
Konflikthåndtering i visitationszonen



Velkommen

Præsentation af Lene Jul og Sonja Rasmussen 



konflikthåndtering i visitationszonen



Læringsmål

• Generel viden om konflikters væsen

• Værktøjer der afværger optrapning 

• Inspiration til forebyggende indsatser i hverdagen 

• Inspiration til en robust og omsorgsfuld kultur 



Uforløste konflikter stjæler energi

• Konflikter stjæler energi 

• Umuligt at ignorere konflikten 

• Det bliver svært at snakke sammen 

• Parterne oplever en kløft imellem sig 

• Svært at overskue – sammenblanding af handling og 
person 



Konflikttrappen



Sprogets betydning



3 muligheder – du har et valg 

• Undvige 

• Svare aggressivt  

• Møde konflikten åbent og assertivt 



Assertiv respons  

• Kender og erkender egne rettigheder OG
accepterer og anerkender, at andre også har 
rettigheder 

• Bliver på ”egen banehalvdel ”

• Fokus på sagen 

• Tager ansvar for egne følelser 



Sprog der åbner 

Ord kan skabe mure – eller ord kan åbne vinduer
Rosenberg

Hvordan har vi det 
1. fakta
2. følelser
3. behov 

Hvad vil vi gerne have 
4. Handling



Møde konflikten åbent  

”Jeg ved nok, hvad du tænker ”

• Der er lige så mange forståelser af virkeligheden, som der 
er mennesker 

• Lyt for at forstå – ikke for at svare 

• Gad vide hvad hans ”gode” grund er til at sige det 



Giraf eller ulv – du vælger 

Girafsprog
• Jeg-sprog 
• Fokus på egne følelser
• Tager ansvar
• Adskiller person og sag 

Ulvesprog 
• Du-sprog
• Fokus på fejl og mangler
• Giver skyld 
• Sammenblander person og sag 



Opgave 1 
:

Mød situationen som en giraf : 
En patient er voldsom vred i telefonen, og du bliver 
overfuset og kaldt grimme ting – eller find dit eget 
eksempel .

1. Hvad hører du ?
2. Hvad føler du / mærker du ?
3. Hvad er dit behov ? 
4. Hvad siger du /gør du ? 



Gode råd 

• Vær en god lytter , der giver plads til andre 

• Lyt til dig selv 

• Lær dine stærke og svage sider at kende 

• Respekter andre – og sæt egne grænser

• Fortæl tydeligt om egne behov og ønsker 

• Vær ikke konfliktsky og tag medansvar for situationen

• Gå efter bolden – ikke personen 



Holde fast i fælles vision med patient / 

mennesket som kerneopgaven 

• Sygeplejerske opgaver

• Bindeled mellem ledelse og medarbejdere

• Visioner til praktiske løsninger

• Flad struktur

• Fokus på kerneopgaven



Organisering af vores dag 

• Fælles morgenkonference.

• Dagens leder

• Tjekke ind

• Gennemgang af dagens program

• Særlige udfordringer /fælles løsninger

• Fælles frokost

• Fælles intern undervisning 



Vi passer på hinanden

• Ironi ikke tilladt

• Åben dør princip

• Plads til at sige fra/ØV opgaver

• ”lige et øjeblik”

• Alle hjælper alle



Ser forskelligheder som styrke 

• Forskelligheder ses som en styrke

• Nye løsninger

• Læringsmetoder og kurver

• Nuanceret billede af patienter

• Teamarbejde

• Målsamtaler



Nej hatten pakkes væk 

• Åbenhed

• Udforske muligheder

• Ideer gøres håndterbare

• Ikke bange for at prøve noget nyt

• Ideer tilpasses



Opgave 2 

• Hvad inspirerer dig ?

• Hvad kunne du tænke dig at tage med hjem ?

• Hvad skulle der til for at lykkes ?

• Hvad ville det kræve af dig ?

• Hvad ville det kræve af andre  ?



Tak for denne gang 

Vi håber du blev inspireret ?


