Drejebog

Dialogmøde om
konflikter, vold og trusler
– med udgangspunkt i filmen ”Konflikter, vold og trusler – en del af vores hverdag?”
Dialogmødet er delt op i tre dele, som I bør gennemføre i kronologisk rækkefølge. Det kan enten være i
direkte forlængelse af hinanden eller som separate møder. Det afhænger af, hvor meget tid I kan sætte af til
mødet/møderne, men også af hvad formålet er med at sætte emnet på dagsordenen.

Fakta om dialogmødet
Formålet med første del	At skabe en fælles forståelse af, hvad der er på spil, når der opstår konflikter,
vold og trusler mellem personale og patienter eller pårørende.
Formålet med anden del	At skabe dialog og refleksion om emnet via cases. Særligt med fokus på at
få klargjort personalets egne erfaringer med forebyggelse, håndtering og
opfølgning på konfliktfyldte situationer mellem personale og patienter eller
pårørende.
Formålet med tredje del	At drøfte hvordan I kan udarbejde og bruge en lokale handleplan med afsæt
i Rigshospitalets fælles instruks om forebyggelse, håndtering og opfølgning
på konflikter mellem personale og patienter eller pårørende.
Varighed

Cirka 1- 1 ½ time til hver del.

Forberedelse	
Afsæt minimum én time til at forberede formål, indhold samt opgaveog ansvarsfordeling for mødet.
Mødeleder	
Mødelederen kan være en leder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillids
repræsentant, som har erfaring med at afvikle dialogbaserede møder.
Kontakt Forbedringsafdelingen, hvis du har spørgsmål til forberedelse
og afholdelse.
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Forberedelse af dialogmødet
Det er en god idé at være flere til at forberede og afholde mødet. Det kan fx være leder og én eller flere
medarbejderrepræsentanter.
Se filmen
Start med at se filmen Konflikter, vold og trusler – en del af vores hverdag? som I skal indlede dialogmødet med.
Se filmen på intranettet
Overvej følgende om roller og mødeledelse:
•
Hvem er mødeleder?
•
Hvem er ordstyrer?
•
Hvem noterer pointer fra deltagernes drøftelser?
Overvej følgende om forløbet:
•
Hvad vil I gerne have, at der kommer ud af mødet?
•
Hvad skal resultatet af mødet være, for at I vil kalde det en succes?
•
Hvordan skal I følge op?
•
Skal I fx lægge et nyt møde i kalenderen, der er mere handlingsorienteret? Er der brug for at nedsætte en
arbejdsgruppe fremadrettet?
Praktisk forberedelse
•
Print dialogkort til første del af dialogmødet – side 10. Du kan også kontakte en konsulent i
Forbedringsafdelingen, for at hente nogle færdigtrykte dialogkort i administrationsbygningen på
Blegdamsvejmatriklen (se kontaktoplysninger på side 16).
•
Print cases til gruppedrøftelser til anden del af dialogmødet. Du kan finde inspiration til cases 
på side 12 og frem, eller I kan formulere jeres egne.
•
Flipoverpapir og tuscher til anden del og tredje del af dialogmødet.
•
Overvej hvilket lokale, der vil egne sig til dialogmødet. Arrangér lokalet, så deltagerne sidder i grupper
af fire-seks personer. Det giver alle en chance for at komme til orde. Gennemgå teknikken forinden,
så I er sikre på, at filmen kan vises med så god lydkvalitet, at alle kan høre, hvad der bliver sagt.
Læs Rigshospitalets instruks
Inden du afholder dialogmøde om emnet, anbefaler vi at du læser Rigshospitalets instruks om procedure ved
trusler og vold. Du kan også printe actioncards og se, hvordan en sag forløber ved politianmeldelse.
Find materialerne her
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Drejebog for selve mødet

Del 1: Hvordan forstår vi konflikter?
Tid

5 min

Indhold

Velkomst
Byd deltagerne velkommen og fortæl, hvorfor I er samlet. Gør det
tydeligt, hvad du/I forventer, at der kommer ud af mødet.
Hjælpemidler: Evt. flipover eller PowerPoint med nedskrevet formål.

10 min

Film
Vis filmen Konflikter, vold og trusler – en del af vores hverdag?
Hjælpemidler: skærm og computer med adgang til intranettet.
Husk at tjekke lyden på forhånd.

10 min

Diskussion af filmens budskaber
Det er vigtigt, at alle kommer til orde, og derfor er det bedst at
diskutere i grupper på fire til seks personer. På den måde bliver der
god mulighed for at drøfte de tanker og refleksioner, som filmen
sætter i gang, og dele erfaringer fra hverdagen med hinanden.
Hjælpemidler: Flipover eller PowerPoint med spørgsmål til
gruppedrøftelser. Fx
•
•

15 min

Hvad bliver du særligt optaget af?
Hvad kan du genkende fra din egen hverdag?

Refleksion over egne erfaringer og holdninger
Brug dialogkortene ”Konflikter, vold og trusler – hvad er der på spil?”
udarbejdet specifikt til filmen.
Instrukser til grupperne:
1. Hver gruppe får et sæt kort
2. Vend et kort ad gangen, og drøft hvor enige eller uenige
I er i udsagnet
OBS: Formålet er ikke at blive enige, men at få forskellige
perspektiver, holdninger og nuancer frem i dialogen.
Hjælpemidler: Dialogkort kan findes på Rigshospitalets intranet
[indsæt link/henvisning]), eller afhentes i Forbedringsafdelingen.
Du finder også spørgsmålene på side x i denne guide.
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Ansvarlig
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15 min

Fælles opsamling
Lav en fælles opsamling på gruppedrøftelserne. Fx ud fra følgende
spørgsmål:
•
•
•
•
•

5 min

Hvad har grupperne talt om?
Hvad har de været mest optaget af?
Hvor opstod der enighed?
Hvor opstod der uenighed?
Hvilke nye refleksioner har gruppearbejdet givet anledning til?

Afrunding
Tak medarbejderne for deres deltagelse og informér om det videre
forløb. Vil der blive fulgt op på mødet? Hvornår og hvordan?
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Drejebog for selve mødet

Del 2: Case-arbejde
Tid

5 min

Indhold

Velkomst
Byd deltagerne velkommen og fortæl dem, hvorfor I er samlet.
Gør det tydeligt, hvad du/I forventer, at der kommer ud af mødet.
Forslag til velkomst: Formålet med i dag er bl.a. at finde frem til, om
der er mere vi sammen kan eller bør gøre for at forebygge konfliktfyldte
situationer med patienter og pårørende her hos os. Vi kommer til at
bruge det meste af tiden på at diskutere cases i mindre grupper, og så
slutter vi af med at afklare, om der er noget vi konkret skal ændre på i
fremtiden.
Hjælpemidler: Evt. flipover eller PowerPoint med nedskrevet formål

5 min

Introduktion til gruppearbejde
Introducér gruppedrøftelser med afsæt i cases. De skal som gruppe
blive enige om hvilken 1-2 cases, de ønsker at arbejde med.
Gennemgå herefter kort hver case, fx ved at læse op fra PowerPoint
eller fra et udprint.
Hjælpemidler:
•
Udvælg 3-4 cases på forhånd til gruppearbejdet. Det kan enten
være cases I selv har formuleret, eller cases I har udvalgt fra
case-banken. Du kan finde case-banken på side 11
•
Indsæt cases i PowerPoint eller hav et udprint til oplæsning

25 min

Case-arbejde i grupper
Deltagerne inddeles i grupper på fire til seks personer, så alle kan
komme til orde.
•
•

Bed hver gruppe om at vælge én case, som de vil gå i
dybden med.
Bed nu grupperne om at genlæse casen, og herefter drøfte
casen ud fra case-spørgsmålene (se case-banken side 11).

Hjælpemidler:
•
Sørg for at have cases printet til gruppearbejde.
Minimum ét sæt til hver gruppe, men gerne flere.
•
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Case-spørgsmål til gruppearbejdet
(enten i print eller på PowerPoint)

Ansvarlig
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20 min

Fælles opsamling
Efter gruppearbejdet tager I en plenumdrøftelse med udgangspunkt
i følgende spørgsmål:
”Hvad kan vi med fordel gøre anderledes eller mere af i fremtiden for at
forebygge, håndtere og følge op på konflikter, vold og trusler mellem os
og patienter eller pårørende?”
Notér kommentarerne på en flipover.
Hjælpemidler:
•
Spørgsmålet på PowerPoint
•
Flipoverpapir og tusser

5 min

Afrunding
Tak medarbejderne for deres deltagelse, og informér om det videre
forløb. Hvad sker der med de punkter, du har skrevet på flipoveren?
Vil der blive fulgt op på mødet i dag? Hvornår og hvordan?
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Drejebog for selve mødet

Del 3: Vores handleplan
Tid

5 min

Indhold

Velkomst:
Byd deltagerne velkommen og fortæl dem, hvorfor I er samlet.
Gør det tydeligt, hvad du/I forventer, at der kommer ud af mødet.
Forslag til velkomst: Formålet med mødet i dag, er at vi diskuterer
Rigshospitalets instruks i tilfælde af konflikter, vold eller trusler mellem
ansatte og patienter eller pårørende. Det gør vi dels for at undersøge,
om vi har brug for at tilpasse den til vores lokale forhold, og dels for at
sikre, at vi alle ved, hvad vi skal gøre, hvis den slags situationer opstår.
Hjælpemidler: Evt. flipover eller PowerPoint med nedskrevet formål

10 min. Gennemgå Rigshospitalets instruks
Præsenter Rigshospitalets instruks, som du kan finde på
Rigshospitalets intranet [link indsættes], og gennemgå den punkt
for punkt. Gør det tydeligt, at det er den officielle handleplan, men
at I som arbejdsfællesskab skal finde ud af, om der skal ske nogle
tilføjelser eller ændringer, eller om den passer til forholdene på jeres
afdeling.
Hjælpemidler: Rigshospitalets instruks på PowerPoint.
20 min. Brainstorm scenarier
Start med at bede deltagerne tale sammen to og to i 5 min.
om hvilke situationer, de har oplevet med patienter/pårørende,
som har været konfliktfyldte, eller hvor de har følt sig truet. Bed
deltagerne om at være så konkrete som muligt.
Lav herefter en opsamling, hvor du skriver episoderne på en flipover
i overskriftsform. Kommer der flere input om samme type episode,
skrives denne kun én gang. Formålet er at kategorisere forskellige
typer af episoder.
Hjælpemidler: Spørgsmål til dialog to og to skrevet i PowerPoint
eller på flipover
20 min. Dialog i mindre grupper
•
Bed nu deltagerne om at diskutere i mindre grupper på 4-6
personer, om der er brug for justeringer i instruksen for at passe
til netop deres afdeling.
•
Bed dem tage afsæt i én af de kategorier af episoder, som I
nåede frem til under det forgangne punkt.
Hjælpemidler: Rigshospitalets instruks printet ud, med minimum ét
eksemplar til hver gruppe, og gerne flere.
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30 min. Fælles opsamling
Lav en fælles opsamling, hvor du får input fra deltagerne.
•
•
•

5 min.

Hvad har de talt om i grupperne?
Har gruppedrøftelserne givet anledning til at noget
skal ændres i instruksen?
Hvordan sørger vi for at instruksen er synlig og
bliver anvendt i afdelingen/afsnittet?

Afrunding
Tak medarbejderne for deres deltagelse, og informér om det videre
forløb. Bliver der fulgt op på dette møde? Hvornår og hvordan?
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Klip efter de stiplede linier

SPILLEREGLER

Konflikter,
vold og trusler
– en del af vores
hverdag?

1. S
 e filmen:
Konflikter, vold og trusler
– en del af vores hverdag?
2. D
 el jer ind i grupper á 3 – 5
personer.
3. Hver gruppe får et spil kort.
4. V
 end et kort ad gangen og drøft,
hvor enige I er i udsagnet.

Det er mit eget ansvar
at nedtrappe en konflikt
med en patient eller
pårørende og komme på
rette køl igen.

5. E
 fter 15 – 30 min, saml op på
drøftelserne i plenum.
Spillet fungerer godt til dialog
i et arbejdsfællesskab.

Jeg føler mig godt klædt på
til at takle de konflikter,
som jeg møder.

Hvis jeg bliver personligt
påvirket af en konflikt
eller oplever en trussel,
har jeg ikke lyst til at tale
med mine kolleger om.

Hvis jeg havner i en konflikt
med patienter eller
pårørende, føler jeg ikke,
at jeg har gjort mit job
godt nok.

Når jeg står i en konflikt,
er jeg god til at bede mine
kollegaer om hjælp.

Hos os er vi gode til at tale
med hinanden om de
svære situationer og
konflikter med patienter
og pårørende.

Vi er gode til at hjælpe
hinanden, når vi ser en kollega
stå i en konfliktsituation,
og efterfølgende
udvise kollegial omsorg.
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Klip efter de stiplede linier

Hos os er vi gode til at lære
af de konflikter, der opstår.

Vi er nogle gange uenige om,
hvordan vi skal håndtere
konflikter med patienter
eller pårørende.

Vi har en klar plan for,
hvordan vi følger op på de
konflikter, vi oplever med
patienter og pårørende.

Det er et fælles ansvar
at forebygge konflikter.

Hos os er det OK at nægte
at behandle en patient,
der er truende.

Det er lederens ansvar
at sikre, at der ikke opstår
konflikter med patienter
og pårørende.

Alle konflikter kan forebygges

Hos os sker trusler
(fra patienter/pårørende)
uden for arbejdstiden ofte
(fx på vej hjem eller på de 
sociale medier)

Det er aldrig i orden, at en
patient er truende eller
udad reagerende.
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En vred pårørende
Jonas er sygeplejerske på et intensivt sengeafsnit. I aften starter han sin vagt med at tilse en patient (Louise),
som har været indlagt over en længere periode. Hun har en svær infektion efter en fødsel, hvor barnet ikke
overlevede. Da Jonas kommer ind på stuen, ligger Louise og sover, og Jonas bliver mødt af Louises mor, som
også sidder inde på stuen.
Jonas starter med at hilse på moderen, og fortæller at det er ham der skal tilse Louise i her til aften Han har
ikke mødt moderen før, men har fået at vide fra sine kollegaer at hun sad inde på stuen. Med det samme Jonas træder ind på stuen, rejser moderen sig op og siger i et højt og bestemt toneleje: ”Undskyld mig, hvis det
er dig der er ansvarlig for min datter, hvorfor gør du så ikke noget? Kan du ikke se at hun får det værre og værre?”.
Jonas fortæller, at han har fået at vide fra sin kollega Rikke, at der er bestilt en scanning hos en ultradlydslæge, men inden han når at tale færdig, afbryder moderen igen: ”Du må fandme da kunne rykke for den der
skanning så! Vi har ventet i flere timer på den. I har ikke gjort NOGET som helst for, at hun kunne få det bedre!”.
Jonas forsøger at berolige moderen ved at fortælle, at han er sikker på, at
det snart bliver Louises tur, men igen bliver han afbrudt af moderen, som
nu beder om at Jonas forlader stuen og finde en læge, som moderen kan
få lov at tale med.

Frustration over parkeringsforhold
Susanne er lægesekretær og er netop blevet informeret af sin kollega Pia, der er læge, om at der er et par,
som ikke er mødt op til deres tid kl. 9. Sekretæren tilbyder at ringe til parret, og det lykkedes at komme igennem til manden. Sekretæren starter samtalen med at sige ”Hej jeg ringer fra ”x” afdeling, og I havde en tid her
kl. 9, nu er den lidt over, jeg ville høre om I er på vej eller hvordan?”. Faderen svarer ”Ja, nu har vi kraftedeme kørt
rundt på dette lortehospital for at finde en fucking parkeringsplads, og er endelig kommet ind i bygningen!”
12
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Trussel fra en pårørende
Marie arbejder som sygeplejerske på Svangreafsnittet, hvor Lise er indlagt. Lise er højgravid og indlagt på
grund af for højt blodtryk, og en formodning om et alkoholmisbrug. Lises mand, Søren, kommer jævnligt på
besøg i afdelingen. Søren og Lise er begge kendt i afdelingen for at have et stort temperament, og de har
krævet m
 eget opmærksomhed og fokus fra personalet. Marie er på vej ned mod Lises stue, da hun kan høre
en hævet stemme, der lyder som Søren. Pludselig kommer Søren løbende
ud af stuen, og Marie kan se en af sine kollegaer i døråbningen. Da Søren ser Marie, råber han ”Hvis I ikke sørger for at min kone og barn kommer
levende herfra, så slår jeg jer alle sammen ihjel”.

”Den fremmede”
Mo er lige mødt ind i aftenvagt og kommer ind på Pias stue, for at give hende medicin. Pia er blind, crux
amputeret, og er meget plejekrævende. Det er første gang, Mo er på stuen hos Pia. Mo kommer oprindeligt
fra Thailand.
Da Mo kommer ind på stuen, bliver hun mødt med
”Hvem fanden er du, hvor fanden kommer du fra”.
Hun forsøger at forklare, hvem hun er og at hun er kommet for at give Pia sin medicin, men bliver afbrudt
med ”Du har en grim accent. Jeg vil have en dansker”.
Mo forsøger igen at forklare, at hun er kommet for at give Pia sin medicin. Pia afbryder Mo endnu engang:
”Hvad fanden bilder du dig ind. Kan du komme ud af min stue”.

Den berusede patient
Du har vagt i ambulatoriet, da Erland kommer ind. Han er en fast patient hos jer, har et stort alkoholforbrug
og er derfor ikke altid relevant at hører på.
”Hallo du! Jeg kan ikke huske, hvad du hedder?!”
”Det er helt okay Erland, jeg hedder Sanne, det er også længe siden, vi har set hinanden sidst”
”Nu har jeg siddet og vente den halve dag. Nu må det sgu snart være min tur”
”Ja, det kan jeg godt se. Vi har haft rigtig mange patienter i dag. Jeg kan se, at du snart kan komme til, så du kan
komme hjem og slappe af igen”
Erland sparker ind i væggen ”Du skal fandme ikke være fræk! Det er sgu ik’ sjovt! Jeg får det skidedårligt af at
være her”.
Du siger til Erland
”Det er altså ikke okay at sparke. Jeg kan godt forstå, at du er træt og synes det her forløb er hårdt”
Erland afbryder ”Din møgkælling! Du kan overhovedet ikke forstå, hvordan jeg har det! Jeg sidder bare her og dør”.
Du: ”Erland, Nu skal du slappe af, ellers kan du ikke komme ind og få din behandling i dag. Ved du hvad, skal jeg
ikke hente et glas saft til dig, mens du venter”
Erland: ”Kun hvis du vil have det smidt lige i hovedet, din dumme ko! Du skal fanneme ikke true mig!”
Du: ”Erland, jeg truer dig ikke. Jeg vil bare gerne have, at du falder lidt ned, så vi alle kan være her”
Erland vender sig om for at gå tilbage til venteområdet ”Du er fanneme grim”. ”Erland sådan skal du ikke tale til
mig”.
Erland går videre mens han mumler ”Skrid med dig”.

13

13

Rigshospitalet · Dialogmøde om konflikter, vold og trusler

Den delirøse patient
Det er mandag formiddag, og du kommer ind på stuen for at vække Fru Hansen, der er blevet operereret for
mavesår.
”Goddag fru Hansen, jeg hedder Peter. Jeg er sygeplejerske, og jeg skal passe dig i dag. Du er lidt døsig efter
operationen i dag, kan jeg se. Har du ondt nogen steder?”
Fru Hansen taler lavt og langsomt ”Nå hej, nej…. Må jeg få noget at drikke?”
Du siger: ”Ja det kan du tro, jeg finder lige et glas til dig” og henter et glas vand og giver til Fru Hansen, som
drikker stille og roligt og giver dig koppen tilbage.
Mens du vender dig om for at stille glasset væk, begynder Fru Hansen at blive urolig i sengen. Hun bevæger
sig fra side til side, tydeligt forvirret og træt.
Du siger ”Husk at du skal blive liggende i sengen, du er lige kommet fra operationen”. Fru Hansen kigger på dig,
og virker vred ”Jeg skal ikke blive i denne her seng, jeg skal ud, jeg vil hjem!”. Du går tæt på Fru Hansen for at
berolige hende ”Jamen du er jo lige blevet opereret, det er vigtigt du bliver i sengen, du får medicin, og dine ben er
ikke som de plejer.”. Fru Hansen sparker ud mod dig ”Jo de er!” og du når kun lige at undvige.

Den aggressive pårørende
En patient på dit afsnit er netop afgået ved døden efter et uventet hjertestop. I forbindelse med hjertestopbehandlingen bliver patientens pårørende guidet ud i spiseområdet. Den pårørende er naturligvis meget
påvirket af hele situationen og virker til at være i chok, da hun komme tilbage på stuen. Hun rusker i og
kalder på patienten og beder ham om at vågne igen igennem lang tid. På et tidspunkt kommer der yderlige
to pårørende til afsnittet. Inden de bliver orienteret om, at patienten er afgået ved døden, går de ind på stuen
og bliver meget chokerede.
Du står på stuen sammen med en kollega. Den ene af de pårørende bliver meget truende og voldsom ”Hvad
fanden har I gang i. Hvad har I gjort ved min far” mens han stirrer aggressivt på dig. Han skriger, mens han
nærmer sig dig. Den anden pårørende forsøger at blokere for ham og
holde ham fast, men han river sig fri og tager en stol, som han smider
igennem stuen. Stolen rammer ved siden af dig, men smadre en del
inventar bag ved dig. Han vender sig om efter en ny stol, og idet han
gør det skynder du og din kollega jer at flygte ud af stuen.

”Larm på stuen”
Lars er netop mødt ind i dagvagt.
Da han træder ind i afdelingen, kan han høre hævede stemmer inde fra stue 4. Han går tætter på stuen og
kan se, at kollegaen Mette står i døråbningen og taler til en pårørende, som står oprejst lige foran hende. Han
kan kun se Mette bagfra og kan umiddelbart ikke høre, hvad hun siger.
Det næste der sker er, at den pårørende råber ”Det skal du fandeme ikke
sige til mig”, imens han tager armen i vejret og peger direkte på Mette.
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Spørgsmål til refleksion i forbindelse med cases
Forståelse af casen:
•
Hvad er der på spil i denne case?
Forebyggelse:
•
Hvad er den udløsende faktor?
•
Er der noget, der kan gøres for at forebygge, at det sker igen?
Håndtering
•
Hvad kan du konkret gøre for at nedtrappe konflikten?
•
Hvordan beskytter du dig selv og evt. kollegaer?
•
Hvor kan du få hjælp til at nedtrappe konflikten?
Opfølgning
•
Hvordan bør der blive fulgt op på denne situation?
•
Hvem skal informeres?
•
Hvordan tager man som arbejdsfællesskab hånd om en kollega der har stået i denne situation
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Læs mere
Du kan læse mere om emnet i Rigshospitalets instruks om procedure ved trusler og vold. Du kan også printe
actioncards og se, hvordan en sag forløber ved politianmeldelse. Find materialerne her
Tilbud om kursus
Forbedringsafdelingen tilbyder et dagskursus i forebyggelse og håndtering af dilemmafyldte og konfliktfyldte situationer i forhold til patienter og pårørende. Kurset er fælles for hele afsnittet eller afdelingen. Kurset
bliver finansieret via Rigshospitalets trivselspulje via VMU. Kontakt Forbedringsafdelingen, hvis du vil booke
et kursus for jeres arbejdsplads.

Rådgivning fra Forbedringsafdelingen
Har du brug for rådgivning på emnet, eller ønsker at høre mere om muligheden for et dagskursus, kan du
kontakte en konsulent fra Forbedringsafdelingen, Enhed for arbejdsmiljø- og ledelsesudvikling:
•
•
•

Morten Westerbjerg Andersen, chef for enhed for arbejdsmiljø- og ledelsesudvikling
Morten.westerbjerg.andersen@regionh.dk, 24 42 87 09
Caroline Nik Marcussen caroline.nik.marcussen@regionh.dk, 21 52 22 64
Morten Korshøj Andersen morten.korshoej.andersen@regionh.dk, 6124 7137

Forbedringsafdelingen
Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø

