
Undgå konflikter med borgerne
Hent bøger PDF

Merete Hessel
Undgå konflikter med borgerne Merete Hessel Hent PDF Konflikter er et grundvilkår i arbejdet som offentligt
ansat, men ifølge psykoterapeut og konfliktrådgiver Merete Hessel kan de undgås, hvis man har de rigtige
værktøjer. Det tilbyder bogen og giver samtidig en god forståelse for konfliktstrategi. Konflikter opstår hele

tiden, når myndighedspersonen følger de regler og love, som vi andre hele tiden ønsker at sætte
spørgsmålstegn ved. Det har både store personlige omkostninger for den enkelte og store økonomiske

omkostninger for samfundet, så at kunne undgå, afvæbne og håndtere konflikter som myndighedsperson, er
en efterspurgt jobkompetence. Der er omkring 750.000 offentlige ansatte i Danmark. Og en stor del af dem
har dagligt kontakt med borgerne, f.eks. politibetjente, lærere, socialrådgivere, læger, jobkonsulenter m.fl.
Rigtig mange af disse myndighedspersoner har, ifølge Merete Hessel, svært ved at håndtere konflikter, og
tager dem med sig hjem efter fyraften. Udover at beskrive vilkårene for myndighedsudøvelse, sætter bogen

fokus på det særlige ansvar, der er i kontakten med borgerne. Teori og modeller bliver illustreret med
konkrete eksempler og omsættes i konkrete værktøjer, som er enkel at anvende i en konfliktfyldt hverdag.
Bogen er således en værktøjskasse og et opslagsværk om konfliktløsning. Den indeholder bl.a. kapitler om

konflikter, afvigende adfærd, konfliktstrategi og giver en række værktøjer i arbejdet med at undgå
konflikterne.
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