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Utsatthet inom kontaktyrken
- Att vårda sig själv för att kunna hjälpa andra

Andreas Wedeen, leg psykolog
Expo Medica, Luleå
2018-12-06

▪ ”Jag blundar, tänker och drömmer, 
och i sådana stunder känner jag en 
obetvinglig kraft inom mig. Inga sår, 
inga varbölder skulle kunna 
avskräcka mig. Jag skulle lägga 
förband och tvätta rent med mina 
egna händer, jag skulle vaka vid 
dessa lidande människors sida, jag 
skulle kunna kyssa deras sår…”

Dostojevskij som handledare

▪ ”När jag blundar så där frågar jag mig själv: hur länge kommer du att 
kunna hålla ut så här? Och om den sjuke vars sår du tvättar, inte genast 
visar dig tacksamhet utan istället besvärar dig med dina nycker och 
infall, inte lägger märke till och uppskattar din kärleksfulla vård, skriker 
på dig, kommer med orimliga krav, kanske till och med klagar på dig 
inför dina överordnade – hur går det då? Kommer din kärlek att räcka 
till då eller inte? 

▪ Om det finns någonting som med ett slag skulle kunna kyla ned min 
”aktiva kärlek” till människorna så är det just en sådan otacksamhet. 
Med ett ord, jag är lönearbetare, jag kräver omedelbar lön för mödan, 
kärlek som lön för kärleken. Annars kommer jag inte att kunna älska 
någon”.

Vad är kontaktyrket?

▪ Möte med annan människa, där vi använder 
oss själva som redskap

▪ Att möta någon som upplever utsatthet, och 
försöka lindra, bota eller hjälpa personen att 
hitta lösningar för detta

▪ Socionomer, psykologer, läkare, assistenter, 
boendestödjare, kuratorer, präster, 
sjuksköterskor, undersköterskor, 
socialarbetare, vårdare

Självuppoffring?

I en norduppländsk kommun annonserade man på Facebook efter en 
sjuksköterska sommaren 2017 med följande text: ”Att arbeta som 
sjuksköterska är ofta ett kall. En strävan efter att jobba med människor 
och göra skillnad på riktigt.” Reaktionerna blev omedelbara och 
upprörda. Någon skrev som svar: ”Att beskriva mitt viktiga yrke som ett 
kall gör att jag aldrig skulle söka jobb i er regi. Det skickar signaler om 
att vi förväntas sätta jobbet före allt, inte bry oss om vettiga löner och 
strunta i bristande arbetsvillkor – för att vara sjuksköterska.”
Kommunen skyndade sig att ändra annonsen: ”Att jobba som 
sjuksköterska är ett ansvarsfullt uppdrag. Då är tid, arbetsro och ett väl 
fungerande lagarbete viktiga faktorer för att möjliggöra ett kvalitativt 
och metodiskt arbete” (Holmberg 2017). 

Kontaktyrket

• Ofta förknippat med 
en känsla av kall –
särskilda krav från 
omgivningen

• ”Gyttjigt”
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Lidande hos vårdgivare

▪ Utbrändhet, ökade sjukskrivningar

▪ ” Det är framförallt verksamma inom olika typer av 
”kontaktyrken” som drabbas av psykisk sjukdom, alltså yrken 
som innebär nära kontakt med människor i utsatta positioner.” 
(SVT)

▪ Svårt att fånga in, men märks tydligt
▪ Depression, ångest och suicidrisk
▪ Utbrändhet

Faktorer i kontaktyrken

▪ Svårt att mäta framgång
▪ Hur mycket av vårt arbete leder till ökat välmående hos klienten?

▪ Svårt att se konkreta resultat
▪ Många ”chefer”

▪ Svårt att hålla privata sfären utanför
▪ Viktigt att finna mening
▪ Belöning i olika former
▪ Sociala gemenskap, kontakt med andra
▪ Plikt/andlighet

”Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredställelse 
och är den grund varpå samhället vilar”

▪ Vi behöver uppleva att vårt arbete gör skillnad, för 
oss själva, andra eller världen

▪ Belöning av något slag, för att känna motivation

Vad ska man stå ut med? De oväntade vändningarna

▪ Ibland får vi möta det oväntade. Kontaktyrket kan innebära snabba 
kast mellan krav och förväntningar.
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Lågaffektivt bemötande:
Två sätt att vinna en dragkamp Mentalisera

▪ Göra egna och andras handlingar begripliga utifrån 
bakomliggande mentala avsikter, som önskningar, känslor och 
föreställningar (om personalen har en annan mening är det inte för 
att vara elaka)

▪ Det som finns i sinnet, finns i sinnet (och inte hos den andre)

▪ Förstå sig själv och andra i termer av mentala tillstånd och 
mentala processer (Vill jag ha ett samtal med mitt barns 
kontaktperson en fredag eftermiddag då det är många vikarier 
förstår jag det får vänta till nästa vecka. Och om jag skriker 
upprört inser jag att människor i min omgivning blir rädda)

Perspektivtagande

”Det är för bövelen 
den som får möte 

som ska väja!”

Den ofrånkomliga utsattheten

Parallellprocess

Induktion Resonans

Utsattheten hos vårdpersonal

▪ Utbrändhet

▪ Bitterhet

▪ Vicarious Traumatization

▪ Compassion Fatigue
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Posttraumatic Embitterment Disorder (PTED)

▪ Michael Linden

▪ Personliga, normala men ändå ovälkomna 
förändringar i livet
▪ Arbetslöshet
▪ Pensionering
▪ Uppsägning
▪ Sjukskrivning
▪ Förändringar på arbetsplatsen
▪ Konflikter på arbetsplatsen
▪ Separation – Skilsmässa
▪ Närståendes död.

”Arbetsplatsens diagnos”

Ställföreträdande traumatisering (VT)

▪ Ställföreträdande lidande är en process av förändringar 
som inträffar därför att man bryr sig om andra 
människor som har blivit illagjorda och för att man 
känner ett patos och ett ansvar att hjälpa dem. Med 
tiden kan denna process leda till förändringar i såväl 
psykiskt och fysiskt välmående som den andliga och 
existentiella upplevelsen av livet som värdefullt. Det 
finns en slag utnötningseffekt i VT. Det handlar inte om 
ett möte och ett samtal utan om den samlade mängden 
av liknande återkommande situationer och berättelser 
som till sist urholkar den inre upplevelsen av mening, 
hopp och tillit i livet, dag efter dag, år efter år. 

Ställföreträdande traumatisering (VT)

▪ VT angriper yrkespersonen på ett mer emotionellt och 
existentiellt plan. Man får en förändrad livssyn som ytterst kan 
leda till en cynism där man tycker sig genomskådat livet och 
avslöjat dess intighet och människors förljugenhet. Det finns 
en risk att man reducerar livet till ett tillstånd av ”ingenting 
annat än-”. Känslan av hopp och tillit i livet kan gå förlorad, 
vilket i sin tur leder till att man drar sig undan och isolerar sig, 
såväl på arbetet som i privatlivet. 

▪ ”Simply put, when we open our hearts to hear someone´s
story of devastation or betrayal, our cherished beliefs are
challenged and we are changed”

Saakvitne, K. W., & Pearlman, L. A. (1996). Transforming the pain.

Tecken på VT

▪ Förändringar i upplevelse av identitet, behov och 
grundläggande värderingar.

▪ Fysiska och psykologiska förändringar: sömnsvårigheter, 
mardrömmar, koncentrationssvårigheter, stelhet, 
svårighet hantera starka känslor och våld, cynism, 
hopplöshet, överlevnadsskuld, ilska, avsky, skräckkänslor

▪ Beteendeförändringar: isolering, kompenserande arbete, 
svårighet med gränssättning, minskat intresse för 
lustfyllda saker, agiterande, irritabel, missbruksbeteende, 
impulsivitet och sexuella svårigheter.

Ställföreträdande utagerande

▪ Personal som går in i en stark känsla av 
misslyckande, trots att man fullföljt sin uppgift.
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Vad beror utsattheten på?

▪ Individfaktorer

▪ Organisation och ledning

▪ Samhället och samtiden

Även i en fullt fungerande organisation 
med tillräckliga resurser, finns det 
fortfarande en brist och en utsatthet som 
kan driva hjälpare till självutplåning. 

Utsatthet

▪ Organisatorisk utsatthet bör åtgärdas

▪ Existentiell utsatthet måste förstås. 

▪ Brister i organisation kan avhjälpas. Den brist som är 
kopplad till människors existentiella och psykologiska 
utsatthet behöver vi snarare lära oss att leva med, tolka 
och förstå. 

Leta på rätt ställe

Omhändertagande

▪ Evolutionens avtryck

▪ Ensam är inte stark
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Vår naturliga miljö

▪ Sebastian Junger

▪ Moderniteten gör oss olyckliga

Omhändertagande på stor skala

Konkret
Småskaligt
Personligt

Abstrakt
Storskaligt
Professionellt

Otillräckliga resurser och bristande omsorg är oönskat men oundvikligt

Språk och empati

▪ Vår empatiska och språkliga förmåga kan hjälpa oss att förstå någon 
annans smärta – och försöka lindra lidande eller hjälpa att lösa 
problem

▪ Omöjligt att inte påverkas – utbrändhet var från början en diagnos 
om empatisk utbrändhet

▪ De system i vår psykologi som gör oss till bra vårdare gör oss 
också känsliga för utsatthet

Våra biologiska drifter

▪ The four F’s:

▪ Feeding (hitta mat)

▪ Fleeing (fly fara)

▪ Fighting (bekämpa faror)

▪ Mating (reproduktion)

Tre system

▪ Hotsystemet

▪ Utforskandesystemet

▪ Trygghetsystemet

▪ Paul Gilbert
▪ Compassion Focused Therapy

Motivationssystemet i praktiken
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Hotsystemet

▪ Stressorer på jobbet
▪ Ansvar och åtaganden
▪ Tidspress
▪ Arbetsmängd 
▪ Att möta andras utsatthet 
▪ Hot, faktiska och föreställda
▪ Konflikter
▪ Känslor och minnen som vi ej bearbetat

Tidspress

Faror bakom varje hörn Stress och hälsa

Hotsystemet

▪ Känslor
▪ Rädsla
▪ Ilska
▪ Avsky
▪ Ångest
▪ Skuld och skam
▪ Förakt

▪ Till för att vi ska agera – men svårt att veta vad man ska 
agera på
▪ Stress – obalans mellan krav och resurser

Utforskandesystemet

▪ Söka belöningar

▪ Arbete och handling

▪ Känslor
▪ Nyfikenhet
▪ Intresse
▪ Entusiasm
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Problem

▪ Problem uppstår när hotsystemet aldrig får vila

▪ Vi kan alltid föreställa oss fler hot i framtiden, och 
springer mot att hitta lösningar för att ta bort hotet

▪ Varje löst problem ger upphov till ett nytt

Ett okonstruktivt sätt att reglera hotsystemet

▪ Göra mera, göra bättre, göra fler saker

▪ Hjälper en stund, ej i längden

▪ Att-göra-listan

Trygghetssystemet

▪ Återhämtningssystemet 

▪ Läkesystemet

▪ Trygghets- och tillitssystemet

▪ Social samhörighet, ”bonding”-systemet

▪ Handledning

▪ Kaffepausen är helig!

▪ Om vi inte får möjlighet att engagera vårt trygghetssystem, kommer vi må 
dåligt

Copingstrategier

▪ Stress – när kraven ligger bortom vår kontroll

▪ Negativa copingstrategier
▪ Försöker reducera ångesten i organisationen genom att distansera sig från 

problemet, eller pressa individer hårdare att ”jobba bort” ångesten
▪ Det senare leder till att individer måste minska sitt mentala och emotionella 

engagemang för att kunna stå ut

▪ Distansering av känsla och person

▪ Fjärmande av problem och beslut

▪ Fjärma den andre – förminska brukarna/klienterna
Lazarus & Folkman (1984), Moxnes (2001)

Copingstrategier

▪ Positiva copingstrategier
▪ Vidkännande av ångesten i organisationen, och konstruktivt sätt att hantera den

▪ Handledning

▪ Värna den sociala gemenskapen

▪ Voice – lufta kritiken

▪ Beteendeanalys
▪ Vad har vi gjort? Hur gick det? Vilka alternativa lösningar finns det?

Lazarus & Folkman (1984), Moxnes (2001)

Hur hantera utsatthet

▪ Klargör gränser – för dig själv och andra

▪ Att omfamna brister och utsattheten

▪ ”Many of us read Viktor Frankl’s book, Man’s Search for Meaning."

▪ ”Over time, I have tended to become complacent with very scary, very

traumatic stories, so that I almost come to expect it. I think we should

all be required to spend time with normal kids, to remind us how normal 

teenagers can be, what is the rule, what is the exception.”

Jenkins, S. R. and Baird, S. (2002). Secondary traumatic stress and vicarious

trauma: A validation study. Journal of Traumatic Stress, 15(5): 423-432.
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Att finna sitt liv i en berättelse

• ”Allt lidande kan bli 
buret, om det finner en 
plats i en berättelse, 
eller om du berättar en 
historia om det”.

Karen Blixen

• “He who has a why 
to live for can bear 
almost any how.”

Friedrich Nietzsche

Generalisten
• Riskerar att gå förlorad i 

sig själv.
• Ser sig själv som 

främsta instrument
• Lägger misslyckanden 

på sig själv
• Litar mer  till sin egen 

magkänsla och intuition
• Har makt genom sin 

personlighet

Specialisten
• Riskerar att gå förlorad i 

sin metod.
• Försöker få tekniken att 

göra jobbet
• Lägger misslyckanden på 

klienten
• Kan relatera till vetenskap 

och beprövad erfarenhet
• Har makt genom sin 

metod och teori

Visdom som verktyg mot bitterhet

▪ Med visdom avser Michael Linden vår mänskliga 
kapacitet att hantera negativa livshändelser som 
separation, sjukdom, närståendes död, besvikelser, 
konflikter och påfrestningar. 

Visdomsterapi

▪ Visdom är vår psykologiska resurs och 
motståndskraft mot personliga traumatiska 
händelser. Till visdom räknar Linden egenskaper 
som empati, acceptans av motstridiga känslor, 
självbehärskning, kunskap om vad livet kan 
innehålla, värderelativism (att kunna se 
händelsen ur andras perspektiv), kunna hantera 
ovisshet, äga ett långsiktigt perspektiv och se 
saken på sikt med självdistans. 

Visdomsterapi - PTED

▪ Vad kostar det dig att vara kvar med din känsla av 
bitterhet? 

▪ Är kampen värd vad den kostar? 

▪ Gynnar det dig bättre att lägga det här bakom dig? 

▪ Få hjälp till självdistans och se händelsen ur andra och 
andras perspektiv. Hjälp att ha empati för den som man 
upplever som skyldig till händelsen. Acceptans av oönskade 
känslor utan att agera dem. Emotionellt lugn och 
långsiktigt tänkande. 
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Egenvård

▪ Motion

▪ Meningsfulla aktiviteter

▪ Koppla bort från teknologin

▪ Self-Awareness Check (Pearlman)
▪ Escape
▪ Rest
▪ Play

Våga vara stolt

”Att försöka bringa 
hjälp till en människa 
med psykiska problem 
är något av det finaste 
en människa kan göra” 

- Nils Uddenberg, Själens 
shamaner

”Undvik lögn, alla sorters lögn, lögn mot er själv
framförallt. Ge akt på er lögn, betrakta den noga, 
varje timme, varje minut. Undvik också att känna äckel 
och motvilja, både mot andra och mot er själv: det som 
ni finner motbjudande hos er själv blir rent och behagligt 
bara därigenom att ni lägger märke till det hos er själv. 
Undvik rädsla, även om rädslan bara är en följd av varje 
lögn. Var aldrig rädd för er klenmodighet, när det gäller 
att uppnå kärlek, oroa er inte heller därvid för mycket 
för dåliga handlingar… 

Staretsens råd Handledaren Dostojevskij

Jag är ledsen att jag inte har något mer trösterikt att säga er, ty det är ju så att 
den aktiva kärleken i jämförelse med den som man upplever i sina drömmar är 
hård och skrämmande. Den drömda kärleken vill ha snabba stordåd, som raskt 
kan utföras och är synliga för alla. Här kan det faktiskt gå ända därhän att man 
rentav offrar sitt liv, under förutsättning att det inte drar ut för länge utan sker 
snabbt som på scenen och att alla tittar på och applåderar. Den aktiva kärleken –
det är arbete och uthållighet och för somliga kanske rent av en vetenskap. Men jag 
förbereder er på att ni i samma stund som ni med fasa konstaterar, inte bara att ni, 
trots alla era ansträngningar inte närmat er målet, utan till och med tycker er ha 
avlägsnat er från det – i samma stund, det vill jag förbereda er på, har ni plötsligt 
uppnått målet och då kan ni tydligt bli varse den undergörande kraften från 
Herren som alltid älskat er och som hela tiden i hemlighet väglett er”


