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Mere kontrol er ingen mirakelkur
Øget tilsyn fjerner ikke fejlene i de sociale sager. Derimod kan mere fokus på faglighed
og et mindre simpelt syn på kravet om dokumentation være skridt i den rigtige retning,
mener evalueringseksperten.
Skal man tilstræbe en “nul fejls-kultur”
i den offentlige forvaltning?
Der ﬁndes jo forskellige slags fejl, hvor de
værste er virkelig graverende overgreb og
direkte ulovligheder. Selvfølgelig skal man
gøre en indsats for at minimere den slags.
Men noget tyder på, at mere tilsyn og kontrol
betyder, at ﬂere tilstræber den såkaldte “defensive kvalitet”, som kun går ud på at sikre, at
man ikke selv kan blive kritiseret for noget.
Hvilke konsekvenser har det?
Det undergraver den “offensive kvalitet”,
som har fokus på innovation og samarbejde.
Når man er i gang med at udvikle noget nyt
og bedre, øger man også risikoen for at begå
fejl – især på områder med komplekse sager
og forløb. Og præcis i den type sager er det
vigtigt at løfte i ﬂok uden at tænke på, om det,
man foretager sig, lige er inden for ens eget
ansvarsområde. Det ser man for eksempel på
hospitalerne, hvor der er bevidsthed om, at
alle er med til at sikre det bedste forløb for
patienten.

Når offentlige chefer erkender graverende fejl,
er svaret så ikke mere kontrol for at undgå dem?
Det er påfaldende, hvordan meningerne om,
hvordan man sikrer kvalitet, har svinget historisk. Hvis noget ikke fungerede, kiggede man
for to årtier siden på organisationskulturen,
ånden på arbejdspladsen og talte om støtte og
opmærksomhed til de kolleger, der sidder med
tunge sager. Man havde også fokus på bedre uddannelse og samarbejde og større faglig samvittighed. I dag taler man om mere tilsyn, og det er i
hvert fald ikke nogen mirakelkur.
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”Det er ikke nogen naturlov, at nogen skal
være udenfor. Tabere er noget, vi skaber i
samfundet. Vi generaliserer og straffer
uden belæg. Der er en frygtelig tendens til,
at vi mangler respekt for andres liv”.
Preben Brandt, dr. med. og tidligere
formand for Rådet for Socialt Udsatte,
24. august i Kristeligt Dagblad
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Løn og efteruddannelse
øverst på ønskesedlen
Over 130 medlemmer har indsendt deres forslag til overenskomstkrav. Og socialrådgiverne ønsker sig allermest mere i løn, mere efteruddannelse og mere i pension.
TEKST SUSAN PAULSEN

fokus på efteruddannelse. Jeg tolker det som en understregning af, at midlerne lokalt til efteruddannelse er små,
så derfor er der et ønske om, at retten til efteruddannelse
sikres gennem overenskomsten.
– Ved overenskomstforhandlingerne 2011 diskuterede
vi også forhøjelse af pensionsbidraget, og det er min
opfattelse, at pensionsprocenten ikke er høj nok. Men
forhøjelse af pensionsbidraget er omkostningsfuldt i en
overenskomstsammenhæng, men det skal være en af
de overvejelser, vi har, da jeg mener, at socialrådgiverne
skal op på en pensionsprocent på 18, understreger Ulrik
Frederiksen.
De ﬂeste kommunalt og regionalt ansatte socialrådgiDirekte indﬂydelse på overenskomsten
Dansk Socialrådgiverforenings næstformand Ulrik Frede- vere ligger på 14,1 procent, mens de statsansatte ligger
riksen, som står i spidsen for forhandlingsdelegationen, er på 18 procent.
glad for medlemmernes engagement.
– Det er fantastisk, at så mange medlemmer engagerer
Ønske om øget tryghed
Ulrik Frederiksen pointerer, at medlemmernes forslag til
krav også afspejler et ønske om øget tryghed i en krisetid.
Det gælder både forslaget om fokus på arbejdsmiljø (se
Top-10, red.) ret til efteruddannelse, som sikrer, at man
er en attraktiv arbejdskraft, samt forslag om længere
opsigelsesvarsel.
På hovedbestyrelsesmødet i september udtages DS’
krav, som så skal koordineres med de øvrige organisationer, inden de udveksles med arbejdsgiverne formentlig i
november. A
sig direkte, og at vi på den måde kan få medlemmernes
sp@socialrdg.dk
helt konkrete ønsker til, hvad de gerne vil have med i
overenskomstforhandlingerne, siger Ulrik Frederiksen og
uddyber:
TOP-10 OVER FORSLAG TIL KRAV
– I mine øjne understreger det vigtigheden af at være
1. Lønstigninger
medlem af Dansk Socialrådgiverforening. Medlemmer har
2. Mere efteruddannelse
direkte indﬂydelse på egen overenskomst. Så kan det godt
3. Mere i pension
være, at der er krise, og at der ikke er mange penge at for4. Forbedret seniorordning
handle om, men det skal ikke afholde os fra at komme med
5. Bedre arbejdsmiljø
forslag til forbedring af vores løn- og arbejdsvilkår.
Mange socialrådgivere har deltaget i medlemsarrangementer om den kommende overenskomst, og over 130
medlemmer har indsendt forslag til krav til OK13. Fristen
for indsendelse af forslag til krav er nu udløbet, og en
gennemgang viser, at medlemmernes overordnede krav er
mere i løn – reallønnen skal sikres, og det skal lønudviklingen også.
Ønsket om mere efteruddannelse placerer sig på en
andenplads – der skal være mere fastlagte rammer for,
hvornår man kan opnå efteruddannelse. På tredjepladsen
kommer ønsket om højere pensionsbidrag.

I mine øjne understreger det vigtigheden af
at være medlem af Dansk Socialrådgiverforening.
Medlemmer har direkte indﬂydelse på egen
overenskomst.

Medlemmers krav er forventelige
Medlemmernes forslag til krav matcher næstformandens
forventninger.
– Det er ikke overraskende, at løn og pension ligger i toppen. Og jeg er positivt overrasket over, at der er så stort
4
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6. Lokal løn
7. Fastholdelse af ferie
8. Mindre bureaukrati – herunder loft over sagstal
9. Flere omsorgsdage
10. Længere opsigelsesvarsler

MER’
af det gode fra PKA

Pension i stedet for efterløn?
Så kan du selv bestemme…
3.$JLYHUGLJPXOLJKHGIRUHQÀHNVLEHOWLOEDJHWU NQLQJIUDDUEHMGVPDUNHGHW+RVRVNDQGX
InXGEHWDOWGLQSHQVLRQPLQLPXPIHPnUI¡UGXJnUSnIRONHSHQVLRQ
)UDY OJHUGXHIWHUO¡QQHQNDQGXLVWHGHWVSDUHRSPHGHQVXSSOHUHQGHRSVSDULQJHOOHUGX
NDQEHWDOHHNVWUDLQGSnGLQDOPLQGHOLJHSHQVLRQVRUGQLQJKYRUGXRJVnHUG NNHWLWLOI OGH
DIV\JGRPRJG¡G,QGEHWDOLQJHQJLYHUGLJHWIUDGUDJLGLQSHUVRQOLJHLQGNRPVWQXRJPHUHL
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Redigeret af Martin Hans Skouenborg, mhs@socialrdg.dk

STUDERENDE

Uddannelsestvang
giver SU-rytteri

FOTO: SCANPIX
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En række af landets erhvervsskoler oplever
stigende problemer med SU-rytteri – dvs. studerende, der tilmelder sig skolernes uddannelser udelukkende for at hæve SU. Tendensen
har været stigende, siden loven om ”uddannelsespålæg” blev indført i 2006. Den betyder
i grove træk, at ufaglærte ledige mellem 18 og
24 år får pålæg fra jobcenteret om at gå i gang
med en uddannelse. Det skriver avisen.dk
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LEDELSE

ERINDRINGER

FAMILIEPLEJE

Mod og besindighed

Hjemløs i sit eget liv

For hver historie jeg deler

For at bevare og måske endda forbedre det
danske velfærdssamfund skal vi være effektive, modige og innovative. Det mener Lonni
Hall og Svend Tabor, forfatterne bag “Ledelse
af velfærd”, som med bogen vil inspirere og
give konkrete anvisninger til netop dette. Bogens grundlæggende optik er filosofi. Mod,
besindighed og retfærdighed, er de tre klassiske dyder, som bogen tager udgangspunkt i.
Svend Tabor har over 20 års erfaring som
leder, blandt andet fra topposter i offentligt
regi og er i dag social- og sundhedsdirektør
i Køge Kommune. Lonni Hall arbejder med
lederudvikling og er lektor på institut for
ledelse og organisation/UCC.
Udover at henvende sig til ledere, der
interesserer sig for brug af filosofi i ledelse,
er bogen målrettet diplom- og masteruddannelserne i ledelse.

“Udenfor”, “taknemmelig”, ”hjemløs i sit
eget liv”. Betragtningerne er mange, nærværende og åbenhjertige, når Preben Brandt
sætter ord på sit liv.
Preben Brandt er uddannet dr. med., initiativtager til Projekt UDENFOR og tidligere
formand for Rådet for Socialt Udsatte.
Han er en mand, der har kæmpet for
mennesker, der lever på kanten af samfundet. Som en debattør og frontkæmper, der
gennem årtier har talt deres sag. Og som en
læge og iværksætter, der har mødt tusindvis
af hjemløse og psykisk syge mennesker. På
Sundholm, i byen, under stjernerne.
Bogen giver indblik i et menneske, hvis
start på livet har været præget af moderens
svigt og faderens tidlige død – men som
gennem ambition, passion og indignation er
blevet til et ikon inden for sit felt.

“Det er rigtigt fedt at sidde og genkende
andres erfaringer. Det kan selvfølgelig rippe
op i fortrængte hændelser, men det er som
om, at jeg får det lidt bedre for hver historie
jeg deler”. Sådan lyder det, når en af de fire
unge forfattere til ”Når man bor i en anden
familie” sætter ord på det at dele sine følelser
og tanker med andre plejebørn.
Bogen er skrevet af fire unge i alderen 17-20
år, der alle har været i familiepleje. Sammen
giver de et indblik i deres personlige tanker
og erfaringer, og de sætter fokus på børns
rettigheder, når de offentlige myndigheder
træffer beslutninger, som vedrører børnene.
Bogen er udgivet som led i et forskningsprojekt i Københavns Kommunes Videnscenter for Familiepleje.

“Ledelse af velfærd” af Lonni Hall og Svend Tabor,
Hans Reitzels Forlag, 224 sider, 248kr

“Udenfor – Erindringer fra et liv på kanten” af
Preben Brandt, Kristeligt Dagblads Forlag, 268
sider, 249kr.
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“Når man bor i en anden familie”, Center for
Familiepleje. Egmont fonden, 48 sider. Bogen kan
downloades gratis på www.centerforfamiliepleje.dk/
ungebog
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KØNSFORDELING

Færre mænd blandt medlemmerne
Dansk Socialrådgiverforening får flere og flere medlemmer. Men på et punkt går det alligevel den forkerte vej.
En opgørelse over medlemstal fordelt på køn og alder
viser, at andelen af mænd er faldet støt fra 2008-2012.
I 2008 havde 1.972 mænd således medlemskab, mens
tallet i dag er 1.897. I samme periode er det samlede antal
medlemmer steget fra 13.291 til 14.173 – dvs. at andelen
af mænd er faldet fra 15 til 13 procent.

LEDIGE

Fare for generation
af unge langtidsledige

FOTO: SCANPIX

POLITIK

Hjælp på vej til
unge arbejdsløse
Regeringens ungepakke på 635 millioner
kroner, som ifølge regeringen skal hjælpe
6.000-7.000 unge med at komme ind på
arbejdsmarkedet eller i uddannelse, er et
godt initiativ. Det mener Dansk Socialrådgiverforenings formand, Bettina Post.
– Det er en opgave, som ikke kan prioriteres for højt. Det er fint, at regeringen
stiller forslag om jobrotationsordninger
og flere lærepladser, men jeg tvivler på,
om det er nok. Det kræver alt sammen, at
arbejdsgiverne vil være med og tage ansvar.
Og de har desværre en tendens til at pege
på, at det er det offentlige, som må løfte
opgaven, siger hun.
Læs mere om ungepakken på www.bm.dk
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På et år er antallet af unge under 25 år på kontanthjælp steget med 10 procent i Aalborg. I Esbjerg er
tilvæksten på 40 procent af kontanthjælpsmodtagere
mellem 16 og 29 år. Problemet er landsdækkende,
og Danmarks Statistiks arbejdskraftsundersøgelse
for første kvartal i år viser, at antallet af arbejdsløse
unge under 24, har rundet 68.000 – det højeste tal
for et første kvartal siden Danmarks Statistiks første
arbejdskraftsundersøgelse i 1996. Arbejdsmarkedsforsker Jørgen Stamhus fra Aalborg Universitet kalder
tallene alarmerende:
– Det kan betyde, at der er en generation, der
nærmest bliver sprunget over. De får aldrig rigtig fat i
arbejdsmarkedet.
Han mener, at uddannelse er nøgleordet, hvis skaderne skal begrænses.
– Uddannelse og fastholdelse af ens kompetencer er
afgørende. Vi har jo for eksempel set på universitetsområdet, at nogle studerende bliver tilbudt et ekstra
semester, siger Jørgen Stamhus til metroxpress.dk

FORSKNING

Anerkendende støtte hjælper udsatte unge
I det forebyggende arbejde med udsatte 18-22-årige
har kontaktpersonerne i foranstaltningerne fokus
på at støtte de unges kompetencer og netværksdannelse. Det gør de med en anerkendende tilgang til
de unge, viser ny SFI-rapport.
Kontaktpersonerne afdækker de unges mål og
ønsker for livet og støtter dem i at gøre en indsats
for at komme i gang med voksenlivet, både når det
gælder bolig, uddannelse og beskæftigelse.

Rapporten “Forebyggende foranstaltninger 1822år” viser også, at mange unge er netværksfattige
og har brug for hjælp til at afdække de personer i familien eller omgangskredsen, der kan være stabile
støtter fremover i livet, når kontaktpersonen ikke er
den faste støtteperson i den unges liv længere.
Rapporten kan downloades på www.sfi.dk
Læs mere om projektet på socialstyrelsen.dk/forebyggelseboernogunge
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FØRSTE MASTERHOLD I UDSATTE BØRN OG UNGE

Det har jeg lært…
I juni afsluttede det første hold deres Master i Socialt Udsatte Børn og Unge fra Aalborg Universitet.
Blandt de 15 deltagere var ﬂere socialrådgivere. Vi har talt med to af dem for at høre, hvad de har lært,
og hvad de kan bruge den nye viden til.
TEKST TINA JUUL RASMUSSEN FOTO SCANPIX

JEG ER BLEVET SKARPERE PÅ NY VIDEN
HVEM? Dorte Pagter Møller, familieteamleder i Børn- og
Familiecenter Gudenå i Randers Kommune. Uddannet
socialrådgiver.
HVAD? Faglig leder for 11 myndighedssocialrådgivere og
to ”fremskudte” socialrådgivere.

Dorte Pagter Møller,
familieteamleder i
Børn- og Familiecenter

Hvad handlede din masteropgave om?

– Jeg skrev om, hvordan jeg som familieteamleder kan
være med til at styrke socialrådgivernes brug af faglig
velbegrundet viden i valg af anbringelsessted. Det er et
Hvorfor tog du en Master i Udsatte Børn og Unge?
kæmpe ansvar og beslutning at vælge at anbringe et barn
– Det helt kort svar er: Fordi jeg blev opfordret til det af
min leder, og fordi jeg er oplagt i målgruppen for uddannel- og vælge anbringelsessted – plus at der er et økonomisk
sen. Masteren er designet til faglige ledere på børnefami- aspekt i forhold til serviceniveauet i kommunen. Hos os
lieområdet og er et skridt videre end diplomuddannelsen. kan der gå lang tid mellem, at den enkelte socialrådgiver
har en anbringelse, fordi vi arbejder med hele børneområDesuden havde jeg lyst til igen at få lidt teori på arbejdet
og komme op i helikoptersynet. På jobbet bliver det hurtigt det. Derfor er viden om og kriterier for, hvordan vi vælger,
vigtige at kende, og det var det, jeg undersøgte.
den daglig drift, som fylder meget.

Hvad har du lært?
– Jeg er blevet meget mere up to date med området jeg har blandt andet fået ny teorietisk viden om børns
udvikling, om ny lovgivning og økonomistyring på området.
Og jeg har lært nyt om læring i organisationen. Det er
relevant, når det gælder om at få ny viden som eksempelvis lovgivning implementeret i praksis. Jeg er også blevet
skarpere på, hvor jeg selv kan hente mere viden.
– I løbet af uddannelsen har jeg lavet projektopgaver
med afsæt i vores daglige praksis i kommunen, og det, jeg
har lært, vil helt klart afspejle sig i den sparring, jeg dagligt

8

har med socialrådgiverene om sagerne. Jeg har undervejs
også fået en ny oplevelse af dele af vores praksis, blandt
andet vores visitationsprocedure.
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Kan en masteruddannelse være med til at forhindre de
’grimme’ sager om overgreb mod børn?
– Uha, det var et stort ansvar, jeg ﬁk der. Jeg vil nødigt
garantere, at vi ikke ser ﬂere grimme overgrebssager. Men
jeg mener, at jo støre fokus og viden, vi får om mekanismerne og om området generelt, jo større er sandsynligheden også for, at det ikke sker igen. En af anbefalingerne fra
regeringens ekspertudvalg handler jo netop om efteruddannelse, så vi blandt andet bliver bedre til at spotte
adfærd hos børn og unge, som kan afspejle mistrivsel. Det
mener jeg, at masteren bidrager til. A

MASTER I UDSATTE BØRN OG UNGE
• Er en 2-årig deltidsuddannelse med fokus
• Henvender sig primært til personer, der
på det kommunale ansvar for børne- og unarbejder med udvikling af børne- og ungegeområdet, viden om udsatte børn og unge
området.
og konsekvenser for den kommunale indsats • Blev realiseret for midler, der blev afsat
samt styring, faglig ledelse og udvikling af
i forlængelse af Anbringelsesreformen i
praksis.
2006. Dansk Socialrådgiverforening sad
med i Socialstyrelsens følgegruppe for
• Skal styrke og videreudvikle det sociale
arbejde i forhold til udsatte børn og unge.
uddannelsen.
• Udbydes af Aalborg Universitet i samarbejde Læs mere om Master i Socialt Udsatte Børn
med Professionshøjskolen Metropol.
og Unge på www.evu.aau.dk/master/mbu/

GODT AT BLIVE FORSTYRRET I MIN TÆNKNING
HVEM? Lene Willumsen, afdelingsleder i Familie og Sundhed i Vejen Kommune. Uddannet socialrådgiver.
HVAD? Leder for 25 myndighedssocialrådgivere, anbringelseskonsulenter og familiekonsulenter.

Hvorfor tog du en Master i Udsatte Børn og Unge?
– Af ﬂere grunde: Jeg syntes, det var spændende at få
lov at beskæftige mig dybere med Barnets Reform. Og
fordi jeg havde brug for et brush up og for at komme godt
ind i ny lovgivning på området. Jeg har tidligere været på
behandlingsområdet og er nu kommet tilbage til myndighedsområdet.
– Generelt mener jeg også, at det er godt for mig at blive
forstyrret i min tænkning. Vi skal jo udvikle det socialfaglige arbejde og får kritik i øjeblikket fra alle sider, blandt
andet om at vi ikke er vidensbaserede nok. Jeg tænker,
at det er mit ansvar at bringe den viden ind. Jeg oplever,
at vi står på en brændende platform og mener, at vi godt
kan blive dygtigere, men også at man skal inspireres til at
ﬁnde andre spor og reformulere, hvorfor vi gør, som vi gør,
så vi ikke ender med at sidde i en osteklokke med fastlåste
kulturer.

– Jeg lavede blandt andet aktionsforskning med afsæt i
de mange historier om svigtende tilsyn med og overgreb
i plejefamilier, som fyldte aviserne. Det inspirerede mig
til et projekt om opkvaliﬁcering af tilsynet med vores
plejefamilier. Det har afstedkommet en ny skabelon for
vores tilsyn.
– Den nye viden, jeg har fået, skal jeg løbende tilføre
organisationen. Jeg har i løbet af uddannelsen vist mine
opgaver til alle medarbejdere – det var lidt blufærdigt at
blotte sig på den måde, men faktisk en god øvelse, også
for at legitimere den læring, der lå i uddannelsen. For mit
eget vedkommende kan jeg mærke, at den akademiske
tænkning er ved at grundfæste sig i mig.

Lene Willumsen,
afdelingsleder i
Familie og Sundhed

Hvad handlede din masteropgave om?
- Jeg skrev om, hvilken diskursiv logik, som skal deﬁnere
den tidlige indsats i Vejen Kommunes forebyggelsesstrategi for, at den tidlige indsats kan understøtte arbejdet
med at mindske behovet for anbringelse. Vi er en af fem
kommuner, som er udnævnt til forebyggelseskommune, så
det var oplagt for mig at kigge på det.

Kan en masteruddannelse være med til at forhindre de
’grimme’ sager om overgreb mod børn?

Hvad har du lært?

– Ja, det mener jeg. Vi undgår dem aldrig helt, men viden og
manglende viden er et vigtigt element i sagerne. Hos os er
– Jeg har helt klart fået et bedre fundament. Jeg er både
jeg inde over alle underretninger, og har vi nogle vanskelige
blevet ajourført og beriget med ny viden, og jeg har fået
mulighed for at tage min egen organisation og praksis med sager, laver vi konferencer og ser på mulige løsninger. A
på uddannelse. Alle opgaver har været med afsæt i empiri
fra min egen kommune og dagligdag.
tjr@socialrdg.dk
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Men jeg har også oplevet, at den angst, forældrene har over for socialrådgiverne og
systemet, den er blevet lidt mindre, for de
har jo oplevet socialrådgiveren på en anden
måde. Som en mindre indgribende indsats.
Dagtilbudsleder i rapporten

MEST UDBREDTE TEMAER
De mest udbredte temaer i dialogen mellem socialrådgiver og pædagog har været:
• Håndtering af forældreinddragelse: 80 pct
• Tiltag i den almene pædagogiske indsats
(for eksempel inklusion): 70 pct
• Specialpædagogiske tiltag: 32 pct
• Samarbejde om allerede iværksatte foranstaltninger efter Serviceloven: 28 pct
• Retningslinjer for underretninger: 24 pct
• Andet: 19 pct
Kilde: “Socialrådgivere i dagtilbud – afsluttende evaluering”
NIRAS, 2012
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Stor succes med
socialrådgivere
i daginstitutioner
En forsøgsordning med socialrådgivere i dagtilbud sikrer en tidligere indsats
for udsatte børn, viser evaluering af forløbet. Formand for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post, håber, at projektet bliver gjort permanent.
TEKST IDA SKYTTE & SUSAN PAULSEN FOTO SCANPIX

Socialrådgivere i dagtilbud hjælper udsatte
børn. Det er den overordnede konklusion på en
ny evalueringsrapport om ”Projekt Socialrådgiver i Dagtilbud”, som Niras Konsulenterne
har udført for Børne- og Undervisnings Ministeriet. Projektet har omfattet 19 daginstitutioner i fem kommuner siden 2010, og mere
end 200 børn er blevet fulgt gennem perioden.
Ifølge rapporten har børn og familier i udsatte positioner fået hurtigere og bedre hjælp
fra myndighederne. Desuden er børnene i dag
mere end et halvt år yngre, når de får hjælp,
og samtidig inddrages forældrene tidligere.
Derudover er samarbejdet mellem pædagoger
og socialrådgivere blevet styrket, og det har
medført, at underretningerne fra dagtilbuddene er blevet skarpere og mere præcise.
Og helt konkret har socialrådgivernes faste
gang i institutionerne lettet arbejdsgangene
for pædagogerne, da de ikke som tidligere
skal vente på en afklaring med forvaltningen
via en mailkorrespondance. Pædagogerne
oplever en hurtigere sparring med socialrådgiverne om bekymringer for konkrete børn – en
sparring, der oftest foregår, før der indkaldes
til møder eller laves underretninger. Pædagogernes mulighed for hurtigere at få afklaret
alt fra småting til spørgsmål om en socialsag
betyder ifølge rapporten, at de hurtigere og
med større sikkerhed kan reagere på risikosignaler.

Føler sig bedre klædt på
Fokus i projektet har i høj grad været at udvikle en samarbejdskultur, som alle forventer,
vil medføre en større kvalitet og kontinuitet i
indsatsen. Både socialrådgivere og pædagoger vurderer, at der gennem projektet er skabt

nye rammer, som på sigt vil betyde, at der er
brug for færre indgribende foranstaltninger.
I relation til samarbejdet anbefaler rapporten, at det bør være den samme socialrådgiver, der er tilknyttet samme daginstitution, da
erfaringen er, at det personlige kendskab og
tilliden betyder rigtig meget. Derimod er der
ingen klare anbefalinger i forhold til, om det
er bedst at have én socialrådgiver på fuld tid
uden myndighedsopgaver eller socialrådgivere, der både arbejder ude i daginstitutionerne
– med eller uden myndighed – nogle dage om
ugen, mens de arbejder med myndighedsopgaver i forvaltningen den resterende tid.
Hovedtemaet i dialogen mellem pædagog og
socialrådgiver har været forældreinddragelse. I 80 procent af alle 220 registrerede sager
har håndtering af forældreinddragelse været
et tema (se boks), og pædagogerne udtaler i
rapporten, at de føler sig klædt bedre på til at
tage samtalen med forældrene.

Vil sætte sager på stand-by
I en af kommunerne efterlyser socialrådgiverne en ny procedure for sager, hvor børn
kommer i trivsel. Når et barn er i trivsel, og
det bliver vurderet, at mor eller forældre her
og nu kan tage vare på barnet, bliver sagen
typisk lukket ned.
Men i virkelighedens verden er en del af
børnene fortsat udsatte. Socialrådgiverne efterspørger et konsultativt team, der kan være
opsøgende i forhold til målgruppen, så man
i stedet for at lukke nogle af sagerne, kunne
sætte dem på stand-by.
I rapporten siger en socialrådgiver det meget klart: “Vi er tilbøjelige til at lukke sagerne,
hvis barnet trives. Her er måske nogle børn,

der er potentielt udsatte, og hvor man ved, at
for eksempel en mor vil få tre depressioner,
hvor de har brug for en fast kontaktperson”.
Socialrådgivernes pointe er, at man på den
måde vil sikre en kontinuitet, i stedet for at
man skal starte forfra hver gang med en ny
socialrådgiver, eller at barnet ender med at
stå med for stort et ansvar, fordi familien ikke
får hjælp.

Fra forsøg til fast procedure
Dansk Socialrådgiverforening har tidligere
arbejdet for at få ﬂere socialrådgivere ud
i skolerne, og da det havde forebyggende
effekt, foreslog Dansk Socialrådgiverforening, at der også skulle socialrådgivere ud i
daginstitutionerne. Så de positive resultater
glæder Bettina Post, formand for Dansk
Socialrådgiverforening.
– Det er svært at få armene ned. Jeg var den
første, der sagde det højt på KL’s børnetopmøde i 2010, og kort efter blev der fundet
penge til forsøget. Så jeg er rigtig glad for
resultaterne og for, at vi igen har vist, at vi i
Dansk Socialrådgiverforening er langt fremme
i skoene, når det gælder om at komme med
nye forslag til forebyggende socialt arbejde.
– Nu håber jeg, at de solide takter i forsøget
vil betyde, at det bliver gjort til fast procedure, og at mange socialrådgivere har lyst til
at arbejde i daginstitutionerne, siger Bettina
Post. A
>>

I evalueringsrapporten er der inspiration
til kommuner, der ønsker at indføre lignende
ordninger. Download rapporten på
www.uvm.dk
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Et kendt ansigt
i Tangloppen
– Vores fornemste opgave er at komme ind i familierne så tidligt som muligt og støtte forældrene, så vi
undgår, at livet og hverdagen bliver uoverskuelig for dem, siger socialrådgiver i Frederikshavn Kommune
Bodil Johansen, som har haft sin gang i børnehaven
TEKST SUSAN PAULSEN

Bodil Johansen

Hver onsdag rykker Bodil Johansen fra forvaltningens Familierådgivning ud i børnehaven
Tangloppen med i alt 26 børn, heraf seks
specialbørn. Hun taler med pædagogerne,
spiser frokost og frugt med børnene og har
også deltaget i forældrearrangementer.
– Det giver en mere sammenhængende og
helhedsorienteret indsats, at vi både lærer
pædagogerne og børnene at kende. Pædagogerne får en bedre forståelse for vores arbejde. Jeg er blevet et kendt ansigt, og jo mere
kendskab vi har til hinandens arbejdsområder,
jo lettere bliver det at samarbejde. Der er ikke
noget, som er for småt til, at man kan tale om
det, siger Bodil Johansen.
Frederikshavn Kommune er en af de fem
kommuner, som har deltaget i projekt “Socialrådgivere i dagtilbud” med tre børnehaver,
hvor hver institution får besøg af en socialrådgiver ca. otte timer om ugen. Det vurderes, at
50 ud af ca. 150 børn er udsatte eller særligt
udsatte.
– Vores fornemste opgave er at komme ind
i familierne så tidligt som muligt og støtte
forældrene, så vi undgår, at livet og hverdagen

Det handler om at udnytte de
ressourcer, som den enkelte familie
nu har – væk fra det negative, men
samtidig forholde sig til fakta.
Bodil Johansen, socialrådgiver

bliver uoverskuelig for dem. Og forældrene
ﬁnder ud af, at det er ok at få en hjælpende
hånd i en periode, fortæller Bodil Johansen.

Fokus på ressourcer og fakta
Hun beskriver sin rolle som “konsultativ”, hvor
hun oftest rådgiver og sparrer med pædagogerne inden samtalen med forældrene.
Det kan dreje sig om skilsmisse eller alvorlig
sygdom hos en af forældrene.
– Det handler om at udnytte de ressourcer,
som den enkelte familie nu har – væk fra det
negative, men samtidig forholde sig til fakta.
Hvis en mor lige er blevet skilt, kan det være
et forslag om at få overblik over hendes
netværk. Hvem kan støtte her og nu, hvem kan
støtte over en længere periode? Og hvordan
ser økonomien ud? Det kan også handle om
det juridiske i forhold til samvær og ferier.
– Jeg har oplevet en forælder, som havde
en alvorlig diagnose, og det påvirkede hele
familien. Jeg sparrede med pædagogen, som
derefter kunne opfordre forælderen til at
få hjælp fra de rette eksperter – psykologer
og læger. Det betød, at vedkommende ﬁk
fornyet energi og et nyt syn på hverdagen.
Så via min viden, ﬁk pædagogen en ny vinkel
på, hvordan familiens udfordringer kunne
tackles
Bodil Johansen er så begejstret for at rykke
ud og arbejde forebyggende, at hun har bedt
om lov til også at besøge ﬁre andre af kommunens børnehaver, som ikke er omfattet af
projektet. De får til gengæld kun besøg én
gang om måneden i to timer hver.

Vi kan favne bredere
Karin Holm Hansen, dagtilbudsleder i Frederikshavn, vurderer også, at det forebyggende
arbejde er blevet styrket ved, at socialrådgivere rykker ud i daginstitutionerne.
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– Der er brug for familiearbejde, og når vi
har socialrådgivere med, kan vi favne bredere.
Børn er symptombærere på det, der sker i
familien Det kan være opdragelsesspørgsmål, hvor vi får sagt til forældrene, at de er
de voksne, og det er dem, som skal sætte
grænser. Tidlig indsats betyder, at vi sparer
ressourcer på det menneskelige plan, men
også økonomisk.
Hun nævner, at i en af børnehaverne har en
socialrådgiver rådgivet personalet i en sag
med beskyldninger om incest i forbindelse
med en skilsmisse.
– Hvordan forholder vi os juridisk, hvordan
agerer vi i forhold til udsagnene, og hvad skal
vi skrive til de forskellige instanser? Det er en
svær balancegang at være objektiv og stadig
lyttende til begge forældre – og holde fokus

på barnet, konstaterer Karin Holm Hansen.
Hun fremhæver også, at de to faggrupper
har fået større indsigt i hinandens områder og
arbejdsbetingelser.
– Vi har skabt større indsigt i hinandens fagområder og nedbrudt barrierer rent professionelt, hvor man uden kendskab til hinandens
arbejdsbetingelser let kan komme til at bekrige hinanden. Samtidig har vi afmystiﬁceret
forældrenes syn på socialrådgivere, fortæller
Karin Holm Hansen.
I Frederikshavn Kommune fortsætter projektet foreløbig frem til årsskiftet, men både
Karin Holm Hansen og Bodil Johansen håber,
at politikerne beslutter, at der også fremover
skal være socialrådgivere i børnehaver – og
helst også i vuggestuer og dagpleje. A
sp@socialrdg.dk

KLUMMEN SKRIVES PÅ SKIFT AF SOCIALRÅDGIVERNE:
Lone Munkeskov, Louise Dülch Kristiansen og Karina Rohr Sørensen

Den perfekte socialrådgiver?
AF LONE MUNKESKOV

Rummelig, lyttende og i stand til at holde
sit personlige ude af relationen. Sådan har
jeg altid forestillet mig, at den perfekte
socialrådgiver er. En, der altid bevarer roen,
er cool og ikke mindst har styr på sit eget
liv. Men mon der i virkeligheden ﬁndes nogen, der altid kan det? Kommer vi ikke alle
sammen med en bagage, der farver vores
måde at se andre på – og i perioder har et
rodet privatliv? I hvert fald er nogle dage
dårlige for mig, jeg bliver udfordret på min
rummelighed, fordi jeg har problemer i mit
privatliv. Og et blødt punkt overfor nogle
problemstillinger.

Hæver egen historie et niveau op
Jeg bøjede derfor mig i støvet over Lisbeth
Zornig Andersen, tidligere formand for Børnerådet. Over hendes mod til at fortælle sin egen
historie. Selvom hun netop blev kritiseret for at
blande det personlige med det professionelle
af den tidligere formand, John Aasted Halse.
Og for at tale sin egen sag frem for børnenes.
Men det var lige netop det, at hun selv har en
erfaring, der gjorde udslaget for mig, og at
hun kunne omdanne sin egen erfaring til viden
og forståelse af en generel problemstilling og
forholde sig til det på et overordnet niveau
– uden at blive fanget af sin egen historie.

Når det kommer til at være socialrådgiver,
kan fordelen være, at man kan genkende følelserne hos borgeren på stolen overfor. At man
som menneske kender til at have problemer,
og at man dermed kan være med og forstå
de mindre rare følelser, borgerne sidder med,
tænker jeg. Men samtidig tror jeg, at det kræver en stor selvindsigt, og at man er bevidst
om sine egne problemer og tager sig af dem
et andet sted. Det nytter ikke noget at græde
over sig selv i mødet, for så ﬂyttes fokus fra
det essentielle – borgeren.
Så jeg tænker, at man godt kan være en god
socialrådgiver, selvom man selv har problemer.
redaktionen@socialrdg.dk

Lone Munkeskov er socialrådgiver i Gentofte Kommunes jobcenter.
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Færre tager til udlandet
Socialrådgiverstuderende vælger i mindre grad end tidligere at tage praktikken uden for Danmarks grænser eller skifte den danske undervisning ud med et ophold i udlandet. Det pressede jobmarked kan være
en forklaring, lyder det fra internationale koordinatorer.
TEKST RIKKE GUNDERSEN

Mens lærerstuderende og sygeplejerskestuderende i stigende grad vælger at tage i
praktik eller på studieophold uden for Danmarks grænser, er andelen af socialrådgiverstuderende med udlandslængsler faldet. Det
viser beregninger, som Socialrådgiveren har
foretaget på baggrund af tal fra tre af landets
store professionshøjskoler.
På socialrådgiveruddannelsen i Århus er
andelen af socialrådgiverstuderende, som har
været i udlandet for eksempel faldet fra 37
procent i 2009 til 33 procent sidste år, mens
den er steget fra fem procent til 16 procent
for lærere og et enkelt procentpoint for sygeplejersker i samme periode. I Odense og på
Professionshøjskolen Metropol i København
er andelen af socialrådgiverstuderende, som
krydser de danske grænser i studietiden, også
faldet, mens den for lærer- og sygeplejerskestuderende hovedsageligt er steget.
Hos Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, SDS, er formand Mai Birk
Andersen ærgerlig over det faldende tal for
socialrådgiverstuderende.
– Det ville være godt for faget og de studerendes faglige udvikling, hvis ﬂere i stedet for
færre kom af sted. Vi er interesseret i at udvikle vores fag, og da det bliver mere og mere
globaliseret, vil det være med til at styrke
fagligheden, hvis folk kommer til udlandet og
ser, hvordan arbejdet foregår andre steder,
siger hun.

årsag til, at nogle bliver hjemme, siger Helle Strauss, international
koordinator på socialrådgiveruddannelsen på Metropol.
Den pressede jobsituation gør også, at det kan være sværere for
studerende at ﬁnde et studiejob og dermed spare op til et udlandsophold. Da udlandsopholdene for socialrådgivere oftest er længere
end for lærere og sygeplejersker, koster det også mere, påpeger Helle
Strauss.
Derudover peger den internationale koordinator på socialrådgiveruddannelsen i Århus, Anke Beuck, på, at besparelser på uddannelsesstedet også kan være med til at forklare, at færre socialrådgiverstuderende tog ud sidste år end i 2009.
– For de studerende, som ikke har kunnet få stipendier fra de forskellige udvekslingsprogrammer, har vi tidligere givet dem et tilskud
fra en intern pulje. Men den er blevet indstillet i 2010 på grund af
nedskæringer, siger Anke Beuck og påpeger, at antallet af studerende,
som tager til udlandet, varierer meget fra år til år i Århus.

Ny studieordning giver bedre muligheder

I 2009 blev der sat et fælles mål blandt de europæiske undervisningsministre om, at 20 procent af de studerende i 2020 skal have haft et
studie- eller praktikophold i udlandet. Den grænse har socialrådgiveruddannelserne i Århus og Metropol allerede passeret sidste år, hvor
de sendte henholdsvis 33 procent og 21 procent til udlandet, men
der er lang vej i Odense, hvor kun ﬁre procent af de studerende var i
udlandet sidste år.
De internationale koordinatorer forklarer den markante geograﬁske
forskel med en forskel i uddannelsesudbuddet.
– I Odense har vi ikke en international linje, som de har i Århus og
København, og som gør, at de automatisk har ﬂere studerende, som er
internationalt orienteret, siger Annie Klint.
På alle tre uddannelsesinstitutioner tror de, at den nye studieordning kan være med til at få ﬂere til at tage på studieophold i udlandet. Tidligere lå der prøver på 5. og 6. semester, som skulle tages i
Danmark, fordi de omfattede stof fra tidligere semestre. Det gjorde
Jobsituationen påvirker udlandsønsker
De internationale koordinatorer på socialråd- det svært for de studerende at ﬁnde et udenlandsk uddannelsessted,
hvor undervisningsperioden passede til den begrænsede tid, de havde
giveruddannelserne så også gerne, at tallet
til rådighed. Men med den nye studieordning er prøverne på de enkelte
var stigende, men forklarer, at den faldende
moduler begrænset til stof fra modulet, hvilket gør det nemmere at
tendens de seneste år kan hænge sammen
ﬁnde et relevant udlandsophold.
med den pressede jobsituation.
I april lavede de europæiske ministre endnu en aftale, som præcise– Vi hører fra nogle studerende, at de er
rer, at udlandsopholdene skal være mindst tre måneder for at tælle
bekymret for at tage til udlandet, fordi de er
med i 2020-målene fra 2009. Det betyder, at socialrådgiveruddannelbange for, at de kvaliﬁkationer, som de får
serne har en fordel, idet de ﬂeste studerende, som er ude, allerede er
i udlandet, ikke efterspørges af danske arbejdsgivere. I de seneste år har jobsituationen ude i mere end tre måneder. På lærer- og sygeplejerskeuddannelserne
er de derimod længere fra 2020-målsætningen, da udlandsopholdene
for socialrådgivere været mere presset, så
derfor er bekymringen større, og det kan være og praktikkerne ofte er mindre end tre måneder. A
14 SOCIALRÅDGIVEREN 13 I 2012

Rubrik
STUDERENDE UDENLANDS
Manchet
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2009
7%
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21%
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METROPOL
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26%
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Tallene udtrykker andelen af studerende,
som har været i praktik eller på udlandsophold, beregnet på baggrund af antallet af
dimittender de enkelte år.
* Metropol har ikke tal fra før 2010

Vi er interesseret i at udvikle vores fag, og da det
bliver mere og mere globaliseret, vil det være med
til at styrke fagligheden, hvis folk kommer til udlandet og ser, hvordan arbejdet foregår andre steder.
Mai Birk Andersen, formand for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende

SÅDAN KOMMER DU TIL UDLANDET
• Du kan principielt tage din praktik på socialrådgiveruddannelsen i hvilket som helst
land, hvis du selv finder et sted, din uddannelsesinstitution kan godkende. De enkelte
uddannelsesinstitutioner har dog aftaler med
forskellige praktiksteder i udlandet, som de
kan hjælpe dig med at komme til.
• Du kan også tage et eller flere moduler af
studiet i udlandet, hvis du kan finde et uddannelsessted, som lever op til de danske krav.
• For at komme af sted skal du i første omgang
kontakte den internationale koordinator på
din uddannelse. I aftaler, om du selv finder et
praktiksted eller uddannelsessted i udlandet,
eller om de skal hjælpe dig gennem skolens
kontakter.

PENGE I UDLANDET

• Du kan få din SU med til udlandet både i
praktik og ved studieophold. Derudover kan
du søge forskellige legater.
• Hvis du tager i praktik eller på studieophold i et EU- eller EØS-land, kan du søge et
Erasmus-legat. Går dit udlandsophold til
Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland,
Estland, Letland eller Litauen, kan du søge
midler gennem NordPlus, som er en mulighed
ed
gennem Det Nordiske Ministerråd. Beløbet
ved begge ordninger er omkring 1.500 kr. per
er
måned, skattefrit og oven i SU’en.
• Du kan søge hos Danmark-Amerika-fonden,,
hvis du vil til USA eller Canada. Her variererr
det månedlige beløb afhængigt af længden
på opholdet.

• Du kan kun få midler fra en af ordningerne.
• Tager du til lande, hvor du ikke kan få midler
fra Erasmus, NordPlus eller Danmark-Amerika-fonden, skal du selv betale alle udgifter.
Dog kan du altid søge andre legater, som for
eksempel udstedes på baggrund af bopæl
eller studie. Se for eksempel www.legatnet.
dk. Nogle
g skoler har endvidere mulighed
g
for
at give et tilskud.
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Gjort af et særligt stof
Mønsterbrydere. Der ﬁndes en gruppe danskere, der tager heroin eller metadon hver dag, samtidig med
at de betaler regninger og passer en hverdag, fastslår eksperter. De atypiske stofmisbrugere formår at
forene en tabubelagt afhængighed med en tilværelse, der ligner de ﬂeste andre.
TEKST LARS JELLESTAD OG NICOLAI HOLLE ILLUSTRATION SOLVEIG MØNSTED HVIDT

Er du afhængig af heroin, så er du narkoman.
Og er du narkoman, så lever du i et kaos af
konstant pengemangel, kriminalitet og sociale
problemer. Sådan lyder den klassiske fordom
om de cirka 20.000 danskere, der tilhører
samfundets allermest stigmatiserede grupper – nemlig de mennesker, der er afhængige
af heroin eller andre opiater, som er fællesbetegnelsen for stoffer, som udvindes af
råopium.
Men kigger man nærmere på den brogede
gruppe af stofmisbrugere, der har heroin
som førstevalg, ﬁnder man eksempler på, at
de negative fordomme langtfra altid holder
stik. På heroinklinikker, modtageenheder og
en række behandlingscentre landet over er
svaret det samme: Der ﬁndes mennesker på
helt almindelige arbejdspladser som børnehaver, bagerier og biblioteker, der forener deres
arbejds- og familieliv med et dagligt forbrug
af enten heroin eller den syntetisk fremstillede pendant metadon.
Med formand og stofbruger Jørgen Kjær i
spidsen for 600 medlemmer kæmper Brugerforeningen for Aktive Stofbrugere for at tale
stofbrugeres sag. Hos foreningen på Nørrebro
nikker man genkendende til koblingen mellem
karriere, job og heroin blandt medlemmer og
løse besøgende.
“Ud over os i bestyrelsen, har vi en15-20
stykker, der kommer her regelmæssig, man
kan betegne som velfungerende. Vi har
blandt andet en taxachauffør, en tv-tekniker,
ﬂere selvstændige, en autoværkstedejer, en
restauratør. Og så har jeg kendskab til, at der
er rigtig mange læger, der tager opiater regelmæssigt,” fortæller Jørgen Kjær, der anslår, at
16 SOCIALRÅDGIVEREN 13 I 2012

cirka hver femte stofmisbruger har et normalt
liv ved siden af de tunge stoffer.
Selvom administrationsmetoden hos denne
gruppe ofte er at sniffe sin heroin, så adskiller de sig ikke fra deres fæller på gadeplan,
når det gælder tilvejebringelse af stofferne,
fortæller formand Jørgen Kjær.
“Der er mange udfordringer. Også selvom de
er i den bedre del af befolkningen, er der problemer med forsyningssikkerheden. Så skal
man for eksempel på konference eller teambuilding. Der er det svært at få forsyningen
til en uge. Og selvom de får det samme fem
gange i træk, er det ikke sikkert, at PusherArne har noget, der er lige så godt den sjette.
Så går de hellere på hovedbanen og henter
metadon for 10.000 kr. om måneden.”

Skabsnarkomaner
I Sundhedsstyrelsens årsrapport om narkotikasituationen i Danmark kan man læse, at
12 procent af dem, som blev indskrevet i misbrugsbehandling i 2010, havde en lønindtægt.
Men det er umuligt at sætte tal på gruppen
af opiatafhængige personer med arbejde.
En stor del af disse misbrugere holder deres
afhængighed skjult af frygt for sociale konsekvenser, og behandlingssystemet ser i sagens
natur kun dem, der søger om hjælp. En lille
håndfuld misbrugseksperter har dog beskæftiget sig med gruppen.
Lægen Peter Ege har i over 40 år beskæftiget sig indgående med misbrugsbehandling og
er forfatter til ﬂere toneangivende bøger om
emnet.
Han fungerede indtil sin pensionering i fjor
som socialoverlæge i København og passer i

HEROIN I DANMARK
Heroin – med det kemiske navn diacetylcetylmorfin – blev opfundet af den engelske
lske
kemiker C.R. Wright i 1874. I 1898 lancerede medicinalfirmaet Bayer heroin
n som
et ikke-vanedannende substitutionsmidsmiddel for morfin. I 1961 blev heroin erklæret
klæret
ulovlig, da den danske regering underskrev
erskrev
Narkotikakonventionen.
Heroin er et stof, der udvindes af opiumumvalmuens saft ligesom morfin, kodein
n og
opium. Produktionen foregår typisk i Asien.
Der er to typer heroin: Hvid heroin, der
er er
vandopløseligt og sniffes ind gennem næsen eller injiceres. Brun heroin ryges, deraf
navnet “rygeheroin”, eller injiceres.
Heroin bedøver centralnervesystemet.
et.
Det giver en kortvarig eufori – suset – derr
varer cirka et minut. Herefter følger en
behagelig sløvhed og apati i 3-4 timer.
r.
Kroppen vænner sig hurtigt til heroin.
Derfor skal man efter få dages regelmæsæssig brug have stadig mere stof for at opnå
pnå
samme effekt. Heroin i for store doser
hæmmer vejrtrækningscenteret, hvilket
kan resultere i dødelig udgang. Prisen for
et gram hvid heroin anslås at ligge på
1.000-1.500 kroner på gadeplan, mens
brun heroin ligger på 500-1.000 kroner
per gram. Det anslås, at der er 33.000
stofmisbrugere i Danmark. Ud af dem er
20.000 opiatafhængige.
Kilde: Rapporten “Narkotikasituationen i Danmark
2011” af Sundhedsstyrelsen

Jeg kalder dem gerne for skabsnarkomaner. De er meget forsigtige med ikke at fortælle deres
arbejdsgivere om den metadon,
de tager. Det er helt skjult.
Læge Peter Ege.

dag – ud over bestyrelsesarbejdet i en række
foreninger for socialt udsatte – to københavnske lægeambulatorier for stofmisbrugere i
metadonbehandling. Her møder han mennesker,
der for manges vedkommende har civile tilværelser med arbejde, kone og børn ved siden af et
misbrug, der som oftest er en dyb hemmelighed.
“Jeg kalder dem gerne for skabsnarkomaner.
De er meget forsigtige med ikke at fortælle
deres arbejdsgivere om den metadon, de
tager. Det er helt skjult. En gang imellem
fortæller de det ikke engang til deres familie.
Det er et stigma, for hvis folk hører ordet
‘metadon’, er det med det samme noget med
en nål i armen, og så er man misbruger af alt
muligt andet. Misbrugere er en meget forskellig størrelse,” siger Peter Ege og forklarer, at
behandlingssystemet foretrækker betegnelsen brugere om de narkomaner, der har et
stabilt liv og selv administrerer den metadon,
de henter på apoteket.
Ifølge Peter Ege har nogle af brugerne et
sidemisbrug af heroin, selvom metadonen
fjerner den fysiske trang til stoffet, det
hele startede med. En del af dem har lange
misbrugskarrierer bag sig og har svært ved at
lægge de gamle vaner fra sig.
“Nogle er så gamle, at de har taget piller,
morﬁnbase og opium. De har alle sammen
været på metadon i meget lang tid, og de
ﬂeste af dem er 40-50 år gamle og opefter.
Generelt har de været misbrugere, siden de
var teenagere, og på heroin siden begyndelsen
af tyverne,” forklarer Peter Ege.
Han ser visse fællestræk hos gruppen, der
klarer livet med stofferne væsentligt bedre
end gennemsnittet.

“Det første er, at de har bibeholdt kontakten
til arbejdsmarkedet, selv da deres misbrug
var mest alvorligt. Mange af dem har desuden mere skolegang end bare 9. klasse. Det
andet er, at de har droppet den der misbrugsidentitet og har fået et mere normalt
socialt netværk, som ikke kun består af andre
narkomaner, men derimod familie, venner og
arbejdskammerater.“
Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at 5.700
danskere er i behandling med metadon. Ud af
dem vurderer Peter Ege, at cirka en tredjedel
klarer sig godt og uden væsentlige sociale
problemer, til trods for de stoffer, de fortsat
er afhængige af.
Han peger på, at hverken heroin eller metadon er skadelig for legemet - det er urene
stoffer og den kriminelle livsstil, der gør
misbruget farligt.
Hovedparten af metadonbrugerne er på førtidspension, men en del har fast arbejde inden
for vidt forskellige erhverv.
Peter Ege nævner forskningsbibliotekar,
gulvafhøvler, operationskoordinator, bager,
pædagog, blikkenslager og selvstændige i
mindre entreprenørvirksomheder som eksempler på, hvordan hans patienter tjener deres
penge.
I den engelske udgivelse “Heroin Century”
fra 2002, der af eksperter opfattes som en af
de væsentligste fagbøger om heroin, inddeles
heroinmisbrugere i den vestlige verden i ﬁre
underkategorier. Heriblandt typen ’den stabile
bruger’, der deﬁneres således:
“Brugeren er afhængig, men har råd til det.
Tilstrækkelig indkomst er til rådighed til at
ﬁnansiere forbruget, men også til at dække

andre udgifter såsom understøttelsen af
familie og betaling af husleje. I de ﬂeste
tilfælde ﬁnder brugere af denne type måder
at nedbringe udgifterne til stofferne på,
eksempelvis gennem salg af narkotika.”
Et andet sted i bogen konkluderer forfatterne om ’den stabile bruger’:
“Der er et voksende antal, som ﬁnansierer
deres forbrug ad legitime veje som lønarbejde
eller overførselsindkomster. Visse brugere
har høje indkomster, eksempelvis læger, og
kan problemfrit ﬁnansiere forbruget. Fast
brug af heroin er forenelig med et arbejde.”

Medicin
Det kan imidlertid undre, at denne relativt
stabile og ressourcestærke gruppe af opiatafhængige ikke evner at kvitte stofferne og
glide lydløst ind i det omgivende samfund. Det
har antropolog Katrine S. Johansen fra Københavns Universitet en forklaring på.
Hun forsker i misbrugsbehandling og har
igennem ﬂere år fulgt de narkomaner, der
kommer på statens fem heroinklinikker, >>
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“Bortset fra, at man kan få overdosis ved at
tage for meget, så er heroin jo ikke i sig selv
et skadeligt stof. Det er den kriminalisering, som heroinen er underlagt, der gør
stoffet så problematisk.
Antropolog Katrine S. Johansen

> der åbnede for lægeordineret heMETADON I DANMARK
Metadon er et syntetisk
stof, der ligner heroin,
morfin og opium, men har
ar
en længerevarende effekt.
kt.
Det blev udviklet under 2.
verdenskrig i mangel af
opium til smertebehandling.
ling
Det bruges blandt andet til medicinsk behandling af heroinmisbrugere ved
at fjerne abstinenser, men giver minimal
eufori.
Præparatet vandt udbredelse på verdensplan som en del af afhængighedsbehandling i 60’erne, og i 70’erne begyndte
danske praktiserende læger at udskrive
det til heroinafhængige patienter. Men det
var først ved indførelsen af den såkaldte
’metadonlov’ i 1996, at præparatet blev
anerkendt som et led i den sociale og psykiatriske behandling af stofmisbrugere,
samtidig med at staten ville underkaste
det en strammere kontrol. Herefter
blev behandlingen flyttet fra lægerne til
amterne og Københavns og Frederiksberg
kommuner.
Behandlingen er ofte flerårig og i nogle
tilfælde livslang. Dødeligheden blandt
stofmisbrugere i metadonbehandling
er 3-4 gange lavere end blandt stofmisbrugere uden for behandling. Metadon
gives i væske- eller pilleform, mens nogle
injicerer det. I Danmark er mere end 5.000
stofmisbrugere i behandling.
Kilde: Netstof, Sundhedsstyrelsen og STOF Bladet
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roin for to år siden. Hun fortæller, at
mange af disse atypiske brugere ofte
har en del år på bagen og ikke længere
ser realistisk på, at de kan få et liv
uden stoffer – i stedet har de forliget
sig med en tilværelse med heroin eller
metadon som fast livsledsager.
“Nogle har valgt at anskue deres forbrug af heroin som en medicin, de skal have
på lige fod med diabetikere, der skal have
deres insulin. Så er der nogle, der simpelthen
har gjort op med sig selv, at de har brug for
at være skæve. Ikke nødvendigvis kun dem,
der har barndomstraumer, som de prøver at
dulme. Jeg møder også dem, der virker relativt velfungerende, men som bare har brug for
en rus. Hvorfor ved jeg ikke. Måske fungerer
det lidt på samme måde for dem, som når
vi andre deler en ﬂaske rødvin om aftenen.
Alkohol er jo heller ikke sundt, det er bare
kulturelt acceptabelt. De synes så bedre om
at sætte sig ned i sofaen og tage et ﬁx. Det er
mindre giftigt,” siger Katrine S. Johansen med
et smil og uddyber:
“Bortset fra, at man kan få overdosis ved at
tage for meget, så er heroin jo ikke i sig selv
et skadeligt stof. Det er den kriminalisering,
som heroinen er underlagt, der gør stoffet så
problematisk.”
Alligevel ﬁndes der en ulempe ved heroinafhængighed, som er nok så relevant for gruppen af velfungerende narkomaner med lange
misbrugskarrierer bag sig.
“Forskning har vist, at hvis man har taget
heroin igennem en længere årrække, så sker
der nogle fysiske ændringer i hjernen, som
man ikke ‘bare’ kan klare med en kold tyrker.
Helt banalt går det på, at man stimulerer
belønningscentret i hjernen, når man tager
heroin. Vi andre gør det med bl.a. mad, sex og
motion, der frigiver de her signalstoffer, der
gør, at man føler glæde, tilfredshed eller nydelse. Kroppen er doven, så hvis du tilfører de
her stoffer gennem f.eks. heroin, så holder din
krop op med at lave dem selv. Og den evne kan
forsvinde, således at hvis du har tilført heroin

til din krop og hjerne igennem en længere årrække, så mister du evnen til at producere de
her stoffer.
Derfor vil kroppen – lang tid efter, at den
fysiske afhængighed er overstået - længes
efter heroin. Der er nogle, der gætter på, at
den tilstand er permanent,” fortæller Katrine
S. Johansen.
En tilstand, som Peter Ege sammenligner
med en kronisk sygdom. Han henviser til, at
hovedparten af de stofbrugere, der lever stabilt med deres afhængighed, for længst har
overskredet aldersgrænsen for, hvornår det
giver mening at tale om stoffrihed.
“Rent statistisk set er resultaterne af den
stoffri behandling, når de er blevet gamle,
meget dårlige. De er ikke nul, men de er meget
tæt på nul. Og når man har erkendt, at man måske er skruet sådan sammen, at man ikke kan
blive stoffri, så må man ﬁnde den næstbedste
løsning, og det er at stabilisere sit forbrug. Så
kan man sagtens leve et godt liv”. A

Da Erik
faldt i vandet
Dobbeltliv. Erik sniffede heroin og passede sit job samtidig. Men at han blev afhængig og
måtte søge hjælp, var et skamfuldt nederlag. I dag er pengene det eneste, der afholder den
59-årige pædagog fra at genoptage forholdet til det stof, han forelskede sig i for 40 år siden.
TEKST NICOLAI HOLLE OG LARS JELLESTAD

Det var egentlig ikke for at blive skæv, Erik
sniffede heroin, mens han var på arbejde på
fritidshjemmet. Det var bare for at holde sig
i gang, at han 3-4 gange om dagen gik på personaletoilettet for at åbne det lille papirbrev
med pulver. Hver dag i otte år.
“Jeg sniffede en lille smule hele tiden, og det
gik ﬁnt. Efter et par timer kunne jeg mærke, at
der kom lidt uro, og så tog jeg lidt igen. Det var
der sgu ingen – hverken min kone eller på mit
arbejde – der lagde mærke til. Jeg tog aldrig
så meget heroin, for jeg kunne ikke lide at
banke hovedet ned i gulvet. Jeg har hele tiden
arbejdet, mens jeg tog stoffer,” fortæller Erik
om de år, hvor heroinen altid i var lommen
Når Erik husker tilbage på, da han var yngre,
havde han styr på det. Pigerne, balladen, stofferne. Det var først, da familielivet, pædadogjobbet og de faste rammer landede, at det gik
galt. Forudsigeligheden krævede stoffer. Det
ræsonnement sidder 59-årige Erik tilbage
med i dag, når han tænker tilbage på tiden,
inden han ’faldt i vandet’, som han kalder det
akutte behov for metadonbehandling, han som
stofmisbruger oplevede for otte år siden. I
dag holder ti metadonpiller om dagen gummiben, tankemylder og svedeture fra døren. En
afhængighed, som vil følge ham resten af livet
med 50 procents chance, anslår Erik.
Socialrådgiveren har sat ham i stævne ved
køkkenbordet derhjemme for at fortælle en
anderledes historie om misbrug. Det er svært

at tro, at manden, der sidder her i en pæn
lejlighed centralt i København med parketgulve og klassisk plakatkunst, er den samme,
der indtil for otte år siden sniffede titusindvis
af kroner op i heroin sideløbende med at klare
job, regninger og lave farverige træuroer med
sine to børn.
Gardinerne er trukket for. Der står for meget
på spil for Erik, derfor vil han gerne være
anonym.
Den 59-årige pædagog startede sidst i
60’erne med en eksperimenterende livsstil,
der bød både på lsd og hash. Siden kom heroinen ind i Eriks liv. Det gav en fantastisk eufori,
Erik ikke havde prøvet før.
“Der sov jeg i to-tre dage, og så var abstinenserne væk, selvom jeg havde været på det
14 dage i træk. Dengang kunne jeg godt klare
nedturen.”
Senere lykkes det Erik at tøjle sine tilbøjeligheder for en tid og erstatte det med familieliv og et godt job som pædagog. På dette
tidspunkt har Erik et uregelmæssigt brug af
heroin, hvor der sagtens kan gå uger mellem
susene. Selvom Erik lever sig ind i rollen som
småbørnsfar, mangler der noget. Heroinen
kommer ham til undsætning. Omkring 1998
optrappes forbruget til at være en daglig
fornøjelse. Det luftige pulver giver ham den
rus, han mangler i sin hverdag.
Var det sjovere at være på arbejde, når du
var på heroin?

“Nej, det er lige meget,” svarer Erik stille.
Så længe han nærer sig selv med endeløse
hvide streger stof på fritidshjemmets toilet
i arbejdstiden, får han en lille rus - og holder
abstinenserne i skak. Erik køber 10-15 gram
hvid heroin ad gangen hos sin pusher. Efter
at have oparbejdet en narkogæld på 50.000
kr. begynder facaden at krakelere. Pludselig
bliver pusheren taget af politiet. Forbindelsen ryger. Efter at have kæmpet sig igennem
abstinenshelvede falder Erik i igen kort efter.
Det får ham til at søge hjælp på et lægeambulatorium i 2004. Heroinen lægges på hylden.
Det gør skammen ikke.
“Jeg er frustreret over, at jeg er blevet
afhængig, at jeg bliver nødt til at tage det der
lortemetadon. Det er jeg ærlig talt. Skuffet
over mig selv.”
Selvom heroin er skiftet ud med metadon,
følger frygten for at blive opdaget ham stadig.
“Jeg er bange for, at folk ville tage afstand
fra mig, og selvom jeg nok er en af de bedste
pædagoger på den arbejdsplads, så går jungletrommerne over det hele,” fortæller Erik, der
har ﬂere betydningsfulde poster på arbejdet
og et godt forhold til kollegerne.
“Men hvis det ikke havde været for pengene,
så havde jeg været på det i dag. Hvis jeg havde
et kilo heroin liggende ovre i hjørnet, og jeg
kunne sniffe, når jeg havde lyst, så var jeg
fortsat med det.” A
Eriks rigtige navn er redaktionen bekendt.
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Anonyme behandlingstilbud vil sikre flere hjælp
Stofbrugere, der kan opretholde en almindelig hverdag med job, henvender sig så godt som aldrig til det
offentlige behandlingssystem, siger formanden for Misbrugsfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening.
Hun efterlyser anonyme behandlingstilbud.
TEKST SUSAN PAULSEN

Den sociale og sundhedsfaglige behandling
af stofmisbrug har siden 2007 været et kommunalt ansvarsområde. Socialrådgiver Ditte
Brøgger Løjborg er formand for Misbrugsfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening og
afdelingsleder i Motivationshuset i Esbjerg,
som tilbyder stoffri behandling. Hun fortæller,
at mennesker, der tager heroin – eller andre
stoffer – og samtidig kan opretholde en almindelig hverdag med job, så godt som aldrig
henvender sig til det offentlige behandlingssystem.
– Vi ved derfor heller ikke, hvor mange velfungerende stofbrugere, der er. Men nogle af
dem, som kommer i behandling, har tidligere
levet et almindeligt liv med ægtefælle, børn
og job, men på et eller andet tidspunkt har de
ikke længere kunnet bevare kontrollen over
deres misbrug.

Efterlyser anonyme behandlingstilbud
Ditte Brøgger Løjborg vurderer, at en af
grundene til, at man ikke ser de velfungerende
stofbrugere i behandlingssystemet er, at de
ikke kan henvende sig anonymt.
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– Det ville være bedre, hvis de ikke behøvede at afsløre deres identitet og blive
registreret i det offentlige system for at få
hjælp. Anonyme behandlingstilbud ville gøre
det mere trygt for en hjemmehjælper eller
skolelærer at henvende sig. Som det er i dag,
frygter stofbrugerne både at miste deres job,
og at deres børn bliver fjernet fra hjemmet.
Faggruppeformanden pointerer, at det ikke
er heroinbrugere, der er ﬂest af.
– De nye og unge misbrugere benytter sig af
helt andre rusmiddeltyper. Rigtig mange ryger
hash og tager feststoffer – der kommer noget
nyt hele tiden, siger hun og tilføjer, at hun har
kendskab til, at Københavns Kommune, som
en af de eneste, tilbyder anonym behandling
til stofmisbrugere som et forsøg ﬁnansieret
af satspuljemidler. A
Læs mere om Københavns Kommunes
ugsbehandling” på
“Projekt anonym stofmisbrugsbehandling”
www.heltanonymkbh.dk

DS:NU

Mindeord
Tine Egelund, programleder og seniorforsker
ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – og med os hele
forskningsfeltet socialt arbejde, har med Tine Egelunds død mistet en
markant proﬁl. Tine Egelund var programleder og seniorforsker i SFIs
forskningsafdeling for Børn og Familie, og adjungeret professor på
Stockholms Universitet.
Tine Egelund kom til SFI i 2002 – og hvilken forandring, det skabte.
Forskningen i socialt arbejde ﬁk et kæmpe kvalitetsløft, og Tine var
initiativtager til mange banebrydende projekter i det tiår, der er gået.
Vi var heldige, at vi ﬁk lov til at suge af hendes store faglighed. Her
vil jeg især fremhæve SFI’s Forløbsundersøgelse af Anbragte Børn,
som følger udviklingen over årene hos alle anbragte fra årgang ’95 og
dermed giver helt ny viden til området og nye muligheder for at bedre

opvæksten for de børn og unge, der ikke kan bo hjemme. Tine lavede
også som en af de første herhjemme en ph.d. i socialt arbejde om socialforvaltningernes indgreb over for udsatte børn. Hun var i den grad
på børnenes og forældrenes side og forsvarede til hver en tid deres
rettigheder over for systemet. Hun var en systemrevser, en markant
og ambitiøs forsker, der kun stillede sig tilfreds med den bedste løsning og den højeste faglighed. Både forskere og professionelle inden
for børn- og ungeområdet i ind- og udland har nydt godt af hendes
forskningsresultater. Det kan lyde som en kliché, men Tine Egelund
efterlader i den grad et tomrum for forskningen i social arbejde med
udsatte børn og unge.
Anne-Dorthe Hestbæk.
afdelingschef i SFI Børn og Familie

TINE EGELUND ER DØD, 67 ÅR GAMMEL
Tines pludselige død kom som et chok. Foruden
mit eget store personlige tab og min sorg, har
Dansk Socialrådgiverforening mistet et medlem, hvis professionelle socialrådgiverindsats
i Danmark og hvis akademiske forskningskompetence i Norden aldrig har set sin lige.
Hun begyndte som familievejleder i en kommune. Foruden hendes iboende stærke sociale
engagement, blev det faglige arbejde med
udsatte familier og deres børn det centrale
tema for hele hendes lange karriere.
I en lang periode var Tine Egelund dels underviser på DSH i København, dels vicerektor
og dernæst leder af årskursus. Desforuden
var hun supervisor i mange forskellige sammenhænge, censor etc., vejleder og lektor på
kandidatuddannelsen etc.
Hendes kompetencer var nærmest frygtindgydende. Hun var så lysende klog, vidende og
langt mere belæst end mange kolleger. Hun
skrev faglitteratur til studiebrug om social
behandling, bl.a. sammen med Lis Hillgaard, og

hun skrev et hav af faglige artikler og ligeså
mange foredrag til studiebrug. Det skabte
både stor respekt og irritation.
Tines spontanitet i forhold til faglige oplæg
og taler i større forsamlinger var nærmest ikkeeksisterende. Det vidste hun godt selv. Desto
mere forberedte hun sig med en grundighed,
alvorlighed og ærekærhed overfor det stof, som
hun ville formidle, koste hvad det ville.
Irritationen gik på hendes alvor, hendes
meget koncentrerede ansigtsudtryk, som
sjældent udtrykte, hvad hun følte. I virkeligheden var den eksplicitte kølighed også et
forsvar for hendes egen generthed og skyhed
over for at stå i rampelyset og ”at være noget,
eller nogen”. Det gjaldt også i forhold til
hendes enorme forskningsmæssige indsats
som professor, igen med de udsatte børn og
deres familier i centrum, og socialforvaltningens kompetence, eller mangel på samme,
dokumenteret gennem hendes videnskabelige
undersøgelser. Det var ikke så populært.

Privat var Tine et meget tolerant menneske,
trofast, kærlig og generøs overfor sin familie
og sine nære venner. Hun var, måske overraskende, meget temperamentsfuld privat,
specielt i politiske diskussioner, nok formet
gennem to ægteskaber med politisk meget
engagerede mænd. Da hendes elskede Knud
Erik døde for ﬁre år siden efter et langvarigt
sygdomsforløb, var det som om hun ﬁk en
tynd hinde over sig. Hun koncentrerede sig
nu mest om sin kære ﬁre børnebørn og om
forskningen, mere ﬂittig, om muligt, end
nogensinde.
Trofastheden over for os – vennerne – opretholdt hun også gennem sit lange og svingende
sygdomsforløb, hvis prognose, ingen vidste
kunne bringe døden så tæt på.
Tak kære Tine for alt – æret være dit minde
– fra Hanne.
Hanne Melnik, nær veninde til Tine gennem
41 år
Læs også mindeord side 25
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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. 14 er mandag d. 10. september klokken 9.00.

Så skete det, jeg frygtede
Hvor er det sørgeligt, at Bettina Post ikke
genopstiller som formand, men i lyset af,
hvad hun blev udsat for i foråret, forstår jeg
godt hendes beslutning. At ﬂertallet i hovedbestyrelsen så ikke vil erkende deres ansvar
for forløbet, det er dybt problematisk.
Min oplevelse af forløbet er følgende:
Det interview, der udløste stormen på Bettina, hørte jeg om morgenen den 18. april.
Det var en meget nuanceret og reﬂekterende
udtalelse om mulighederne for at indføre en
ydelse, der svarede til SU, fremfor kontanthjælp til uddannelsesparate unge under 30
år. Bettina anførte, at nogle måske havde
brug for et kærligt spark og understregede
stærkt, at den gruppe der kunne komme på
tale, skulle være uden andre problemer end
arbejdsløshed. I løbet af dagen blev udtalelsen i medierne reduceret til, at DS gik ind for
nedsat kontanthjælp for unge under 30 år.

Det var et studie i pressemanipulation. Ingen
forbehold!
Dagen efter følte otte af hovedbestyrelsens
14 medlemmer for at undsige deres formand,
der var i Australien. I min optik kalder jeg det
et mistillidsvotum.
Da jeg hørte om udtalelsen fra de otte,
reagerede jeg med en mail til hele HB. Jeg
spurgte blandt andet, om de virkelig havde
hørt Bettinas udtalelser, efterlyste kommentarer til medieforløbet og udtrykte bekymring for, at ﬂertallet i HB var blevet fanget i
mediernes spin. Jeg skrev: “Er det her starten
på at vælte Bettina? For mig ser det sådan
ud. Tænk jer grundigt om! Majbrit Berlau
svarede, at der ikke var forsøg på at vælte
Bettina, men at Bettina havde udtalt sig, selv
om hun vidste, at der ikke var opbakning til
hendes holdning i HB.
Det er der åbenbart forskellig opfattelse

Hvorfor denne iscenesættelse?
Det kom som en overraskelse, da Bettina meddelte, hun ikke ville genopstille som formand, ikke mindst så kort
tid før opstillingsfristen af kandidater
til Dansk Socialrådgiverforenings
centrale politiske organ udløber.
At hun har truffet en velovervejet
beslutning, har jeg stor respekt for,
men respekten forsvinder, når hun,
for at iscenesætte sig selv, hænger
den øvrige hovedbestyrelse ud foran
offentligheden og specielt i Socialrådgiveren nr. 12, samtidig med at hun
kritiserer strukturen i DS. Til gengæld
er jeg glad for hendes ros af sekretariatet.
Bettina er igennem årene og specielt
i den sidste uge blevet rost for sit
arbejde og sin dygtighed, som heller
ikke står til diskussion; men der er
også formandsopgaver, hun ikke har
påtaget sig, men i stedet været dygtig
til at uddelegere til dem, der vidste
mere om området end hende selv. Her
tænker jeg eksempelvis på bestyrel22 SOCIALRÅDGIVEREN 13 I 2012

af, og hvordan takles så en sådan uenighed?
I pressen eller internt? Et er at HB er uenig,
men en uenighed skal da drøftes grundigt
internt, inden man går ud med bål og brand til
pressen! Det var et meget uskønt og uværdigt
forløb, I præsterede.
Så Mads Bilstrup, Anne Jørgensen, Susanne
Lyngsø, Rasmus Balslev, Louise Kristiansen,
Berit Wolff, Trine Quist og Majbrit Berlau, ﬁk
I det ønskede resultat? Bettina har beklaget,
at hun var for hurtig ude i forhold til baglandet. Hvad har I gjort?
Jeg sidder og er forstemt og håber, at der
er mange, der vil stille jer til ansvar for jeres
handlinger!
Anne Petersen

Indlægget er forkortet.
Det kan læses i sin fulde længde på
www.socialrdg.dk/socialraadgiveren

May the best (wo)man win……

sesposten i PKA, hvor jeg i stedet er
taknemmelig for at sidde sammen med
Søren Andersen.
Bettina er ikke direktør for en stor
privat koncern, hun er valgt af medlemmerne i DS til at være formand for
en demokratisk fagpolitisk organisation, hvor hendes fornemste opgave
som formand er at samle frem for
at sprede. Hvor man som formand
ikke skal udtale sig, hvis man ikke
har hovedbestyrelsen bag sig, men i
stedet må forholde sig loyalt til trufne
beslutninger, uanset om man er uenig
eller ej.
Vi har før haft dygtige formænd i
DS. Det får vi også igen. Vi får også en
næstformand samt en hovedbestyrelse, der fortsat vil være med til at
sætte den socialpolitiske og beskæftigelsespolitiske dagsorden, for vi
vil fortsat bevare vores nuværende
aftryk i samfundsdebatten.

Det er med MEGET stor beklagelse, at jeg erfarer, at
Bettina Post holder som formand!
Jeg er helt enig med den afgående formand i, at vi
skal være en partipolitisk uafhængig fagforening
selvfølgelig med socialt engagement. Hvis der er nogen i hovedbestyrelsen, der politiserer, bør de gå ind i
diverse partier og blive politikere.
Det er jo netop dette faglige upolitiske fundament,
der har givet os den respekt som fagforening, som
vi for første gang nogensinde har haft. Vi er blevet
spurgt, og vi er blevet hørt for første gang i de 36 år,
jeg kan huske tilbage. Til dette skal lægges, at Bettina
Post har den gennemslagskraft i medierne, der skal
til. Uden at forklejne tidligere formænd har de ikke
haft den samme gennemslagskraft og evnen til at tale
pænt og afdæmpet om nok så alvorlige ting.
Jeg har været stolt af at være socialrådgiver, når
Bettina tonede frem på skærmen og i andre medier.
Hun har også ret i, at en formand skal kunne udtale sig,
når medierne spørger. Det kan ikke nytte, at der først
skal holdes diverse ”afstemningsmøder.”
Så vi har virkelig en udfordring i foreningen for at ﬁnde
en ny formand med samme holdninger og gennemslagskraft. Hvem har vi, der kan opfylde begge krav?

Susanne Grove

Anna-Grethe Dahl, socialrådgiver
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Majbrit Berlau som ny formand - ja tak!
Det er hårde tider i kommunerne i øjeblikket
eller rettere de seneste år og desværre også
kommende år. Jeg er fællestillidsrepræsentant i Odense kommune, en stor klub med
knap 450 socialrådgivere. De store nedskæringer har betydet alt for mange fyringer,
og dette har medført et arbejdsmiljø, hvor
socialrådgiverne bliver presset mere og mere
og i dag må jonglere sig til tid, tid til at lave et
godt stykke socialfagligt arbejde.
I øjeblikket har vi fem arbejdstilsynssager
i kommunen, og fra min post står man på det
nærmeste magtesløst og ser til, at kollegaer

må gå hjem, i nogen tilfælde langtidssygemeldes og aldrig vender tilbage til det job, de
elskede.
Tonen er blevet skarpere og kollegaerne føler et konstant pres fra både ledelse, borgere
og ens eget ønske om, at kunne levere et godt
stykke arbejde, som vi kan være tilfredse med
når vi går hjem. Vi er nødt til at få de sagstal
ned, så vi igen kan få tid til at gøre det, vi er
uddannet til.
Jeg ved, at Majbrit Berlau vil arbejde for
en stærk fagforening, en fagforening for
medlemmerne, hvor medlemmernes arbejds-

Åbent brev til beskæftigelsesminister
Mette Frederiksen
Aftalen om ﬂeksjob og førtidspensions overordnede mål er at fastholde
ﬂere borgere på arbejdsmarkedet og at udsluse ﬂere unge med nedsat
arbejdsevne på arbejdsmarkedet. Målet er også at spare 1,9 milliarder
kroner i 2020. Som socialrådgiver med 18 års erfaring inden for arbejdsmarkedsområdet – og som socialdemokrat – ser jeg mange problemer i
aftalen.
Adgangen til førtidspension begrænses, idet personer under 40 år som
udgangspunkt ikke skal have førtidspension. De skal i stedet have et såkaldt ressourceforløb, der kan vare ét til fem år ad gangen. Forsørgelsen
for borgeren under ressourceforløb vil være en kontanthjælpslignende
ydelse på pt. 10.335 kroner per måned før skat, eller sygedagpenge i en
periode, hvis betingelserne for dagpenge er opfyldt.
Aftalen gælder borgere i alderen 18–40 år. Der står ikke noget i aftalen
om, hvor mange ressourceforløb borgeren skal have, inden der skal træffes en afgørelse om for eksempel ﬂeksjob eller førtidspension. Man kan
principielt forestille sig en borger være i ressourceforløb i 22 år.

Flere spørgsmål
Hvordan vil ministeren sikre, at borgeren ikke blot bliver langtidsparkeret på en lav ydelse svarende til kontanthjælpen?
Hvor skal man ﬁnde de mange nye arbejdspladser? I forvejen er cirka
hver fjerde ﬂeksjobber ledig.
Der er en “kattelem” i aftalen. Personer, der er meget syge, skal stadig have førtidspension også selv om de er under 40 år. Hvor syg skal
man være, og hvilken retssikkerhed har borgeren?
For ﬂeksjobberne indeholder aftalen i øvrigt også betydelige økonomiske forringelser. De skal ikke længere have en fuld løn, men kun løn
for den tid, de arbejder, plus supplement fra det offentlige svarende til
98 procent af højeste dagpengesats.
Hvordan skal denne aftale tolkes? Går aftalen først og fremmest ud
på at spare? Eller er aftalen udtryk for reel omsorg/omtanke for de
svage i vores samfund? Hvis det sidste er tilfældet, hvordan sikrer
man sig så, at loven vil blive administreret på socialt forsvarlig vis?
Hvordan kan man som socialdemokrat indgå en sådan aftale med en
række borgerlige partier uden at sikre sig mod vilkårlighed ude i den
kommunale virkelighed?
Kjeld Jensen

vilkår vil have stor bevågenhed, og at vi igen
skal ﬁnde arbejdsglæden. Ift. de kommende
overenskomstforhandlinger er det vigtigt, at
vi tænker ud af posen og ﬁnder nye veje til en
god overenskomst, til trods for den elendige
økonomi i kommunerne. Jeg tror, at Majbrit
Berlau med vores opbakning og hjælp kan
løfte den opgave. Så støtten til hendes opstilling som formand for Dansk Socialrådgiverforening, den har hun hermed fået.
Berit Wolff, fællestillidsrepræsentant
for socialrådgiverne i Odense kommune.

Bettina bliv på din post!
I de 35 år jeg har været socialrådgiver, er
faget aldrig blevet bedre tegnet end af dig.
Du formår på en enkel og indtrængende
måde at proﬁlere foreningen, samtidig med
du fortolker lovgivning i medierne.
Dermed sættes der spørgsmål ved virkningen af regler der skurrer.
Du er på en udsat post. Det er en formands
lod, og du forvalter den fremragende.
Derfor bliv på din post.
Venlig hilsen
Søren Olaf Bjarnø, medlem nr. 1643

Landet i en komisk situation
Som tidligere medlem af Landsklubben for ansatte i Kriminalforsorgen var jeg for snart mange år
siden med til at få forhandlingsretten for hovedparten af socialrådgiverne over til Dansk Socialrådgiverforening. Kun enkelte områder blev
i Kriminalforsorgsforeningen, men
der blev i DS ikke lagt skjul på, at
forventningen var, at alle socialrådgiverne på sigt blev samlet i samme
fagforening.
Nu er jeg kommet i den næsten
komiske situation, at jeg er havnet
i en ansættelse, som gør, at mine
lønforhandlinger skal varetages af
Kriminalforsorgsforeningen – alene
fordi jeg oprindelig er tjenestemandsansat. Jeg har uden held haft
løbende kontakt med DS, som har
udtrykt stort ønske om både at
hjælpe mig i de konkrete forhandlinger og i forhold til forhandlings-

retten. Men hvert år har beskeden
kort før forhandlingen været, at der
desværre ikke var noget at gøre.
Det har i praksis betydet, at min løn
ikke er blevet reelt forhandlet i de
sidste tre år. Da jeg ikke er medlem
af Kriminalforsorgsforeningen,
har jeg ingen indﬂydelse på deres
politik og handlen, og de har ikke
vist interesse for at hjælpe mig. Jeg
ønsker for alt i verden ikke at skifte
fagforening, da jeg er stor tilhænger af den faglige tilknytning.
Kriminalforsorgen arbejder i disse
år på at blive bedre til at tænke på
tværs af ”siloerne” i systemet, og
alene af den grund håber jeg, at DS
nu får gjort arbejdet færdigt og får
alle socialrådgivere samlet - uanset
hvor de er ansat og uagtet deres
oprindelige ansættelsesform.
Nete Jørgensen, projektmedarbejder
SOCIALRÅDGIVEREN 13 I 2012 23

Hovedbestyrelse afviser
at være ideologisk
Det kommer bag på Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse, at formand Bettina Post
har valgt ikke at genopstille. Også hendes udlægning af, at foreningen skulle være blevet mere
ideologisk, undrer bestyrelsesmedlemmerne.
TEKST IDA SKYTTE

Det var med stor forundring, at hovedbestyrelsesmedlemmerne i Dansk Socialrådgiverforening ﬁk beskeden om, at formand Bettina
Post ikke genopstiller ved valget til november.
I en fælles udtalelse fra samtlige hovedbestyrelsesmedlemmer undtagen forretningsudvalget lyder det:
– Bettina Post har ydet en kæmpe indsats
for foreningen, faget og den enkelte socialrådgiver. Hun har fået sat yderligere fokus på
socialrådgiverområdet og har sammen med
foreningens medlemmer og ansatte fået sat
store aftryk i den socialpolitiske debat, som
har sat en ny dagsorden i de socialpolitiske
diskussioner. Det vil vi gerne takke hende for.

Ikke ideologisk
Til gengæld er opbakningen knap så stor, når
det gælder den afgående formands syn på,
at der skulle være sket et skift i foreningen i

retning af at være blevet mere ideologisk. Et
sådan skifte kan hovedbestyrelsesmedlemmerne på ingen måde genkende.
– Den fortolkning kommer helt bag på os,
og vi forstår slet ikke, hvad hun mener med,
at der er ideologisk tilgang til socialpolitikken i hovedbestyrelsen. Vi har socialfaglige
diskussioner på baggrund af vores viden,
vores erfaringer og vores medlemmers
erfaringer, og det har vi haft i samtlige otte år
med hende, siger hovedbestyrelsesmedlem
Susanne Lyngsø.

En svipser
Bettina Post har i forbindelse med sin beslutning om at stoppe forklaret, at forårets
omdiskuterede sag om kontanthjælp til unge
under 30 år, varslede en ny politisk virkelig i foreningen, som hun ikke kan se selv i.
Dengang undsagde ﬂere hovedbestyrelses-

medlemmer offentligt formandens forslag om
at halvere kontanthjælpen til unge uddannelsesparate, og efterfølgende blev der på
et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde
vedtaget en ny politik på området.
– Den sag var en svipser, hvor hun var for
hurtigt ude uden at drøfte det med hovedbestyrelsen. Hun er formand for en forening og
ikke direktør, så hun repræsenterer de mennesker, der har valgt hende. Hun har haft stor
frihed, men der er en grænse, når det gælder
afgørende nye tiltag, som selvfølgelig drøftes
i hovedbestyrelsen. Sådan plejer det også at
foregå lige på nær den svipser, siger Susanne
Lyngsø.
Med Bettina Posts beslutning om ikke at
genopstille, er både posten som formand og
næstformand ledige. Fristen for at melde sig
som kandidat til en af de to poster udløber
10. september. A
is@socialrdg.dk

Livlig facebookdebat om Bettina Posts afgang
Det har vakt stor opsigt, at Dansk Socialrådgiverforenings formand, Bettina Post, har valgt at stoppe.
Både i de landsdækkende og lokale medier – og ikke mindst på foreningens egen Facebookproﬁl.
TEKST IDA SKYTTE

“En rigtig dårlig nyhed”. Reaktionerne myldrede ind, da Bettina Posts afgang som formand
for Dansk Socialrådgiverforening blev meldt
ud på Facebook.
“Æv da skal det lyde herfra. Du har om nogen
bragt vores fag på forsiderne med en konkret
og upolitisk tilgang til de mange sociale
problemer, der er i Danmark, uanset hvilken
politik, der føres fra Christiansborg,” skrev en.

“Lukker døren hårdt”
En af grundene til den store mediebevågenhed
var, at Bettina Post med nyheden om sin afgang
luftede sin utilfredshed med, at foreningen i
hendes øjne er blevet mere ideologisk – blandt
andet i sagen om kontanthjælp til unge under
30 år, hvor dele af hovedbestyrelsen undsagde
hende offentligt. Også den afskedssalut blev
kommenteret ivrigt på Facebook:
“Formanden er ansvarlig overfor hovedbe24 SOCIALRÅDGIVEREN 13 I 2012

styrelsen, og når formanden kommer med
en udmelding, hovedbestyrelsen ikke er enig
i, så har hovedbestyrelsen pligt til at gøre
opmærksom på dette. Så derfor forekommer
Bettinas udmelding om sin afgang at være et
uigennemtænkt ”tak for sidst”, og er ikke til
gavn for DS. Jeg synes, det er ærgerligt, at en
dygtig socialrådgiverformand og en ekstremt
god kommunikator vælger at gå på den måde.”
En anden forstod begrundelsen:
“Det er en sorgens dag i dag. Men når det
ikke kan være anderledes, er det en ﬂot exit,
og alle kan høre smækket. Ville ønske, at
hovedbestyrelsen kunne tage det med oprejst
pande i stedet for at tage til genmæle med
diverse udmeldinger.”

“Hun har været en eminent formand, som har
været i stand til at tegne et billede af socialrådgiverforeningen, så vi endelig har kunnet
møde verden med agtelse for vores fag. Det
bliver meget svært – hvis ikke umuligt – at
ﬁnde en, der kan gøre hende det efter. Jeg har
fuld forståelse for hendes valg, men håber, at
det giver stof til eftertanke for, hvordan vi vil
agere indbyrdes i fremtiden,” skrev en.
Langt de ﬂeste ærgrer sig over afgangen,
mens andre ser frem til forandring:
“Jeg håber, at vores nye formand vil være
mere reformkritisk!! Og ikke udtale sig før
baglandet er indforstået”.
Der er frist for opstillingsgrundlag den 10.
september. A
is@socialrdg.dk

Hvad nu?

Du kan læse alle kommentarerne til afgangen
og foreningens fremtid på vores facebookprofil.

Mange gør sig desuden tanker om, hvad der nu
vil ske med næstformands- og formandsposten.

REGIONSLEDER
AF ANNE JØRGENSEN, FORMAND REGION SYD

Valg af politikere i en demokratisk fagforening
Valget til de politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening er blevet unødigt spændende med Bettinas exit i pressen mindre end en
måned før deadline for opstilling. Det gavner
hverken DS eller fagbevægelsen.
Debat og kritik er dejligt og nødvendigt
og giver klarhed over mandat og retning for
de fagpolitiske meldinger, som DS arbejder
efter og melder ud i omverdenen. Som valgt
politiker står man i spidsen for medlemmerne,
og i DS får man sit politiske mandat i de demokratiske fora: regionsbestyrelserne, hovedbestyrelsen og repræsentantskabet. Det er
derfor ikke altid, at beslutningerne bliver som
man selv ønsker, men det er jo netop vilkårene
i en fagforening og i demokratiet. Her kan man
ikke være privatpraktiserende politiker.
I DS har vi faggrupperne, der bidrager med
deres store speciﬁkke viden inden for deres
områder, og som sammen med vores faglige
konsulenter sikrer, at DS-politikere træffer

fagligt funderede beslutninger. Kritikken og
diskussionen om DS og fremtiden, synes jeg,
er bedst at tage internt frem for i pressen.
Socialrådgivere spænder lige så bredt politisk
som resten af befolkningen, og det er en nedvurdering af medlemmerne i hovedbestyrelsen, hvis man, som det antydes, tror, at de vil
lade sig spænde for andet end en demokratisk
bred fagpolitisk vogn.
Jeg synes, at Bettina som formand har været
en super socialpolitisk debattør, der i den grad
har fået DS’ socialpolitiske holdninger frem i
medierne. Stor tak for indsatsen. Jeg er sikker
på, at Bettina får et nyt job, hvor talenterne
kan bruges.
Vi skal nu have ny formand og ny næstformand samtidig. Det er ikke en ønskesituation,
men heldigvis har vi mange dygtige socialrådgivere, der gerne vil engagere sig og tør tage
de fagpolitiske debatter og beslutninger.
Jeg ser frem til, at den kommende udvidede

hovedbestyrelse kan styre os videre. Dejligt
er det, at Majbrit Berlau har valgt at opstille
som formand i stedet for næstformand. Med
sin erfaring som formand i Region Øst og som
hovedbestyrelsesmedlem har Majbrit den
nødvendige fagpolitiske erfaring og personlige
pondus til at være formand for socialrådgiverne. Majbrit har stor erfaring med at begå
sig i pressen, føre overenskomstforhandlinger,
holde medlemsmøder på arbejdspladser og hun
har et stort netværk til andre faglige organisationer. Jeg vil varmt anbefale Majbrit som
formand.
Jeg håber, at mange vil stille op til de politiske poster i DS. Husk at følge med i, hvem der
kandiderer, og se opstillingsgrundlag og debat i
Socialrådgiveren og på socialrdg.dk/valg2012.
Og kom og se girafferne ved valgmøderne.
Godt valg!
anj@socialrdg.dk

Mindeord
EN INTELLEKTUEL GIGANT
Tine Egelund har været en del af min faglighed lige siden studietiden i
midten af ﬁrserne. Allerede dengang stod Tines navn på omslaget på
bøgerne i det vigtigste fag, vi havde. Det som for min generation af
socialrådgivere hed “teori og metode”. Faget hvor vi skulle kombinere
det, som vi kunne læse os til med det, som vi kunne tænke os til.
En af socialrådgiverfagets store fadæser har i mine øjne været, at
vi i mange år bedyrede, at vores erfaringer og viden er intuitiv. At det
faktum, at vi arbejder med mennesker, betyder, at vores arbejde ikke
kan dokumenteres og generaliseres i en forskningsmæssig kontekst.
Den påstand brugte Tine sit arbejdsliv på at mane i jorden, og hendes
bestræbelser på at øge mængden af det, vi kunne læse os frem til har
haft uvurderlig betydning for vores faglighed og muligheden for at
påstå den. Det forskningsmæssige belæg er helt nødvendigt i en praktisk virkelighed, som kræver stadig stærkere argumenter og stadig

klarere resultater for stadig færre midler. Vi skylder Tine stor tak.
En af kollegerne fra Stockholm Universitet, hvor Tine var adjungeret
professor, skriver det meget præcist i sine mindeord;
– Tine var troligen den i bred mening mest briljanta forskaren
i socialt arbete vi hade i Norden. Ingen kan matcha hennes unika
kombination av klassisk och teoretisk bildning, avancerade metodologiska kunskaper i såväl kvalitativ som kvantitativ analys och en
utomordentligt skarp analytisk förmåga. Lägg sedan till att hon var
en enstående skribent och mer produktiv än de ﬂesta. Hon är faktiskt
oersättlig, en intellektuell gigant.
Det er et kæmpe tab for det sociale arbejde, at Tine ikke længere
er iblandt os. Jeg har vanskeligt ved at få øje på, hvem der skal løfte
arven. Æret være Tine Egelunds minde.
Bettina Post
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Redigeret af Birgit Barfoed, bb@socialrdg.dk

FAGGRUPPEN REVALIDERING

FAGGRUPPEN STOFMISBRUG

TEMADAG

Farvel til egofesten,
fokus på fagligheden

Vilde problemer
– vilde løsninger

Revalidering i ressourceforløbene?

Faggruppen Revalidering inviterer alle medlemmer af DS til en temadag med
• Emilia van Hauen, som vil få os til at fokusere mere på fællesskaber, og til at koncentrere os mere om “hvad bidrager jeg med?”
end “hvem er jeg?”, og
• Ea Lundsteen vil introducere os til Krydspres-Knuseren. Når du får knust krydspresset, får du mulighed for at bevare arbejdsglæde og høj faglighed, samtidig med at du
skaber balance mellem arbejdsliv og fritid.
Det sker 8. november på Lumbyvej 11, Odense
C. Deltagelse er gratis.
Læs mere på socialrdg.dk/faggrupper

Det er væsentligt, at vi forholder os offensivt
til de problemstillinger, som opstår, når vi i
behandlingen af stofbrugere bliver bedt om at
indsamle en masse oplysninger. Samtidig vil
vi også gerne kunne være med til, at socialrådgivere kan give et bud på, hvordan vi laver
kvalitetssikring af behandlingstilbuddene.
Kom og blive klogere 9. oktober kl. 9.30-16
på University College Lillebælt i Odense hvor
Nina von Hielmcrone, lektor, Juridisk Institut,
Aalborg holder oplæg om indsamlingen af oplysninger og Bente Bjørnholdt, lektor, Institut
for Statskundskab, Aalborg kaster et kritisk
blik på kvalitetssikring.
Gratis for medlemmer af DS. Læs mere på
faggruppens hjemmeside på socialrdg.dk/
faggrupper og tilmeld dig senest 1. oktober
til dl@motivationshuset.dk. Skriv temadag i
emnefeltet.

Lægger rehabilitering noget til den revalidering, vi altid har lavet, indfases revalidering
i ressourceforløbene? Faggruppen Revalidering inviterer til temadag 2. oktober på
Lumbyvej 11 i Odense.
Stig Langvad, formand for Dansk Handicaporganisationer og professor og socialoverlæge Claus Vinther Nielsen kommer med
oplæg til en inspirerede dag om, hvordan vi
sikrer, at revalidering bliver en naturlig del af
den helhedsorienterede indsats, og hvordan
du kan være med til at præge udmøntningen
af den nye lov.
Læs detaljeret program på faggruppens hjemmeside på socialrdg.dk/faggrupper. Tilmelding senest 20. september til hpo.poulsen@
ofir.dk med oplysning om navn, arbejdssted,
mail adresse og telefon nr. og medlems nr. på
alle som skal tilmeldes.
Det er gratis for alle medlemmer af Dansk
Socialrådgiverforening at deltage.

GENERALFORSAMLING

Region Hovedstaden
Da Region Hovedstaden pr. 1. januar 2013
bliver ét ansættelsesområde foreslås det, at
den nuværende klub, som kun dækker Region
Hovedstaden Psykiatri, nedlægges og at
der stiftes en klub, som dækker hele Region
Hovedstaden.
Socialrådgivere i Region Hovedstaden Psykiatri indkaldes derfor til generalforsamling
og alle socialrådgivere i Region Hovedstaden
indkaldes til stiftende generalforsamling (alle
er dog velkomne til at deltage hele dagen): 17.
september kl. 16.30 til 21 hos Dansk Socialrådgiverforening, Toldbodgade 19 b, baghuset, København K. Direktør i Region Hovedstaden Psykiatri Martin Lund holder oplæg
om socialrådgiverens fremtidige opgaver for
Region Hovedstaden Psykiatri og regionsformand Majbrit Berlau giver en ny socialpolitisk
fortælling om rehabilitering.
Læs mere på socialrdg.dk/oest
Eventuelle forslag skal sendes til
laura.lauritsen@regionh.dk senest den 7. september. Tilmelding af hensyn til traktementet
til samme adresse senest 12. september
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BLIV BEDRE TIL AT SÆLGE

Selvstændige
socialrådgivere
Et løbende fokus på salg og på fremtidige
opgaver er et must som selvstændig. For
at blive inspireret til disse opgaver på en
helt anden måde, har vi allieret os med www.
kommunikermer.nu, som har strikket et
arrangement sammen, som man ikke ville
kunne opdrive andre steder. Det er målrettet
speciﬁkt til selvstændige socialrådgivere, og
de vil interviewe nogle af vores kunder som
udgangspunkt for dagen. Vi skal se videoer,
arbejde med Forumteater – og efter dagen får
deltagerne en “redskabsfolder” ... og måske
vi også får inspiration undervejs til nogle nye
metoder.
Temadag 5. oktober i København, pris 650 kroner. Læs mere på socialrdg.dk/selvstaendig

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 konsulent 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

DS:NU

DS-KALENDER
GENERALFORSAMLING

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

Faggruppen Stofmisbrug
Faggruppen holder generalforsamling
9. oktober kl. 15-16 på
University College Lillebælt i Odense.
Dagsorden ifølge lovene.

10.-11. SEPTEMBER, KORSØR
Faggruppen Tortur og traume holder temadage
med socialpolitisk og –retligt overblik.
11. SEPTEMBER, NORD/AALBORG
Fyraftensmøde om socialt arbejde set i socialpsykologisk kontekst.

Individuelle socialpædagogiske løsninger

¾IOWMFMPMXIXSKL NJEKPMKLIHXMPQIRRIWOIVQIH
særlig komplekse problemstillinger.

12. SEPTEMBER, NORD/AALBORG
13. SEPTEMBER, NORD/AARHUS
Møde med Lisbeth Zornig, som fortæller om sin
opvækst i underdanmark
20.-21. SEPTEMBER, VEJLE
Faggruppen Psykiatri holder konference med
fokus på psykisk syge og sårbare unge.
24. SEPTEMBER, SYD/FREDERICIA
Fyraftensmøde med Hanne Reintoft om
udviklingen af socialpolitikken i Danmark - med
efterfølgende middag.

Vi sikrer
et involverende
og dokumenteret
udviklingsforløb.

SUF

2. OKTOBER, ODENSE
Indfases revalidering i ressoureforløbene?
Oplæg ved professor og socialoverlæge Claus
Vinther Nielsen og Stig Langvad, Danske Handicaporganisationer.
5. OKTOBER, REGION NORD
5. OKTOBER, REGION SYD
6. OKTOBER, REGION ØST
Generalforsamling. Kom og få indﬂydelse på
regionens arbejde og vælg delegerede til Repræsentantskabsmødet.
11. OKTOBER, VIDEBÆK
Fagbevægelsens socialrådgivere holder generalforsamling.

Den Sociale Udviklingsfond

8619 2800

www.suf.dk
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Psykiatrivejleder
EFTERUDDANNELSE I RÅDGIVNING
AF PSYKISK SÅRBARE OG SYGE
NYT: SAMTALETRÆNING MED
PROFESSIONELLE
SKUESPILLERE

Uddannelsen henvender sig til dig, der rådgiver psykisk sårbare
og syge mennesker i forhold til arbejde eller uddannelse, fx som
socialrådgiver, jobkonsulent eller sagsbehandler.
På uddannelsen får du viden om de forskellige psykiske sygdomme
som fx depression og angst. Derudover får du konkrete redskaber
til, hvordan du bedst håndterer rådgivningen, herunder hvilke
hensyn du skal tage og hvordan du kan stille krav.
Med udgangspunkt i konkrete cases vil der være fokus på træning
af samtalen, blandt andet med brug af professionelle skuespillere.
Efteruddannelsen består af fem moduler af to dage (10 dage i alt).
Uddannelsen afholdes i København med start i november 2012.
Ved tilmelding inden d. 15. september 2012 er prisen 26.500 kr.
eksklusiv moms, inklusiv forplejning, undervisningsmateriale og
bøger. Herefter er prisen 31.500 kr. eksklusiv moms.
Læs mere på www.warn.nu. Du er også velkommen til at kontakte
Birgitte Wärn på telefon 61 69 00 22 eller mail info@warn.nu
Uddannelsen til Psykiatrivejleder er oprindeligt udviklet og afholdt
i samarbejde med Psykiatrifondens Erhvervspsykiatriske Center og
har været omtalt i bl.a. Socialrådgiveren.

“Jeg oplevede, at mange samtaler med psykisk syge borgere
gik skævt i forhold til den plan, jeg havde. Den øgede indsigt
og opmærksomhed betyder, at jeg nu har nogle redskaber til at
ændre kurs, når det ikke fungerer. Generelt har borgere nemmere
og mindre konﬂiktfyldte forløb hos mig i dag og mange kommer
hurtigere og bedre videre. Min arbejdsglæde og faglighed er helt
klart styrket” Socialrådgiver Mette Rasmussen om sit udbytte af
efteruddannelsen bragt i Socialrådgiveren
Wärn Kompetenceudvikling . Overgaden Neden Vandet 45, 5. sal . 1414 København K . Tlf. 61 69 00 22 . info@warn.nu . www.warn.nu
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UNDERVISER
Birgitte Wärn er cand.
mag. i dansk og psykologi,
indehaver af Wärn
Kompetenceudvikling
og forfatter til ﬂere
erhvervshåndbøger,
blandt andre ”Når psyken
strejker” og ”Kort og
godt om stress”. Birgitte
Wärn har mange års
erfaring som underviser
af rådgivere og ledere i
samtaleteknikker, herunder
kommunikation med
psykisk sårbare og syge.
Derudover har hun selv
erfaring med rådgivning
af psykisk sårbare ledige
fra en tidligere ansættelse
som jobkonsulent.

STUIKDRIINEG
FORS

2012

Med en Studieforsikring hos Bauta
er du sikret til lav pris
Studieforsikringen omfatter:

Flere fordele:

tIndboforsikringSBCBU
t3FKTFGPSTJLSJOH7FSEFOSBCBU
tUlykkesforsikringSBCBU

t)BSEVFO4UVEJFGPSTJLSJOHIPTPT

LBOEVGÌ
TUVEJFSBCBUQÌ#JM .PUPSDZLFM
PH,OBMMFSUGPSTJLSJOH
t4QBSWFEBUCFUBMFÏOHBOHPNÌSFU

4UVEJFGPSTJLSJOHFOLPTUFSNFMMFNPHLSQSLWBSUBM JOEFLT BMUFGUFS IWPSJMBOEFUEVCPS

BAUTA FORSIKRING

www.bauta.dk · Tlf.: 33 15 15 45
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RESOLUTIONS
SIKKERHEDSPLANER OG ARBEJDE MED
FAMILIEN HVOR OVERGREB BENÆGTES

Få redskaber til at mestre livets udfordringer

SEMINAR MED
Bo- og undervisningstilbud

Susie Essex

Nygård er et Bo- og undervisningstilbud til unge og voksne, som har brug
for at komme videre med deres liv.
Vi tilbyder hjælp og støtte samt undervisning ved:
s
$EPRESSION
s
04$3 OG ANDEN STRESSRELATERET LIDELSE
s
!$($
s
/#$ OG ANDRE ANGSTLIDELSER

København d. 19.-20. november 2012
OBS: Næste etårige uddannelsesforløb starter i
København d. 14. januar 2013

Vi giver redskaber til at:
s
OVERVINDE FRYGT OG ANGST
s
LYTTE TIL KROPPENS SIGNALER
s
GRE NEGATIVE TANKER TIL POSITIVE TANKER
s
MESTRE LIVETS UDFORDRINGER POSITIVT
s
SKABE ET BEDRE LIV

Nærmere oplysninger:
www.solutionfocus.dk • Solution • Pile Allé 6 • 2840 Holte
Telefon 45 87 40 35 • solution@solutionfocus.dk

6I ARBEJDER UD FRA RECOVERYTANKEN OG UNDERVISER I KOGNITIV PSYKOLOGI
MINDFULNESS PSYKOEDKATION MM
.YGÌRD HAR OGSÌ EN 3ANSETERAPIHAVE SOM BRUGES I DEN DAGLIGE
undervisning.
Få yderligere oplysninger hos daglig leder Anja Smaakjær
Botilbud Nygård, Fårdrupvej 11, 4200 Slagelse,
tlf. 4051 3803, info@botilbudnygaard.dk, www.botilbudnygaard.dk

L Ø S N I N G S F O K U S E R E D E S A M TA L E R S I D E N 19 9 9

NARRATIVE PERSPEKTIVER
annesaxtorph@gmail.com

TLF 22 16 00 65

Bevidning

:RUNVKRS2NW.¡EHQKDYQ3ULV
%HYLGQLQJJHQQHPJnVWHRULSUDNVLV¡YHOVHU,QWHUYLHZDIYLGQHUIRUW OOLQJHUEHULJHURJ
IOHWWHU¡MHEOLNNHDIEnQGDIHUIDULQJHUUHODWLRQHURJLGHQWLWHWVELOOHGHU

1DUUDWLY6XSHUYLVLRQVJUXSSHDXWRULVDWLRQ

)RUO¡EGDJH6WDUW1RY.EK3ULVUDEDWYIUDVDPDUE
.U\GVIHOWIRULGHHUHUIDULQJHURJIDJOLJNODUKHGRYHUHJHWUHSHUWRLUHVDPWXGYLNOLQJ
NRQNUHWHDQYHQGHOLJHI UGLJKHGHUVRP¶QDUUDWLYO\WQLQJ·RJVS¡UJVPnOVSURGXNWLRQ
%HYLGQLQJGYVY UGV WWHOVHDIVXSHUYLVDQGHQLJHQIRUW OOLQJHQDIULJHUHI UGLJKHGHUL
UHODWLRQWLODUEHMGVRSJDYHQ

1DUUDWLYH%¡UQHJUXSSHU

:RUNVKRSGDJH 1RY.¡EHQKDYQ3ULV
%¡UQHJUXSSHU´OLYHWVIRUJUHQLQJHUµEHW\GQLQJVIXOGHDQGUHQ UY UI UGLJKHGHURJ
PHVWULQJDIVNLOWHIDPLOLHURJVRUJ%¡UQHEHYLGQLQJIOHWWHUYLJWLJHHUIDULQJHUIRUEDUQHW
8QGHUYLVHU$QQH6D[WRUSK
:RUNVKRSGDJH 2NW.¡EHQKDYQ3ULV
%¡UQHJUXSSHU´EHY JHOVHURJWHJQLQJHUµYLJWLJHEHW\GQDQGUHI UGLJKHGHU
PHVWULQJRJWULYVHO%¡UQHEHYLGQLQJIOHWWHUYLJWLJHHUIDULQJHU$QYHQGHOVHDIOHJWHJ
QLQJHURJILJXUHULJUXSSHDUEHMGHW8QGHUYLVHUH7ULQH0DULH0DGVHQ $QQH6D[WRUSK

1DUUDWLYH%¡UQHVDPWDOH

:RUNVKRSGDJH $SULO.¡EHQKDYQ3ULV
)RNXVSnEDUQHWWDOHRJO\WWHWUDGLWLRQHQIRUDWNRQVXOWHUHEDUQHWRJLQYROYHUHIRU O
GUHQHLGHYLJWLJHDQGUHEHVNULYHOVHUDIRJRPEDUQHWIRUDWPRGVWnXQXDQFHUHGH
GLDJQRVWLVNHIRUVWnHOVHUGHUHQW\GLJWIDVWOnVHUEDUQHWLHQNULWLVNQHJDWLYSRVLWLRQ

Narrativ Familieterapi

:RUNVKRSGDJH 0DM.¡EHQKDYQ3ULV
+YRUGDQWDOHLGHWDOMHQPHGKHOHIDPLOLHQRPNULQJGHUHV´YLµIRUW OOLQJHURJYDQV
NHOLJKHGHU"0HGIRNXVSnEHVNULYHOVHUQHVRPJLYHVRJPRGWDJHVLIWEHW\GQLQJHQIRU
VHOYRSIDWWHOVHQKRVGHQHQNHOWH
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1DUUDWLY7Y UIDJOLJnU EDVLVnUHW 

1DUUDWLY8GGnUHWGDJH6WDUW -DQ.EK3ULV
PRPV UDEDWYIOIUDVDPPHDUESODGV 
,QWURGXNWLRQWLOEHJUHEHURJWHRULHUWLONQ\WWHWWLO¶V\VWHPLVN·SRVWVWUXNWXUDOLVWLVNRJ
QDUUDWLYW QNQLQJ.XQGVNDEHULVDPWDOHQPHGERUJHUHQQHWY UNVP¡GHURJWY UID
JOLJWGDJOLJWVDPDUEHMGH8QGHUYLVHUH&DQGSV\FK$QQH6D[WRUSK &DQGSV\FK
0DJQXV%UDPPHU

1DUUDWLY7Y UIDJOLJnU

1DUUDWLY8GGnUHWGDJH6WDUW -DQ.¡EHQKDYQ3ULV
PRPV UDEDWYIOIUDVDPPHDUESODGV 
.RQNUHWHRJDQVNXHOLJHNXQGVNDEHULVDPWDOHUPHGE¡UQXQJHRJIDPLOLHUERUJHUH
PHGYDQVNHOLJHOLYRJYLONnU*HQQHPJDQJDIWHRULHUEHJUHEHUVRPDQYHQGHOLJHSUDN
VLVVHUPHGSRVWVWUXNWXUDOLVWLVNRJQDUUDWLYSHUVSHNWLYHULQJKHUXQGHUGLVNXUVWHRULRJ
%UXQHUVIRUVWnHOVHDIIRUW OOLQJHQVIRUPnO8QGHUYLVHUH&DQGSV\FK$QQH6D[WRUSK 
&DQGSV\FK0DJQXV%UDPPHU

Narrativ Introduktion

0RGXO 6DPOHWSULV

0RGXOGDJH6HSW.¡EHQKDYQ3ULV
,QWURGXNWLRQWLOGHWQDUUDWLYHIRUSV\NRORJHU0RGXO'HNRQVWUXNWLRQRJWDYOHEUXJ
EUXJSRVLWLRQVNRUWGHWDOMHULJSUDNVLVWU QLQJDIVSURJI UGLJKHG
0RGXOGDJH1RY.¡EHQKDYQ3ULV
,QWURGXNWLRQWLOGHWQDUUDWLYHIRUSV\NRORJHU0RGXO/\WWHRJNHQGHWLOVSU NNHU
7U QLQJDIVS¡UJVPnOVSURGXNWLRQRJVSURJI UGLJKHG
0RGXOGDJH)HE.¡EHQKDYQ3ULV
,QWURGXNWLRQWLOGHWQDUUDWLYHIRUSV\NRORJHU0RGXO5HPHPEHULQJRJWUDXPHDU
EHMGH7U QLQJDIVS¡UJVPnOVSURGNWLRQWLOEHW\GQLJQVIXOGHDQGUHWUDXPHNRUWRJRJ
VSURJI UGLJKHGLIWDOYRUOLJHNULVHURJXO\NNHU
/ VRPDOOHPRGXOHUQHSnZZZDQQHVD[WRUSKGN

www.annesaxtorph.dk

Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi/
Stressreduktion i Kerteminde og på Kreta
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)
Kognitiv Center Fyn udbyder på 10. år kurser i Mindfulness Baseret
kognitiv terapi med Psykologerne, Lene Iversen og Peter Hørslev
Rasmussen, samt psykiater Bodil Andersen, som alle har mange års
erfaring med at træne andre i Mindfulness.
Målgruppe: Tværfagligt sundhedspersonale, læger og psykologer.
Trin 1 Kerteminde: 29-30/4-2013 + 4-5/6-2013
Trin 2 Kerteminde: 11-12/3-2013 + 8-10/4-2013 (5 dage)
Trin 1 på Kreta: 2-9/5-2013

A nnoncer

Intensivt internat med mulighed for fordybelse

Et heldagstilbud med fokus på
behandling og læring
Ny Bro skole er et specialpædagogisk heldagsbehandlingstilbud
med tilbud om hensyntagende skoleundervisning.
Mål
Målet er at eleven hurtigst muligt vender tilbage til folkeskolen,
eller sikre opstart på relevant ungdomsuddannelse.
Vi tilbyder
s 5NDERVISNING DER TAGER HENSYN TIL OG UDGANGSPUNKT I ELEVENS
kompetencer og udviklingspotentiale.
s "EHANDLING MED FOKUS PÍ RELATION REFLEKSION SELVINDSIGT OG
erkendelse, samt behovsudskydelse og evt. diagnoseerkendelse.
s 5DDANNET PERSONALE MED SRLIG EFTERUDDANNELSE INDEN FOR
ADHD, Durewal-teknik (nænsomt nødværge) og familie terapi.
Vi har i øjeblikket ledige pladser
Ring og hør nærmere, eller lad os aftale et besøg:

Trin 2 på Kreta: 4-11/10-2012

Ny Bro skole

For yderligere oplysninger om kursusindhold, pris
og tilmeldingsprocedure se:
www.kognitivcenterfyn.dk

Nørupvej 58, Søstrup. 4300 Holbæk
Tlf. 5940 0004/2172 6063
ny-bro@mail.dk - www.ny-bro.dk

Fællesskabet Fanefjord Fond
– en anbringelse med perspektiv

Væksthusmodel S
FSA

XEnkeltmands projekt

skærmnings-, udrednings og behandlingsprojekter

T

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

Opholdsstedet "Knoppen"

X

3 unge og 8,5 medarbejdere
Dyssocial adfærd og adfærdsforstyrelser

T

Opholdsstedet "Fanefjord"

X

6 unge og 6 medarbejdere
sociale, emotionelle, familiemæssige, neurologiske,
og psykiske vanskeligheder

T

XUdslusning/efterværn
Individuelt tilpasset

X
X
X
X

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

www.fanefjord-fond.dk – faellesskabet@fanefjord-fond.dk – Telefon 55 86 12 98
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Behandlingshjem for børn og unge
C.M. Schuberts Minde, er et psykologledet behandlingshjem for børn og unge mellem 6 og 17 år, som har
psykosociale og emotionelle vanskeligheder
På Schuberts Minde bor børn og unge i små hyggelige
bofællesskaber, sammen med erfarne uddannede
socialpædagoger. Her er der omsorg og læring, opdragelse
og udfordringer, hjælp, støtte og behandling. Samtidigt
mener vi det er vigtigt at arbejde med børnene på et
individuelt niveau.
Behandlingsmetoder
Der arbejdes målrettet miljøterapeutisk i det daglige. Vi
lægger vægt på motion og sund kost.
Der arbejdes med samtaleterapi, men også med
ergoterapi, akupunktur, meditation / mindfullness,
tankefeltsterapi, hypnoterapi m.m.

Dansk
Familieterapeutisk
Institut
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
PETER MORTENSEN
BIRGIT JUHL

PERNILLE HYTTE BISGAARD

Det er vores ønske, at benytte teknikker, der kan støtte
eller reducere medicinsk behandling med f.eks. Ritalin.
Der afholdes to årlige behandlingskonferencer og
opfølgningsmøder, hvor der gøres status på baggrund af
skoleudtalelser, pædagogisk observation og psykologisk
test/vurdering.

KURT RASMUSSEN
GRETHE VEJS

RUTH HANSEN

SVEND O. ANDERSEN

GERDA RASMUSSEN

Der er mulighed for at få udarbejdet en pædagogiskpsykologisk-psykiatrisk rapport på baggrund af et
tidsbegrænset ophold.

En almen efterskole:
– med 8., 9. og 10. klasse.
– med mulighed for folkeskolens
afgangsprøver.
– med fokus på kost og motion og
vægttab.
– med fokus på selvværd og motivation.
– med ledige drengepladser i 2012/13.

Kongensgaard Efterskole
- gør livet lidt lettere.
Nygårdvej 2, 7620 Lemvig

www.schubertsminde.dk
Vellingvej 34 · Postbox 82 · 6950 Ringkøbing · Tlf. 97 32 10 33 · Fax 97 32 47 45
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Kontakt os via:
www.kge.dk – kge@kge.dk – 97 89 15 44.
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A nnoncer

Vi er et socialpædagogisk opholds- og bosted
Vi har eksisteret siden 1983
Hos os kan man bo fra man er 14 år og
til man kan klare sig selv
Vi bor tæt på både by og natur

6

NUXPVRHGN ² LQIR#NUXPVRHGN  

Vand og By · Kontor: Hovedvejen 4B (Hjarnø),
7130 Juelsminde
Tlf: 86 13 72 11 · Mail: pgh@vandogby.dk ·
Hjemmeside: www.vandogby.dk

BRUSH-UP KURSUS
STYRK MEDARBEJDERNES
FAGLIGE KOMPETENCER
Få et skræddersyet kursus til dine medarbejdere. 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

KONTAKT

Medarbejderne vil på to dage komme
igennem det lovområde, som der er aftalt
på forhånd. Undervisningen er baseret på
teori og praksis.

Pia Maria Vørts, Konsulent,
Tel. 4121 1481
Email: pia.vorts@hartmanns.dk

Medarbejderne har deres egne konkrete sager med, og deres professionelle
udfordringer fra hverdagen bliver
gennemgået.

FAGOMRÅDER

INDHOLD
t Gennemgang af lovgivning
t Teori omsat til praksis
t Sagssupervision
t Reflekterende teams

t
t
t
t
t

Jobkonsulent
Kontanthjælp
Sygedagpenge
Revalidering
Fleksjob

Jylland:

Sjælland og Fyn:
Hanne Thaulov, Konsulent,
Tel. 4121 1482
Email: hanne.thaulov@hartmanns.dk
Hanne Nyström, Chefkonsulent,
Tlf. 4121 1320
Email: hanne.nystroem@hartmanns.dk

www.hartmanns.dk
Tel. 7020 0383
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Stillingsannoncer
Send 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

SIDSTE FRIST FOR INDLEVERING

Socialrådgiveren nr.
Socialrådgiveren nr.
Socialrådgiveren nr.
Socialrådgiveren nr.

14
15
16
17

UDKOMMER

7. september 20. september
21. september 4. oktober
5. oktober
18. oktober
19. oktober
1. november

Sagsbehandler til
sygedagpengeopfølgning
Har du erfaring med at støtte sygemeldte borgers tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Så er det lige dig vi søger.
Opgaven er opfølgning på sygemeldte borgere i Ishøj og Vallensbæk. Målet er hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Fokus i indsatsen er hurtig udredning, udarbejdelse af planer i
samarbejde med borgeren, tilrettelægge relevant aktiveringstilbud og koordinering af borgerens sag med relevante samarbejdspartnere.
Vi har brug for dig hvis du har socialfaglig uddannelse, kendskab til sygedagpenge- og beskæftigelseslovgivningen, kan
arbejde struktureret og kan lide at arbejde målrettet med at
hjælpe borgerne tilbage til arbejdsmarkedet.
Stillingen er med start hurtigst muligt.
Du vil blive ansat i et dynamisk og udviklingsorienteret jobcenter med store ambitioner.
Du kan læse mere om jobbet i job og personproﬁlen på
www.vallensbaek.dk/job eller du kan ringe til gruppeleder
Tine Sørensen på tlf. 47 97 44 51.
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst med HK eller Dansk Socialrådgiverforening.
Ansøgningsfristen er torsdag den 20. september 2012.
Da Vallensbæk Kommune arbejder på at blive digitale, vil vi
bede dig om at søge denne stilling elektronisk ved gå ind
på www.vallensbaek.dk/job og søge via stillingsopslaget.

FOTO: EN:60
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Deadline kl. 12

Lær at skrive med 10 fingre
på 8 timer og for 109 kroner
Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening 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 Socialrådgiverforening skal kun betale 109 kroner. For det
beløb, får du en licens, som gælder i fem år.

Læs mere på
www.socialrdg.dk/keyboardpro

Få presseklip i indbakken
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.

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer annoncørerne
til at signalere et ønske om
ligestilling og mangfoldighed på arbejdspladserne.
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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@kriminalforsorgen.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

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

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

R
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

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

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

Jobformidling
Kontakt FTF-A
Tlf: 70 13 13 12

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

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

Selvstændige
Formand Ellen Hansen
Tlf: 20 98 78 79
socialrdg.dk/selvstaendig
Seniorsektionen
Formand Anita Barfod
Tlf: 21 42 42 60
socialrdg.dk/seniorsektionen

REGION NORD
Region Nord dækker Region Nordjylland
og Region Midtjylland

Jobformidling
Kontakt FTF-A
Tlf: 70 13 13 12
Arbejdsmiljø:
Henvendelse til regionskontoret
Tlf: 87 30 91 91
ds-nord@socialrdg.dk

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

AF ULRIK FREDERIKSEN, NÆSTFORMAND

FOTO: KRISTIAN GRANQUIST

Et ok udspil
til ﬁnanslov
Et markant løft af uddannelsesområdet, penge
til job til de ledige, ﬂere penge til psykiatrien
og til et bedre arbejdsmiljø. Det er i mine øjne
ikke noget dårligt udgangspunkt for den første
rigtige ﬁnanslov fra regeringens side.
Siden indgåelsen af skattereformen i
forsommeren med den borgerlige opposition
har udspillet til ﬁnansloven og de kommende
måneders tovtrækkeri og magtkampe været
ventet med spænding.
Når man skimmer avisernes opremsning, kan
listen af ting, man vil bruge penge på, virke
noget lang og uorganiseret. Men bag tallene
gemmer der sig konkrete ønsker om at komme
ledigheden til livs, sætte gang i økonomien og
i uddannelse og forskning.
Helt konkret vil regeringen sætte 20 milliarder af til forskning. Af dem er en milliard
udset til at sikre forskning og udvikling på
professionshøjskolerne og erhvervsakademierne, hvilket er en tiltrængt håndsrækning,
da der i den grad er brug for midler til at sikre
forskningen i vores fag og til at udvikle skolerne for de studerende.

En af de gode nyheder
i ﬁnansloven, en udvidelse
af rammerne for psykiatrien.
Flere skal i arbejde og uddannelse
Regeringens målsætning er, at ﬂere skal i
arbejde, og dermed er der lagt op til, at der
skal sættes skub på beskæftigelsesfronten.
Og der er brug for et skub, for selv om man
forventer at skabe 21.000 nye jobs i 2013,

vil der når året er gået, stadig være 158.000
arbejdsløse i Danmark. Og selv om der er
afsat penge til at hjælpe de ledige videre, så
er der fortsat ikke nogen håndsrækning til de
dagpengemodtagere, der fra nytår vil falde ud
af dagpengesystemet.
En håndsrækning bliver der dog til de unge.
De unge skal uddannes, og til det har regeringen afsat 640 millioner til den ungepakke,
der tidligere er nævnt, men som endnu ikke er
blevet præsenteret.
Samlet set er satsningen på uddannelse og
forbedringer af universiteterne den største udvidelse i forslaget til ﬁnansloven. En
udvidelse med 6.4 milliarder, som både skal
ﬁnansiere det øgede optag af studerende på
uddannelserne, såvel som en renovering og
udbygning af universiteterne.

AL HENVENDELSE: DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING, WWW.SOCIALRDG.DK, TLF: 70 10 10 99

LEDER

Nulvækst i det offentlige
Til gengæld lægges der op til en nulvækst i
den offentlige sektor. En nulvækst, der dækker over en smule vækst i kommunerne (0,3
procent), en reduktion i staten (1 procent)
og en udvidelse på det regionale område (1
procent). Her gemmer sig en af de gode nyheder i ﬁnansloven, en udvidelse af rammerne
for psykiatrien med 200 millioner. DS har
sammen med mange andre længe efterspurgt,
at psykiatrien får tilført ﬂere midler. De 200
millioner er ikke et stort beløb, psykiatriens
udfordringer taget i betragtning – men det er
en start, der kan bygges videre på.
Arbejdsmiljøet får i regeringens udspil også
et løft på ca. en milliard. Det er mange penge
– men det er penge, der er taget fra forebyggelsesfonden, og som altså allerede var afsat
til arbejdsmiljøindsatsen. Med andre ord er
der tale om en omprioritering af midlerne,
som dog på sigt kan gavne socialrådgiverne og
andre offentlige ansatte.
uf@socialrdg.dk

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

