
Timens potensielle 

oppdagelsesreise !!!

 Jeg ønsker å fortelle deg hva jeg tror på !!!

 Øke egen bevissthet rundt egen fremtreden 
og atferd i møte med pasienter og andre 
tilstedeværende. 

 Få en forståelse av at bruk av taktisk 
kommunikasjon er med på å påvirke den 
eller de vi snakker med i større eller mindre 
grad. Spesielt under uønskede hendelser.



” Kommunikasjon er ikke hva 

som blir sagt, men hva som blir 

oppfattet! ”



I hvilke situasjoner er det 

størst sjanse for å bli utsatt for 

vold og trusler i din hverdag?

 Psykisk trengte posisjoner

 Fysisk trengte posisjoner

 Krav situasjoner

 Misforståelser

 Uforutsette hendelser



”Atferd avler atferd”

”Det du sier til deg selv 

sier du lett til andre.” 



Bevisst atferd vs ubevisst 

atferd



Taktisk kommunikasjon

 Hva er taktisk kommunikasjon ?

”En kombinasjon av tone, volum, budskap og 

hastighet på budskapet, kroppsspråk samt 

aktiv lytteteknikk.”

”Det viktigste er ikke hva jeg sier, men 

hvordan jeg sier noe !”



KOMMUNIKASJON

Budskap

Tone/volum

Kroppsspråk



Verbale 

kommunikasjonsmetoder
 Introduksjon

 Gjentakelse

 Spørsmålsstilling

 Refleksjon

 Ledning til fortid

 Navnbruk

 Nivåplassering

 Rollebruk

 Bruk av tredjeperson

 Kommando ord



Prinsipper for taktisk 

kommunikasjon

 Vurdere

 Forklare

 Beklage



Øvelse

 ”Det beste du vet!”



Verktøy for taktisk 

kommunikasjon

 ”Spør” : Direkte spørsmål gir vanligvis 

”respons”. Vi klarer ikke å tenke og være sinte 

samtidig. Dette er med på å stoppe eller redusere 

nivået av motvilje.

 ”Forklar” : Hva som fikk deg til å gripe inn 

verbalt, og hva som ikke kan tolereres. Å 

forklare eller gjøre rede for hvorfor vi setter 

grenser er med på å skape mer samarbeidsvilje. 

Uten dette utvikles aggresjon raskere.



Verktøy for taktisk 

kommunikasjon
 ”Gjør rede for”: Hva han/hun har å tape…tid, 

penger, familie, interesser, ære, stolthet. Dette er 
tungtveiende interesser som kan være 
utslagsgivende hvis de brukes på riktig måte, uten 
å provosere eller stille ultimatum.

 ”Avslutt” med: Gi retningslinjer, hvis samarbeid 
ikke oppnås, avslutt med: ”Er det noe jeg kan si 
eller gjøre for at du skal samarbeide/lytte til 
meg ?"

 Dette er siste varsel.Vedk. unngår på denne måten 
å høre: ”Hvis du ikke….så vil/må jeg…..”



Aktiv lytteteknikk

 Ikke tenk fremover på hva du selv skal si! 

”Vi kan høre og oppfatte maksimalt 400 ord per 
minutt, men tale 120 ord.”

 Ikke ignorer eller nekt for følelsen til den som 
snakker, det skaper kun aggresjon og motvilje.

 Ikke lat som om du har forstått, søk mer 
informasjon dersom du føler behov.



Aktiv lytteteknikk, forts. 

 Ikke snakk om dine egne meninger….da kan du 
lett bli problemet

 Bruk empati..Respekter vedkommendes 
meninger. Dette betyr ikke at du er enig, bare at 
du forstår hvorfor, og at du er villig til å hjelpe.

 Vær åpen og mottakelig, uten å innta 
forhåndsinnstillinger og vær rettferdig

 Hør alt som blir sagt, ikke bare det du vil høre

 Tolk det som blir sagt…Påvirkes av kultur 
utdannelse, kjønn osv. 

 Etter å ha lyttet – Gjør noe………….



Uegnede situasjoner for 

taktisk kommunikasjon

 Sikkerhet – Umiddelbar fare for 

personsikkerhet.

 Gjentakelse – Når det er tydelig at 

medgjørlighet ikke kan oppnås verbalt.

 Prioritering – Når situasjonen forandres 

og det kreves umiddelbar handling med 

annen respons. 


