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Model Sikkerhed og tillid

Hvordan gør man?
• Den unikke borger mødes af professionelle, der skaber relationel sikkerhed ved at 

være Roligere, Ansvarligere og Mentaliserende.
• Når man skal hjælpe borgeren med at føle sig i sikkerhed i et system (hjemmeplejen, 

plejehjemmet, det palliative team osv.) skal de professionelle se sig selv og det system, 
de er en del af, udefra. Man kommer som professionel let til at bruge fagsprog eller 
have forventninger om, at borgeren forstår, hvordan systemet hænger sammen. Det 
er selvfølgeligt for den professionelle, men er det ikke for borgeren og de pårørende.

• Gennemsigtighed i forhold til, hvad der foregår i den professionelles sind i forhold 
til plejen. Fortæl, hvad der skal ske nu, hvorfor du handler, som du gør, og hvad 
borgeren kan forvente fremadrettet.

• Information – gives gerne både mundtlig og skriftligt. Men husk at tjekke, om det, 
der informeres om, giver mening for borgeren.

• Forberedelse af, hvad der skal ske, både inden for kort tid og på den lange bane.
• Forventningsafstemning. Det kan virke selvfølgeligt for den professionelle, hvad 

ens rolle er, men borgere, der ikke er vant til at få hjælp, skal ofte have forklaret, 
hvad der tilbydes, og der skal lyttes grundigt til, hvilke forventninger borgeren har.

• Forventningsafstemningen skal foretages løbende.
• Sikkerhed i hjemmet. Respekter borgerens hjem – bank på, brug futter til skoene osv.
• Sikkerhed, når borgeren bor på plejehjem. Respekter borgerens hjem/værelse. Sørg 

for indbydende og pæne hjemlige fysiske rammer. Det fysiske miljø signalerer, at 
borgeren er vigtig.

• Sørg for, at der er en helt konkret plan for, hvad borgeren kan gøre, hvis hans eller 
hendes sikkerhed udfordres. Det kan eksempelvis være ved smerter, fald, brug for 
yderligere hjælp (telefonnummer på kontaktperson, weekend- og nødtelefonnum-
mer og direkte handleanvisninger i forhold til, hvad borgeren skal gøre, hvis der er 
brug for ekstra hjælp).

• Etablering af et sikkert og velkoordineret netværk omkring borgeren. Det vil sige, 
at læge, hjemmepleje, socialrådgiver, pårørende, palliativt team, psykiater og psy-
kolog arbejder sammen.

• Sikkerhed – husk altid, at der er en asymmetrisk magtrelation. De professionelle 
bestemmer, hvornår de kommer, hvem der kommer, og hvilken pleje og omsorg 
borgeren skal have.


