DIN KARRIÄR

”Gå inte in
i behandlande
samtal”
SÅ MÖTER DU KUNDER
MED PSYKISK OHÄLSA
Bli gärna pedagog, men inte terapeut. Och lyssna till
ringande varningsklockor. Det är några av proffsets tips till dig
som möter kunder med psykisk ohälsa.
Text: Annika Hällqvist Illustration: Linnea Blixt

Den deprimerade som inte orkar höja blicken och
se någon framtid. Den lättkränkte som hotar med anmälningar när galoscherna inte passar. Den manipulerande eller aggressive som får psykopatbarometern att
gå i topp och dina varningsklockor att ringa. Eller den
desperate som hotar med självmord.
Kanske har du mött någon av dessa typer. Även
yrkesgrupper utanför psykiatrin möter kunder som är
labila. Kanske möter vi dem också allt oftare, eftersom
den psykiska ohälsan ökar. Det visar både Folkhälso-

myndighetens och Socialstyrelsens siffror. Allra sämst
mår unga, kvinnor och personer utan eftergymnasial
utbildning.
– Allt fler yrkesgrupper utan någon som helst utbildning i psykiatri möter både obalanserade och psykiskt
instabila personer, säger Katarina Weiner Thordarson,
leg sjuksköterska med specialitet inom psykiatrin
och författare till Möta kunder med psykisk ohälsa
(Komlitt).
Detta ställer nya krav på nya yrkesgrupper. Katarina
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Weiner Thordarsons generella tips till dessa är att inte
överskrida sin professions gränser och att ha sin egen
arbetsuppgift klar för sig även om man känner stark
empati.
– Man måste se till vad som är ens roll och uppgift
och inte gå in i någon form av behandlande roll eller
samtal. Om kunden pratar om sin psykiska ohälsa på
Arbetsförmedlingen kan man som arbetsförmedlare
bekräfta genom att säga: ”Jag hör att du behöver prata
om det här. Som du vet är inte Arbetsförmedlingen
specialiserad på det så därför rekommenderar jag att
du kan vända till dig vården. Nu är vi på Arbetsförmedlingen och vi kan hjälpa till med allt som rör din
arbetssituation.” säger hon.
Men vi backar bandet lite. Till stunden före samtalet. För här finns ett bra tillfälle att snabbt bilda sig en
uppfattning om kundens psykiska status. Här kan du
ge magkänslan en chans.
De flesta kunder är naturligtvis stabila. Men ibland
händer det. Du märker att något inte står rätt till. Om
varningsklockorna ringer – då ska vi lyssna, anser Katarina Weiner Thordarson som har mångårig erfarenhet av att möta psykiskt sjuka.
– Låt då kunden prata så tidigt som möjligt på mötet,
i samtalets inledning. Låt personen prata på. Kunden
upplever ofta det som positivt eftersom du lyssnar, och
kan samtidigt göra sig av med eventuell anspänning.
Medan kunden pratar skannar du av personens känslomässiga balans genom att bland annat läsa av kroppsspråket. Lyssna och observera. Man vill snabbt få koll
på om man möter en orolig hundvalp eller en ilsken
tjur, säger Katarina Weiner Thordarson.
Lägg märke till kundens sätt att tala. Hastigheten
ökar ofta vid aggressivitet eller manisk sjukdom. Röstläget höjs hos den som blir arg. Verkar kunden samlad?
Irriterad? Kan hen prata om sakfrågan på ett lugnt och
samlat sätt?

kan diskutera i lugn och ro. Hur är det för dig? Kan vi
prata på ett lugnt sätt tror du?” Om kunden då fortsätter höja rösten skulle jag säga ”Jag beklagar, men jag
vill kunna uppfatta allt som du vill säga och om jag inte
kan det tror jag att vi måste avbryta”. Och blir situationen hotfull – kommentera att du behöver gå ut för att
kontrollera en sak med en kollega och gå därefter ut!
Var inte ensam med en hotfull person!

Notera rörelsemönstret. Rycker det i kundens hand?
Andas personen kraftigt? Blåser hen ut luft genom
näsan? Vänder bort kroppen för att visa avståndstagande? Gnuggar sig personen i nacken? Biter ihop
käkarna, läpparna eller slickar sig om munnen? Tar sig
på halsen? Masserar öronsnibbarna? Är blicken stirrig?
Käkarna spända?
Det kan vara tecken på aggressivitet eller rädsla/
oro som kan övergå i ilska.
Generaltipset är att notera dessa tecken tidigt i
mötet och sedan mota Olle i grind. Låt inte kundens
irritation växa till ilska. Bli inte behandlare, men
gärna pedagog, tipsar Katarina Weiner Thordarson.
– Om personen skruvar upp tonläget skulle jag bli
pedagog och säga ”Jag märker att du är engagerad.
Det tycker vi är bra. Men det är också viktigt att vi

Om du känner att stämningen blir hotfull eller
farlig – kommentera först varför du reser dig. Res
dig långsamt och undvik hastiga rörelser som kan
uppfattas som ett hot.
– Man ska avbryta mötet innan ilskan blir för stor.
Fråga om personen vill ta en paus eller säg att du
ska hämta några papper eller kolla en sak. Om jag
bedömde att kundens ilska är för stor under ett möte
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– då skulle jag inte sitta kvar ensam i ett rum med den
personen.
Om din skanning säger dig att du snarare har att
göra med en orolig hundvalp än en ilsken tjur är tipset
åter igen att tänka din roll. Även om du ömmar för
kunden och har djup förståelse för att livet inte alltid är
lätt ska du undvika att bli terapeut.
– Gå inte in i behandlande samtal. Förklara att då
du saknar denna kompetens kan du inte erbjuda hjälp
med hälsotillståndet. Var tydlig med din roll. Vad kan
Arbetsförmedlingen göra och inte göra?
Kanske har du också mött den lättkränkte som
riktar anklagelser mot dig. Ett tips är då att bara lugnt
beklaga att personen uppfattat saken på det sättet och
att du gärna vill diskutera sakfrågan, nämligen arbetssituationen. Att börja förklara eller försvara sig är ofta
lönlöst. Beklaga och gå vidare.
>

cL
 åt kunden prata på tidigt under ett möte i inledningsfasen.
Kunden känner sig då lyssnad på vilket upplevs som positivt.
Samtidigt kan hen göra sig av med eventuell anspänning. Och
du får en chans att pejla läget.
cS
 kanna av kunden medan denne pratar. Visar personen tecken
på hotfullt eller aggressivt beteende? Lägg märke till röst,
talhastighet och kroppsspråk. Notera snabba rörelser. Vad säger
din magkänsla? Om varningsklockorna ringer – lyssna!
cE
 fter inledningen – gå över till sakfrågan. Var så tydlig och strukturerad som möjligt.
cS
 täm av kundens förväntningar. Har personen förväntningar
som inte kan infrias? Red tidigt ut vad som är realistiskt. Bemöt
uppskruvade förväntningar innan de blir till krav.
cP
 ersoner med psykisk ohälsa är ofta känsliga för när något stör
deras rutiner eller planer. Det kan därför vara klokt att förvarna
och förbereda om beslut eller förändring som berör dem.
Berätta vad du ska göra innan du gör det, till exempel genom
att säga ”Jag beklagar att jag måste ge dig ett tråkigt besked”.
cS
 kapa delaktighet i mötet. Det kan handla om små saker som
att fråga om kunden vill ta en rökpaus, sitta här eller stå där
under mötet.
cS
 tå inte för nära en person som mår psykiskt dåligt. Många
är känsliga för personliga revir och kan känna sig trängda om
någon kommer för nära. Minst en meters avstånd är en bra
tumregel. Det ger dig överblick om något förändras i hens
kroppsspråk.
cS
 träva efter delacceptanser i samtalet. Ställ inledande frågor
som kunden svarar ”ja” på, till exempel ”Var det kallt ute?” eller
”Vill du hänga av dig jackan?” Det är ett trick som gör att kunden
ofta blir mer samarbetsvillig och fortsätter säga ”ja” i samtalet.
Har man en gång sagt ”ja” är man på banan.
cB
 ekräfta. Labila personer är extra känsliga för om de blivit lyssnade till, förstådda och tagna på allvar. Lägg in uttryck som ”Det
har du rätt i” eller ”Bra!” eller ”Bra att du tog upp frågan” då och
då. Samarbetsviljan brukar öka då.
cV
 ar medveten om ditt eget kroppsspråk och din egen röst.
Utstråla lugn. Det smittar. Bjussa gärna på ett leende. Det signalerar vänlighet.
cT
 ala långsamt om någon blir irriterad eller arg. Då sänker du
samtalets tempo och lugnar. Sänk samtidigt ditt röstläge ett
snäpp. Att tala med låg röst signalerar att du har koll. Falsett
signalerar det motsatta.
cB
 li inte terapeut eller behandlare, men bli gärna mer av en pedagog. Förklara lugnt.
cT
 ona ned myndighetspersonen. Att hantera makt med
ödmjukhet är extra viktigt vid möten med instabila personer.
Okänslig maktutövning och byråkratspråk kan skapa frustration.
cA
 vsluta ett möte genom att sammanfatta. Ställ kontrollfrågor
om hur ert samtal har tolkats. Fråga hur kunden har uppfattat
det som meddelats. Syftet är att du ska få en uppfattning om
att rätt information har tagits emot.
cP
 rioritera alltid din personliga säkerhet utan att för den skull tro
att alla är farliga.
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Källa: Katarina Weiner Thordarson
och Möta kunder med psykisk ohälsa (Komlitt)

DIN KARRIÄR

”Det klokaste man kan göra är att styra
samtalet bort från hälsofrågor till sakfrågan.”
Ibland tenderar den lättkränkte att bli rättshaverist
och hotar med anmälningar. Då är det viktigt att vara
extra noga med orden och hålla sig till sakfrågan. Var
pedagog och bekräfta kundens rätt att göra en anmälan.
– Försök att göra samtalet så lite affekterat som möjligt. Undvik frågor som ”Hur känner du dig? Hur mår
du?” Bli pedagog och förklara vilka regler och beslut
som gäller. Bli inte personlig. Visa empati genom att
lyssna, bekräfta och upprepa men fördjupa dig inte i
känslofrågor. Var kort och saklig. Dokumentera vad
som sägs. Var gärna två i rummet så att du har ett
vittne.

Skulle du råka ut för självmordshotaren tipsar hon
om det här:
– Om någon skulle säga ”Jag tar livet av mig om du
inte fixar ett jobb åt mig” – då skulle jag bli pedagog
och säga ”Det låter som att du väldigt gärna vill ha försörjning och jobb. Då har du ett försprång. Den som är
motiverad har större chans att få ett jobb. Din motivation saknas inte och det är väldigt bra”. Därefter skulle
jag rekommendera kunden att kontakta en vårdmottagning där hen kan få hjälp med den typen av frågor.
Än en gång kan du ta på dig den pedagogiska hatten
och låta samtalet glida över i något arbetsrelaterat.
– Styr alltid samtalet mot de frågor som det ska
handla om och där du kan hjälpa till. Betona även
inom vilka områden du kan hjälpa till. Det betyder
inte att man är oempatisk. Man kan vara trevlig och
tillmötesgående utan att vara personlig och privat och
utan att gå över sin professionella gräns.

Rättshaveristen har en del gemensamt med stalkaren. Råkar du ut för en sådan är Katarina Weiner
Thordarsons råd att ta hjälp av säkerhetsansvariga på
arbetsplatsen, avbryta kontakten och polisanmäla.
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”Visa att det finns alternativ
– men lova aldrig mer än man kan hålla”
Hon träffar ofta arbetssökande som
mår psykiskt dåligt. Psykologen
Maria Kvarnlöf bemöter dem med
vänlighet, framtidsfokus och positiv
planering.
Ingen aggression, bara en stilla uppgivenhet. Allt var förlorat, sa hen.
När den arbetssökande fick besked om
att det ekonomiska stödet var återkallat
kom reaktionen: ett självmordshot.
Historien är ett exempel på vad som kan
hända en arbetsförmedlare som möter en
människa i kris. Men historien är också ett
exempel på hur man i stunden kan lösa en
akut situation. För fortsättningen ser ut så
här: Arbetsförmedlaren pratade omedelbart med sin chef och de båda kontaktade
Maria Kvarnlöf, leg psykolog i projektet
Ung Komp, som fanns på plats på Arbetsförmedlingen i Gävle.
– Jag tog ett samtal direkt med kunden,
berättar Maria Kvarnlöf och fortsätter:
– Vi kom överens om att vi skulle ha
två stödsamtal framöver. Vi sa också att vi

kunde hjälpa till att förmedla kontakt med
vården. Det blev en okej lösning. Kunden
fick en planering, om än en kortsiktig
sådan, med sig från Arbetsförmedlingen.
Jag tror att det kändes bra för kunden. Vi
lyssnande och blickade framåt, samtidigt
som vi kunde berätta vilka möjligheter vi
har att hjälpa.
Att lyssna, ta på allvar och visa att det
finns alternativ är viktiga pusselbitar för att
vända en svår situation. Liksom att hitta en
handlingsplan och steg som leder framåt.
Även om självmordshot är sällsynt
möter Maria Kvarnlöf ofta människor som
inte mår själsligen bra. Hennes intryck
är att den psykiska ohälsan ökar bland
arbetssökande.
– Vi möter hela spektrat – från nedstämdhet till dem som behöver vård.
Vi vet ju att arbetslöshet gör något med
människors självkänsla och självförtroende. Dessutom blir det tufft ekonomiskt
och man kanske tappar rutiner. Även om
de flesta inte har psykiatriska diagnoser,
28 • På jobbet #2 2018

och inte är i akut ångest upplever många
arbetslösheten som en kris, säger hon.
Att möta nedstämdhet eller depression är
inte ovanligt. Hotfulla situationer förekommer. Och nyanlända kan ha sin egen problematik med svåra upplevelser i bagaget.
– Som arbetsförmedlare kan det vara
lätt att smittas av allt tungt och bedrövligt. Vare sig vi eller den arbetssökande
gagnas om vi fördjupar oss i det förflutna.
Att arbeta bearbetande och behandlande
hör till hälso- och sjukvårdens insatser. Vi
bör istället ha fokus på vårt uppdrag. Det
kan vi göra med ödmjukhet, vänlighet och
samtidigt ta hänsyn till vilken anpassning
och stöd personen behöver för att komma i
sysselsättning.
Man kan vara både professionell i sitt
yrke och en medmänniska samtidigt, anser
Maria Kvarnlöf.
– Man kan säga ”Det låter som om du
behöver stöd” och ge telefonnummer till
en psykiatrisk jour eller liknande. Man kan
visa att det finns alternativ, men aldrig lova

Maria Kvarnlöfs tips
FRAMGÅNGSFAKTORER VID
MÖTET MED PSYKISK OHÄLSA
c Internt samarbete är nyckeln till att
lyckas. Att ha olika professioner i en
grupp är framgångsrikt.
Foto: Josephine Carr
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mer än man kan hålla. Det kan slå tillbaka
och skada förtroendet för hela myndigheten längre fram. Då är det bättre att säga:
”Jag är osäker, jag ska undersöka saken”.
Hur mycket en arbetsförmedlare ska
fördjupa sig i en arbetssökandes psykiska
ohälsa är en balansgång.
– Man ska inte gå in i detaljer eller
bli behandlande men man kan lyssna in
den här personens förutsättningar. Det
kan finnas information, om till exempel
inlärningssvårigheter eller social fobi,
som har betydelse för förutsättningar att
komma ut på arbetsmarknaden. Har man

rätt information kan man lättare komma
fram till rätt planering vilket kan spara tid
längre fram.
En människa som mår psykiskt dåligt
kan känna större hopp om det verkar finnas en ljusning och steg som leder till en
bättre framtid. Att få med sig en liten plan
från mötet med Arbetsförmedlingen kan
göra stor skillnad.
– Jag tycker att vi ska ha en approach
där vi står för en positiv och realistisk
framtidsplanering utan att vi blir överglättiga. Se till vårt uppdrag! Blicka framåt!
Det ska kännas hoppfullt när man har
varit på Arbetsförmedlingen.
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c Externt samarbete och god samverkan med andra instanser behövs. Vi
har ett forum där arbetsförmedling,
socialtjänst och hälsocentral möts och
tar upp samverkansbehov.
c Fortsatt kompetenshöjning. Det kan
man ordna lokalt. Sedan gäller det att
hålla frågorna levande.
c Fokusera på kundens kompetens.
En person är så mycket mer än psykisk
ohälsa. Vad kan hen?
c Positiv framtidsplanering. Grotta
inte in er i problem och det som varit.
Se i stället sakligt på vilket stöd och vilken anpassning den arbetssökande behöver för att komma i sysselsättning.
Det ska vi hjälpa till med. Ha en positiv
approach där Arbetsförmedlingen står
för positiva framtidsplaner.
c Lyssna. En arbetssökandes berättelse kan ge förståelse för hur omständigheter eller funktionsnedsättningar
påverkar förutsättningarna för en
planering. Hjälp personen att hålla beskrivningen på en övergripande nivå.

