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Model Tilknytningsmønstre hos borgerne

Tilknytnings-
mønster

Hvordan ses tilknytningsmønsteret hos bor-
geren?

Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til 
de forskellige former for tilknytning

Tryg  
tilknytning

Borgere med et trygt tilknytningsmønster 
vil som udgangspunkt møde professionelle 
positivt med forventning om, at de er lydhøre 
og omsorgsfulde  De vil se egne behov som 
betydningsfulde og som udgangspunkt have 
let ved at acceptere at blive draget omsorg for  
Hvis disse borgere oplever frustration i forhold 
til pleje og omsorg, vil de kunne italesætte 
dette på en relevant måde  Disse borgere vil, 
når de bor sammen med andre, være gode til 
at se ressourcer i de andre beboere og være 
hjælpsomme i forhold til gruppedynamikker  

De trygt tilknyttede borgere er åbne for nye 
relationer, men denne åbenhed skal ikke mis-
bruges 
Der er en risiko for, at disse borgere bliver 
overset, fordi de fungerer så godt, og derfor 
ikke er dem, der tager fokus i en hverdag med 
mangel på ressourcer  Det er derfor vigtigt at 
respektere borgernes grænser og også priori-
tere at møde dem med et ÅBENT sind 

Undgående 
tilknytning

Borgere med undgående tilknytning har erfa-
ring med, at deres behov for omsorg ikke er 
blevet taget alvorligt, og at det bedste er at klare 
sig selv  De orienterer sig i mindre grad mod 
andre og mod omverdenen  Ved behov er de 
ikke gode til at række ud, og ved konflikter vil de 
typisk trække sig  Mennesker med en undgå-
ende tilknytning kan have svært ved at sætte 
ord på sårbare følelser  De kan også have svært 
ved at acceptere egne fejl og bede om hjælp, 
derfor kan de let blive misforstået  Når de bor 
sammen med andre, har de brug for at blive 
hjulpet ind i fællesskabet og vil ofte trække sig 
ved de mindste misforståelser 

Vær særligt opmærksom på disse borgere, 
da de har svært ved at bede om hjælp  Læg 
mærke til små signaler, og vis borgeren, at det 
nytter at række ud  Disse borgere kan have 
svært ved at tage imod medfølelse  For dem 
kan det opleves anmassende og måske endda 
ydmygende  Respekter borgerens behov for 
at have en oplevelse af selvkontrol og uaf-
hængighed  Vær opmærksom på at se bag om 
adfærden, hvis disse borgere udviser en hård 
facade, kritiserer eller skælder ud  Det kan ofte 
skyldes, de har det svært med mere sårbare 
følelser som angst og skam  

Ambivalent 
tilknytning

Borgere med et ambivalent tilknytningsmøn-
ster er utrygge mht  relationer og er derfor 
hele tiden optaget af og bekymrede i forhold 
til dem  De kan på den ene side opleves som 
higende efter kontakt og omsorg, men føler sig 
let misforstået  De er usikre på, om deres be-
hov vil blive taget alvorligt  De føler sig let afvist 
og kan have svært ved selv at regulere deres 
følelser  Disse borgere vil, hvis de bor sammen 
med andre, være glade for fællesskabet, men 
kan også komme i konflikter og opleve sig 
misforstået  

I forhold til borgere med et ambivalent tilknyt-
ningsmønster er det vigtigt hele tiden at være 
klar til at berolige og indgyde tillid  Det er hen-
sigtsmæssigt at være lydhør og RAM  Hvis man 
oplever, at borgeren er higende efter kontakt, 
bør man undgå at udvise irritation  Sæt menta-
liserende grænser, hvor man er gennemsigtig 
i forhold til, at grænserne ikke handler om bor-
geren, men om hvad der er muligt  Understøt, at 
borgeren opdager, hvor meget der faktisk lykkes 
for dem, de kan ofte mere, end de selv oplever 

Desorga- 
niseret  
tilknytning

Borgere med et desorganiseret tilknytnings-
mønster har ofte meget negative og skræm-
mende erfaringer med omsorg og tilknytning  
Deres handlinger i forhold til relationer er 
ofte en blanding af håb, magt, undgåelse og 
modstand  De kan bytte om på rollerne, så de 
er hjælpeløse og afhængige, og kort tid efter 
vrede og kontrollerede  Borgere med dette 
mønster fylder ofte i fællesskaber, og der kan 
være meget drama og konflikter omkring dem  

Den desorganiseret tilknyttede borger har 
virkelig brug for professionelle, der er RAM og 
tilgængelige, lydhøre og omsorgsfulde  
Som professionel kan man opleve at få stærke 
følelser af forvirring, hjælpeløshed, angst og 
vrede i relationen med disse borgere  Det be-
tyder, at man kan have stort behov for hjælp 
fra mentaliserende kollegaer eller en super-
visor for at kunne bevare eller genetablere 
mentaliseringsevnen  


