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5  HURT IGE  :  BENT  V INN N IELSEN

Nogle samfundsdebattører er meget langt fra virkeligheden, når de taler om en 
udspekuleret underklasse, der går efter at få succes som tabere, mener forfat-
teren Bent Vinn Nielsen.

Folk knokler røven ud af bukserne

Kan du slet ikke genkende den virkelighed, 
som sociologen og professoren beskriver?
Jo, den type mennesker findes, men de er for-
svindende få i sammenligning med alle dem, 
der knokler røven ud af bukserne, og meget 
mere end de burde. Folk, der ikke går rundt og 
klager sig og sætter en ære i at klare sig selv 
for enhver pris.

Skal man slet ikke stille krav til borgere, der 
kommer til det offentlige for at bede om 
hjælp?
Jo, men det gør man jo også. At man skal stå til 
rådighed for arbejdsmarkedet, er et udmær-
ket princip, når man får kontanthjælp og 
understøttelse. Til gengæld synes jeg, at man 
skal tilbyde folk regulært arbejde i stedet for 
aktivering og job med tilskud. Det kan da hel-
ler ikke være i fagbevægelsens interesse at 
gratis arbejde, og job med tilskud udkonkur-
rerer reelle job.

post@larsfriis.dk

Du skriver i et debatindlæg, at dine indre 
politiske organer begynder at syde og boble, 
når “forlæste hoveder” som sociolog Henrik 
Dahl og professor Ole Thyssen taler om en 
udspekuleret underklasse, der har fundet ud 
af at fremstille sig selv som ofre og få succes 
som tabere. Hvad reagerer du på?
Når jeg hører den slags, spørger jeg mig 
selv, hvilken planet de bor på. Jeg kommer 
til at tænke på min far, der frasagde sig den 
invalidepension, han havde fået tilkendt efter 
at have fået en lunge fjernet på grund af tu-
berkulose. Han knoklede videre som jord- og 
betonarbejder, og den stolthed betalte han en 
høj pris for. Han døde i 1978 som 61-årig. Jeg 
blev selv 61 år i går. 

Så du mener ikke, at din far på det her punkt 
er et eksempel til efterfølgelse?
Nej, jeg synes, man skal passe på sig selv. 
Der findes folk, der virkelig slider sig selv 
ihjel. Bygningsarbejdere, der slæber 50 kg 
tunge sække op ad trapper, og malere, der får 
ødelagt deres ben af at bevæge sig op og ned 
ad stiger, så de ikke længere kan cykle eller gå 
længere ture. Jeg møder folk i 30’erne, der har 
det sådan, og det er altså ret tidligt at være 
fysisk nedslidt.

I dag er det i højere grad psykiske lidelser, der 
sender folk ud af arbejdsmarkedet?
Ja, men her gælder det samme. Jeg kender 
mest til skolelærere, der har den type arbejde, 
som slider på psyken, og jeg kan sagtens 
forstå, at det kan være psykisk hårdt.

Bent Vinn Nielsen, 
forfatter
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Formand for Rådet for Socialt Udsatte 
Jann Sjursen i Politiken 5. marts om 

førtidspensionsreformen.

 19 Overgreb: Tvivlen er en følgesvend
 24 Overgreb: Faget skal ikke sparkes ned
 25 Klumme:  Wonderwoman
 26 Kommentar: Reform bunder i hysteri
 28 DS:NU
 30 DS:Region
 39 DS:Kontakt
 40 Leder

 2 Fem hurtige
 4 Kort nyt 
 7 Kort nyt
 8 Beskæftigelsesreform
 10 Starthjælp gav gældspukkel
 13 Debat
 14 Overgreb: Annis historie
 18 Overgrebets psykologi

DETTE NUMMER

AKTUELT CITAT

“Det er bekymrende, at forsørgelsesgrundlaget i 
forbindelse med rehabiliteringsforløbene ikke synes 
at være i orden. Hvordan ser budgettet ud for en 
psykisk syg enlig, når ca. 10.300 brutto skal række år 
efter år? Et for lavt forsørgelsesbeløb kan ødelægge 
de ellers gode intentioner i reformudspillet.”

MISBRUGT 65-årige Annie 
Hemmingsen blev seksuelt 
misbrugt som barn. Som 
voksen hemmeligholdt hun 
oplevelserne af angst for 
kollegers reaktion. I dag vil 
hun tage del i debatten om, 
hvordan de mange overgreb 
på børn kan ske igen og igen, 
uden at nogen griber ind. 14

TVIVL Medierne leder 
efter syndebukke i over-
grebssagerne, og politik-
erne spiller med musklerne. 
Men sagerne er komplekse, 
ekspertisen spredt, og tvivlen 
nager i sagerne, siger social-
rådgivere på området. 19

PSYKOLOGI Mekanismerne 
i relationen mellem et barn, 
som krænkes seksuelt, 
og den voksne, som begår 
krænkelserne, er med til at 
gøre overgrebene svære at 
opdage, siger psykolog. 18

FATTIGDOM Jeanine Krause 
Johansen er gået fra starthjælp 
til kontanthjælp, men fire år på 
laveste ydelse har slidt hendes 
økonomi helt ned. 10
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KLUMME Wonderwoman 
– nu med sikkerhedssko 
og brækjern. 25
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DS-POLITIK

Næstformand genopstiller ikke
På Dansk Socialrådgiverforenings hoved-
bestyrelsesmøde i februar meddelte næst-
formand Ulrik Frederiksen, at han ikke 
genopstiller ved næste valg. 

– Jeg har været valgt til næstformand for DS 
i to perioder, og det har været og er fortsat et 
utrolig spændende og givende arbejde. Ikke 
mindst fordi, DS de seneste år er blevet en 
stærk og betydningsfuld organisation, som 
er svær at komme udenom. Men jeg har be-
sluttet mig for, at jeg skal ud og prøve kræfter 
med den virkelige verden igen, siger han.

Også blandt nogle af de øvrige hovedbesty-
relsesmedlemmer er der lagt op til ændrin-

ger. Hanne Sørensen meddelte på mødet, at 
hun ikke genopstiller til hovedbestyrelsen. 
Majbrit Berlau, der udover at være medlem 
af hovedbestyrelsen er formand for Region 
Øst, orienterede om, at hun forventer at 
stille op til posten som næstformand for 
Dansk Socialrådgiverforening. Endelig har 
Rasmus Balslev og Louise Dülch Kristiansen 
meddelt, at de forventer at stille op til posten 
som formand for Region Øst.

Sidste frist for at stille op til alle de politiske 
poster i Dansk Socialrådgiverforening er 10. 
september 2012. Der vil senere komme infor-
mation om betingelserne for at kandidere.

HANDICAPPEDE

Værgemål kræver respekt
Hvis en borger har svært ved at klare egne 
anliggender og træffe selvstændige beslut-
ninger, kan der efter dansk lov iværksættes 
værgemål. Institut for Menneskerettigheder 
har undersøgt, hvordan værgemål bliver 

brugt i praksis og opleves 
af dem, som er underlagt 
værgemålet. Formålet 
er at belyse, om dansk 
lovgivning, procedurer 
og praksis lever op til 
FN’s Handicapkonven-
tion, der blandt andet 
indebærer retten til 
at udøve egen vilje 

og træffe egne beslutninger. 
Undersøgelsen, som blev offentliggjort 28. 
februar, viser, at værgemål fungerer godt 
i de tilfælde, hvor værgen fungerer som 
en administrativ og personlig støtte og 
respekterer den enkeltes ønsker. Men der 
er også konflikter og dilemmaer, specielt i 
de mest omfattende værgemål.
Læs undersøgelsen på menneskeret.dk

FOTO: EN:60

DEN TRYGGE KOMMUNE

Tryghedspris til socialrådgiverstuderende
40 frivillige socialrådgiverstuderende og 
Aarhus Kommune har modtaget Kommu-
nernes Tryghedspris 2012 på 25.000 kroner 
for at skabe mere tryghed i boligområdet 
Bispehaven. Siden august 2011 har de mange 
studerende hjulpet beboere i Bispehaven 
med at få aktiviteter op at stå – blandt 
andet lektiehjælp og jobsøgning til unge og 
forskellig former for hjælp til enlige mødre, 
der har svært ved at få hverdagen til at hænge 
sammen. En af de studerende er Annette 
Hougaard fra VIA University College Aarhus.

– At være en del af 
det her samarbejde 
giver mig mulighed 
for at komme tæt-
tere på virkelighe-
den og komme i 
øjenhøjde med dem, jeg 
engang skal arbejde med. 

Det gør mig til en mere engageret stude-
rende og forhåbentlig gør det mig mere klar 
til praksis, når jeg engang er færdiguddan-
net, siger hun.

KRIMINALITET

Den kriminelle lavalder igen 15 år
Et flertal i Folketinget har hævet den kriminelle lavalder 
fra 14 til 15 år. Loven ventes at træde i kraft fra 1. marts 
og indebærer, at gerningsmænd, der på gerningstids-
punktet ikke var fyldt 15 år, og som endnu ikke er blevet 
idømt en straf ved lovens ikrafttræden, ikke kan straffes. 
Samtidig slipper allerede dømte 14-årige for at fuldbyrde 
deres straf. 
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Pension i stedet for efterløn?

MER’ 
 af det gode fra PKA

Så kan du selv bestemme…



Tænker du på selvmord?

Fortæl os om det.

Så meget eller så lidt du vil.

Men fortæl os om det.

Det er derfor vi er her.

Din henvendelse er anonym.
STØT OS PÅ 
FACEBOOK
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KONFLIKTER 

Vælg den 3. vej
Hvis man låser sig fast på enten ’din’ eller 
’min’ løsning i en konflikt, ender man i 
fjendskaber, retssager og krige. Men der fin-
des en tredje vej, mener forfatteren – en vej, 
som både løser konflikter og samtidig fører 
til ny viden, udvikling og kreativitet.

Den tredje vej er en måde at tænke og 
handle på, som gavner alle  – og foregår via 
nogle enkle tredjevejsspørgsmål, der skal 
stilles, for at lukke op for en fastlåst tanke-
gang. Bogen rummer teori, cases og øvelser. 
“Den 3. vej. Sådan løses tilværelsens store proble-
mer” af Stephen R. Covey, Gyldendal Business,  
505 sider, 300 kroner. 

BØRN OG UNGE

Starten på en million
18-årige Nadim har, som et led i sine 
tvangshandlinger, i bogstaveligste forstand 
smidt sine penge ud af vinduet. Bogens titel 
“Starten på en million” er derfor en metafor 
på den proces, Nadim gennemgår i behand-
lingen på opholdsstedet Skjoldborghus, hvor 
han får brudt sin asociale, voldelige og krimi-
nelle adfærd – og blandt andet lærer at spare 
sine penge op. Og givetvis også sparer sam-
fundet for flere millioner i fremtiden. Bogen 
beskriver både Nadims baggrund og historie 
samt det meget omfattende pædagogiske 
arbejde gennem næsten fire år, som fem 
medarbejdere på stedet præsterer for at flytte 
Nadim i en positiv retning – en indsats, som 
lykkes. En pointe i bogen er, at indsatsen for 
de udsatte unge nytter, men at relationsarbej-
det tager tid, samt at det er vigtigt, at barnet 
selv deltager i udviklingsprocessen.
“Starten på en million – en fortælling om Nadim 
og opholdsstedet Skjoldborghus” af Marie Brøgger 
Andersen og Klaus Goldschmidt Henriksen, Skjold-
borghus og SPUK. Kan læses gratis på spuk.dk

FÆLLESSKAB

Empati samler verden
Det bindemiddel, som holder menneskelige 
fællesskaber sammen – fra klasseværelser og 
middagsborde til parlamenter og topmøder 
– er empati, hævder forfatterne til bogen. Jo 
bedre kontakt, man har til sig selv, jo bedre 
og dybere forstår man andre mennesker og 
den komplekse verden, vi lever i, hvor det er 
svært for både børn og voksne at finde rol-
lemodeller og pejlemærker. Vi fødes alle med 
anlæg for empati og det, forfatterne kalder 
’selvberoenhed’, og disse anlæg kan udvikles 
og opøves. 
“Empati. Det der holder verden sammen” af  
Jesper Juul, Peter Høeg, Steen Hildebrandt m.fl., 
Rosinante, 160 sider, 250 kroner. 

u u u

OFFENTLIG FORSØRGELSE

Flere på kontanthjælp koster milliarder
Krisen har i løbet af de seneste fire år sendt 35.000 flere borgere på 
kontanthjælpsydelser, og det har en pris på seks milliarder kroner 
om året, viser tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Derudover 
kommer de 90.000 borgere, der allerede var på kontanthjælp før 
krisen. Omvendt viser beregningerne også, at der et stort potentiale 
for statskassen, hvis man kan få flere kontanthjælpsmodtagere 
tilbage i arbejdsstyrken.
Læs mere på ae.dk under analyser.
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Regeringens reformudspil “En del af fællesskabet – reform 
af førtidspension og fleksjob” pålægger kommunerne 
at oprette tværfaglige rehabiliteringsteams, hvor én 
sagsbehandler har ansvar for at guide borgeren igennem et 
ressourceforløb på højst fem år, som skal bringe borgerne 
tættere på arbejdsmarkedet. 

Der er tale om en aktiv indsats, som skal være individuelt 
tilrettelagt og indeholde sociale, beskæftigelses- uddan-
nelses- og sundhedsmæssige indsatser. Der er i udspillet 
afsat 1,4 mia. kr. til ressourceforløbene, hvor målgruppen 
primært er borgere under 40 år, der ikke længere vil kunne 
tildeles førtidspension – med mindre de ikke har nogen 
arbejdsevne overhovedet.

Aktivt liv bedre end passivt
Under fremlæggelsen af reformen 28. februar sagde be-
skæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) blandt andet: 

– Vi tror grundlæggende på, at et aktivt liv er bedre end 
et passivt liv. Vi har i mange år været for optaget af, hvad 
folk skal leve af frem for helhjertet at satse på, at de også 
har noget at leve for. 

 Socialminister Karen Hækkerup (S) supplerede:
– Det primære formål med reformen er at få færre unge 

til at blive førtidspensionister. De skal have noget at stå 
op til om morgenen, noget at tro på, noget at drømme om. 
Vi vil sende et signal til de unge om, at vi vil investere i 
dem med omsorg og nærvær.

De to ministre forventer, at reformen vil reducere antal-
let af unge, der får tildelt førtidspension, fra små 5000 til 
1500 om året.

245.000 på førtidspension
Førtidspension og fleksjob blev sidst reformeret for godt 
11 år siden med en efterfølgende justering af fleksjobord-
ningen i 2006. Målet med reformen var at fastholde flest 
muligt på arbejdsmarkedet. Det er ikke lykkedes. I dag er 
der knap 55.000 flere personer på førtidspension og i fleks-
jobordningen end forventet, da reformen blev indgået.

De aktuelle tal viser, at 245.000 personer modtager før-
tidspension, og flere og flere af dem er unge. I 2010 kom 
således 4700 personer under 40 år på førtidspension. Det 
svarer til hver fjerde. 

Det er især unge, som i dag får tilkendt pension på grund 
af en psykisk lidelse. Af unge mellem 20 og 29 år, hvor 
en psykisk lidelse er hoveddiagnosen, får 82 procent 
tilkendt førtidspension. Blandt de 30-39-årige kommer 
68 procent i dag på førtidspension med afsæt i en psykisk 
lidelse. Blandt alle unge under 40 år er psykiske lidelser en 
tungtvejende årsag til ca. 70 procent af alle tilkendelser af 
førtidspension.

Sikrer helhedsorienteret indsats
Dansk Socialrådgiverforenings formand Bettina Post 
roser regeringens udspil, som lægger op til, at socialrådgi-
vere igen skal arbejde helhedsorienteret med borgerne.

– Det er en god idé, at alle kommuner skal oprette tvær-
faglige rehabiliteringsteams og iværksætte nogle hel-
hedsorienterede ressourceforløb med én gennemgående 
sagsbehandler. Det giver rigtig god mulighed for at skabe 
tryghed undervejs og for at sikre en fornuftig og realiser-
bar plan for hele indsatsen. Det glæder mig dybt, at det 
dermed er slut med at sende de allermest sårbare rundt 
mellem forskellige kommunale forvaltninger afhængig af, 
hvilket problem de skal have hjælp til, siger Bettina Post.

– Hvis vi skal mindske antallet af førtidspensionister er 
det nødvendigt at gøre noget anderledes, inden førtids-
pension kommer på tale. Vi har i de seneste par år været 
i tæt dialog med vores medlemmer om, hvordan en suc-
cesfuld rehabiliteringsindsats kan skrues sammen. Nogle 
af forslagene har netop været én koordinerende sagsbe-
handler, tværfaglige rehabiliteringsteams og rehabilite-
ringsforløb.

Økonomi ikke optimal
Borgere, der visiteres til et ressourceforløb, vil få den 
samme ydelse igennem forløbet, som de får, inden de 
starter. Ydelsen vil dog være minimum 60 procent af 
dagpengene, hvilket svarer til ca. 10.335 kroner om må-
neden brutto. Til gengæld bliver ydelsen ikke afhængig af 
hverken formue eller ægtefælles indkomst. 

Bettina Post er ikke tilfreds med niveauet for ydelsen til 
borgere, der visiteres til et ressourceforløb. 

– Vi havde hellere set en ydelse på minimum ledigheds-
ydelsesniveau, som udgør ca. 90 procent af dagpengene. 

Regeringens reform-udspil om førtidspension pålægger kommunerne at oprette rehabiliteringsteams, 
hvor én sagsbehandler guider borgeren igennem et ressourceforløb. DS roser udspillet.

TEKST SUSAN PAULSEN    FOTO SCANPIX 

DS bakker op om 
førtidspensionsreform
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Det er så vigtigt, at økonomien er på plads, når alle kræf-
ter skal bruges på rehabilitering, så det er en stor knast i 
udspillet. Det er dog et lille plaster på såret, at formue og 
ægtefælleindkomst ikke påvirker ydelsesniveauet, lyder 
det fra socialrådgivernes formand.

Mindre indtægt for fleksjobbere
For fleksjobbere lægger reformen op til en række ændrin-
ger. (se faktaboks)

– Fleksjobreformen har en helt anden karakter end før-
tidspensionsreformen. Den bærer mere præg af, at man 
fra politisk side mener, at det er for dyr en ordning under 
de nuværende økonomiske forhold. Som udgangspunkt 
kan man konstatere, at de lavestlønnede ikke vil mærke 
nogen lønnedgang, selv om de skulle blive visiteret til et 
fleksjob, og de højest lønnede vil stadig kunne tjene op til 
godt 36.000 kr. om måneden. Objektivt set er det i mine 
øjne ok, siger Bettina Post. 

– De nye regler tager udgangspunkt i, at arbejdsevnen 
kan forbedres, og at det blandt andet sker ved at lokke 
med højere løn for flere præsterede arbejdstimer. Det 

finder jeg fortænkt. Hvis højere løn øger arbejdsevnen, 
så var man vel ikke blevet fleksjobber i første omgang, 
konkluderer Bettina Post og fortsætter:

 – Det er vigtigt at holde fast i, at fleksjobordningen er 
en ordning, som skal sikre, at alle, der stadig har en lille 
rest arbejdsevne, kan benytte den på tilfredsstillende vis. 
Derfor mener jeg ikke, at reformen kan fungere, uden at vi 
får forpligtet arbejdsgiverne til at påtage sig ansvar for at 
ansætte både dem, som har kræfter til at arbejde 10-12 
timer om ugen og dem, som ikke længere skal have førtids-
pension. Så det håber jeg, at regeringen arbejder hårdt på 
at sikre, lyder opfordringen fra Bettina Post. 

Reformudspillet er nu til politisk forhandling, og forven-
tes vedtaget inden sommerferien. A

sp@socialrdg.dk

Læs hele reformudspillet ”“En del af fællesskabet – re-
form af førtidspension og fleksjob” på www.bm.dk. Læs 
også leder på bagsiden. Artiklen har været bragt i Dansk 
Socialrådgiverforenings Nyhedsbrev i en kortere version.

Fakta om reform
Hovedpunkterne i regeringens forslag til en reform af førtidspension og fleksjobser sådan ud:

FØRTIDSPENSION
• I fremtiden skal personer under 

40 år som udgangspunkt ikke have 
førtidspension på nær i enkelte 
tilfælde.

 
• I stedet skal borgeren gennem et 

såkaldt ressourceforløb, som skal 
sikre et bedre liv og en vej ind på ar-
bejdsmarkedet. Ressourceforløbet 
varer maksimalt fem år. Herefter 
kan man om nødvendigt tildeles et 
nyt ressourceforløb.

• Alle kommuner skal oprette 
rehabiliteringsteam, som skal bestå 
af medarbejdere fra jobcentret, 
social-, sundheds- og uddannelses-
området, der er beslutningskompe-
tente – og skal vurdere indholdet i 
ressourceforløbet.

• Personer over 40 år skal også have 
ét ressourceforløb, inden de kan få 
tilkendt førtidspension.

• Der afsættes 1,4 mia. kr. til res-
sourceforløbene.

• Arbejdsgivere, der tilbyder job til 
personer i ressourceforløb, kan få 
tilskud på op til ca. 130 kr. i timen.

• Borgere, som allerede er tildelt 
førtidspension, berøres ikke af 
ændringerne.

FLEKSJOB
• Fleksjob skal gøres tilgængelige for 

personer, som kan arbejde mindre 
end det nuværende krav om 12 
timer om ugen. 

• Tilskudsordningen vendes rundt, så 
der gives størst tilskud til personer 
med de laveste lønninger og den 
mindste arbejdsevne. 

• Medlemmer af en a-kasse er sikret 
en indkomst på 98 procent af mak-
simale dagpenge (cirka 200.000 kr. 
om året). 

• Ikke-medlemmer af en a-kasse er 
sikret en indkomst på 88 procent 
af maksimale dagpenge (cirka 
180.000 kroner om året).

• Arbejdsgivere skal kun betale løn 

for de timer, den fleksjobansatte 
arbejder, så det bliver mere attrak-
tivt for arbejdsgiverne at ansætte 
personer, som kun kan arbejde få 
timer om ugen.

• Fleksjobordningen gøres midlerti-
dig – højest fem år – for personer 
under 40 år. 

• Personer over 40 år får efter det 
første fleksjob – hvis kommunen 
vurderer, at personen ikke kan 
varetage et ordinært arbejde – et 
permanent fleksjob. 

• De nye regler berører også folk, 
som i dag sidder i fleksjob, men kun 
hvis de skifter arbejde til et andet 
fleksjob. 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Februar 2012

En del af 
fællesskabetfællesskabetfællesskabet 
Reform af 
førtidspension  og fleksjob

sm.dk
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Den 48-årige Jeanine Krause Johansen blev 
både overrasket og glad, da hun hørte, at 
regeringen ville fjerne de lave kontanthjælps-
ydelser fra januar 2012. Men efter fire år på 
starthjælp med to teenagebørn, hvoraf den 
ene går i 2. g, er hendes økonomi så meget i 
bund, at det vil tage lang tid at vende tilbage 
til en mere almindelig tilværelse.

– Jeg får 2.400 kroner mere udbetalt om må-
neden, og det er mange penge i min situation. 
Men ændringen betyder ikke, at jeg kan skifte 
livsstil. Jeg har så mange ubetalte regninger 
og ting, der er slidt ned, så jeg er nødt til at 
forsætte min meget stramme økonomiske 
linje, siger hun. 

Kunne ikke få job
Jeanine Krause Johansen havde haft en 
ubekymret tilværelse med gode jobs som 
sagsbehandler i HK og SID i mere end 17 
år, da hun og hendes børn i 2002 tog med 
hendes nye ægtemand til Asien, hvor han blev 
udstationeret som direktør for et stort firma. 
Da de kom tilbage til Danmark efter godt to 
år, startede hendes problemer. Jeanine Krause 

Johansen, der er uddannet kontorassistent, kunne ikke få foden inden 
for på arbejdsmarkedet igen. Hendes mand, der havde et alkoholpro-
blem, blev tiltagende voldelig over for hende, og da hun så i sommeren 
2007 modtog beskeden om, at hendes far var død, brød hun fuldstæn-
dig sammen.

– Jeg kollapsede, og det næste halve år kunne jeg ikke andet end at 
ligge i min seng. Det viste sig at være en dyb depression, og som følge 
af den udviklede jeg angst. Det kan lyde som en voldsom reaktion, 
men min far var min bedste ven og skytsengel, og da mit ægteskab 
samtidig gik elendigt, fordi min mand drak og slog mig, mistede jeg 
fodfæstet.

Jeanine Krause Johansens ægtemand forstod ikke, at hun var alvor-
ligt syg, og volden tog til. I starten af 2008 flyttede hun med sine børn 
hjem til sin mor og endte på starthjælp, fordi hun på grund af årene i 
udlandet ikke opfyldte kravene til at få kontanthjælp. Siden har hun 
haft omkring 3.000 kroner til rådighed til sig selv og børnene, når de 
faste udgifter var betalt og børnepengene indregnet. 

– Det kom som et chok, at jeg, der har arbejdet og betalt skat i Dan-
mark, siden jeg var 19 år, skulle ende på starthjælp. Og det har betydet 
store afsavn, især for børnene – vi giver ikke hinanden gaver, vi går 
ikke i biografen, og børnene kan aldrig være med på det nye. Også 
socialt har det konsekvenser – vi har ikke råd til at byde familie på 
middage, og det betyder, at vi isolerer os, for det er nemmere at holde 
sig for sig selv, når man ikke kan gøre gengæld.

Jeanine Krause Johansen har ikke været i stand til at arbejde siden 

Selvom kontorassistent Jeanine Krause Johansen er gået fra starthjælp til kontanthjælp, må hun fortsætte 
sin stramme økonomiske linje. Efter fire år på en af de laveste sociale ydelser er hendes økonomi slidt ned.

TEKST BIRGITTE RØRDAM    FOTO RICKY JOHN MOLLOY

Starthjælp gav 
gældspukkel

PRESSER PÅ FOR EN LANDSDÆKKENDE FATTIGDOMSGRÆNSE
Både København og Aarhus Kommuner har en 
fattigdomsgrænse, og Aalborg er måske på vej 
med en. Hensigten med de lokale grænser er 
blandt andet at presse regeringen til at indføre 
en landsdækkende fattigdomsgrænse. Det 
pres tager socialordfører Maja Panduro (S) 
åbent imod. 

– Vi har netop skrevet en fattigdomsgrænse 
ind i regeringsgrundlaget, fordi det har meget, 
meget høj prioritet, siger hun til Kristeligt 
Dagblad. 

Københavns socialborgmester Mikkel 
Warming (EL) efterlyser en landsdækkende 
fattigdomsgrænse hurtigst muligt.

 I København bruges grænsen til at identi-
ficere de fattige grupper og de grupper, der 
er i størst risiko for at havne i fattigdom – og 
hvad konsekvenserne af fattigdom betyder for 
sundhedsproblemer og social isolation. 

– I alt er der 70.000 fattige københav-
nere om året. Halvdelen er uinteressante i 
denne sammenhæng, fordi de kun lever under 
grænsen under et år. 20.000 af de resterende 
35.000 lever under fattigdomsgrænsen mel-
lem et og fire år, og det er heller ikke dem, der 
er tale om. De langtidsfattige er dem, der har 
levet i fattigdom i mere end fire år og derfor 
har udtømt ressourcer som hjælp fra netværk 

og familie. De har en livsstil, der handler om 
at klare næste husleje frem for, hvordan de 
kommer videre med livet. Det er den bidende, 
hårde fattigdom, hvor mange bliver sat 
ud af deres lejligheder. Og dem bliver der 
desværre flere af på grund af krisen, siger 
han til Kristeligt Dagblad og peger på et 
øget behovet for en fattigdomsgrænse efter 
Carina-sagen:

– Med en fattigdomsgrænse ville vi endelig 
kunne begynde at diskutere, hvad der skaber 
fattigdom, og hvordan man afhjælper den. Det 
vil være et enormt skridt fremad.
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”Jeg har regninger liggende på mere 
end 21.000 kr. for medicin, el og 
gammel skat. Jeg har ikke været 
ved tandlæge i fire år.
Jeanine Krause Johansen
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Omkring 25.000 personer overgik i januar fra 
lave ydelser, som blandt andet starthjælp og 
integrationsydelse, til almindelig kontant-
hjælp. Men knap halvdelen af dem har været 
på lave ydelser så længe, at de typisk enten 
har stiftet gæld eller er bagud med regninger, 
og for dem kan det tage tid at rette op på 
økonomien. Sådan lyder det fra cand. polit. 
Finn Kenneth Hansen fra CASA – Center for 
Alternativ Samfundsanalyse. Han har i en 
årrække forsket i fattigdom i Danmark og 
herunder i konsekvenserne af at være på de 
laveste sociale ydelser.

– Det er klart, at det er en hjælp for de 
berørte, at de laveste ydelser nu er væk, men 
man skal gøre sig klart, at folk, der har været 
på lave ydelser længe, kan have en underdre-
jet økonomi. Vi ved fra vores forskning, at de, 
der har levet mere end et år på lave ydelser, 
har lidt flere afsavn end andre samfunds-
grupper – blandt dem er der for eksempel 
flere, der har undladt at købe lægeordineret 
medicin, ikke har købt fødselsdagsgaver og 
har undladt at betale regninger.

Samtidig er de blevet ramt materielt, fort-
sætter Finn Kenneth Hansen.

– De ting, man har, bliver slidt op, og man 
har ikke råd til at købe nyt – det kan være vin-
terfrakken, der er slidt op eller støvsugeren, 
der er brændt sammen. Og der kan komme en 

uventet udgift som en tandlægeregning, man ikke kan betale. Samtidig 
har mange forsøgt at klare sig ved at stifte gæld, ofte dyre lån, fordi 
de ikke har adgang til andre. Jo mere, der er slidt ned og jo flere gælds-
poster, jo længere er vejen ud, siger han.

Ophobet gæld
Også Eva Tetzlaff, socialrådgiver i Settlementets gældsrådgivning i 
København, genkender problemet med folk, der har ophobet gæld på 
lave ydelser. Det gælder omkring 40 procent af dem, der kommer i 
gældsrådgivningen.

– De fleste af dem, vi møder, har været på lave ydelser i mere end et 
år. Og for dem kan det tage lang tid at få økonomien på ret køl. De har 
ikke haft råd til at lægge penge til side til uventede udgifter. Mange er 
bagud med betalinger til for eksempel DONG, og det koster en masse 
ekstragebyrer. Samtidig har de kun råd til at betale måske 100 kroner 
af om måneden, så det tager rigtig lang tid at få det afviklet. Og så 
oplever vi, at især børnefamilier ender med at tage forbrugslån, for de 
har sværere ved at leve på en sten.

Samtidig er det dyrt at være fattig, vurderer Eva Tetzlaff.
– På en lang række områder bliver tilværelsen dyrere, når man ikke 

har penge nok. Man kan ikke få et lån til en fornuftig rente, og man kan 
ikke købe stort ind. Et køleskab på afbetaling koster mere, end hvis 
man køber det kontant, og endnu værre bliver det, hvis man så ikke har 
råd til at betale afdragene, og der kommer ekstra gebyrer på. Og det er 
med til at underdreje økonomien, siger hun og fortsætter:

– Jeg håber, at folk får et mere anstændigt liv nu, hvor de lave ydelser 
er afskaffet, men jeg tror, at vi i lang tid fremover vil se mange af dem i 
rådgivningen, fordi de ikke kan komme af med deres gældspukkel. A

br@socialrdg.dk

Flere tusinde mennesker har været på lave kontanthjælpsydelser i mere end 
et år, og for mange af dem vil det tage lang tid at få økonomien på ret køl.

TEKST BIRGITTE RØRDAM

Svært at komme ud af fattigdom

sit sammenbrud. Hun har fået diagnosen post 
traumatisk stress syndrom (PTSD), er i psykia-
trisk behandling og i august søgte hun førtids-
pension. Sagen er stadig under behandling. 
Mest håber hun dog, at hun kan komme tilbage 
på arbejdsmarkedet i et begrænset omfang.

– Jeg har været sygemeldt siden 2008 og 
kæmper dagligt med angst. Jeg er bange for at 
gå uden for døren og være sammen med andre 
mennesker. Det går bedre nu, men jeg kan få 
et voldsomt angstanfald over bare at skulle 
ned og købe noget mælk. Jeg kan også få et 
angst-anfald ved at være på steder, hvor der 
er mange mennesker eller langt hjemmefra, og 
samtidig lider jeg af en voldsom træthed, som 
begrænser mine aktive timer.

Ikke råd til at købe nyt
Jeanine Krause Johansen fik sin første kontanthjælp udbetalt den 1. fe-
bruar, og det første, der skal ske, er, at få de mange gamle regninger i nul.

– Jeg har regninger liggende på mere end 21.000 kroner for medicin, 
el og gammel skat. Jeg har ikke været ved tandlæge i fire år, selvom jeg 
har knækket en fortand og tre kindtænder, har mange huller og ofte 
bylder i tandhalsene på grund af medicinen, som giver mig mundtør-
hed. Og så er der alle de ting, der er slidt ned, fordi jeg ikke har haft råd 
til at købe nyt – for eksempel er min vaskemaskine og opvaskemaski-
ne brudt sammen, og min sofa er helt slidt op og skal have nyt betræk. 

– Hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg, det vil tage flere år, før jeg 
har ryddet op i min økonomi. Jeg har i årevis hutlet mig igennem med 
dyre løsninger og syltet alle de regninger, der kunne syltes, fordi det 
har været nødvendigt, hvis jeg bare en gang imellem ville købe nye sko 
eller overtøj til mine børn. Og andet er ikke til at bære, når man er mor. 
Det er dyrt aldrig at have penge i reserve, fordi man hele tiden laver 
hovsa-løsninger. A

br@socialrdg.dk
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DEBAT

Læserbreve

Skriv kort: Læserbreve må kun fylde 2.000 enheder. For lange indlæg bliver returneret eller forkortet af redaktionen. Husk navn, afsenderadresse og evt. telefonnummer. 
Send gerne foto med. Du kan maile på følgende adresse: redaktionen@socialrdg.dk. Eller sende med post til: Socialrådgiveren, Toldbodgade 19B, 1253 København K.
Deadline for læserbreve til nr. 06 er fredag d. 23. marts klokken 9.00.

Indflydelse på de store linjer, tak
En sparerunde med en reduktion af en tredje-
del af socialrådgiverne i psykiatrien i Region 
Nordjylland efterlader os som faggruppe med 
bekymring for at uddø. Forud for besparel-
serne hed det sig fra vores psykiatridirektør, 
at vi lavede kommunens arbejde, og at disse 
opgaver skulle tilgå rette sted. Efter bespa-
relsen havde fundet sted, gav man sig i kast 
med at finde ud af, hvilke opgaver der så 
egentlig var tale om. Tillidsrepræsentanter og 
konsulenter fra DS blev inviteret til dialogmø-
der, hvilket var en meget frustrerende proces 
for alle parter – ikke mindst fordi det alligevel 
ikke var muligt at udpege konkrete opgaver. 
Der har ikke været nogen tydelig information 
til kommunerne om konsekvensen af besparel-
serne, hvilket er forståeligt nok, når man læser 
vejledningen til vores nye funktionsbeskri-

velse. Imidlertid kan jeg nævne, at vi eksem-
pelvis ikke længere hjælper patienten med at 
udfylde ansøgningsskemaer om kontanthjælp, 
søge bolig mv. Der henvises til kommunalt råd 
og vejledning. Kommunen sender dog yderst 
sjældent en medarbejder ud på sygehuset for 
at bistå med at udfylde eksempelvis kontant-
hjælpsskema. Ergo bliver indlæggelserne 
længere og grundet økonomisk/social deroute 
øges risiko for svingdørspatienter.

Hvorfor skal der spares? DRG-takst-modellen 
er en model, hvorigennem staten afregner mid-
ler til regionen for hver enkelt sundhedsfaglig/
personlig kontakt til patienten. Socialrådgive-
ren tæller ikke med i dette regnskab, selv om vi 
laver en nævneværdig indsats. Den indsats, vi 
leverer, er økonomisk rentabel, men ikke ud fra 
en kvantitativ måling, og nu begynder syge-

plejersker og sosu-assistenter at løfte vores 
opgaver. Hjælp os med at hindre, at “ufaglærte” 
udvander socialrådgiverprofessionen!

Vi har siden 2006 uden held søgt at få rettet 
fokus på DRG-modellen. Jeg har bl.a været i 
kontakt med Jyllandsposten, Stiftstidende og 
daværende sundhedsminister, Bertel Haarder. 
Vi oplever trods den gode dialog og samarbej-
det med DS, at sagen står i stampe.

Vi takker derfor med glæde, når vores 
næstformand, Ulrik Frederiksen på bagsiden 
af Socialrådgiveren nr. 2 siger: “Vi vil have 
indflydelse på de store linjer”.

På vegne af socialrådgiverne,  
Brønderslev psykiatriske sygehus
Carsten Sørensen, tillidsrepræsentant

(Forkortet af redaktionen)

Socialministeren og socialrådgiveren 
Jeg bliver noget trist til mode, når jeg gentagne 
gange kan høre og læse socialminister Karen 
Hækkerup udtale sig nedsættende og unuan-
ceret om socialrådgivernes faglighed. Senest 
kunne man læse i Jyllands Posten d. 14. februar 
2012, at “Hvis socialrådgivere ikke er villige til 
at sparke døren ind, skal de sparkes ud”. 

Nu er der mig bekendt ikke noget særligt 
belæg for at konkludere, at der er blevet flere 
sager om groft forældresvigt, krænkelse, mis-
handling eller seksuelt misbrug, end der har 
været tidligere. Der er heller ikke noget belæg 
for at konkludere, at sagerne skulle være ble-
vet grovere, eller at socialrådgiverne ikke er 
uddannet tilstrækkeligt til at kunne håndtere 
sagerne på en forsvarlig vis.  Derimod har vi 
set en markant stigning i interessen omkring 
sociale sager i medierne – det er godt stof. 
Sagerne finder ofte vej til forsiderne på BT 
og Ekstra Bladet, og på TV 2 News er der tale 
om breaking news i primetime, når der afslø-

res noget nyt, eller der fældes dom i en sag.
Ministeren overser helt de komplekse 

arbejdsbetingelser, socialrådgivere arbej-
der under. Socialrådgiveren skal hele tiden 
forholde sig til den konkrete sagsbehandling, 
en kompleks lovgivning og de interne ret-
ningslinjer, økonomiske rammer og politiske 
udmeldinger.
 

Det kan derfor ikke undgås, at der sker fejl 
og svigt fra socialrådgiverens sides, eller at 
kommunen overordnet har anlagt en uheldig 
praksis. Det kan også ske, at skolelærere eller 
pædagoger ikke er opmærksomme nok på en 
problematisk adfærd og derfor ikke får det 
indberettet til kommunen. Det er derfor vigtigt, 
at der i sådanne sager gribes hurtigt ind, og 
hvis der er tale om konkret personsvigt, skal 
dette selvfølgelig have konsekvenser, der er 
i overensstemmelse med problemstillingens 
omfang og karakter.  Men derfra og til nærmest 
at anklage en hel faggruppe for manglende 
faglighed og kompetence er meget langt. 

Med venlig hilsen
Rolf Hansen, cand.mag., socialrådgiver
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Da Annie Hemmingsen i august sidste år blev 65 år og gik 
på pension, besluttede hun, at hendes liv skulle tage en ny 
drejning, og at hun skulle være mere glad. Først var der 
dog nogle ting, der skulle skrives ud. Ting, der havde været 
hemmeligholdt over for kolleger på en række arbejds-
pladser af frygt for, at hendes faglighed som lærer ville 
blive draget i tvivl. Samtidig – og gennem hele efteråret – 
rullede sagerne om Breivik, Amagermanden, Brønderslev, 
Rebild og en række andre overgreb i medierne. Misbrugs-
sagerne bragte hendes egen fortid med misbrug og vold 
i spil igen, og det blev vigtigt for hende at komme ud med 
egne erfaringer. “Nu må de her overgreb stoppes, det må 
holde op”.

Det viste sig ikke at være så nemt at finde medier, der 
vil fortælle den slags historier. Først forsøgte hun sig hos 
Politiken, hvor hun blev afvist med den begrundelse, at de 
her detaljerede overgrebsberetninger godt kunne tage 
overhånd. Dernæst sendte hun sin kronik til Socialrådgive-
ren. Vi afviste også i første omgang hendes tekst, blandt 
andet med den begrundelse, at socialrådgivere kender 
tilstrækkeligt til virkeligheden fra deres arbejde. Nogle 
overvejelser senere besluttede vi alligevel at interviewe 
Annie Hemmingsen for at få hendes bud på, hvorfor og 
hvordan overgreb kan holdes hemmeligt, og hvordan man 
lever med hemmeligheden. Samt hvad det gør ved den 
overgrebne at læse om andre overgreb. Her følger Annies 
historie i meget kort form. Hun har oplevet mere vold i sit 
liv, end vi kan komme ind på her, da det primært er reflek-
tionen, vi gerne vil videregive.

Jeg er knap fire år, da jeg sidder hos min onkel og rider 
ranke iført sommerkjole. Pludselig gør det umenneskelig 
ondt i hele underlivet, og jeg bliver holdt brutalt fast. Til 
sidst er han færdig og lader mig slippe med en forklaring 
på, hvorfor jeg skulle blive siddende: “Du kan da nok forstå, 
at når du er så god, så kan jeg ikke lade dig slippe, før jeg 
er færdig”. Ingen voksne forstår, hvad jeg har oplevet. Til 
trods for at jeg i mange dage ikke kan komme på toilettet, 

fordi jeg skriger af smerte. Min mor tager mig til lægen, 
men han afviser det som hysterisk. Hele den sommer kan 
jeg ikke sidde i min mors cykelstol for smerter. Selve vold-
tægten finder sted midt i min farmors stue med familie-
medlemmer rundt om i huset.

Min onkel er hele vejens legeonkel. Han tager ungerne 
med ud på marken, når kornet står højt, og de andre børn 
kan godt lide at være sammen med ham. Vi ved alle, at han 
kan blive farlig, og de fleste lærer at komme væk fra ham i 
tide – vi kan se, når “blikket” i hans øjne dukker op. 

Hans egen datter, der er yngre end mig, bliver også mis-
brugt, og jeg kan huske en episode, hvor en anden pige fra 
vejen – hun er på det tidspunkt omkring de syv år - kommer 
ud fra vaskehuset, som er det sted, han typisk tager os 
hen, og vi spørger hende: “Gjorde det ondt?” “Hvad tror I”, 
svarer hun og begynder at rive hovederne af blomsterne 
i haven. På et tidspunkt bliver det kendt også blandt de 
voksne, hvad han har gang i, og de andre børn får forbud 
mod at lege med ham. I min familie lykkes det ham at 
bortforklare alt. 

Jeg selv undgår ham efter det første overgreb. Min onkel 
bor tæt på min farmor, hvor vi ikke kommer så tit, fordi min 
mor ikke bryder sig om min fars familie. Men da jeg bliver 
lidt ældre, begynder min far at passe farmors have flere 
gange om ugen, og jeg tager altid med ham. Da jeg er om-
kring de ti år, får min onkel lokket mig med ud i vaskehuset 
“for at se på nyfødte killinger”. På det tidspunkt er der flyt-
tet et nyt ægtepar til vejen, og konen opdager, at hendes 
mand er pædofil, og fortæller derfor de andre familier, at 
de skal lære os børn at råbe op, hvis hendes mand kommer 
i nærheden af os. Det bliver i stedet min onkel, der går i 
fælden, for ude fra vaskehuset hos farmor råber jeg, sådan 
som jeg har fået at vide, at jeg skal, og flere kvinder kom-
mer løbende og afværger, at der sker mere. Jeg får meget 
ros for at have råbt op, for de her kvinder har gennemskuet 
min onkel – men igen forsvarer han sig så meget over for 
sin mor og min far, at de ender med at tro på ham, trods de 

Den nu 65-årige Annie Hemmingsen mistede hukommelsen som 11-årig, da hendes overgrebsmand for-
søgte at dræbe hende. Da erindringerne kom igen, blev de hemmeligholdt af angst for kollegers reaktion, 
men i dag ønsker hun at tage del i debatten om, hvorfor de mange overgreb på børn kan ske igen og igen, 
uden at nogen griber ind.

TEKST METTE ELLEGAARD    FOTO JASPER CARLSBERG

Vi kunne se, 
når han fik ”blikket”
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Efter hans misbrug sagde jeg højt, 
at jeg ikke ville sidde på skødet af 
ham, for det gjorde ondt, og det 
vakte en vis opmærksomhed. Men 
det lykkedes min faster at få det 
afværget ved at sige, at det nok 
bare vare en bukseknap.



Annie Hemmingsen gik i slutningen af 1980erne 
til psykolog for at få hukommelsen tilbage. 
Her fik hun den opgave efter hver samtale at 
gå hjem og skrive det ned, hun erindrede. Ved 
slutningen af forløbet fik hun alle noterne retur 
fra psykologen med bemærkningen: 

“Her er din bog, nu kan du gå hjem og skrive 
din historie”. 

Notaterne har siden ligget gemt i en doku-
mentmappe og er først fundet frem i forbin-
delse med dette interview.

mig. Flere gange er volden så grufuld, at naboerne kan høre 
det, og en enkelt gang sker det, at en af dem truer min far 
med at anmelde volden mod mig til politiet. Min mor har 
også sine gode sider, som når hun sørger for, at jeg kom-
mer til lægen – men hun er syg, formentlig af voldsomme 
oplevelser i modstandsbevægelsen under krigen. Min far 
er en god far, som jeg elsker at være sammen med. Men 
han har travlt med sit arbejde som mælkehandler, der på 
den tid foregår med hestevogn. 

Jeg tænker nogle gange på, om overgrebene kunne være 
forhindret. I forhold til de tæsk og overgreb, jeg blev udsat 
for fra min mor, fik jeg al den positive hjælp fra lærere og 
naboer, som man kunne forvente. Alle vidste, at min mor 
var mærkelig. I forhold til min onkel kunne flere have gjort 
noget. Efter hans misbrug sagde jeg højt, at jeg ikke ville 
sidde på skødet af ham, for det gjorde ondt, og det vakte 
en vis opmærksomhed og undren. Men det lykkedes min 
faster – onklens ældre søster – at få det afværget ved 
at sige, at det nok bare var en bukseknap. Så hun vidste 
det og dækkede over ham. Jeg kunne have kvalt hende. 
Jeg gjorde, hvad jeg kunne, men det er ikke muligt for 
små børn at forklare sig på en måde, så voksne kan forstå 
det. Jeg vidste jo heller ikke selv som tre-årig, hvad han 
havde gjort. Folk på vejen skulle have reageret over at 
være naboer til to pædofile – de gjorde ikke andet end at 
forbyde deres børn at lege med dem.  Hvorfor tyssede de 
det ned?  Men det er sådan det er ude i familierne: De gør 
det til ”ikke noget”. Lisbeth Zornig skriver jo også i sin bog, 
at bare stedfaderen gjorde det, så det ikke kunne ses, var 
det ok. Man går hen og gør det til noget normalt, der bare 
ikke skal opdages, for man ved godt, at man ikke må. Og 
naboerne – de skal bare ikke blandes ind i noget…

Der sker også det, at børn, der bliver udsat for overgreb, 
tit bliver lidt klamme og ulækre at se på – igen som Zornig 
skriver, så havde hun som lille vorter og udslæt i ansigtet. 
Så andre mennesker kommer til at være ubehagelige over 
for de her børn, man får ikke medlidenhed, man ser ikke 
børnenes lidelser, men kun deres forsvarsmekanismer.

Jeg havde ikke kontakt til min familie, da jeg blev voksen 
– min mor så ned på dem, så allerede da jeg var barn, var vi 
udenfor. Og indtil jeg var i begyndelsen af 40´erne, havde 
jeg heller ikke kontakt til mine barndomserindringer. Men 
jeg begyndte at gå til psykolog på grund af en arbejds-
skade, og her rullede min historie langsomt frem igen. Jeg 
blev så rådet til at kontakte mine fætre og kusiner for at 

opknappede bukser. Fra da af klæber naboernes mistanke 
for alvor til ham, og jeg har også set ham i en situation, 
hvor han tilbyder andre familiemedlemmer at ride ranke 
med hans datter. Han begynder at blive bange for at blive 
afsløret.

Min farmor samler altid hele familien første pinsedag. Hun 
er enke og har otte børn, hvoraf de fire bor tæt på. Det år, 
jeg fylder 11, er vi der alle sammen, og min onkel kalder ve-
jens unger sammen til langbold. Han har fundet den store 
trækølle, man bruger til at røre rundt i gruekedlen, og jeg 
skal give bolden op. Han dirigerer mig til at stå det rigtige 
sted, og da jeg kaster bolden op i luften, drejer han rundt 
og slår mig direkte i panden. Jeg falder om på vejen foran 
hele familien, der sidder og drikker kaffe inde i haven. Han 
kommanderer mig op, så han kan slå mig igen – men i det 
samme kommer en stor dreng forbi på cykel og spørger 
ham, hvad det dog er, han gør? Så bliver han bange og løber 
ind i huset og skærer sig i håndleddet.  Drengen farer hjem 
og får sine forældre til at ringe efter en ambulance til mig, 
men da den kommer, tager de min onkel med, for det er 
ham, der bløder. Redderne ser godt nok, at jeg ligger på 
sengen, og spørger, om de skal tage flere med – men får 
det svar, at jeg vist bare hviler mig. Jeg går i koma og har en 
nærdødsoplevelse, og først senere på eftermiddagen, da 
min far vil tage mig med hjem, opdager han, at jeg ikke kan 
vækkes. De ryster mig så meget, at jeg til sidst kommer 
til mig selv – og min far sætter mig på cyklen og skubber 
mig de seks kilometer hjem. Det er min mor, der insisterer 
på, at jeg skal på skadestuen og røntgenfotograferes. Det 
viser voldsomt kraniebrud, og jeg bliver indlagt samme 
sted som min onkel. En yngre læge fatter mistanke om 
en sammenhæng og opfordrer min far til at anmelde min 
onkel – men igen får han overbevist min far om sin uskyld. 
Efterfølgende bliver der arrangeret et møde, hvor min 
onkel skal sige undskyld til mig, fordi han kom til at ramme 
mig, og så snart min far og farmor er ude af stuen, hvæser 
han til mig: “Hvis du nogensinde siger noget, så gør jeg det 
rigtigt næste gang”.

Jeg er enebarn i et ægteskab, hvor min mor har været 
tvunget til at gifte sig “ned ad rangstigen” på grund af 
graviditet. Hun vil i virkeligheden ikke have hverken mig 
eller far. Det er udbredt i 1950erne, at mændene, når de 
kommer hjem fra arbejde, slår børnene for de unoder, de 
har begået, mens moderen har været alene med dem. Hos 
mig tager min mor selv affære, når hun er utilfreds med 
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få hele historien, så jeg skrev til min yngste faster og til 
onklens enke og fortalte om hans overgreb på mig, fordi 
jeg ønskede, at de skulle vide, hvorfor han havde forsøgt 
at dræbe mig. Rungende tavshed. Efter et par år skrev 
jeg igen til fasteren for at undskylde og sige, at jeg godt 
kunne se, at det ikke nyttede at rippe op. Igen rungende 
tavshed. Et par år efter finder jeg ud af, at der er inviteret 
til fætter-kusinefest for første gang i alle årene – men 
uden mig. Jeg spørger, hvorfor jeg ikke skal med, og får det 
svar, at jeg godt må komme, hvis jeg undlader at fortælle 
om mine breve. Jeg kom ikke og har ingen kontakt til min 
familie i dag. Man har kunnet tale om dengang, min onkel 
skar sig i håndleddet, men de andre ting er tiet ihjel. 

Det, jeg har været igennem, har kun været holdt hem-
meligt ”offentligt” og på mit arbejde. Mine egne børn ved 
det, og mine veninder ved det. Det blev selvfølgelig meget 
sværere at leve med, jo mere jeg kunne huske. Jeg har levet 
med stor angst, og jeg har stadig reminiscenser, der gør, 
at når jeg fortæller om det, oplever jeg, at jeg risikerer 
at dø. Min onkel truede jo med at slå mig rigtigt ihjel, 
hvis jeg afslørede noget. Oplevelserne blev på en måde 
vækket – jeg bruger et udtryk, der hedder huskesmerter. 
Når jeg i perioder fik store smerter forskellige steder i 
kroppen og bearbejdede dem, dukkede erindringerne op. 
Og det bliver de ved med at gøre. Sidste vinter faldt jeg på 
isen, og smerterne kom igen. Det gjorde minderne også. I 
forbindelse med ulykker, hvor jeg redder mig selv, kommer 
de igen.

Når jeg læser om andre overgrebssager i pressen, møder 
jeg ondskaben igen. Og det tricker min vrede: Det er for 
meget, nu må folk se at få øjnene op og stoppe det i tide! 
Jeg bliver så forarget. Det kan ikke passe, at vi ved så me-
get og stadig kan lade sådan nogle idioter slippe. Og så har 
gerningsmanden typisk et meget nedladende syn på sine 
ofre, amagermanden, esbjergmanden, brønderslevsagen. 
Lige som min onkel, der kaldte mig en kold skid. De ser ned 
på deres ofre, vi er ikke noget værd. Det gør mig så vred på 
alle ofres vegne!

Annie Hemmingsen blev gift med en barndomskamme-
rat, som udviklede sig voldeligt. Hun blev skilt fra ham, da 
han kom i fængsel i begyndelsen af 1980’erne. Hun har to 
voksne børn og et barnebarn. Hun læste jura og arabisk på 
universitetet og tog siden en læreruddannelse, som har 
givet hende arbejde både i folkeskolen, på en institution 
for anbragte børn og i forskellige job som indvandrerlærer 
og som erhvervs- og uddannelsesvejleder. A

DET VED VI
• To procent af drengene og knap otte 

procent af pigerne i 9. klasse har været 
udsat for seksuelt overgreb fra en 
voksen.

• Fem procent af drengene og 18 procent 
af pigerne i 9. klasse har haft uønskede 
seksuelle erfaringer med jævnaldrende, 
hyppigst i form af seksuelle berøringer.

• Samlet set har fem procent af drengene 
og 22 procent af pigerne været udsat 
for seksuelle overgreb fra jævnaldrende 
og/eller voksne. Vidtgående seksuelle 
overgreb, dvs. uønsket fysisk kontakt, 
oralsex, forsøg på eller gennemført 
samleje/analsex med jævnaldrende og 
alle typer kontakt med voksne er rap-
porteret af fire procent af drengene og 
17 procent af pigerne.

Helweg-Larsen m.fl.: “Unges Trivsel År 2008. En 
undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb 
og vold i barndom og tidlig ungdom”. Statens 
Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 
København 2009.

• 75 ud af 91 kommuner har et skriftligt 
beredskab, eller er ved at udforme ét, 
som gør dem i stand til at håndtere 
sager med børn, der har været udsat for 
seksuelle overgreb.

• Udenlandske undersøgelser viser, at 
børn og unge, der er anbragt uden for 
hjemmet, har en øget risiko for seksuelle 
overgreb. Danske undersøgelser viser 
generelt samme tendens.

• Ifølge tal fra Danmarks Statistik var 
der i 2010 cirka 300 sager i retten om 
seksuelle overgreb mod børn under 15 
år. Politiet fik samme år omkring 1200 
henvendelser om seksuelle overgreb 
mod børn.

Kilde: servicestyrelsen.dk/siso, socialrdg.dk
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Overgrebets psykologi

– Børnene får måske at vide, at de risikerer at komme på 
børnehjem, og far kommer i fængsel, hvis andre får det at 
vide. Ofte bliver overgrebet også omdefineret til omsorg: 
“Andre forstår ikke vores kærlighed, derfor må vi holde 
det hemmeligt.” Endelig er det jo også utroligt skamfuldt, 
og alene det gør, at man ikke føler nogen som helst trang 
eller lyst til at fortælle andre om det. Det opleves som 
at blive klædt af, siger Kuno Sørensen, som tilføjer, at 
krænkeren ofte også har en kærlig og omsorgsfuld side, 
som forvirrer billedet. 

– Det er vigtigt ikke kun at opfatte krænkeren som en 
ond person. Det er han, når han begår overgrebene, men 
han optræder også tit kærligt og omsorgsfuldt. Det gør 
det endnu sværere for omverdenen at tro på og forstå, at 
der har fundet overgreb sted. Den dobbelthed gør det også 
rigtig svært for barnet at forestille sig, at andre vil tro på 
det.

I flere af de sager, medierne har omtalt, har moren til de 
krænkede børn kendt til og overværet overgrebene – uden 
at anmelde eller prøve at stoppe det. Umiddelbart helt 
uforståeligt, men også her spiller offer-krænker-relatio-
nen en rolle, siger Kuno Sørensen.

– I flere sager har vi set, at faren også har været seksuelt 
voldelig over for moren, så hun kan føle det som en let-
telse, at det ikke længere går ud over hende selv, men 
børnene. Og ofte kan hun ikke overskue at anmelde det, 
fordi det vil betyde, at familien går i opløsning – det kan 
medføre økonomiske ruin – plus at skamfuldheden over at 
være en mor, der ikke kan tage ordentlig vare på sine børn, 
familiens ære og så videre spiller en vigtig rolle. 

Hvordan mener du, at man kan forebygge disse sager?
– Først og fremmest ved at sagsbehandlerne i kom-

munerne, der har med familierne at gøre, har de fornødne 
ressourcer til at lave et fagligt kvalificeret arbejde – tid 
til at tale med familien, undersøge, hvad der er brug for og 
så videre, tid til at læse alle 500 sider i den sag, man lige 
har fået ind. Det kræver disse sager, men det har jo været 
fremme i årevis, at sagsbunkerne er så store, at det er der 
netop ikke tid til, siger Kuno Sørensen.A

tjr@socialrdg.dk
Læs mere om grooming på redbarnet.dk

Ikke to overgrebssager er ens. Men der er alligevel visse 
fællestræk ved relationen mellem et barn, der krænkes 
seksuelt, og krænkeren.

I fagsprog kaldes processen med at opbygge en grænse-
overskridende og manipulerende, men samtidig tillidsfuld 
og kærlig adfærd og relation til barnet, for grooming. En 
vigtig del af groomingen er, at ofret føler sig medskyldig 
og skammer sig over overgrebene, forklarer Kuno Søren-
sen, psykolog hos Red Barnet, der har seksuelle overgreb 
mod børn som et fokusområde i deres arbejde.

– Grooming betyder også, at der ikke er tale om en en-
gangsforeteelse, men om at den grænseoverskridelse, der 
finder sted, opbygges over tid.

Han understreger, at der er forskel på, om krænkeren 
er en primær omsorgsgiver, for eksempel en far eller en 
anden voksen i den nære familie, eller om der er tale om en 
fjernere slægtning, voksen i børnehaven eller sportsklub-
ben eller en helt fremmed fra internettet.

– Forskellen er, at modsat voksne uden for hjemmet, som 
skal gøre en større indsats for at opbygge relationen til 
barnet, har man som forældre allerede ’magten’, tager i for-
vejen beslutninger i dagligdagen, som nogle gang går mod 
barnets vilje og så videre. Og den på forhånd definerede 
magtrelation gør det nemmere at blive grænseoverskri-
dende over for barnet, fordi man har mange sanktioner at 
komme med.

Det er også almindeligt, at den voksne samtidig skaber 
en loyalitet eller et fællesskab med barnet om krænkel-
serne. Krænkeren fortolker for eksempel det, barnet gør, 
som tegn på, at barnet er positivt stemt eller villig over for 
det, som foregår.

– Hvis krænkeren for eksempel beder barnet om at følge 
med et sted hen, og barnet så gør det, kan han sige: “Du gik 
jo selv med” – og definerer dermed barnet som medan-
svarlig og skaber skyldfølelse over det, som er sket, siger 
Kuno Sørensen.

Opleves som at blive klædt af
Især ved incest er der rig mulighed for at remse sanktioner 
op over for de børn, som er gamle nok til at vide, at det, 
som foregår, er forkert. 

Mekanismerne i relationen mellem et barn, som krænkes seksuelt, og den voksne, som begår krænkel-
serne, er en vigtig brik i bestræbelserne på at skjule, hvad der foregår – og er med til at gøre det svært for 
omverdenen at opdage, fortæller psykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet.

TEKST TINA JUUL RASMUSSEN
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Kuno Sørensen, 
psykolog hos Red Barnet
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Roum-sagen: Seks personer bliver dømt 
for seksuelle overgreb mod to børn fra en 
stærkt socialt belastet familie. Der var 
flere familiemedlemmer blandt de dømte. 
Den Særlige Klageret genoptog sagen i 
1995, og fem ud af de seks domme blev 
omstødt. Kun den dømte, der havde til-
stået seksuelle overgreb, fik ikke ændret 
sin dom

Vadstrupgård-sagen: En 30-årig mandlig 
pædagogmedhjælper i Gladsaxe idømmes 
tre år for seksuelt misbrug af 20 børn i den 
daginstitution, hvor han var ansat. Lands-
retten skærper dommen til treogethalvt 
års fængsel.

Guldlok-sagen: En far fra Hvidovre bliver 
dømt for at have misbrugt sine to døtre 
foran et videokamera og distribueret bil-
lederne på internettet.

Tønder-sagen: En 47-årig far idømmes 10 
års fængsel for i flere år at have misbrugt 
sin datter og for at have stillet hende til 
rådighed for sex med adskillige andre 
mænd, da pigen var 10-11 år. Moren får 
en tidsubegrænset behandlingsdom for 
medvirken til farens incest. Og 15 mænd 
er idømt tilsammen 45 års fængsel for at 
misbruge pigen.

Beder-sagen: En 29-årige pædagogmed-
hjælper får tre års fængsel for blufærdig-
hedskrænkelse og anden kønslig omgang 
end samleje med i alt 14 børn mellem tre 
og seks år i en børneinstitution i Beder 
syd for Århus. Overgrebene fandt sted på 
institutionens legeplads fra 2005-2007.

Nordjylland-sagen: 41-årig mand idømt 
treogethalvt års fængsel for seksuelle 
overgreb på steddatteren og hendes 
veninde. 

Nakskov-sagen: 42-årig mand får 10 års 
fængsel for seksuelt misbrug af sin datter, 
siden hun var under halvandet år gammel 
og i seks år – plus distribution af børne-
porno, blandt andet med datteren.

Brønderslev-sagen: Et forældrepar i 
Serritslev uden for Brønderslev sigtes 
for systematisk misbrug og vold af deres 
ni sammenbragte børn, hvoraf de otte er 
under 18 år. Børnene er i dag anbragt dels 
på institutioner, dels hos plejefamilier.

Sønderborg-sagen: En 60-årig mand fra 
Egypten idømmes ni års fængsel for at 
tvinge tre af sine døtre til forskellige for-
mer for sex og samleje. Misbruget foregik 
i familiens hjem uden for Sønderborg fra 
2002 til 2009. Her boede manden med sin 
danske kone, som han har syv børn med, og 
en tysk kvinde, som han har fire børn med. 

NOGLE AF DE SAGER, 
VI HUSKER

Tvivlen er 
en faglig 
følgesvend
En ny bølge af overgrebssager skyller over landet. Medierne 
leder efter syndebukke, og politikerne spiller med musklerne 
over for socialrådgiverne. Men sagerne er komplekse, eksperti-
sen spredt og tvivlen nager i  sager om krænkelser af børn, siger 
socialrådgivere, der arbejder på området.

TEKST TINA JUUL RASMUSSEN

I øjeblikket går der knap en dag, uden at et medie kan 
fremlægge nye, rædselsvækkende beretninger om fædre, 
bedstefædre eller andre voksne, som i årevis har forgre-
bet sig seksuelt på børn i den nære familie – uden at nogen 
har opdaget det eller grebet ind.

Og omverdenen undrer sig. Hvordan kan det lade sig 
gøre ikke at opdage det, hvis det står på år efter år? Har 
børnene ikke vist tegn på mistrivsel eller vanrøgt? Har 
socialrådgivere, skolelærere, pædagoger og andre, som 
er i kontakt med børnene og deres familier, sovet i timen? 
Og hvordan kan vi i fælleskab forebygge disse ulykkelige 
sager, som berører alle dybt?

Flere oppositionspolitikere – og undervejs med opbak-
ning fra socialminister Karen Hækkerup (S) – har krævet, 
at socialrådgivere, som ikke er pågående nok over for 
problemfamilierne, skal kunne fyres. Der skal nedsættes 
en taskforce, som skal assistere kommunerne på området, 
og de regionale børnehuse, som er bebudet sidst på året, 
skal også bidrage til en bedre håndtering af sagerne ved at 
samle ekspertisen under ét tag. Gode tiltag er socialråd-
givere på feltet enige om. Men for overhovedet at forstå 
sagernes genetik, er man nødt til også at kende mekanis-
merne bag. 

1990
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1998

2007

2009

2010
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Ingen facitliste med symptomer
Hos Socialstyrelsens Videnscenter for Sociale Indsatser 
ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn (SISO) har 
socialrådgiver og socialfaglig konsulent Inger Kjeldsen 
de seneste seks år passet den rådgivningstelefon, hvor 
blandt andre kolleger i kommunerne og andre fagfolk kan 
ringe ind, hvis de har mistanke om eller sidder med en kon-
kret sag om seksuelle overgreb mod et barn og har brug 
for faglig sparring. Og hun kan godt forstå, at ikke-fagfolk, 
politikere og andre uden for det sociale system både bliver 
frustrerede og undrer sig over, at overgreb mod børn kan 
foregå i årevis, uden at nogen griber ind eller opdager det. 
Men netop fordi sagerne er så komplekse, er tvivlen en 
fast, faglig følgesvend, påpeger Inger Kjeldsen.

– I disse sager kan man ikke på samme måde som inden 
for det sundhedsfaglige område afdække symptomerne 
og stille en klar diagnose og behandlingsindsats. Der er 
ikke et universelt udtryk eller en facitliste for, hvordan et 
barn reagerer på et seksuelt overgreb. Barnets sympto-
mer og mistrivsel kan handle om, at det har været udsat 
for seksuelt overgreb, men kan også handle om andet, 
fordi børn er forskellige og reagerer forskelligt på det, 
de udsættes for. Derfor er den professionelle tvivl i disse 
sager en følgesvend, man må tage alvorligt, siger hun og 
fortsætter:

– Vi kalder det netop ’den professionelle tvivl’ for at 
fremhæve, hvor vigtigt det er, at tvivl, usikkerhed og kom-
pleksitet i disse sager ikke må blive en sovepude eller føre 
til, at man benægter eller bagatelliserer barnets situation 
og dermed bliver handlingslammet. Tvivlen skal omsættes 
til en faglig hypotese, drøftes og vurderes sammen med 
kolleger eller andre fagpersoner – og så skal der handles. 
Desuden kan der jo – heldigvis – gå år imellem at man får 
en sådan sag på sit bord, så ’rutinen’ og erfaringerne mang-
ler. Her vælger mange så at ringe til os i SISO og få råd-
givning, og vores holdning er, at tvivlen altid skal komme 
barnet til gode. Hvis et barn mistrives, uanset hvorfor, skal 
der handles, og vores erfaring er, at det bliver der også i de 
sager, hvor børnene fortæller, hvad de er udsat for, siger 
Inger Kjeldsen.

Anne Melchior Hansen, socialrådgiver og faglig leder i 
SISO tilføjer, at en del af forklaringen på, at der kan finde 
overgreb sted i familier i årevis, uden at det kommer for 
dagen, også skal findes inden for familien.

– Netop fordi det ikke står skrevet i panden på barnet, 
men foregår i det skjulte, og fordi en del af disse overgreb 
finder sted i meget lukkede familier, der ikke kommer til 

forældremøder i skolen eller møder i kommunen, kan det 
betyde, at der nogle gange går lang tid, før barnet kan få 
den fornødne hjælp og støtte. Socialrådgiveren har en helt 
central rolle i den tværfaglige koordinering af disse sager, 
men hun er afhængig af, at der sendes kvalificerede under-
retninger, der kan bruges som beslutningsgrundlag for det 
videre arbejde. Hvis underretningen kun går på mistrivsel 
hos barnet, skal socialrådgiveren balancere sit under-
søgelsesarbejde, så overgreb indgår på linje med andre 
faglige hypoteser om barnets mistrivsel. Men har man en 
mistanke om overgreb, skal der handles, og så må man ikke 
tage et nej for gode varer, siger hun. 

Overgreb foregår i alle samfundslag
I Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb – Bør-
neteamet tilbyder man både behandling af børn, unge og 
voksne og får i gennemsnit en ny henvendelse om et barn 
hver dag. Man yder også rådgivning til fagfolk, blandt 
andre socialrådgivere i kommunerne. Og her er lederen af 
teamet, socialrådgiver Anette Baadsgaard, enig i, at det 
kræver et trænet øje at spotte overgreb mod børn. 

– Mange børn gør et anstrengelsesstykke ud af at skjule 
det – lige som de gør, hvis der foregår vold eller druk. De 
kan være usikre på, om det er, som det skal være – foregår 
det også andre steder? Det er jo ikke noget, de spørger 
nogen om. Og især for de små børns vedkommende er det 
meget sjældent, at de fortæller noget om det, er vores 
erfaring. Derfor kan det stå på i lang tid eller først komme 
frem år efter, at overgrebene er slut.

Anette Baadsgaard, 
socialrådgiver

Inger Kjeldsen,
socialfaglig konsulent

Anne M. Hansen, 
socialrådgiver og 
faglig leder i SISO

VIDENSCENTRET FOR SOCIALE INDSATSER VED 
VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN (SISO)
• Nationalt videnscenter for sociale indsatser  

vedr. vold og seksuelle overgreb mod børn.
• Henvender sig til alle, der arbejder med børn  

og unge – socialrådgivere, pædagoger, lærere,  
sundhedsplejersker, psykologer, læger osv. 

• Henvender sig også til børn og unge og deres  
pårørende. 

• Tilbyder anonym telefonisk rådgivning til fag- 
personer. 

• Tilbyder konsulentbistand til kommuner og  
institutioner om beredskab vedr. vold og  
seksuelle overgreb.’

Læs mere på servicestyrelsen.dk/siso

Vi skal huske på, at overgreb foregår i alle 
samfundslag,og derfor også i familier, som 
ikke er kendt af kommunen i forvejen, så her 
er socialrådgiverne afhængige af, at andre
fagfolk underretter dem.
Socialrådgiver Anne Melchior Hansen, SISO
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Videbæk-sagen: Et forældrepar idømmes 
fængselsstraf for seksuelt misbrug af 
deres to mindreårige sønner og en tredje 
dreng, som er søn til manden.

Tinglev-sagen: En 54-årig far idømmes 
otte års i fængsel for seksuelt misbrug af 
sin datter, fra hun var under 12 år gammel. 
Pigens 49-årige retarderede mor blev 
også fundet skyldig i seksuelt misbrug af 
datteren og af sine to sønner og døm-
mes til anbringelse på en institution på 
ubestemt tid.

Esbjerg-sagen: En 41-årig mand får ti års 
fængsel for sexkrænkelser af 10 mindre-
årige børn – både piger og drenge – samt 
besiddelse af børneporno. Flere af kræn-
kelserne omhandler voldtægt. Forbrydel-
serne har stået på gennem 23 år. 

Pedersker-sagen: En mor og adoptivfar 
bliver sigtet for at have misbrugt deres to 
døtre i 10 år. 

Hjørring-sagen: En 26-årig kvinde bliver 
sigtet for pædofili mod flere børn af begge 
køn i sin familie. Det sker efter en anmel-
delse fra Hjørring Kommune og efterføl-
gende tvangsfjernelse af børnene.

Solrød-sagen: En mand melder sig selv 
efter at være blevet efterlyst for “seksu-
alforbrydelser i familieforhold”. Overgre-
bene skulle have fundet sted mod mindst 
et barn i et hus i Solrød.

Hirtshals-sagen: To kvinder på henholds-
vis 26 og 30 år og en 33-årig mand bliver 
varetægtsfængslet. De to sidstnævnte 
sigtes for medvirken til seksuelle kræn-
kelser af den 26-åriges fire børn. Manden 
menes at være børnenes far, mens de to 
kvinder er veninder. 

Aars-sagen: En 57-årig mand idømmes 
fængsel for voldtægt og for at have 
tiltvunget sig sex med mindreårig og 
anden kønslig omgang med sin nu 27-årige 
steddatter.

Vejle-sagen: En 50-årig mand får seks 
års fængsel for årelange overgreb på to 
steddøtre. 

Rebild-sagen: En 56-årig far er tiltalt for 
overgreb mod fire piger – heriblandt hans 
egne døtre, som ifølge anklageren blev 
tvunget til at have sex med hinanden. 

Sønderborg-sagen: En pige anmelder sin 
far for incest – voldtægt og trusler gen-
nem fem år, fra hun var 6 til hun var 11 år. 
Politiet har rejst sigtelse i sagen.

Herfølge-sagen: En 42-årig mand fra 
Herfølge bliver varetægtsfængslet i to 
uger, sigtet for at have misbrugt sin datter 
i fire år.

Kilde: tv2.dk, Den store Danske Encyklopædi, fagbladet 
Børn og Unge nr. 4/2012, diverse dagblade m.fl

Udover at det kræver erfaring at få øje på, mener hun 
også, at tvivlen og berøringsangsten, fordi der er tale om 
seksuelle temaer, kan spille en rolle hos mange profes-
sionelle.

– Hvis man er i tvivl, ikke tør se det, man faktisk ser, eller 
tænker, at det er overkill, er det en god idé at tage fat i en 
kollega, så man i fællesskab kan observer barnet. Hvis man 
er to, som ser det samme, er det nemmere at reagere. Og 
så skal fagfolk uden for forvaltningerne også kende mere 
til socialrådgiverens arbejde. Myten om, at en under-
retning resulterer i, at barnet anbringes er vist stadig til 
stede. Det kunne et bredere kendskab til arbejdet i for-
valtningerne måske dæmme op for, for det er jo ikke vir-
keligheden. Så mit nøgleord i disse sager er et samarbejde 
på tværs, fordi der er så mange fagfolk og instanser i spil. 
Vi skal også huske på, at det foregår i alle samfundslag, 
og derfor også i familier, som ikke er kendt af kommunen i 
forvejen, så her er socialrådgiverne afhængige af, at andre 
fagfolk underretter dem, siger Anette Baadsgaard. 

Faglig bevågenhed er gavnlig
Både hos SISO og Rigshospitalets Team for Seksuelt 
Misbrugte Børn er man enig om, at det store fokus på 
overgrebssagerne i medierne har positive sidegevinster. 
Begge steder oplever man et stigende antal henvendelser i 
de dage, hvor sagerne omtales massivt i medierne. 

– Det gode er jo, at det får andre børn til at stå frem, når 
de hører, at andre tør gøre det, og ser, at der sker noget, 
siger Anne Melchior Hansen fra SISO. 

Debatten giver også en faglig bevågenhed, som er gavn-
lig. Og peger endnu engang på, at tidlig opsporing er vigtig.

– Socialrådgiverne skal være pågående. De skal reagere 
på den første underretning, de får, og ikke først nummer 
to. Vi ser nogle gange, at der ligger mere en én underret-
ning i sagerne, siger Anne Melchior. 

Inger Kjeldsen, SISO, påpeger, at der er fire hjørnestene 
i en tidlig opsporing og bedre faglig indsats i disse sager: 
Større faglig viden hos sagsbehandlerne. Åbenhed, hvor 

CENTER FOR SEKSUELLE OVERGREB 
– BØRNETEAMET, RIGSHOSPITALET
• Blev oprettet i 2001 og var det første af sin  

art i Danmark. 
• Er et tilbud til børn i alderen 0-15 år, forældre  

og professionelle, der har behov for specialiseret 
undersøgelse, behandling og rådgivning vedrørende 
seksuelle overgreb. 

• Nationalt videnscenter med udviklings-,  
forsknings- og formidlingsopgaver. 

• Består af psykologer, socialrådgivere, en læge  
og en sygeplejerske. 

• Har fra 2001 til 2010 behandlet cirka 2.200  
sager om seksuelle overgreb på børn eller  
mistanke om overgreb.

• Får henvendelser fra forældre og andre pårørende, 
praktiserende læger, hospitaler og professionelle 
i socialforvaltninger, fra pædagogisk personale, 
psykologer og politi.

Læs mere på www.rigshospitalet.dk  
(søg efter Team for Seksuelt Misbrugte Børn).

2010

2011

2012
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den faglige tvivl også kommer i spil. Faglig dialog, hvor 
man vender sin viden og tvivl med kollegerne – og handling 
i sagen. 

– Handlingen kræver mod, og det er vigtigt ikke at vente, 
til man er helt sikker. Man skal huske, at det er politiets 
opgave at efterforske sagerne, men det er socialrådgiver-
nes opgave at undersøge og handle på den sociale situa-
tion og barnets mistrivsel – uanset, om man har bevis for 
et overgreb eller ej. Og det er ønsketænkning, at man kan 
opdage alle sager i tide. Man kan blive bedre til at spotte 
dem tidligere og hjælpe børnene ud af situationen ved at 
tage deres signaler alvorligt. 

Anette Baadsgaard fra Rigshospitalet tvivler på, hvor 
meget man kan afsløre tidligere ved for eksempel at 
’sparke døren ind’, som socialminister Karen Hækkerup 
undervejs i debatten har opfordret til. 

– Det er fint at kunne komme på uanmeldt besøg, så 
familien ikke kan nå at skjule noget, men jeg er i tvivl om, 
hvor meget mere vi kan ’afsløre’ ved at tiltvinge os adgang. 
Overgreb foregår jo på mange forskellige måder og steder. 
For mig handler det mere om at reagere på de symptomer 
på mistrivsel, man ser – uanset hvad de skyldes - og sikre 
et godt samarbejde på tværs af faggrupper. 

Inger Kjeldsen kunne godt ønske sig, at endnu flere end 
de 300, som bruger SISOs rådgivningstelefon om året, 
greb røret og ringede. 

– Men paradoksalt nok er det sådan, at jo mere viden, 
man har, jo mere bliver man opmærksom på dér, hvor 
man mangler viden. Det er vores erfaring, at fagfolk, der 
tidligere har brugt os eller kender os fra kurser i kommu-
nerne, bruger os igen og måske endda tidligere i forløbet 
næste gang. Man tror måske, at det især vil være de små 
kommuner med mindre erfaring i de særlige sager, der ville 
henvende sig, men det er også de større kommuner, hvor 
der i forvejen er ansat andre konsulenter, og kommuner 
med velfungerende interne arbejdsgange og samarbejds-
relationer. 

Et andet sted at hente brugbar viden er i de afsluttede 
sager, mener Inger Kjeldsen. 

– Både i de sager, der har været oppe i medierne, og dem, 
der ikke har, er jeg sikker på, at der godt kunne samles 
vigtig og generaliserbar viden op om sagens forløb og 
håndtering, som kunne udbredes til både de kommuner, der 
har haft sagerne, og til andre kommuner. 

Ifølge Danmarks Statistik blev der sidste år anmeldt 430 
sager om seksuelle overgreb mod børn under 15 år. A

tjr@socialrdg.dk

Skal socialrådgivere straffes?
Dansk Socialrådgiverforenings formand, Bettina Post, har optrådt i en lang 
række medier i debatten om, hvem der har ansvaret i de overgrebssager, der 
står på i årevis, uden at nogen griber ind. 

I gennemsnit har fem procent af pigerne 
og drengene i 9. klasse været udsat for 
seksuelt overgreb fra en voksen.

– Det er vigtigt at holde fast i, at de 
her sager er ekstremt vanskelige. 
Det er nogle af de allersværeste 
sager, vi kan have med at gøre, 
fordi det er familien, der har en 
meget stor hemmelighed. De gør 
alt, hvad de kan for at skjule den 
for omverdenen. De skjuler det 
for politiet, for pædagoger og for 
socialrådgiverne. Voksne men-
nesker fortæller med stor patos 
modsatrettede historier om, hvad 
der foregår. Børnene fortæller 

ingenting, sagde hun blandt andet i 
P1 Debat den 20. februar.

Om socialrådgivere, der ikke 
griber ind i tide, skal kunne fyres, 
sagde hun:

– Der er allerede nogle ansæt-
telsesretlige regler, som betyder, 
at hvis der er en medarbejder, som 
svigter sit ansvar, så kan det få 
konsekvenser. Og det sker også. 
Det sker bare ikke i offentlighe-
dens klare lys, og det skal det 
heller ikke.

Og om socialrådgiverne sover i 
timen i disse sager, svarede hun 
til BT:

– Der er ikke nogen, der bevidst 
ikke vil gøre noget, hvis man ved, 
at der er et barn, som udsættes 
for seksuelle overgreb. Og det er vi 
nødt til at holde fast i, at der ikke 
er nogen ved deres fulde fem, som 
siger: “Pjat med det, vi lader det 
være.”A
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TEMA  OVERGREB

Har socialrådgiverne sovet i timen eller er de fejlagtigt udråbt til syndebukke i sagerne om overgreb, 
der står på i årevis? Helle Nøhr Korsholm, formand for Dansk Socialrådgiverforenings faggruppe Børn, 
Unge og Familier tager til genmæle i debatten.

TEKST TINA JUUL RASMUSSEN

Den evige kamp 
for ikke at blive 
sparket ned som fag

Hvad tænker du, når du ser disse sager rullet op i medi-
erne – har dine kolleger i kommunerne sovet I timen?

– Nej, jeg tænker ikke, at de har sovet i timen. Jeg tænker 
på, hvad der kan være sket i planlægningen og i samarbej-
det med politi og andre instanser. Og så tænker jeg selv-
følgelig også, om nogle har overset at forfølge en mistanke 
om overgreb eller mistrivsel hos et barn. Mange af sagerne 
starter jo først med en underretning, men man kan godt 
via tværfagligt samarbejde tidligere i forløbet starte en § 
50, som går på børnenes omsorgssituation, se efter tegn 
på omsorgssvigt, lave nedslag i skole og daginstitutioner 
og være i dialog med fagfolk. Det mangler i debatten, som 
mest handler om overgrebene.

Det handler også om etik i arbejdet
Hvad tænker du, når du hører ministeren true med fyring, 
hvis I ikke sparker døren ind hos problemfamilierne? 

– Det er for nemt at sige sådan. Der findes jo allerede 
bestemmelser om tvang og muligheder for at komme ind 
i et hjem. Nu barsler man med en lovændring på baggrund 
af mediesagerne om, at vi også skal kunne komme ind med 
en § 50 i hånden. Det er fint, men for mig at se handler det 
også om etik – måden, vi kommer ind i familien på og får 
et samarbejde i stand gennem tillid og dialog. Selvfølgelig 
bruger vi tvang i grelle tilfælde, men det for nemt at sige, 
at vi bare skal sparke døren ind.
Men nogle gange er tillid og dialog vel ikke nok?

– Nej, nogle gange skal der handles her og nu. Og jeg kan 
da godt blive rystet over fremstillingen af handlingsforlø-
bene i nogle af de sager, vi har hørt om. Det handler også 
om at være i tæt dialog med sin ledelse og fastholde, at 

her er noget galt. For hvis der ligger underretninger på 
børnene, skal vi selvfølgelig lave en undersøgelse. Sam-
tidig skal vi huske, at vi har et glimrende samarbejde med 
mange familier, hvor det socialfaglige arbejde er i orden. 
Det er den evige kamp for at undgå at et helt fag bliver 
sparket ned. 

Må ikke sidde alene med tankerne
Hvad kan socialrådgivere generelt gøre for at komme 
disse sager til livs?

– Man kan blandt andet få ledelsen til at se på måden at 
organisere sig på. Mange kommuner har modtageteams, 
som kan handle hurtigt og sende sager videre til anden 
foranstaltning eller tage på et hurtigt hjemmebesøg. 
Det er en god løsning, fordi sagerne bliver forundersøgt 
uden at komme til at ligge i en bunke hos en overbebyrdet 
sagsbehandler. 

– Det er også vigtigt at sige, at man aldrig må sidde 
alene med overvejelser om de alvorlige sager. Den enkelte 
socialrådgiver skal være fagligt modig og stærk nok til 
at holde fast, hvis bekymringen er stor. Og selvom det er 
en gammel sang, så handler det også om ressourcer. For 
hvis man har en sag, der ligner fire anbringelser, hvad så? 
Jeg tror ikke, at nogen ledelse vil sige, at ”det kan vi ikke 
på grund af økonomien.” Men beslutningen kan måske 
udskydes ved at sende sagsbehandleren tilbage for at 
undersøge mere, holde flere møder, komme med andre 
foranstaltningsforslag eller beslutte en ”lappeløsning”. 
Er det så godt nok?

– Man skal holde fast i at sige, at her er noget galt og 
bruge sine kolleger, eventuelt involvere TR og AMiR, fordi 

Helle Nøhr Korsholm, 
formand for 
Dansk Socialrådgi-
verforenings faggrup-
pe Børn, Unge 
og Familier.
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det også kan give stress og dårligt arbejdsmiljø at blive sat 
skakmat. I sidste ende kan man jo orientere Ankestyrelsen, 
hvis de beslutninger, der tages, strider mod lovgivningen 
eller ikke er fagligt begrundet. Det er sikkert ikke velset, 
men det er en mulighed. 

Lad os dog tale om det 
Det virker som om socialrådgiverne er blevet syndebukke i 
debatten – er det fair?

– Jeg mener godt, at vi til en vis grad kan bære at være 
syndebukke. Sker der grove pligtforsømmelser, er der 
jo mulighed for at fyre folk. Men jeg kan godt ærgre mig, 
når tonen bliver skinger fra politikernes side. Der bliver jo 
også begået fejl i politiet og andre offentlige instanser. 
Så i stedet for at prøve at placere ansvaret ét sted, så lad 

os dog finde ud af i fællesskab, hvordan vi undgår at det 
sker. En udløber af debatten er jo, at vi får kigget på egen 
praksis i kommunerne, fordi ingen har lyst til at lægge navn 
til disse sager. 

–Men jo, selvfølgelig ærgrer jeg mig også, når der foregår 
en hetz fra ministeren, og vi bliver skældt ud som fag-
gruppe for dispositioner og organisering i kommunerne, 
der ikke fungerer. Vi kender jo vores arbejdsforhold og 
vilkår, og jeg tror ikke, at socialrådgivere lider af egentlig 
berøringsangst. Vi er her jo netop, fordi vi brænder for at 
gøre en forskel for børn, der har behov for særlig støtte. A 

Helle Nøhr Korsholm arbejder til daglig som socialrådgiver 
i Frederiksberg Kommunes familieafdeling. 

tjr@socialrdg.dk

Wonderwoman – nu med  
sikkerhedssko og brækjern……
AF LOUISE DÜLCH KRISTIANSEN

“Hvis socialrådgivere ikke er villige til at 
sparke døren ind, skal de selv sparkes ud.” 

Da jeg hørte socialminister Karen Hæk-
kerups melding i debatten om overgrebssa-
gerne, tænkte jeg straks, at ”nu skriver du en 
meget vred kommentar på Facebook eller i 
næste klumme i Socialrådgiveren.” Det skorter 
ikke på sanktioner og tiltag, når politikerne 
i en fart skal finde på nye løsninger. Forslag, 
som truer grundlæggende retsprincipper og 
gør mere skade end gavn. 

Tænk engang hvis jeg sparkede døren ind 
hos en familie uden loven i hånden eller fokus 
på barnets tarv i sådan en sag - hvilke følger 
ville det ikke få? 

Er det barnets tarv at handle så akut i en 
sag på et ubelyst grundlag, fordi lovgiverne er 
gået i panik? Hvad skal jeg så sige til barnet, 
når jeg har sparket døren ind, og det viser 
sig, at der ikke er anbringelsesgrundlag, eller 
politiet ikke kan finde beviser? “Det må du 
søreme undskylde, lille ven. Jeg går igen, men 
bare vent, jeg kommer snart igen og sparker 
døren ind ved den mindste lille formodning.” 

Don’t worry - Wonderwoman will be back! Med sikkerhedssko og 
brækjern …

Dyneløfter og vindueskigger
Men sådan er der så meget. Lad os se på de nye beføjelser, jeg har fået 
i den seneste tid: Jeg skal anbringe børn - hellere for mange end for få. 
Jeg tror også, at min uddannelsesprofil skal ændres; det er en god ide 
at have clairvoyante evner eller en fortid som spåkone på cv’et. Og det 
der med juraundervisningen er nok ved at være på retur. Pyt med at 
overholde lovgivningen, retssikkerhed og straffelove ...  Udover snart 
at være politimand og låsesmed bliver jeg nok også dyneløfter og 
vindueskigger. 

Det er trist, at debatten ofte kun afspejler brudstykker af virkelig-
heden, når den kunne bruges til at skabe fokus og debat om emnet. Og 
ærgerligt at tro, at det onde forsvinder ved at straffe og skræmme de 
socialrådgivere væk fra faget, som ellers ville kunne forhindre flere og 
nye sager. Det er udmærket, at medierne bringer de svære tabuemner i 
samfundet op, men ofte er det ikke særlig gavnligt for den indsats, der 
efterfølgende sker i praksis og fra det politiske niveau. A 

Louise Dülch Kristiansen er socialrådgiver og kandidat i socialt 
arbejde. Til daglig arbejder hun i Høje Taastrup Kommunes børne- og 
ungerådgivningscenter og er medlem af Dansk Socialrådgiverfor-
enings hovedbestyrelse.

KLUMMEN SKRIVES PÅ SKIFT AF SOCIALRÅDGIVERNE: 
Lone Munkeskov, Louise Dülch Kristiansen og Karina Rohr Sørensen
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Vi har i 40 år haft et konstant antal af offentligt forsørgede, og vi har verdensrekord i antal personer 
på arbejdsmarkedet. Så hvad er det rigtig gode og nye for førtidspensionister og fleksjobbere?

AF SIMON THORBEK, PENSIONERET LEKTOR I SOCIALRET

Reform bunder i hysteri

Baggrunden for reformen er det store hysteri over antallet 
af offentligt forsørgede, herunder antallet af førtidspen-
sionister og fleks-jobbere. Især antallet af fleks-jobbere 
er vokset, men det er vel positivt? Ingen synes at interes-
sere sig for, at antallet af offentligt forsørgede har været 
næsten konstant i de seneste 40 år, og at vi har verdensre-
kord i antallet af personer på arbejdsmarkedet!

Nogle af de problematiske forslag er:

1. Helhedssynet bliver genoplivet.
En virkelig god ting ved reformen er, at man vil genindføre 
behovsvurderingen og helhedssynet i arbejdet med kom-
mende førtidspensionister. De nye rehabiliteringsteam 
skal dække alle behov: Behandling, socialt, undervisning og 
beskæftigelse. Det er dejligt, at andre end uddannelses-
stederne nu interesserer sig for betingelserne for socialt 
arbejde. Og det må være derfor Socialrådgiverforeningen 
er så positive. Vi må så håbe, at interessen for helheds-
synet smitter af på andre områder, så også andre klienter 
slipper for at rende fra Herodes til Pilatus og modtage 
ukoordinerede tilbud. Strukturreformens adskillelse mel-
lem jobcenter, udbetalingsfunktion og social indsats bør 
ophæves som en del af reformen.

2. Ungdom ophører først ved de 40 år.
Som led i reformen afskæres næsten alle under 40 år fra 
at kunne få førtidspension. Det vil øge antallet af kontant-
hjælpsmodtagere tilsvarende. Det synes ikke hensigts-
mæssigt at virkelig syge skal henslæbe 22 år på kontant-
hjælp, før de kan få et anstændigt forsørgelsesgrundlag. 
Hvis regeringen virkelig troede på sit forslag om fem-årige 
rehabiliteringsforløb kunne man nøjes med at stille krav 
om, at førtidspension kun kan tilkendes efter fuldførelse 
af et rehabiliteringsforløb og undlade 40 års grænsen.

3. Lider førtidspension 
samme skæbne som efterlønnen?
Som regeringens forslag er formuleret, medfører refor-
men næsten en hel afskaffelse af førtidspension uanset 
alder, idet den nedre grænse for tilkendelse af fleks-job 
nedsættes fra ca. 12 timers arbejde om ugen til ca. to 

timer. Tilkendelse af førtidspension forudsætter jo, at an-
søgerne ikke kan være selvforsørgende gennem fleks-job 
Og for langt de fleste ansøgere til førtidspension kan det 
jo postuleres, at de kan klare to timers arbejde.

4. Er ydelsen under rehabiliteringsforløbet rimelig?
Ydelsen under rehabiliteringsforløbet bliver for langt de 
fleste kontanthjælp, uden ungeydelse og uafhængigt af 
formue og ægtefælleindtægt. Et stort fremskridt for de 
under 25 årige og for ansøgere i ejerboliger samt for gifte 
personer. Men stadig for lav til at fjerne angsten for, om 
økonomien slår til. Forslaget om at lempe reglerne om 
fuldt fradrag ved andre indtægter kan hjælpe lidt, men vil 
formentlig kun få marginal betydning.

5. Afskaffes revalidering 
for ansøgere til førtidspension?
Det er lidt mærkeligt, at revalidering på den langt højere 
revalideringsydelse slet ikke er omtalt i regeringens for-
slag. Det betyder formentlig, at ansøgere ikke kan komme 
på revalideringsydelsen under et rehabiliteringsforløb? 
Revalidering på løntilskud eller reva-ydelse er ellers en af 
de mest effektive veje ud til selvforsørgelse. Antallet af 
revalidender er faldet drastisk i løbet af de seneste 10 år. 
Det siger måske noget om kommunernes vilje til at yde en 
alvorlig ment indsat for at forebygge førtidspension?

Førtidspensionister kan, efter de nugældende regler, 
ifølge forslaget modtage rehabiliteringsforløb og be-
skæftigelsestilbud og bevare deres førtidspension under 
forløbet. Allerede i dag kan vi jo revalidere førtidspensio-
nister og tilbyde dem skånejob. Disse muligheder bevares 
forhåbentlig efter reformen.

6. Fleks-job kun for dem uden uddannelse?
Kravet om et arbejdstimetal på mindst ca.12 timer ophæ-
ves som nævnt ovenfor, og arbejdsgiveren skal kun betale 
den overenskomstmæssige løn for det præsterede antal 
arbejdstimer. Derudover betaler kommunen et tilskud, der 
nedtrappes ved stigende løn for udført arbejde. Fleks-job-
beren er sikret 180.000 kr./200.000 kr. årligt ved ganske 
få timers arbejde (afhængigt af medlemskab af A-kasse). 
Ved en løn på  36.500 kr. for A-kassemedlemmer og 
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33.500 kr. for ikke medlemmer er tilskuddet helt aftrap-
pet. Den tidligere ordning havde som mål, at ansættelsen 
skulle svare til de normale overenskomstmæssige. Mange 
håndværkere og andre med mellemlange eller lange vide-
regående uddannelser vil få væsentligt ringere vilkår end 
deres kollegaer.

På trods af at tilkendelse af fleks-job forudsætter en 
vurdering af, at arbejdsevnen er varigt nedsat, bliver 
tilkendelse af fleks-job gjort midlertidig og skal tages op 
efter fem år. Erfaringerne fra de gamle regler om midler-
tidig førtidspension tyder på, at kravet om genoptagelse 
næppe får stor betydning.

7. De sidste reminiscenser 
af invaliditetsydelsen fjernes. 
Merudgiftsydelsen efter Serviceloven udbetales med ca. 
1500 kr. om måneden ved et sandsynliggjort behov på 
500 kr. Denne overkompensation blev i sin tid begrundet 
med, at handicappede har en lang række udokumenterbare 
udgifter som følge af handicappet. Det har de stadig, men 
overkompensationen afskaffes.

Det bliver jo spændende at se, hvilket flertal denne 
reform skal gennemføres med. A
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REGION NORD

Fra velfærdsstat  
til konkurrencestat
Konkurrencestaten søger aktivt at mobilisere 
befolkningen og virksomhederne i den globale 
konkurrence, modsat velfærdsstaten, der 
kompenserer befolkningen, og den søger at 
gøre den enkelte ansvarlig for sit eget liv. Og i 
konkurrencestaten er fællesskabet knyttet til 
arbejdet modsat i velfærdsstaten, der lægger 
vægt på demokrati som fællesskab.
På mødet vil Ove Kaj Pedersen, som er profes-
sor ved CBS, beskrive udfordringerne for vel-
færdsstaten og begrunde, hvorfor den lang-
somt forandres til en konkurrencestat. Han 
sætter velfærdsprofessionernes forandrede 
opgaver og rolle ind i denne sammenhæng.
Det sker 16. april kl. 16-18.30 på Scandic 
Kongens Ege, Gl. Hadsundvej 2 i Randers.  
Læs mere og tilmeld dig senest 10. april på 
socialrdg.dk/nordkalender.

ÅRSMØDE

Seniorsektionen
Seniorsektionen holder årsmøde og general-
forsamling 30.-31. maj på Nørgaards Høj-
skole, Bjerringbro. Reserver dagene allerede 
nu, tilmelding senere.

FÅ PRESSEKLIP  
I INDBAKKEN

Hold dig 
ajour på  
det sociale 
område
Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening 
kan du gratis abonnere på Dagens’nb og få 
presseklip fra den sociale verden – du får 
resumeer fra dagens aviser i din indbakke alle 
hverdage. 
Tilmeld dig med en mail til 
jatak@dagensnb.dk 
med navn, mailadresse og arbejdsplads.

PSYKIATRIFAGGRUPPEN

Landskonference
Psykiatrifaggruppen er i gang med at plan-
lægge Landskonferencen 2012, som finder 
sted 20.-21. september på Munkebjerg Hotel 
i Vejle. 
Temaet vi arbejder på er “Syn på psykisk 
lidelse, ung, psykisk lidelse, fremtid og udvik-
ling? Og hvad med arbejdsmarkedet?”
Hold øje med fagbladet og mailinglisten – pro-
gram og tilmelding vil blive annonceret begge 
steder medio juni.

SENIORER I NORD

Frokosttræf
Der er “Frokosttræf for seniorer” den sidste 
tirsdag i måneden kl. 12-14 på Klostercaféen, 
Klostergade 37 i Aarhus. Det er et uforplig-
tende mødested, hvor man kan møde andre 
seniorer.  Enhver betaler for eget forbrug og 
der er ikke til- eller framelding. 

SENIORSEKTIONEN I ØST

Jødisk museum  
og synagoge
Seniorsektionen besøger Dansk Jødisk 
Museum. Efter rundvisningen fort-
sætter vi til synagogen i Krystalgade, 
hvor vi spiser jødisk frokost. Herefter 
fortæller overrabbiner Bent Lexner om 
jødedommen, socialt arbejde og gen-
nemgår de ting vi ser i synagogen.
Det sker 17. april kl. 10.45-ca. 15.30. 
Læs mere på socialrdg.dk/seniorsek-
tion. Tilmelding senest 26 marts til 
kunstmann@privat.dk eller Jørgen 
Kunstmann, Vesterbrogade 133, 4., 
1620 København V. Pris 150 kroner 
inkl. frokost.

PSYKIATRIFAGGRUPPEN

Brug humor – undgå stress
Tør du slippe anerkendelsen løs, lade dig begejstre og 
bruge humor og etik til mere arbejdsglæde? Psykiatrifag-
gruppen inviterer til temaeftermiddag onsdag den 9. maj 
2012 om
•  værdighed, selvbestemmelse, integritet, omsorg. 
•  anerkendelse, livgivende relationer, menneskesyn, pligt 

og konsekvenser, livsglæde og humor ved filosoffen John 
Engelbrecht.

Det sker 9. maj kl. 12-17.15 på Vesterballevej 3A, Snoghøj, 
Fredericia. Læs mere og tilmeld dig senest 27. april på fag-
gruppens side på socialrdg.dk/faggrupper. Pris 25 kroner, 
som betales kontant på dagen.
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DS-KALENDER

Læs mere om arrangementerne   
– og se flere– på 
www.socialrdg.dk/kalender

19. MARTS, SYD/ODENSE
Klassesamfundet version 2.0
Fyraftensmøde med Lars Olsen, der forener  
samfundsanalyse med eksempler og erfaringer.

20. MARTS, NORD/VIBORG
Forebyg stress – bevar arbejdsglæde og trivsel
Temadag med socialrådgiver og psykoterapeut 
Birgitte Junø.

22. MARTS, NORD/ÅBYHØJ
Løn og rettigheder som privatansat
Fyraftensmøde for privatansatte og dem,  
der overvejer at blive det.

27. MARTS NORD/ÅRHUS
Faglighed og etik i socialt arbejde
Fyraftensmøde med Jørgen Husted.

27. MARTS, ÅRHUS
Seniorsektionen
Frokosttræf på Klostercaféen kl. 12-14.

29.-30. MARTS, VEJLE
Fagbevægelsens socialrådgivere
Temadag om lovændringer og reformer på be-
skæftigelsesområdet samt generalforsamling.

19. APRIL, ODENSE
Revalidering
Revalideringsfaggruppen holder temadag om, 
hvordan man kan skabe flere revalideringsforløb.

10.-11. MAJ, MIDDELFART
Social- og sundhedsskolerne
Faggruppen holder konference om sosu- 
reformen og generalforsamling.

17. MAJ, NORD OG SYD/NYBORG
Seniortur til Sprogø
Seniorsektionen tager på guidet tur over  
Storebælt og rundt på Sprogø. 
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Søg Tryghedspuljen
Søg Tryghedspuljen, hvis du bliver afskediget
Som kommunalt ansat socialrådgiver kan du 
søge op til 10.000 kroner til kompetenceud-
vikling, efteruddannelse eller karrierespar-
ring, hvis du bliver afskediget. Aktiviteten 
må ikke være udbudt af kommunen og må 
ikke være noget, som kommunen tilbyder de 
afskedigede i forvejen. Det er dig selv, der 
bestemmer aktiviteten.
Læs mere om Tryghedspuljen på socialrdg.dk/
tryghedspuljen og find ansøgningsblanket og 
vejledning på www.tryghedspuljen.dk.

Netværksmøder 
for ledige socialrådgivere
Region Syd: Det er frivilligt, om du vil deltage, 
men her kan du få inspiration til at se nye 
jobmuligheder, skabe netværk med andre 
ledige inden for dit fag og høre om, hvordan du 
sælger dig selv og bliver bedre til at beskrive 
dine kompetencer. Næste mødedato er 26. 
marts kl. 10-13 i DS’ mødelokaler Lumbyvej 
11 opgang A, Odense C. Tilmeld dig med en 
mail til mm@socialrdg.dk.

Region Øst: Netværksgruppen for ledige 
socialrådgivere i Region Øst mødes tirsdage 
i ulige uger kl. 9.30 - 12 i FTF-A’s lokaler på 
Snorresgade 15, København S. Alle ledige 
socialrådgivere er velkomne.

Karrieretelefonen
Har du brug for hjælp til personlig 
afklaring og udvikling af dit jobforløb 
som socialrådgiver? 

Ring til DS’ Karrieretelefon. Du får en 
halv times coaching af en erfaren konsu-
lent fra DS. Hensigten er at give støtte 
til og udfordre dine egne tanker om din 
jobmæssige fremtid. 

Åben mandage kl.15-18 
på telefon 33 93 30 00

Læs mere på 
www.socialrdg.dk/karrieretelefon

Arbejdsmiljøtelefonen
Har du brug for hjælp til personlig 
afklaring af dine muligheder for at tackle 
problemer, der skyldes arbejdsmiljøet på 
din arbejdsplads? 

Så send dit spørgsmål til 
arbejdsmiljoetelefonen@socialrdg.dk  
med forslag til, hvornår det bedst passer, 
at vi ringer dig op.

Du får en halv times rådgivning af en 
erfaren konsulent fra DS. Hensigten er, 
at give dig overblik og inspiration til at se 
mulighederne og handle på problemerne, 
inden de vokser sig for store. 

Læs mere på 
www.socialrdg.dk/arbejdsmiljoetelefonen

WORKSHOP

Ikkevoldelig kommunikation

På workshoppen “Fra vold til dialog – fra fængsel til frihed” vil 
Dow Gordonblandt andet fortælle om sin personlige udvikling 
fra at have siddet i amerikansk fængsel i 12 år til nu at arbejde 
som fredsmægler i nonprofit-organisationer. Workshoppen er 
for alle, der vil kunne kommunikere bedre og vil høre om de for-
andringer, som en mere bevidst og fredfyldt kommunikation kan 
skabe – personligt som arbejdsmæssigt. Et fængsel behøver 
ikke at være et fysisk fængsel!
Det sker 12. april i Odense. Læs mere på www.8september.dk
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En skjult dagsorden?

I de seneste mange år er vi blevet tudet 
ørerne fulde af, at vi i Danmark vil komme til 
at mangle arbejdskraft. Manglen på uddannet 
og kvalificeret arbejdskraft vil endda blive 
så stor, at vi må “importere” arbejdskraft fra 
udlandet. Årsagen er, at de store årgange vil 
forlade arbejdsmarkedet, og de små årgange 
ikke vil kunne fylde hullerne ud.

Både politikere, økonomer, professorer 
og andre “videnspersoner” har advaret mod 
den nationale katastrofekurs, hvis der ikke 
snarest bliver handlet og iværksat drastiske 
initiativer, så vi også ud i fremtiden har de 
nødvendige hænder og den kvalificerede 
arbejdskraft i Danmark.

Vil der mangle arbejdskraft?
Og de politiske valgte har lyttet og handlet! Man 
har sikret større optag på de forskellige uddan-
nelsesinstitutioner, også på socialrådgiveruddan-
nelsen, man har skrevet rigtig mange hensigts-

erklæringer om en aktiv seniorpolitik, som skal 
sikre de ældre længere tid på arbejdsmarkedet, 
man har vedtaget en tilbagetrækningsreform, 
som mere eller mindre har (eller vil) afskaffet ef-
terlønnen og tvinge den arbejdsduelige arbejds-
kraft til at blive længere tid på arbejdsmarkedet. 
Og snarest vil der komme reformer, som skal 
mindske antallet af de 740.000 personer på 
offentlig forsørgelse, så også de kan gøre gavn 
på det arbejdsmarked, der vil mangle hænder 
og arbejdskraft. Eller vil det nu også det?

Er det i stedet en ideologisk strategi og tan-
kegang vi er udsat for? En ideologi, der sikrer 
arbejdskraftens fri bevægelighed på tværs af 
landegrænser, og som skal skabe et samfund 
med konstant overskud af arbejdskraft og 
ledige hænder, så man politisk hele tiden kan 
advare mod den økonomiske katastrofekurs 
landet er på vej mod, og at politikerne derfor 
må mindske lønomkostninger og udgifterne til 
den offentlige sektor

Hermed vil arbejdskraften hele tiden være i 
konkurrence, og hermed også i konkurrence på 
lønsiden jvf. bare vores seneste overenskomst 
og de nuværende overenskomstforhandlinger 
på det private område. Hertil kommer de store 
offentlige besparelser, vi har set i kommuner 
og regioner de senere år, og hvor også social-
rådgivere er opsagt, og nu udgør en del af den 
overskydende arbejdskraft.

Er ledigheden kunstigt skabt?
Hermed ikke sagt, at vi ikke skal uddanne flere; 
uddannede ledige er langt mere fornuftigt end 
ikke-uddannede ledige, og lad os da endelig 
mindske gruppen af personer på offentlig 
forsørgelse med nogle fornuftige tiltag. Men 
samtidig burde vi måske hellere fordele det 
arbejde, der er og samtidig få løst nogle af de 
mange opgaver, der i dag ikke bliver løst, i ste-
det for at have en – måske kunstigt skabt – høj 
ledighed.                                                   mb@socialrdg.dk

Sydpå med 
Forbrugsforeningen?
Drømmer du om en tur sydpå? Apollo, 
FolkeFerie, Spies, Star Tour og flere andre 
rejsebureauer giver bonus på ferierejser til 
Forbrugsforeningens medlemmer.
Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening 
kan du blive medlem af Forbrugsforeningen. 
Hver gang du betaler med Forbrugsforenin-
gens kontokort i en af de cirka 4.500 for-
retninger, som foreningen samarbejder med, 
optjener du bonus, som udbetales til din konto 
i december.  
Læs mere på www.forbrugsforeningen.dk

SENIORSEKTIONEN I NORD OG SYD

Ulriksholm Slot,  
Kerteminde og  

Vikingemuseet Ladby
 
Vi kører i bus fra Odense til Ulriksholm 
Slot, hvor vi får kaffe og lejlighed til at 
se kunstgalleri og antikvitetsafdeling 

og til en tur i haven. Vi får en rundvisning på 
slottet, og vi møder Bodil Spanget Christen-
sen, som fortæller erindringer fra en tid som 
stuepige på Wedellsborg Slot. Vi fortsætter 
til Kerteminde havn, hvor vi spiser frokost. 
Derefter kører vi til Vikingemuseet i Ladby. 
Læs mere på socialrdg.dk/seniorsektion.
Det sker 18. april. Vi kører fra Odense 10.15 og 
er tilbage ved banegården kl. 16.30.
Pris for det hele 200 kroner. Tilmelding senest 
den 11. april til (Nord) Aage Mogensen på aage-
mogensen@stofanet.dk eller Haslehøjvej 23, 
8210 Århus V eller til (Syd) Benthe Stig på ben-
thestig@gmail.com eller telefon 75 85 38 06.

Tilmeld dig din 
faggruppes mailingliste
De fleste af DS’ faggrupper har mailinglister, 
hvor faggruppemedlemmerne kan udveksle 
nyheder, diskutere faglige emner og gode 
ideer eller stille spørgsmål og få svar på 
problemstillinger, de støder på i det daglige 
arbejde. Og så kan bestyrelsen selvfølgelig 
også sende nyheder og indkaldelser til for 
eksempel konferencer.
Du kan tilmelde dig din faggruppes mailing-
liste ved at gå ind på socialrdg.dk, klik på 
’Medlem’ og vælg ’Mailinglister’.
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BRUSH-UP KURSUS
STYRK MEDARBEJDERNES 
FAGLIGE KOMPETENCER
Få et skræddersyet kursus til dine medar-

bejdere. Udgangspunkt er i jeres hverdag 

og jeres behov. I får et Brush-up kursus på 

de love og fagområder, der er relevante 

for jer.

I får den seneste opdatering inden for 

lovgivningen på det valgte område. 

TEORI OG PRAKSIS MØDES
Medarbejderne vil på to dage komme 

igennem det lovområde, som der er aftalt 

på forhånd. Undervisningen er baseret på 

teori og praksis. 

Medarbejderne har deres egne konk-

rete sager med, og deres professionelle 

udfordringer fra hverdagen bliver 

gennemgået.

FAGOMRÅDER
Jobkonsulent

Kontanthjælp

Sygedagpenge

Revalidering

Fleksjob

KONTAKT

Jylland: 
Pia Maria Vørts, Konsulent, 

Tlf. 4121 1481

Sjælland og Fyn:
Connie Sørensen, Konsulent, 

Tlf. 4121 1385

Hanne Thaulov, Konsulent,

Tlf. 4121 1482

Hanne Nyström, Markedschef,

Tlf. 4121 1320

www.hartmanns.dk 

INDHOLD

Gennemgang af lovgivning

Teori omsat til praksis

Sagssupervision

Reflekterende teams

”Tømrermester Lauritz Hansen og 
Hustru Karen Dorthea Valborg Hansen, 

født Gulfeldt’s Mindelegat”
Fra ovennævnte legat uddeles legatportioner på nor-
malt kr. 5.000 til 10.000. Kræftramte patienter kan 
søge legatet, idet der iflg. fundatsen ydes understøttel-
se til trængende kræftlidende såvel under deres sygdom 
som under en efterfølgende rekreation. Dersom den 
sygdomsramte er mindreårig, kan legatportioner søges 
af indehaveren af forældremyndigheden.

Legatet søges ved udfyldelse af autoriseret skema, hvori 
ansøgeren oplyser om sygdommen og dens forløb samt 
indtægtsforhold og formueforhold. 

Lægeerklæring skal vedlægges ansøgningsskemaet. 
Lægeerklæringen skal være dateret i perioden 1. april – 
15. maj 2012.

Ansøgningsskemaet kan rekvireres hos administrator 
ved indsendelse af frankeret svarkuvert eller via e-mail 
pknielsen@bkm-law.dk.

Ansøgningsfrist er den 15. maj 2012. Ansøgninger 
fremkommet efter dette tidspunkt tages ikke i betragt-
ning. Legatet udbetales i juni/juli måned.

På legatbestyrelsens vegne
Georg Meyer, advokat
Nørre Voldgade 88, 4. 
1358  København K
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NYE UDFORDRINGER?
FLERE MULIGHEDER?

Didaktik
Generel pædagogik
It-didaktsk design

Pædagogisk antropologi
Pædagogisk psykologi
Pædagogisk sociologi

Tag en pædagogisk kandidatuddannelse på  
Aarhus Universitet i Aarhus eller i København 
(Campus Emdrup).

OG PÆDAGOGIK (DPU)
INSTITUT FOR UDDANNELSE

AARHUS
UNIVERSITETAU

Ansøgningsfrist 1. april

www.edu.au.dk/kandidat

Vi sikrer 
et involverende 

og dokumenteret 
udviklingsforløb.

SUF
Den Sociale Udviklingsfond

www.suf.dk
  8619 2800

Individuelle socialpædagogiske løsninger

særlig komplekse problemstillinger.

En aflastningsinstitution for drenge og piger med diagnoser 
indenfor autismespektret, ADHD samt Downs syndrom.

Nyhed: særlig ungdomsgruppe 
Se meget mere på www.Kolo9.dk 

Aflastning i hverdage og weekends efter behov.
Kolo9 er beliggende i landlige omgivelser på Midtsjælland 

(Transport er inkluderet i prisen).

For yderligere oplysning kontakt leder Ulla Bøttern, 
telefon 41 95 18 40, e-mail ub@colo9.dk

Ud over overnævnte tilbyder Fonden KOLONI også STU – særligt tilrettelagt 
Ungdomsuddannelse, samt overvåget samvær m.v.
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Har du sager
som denne?

Efteruddannelse 
S Y D D A N S K  U N I V E R S I T E T

I N F O R M A T I O N S M Ø D E

Odense ➜  Tirsdag d. 20. marts kl. 16-18.30  

på Syddansk Universitet

F O R S K N I N G S B A S E R E T  E F T E R U D D A N N E L S E

Vi har blandt andet efteruddannelse inden for:

Kontakt 

Syddansk Universitets Efteruddannelse, Campusvej 55, 5230 Odense M,

tlf. 65 50 10 54 ➜ efteruddannelse@sdu.dk

❚   Jura på deltid

❚   Mellemøststudier

❚   Master i globalisering og integration 

❚   Master i offentlig ledelse

❚   Master of Public Management 

❚    Master i kvalitet og ledelse i social-

og sundhedssektoren

Vi udfordrer din viden

Læs mere på  ➜ www.sdu.dk/efteruddannelse

Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi/
Stressreduktion i Kerteminde

Mindfulness-trænerkursus, trin 1 og 2
eller har du bare lyst til, for din egen skyld, at lære Mindfulness?

(Trinene kan tages uafhængigt af hinanden)

Mindfulness Baseret Kognitiv terapi er en af de nyeste metoder inden for den 
kognitive terapitradition.  Den hviler på et videnskabeligt grundlag og inddrager 
forskellige former for meditation. En form for opmærksomhedstræning, hvor 
man opøver evnen til at være til stede i nuet. Metoden har vist sig effektiv til bla. 
reduktion af stress, tilbagevendende depressioner, angst og smerter.

Målgruppe: Tværfagligt sundhedspersonale, læger, psykologer.

Undervisere: Psykologer og specialister i psykoterapi og supervision Lene Iver-
sen og Peter Hørslev Rasmussen

Trin 1 ekstra (4 dage) 19-20/9-2012 + 31/10-1/11-2012, internat. 
Tilmeldingsfrist: 01. 08.12.

Trin 1 Kreta :  21/4-28/4-2012: Formål: At lære metoden og bruge den på sig selv.

Trin 2 (5 dage) 11-12.03.2013 + 08-10.04.2013 , internat. Tilmeldingsfrist: 15. 01.13.
Formål: At lære at træne/lave kurser for andre – for deltagere m. erfaring m. 
Mindfulness svarende til trin 1.

Pris pr. kursus:  trin 1: Kr. 7.750,  trin 2: Kr. 9.700. Begge kurser inkl. fuld forplej-
ning, ophold, enkeltværelse og 2 undervisere.

For yderligere oplysninger om kursusindhold og tilmeldingsprocedure: se 
www.kognitivcenterfyn.dk eller kontakt sekr. Yvonne Wintcentsen, 5124 0450 
onsdag og fredag kl. 9-13 eller yw.kognitivcenterfyn.dk
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Velkommen på Ungdomspension Nørre Alslev
Jacob Hansen - døgntelefon 23 65 34 44

Tilbud 1 (Den ordinære)
Fra 39.000,- kr. pr. måned.

Tilbud 2 (All Inclusive)
Pris 52.920,- kr. pr. måned.

Tilbud 3
(Efterværnspakke intern og ekstern)
Pris 24.885,- kr. pr. måned.

Jacob Hansen
Pædagog og indehaver

Se vores øvrige tilbud på www.ungdomspension.dk

Ungdomspension Nørre Alslev
forenkler nu anbringelser af unge.
Fremover vil der være 3 tilbud at vælge imellem.

Ungdomspension Nørre Alslev . Ravnsevej 26 . 4840 Nørre Alslev
Telefon 5444 4037 . E: post@ungdomspension.dk

§142, stk. 4 Godkendt
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K U R S U S K A L E N D E R

LÆR AT FOREBYGGE VOLD 
OG HÅNDTERE KONFLIKTER

Tusindvis af ansatte i social- og sundhedssektoren 

udsættes hvert år for vold og trusler på deres 

arbejde. Vold som handlemulighed kommer oftest 

på banen, når et menneske føler sig presset og 

oplever mangel på respekt og omsorg. Derfor er 

det ofte muligt at forudse og forebygge voldelige 

hændelser. 

På kurset ser vi på egen praksis og fremtræden og 

får redskaber til, hvordan vi professionelt kan tage 

vare på os selv, vores kollegaer og brugere.

Undervisere Signe Kaldan, pædagog og miljøtera-

peut, Betina Evald, cand.psych.aut.

og Kari Birkeland, cand.psych.aut.

Dato 14. juni 2012, kl. 9-16 

(morgenmad fra kl. 8.30)

Sted Annebjerg Stræde 4, 4500 Nykøbing Sj.

Pris 1500,00 + moms (inkl. forplejning)

Tilmelding Tlf 59961597 el. kursus@granhojen.dk

ANDRE KORTE KURSER

3. maj Konteksthåndtering og de tre domæner

23. maj Sund trods psykisk lidelse

31. maj Temadag om Granhøjen

21. juni Narrativ skriftlighed

LÆS MERE PÅ

WWW.GRANHOJEN.DK

Dansk  
Familieterapeutisk
Institut

AT VÆRE SIG SELV... SAMMEN

Bliv FAMILIETERAPEUT eller SUPERVISOR

1-årig videreuddannelse i par- og familieterapi.
Kurser og konsulentydelser indenfor social-, 
sundheds- og undervisningssektoren.

Læs mere på www.dfti.dk  
eller kontakt os på 7217 0765

RUTH HANSENGRETHE VEJS

KURT RASMUSSEN

PERNILLE HYTTE BISGAARD
PETER MORTENSEN

BIRGIT JUHL

SVEND O. ANDERSEN

GERDA RASMUSSEN

Vidste du, at ...
medlemmer kan søge om krisehjælp i re-
gionen

Læs mere på www.socialrdg.dk

Lær at skrive med 10 fingre 
på 8 timer og for 109 kroner
Som medlem af Dansk Socialrådgiverfor-
ening kan du nu lære at skrive effektivt for 
en billig penge. 

Med Keyboard Pro tager det kun 8 timer 
at lære professionel tastaturbetjening  
– og har du først lært det, glemmer du det 
ikke igen.

Keyboard Pro er Danmarks mest solgte 
og anmelderroste program af sin art. Det 

er 100 procent web-baseret, er tilgængelig 
døgnet rundt og kan benyttes på Windows 
og Mac – uanset browservalg.

Den vejledende pris er 249 kroner, men 
medlemmer af Dansk Socialrådgiverfor-
ening skal kun betale 109 kroner. For det 
beløb, får du en licens, som gælder i fem år.
Læs mere på 
www.socialrdg.dk/keyboardpro
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KØBENHAVN  Telefon 88 88 71 71   AARHUS  Telefon 88 88 71 71   WWW  hhdanmark.dk

Nogle sager giver hovedbrud – det kender du sikkert. Hos 

HandicapHjælp Danmark kan vi hjælpe dig med at løse de 

svære sager, så din borger får den bedst mulige hjælper-

ordning – og du får frigivet mere tid til andre opgaver.

Sådan kan vi gøre en oprigtig forskel… sammen.

Må vi foreslå
en løsning?

www.fanefjord-fond.dk – faellesskabet@fanefjord-fond.dk – Telefon 55 86 12 98

Fællesskabet Fanefjord Fond

Væksthusmodel

Der er mulighed for
at anbringe børn og
unge på et hvilket 
som helst niveau i
VÆKSTHUSET.

I takt med, at de unges
sociale kompetencer
udvikles, avancerer de i
VÆKSTHUSMODELLEN
og dermed reduceres
de økonomiske
omkostninger ifm.
anbringelsen, samtidig
med at de forbliver
tilknyttet deres
velkendte og trygge 
miljø samt skoletilbud.

Udslusning/efterværn
Individuelt tilpasset

Opholdsstedet "Fanefjord"
6 unge og 6 medarbejdere
sociale, emotionelle, familiemæssige, neurologiske,
og psykiske vanskeligheder

Opholdsstedet "Knoppen"
3 unge og 8,5 medarbejdere
Dyssocial adfærd og adfærdsforstyrelser

Enkeltmands projekt
skærmnings-, udrednings og behandlingsprojekter

Intern 
skole
"Tjørnen"

FSA

– en anbringelse med perspektiv

Bo og dagtilbud til unge over 16 år
 – I København

Vi er

bofællesskab for unge mellem 16 og 28 år.

undervisning.

Vi tilbyder

alderen 16 til 28 år.

intensiv støtte til unge i alderen 18 til 28 år.

København eller i egen lejlighed eller værelse 

Vi giver

unges vanskeligheder og udviklingspotentialer.

Casa Blanca har p.t. 32 ansatte med forskellig arbejdsmarkeds-, uddannelses- og 
erfaringsgrundlag. Casa Blanca er et godkendt opholdssted, bosted, og bofællesskab. 

Kontakt visitator Anders Christiansen
på 29 23 91 03

Læs mere på www.cbbe.dk

Casa Blanca Bo & Erhverv, 
Valby Langgade 227, 2500 Valby
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Stillingsannoncer
Socialrådgiveren nr.  6 22. marts 2. april
Socialrådgiveren nr.  7 4. april 19. april
Socialrådgiveren nr.  8 27. april 10. maj
Socialrådgiveren nr.  9 16. maj 29. maj

SIDSTE FRIST FOR INDLEVERING                                              UDKOMMERSend din annonce til DG Media as, 
St. Kongensgade 72, 1264 København K, 
tlf: 70 27 11 55, fax 70 27 11 56 eller 
epost@dgmedia.dk

Deadline kl. 12

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer annoncørerne  
til at signalere et ønske om  

ligestilling og mangfoldighed på arbejdspladserne.

Job

Jobcenter Skive
Sygedagpengeafdelingen
søger nye medarbejdere

Skive Kommune har besluttet at optimere indsatsen 
overfor sygedagpengemodtagere ved at fokusere på en 
forebyggende, tidlig og aktiv linje, hvor udgangspunktet 
vil være, at borgerne skal deltage i forskellige aktive og 
målrettede tilbud.

I den forbindelse søger vi, med start 1. maj 2012, 
4 socialfaglige sagsbehandlere.

Du kan læse mere om stillingerne på skive.dk

Ansøgningsfrist: 26. marts 2012, kl. 12.00.

Skive Kommune opfordrer alle interesserede - uanset al-
der, køn, race, religion eller etnisk baggrund - til at søge.

www.skive.dk

Leder til ny specialinstitution

et arbejde med hjerne og hjerte

MultifunC - Viby

Til at opbygge og drive en ny type institution for udad-

reagerende unge søger vi en daglig leder med solid erfar-

ing inden for ledelse og socialpædagogik. Den nye leder 

skal være indstillet på at arbejde efter et forsknings- og 

manualbaseret koncept.

Region Midtjylland er ved at oprette den første vestdan-

ske døgninstitution, der baserer sig på MultifunC-me-

toden. Det sker i tæt samarbejde med Aarhus og Herning 

kommuner og Socialstyrelsen. Institutionen får plads til 

otte unge og bliver normeret til cirka 42 stillinger.

Læs opslaget og søg jobbet på www.midtjob.dk
Ansøgningsfristen er fredag 23. marts 2012

midtjob
.dk
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Socialrådgiver
Til Børne- og Ungerådgivningens fagsekretariat

Fagsekretariatet Børne- og Ungerådgivningen, 
søger med tiltrædelse snarest muligt senest 
1. maj 2012 en socialrådgiver til vores 
fagsekretariat. Stillingen er på 37 timer.

Se stillingsopslaget i sin fulde længde på 
Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside:  
www.faaborgmidtfyn.dk 

Leder søges til det 
sociale myndighedsområde med Børn og Unge 
– beliggende på Sydsjælland 
Til vores kunde, som er en større kommune på Sydsjælland, søger vi en dygtig 
leder, som har lyst til at gå i front, og som har lyst til at være med til at påvirke 
udviklingen på området inden for arbejdet med udsatte børn og unge.
Du har en erfaring med særligt dette område og en klar indsigt i de strukturelle 
ændringer og vilkår, som dette område er underlagt. Du evner at omsætte faglige 
ambitioner omkring udvikling og kvalitet inden for de rammer og vilkår, som 
gælder.
Som leder formår du at skabe en fælles platform for fremtidig udvikling, som 
omhandler hele personalegruppen. Du skal tænke strategisk og visionært og 
formå at forene effektivitet og kvalitet i måden at arbejde på, og du vil skulle 
implementere et nyt digitaliseret journaliserings-system.
Afdelingen består af 30 dedikerede og engagerede medarbejdere, som fordeler sig 
på både familiesagsbehandlere, handicaprådgivere, familieplejekonsulenter samt 
opholdsstedskonsulenter m.fl.
Du har gerne en faglig baggrund som socialrådgiver koblet med ledererfaring og 
-uddannelse. Du skal have faglig erfaring inden for myndighedsområdet med børn 
og unge, og erfaring med ledelse er tillige en vigtig forudsætning for at lykkes i 
stillingen.
Arbejdspladsen ønsker det bedste for deres ansatte og har derfor valgt at benytte 
professionel rekruttering, sådan at dine forventninger til stillingen bliver indfriet.  
Det drejer sig om en tryg arbejdsplads med en engageret ledelse, der arbejder 
målrettet på at sikre de bedste faglige rammer for den fremtidige udvikling i 
kommunen.
Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte 
Chefkonsulent Anders Krauch på tlf.: 30 950 948. Ansøgning på stillingen sendes 
inden d. 26.3.2011 til: ak@carematch.dk. Mærk venligst mailen: reference 20492

CareMatch Aps
Falkoner Allé 54 - 2000 Frederiksberg - Cvr 27 52 55 20 - Telefon 35 340 360 

E-mail: post@carematch.dk

3F Roskildeegnen 
søger socialrådgiver 
Vi er en blandet afdeling med 5000 medlemmer der organisatorisk/
geografisk dækker 2 kommuner i det tidligere Roskilde Amt. Roskilde, Lejre 
kommuner og en del af Køge kommune.
I den faglige gruppe er vi 13 personer, hvoraf du vil indgå som den ene af 2 
socialrådgivere.
Vi har hovedkontor i Roskilde og lokalkontorer i Borup og Hvalsø.
Vi ønsker en medarbejder med følgende kvalifikationer:
Du skal kunne arbejde selvstændigt og i team, og gerne have kendskab til 
arbejdsskadesager.
Dine arbejdsopgaver vil eksempelvis omfatte:
Arbejdsskade- og sygedagpengesager, forhandling af flex- og skånejob i 
samarbejde med andre fra den faglige gruppe, deltage i rundbordssamtaler, 
sparring med faglige- og a-kassemedarbejdere.
Vi forventer:
at du har et afklaret forhold til fagbevægelsen
at du har arbejdet i lignende stilling eller søger nye udfordringer
at du vil deltage i relevante konferencer – kurser og uddannelse
at du er fleksibel og omstillingsparat.
3F Roskildeegnen kan tilbyde dig løn- og ansættelsesvilkår efter lokalaftale. 
Arbejdstiden er 37 timer ugentlig det første ansættelsesår, med arbejdssted 
på hovedkontoret.
Nærmere oplysninger kan fås ved kontakt til næstformand Poul Christensen 
på tlf.: 8892 4561 mobil 2344 7686 eller afdelingsformand Allan Kierulff på 
tlf.: 8892 4560 mobil 2042 8646
Skriftlig ansøgning sendes til:
 3F Roskildeegnen, Holbækvej 106 B, 1. Postboks 150, 4000 Roskilde 
mærket ”socialrådgiver” eller pr. mail til poul.christensen.219@3f.dk 
Ansøgning skal være os i hænde senest onsdag den 19. marts 2012.

www.frederikssund.dk

Er du socialrådgiver med særlig inte- 

resse inden for ungeområdet? Så har vi 

én fuldtidsstilling til besættelse snarest 

muligt.

Du kan læse mere om os, og hvad vi 

tilbyder i det fulde stillingsopslag på 

www.frederikssund.dk.

Yderligere oplysninger kan fås ved hen- 

vendelse til Ungeteamets faglige koor- 

dinator Alexandra Harms på 47 35 16 41, 

eller leder af Ungeteamet Marianne 

Pettersson på 47 35 17 02.

Din ansøgning skal være os i hænde 

senest onsdag den 21. marts 2012 kl. 

12.00. Samtaler afholdes uge 13.

Ansøgning  
sendes til
familie@

frederikssund.dk

Socialrådgiver til 
Familieafdelingen
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Vil du anvende din socialfaglige baggrund i 
arbejdet mod tortur?

RCT søger socialrådgiver (barselsvikariat)  
til arbejdet med traumatiserede flygtninge
Da en af vore socialrådgivere snart går på barsel, er et vikariat 
på 30 timer pr. uge ledigt på Rehabiliterings- og Forskningscen-
tret for Torturofre.

Vi søger en erfaren medarbejder, der kan indgå i det praktiske, 
socialfaglige rehabiliteringsarbejde samt være med til at udvikle 
RCTs rehabiliteringsmetoder og bidrage med socialfaglig viden i 
det tværfaglige arbejde. Kendskab til transkulturelt integrations-
arbejde er ønskeligt. 

Vikariatet ønskes besat fra 15. maj 2012 til 31. maj 2013.

Arbejdsopgaver:

torturoverlevere.

Vi forventer:

inden for faget

at skabe tillid
-

gelovgivningen 

problemer

Se hele opslaget på www.rct.dk

Ansøgningsfrist torsdag den 22. marts kl. 12.00 

– ansættelsessamtaler finder sted i uge 13.
Se opslaget på www.frederiksberg.dk/job

Børnesagsbehandler
Børne- og Ungeområdet, Familieafdelingen

Har du lyst til at arbejde med børn, unge og familier med 
særlige behov, har vi et barselsvikariat.

Dine arbejdsopgaver vil være Rådgivning og vejledning til 
familier, undersøgelsessager iht. servicelovens § 50, 
iværksættelse af foranstaltninger iht. servicelovens § 52 og 58 
samt deltagelse i tværfagligt samarbejde med relevante 
samarbejdspartnere.

Et spændende job i en afdeling der ligger vægt på dialog 
og faglighed.

Kontakt Claus Jørgensen 3821 3603 allerede i dag og hør 
nærmere om stillingen.

Ansøgningsfrist:

Tænker du på selvmord?

Fortæl os om det.

Så meget eller så lidt du vil.

Men fortæl os om det.

Det er derfor vi er her.

Din henvendelse er anonym.
STØT OS PÅ 
FACEBOOK
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SEKRETARIATET
Dansk 
Socialrådgiverforening
Toldbodgade 19B 
1253 København K
Tlf: 70 10 10 99 
Fax: 33 91 30 69
ds@socialrdg.dk

ØVRIGE
Ledersektionen
Formand Helga Waage Jørgensen
Tlf. arb: 36 39 22 28
Tlf. prv: 38 80 27 73
socialrdg.dk/ledersektionen

Selvstændige
Formand Ellen Hansen
Tlf: 20 98 78 79
socialrdg.dk/selvstaendig

Seniorsektionen
Formand Anita Barfod
Tlf: 21 42 42 60
socialrdg.dk/seniorsektionen

Sammenslutningen af Danske 
Socialrådgiverstuderende
Formand Mai Birk Andersen
Tlf: 61 22 57 40
www.sdsnet.dk

Arbejdsløshedskassen
FTF-A (hovedkontor)
Snorresgade 15, Boks 220
0900 København C
Tlf: 70 13 13 12 

Pensionskassen PKA 
Pensionskassernes Administration
Tuborg Boulevard 3
2900 Hellerup
Tlf: 39 45 45 45

DS:Kontakt

Telefonerne er åbne mandag-fredag kl. 9-14

Hovedbestyrelse:
Formand
Bettina Post
bp@socialrdg.dk
Næstformand
Ulrik Frederiksen
uf@socialrdg.dk
Øvrig hovedbestyrelse
Rasmus Balslev
r_balslev@yahoo.dk
Mads Bilstrup
mb@socialrdg.dk
Majbrit Berlau
mbb@socialrdg.dk 
Jeppe Ellegaard
jeppe.ellegaard@kriminal-
forsorgen.dk 
Anne Jørgensen
anj@socialrdg.dk
Louise Dülch Kristiansen 
louisekr@htk.dk
Susanne Lyngsø
lyngsoeconsult@gmail.com
Henrik Mathiasen
hmt@aarhus.dk
Hanne Ryelund Sørensen
hsn@toender.dk
Trine Quist
tq@socialrdg.dk
Mai Birk Andersen
mba@sdsnet.dk
Ditte Brøndum
dbr@sdsnet.dk

REGION ØST
Region Øst dækker Region Hovedstaden 
og Region Sjælland

Dansk Socialrådgiverforening
Region Øst
Algade 43, 2
4000 Roskilde
Tlf: 33 38 62 22
Fax: 46 32 07 67
ds-oest@socialrdg.dk

Jobformidling
Kontakt FTF-A
Tlf: 70 13 13 12

Arbejdsmiljø
Henvendelse til regionskontoret 
Tlf: 33 38 62 22 
ds-oest@socialrdg.dk

REGION SYD
Region Syd dækker Region Syddanmark

Dansk Socialrådgiverforening
Region Syd
Vesterballevej 3A
Snoghøj
7000 Fredericia
Tlf: 87 47 13 00
Fax: 75 84 34 50
ds-syd@socialrdg.dk

Kontoret i Odense
Lumbyvej 11, opgang C, 2th.
Postboks 249
5100 Odense C
Tlf: 87 47 13 00 
Fax: 66 14 60 21

Jobformidling
Kontakt FTF-A 
Tlf: 70 13 13 12

Arbejdsmiljøkonsulent
Bo Ulrick Madsen
Tlf: 87 47 13 13 eller 
Tlf: 21 77 04 51
bum@socialrdg.dk

REGION NORD
Region Nord dækker Region Nordjylland 
og Region Midtjylland

Dansk Socialrådgiverforening
Region Nord
Søren Frichs Vej 42 H, 1.th
8230 Åbyhøj
Tlf: 87 30 91 91
Fax: 86 13 05 32
ds-nord@socialrdg.dk

Kontoret i Holstebro
Fredericiagade 27-29 
7500 Holstebro
Tlf: 87 30 91 91
Fax: 97 42 18 98 
ds-nord@socialrdg.dk

Kontoret i Aalborg
Hadsundvej 184 B
Postboks 764 
9000 Ålborg
Tlf: 87 30 91 91
Fax: 98 13 22 51
ds-nord@socialrdg.dk

Jobformidling 
Kontakt FTF-A 
Tlf: 70 13 13 12

Arbejdsmiljø:
Henvendelse til regionskontoret 
Tlf: 87 30 91 91
ds-nord@socialrdg.dk
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hvornår man kan få brug førtidspension. Dog er der nævnt 
flere afgørende undtagelser. Hvis der slet ikke er nogen ar-
bejdsevne, og det er helt oplagt, at den ikke kan skabes, kan 
der stadig tilkendes førtidspension. Øvrige personer, som er 
under 40 år, skal igennem et ressourceforløb, og er der efter 
eksempelvis et femårigt forløb ikke sket nogen udvikling 
i arbejdsevnen, skal der tilkendes en førtidspension. Også 
selv om rehabilitanten kun er 25 år gammel. Dette er en 
vigtig detalje, der er afgørende for, at vi kan bakke op om 
forslaget. 

Og så er der ydelsen, som ifølge udspillet skal være den 
samme, som den man kom fra. Dog minimum 60 procent 
af dagpengeniveauet. Dette er en stor knast i udspillet, 
Jeg havde gerne set, at den landede på dagpenge- eller 
ledighedsydelsesniveau. Til gengæld bliver den ikke formue- 
og ægtefælleafhængig, og det er et lille plaster på såret, 
som forhåbentlig kan forhindre sygemeldte i at falde i 
“kontanthjælpshullet”, hvis de kan visiteres til et ressource-
forløb. 

Vi kan glæde os til arbejdet
Der afsættes 300 mio. til implementering af reformen, 
herunder til uddannelse af medarbejderne i jobcentrene. 
Også her kan vi kippe med flaget, og vi arbejder allerede for, 
at der kommer et “rehabiliteringsmodul” ind i beskæftigel-
sesdiplomen.

Nu skal reformudspillet igennem svære politiske forhand-
linger, hvor meget kan nå at ændre sig, ikke mindst fordi der 
er forlig på området med Venstre og Konservative. Der har 
dog allerede vist sig gode viljer hos disse to partier og hos 
Dansk Folkeparti, som gerne vil ind i forligskredsen, så det 
bliver spændende at se, hvor de kan lande det hele. Hvis sto-
re dele af det kommer igennem, kan socialrådgiverne godt 
glæde sig. Det vil sikre os en helt ny og offensiv position ift. 
rehabilitering, og vi kan igen begynde at arbejde helhedsori-
enteret med de ledige, som er længst fra arbejdsmarkedet. 

Jeg er rigtig glad for at kunne bakke op om et samlet set 
godt førtidspensionsreformudspil.

 bp@socialrdg.dk
Du kan læse hele Dansk Socialrådgiverforenings 
forslag på vores hjemmeside www.socialrdg.dk. 
Læs også artikel side 8.

SÅ kom der langt om længe hul på refor-
merne. Hold op hvor måtte vi vente på den 
førtidspensionsreform! Faktisk var det 
allerede en del af regeringsgrundlaget 
“Mulighedernes samfund” fra november 
2007, at der skulle “iværksættes en ny, 
aktiv forebyggende indsats på førtidspen-
sionsområdet” med det mål “at begrænse 
antallet af blandt andet unge med psyki-
ske lidelser, der ender på førtidspension”. 
Ak ja. Bekymringerne er velkendte, og 
diskussionerne om hvad der kan og bør 
gøres for at minimere dem, har fyldt i den 
politiske debat og i mediebilledet i mere 
end fire år. Den nuværende beskæftigel-
sesminister var op til offentliggørelsen af 
udspillet så meget i vælten på alle kanaler 
med små dryp af, hvad vi kunne forvente, 
at det føltes som noget af en forløsning, 
da udspillet endelig blev offentliggjort.

Og hvad kom der så? Individuelt tilret-
telagte, tværgående ressourceforløb som 
skal have en varighed på max. fem år. Yes! 
Én gennemgående sagsbehandler, der er 
borgerens kontaktperson gennem hele 
forløbet. Yes! Den gennemgående sagsbe-
handler har myndighedskompetence. Yes! 
Tværfaglige rehabiliteringsteams i alle 
kommuner, som skal have ekspertise inden 
for beskæftigelse, social, sundhed og 
uddannelse. Yes! De tværfaglige rehabili-
teringsteams skal stå for visitationen til 
ressourceforløbene. YES! Så langt ligner 
reformudspillet til forveksling de forslag, 
som Dansk Socialrådgiver er kommet med. 
Rigtig godt! 

Mangler en vigtig detalje
Så er der den del, der handler om, at per-
soner under 40 år som udgangspunkt ikke 
skal kunne få førtidspension. Det giver jo 
fornuftigvis ikke mening at sætte alder på, 

ENDELIG  
et reformudspil!
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Toldbodgade 19B
1253 København K
Tlf: 70 10 10 99
Fax: 33 91 30 69
www.socialrdg.dk


