på - 3 6 39 52 100 

Bid - - - 24 76 100 

Revet i hår - 1 6 27 65 100 

Revet i tøj 7 15 34 20 24 100 

Blevet fastholdt 1 10 10 32 46 100 

Kastet med ting 4 7 16 40 33 100 

Nikket en skalle - 4 3 19 73 100 

Kvælertag - - - 7 91 100 

Seksuelle berøringer - 1 4 12 70 100 

Fysiske trusler 4 8 26 29 33 100 

Verbale trusler 7 26 38 13 16 100 

Devaluerende udtalelser 12 29 28 16 15 100 

Verbal sexchikane - - 10 26 64 100 

Selvskadende adfærd 4 18 11 27 39 100 

Overtrædelse af regler 6 14 25 28 27 100 

Fysisk skade på møbler mv. 
3 10 24 36 28 100 

Tilsvining af vægge og gulve 
32 23 23 14 8 100 

Overgreb på andre beboere 
1 11 28 34 26 100 

Uhensigtsmæssige ritualer 
32 25 12 22 10 100 



Faglig bæredygtighed 

9. Hvordan har du det i øjeblikket generelt, og i forhold til dit arbejde og beboerne? (% af N=81) 

  Næsten altid 

% 

Ofte 

% 

Somme tider 

% 

Sjældent eller 

næsten aldrig 

% 

Adrig 

% 

I alt 

% 

Hvor tit føler du dig følelses-mæssigt 

udmattet? 
- 10 46 40 5 100 

Hvor tit tænker du: ”Nu kan jeg ikke klare 

mere”?  
- 5 19 46 31 100 

Føler du dig udmattet om morgenen ved 

tanken om endnu en dag på arbejdet? 

  

1 1 24 38 36 100 

Føler du dig udkørt, når din 

arbejdsdag er slut? 
4 15 47 28 6 100 

Har du overskud til at være sammen med 

familie og venner i fritiden? 
36 36 22 6 - 100 

Føler du, at det er belastende at arbejde med 

beboerne?   
- 6 29 51 15 100 

Føler du, at det er frustrerende at arbejde med 

beboerne?    
- 3 22 56 20 100 

Er du somme tider i tvivl om, hvor længe du 

magter at blive ved med at arbejde med 

beboerne? 

- 7 19 32 42 100 

Spekulerer du over problemerne på arbejdet i 

din fritid?  
1 13 26 48 13 100 

Hvor tit tænker du at det var rigtigt godt at du 

fik dette arbejde? 
13 44 30 10 3 100 

Hvor ofte synes du, at dit arbejde er fagligt 

tilfredsstillende? 
14 52 30 5 - 100 



Følelsesmæssige reaktioner på udfordrende adfærd 

4. Kan du genkende nogle af følgende umiddelbare følelser hos dig selv i forbindelse med sådanne 

reaktioner fra beboernes side? (% af N=81) 

  

  
Næsten 

altid 

% 

Ofte 

% 

Somme 

tider 

% 

Sjældnere 

% 

Aldrig eller 

næsten 

aldrig 

% 

I alt 

% 

Ængstelse/utryghed 1 3 24 41 31 100 

Vrede vendt mod 

beboeren 
- - 19 37 45 100 

Magtesløshed  1 14 42 29 14 100 

Frustration  - 24 46 20 10 100 

Ærgrelse  - 7 41 32 21 100 

Opgivenhed - 3 19 37 41 100 

Føler mig krænket 1 4 18 34 42 100 

Føler mig fagligt 

udfordret 
9 44 35 10 3 100 



Belastning – forskydning af opmærksomhed 

I: Er I enige om tilgangen til hende? Hvordan I skal hjælpe hende bedst? 

1: Ja, stort set. Det er vi. Også fordi, hvis hun slår os og hun rammer, hvis ikke vi gør de ting som kan få 

hende til at lade være med at slå, eller lade være med at ramme i det mindste, må jeg så hellere 

sige, stå ved siden af hende og vente lidt eller stå rigtig tæt på hende eller holde hende i hånden, 

mens man giver hende lidt at spise og alle de ting der, så påfører vi også hende det, at hun slår og at 

vi bliver gale. Det har hun ikke fortjent, når vi godt ved, hvordan vi skal forholde os, så hun ikke 

rammer. Så der er ikke nogen, der kan bebrejdes noget, og det tænker jeg meget på. Ikke så meget 

fordi jeg ikke kan tåle de par dask, men jeg vil ikke udsætte hende for at hun skal betragtes som en 

voldelig person, for det synes jeg ikke hun har fortjent. Hun kan jo ikke gøre for det. 

 

Ovenstående udtalelse kan virke selvopofrende og det er under alle omstændigheder et udtryk 

for en stor rummelighed, men der er også tale om en professionel forskydning af 

opmærksomheden fra en opmærksomhed på den umiddelbare adfærd til en opmærksomhed 

på den livsverden der ligger til grund for adfærden. Nysgerrigheden kommer dermed til at 

erstatte frygten. 

 



Ledelsen 



Ledelse, styring og selvstyring 

1. Kommunikation, kultur og procedurer er de tre elementer i udviklingen og 

fastholdelsen af indsatsen. 

2. Ortodoksi og heterodoksi 

3. Dissidenternes betydning i organisationen 

4. At vende magtesløshed, frustration og opgivenhed til faglig udfordring 

5. Udvikle og udnytte de personlige, faglige kompetencer hos den enkelte 

6. Fagsupervision og sagssupervision 



Generelle ledelsesmæssige problematikker 

 
1. Man skal opnå en passende balance mellem direkte, situationsafhængig, 

kommunikationsbaseret styring og faste situationsuafhængige procedurer. 

1. Situationsuafhængige procedurer er f.eks. knyttet til evidensbaserede metoder, 

teoretiske generaliseringer eller generaliserede lokale erfaringer. 

2. Situationsafhængig kommunikationsbaseret styring er knyttet til det faglige skøn i 

forbindelse med konkrete begivenheder.  

2. Man skal opnå en kommunikativ struktur omkring ledelsen som sikrer en kommunikation 

mellem top og bund i organisationen, som optimerer beslutningsgrundlaget hvad angår viden 

og information om de konkrete forhold i praksis. 

3. Man skal opnå en passende balance mellem ortodoksi og heterodoksi indenfor 

organisationen, hvor stabilitet og kontinuitet fastholdes af ortodoksien samtidig med at 

forandring og innovation understøttes af heterodoksien. 

4. Man skal opnå en passende balance mellem monofagligt specialiserede tilgange og et fælles 

vidensgrundlag, der muliggør fleksibilitet i opgavevaretagelsen og muliggør en fælles forståelse 

af problemerne. 

5. Når der er tale om diskursive tomrum må der etableres rum for eksperimenterende praksis. 

 




