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Medarbejder-omsorg – om risikoen for udbrændthed og sekundær 
traumatisering 

Motiver til at være “hjælper/omsorgsperson” 
Noget, der er vigtigt, hver gang det handler om at skulle kigge på sin professi-
onelle rolle, sin faglighed, i forhold til det at skulle være hjælper, omsorgsper-

“At skulle rumme andres uro 
indebærer, at man er nødt til 
at arbejde med sin egen 
centrering.” (Merete Holm 
Brantbjerg)	  
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son, på et eller andet niveau, det er at kigge på de motiver, der ligger bagved, 
at man har sådan et arbejde. Hvilke forestillinger, forventninger og drømme lå 
der bag valget af uddannelse og arbejdsområde? 
Hvilke værdier om mennesker, kultur og samfund ligger der bag valget? 
Hvilke oplevelser og erfaringer med at modtage hjælp og omsorg har man 
med sig, og hvilken baggrund og kendskab har man til selv at være udsat, 
presset eller “offer”? Det er altid vigtigt at kigge på, hvad man selv bringer 
med ind i arbejdet. Tit bringer hjælperen, viser erfaringen, selv gamle restpro-
blemer eller psykiske sår eller traumer eller relationsmæssige vanskeligheder 
med ind i arbejdet. Disse variationer af vanskeligheder søges så helet i kontak-
ten med mennesker, der har oplevet noget lignende. 
Det er derfor nærliggende at gøre sig nogle overvejelser omkring: Hvad har 
jeg nemt ved at møde hos en klient eller kursist, hvad er inspirerende, glæ-
desfyldt, hvad giver mig næring, hvad synes jeg er det, der er det livgivende, 
hvor er ressourcerne – på den ene side? Og så selvfølgelig helt nødvendigt i 
forhold til temaet – på den anden side: Hvad skræmmer mig eller provokerer 
mig, hvad udmatter mig, hvad er det i arbejdet eller mødet med mennesker, 
der har det svært, som prikker til mig på den ene eller anden måde? 
Det er en velkendt strategi at holde egen angst på afstand ved at hjælpe an-
dre. 
Det er afgørende for at kunne navigere i “traume-farvande” at hele følelses-
paletten inddrages som det, den er: bærer af information. 

Udbrændthed 
Udbrændthed er et felt, som dukkede op i slut 70’erne og første halvdel af 
80’erne. Populært udtrykkes det sådan, at hvis man kan brænde ud, er det jo 
fordi man brænder – er engageret. Som udgangspunkt er der altså tale om 
mennesker, som vil noget, som brænder for noget, som ønsker at give noget, 
bruge sig selv. 
Overordnet set er udbrændthed en stressreaktion i arbejdet med mennesker 
og deres problemer. Der er tale om en følelsesmæssig udmattelse, som ram-

“(…) to minimize risks to her 
emotional and physical well-
being, she needs to be able to 
find ways to balance her 
empathetic engagement, 
regu-late her ANS arousal, 
and her ability to think clear-
ly” (Rothschild 2006)	  

“En myte (…) har været den, 
at hjælperen kun må føle 
“fine” opbyggelige følelser 
som medfølelse, hjælpsomhed, 
omtanke og sympati. Denne 
misforståelse beror sandsyn-
ligvis på, at man ikke skelner 
mellem at have følelsen og at 
udleve den ureflekteret. At 
myten lever i bedste velgåen-
de fremgår bl.a. af, at det 
stadig er meget almindeligt, at 
negative følelser undertrykkes, 
dvs. at man ikke engang selv 
lader sig mærke med dem, 
eller at de fortrænges, dvs. at 
man ubevidst holder dem 
skjult fra opmærksomheden” 
(Holm 2003, s. 42)	  
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mer fagpersonen, som dræner fagpersonen, og som giver en reduceret ar-
bejdspræstation. 
Og hvad ligger der så til grund for det? Der er to overordnede grunde til det. 
1) Den ene er en konflikt mellem hjælperen og det ydre system, altså at det,
man er sat til at gøre, og det, som systemet giver af rammer i form af ar-
bejdsbetingelser af enhver art, ikke kan nå sammen. Der er et gab mellem
forventninger til det, der skal løses, og det, der er muligt at gøre inden for de
givne rammer. Det er det første problemfelt.
2) Det andet er en konflikt inde i hjælperen mellem idealer og hvad, det er
muligt at opnå. Den indre konflikt giver den spejling tilbage på fagpersonen, at
man ikke lykkes fagligt.

Og nogle af de reaktionsmåder, som fagpersoner har til den her problematik, 
er: 
Tilpasning til et uhensigtsmæssigt system, med det resultat, når det går galt, at 
fagpersonen isolerer sig, oplever håbløshed, trækker sig fra kursister og klien-
ter, mister perspektivet. 
På det fysiske plan mister man energien og ender med en egentlig udmattelse. 
På det psykiske plan giver det en reaktion, hvor man som før nævnt oplever 
håbløshed, værdiløshed som fagperson, meningsløshed i arbejdet, og over tid 
rammer det også privatlivet. 

Årsagerne til, at mennesker bliver udbrændte, er altså overordnet set den 
måde, som en organisation er opbygget på. Helt enkelt er der tale om, at der 
er uklarhed omkring virksomhedens mål samt omkring roller og opgaver. 

Sekundær traumatisering – traumer smitter 
En vigtig ting omkring traumer er, at de smitter. Dem, traumet smitter, siger 
man, bliver sekundært traumatiseret. Og sekundær traumatisering rammer 
familien, især børnene i familien, det rammer det lokalmiljø, traumatiserede 
bor i, og over tid skaber det subkulturer. Sekundær traumatisering rammer 
samfundet via utilpassede mennesker, og det rammer også samfundet gennem 

“Forklaringerne på udbrændt-
hed søges primært i arbejds-
pladsforhold (…) man ser 
også på selve forholdet til 
klienterne og belastningen 
ved til stadighed at beskæftige 
sig med andre menneskers 
problemer” (Bang 2002, s. 
47f)	  

“(…) det er lige så vigtigt at 
kunne modstå resonansfæ-
nomener, som det er at kunne 
indgå i resonans. Og man kan 
kun modstå resonansfæno-
mener hvis man har lært det”. 
(Bauer 2006, s. 117)	  
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øget polarisering. Og så rammer sekundær traumatisering de forskellige med-
arbejdertyper, integrationsmedarbejdere og psykologer og andre, som arbej-
der med traumatiserede mennesker. 

Sekundær traumatisering er en specialterm knyttet til mennesker, der på den 
ene eller anden måde omgås, er i familie med, har nærkontakt med, menne-
sker, der er traumatiserede. I den her sammenhæng handler det om den må-
de, sekundær traumatisering kan ramme fagpersoner på. Og da traumer mani-
festerer sig både kropsligt, følelsesmæssigt, på den måde man tænker og får 
billeder om virkeligheden på og den måde, man indgår i relationelle processer 
på, så er det blandt andet i de felter, at den erfarne medarbejder inden for 
traumearbejdet slides. 
Det, der virker i kontakt mellem mennesker og hjælper svækkede og ramte, 
er nærvær, affektiv afstemning, resonans og empati. Og disse kanaler og døre 
ud til mennesker og verden er også døre ind – energi-ledere, som også bringer 
komplekse og vanskeligt håndterbare følelser i spil i hjælperen. 
Hvis man skal prøve at gå lidt mere systematisk til værks, så kan man sige, at 
den empatiske proces, som er kontraktprocessen med et traumeramt men-
neske, har tre grundformer: En kognitiv, en affektiv og en somatisk eller kropslig. 
Så længe man kan holde kontaktfladen og cirkulere de op- og nedture og svæ-
re, mindre svære og gode ting, som processen handler om, i en cirkulation, 
der bevidstgøres og cirkuleres omkring de her kropslige, affektive og kogniti-
ve processer, så sker der ikke den store skade. Der hvor det skrider, det er 
der, hvor man rammes på et svagt punkt og traumeenergi indoptages, hvor 
man gennem somatisk eller følelsesmæssig resonans bliver uopmærksom over 
tid og ramt og efterfølgende rystes af mødet. 
Der er nogen processer i forhold til sekundær traumatisering, der giver særlig 
sårbarhed:´ 

1) Graden af kontakt med en kursist eller klient. Kontakt betyder også helt
basalt kvantitativ kontakt: Mængden, tiden, omfanget, men også tætheden og
nærheden. Jo mere af enhver art forøger sårbarheden.
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2) Alder og erfaring har betydning. Jo yngre og jo mindre erfaren gør som ho-
vedregel én mere sårbar.

3) Så har ens faglige kompetence betydning. Det betyder noget, hvor teoretisk
og metodisk fagligt kompetent, man er, og det betyder noget, hvilke redska-
ber man har til at bearbejde ens egne følelsesmæssige reaktioner i forbindelse
med det, der opstår. Ligefrem proportionalt med at man ikke har det, jo min-
dre fagligt teoretisk metodisk kompetent man er, og jo færre redskaber man
har til følelsesmæssig bearbejdning, jo mere sårbar bliver man.

4) Så har omfanget af ens netværk betydning, både faglige netværk og personli-
ge netværk. Jo mindre netværk, jo mere sårbar.

5) Og så har personlighedstræk betydning. Jo bedre tilgang til eget følelsesliv, jo
mindre sårbar. Eller jo lavere selvværd, jo større sårbarhed, og jo flere trau-
mer eller mindre bearbejdede traumer eller restproblemer, man bærer med
sig, jo mere sårbar.

6) Og sidst men bestemt ikke mindst bliver man særligt sårbar, når man på et
eller andet tidspunkt i livet selv er i en eller anden form krise. Det kan være
en krise i parforholdet, det kan være alvor sygdom, det kan være dødsfald i
familien – kun fantasien sætter grænser for mulige kriser, vi kan komme i.
Det, der er vigtigt, og som, når man kigger lidt længere ind i det og forstår,
hvad der er tale om, er så elementært, at det næsten gør ondt, er dette, at
man skal hjælpe mennesker, der har det svært, og at man hjælper ved at kun-
ne være der med sit overskud, med sit nærvær, med sin kontakt. Og man
passer på sig selv ved at være opmærksom på ens grænser og ved at være
opmærksom på, at man får næring, bygger sig selv op, at man får holdt pauser,
holdt ferie, får gjort noget, der er godt for én.
Når man selv er i krise, så er man følelsesmæssigt set åben som en ladeport.
Der er åbent ind til alle de mest sårbare sider af én selv, og ind ad den mo-
torvej kommer alle de besværligheder og traumemæssige energiprocesser,
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som kursisterne og klienterne har. Så det er virkelig et felt, man skal være 
opmærksom på. 

Overføring og mod-overføring 
Noget andet, som er vigtigt at kigge på, er de basale overførings- og mod-
overføringsprocesser, som har været kendt i behandlingsmæssige og terapeu-
tiske processer i årtier, og som nu er blevet nuanceret af ny viden om spejl-
neuroner, m.m. Ikke desto mindre gælder nogen af de grunderfaringer og 
forståelsesrammer, som overførings- og modoverføringsprocesserne er byg-
get op omkring. 
Overføring er et helt almindeligt aspekt af og element i al kommunikation og 
indgår i alle relationelle kontaktflader. Det handler om hjælperens, den pro-
fessionelles affektive og kognitive og interpersonelle reaktioner på kursister-
nes eller klienternes adfærd og historie. Det kan man dele op i to grundfor-
mer. 

Den ene er den objektive tilgang til det, og det er den forventelige reaktion 
eller for andre forståelige reaktion, man måtte få, situationen, klienten, arbej-
det taget i betragtning. Så det vil sige, at hvis man bliver vældig ked af det eller 
vred eller påvirket, så skal selve den reaktion i forhold til den objektive tilgang 
til det matche, at det, man har været ude for, mødt, hørt, har haft en vold-
somhed, som for en gennemsnitlig forståelsesramme giver mening, situationen 
taget i betragtning. 
Og så er der en subjektiv reaktion, som er den, der tilhører den enkelte pro-
fessionelle, den unikke hjælper. Den subjektive reaktion handler om hendes 
eller hans historie. Det vil sige, at det knytter an til de mulige konflikter eller 
ubearbejdede traumer og restproblemer, som mange, der arbejder med at 
hjælpe andre, bærer med sig. 
Så når man skal mærke ind i det, kan man have de her to former for linser på 
ens reaktioner, en objektiv forventelig og en subjektiv, som har at gøre med 
en reaktion, som har rødder tilbage i nøjagtig den historie, man måtte have. 

“The term transference (over-
føring) and countertransfer-
ence (modoverføring) refer to 
the reciprocal impact that the 
patient and the therapist have 
on each other during the 
course of psychotherapy. In 
the treatment of PTSD and 
co-morbid states, transference 
processes may be trauma 
specific” (Wilson 1994, s. 9)	  
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Der er tale om to grund-modoverføringstendenser i arbejdet med andre 
mennesker: 

• Tilbagetrækning
• Overinvolvering

Og begge, tilbagetrækning og overinvolvering, har den effekt, at man som 
fagperson mister centrering og mister jordforbindelsen, og begge strukturer 
er forsvarsmekanismer. 
Den første, tilbagetrækning, har nogle forskellige karakteristika omkring sig. 
Måder man reagerer på, måder man legitimerer eller er udtrykkende tilbage-
trækningen på. Man trækker sig, man bagatelliserer det, der foregår, man in-
tellektualiserer, eller man forvrænger situationen eller billederne af det, der 
foregår, man undgår i sin trækken konktakt, og det kan også give sig udslag i, 
at man bliver mere kølig i måden, man er til stede på. 
Den anden, overinvolvering eller overidentifikation, udtrykker sig igennem, at 
man er fuld af følelser. Den udmønter sig i en næsten afhængighed af klienten 
eller kursisten, som kan gå over i en symbiotisk adfærdsform. Det kan vise sig 
i, at man er så optaget af det, der foregår, så man nærmest bliver opslugt af de 
problematikker, der udspiller sig omkring klienten eller kursisten. Man for-
øger kontakten, har kontakt langt ud over det, der hører til den faglige kon-
takt, man advokerer, og man idealiserer menneskesagen. 
Det, at risikere eller ende med at udvikle sekundær traumatisering, er en 
konsekvens af ubearbejdede og ubehandlede modoverføringsreaktioner over 
tid. 




