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Vær forstående over for, at din kollega har behov for, at der tages hensyn. Hvis din  

kollega fx ikke kan lave tunge løft eller gå i kælderen efter ting, kan det være en stor 

hjælp, hvis du er opmærksom på, at det ikke sker. 

Tag din kollega med til de faste pauser i løbet af dagen - især frokostpausen. Det er vigtigt at deltage i fællesskabet på arbejdspladsen for at føle sig velkommen.

Vis interesse og spørg til, hvordan det går – men respektér, hvis din kollega ikke ønsker 
at tale om sine oplevelser eller problemer.

Tal i et tydeligt og nemt forståeligt sprog. En person med traumer kan have svært ved 

at koncentrere sig eller huske beskeder. Vis eventuelt tingene frem for at beskrive dem.

Vær forsigtig med indforstået sprogbrug, fx ironi, hvor man siger noget, men mener det modsatte. Det kan være svært at afkode for én, der ikke taler sproget så godt.

Listen er ikke udtømmende eller nogen facitliste. Det er 
individuelt, hvilken løsning der virker for dig og din kollega.
Spørg din leder, hvis du er i tvivl eller gerne vil vide mere.

Gode råd
Hvis du har en kollega med traumer, kan du støtte ham 
eller hende på forskellige måder:

Som flygtning har man som 
oftest voldsomme oplevelser 
med sig, når man kommer til 
et nyt land. Nogle er trauma-
tiserede af de hændelser, de 
har været udsat for.

Traumatisering kommer forskelligt til 
udtryk fra person til person. 

 

Nogle lider af fysiske smerter, andre 
har svært ved at huske og koncentrere 
sig. Nogle har det svært med høje 
lyde, andre er bange for små rum. 

Mennesker med traumer kan også 
have svært ved at have tillid til andre, 
og derfor kan det tage længere tid 
end normalt, før de finder sig til rette 
på arbejdspladsen.

Læs mere på 
cabiweb.dk/medarbejderemedtraumer
Eller på  
traume.dk/medborger/arbejdspladsen
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