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Ressourcer • Ressourceliste

I en presset hverdag kan de professionelle let overse borgernes ressourcer. Det kan især 
være vanskeligt at se ressourcerne hos borgere, der har en uhensigtsmæssig adfærd. 
Når en borger bliver set med sine ressourcer, oplever han eller hun sig som anerkendt 
for den, han eller hun er, og oplever sig som mestrende og stærk. Mennesker, der har 
brug for omsorg og pleje, kan let have mistet blikket for sine egne ressourcer og har 
brug for, at andre støtter dem til at få øje på dem.

Ressourcer er i denne sammenhæng alle de positive ting, man kan sige om borgeren; 
personlige styrker, personlige karakteristika og mestringsstrategier som fx at håndtere 
sorgen efter partnerens død, at holde sit hjem pænt eller at være god ved sin kat.

Ressourcefokus starter i personalegruppen, så fra tid til anden er det en god idé at 
lave en ressourceliste i forhold til de borgere eller pårørende, teamet har det sværest 
med. Læg mærke til, at når man ser borgerens ressourcer, så bliver den uhensigtsmæs-
sige adfærd faktisk ofte mindre.

Tips og tricks
Man skal gøre sig umage med at have den enkelte borgers sind på sinde og ikke bare 
komme med tom ros. Man skal virkelig tænke efter, hvad dette er for en helt unik borger, 
hvilke positive oplevelser jeg har haft med ham, hvad han faktisk forsøger at mestre osv.

Eksempel
Ea på 80 år har Lewy Body demens og bor på et plejehjem. Hun er meget utilfreds med 
plejehjemmet og personalet. Hun klager konstant over alt. Hun mener, der er et diskotek 
i kælderen, der larmer, at der lugter fra toilettet, og det synes hun er „noget svineri“. Ea 
har tidligere været ledende sygeplejerske på et stort sygehus og går meget op i hygiejne. 
Når der er rengøring, lægger hun vatrondeller rundtomkring for at tjekke, om rengø-
ringen gør sit arbejde ordentligt. Hun sidder i rullestol, men hun formår alligevel at få 
lagt vatrondeller op på skabe og de øverste paneler. Da personalet skal tale om hendes 
ressourcer, kan de kun huske al kritikken og alle de gange, hun har sagt: „Nu må I få mig 
flyttet og få lukket det diskotek.“ Men da de taler om, hvad hun mestrer, så taler de om, 
hvor pinagtigt det må være at have Lewy Body demens og virkelig høre diskoteket og lugte 
kloakken. Og at hun alligevel har så meget fokus på, at der skal være rent omkring hende, 
at hun trodser rullestolen. Da de taler om, hvad hun har mestret, kommer det frem, at Ea 
har været sygeplejerske på en fødeafdeling. En dag viste en assistent hende sit nyfødte bar-
nebarn, og Ea sagde: „Du skulle vide, hvor mange børn jeg har haft i hænderne, og så fik 
jeg aldrig nogen selv.“ Assistenten fortæller, at Ea altid spørger til babyen, og at de har de 
hyggeligste situationer, når de ser på billederne af barnebarnets udvikling. Rengøringen 
fortæller, at hun på et tidspunkt tog en sodavandsflaske med vand og hældte i toilettet og 
fortalte Ea, at det var gift, så hun måtte ikke fortælle til de andre, at hun havde brugt det 
til at fjerne den grimme lugt. Hver gang hun er derinde, giver Ea hende „thumbs-up“, og 
de to griner indforstået sammen. Efter mødet har personalet pludselig fået blik for Eas 
ressourcer og får hele tiden øje på nye. Ea synes også at være gladere.


