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Det viktigste er ikke å nå ut til
folk, men å nå inn til folk.
Per Larsen
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Forord
«Det Gode Møtet» handler om forhold det er viktig å ta hensyn
til for å legge til rette for gode relasjoner mellom mennesker i
sykehjem. Vi i forbedringsteamet skulle egentlig lage en publi
kasjon om det å unngå tvang, krenkelser og uverdige hendel
ser. Midt i prosessen snudde vår oppmerksomhet fra å avdekke
feil og mangler til:
Hva skjer når møter mellom mennesker oppleves godt?
Vi vil videre fortelle om vår læringsprosess, og vi ønsker på
denne måten å inspirere andre som er opptatt av gode møter
mellom mennesker.

Det finnes nok av broer, og det
er i spennet over fra vår side til
deres, vi kan møtes, henge over
rekkverket og se på utsikten
sammen.
Amund Hestsveen
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Førsteinntrykket
– grunnlaget for det gode møtet
«Du vil aldri få en ny mulighet til å skape et godt førsteinn
trykk»- er et kjent utsagn.
Psykologen Mende-Siedlecki har forsket på viktigheten av
førsteinntrykket i møtet mellom mennesker (1). Funnene er
slående; de negative opplevelsene i møter mellom mennesker
fester seg dessverre mye sterkere enn de gode førsteinntryk
kene. Dessverre er det av samme grunn vanskelig å rette opp
et førsteinntrykk som har skapt negative opplevelser.
Goman (2) har forsket på hva som kjennetegner «Det gode
møtet» og fant at inntrykket av en annen person fester seg fort,
bare noen få sekunder. Møtet mellom mennesker bedømmes
ut fra kroppsspråk, som øyekontakt, smil, kroppsholdning
og håndtrykk. Dette er små, men viktige faktorer for å vise
interesse for det mennesket vi møter.

Det finns mennesker som kom
mer inn i livet vårt og forlater det
igjen. Det finns også mennesker
som blir værende en stund,
og etterlater fotspor i hjertet.
Og etterpå er vi aldri mer den
samme.
Ukjent
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Fra tillit og tvang til
«Det gode møtet»
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og
Romsdal inviterte våren 2014 kommunene i fylket til å delta i
Læringsnettverk i forbedringsarbeid. Fra Kristiansund kommune
deltok ett team fra Rokilde sykehjem.
Lederteamet ved sykehjemmet hadde valgt temaet «Bruk av
tillitsskapende arbeid for å forebygge tvang» som det skulle
jobbes med i læringsnettverket. Valget av tema var forankret
i ledelsen fordi dette er et tema som angår alle avdelinger,
og fordi det var knyttet usikkerhet rundt kvaliteten til dagens
praksis innenfor dette temaet ved sykehjemmet.
I løpet av prosessen skjedde det en dreining i teamet fra det
å motvirke tvang til en økende bevissthet knyttet til det gode
møtet. Hva skjedde? Hvorfor denne kursendringen, og hvilke
konsekvenser har det hatt?

Eventyrene er innledningen
til det store, det veldige, det
mektigste og mest gripende
av alle eventyr: Menneskets
møte med virkeligheten. Med
historien, fysikken, kjemien,
med materiens og jordens
eventyr. Menneskets møte med
mennesket.
Jens Bjørneboe

Om å få økt
innsikt, kunnskap
og forståelse
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Forbedringsteamet bestemte seg for å undersøke ansatte sin
forståelse av begrepene tvang og tillitsskapende tiltak ved å
snakke med kolleger, gjøre observasjoner og ved å reflekte
re over ulike erfaringer. I løpet av denne innsiktfasen kom det
fram at ansatte hadde svært ulik forståelse og kunnskap om
hva som ligger i begrepene, og ulik forståelse medførte ulik
praksis.
Innsiktsfasen viste også at praksis ikke bare har sammenheng
med kunnskapsgrunnlaget til den enkelte, men også hvilke
holdninger som ligger til grunn for den enkeltes handlinger.
Kunne vi arbeide godt nok med tillitsskapende tiltak og fore
bygge tvang uten å reflektere over egne holdninger?
Vi bestemte oss for å gjennomføre en fagdag med Wenche
Malmedal, høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, som
er kjent for sitt mangeårige arbeid knyttet til å øke kunnskap
om krenkelser i sykehjem. Krenkelser kan knyttes til hvordan vi
handler og hvordan vi snakker. For eksempel når vi lar en pasi
ent vente unødig lenge på å få hjelp, eller snakker med og om
andre på en lite respektfull måte.

Hvis det i sannhet skal lykkes å
føre et menneske hen til et be
stemt sted, må man først passe
på å finne ham der hvor han er
og begynne der. Dette er hem
meligheten i all hjelpekunst.
Søren Kierkegaard

13

På fagdagen fortalte Malmedal om funn fra sin doktoravhand
ling: Inadekvat pleie og omsorg, overgrep og forsømmelser i
norske sykehjem (3).
Inadekvat omsorg kan være å:
• gå inn på et pasientrom uten å banke på
• snakke respektløst
• la pasienter vente lenger enn det som er nødvendig for å få
hjelp
Vi bestemte oss for å gjennomføre kartlegginger som berørte
disse forholdene hos oss selv og våre kolleger. Hvilke opple
velser og erfaringer har vi på dette området? Nesten halvpar
ten svarte på spørreskjemaet, og vi fant dessverre at vi erfarer
episoder der krenkelser forekommer.
Forbedringsteamet erfarte at ansatte opplevde fokuset på
holdninger ulikt. Mange var glade for at problemstillingen ble
valgt, mens andre opplevde temaet i forbedringsarbeidet som
en belastning og manglende tillit.
Utfordringen for teamet ble å finne veien videre, spesielt når
flere av våre kolleger opplevde fokuset på å avdekke negative
hendelser og krenkelser som en personlig belastning.

«Nå får du sitte her en stund»
«Nå ringer hun på igjen»
«Nå må du legge deg»
«Nå må du stå opp»
Eksempler fra egen praksis

Hvorfor avdekke krenkelser hvis
vi ikke vet om det hjelper? Bare å
vite at det skjer? Hva skal vi gjøre
når vi går i selvforsvar?
Medlem i forbedringsteamet

Kursendring – fra
problemorientering
til løsningsfokus
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Veilederen for teamet vårt rådet oss til å snu på problemstil
lingen, og heller se på hva som kjennetegner gode holdninger
som gjenspeiles i handlinger. Hva gjør vi når vi lykkes og hva
kan vi lære av det. Det ble et viktig vendepunkt for oss i det
videre forbedringsarbeidet, og vi bestemte oss derfor å snu
fokuset. Vi hadde noe kjennskap til løsningsfokusert tilnær
ming (LØFT), og støttet oss til denne metoden i det videre
forbedringsarbeidet.
Endringsarbeid og løsningsfokusert tilnærming handler om
jakten på det som virker. «Antakelsen er at ønsket endring skjer
raskere ved å lete etter og granske det som virker, enn å finne
ut hva som ikke virker. I stedet for å se etter det som er feil og
rette opp dette, leter man etter det som er riktig, for å finne ut
hvordan man kan utnytte dette videre. Tanken er at samtaler
om hva som kjennetegner løsningsfremmende handlinger,
bidrar raskere til løsninger enn samtaler om problematferd» (4).

Min erfaring er at mange er
trøtte av alle «sannheter» om
at man må analysere og utrede
problemene for å kunne løse
dem. Nettopp fordi man opp
lever at det ikke virker etter hen
sikten, og kanskje, tvert imot,
skaper en negativ spiral. Mange
har fortalt meg at de higer etter
alternative tilnærmingsmåter
som kan tilføre organisasjonen
og enkeltpersoner større energi,
livsgnist og «problemløsnings
pågangsmot».
Gro J. Langslet
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«Hva er viktig for deg?»
Sommeren 2014 ble det gjennomført en «Hva er viktig for
deg-dag». Initiativet kom fra Nasjonalt kunnskapssenter for
helsetjenestene i forbindelse med arbeidet med pasientforløp
i kommunene. Vi bestemte oss for å være med på kampanjen
på vår egen måte, og spurte pasienter, pårørende og kolleger;
«Hva er viktig for deg?» Utdrag fra svarene på denne uhøy
tidelige undersøkelsen ble presentert i en filmsnutt som er
tilgjengelig på vår nettside (5,6).
I det videre arbeidet med å utforske det som skjer når vi lykkes,
har vi videreført nettopp dette fokuset- «hva er viktig for deg»
gjennom de gode møtene og samtalene.

«Det viktigste for meg er at alle
er snille og hyggelige»
Pasient på «Hva er viktig for
deg»-dagen 4. juni 2014.

De gode møtene
og samtalene
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For å opparbeide tillit hos den enkelte pasient er både respekt
og tid vesentlig. En god samtale med pasienten hvor en først
tar seg tid til å bli kjent med hverandre, vil kunne bidra til at
pasienten får økt tillit til pleieren. Gode møter mellom pasien
ter og helsepersonell vil legge til rette for tryggere omgivelser.
Dette kan forebygge bruk av tvang eller makt, spesielt i møte
med pasienter med uro og kognitiv svikt.
I samtaler med de ansatte, valgte vi å benytte ulike spørsmål
som kunne fortelle oss om pasientenes opplevelser knyttet til
trivsel på sykehjemmet:

Hva er en meningsfull dag for deg?
Kan du fortelle hva som gjør at du føler deg trygg her hos oss?
Hva tenker du når jeg sier vennlighet?
Hvordan opplever du å bli respektert som pasient her på sykehjemmet?
Føler du at vi har nok tid til deg?
Hvor viktig er humor for deg?
Synes du at du får være med å bestemme over dagen din/livet ditt?
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Gjennom samtaler med pasienter fikk fant vi noen områder
som ble spesielt framhevet.

Respekt
Tid
Humor og glede
Vennlighet
Trygghet
En meningsfull dag
Å kunne medvirke
Disse områdene har vi derfor jobbet videre med i forbedrings
arbeidet.

No står vi her tomhendte alle i
hop og ser mot ei attlæst dør.
Vi skulle ha bydd deg all varme vi
eig. Vi skulle ha gjort det litt før.
Haldis Moren Vesaas

Jeg føler alle vil
at jeg skal ha det bra.
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Om respekt
Som profesjonelle yrkesutøvere må vi være bevisst vårt språk
og våre holdninger. En vennlig stemme og positive ord signali
serer at du bryr deg, og dette er viktig for å fremme trivsel og
tillit i møtet mellom mennesker.
Noen pasienter opplever dessverre at de blir umyndiggjort
eller blir behandlet med lite respekt. Helsepersonell har ikke
dårlige hensikter, men vi kan være for lite oppmerksomme på
hvordan vi opptrer.
Et eksempel kan være at en snur seg bort fra pasienten og
snakker med pårørende når spørsmålene eller informasjon
angår pasienten. I noen situasjoner kan dette også være brudd
på taushetsplikten.
Et annet eksempel er når vi snakker sammen om pasienten
eller om vårt eget privatliv mens vi hjelper pasienten.
Husker vi alltid at det er pasientens behov som er utgangspunktet for hva helsepersonell skal gjøre? Viser vi respekt ved
å henvende oss direkte til pasienten? Skaper vi trygghet ved å
informere om hva vi gjør, og spør vi om det går greit?
Eksempelvis kan vi under morgenstellet si «hvordan synes du
at temperaturen på vannet er?» eller «nå skal jeg vaske deg på
ryggen».

Respekt er når
pleierne banker
på døren.

Jeg opplever
respekt. Ingen her
er krass eller ufin.

Jeg føler at jeg blir respektert når
jeg får stå opp og legge meg når
jeg selv vil.
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For å unngå å såre, skremme eller forvirre pasienten må vi
tenke gjennom hvilke ord vi velger.
De fleste av oss er vant til å bruke fornavn på dem vi snakker
med. For noen få kan dette fortsatt oppfattes som uhøflig og
krenkende. For å være sikker bør vi spørre pasienten om hvil
ken tiltaleform hun eller han foretrekker.
Ros kan virke oppmuntrende og motiverende. Blant annet kan
ros få pasienten til å gjenta positiv atferd eller fortsette med
rehabiliterende øvelser.
Bruk av barnslig språk og barnslig tiltaleform kan skape
mindreverdighetsfølelse hos en voksen person.

Jeg synes det er veldig kjekt
når noen setter seg sammen
med meg.
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Om tid
Antikkens grekere hadde to begrep for tid; kronos og kairos.
Kronos er den kronologiske tiden som måles i dager, timer og
minutter. Kairos står for den abstrakte tiden, det som ikke kan
måles, bare oppleves (7).
Opplevelsen av tid kan variere fra menneske til menneske.
Når vi snakker om tid og pasienten, mener vi gjerne tiden som
benyttes til å hjelpe pasienten med å få dekket grunnleggende
behov, fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. I en travel hverdag vet
vi at helsepersonell ofte sliter med dårlig samvittighet fordi en
opplever at tiden ikke strekker til for å dekke pasientenes behov
på en tilfredsstillende måte. Det vi av erfaring vet, er at pasient
ens opplevelse av tid ofte styres av pleierens adferd, både ver
balt og nonverbalt. Dersom pleieren er stresset, stadig kikker
på klokken og står på spranget ut døra, kan pasienten oppleve
at pleieren har dårlig tid. Dersom pleieren opptrer rolig, setter
seg ned og får god kontakt med pasienten, kan dette oppleves
som god tid. Realiteten viser at denne pleieren ofte ikke har
brukt lenger tid inne hos pasienten. Det er derfor viktig at den
som skal hjelpe pasienten, er bevisst sitt kroppsspråk på lik linje
med sitt verbale språk.

Eit lite spann av tid
imillom æver to.
Den tidi, ho er mi.
Eg lever no Trygve Bjerkrheim

Hyggelig personell
har alltid nok tid.

Jeg føler at personalet ikke har
nok tid til meg. Jeg sitter alene
hele dagen, og ser ikke folk. Jeg
kunne ha tenkt meg at de underholdt meg litt. Om det bare var en
liten tur på bedehuset for å høre
på kristne sanger. Det finnes ikke
her. Det blir veldig lange dager.
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Noen ganger
føler jeg at jeg
blir sittende igjen
etter alle andre
har fått hjelp.

Personalet har sjelden tid til å
snakke med meg fordi det tar
sånn tid. For jeg blir så følsom og
begynner å gråte.

Humor er viktig.
Alt blir lettere da.
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Humor og glede
Humor og glede i hverdagen gir ofte gode øyeblikk. Øyeblikk
som gir en indre glede som varer lengre enn selve øyeblikket.
Professor og humorforsker Sven Svebak sier at humor og glede
henger sammen med god helse. Det er mange faktorer som
påvirker opplevelsen av livskvalitet hos syke og eldre men
nesker på sykehjem. Vi består av både kropp og sjel, og vårt
livsinnhold påvirkes i stor grad av et rikt sosialt liv (8).

«Det er mitt inntrykk at mange
som sliter med smertefulle
sykdommer, mister humøret.
Mange tror at godt humør er
det samme som sans for humor,
men det er en misforståelse. La
oss si det slik at humøret er som
et gulv, og oppå dette gulvet kan
man utfolde sansen for humor.
Det er lett å miste humøret hvis
man utsettes for store belast
ninger og smerter over lang
tid. Dette kan over tid føre til at
man også mister den sansen for
humor som man hadde, og da
er man inne i en ond spiral som
drar en nedover. Her blir det
derfor ekstra viktig å passe på at
man omgås mennesker som kan
revitalisere ens sans for humor.»
Sven Svebak (2007)

Det er artig at
folk er i godt
humør. Så lenge
det ikke blir slike
porno-greier, det
liker jeg ikke.

Jeg er glad i å være ute, gå tur
synes jeg er veldig artig.
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Ha god utsikt jeg
kan drømme meg
bort i.

Skratter sjøl.
Latter passer meg.

Humor har jeg ikke tenkt på. Frisk
luft letter sinnet. Jeg ønsker å
være ute hele året.

Joda, humor er viktig, men det er
mest alvor. Forventer ikke at det
skal være morsomt lenger. Det er
lite som er artig når jeg ikke klarer
å følge med lenger. Jeg er glad i å
være ute, gå tur synes jeg er veldig
artig.
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Når jeg ser de
jeg liker føler jeg
kjærlighet.

At jeg får stå opp
og ta en kopp
kaffe og en røyk.
Da koser jeg meg.

Å bli møtt med et
hei og et smil.
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Vennlighet, først og sist
Aristoteles fremmet vennlighet som en viktig dyd. Vennlighet
er viktig for alle mennesker, og spesielt viktig for pasienter med
demens, siden sykdommen bidrar til at de ofte føler seg som
fremmede. Vennlighet kjennetegnes ved å møte den andre
som en venn og med et vennlig smil.

Vennlighet har alltid betydning,
så møt din neste med et smil.
Hadith

Alle her er
veldig vennlige.

Hver morgen og kveld er jeg veldig
spent på hvem som kommer og
hjelper meg. Noen er svært vennlige og hjelpsomme, andre ikke.
Spesielt når det kommer folk som
snakker godt norsk er jeg veldig
takknemlig. Det er svært vanskelig når de som kommer ikke er
hjelpsomme og når de attpåtil har
vanskelig for å kommunisere. De
skulle hatt et kurs.
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Vennlighet er at
folk er snille og
imøtekommende.
De er det for det
meste, men ikke
alle og ikke alltid.

Det må være når folk er vennlige
og imøtekommende det da. Du er
det, og mange med deg. Men det
finnes andre som ikke er vennlige,
og da sier jeg ikke noe, men jeg har
det vondt inni meg. Vi er oppdratt
til å være lydige og høflige fra vi
var små.

For meg gir det trygghet å
oppleve at det er personell til
stede hele tiden.
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Trygghet
og tilstedeværelse
Mange av pasientene fortalte at opplevelse av trygghet er
veldig viktig, for eksempel det å vite at en får hjelp når man
trenger det. Som helsepersonell i sykehjem er det derfor viktig
å være synlig til stede i avdelingen. På samme måte som smilet
uttrykker vennlighet, så uttrykker tilstedeværelse trygghet for
pasientene. Mange er ikke i stand til å si fra om at man trenger
hjelp, enten fordi de ikke er i fysisk stand til det, eller på grunn
av ulik grad av kognitiv svikt. Trygghet gjennom tilstedeværelse
er derfor svært viktig.
Tilstedeværelse trenger ikke å inneholde mer enn det å sitte
sammen med pasienter på fellesrom eller å besøke pasien
ter som oppholder seg på rommet sitt. Med få helsepersonell
og mange pasienter er det å vise tilgjengelighet like viktig. En
nattevakt som stikker innom pasientene når vakta starter for
å betrygge om at han eller hun er tilstede kan på den måten
bidra til å skape trygghet og ro.
Får æ holde dæ i handa,
holde fast ei lita stund.
Slippe taket i alt anna
og bare holde uten grunn.
Kjerstin Aune

Jeg føler meg
absolutt trygg.
Jeg får nesten
mer hjelp enn jeg
trenger.
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Her er det trygt.
Jeg vil heller bo
på sykehjem enn
hjemme.

Noen å snakke med,
og å slippe å være alene
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En meningsfull dag
En meningsfull dag defineres svært ulikt fra person til person.
Det er ikke nødvendigvis det vi tror som stemmer med hva den
enkelte pasient vil beskrive. De krever ofte lite og det er ofte
små grep som skal til for å legge til rette for en meningsfull
hverdag i sykehjem.
Det er viktig å ha relevant bakgrunnsinformasjon for å dekke
pasientenes ønsker og behov. Et aktivt samarbeid med på
rørende er ofte helt avgjørende for å få dette til. Jevnlige
tilrettelagte samtaler med pasienten er viktig for å få innblikk i
hva som er viktig for pasienten til enhver tid. Denne innsikten
vil bidra til at det er enklere for helsepersonell å tilby pasienten
aktiviteter innenfor den enkeltes interesseområde.

Alderdommen er også en selv
stendig del av det menneskelige
liv, med en egenart og egenverdi
som ikke behøver å låne mening
fra tidligere faser i livet.
Inge Lønning

Det gir meg kraft
å se på bilde av
min mann

Jeg sitter for mye på rommet mitt,
det er jeg klar over selv. Jeg koser
meg med tidsskrifter og bøker fra
biblioteket. Jeg har ønsket at det
har vært mer trim i fellesskapet,
på stua for eksempel. Generelt
mer aktivitet.
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Å se på film, høre
på musikk og få
holde på med
data.

At jeg får hjelp
til trening.

At jeg får være med familien min.
Jeg har så lyst til å være med
barnebarna mine.
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At jeg føler meg såpass at jeg
greier å stå opp. Men jeg liker ikke
fellesstua. Det er forferdelig å sitte
sammen med alle de fremmede
menneskene.

Å lese avisen, være sosial på stua,
følge med på det som skjer, få
besøk.

Når jeg ser i boka mi, klarer å finne
ut hvilken dag og dato det er. Det
er så vondt de dagene jeg ikke
klarer det, jeg føler meg så dum.
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Jeg føler meg frisk,
og får til ganske
mye – men ikke alt
jeg ønsker.

Noen å snakke med,
og å slippe å være alene.
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Å kunne medvirke
Det å kunne bestemme selv, er en menneskerettighet. Mange
pasienter i sykehjem kan av ulike årsaker ha vanskeligheter med
å utrykke seg verbalt for å formidle ønsker og behov. Det kre
ves derfor enda mer av oss som helsepersonell for å sørge for
at pasienten blir sett, hørt og forstått. Disse faktorene er også
viktig å ta hensyn til for å fremme verdigheten i møtet mellom
helsepersonell og pasienter.
Eksempler på selvbestemmelse og medvirkning i sykehjem:
• Bestemme når jeg vil stå opp, og når jeg vil legge meg
• Bestemme når jeg vil ha mat, og hva jeg vil spise
• Bestemme når jeg vil være sammen med noen, og når vil jeg
være alene
• Å ha rett til å vise følelser og bli møtt med forståelse
• Å like noen bedre enn andre
For pasienter som er for syke til å ivareta sin egen helse og
velvære gjennom selvbestemmelse, så er det å arbeide tillits
skapende en forutsetning for å unngå uheldige situasjoner og
bruk av tvang. Samarbeidet med pårørende er også viktig i slike
situasjoner, da de kan bidra til å fremme pasientens selvbe
stemmelse og medvirkning.

Jeg føler at jeg
ikke blir hørt.

Det er ikke det du ønsker å havne
på et sykehjem. Det sjenerer meg
veldig å være avhengig av hjelp
fra andre. Det er nesten ingen
å snakke med når alle har så
forskjellige sykdommer. Det skulle
vært regulert hvem som bodde
sammen.
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Det er ofte jeg
føler jeg burde ha
sagt noe, men jeg
klarer det ikke.

Nei, jeg er ikke såpass at jeg klarer
å spørre om alt. Det går rundt for
meg.

Personalets
erfaringer
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Om tillitsskapende arbeid
Våre erfaringer og pasientenes fortellinger har vist at
tillitsskapende arbeid og forutsigbarhet også er viktig for å
skape ro i avdelingene og forebygge bruk av tvang og makt.
Tillitsskapende arbeid krever et kontinuerlig og godt samarbeid
mellom både pasient, pårørende og helsepersonell.
Men hva skal til for å arbeide tillitsskapende med personer med
demens?
Det kan være utfordrende å bli kjent med personer med
moderat eller alvorlig grad av kognitiv svikt, men helsepersonell
må ta seg tid til å lære den enkelte å kjenne. Kommunikasjonen
krever også at vi må være bevisst viktigheten av å gi enkel
informasjon og en beskjed om gangen, som for eksempel:
«Du skal nå få stå opp.» Deretter- «Vi går på badet»
Og samtidig kan vi trygge pasienten med å ta lederrollen:
«Jeg skal hjelpe deg.»
Det er viktig at pasienten forstår hva som skal skje, og at situa
sjonen er oversiktlig ved at det gis få valg. Helsepersonell og
pasient må ha felles fokus. Sørg for direkte øyekontakt, klar tale
og tydelig kroppsspråk.

Helsepersonell må vise varhet, få erfaring med ulike tilnærmin
ger og se hva som virker. Det er viktig at de gode erfaringene
deles mellom alle som jobber med den samme pasientgruppen
ved å:
• arbeide sammen med en som er mindre kjent med pasienten
• dele erfaringer i refleksjonsgrupper
• dele informasjon i muntlige rapporter
• dokumentere erfaringer og tiltaksplaner

Etisk kompetanseheving og Det gode møtet
Forbedringsteamet spurte ansatte om hva de mente skulle til
for å skape en arena for «Det gode møtet». Hva er det gode
møtet mellom deg som ansatt og pasienten?
Personalet fortalte at de tar utgangspunkt i pasientens defi
nisjoner av «Det gode møtet» når de forsøker å skape gode
møter og relasjoner.
«Et godt møte mellom meg som ansatt og pasient forutsetter
at vi blir kjent. Fint at vi har et kjent tema å snakke om, som
pasienten er interessert i. Pasienten må kunne stole på meg, og
kjenne tillit for å kunne betro seg til meg. Ikke være «slarvete».
Jeg må være høflig og snill, og kunne gi trøst når pasienten
trenger det, og se den som er ensom. Noen sier de føler seg
ensomme her, selv om det er mye folk.»
De ansatte ga også uttrykk for at det er viktig å sette nok tid for
å skape trygghet, «å se pasienten» og viktigheten av å ha kunn
skap om pasientens livsverden.
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Rokilde sykehjem har avsatt tid i turnus til etisk refleksjon, en
satsting som har blitt styrket gjennom deltakelse i KS sin nasjo
nale satsing «Samarbeid for etisk kompetanseheving». Tradi
sjonelt har det på refleksjonsmøtene vært tatt tak i faglige og
etiske utfordringer i møter mellom mennesker. Hva som ikke
fungerer godt nok, og hva som skjer når ting går galt.
Gjennom arbeidet med Det gode møtet har ansatte og ledere
i forbedringsteamet blitt mer oppmerksom på også å bringe
de gode eksemplene inn til etisk refleksjon. Hva gjør vi når vi
lykkes? På den måten deles suksesshistorier, og det skapes
en positiv kultur for forbedring, og en kollektiv opplevelse av
mestring.

Der er en lykke i livet
som ikke kan vendes til lede:
Det at du gleder en annen,
det er den eneste glede.
Arnulf Øverland
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