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Er robusthed blevet
et Tarzan-syndrom,
der belaster det gode
arbejdsmiljø?
Ordet robusthed bruges ofte i plejesektoren. Det gennemsyrer hverdagen; I skal være
stærke! Men sygefraværet i plejesektoren er stigende, og refleksionen falder ofte tilbage
på dogmet:
I skal bare være mere robuste. Men hvad betyder denne tilgang, når personalet udsættes
for udad-reagerende adfærd og ikke ønsker at tale om det af frygt for ikke at blive opfattet
som robuste?
AF KARINA MAMMEN

Borgere i plejen kan af forskellige årsager ændre adfærd
og blive udad-reagerende. Det er en præmis i arbejdet med mennesker. Men bare fordi det er en præmis,
betyder det ikke, at det ikke føles voldsomt, og at man
ikke føler sig udfordret. For en voldshændelse kan være
angstprovokerende.
Og med en robusthedskultur der fordrer: at det skal vi
kunne tage med oprejst pande, er der en tendens til, at
de voldsramte forsøger at ryste det af sig, mere end de
taler om det. Typisk fordi de ikke vil fremstå svage og
uegnede til deres arbejde, eller fordi de er bange for at
miste jobbet i en optimeringsrunde. Og det er farligt.
For løsner man ikke op for sin angst og finder styrken og
fortroligheden hos sine kolleger og sin leder, fører det
typisk til stress og et dårligt arbejdsmiljø.
Hermed ikke sagt at kulturen er opstået af sig selv ude
på plejecentrene. Forråelsen af arbejdsmiljøet er en
direkte konsekvens af presset fra omverdenen i form af
blandt andet besparelser. Men det er et vilkår, der næppe
står til at ændre lige med det samme. Så vi bliver nødt
til at arbejde med robustheden på en anden måde for at
kunne imødekomme disse udfordringer.
Belastninger og utryghed skal i højere grad kunne italesættes frit, uden at der stilles spørgsmål ved ens faglige

kompetencer. Det skal være i orden at sige, at man ikke
er tryg, og der bør være et større fokus på metoder, der
sikrer et mentalt kompetenceløft herunder uddannelse i praksisnære konflikthåndteringsmetoder. Nyligt
udgivet forskning fra USA påpeger, at ny viden omkring
ens arbejde er med til at reducere stress. Undersøgelsen bakkes op af Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø.
I min verden er robusthed ikke blot styrke. Den opstår,
når man får lov til at være et helt menneske, og man får
lov til at udtrykke sine bekymringer i et trygt forum.
Et utrygt menneske skaber ubevidst mere udad-reagerende adfærd og flere utilsigtede hændelser. Så det er
afgørende for det gode arbejdsmiljø, at alle tør udtrykke
sig frit. Alle skal have adgang til forebyggelses - og
konflikthåndteringsværktøjer, og det skal opfattes som
en styrke, når man deler sine bekymringer.
Tryghed er basis for den gode relation til borgeren, og
den kommer indefra. Den udspringer af en viden om, at
hvis noget sker, er man i stand til at klare sig. Hvilket
fører til tryghed og et godt arbejdsmiljø.
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