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”Det er svært at få forskellige organisationer 
og kulturer til at tale sammen”

Dels er de er vanskelige at behandle, og deres prognoser er dårligere, 
fordi deres problemer med både misbrug og psykiske sygdom er kom-
plekse og griber ind i hinanden. Dels hænger det sammen med den 
måde, vi har valgt at organisere behandlingen på – at den både ligger 
i kommunalt misbrugsregi og regionalt i psykiatrien. Det giver en ud-
fordring i samarbejdet mellem forskellige organisationer og kulturer.

Det her projekt er jo et i en række af projekter med fokus på dobbelt-
diagnoser, som har være sat i gang gennem de seneste år. Man har fået 
en øget opmærksomhed på, at der er brug for at indhente erfaringer 
med, hvordan man kan gøre det bedre. Projektet har bidraget med vi-
den om, hvilke udfordringer der kan være ved at skulle arbejde tvær-
sektorielt.

Fordi medarbejderne kom med forskellige forståelser, interesser og 
prioriteter. Hvilke oplysninger synes medarbejderne på Diagnose-kli-
nikken og de kommunale sagsbehandlere, det er vigtigt at give videre 
til hinanden? Det var der eksempelvis ikke en fælles forståelse af. 

Især uklarheder i forhold til, hvem der havde mandat til hvad - og 
grundlæggende usikker på, hvad der egentlig var projektets udgangs-
punkt. Men det er også væsentligt at tilføje, at selv om vi ikke evalu-
erede behandlingen, men det tværsektorielle samarbejde, så var det 
tydeligt at høre på vores informanter, at den integrerede behandling - 
hvor man både tog hånd om psykisk sygdom og misbrug - virkede. 

Det er vigtigt at bruge tid på at skabe en fælles mening blandt aktø-
rerne i tværsektorielt arbejde og afsætte tid og ressourcer til at få det 
tværsektorielle arbejde op og stå. Så man kan for eksempel sætte tid 
af til en længere opstartsfase med en tydelig forventningsafstemning. 
For det ER svært at få forskellige organisationer og kulturer til at tale 
sammen.  

katrine schlepelern Johansen, antropolog og leder af region Hovedstadens kompeten-
cecenter for dobbelt-diagnoser. Tidligere forskningsmedarbejder hos korA.

læs hele rapporten ”Tværsektorielt samarbejde omkring mennesker med ikke-psykotisk 
sindslidelse og misbrug” på kora.dk

Hvorfor er det en udfordring 
at lave behandlingstilbud 
til mennesker med 
dobbeltdiagnoser?

Hvad er særligt ved det 
projekt, I evaluerede? 

blandt udfordringerne i det 
projekt, I evaluerede, var for 
eksempel samarbejdet mellem 
dobbeltdiagnose-klinikken og 
kommunale sagsbehandlere. 
Hvorfor var det vanskeligt?

Hvad var andre udfordringer?

rapporten har flere 
anbefalinger til, hvad man kan 
gøre anderledes ved fremtidige 
projekter. Hvis du skal vælge 
den vigtigste, hvad vil det så 
være? 

Det kræver tid og ressourcer, hvis tværsektorielt samarbejde om mennesker med 
dobbelt-diagnoser skal lykkes, viser KORAs evaluering af projekt i Region hovedstaden. 
Behandlingstilbuddet virkede, men målet om styrket samarbejde på tværs af den regionale psykiatri 
og den kommunale misbrugsbehandling lykkedes ikke, siger Katrine Schlepelern Johansen.
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- det er fuldstændig alarmerende. Jeg forstår 
ikke, hvordan man som kommunalpolitiker 
kan forsvare, at der er så stor en arbejds-
byrde. I Dansk Socialrådgiverforening har vi 
råbt op om det store arbejdspres i børnefa-
milieafdelingerne i årevis. 

Sådan lød reaktionen 
fra Niels Christian Bark-
holt, næstformand for 
Dansk Socialrådgiverfor-
ening - og ansvarlig for 
børneområdet - i flere me-
dier lige inden sommerfe-
rien. Det skete i kølvan-
det på DR’s nyheder og 
tv-udsendelser, som viser, 
at Arbejdstilsynet fra ok-
tober 2013 til december 
2014 har givet 16 kom-
muner påbud på grund af 
dårligt arbejdsmiljø. I 11 
af kommunerne har ar-
bejdspladserne fået på-
bud om ”at sikre, at stor 
arbejdsmængde og tids-

pres ikke forringer medarbejdernes sikker-
hed og sundhed”. Af Arbejdstilsynets in-
terviews af medarbejderne fremgår det, at 
mange er så pressede, at de ikke kan over-
holde loven.

Alt for høje sagstal
I Dansk Socialrådgiverforening er der stor 
tilfredshed med, at DR og andre medier har 
været med til at skabe debat om socialrådgi-
vernes arbejdsmiljø. Foreningens formand, 
Majbrit Berlau, siger:

- I Dansk Socialrådgiverforening har vi 
særligt fokus på det store arbejdspres og 
vi har udarbejdet vejledende sagstal siden 
2007. Det vi ved - og det som Arbejdstilsy-
nets rapporter også viser - er, at socialråd-
giverne flere steder er så pressede, at de har 

ds bekymret for højt arbejdspres
Når Arbejdstilsynet giver påbud, så er det medlemmernes helbred, der er i fare,  
og det tager vi meget alvorligt, lyder det fra Dansk Socialrådgiverforening, som  
opfordrer arbejdsgiverne til at gøre det samme.

voldsomme psykiske reaktioner, og flere bliver sy-
gemeldt med stress. 

Hun pointerer, at reaktionerne kommer, fordi 
de kan se, at de ikke kan nå deres arbejde og give 
børn og familier den hjælp og støtte, de har brug 
for. Og det er meget belastende. 

Socialrådgiverne i de kommuner, som har fået 
påbud, får gennemgående alt for mange sager til-
delt, som de skal tage sig af. De har for eksempel 
60 børnesager hver - hvor Dansk Socialrådgiver-
forening anbefaler cirka 25-35 børnesager pr. so-
cialrådgiver. 

ds frygter mange flere påbud
- Når Arbejdstilsynet giver påbud, så er det, for-
di medlemmernes helbred er i fare, og det tager vi 
meget alvorligt. Derfor er vi glade for, at Arbejds-
tilsynet i 2015 gennemfører et særligt tilsyn af det 
psykiske arbejdsmiljø på socialrådgiverarbejds-
pladser, siger Majbrit Berlau og uddyber:

- Vi ved, at det ikke alene er på børneområ-
det, der er store udfordringer med arbejdsmiljøet. 
Det gælder en lang række af socialrådgivernes ar-
bejdsområder, og det vil ikke overraske mig, hvis 
der i forbindelse med tilsynsbesøgene i år kommer 
mange flere påbud. Vores seneste arbejdsmiljøun-
dersøgelse viser, at næsten en tredjedel af al syge-
fravær blandt socialrådgivere skyldes dårligt psy-
kisk arbejdsmiljø.

Hun opfordrer arbejdsgiverne til at tage påbud 
fra Arbejdstilsynet meget alvorligt. 

- Arbejdsgiverne bør handle hurtigt ved at sæt-
te flere ressourcer ind og lytte til arbejdsmiljø- og 
tillidsrepræsentanterne. Dansk Socialrådgiverfor-
enings konsulenter er også klar til at rykke ud, 
hvis der er brug for hjælp. De ved jo,  hvor skoen 
trykker, og de har masser af ideer til løsninger af 
problemer med trivsel og arbejdspres, siger Maj-
brit Berlau. 

Når Arbejdstilsynet har gennemført deres sær-
lige tilsyn i løbet af 2015, udarbejder Arbejdstilsy-
net et afsluttende statusnotat om hvor mange og 
hvilke påbud, der er blevet givet. s

”arbejdsgiverne 
bør handle hurtigt  
ved at sætte flere  
ressourcer ind og  
lytte til arbejds- 
miljø- og tillids- 
repræsentanterne.
Majbrit berlau, formand, dansk socialrådgiverforening

læs mere  Læs også artiklen ”Sådan holder Arbejdstilsynet øje med det psykiske arbejdsmiljø” i  
Socialrådgiveren nr. 6/15, som du kan finde på socialraadgiverne.dk/socialraadgiveren
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Uddannelsen henvender sig til dig, der rådgiver psykisk sårbare og syge 
mennesker i forhold til arbejde eller uddannelse, fx som socialrådgiver, 
beskæftigelseskonsulent eller sagsbehandler.

På uddannelsen får du blandt andet:
• Viden om de forskellige psykiske sygdomme og tilstande
• Konkrete redskaber til at håndtere samtalen og rådgivningen bedst muligt
• Indsigt i hvilke hensyn du skal tage og hvordan du stiller krav
• Viden om og redskaber til at beskytte både dine og borgerens grænser i samtalen
• Den nyeste viden om hvilke arbejdsrettede tiltag, der virker
• Teknikker til at fremme motivation for forandring

Herudover får du: 
• En borgers personlige beretning om vejen fra førtidspensionist med en 
• skizofrenidiagnose og til et liv som medicinfri og selvforsørgende
• Oplæg fra eksterne eksperter i bl.a. personlighedsforstyrrelser
• Samtaletræning med professionelle skuespillere

Efteruddannelsen afholdes i København og består af 5 moduler af 2 dage 
(10 dage i alt) samt en afsluttende samtale.

Holdstart efterår 2015: Den 21. og 22. spetember 2015.

Prisen er 26.500,00 kr., inklusiv forplejning, undervisningsmateriale og bøger,  
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

Psykiatrivejleder
EftEruddannElsE i rådgivning af  

Psykisk sårbarE og sygE

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 konsulent, 

ligesom hun løbende 
kører rådgivningsforløb 

for mennesker, der er 
sygemeldte med stress, angst 

eller depression.
Psykiatrivejlederuddannelsen 

er oprindeligt udviklet 
i samarbejde med 

Psykiatrifonden.

Wärn Kompetenceudvikling . Suomisvej 4 . 1927 Frederiksberg C . Tlf. 61 69 00 22 . info@warn.nu . www.warn.nu rådgivning af rådgivere

Med  
skuespillere  
og eksterne 
oplægs
holdere

Kirsten Gionet, socialrådgiver om sit udbytte af efteruddannelsen til Psykiatrivejleder: 
“Jeg arbejder i en sygedagpengeafdeling, hvor jeg dagligt møder psykisk skrøbelige 
mennesker. Psykiatrivejlederuddannelsen har derfor været særdeles relevant i 
forhold til mit arbejde som socialrådgiver. Birgitte Wärn er som underviser helt i top. 
Birgitte forstår at gøre kompliceret stof forståeligt og formår at inddrage alle med 
empati og humor. Jeg har deltaget i mange kurser og har ofte efterlyst brugbare 
redskaber i forhold til mit daglige arbejde. De redskaber har jeg nu fået og kan 
bruge dem i mit møde med borgerne. Det har betydet, at jeg er blevet mere bevidst 

om min egen rolle og bedre til at tilgodese borgernes behov og 
udnytte de resurser, som den enkelte borger har. Jeg kan varmt 
anbefale uddannelsen til andre, der har lyst til at højne deres 
faglige niveau”.

  Læs flere udtalelser her
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Kære nye minister…

ALDeR: 45 år
UDDANNeLSe: Jurist
PoLITISK eRfARING: Søren Pind stillede op 
som folketingskandidat for Venstre på Bornholm i 
90’erne. Hans politiske karriere startede dog for al-
vor, da han i 1994 blev valgt til Borgerrepræsenta-
tionen i København, hvor han fra 1998-2006 var 

borgmester for bygge- og teknikforvaltningen. 
I 2005 blev han valgt ind i Folketinget, hvor han i 
2010 fik sin første ministerpost som udviklingsmi-
nister. Fra marts 2011 og frem til valget i november 
samme år overtog han posten som integrationsmi-
nister efter Birthe Rønn Hornbech.

Fasthold den kriminelle 
lavalder ved 15 år

DITTe NyGAARD, socialrådgiver ved lo-
kalkontoret i Horsens for Kriminalforsorgen 
i Frihed i Østjylland og bestyrelsesmedlem i 
faggruppen Kriminalforsorgen.

det bør stå øverst på dagsordenen at 
fastholde den kriminelle lavalder 
ved 15 år – det ligger mig meget på 
hjerte. Faktisk vil jeg helst have den 
hævet, men det sker nok ikke. Jeg 
er meget imod, at vi skal krimina-
lisere børn, og som institution er vi 
ikke gearet til det - og det skal vi 
heller ikke være.

Inden et år bør justitsministeren ar-
bejde for at få den resocialiseren-
de indsats i Kriminalforsorgen i Fri-
hed på den næste finanslov. Der er 
ofte fokus på skærpende indsat-
ser og et straffende element, men 
jeg ville gerne se et større fokus på 
programvirksomhed i det fri, flere 
med dom til samfundstjeneste i ste-
det for fængselsstraf. Og jeg ønsker 
også en afklaring af, hvilken rolle vi 
som socialrådgivere skal have i den 
sammenhæng, så vi kan sikre, at kli-
enterne undgår at komme ud i ny 
kriminalitet. s

Fodlænkeafgørelser 
skal forblive ved 
socialrådgivere
LoUISe HANSeN, socialrådgiver ved  
Intensiv Overvågning, Kriminalforsorgen 
i Østjylland og bestyrelsesmedlem i fag-
gruppen Kriminalforsorgen.

det bør stå øverst på dagsordenen at 
få affejet forslaget om, at afgørelser 
af fodlænkeafsoninger skal træffes 
af en dommer i stedet for Kriminal-
forsorgen. Vi laver en meget kon-
kret vurdering, hvor vi kontakter 
misbrugscentre, tager urinprøver og 
meget andet. Vi har ti års erfaring 
med det, og det kører rigtig godt, så 
det ville være dumt at ændre nu.

Inden et år bør justitsministeren se 
på den reorganisering, der er i gang 
på vores arbejdsområde. Der kom-
mer rigtig mange nye opgaver på 
socialrådgivernes bord, og det giver 
en tung arbejdsbelastning. Derfor 
skal der fokus på vores arbejdsmil-
jø, og hvordan vi kan få ressourcer 
til at udføre alt det nye. s

Justitsminister søren Pind

Vi har bedt en række socialrådgivere komme med deres bud på,  
hvad fem af Venstre-regeringens nye ministre bør sætte øverst på deres dagsorden  
– og hvilke udfordringer, de bør tage fat på i løbet af det næste års tid.
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Kære nye minister…
social- og indenrigsminister Karen ellemann

tid til at styrke 
relationsarbejdet

HANNe fUGLSBJeRG, socialrådgiver på 
Opholdsstedet Bogense og Sletten og besty-
relsesmedlem i faggruppen Døgninstitutio-
ner og opholdssteder.

det bør stå øverst på dagsordenen at 
afbureaukratisere. Vi bruger alt for 
mange unødige ressourcer på doku-
mentation. Kerneopgaven er kontak-
ten til borgerne, hvor vi kan skabe 
forandringer gennem gode relatio-
ner. Så en omfordeling af ressourcer 
med mindre dokumentation og mere 
tid til kontakt er det vigtigste af alt. 

Inden et år bør socialministeren se på 
en alternativ løsning for de unge, der 
i dag bliver tabt, fordi de ikke kan 
leve op til de krav, der er til at tage 
en uddannelse. Mange ender på kon-
tanthjælp eller uddannelsesydelse, 
fordi de ikke kan klare aktivering 
eller uddannelse. De bliver de nye 
langtidsledige, og derfor er vi nødt 
til at turde tænke kreativt for at 
møde deres behov og skabe plads til 
dem på arbejdsmarkedet. s  

Socialfaglige vurderinger 
skal i front

HeNRIK MATHIASeN, socialrådgiver 
ved Døgncentret for Børn og Familier i Aar-
hus Kommune og medlem af hovedbesty-
relsen.

det bør stå øverst på dagsordenen at 
sikre bedre vilkår for udsatte børn 
og unge ved at arbejde ud fra det 
dogme, at man hjælper dem bedst 
ved at hjælpe deres forældre. Mini-
steren bør lave en socialfaglig tjek-
liste og vurdere, om man gør det 
bedste for børnene og deres for-
ældre på alle områder. Et vigtigt 
punkt er integrationsydelsen - hvis 
målet er at mindske antallet af ud-
satte børn og unge, er det helt tos-
set at marginalisere dem økono-
misk med ydelsen.

Inden et år bør socialministeren læg-
ge skinner, så socialfagligheden bli-
ver vægtet højt alle de steder, den 
udøves - for eksempel ved refusi-
onsordninger og anbringelser. De 
socialfaglige vurderinger skal stå 
forrest fremfor et økonomisk hen-
syn til kommunekassen. s

ALDeR: 45 år
UDDANNeLSe: Lærer
PoLITISK eRfARING: Karen Ellemann sad i 
kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune 
fra 2005, indtil hun i 2009 blev udnævnt som 
minister. Hun har været medlem af Folketin-
get siden 2007. 

Karen Ellemann har allerede erfaring med sit 
ministerområde, da hun i perioden april 2009 
til februar 2010 var indenrigs- og socialmini-
ster. Herefter havde hun posten som miljø-
minister og minister for nordisk samarbejde 
frem til oktober 2011. 

»
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Udlændinge-, integrations- og boligminister inger støjberg

Bedre samarbejde 
med virksomheder

HeRIT HeLGADóTTIR, integrati-
onskonsulent i Jobcentret, Tårnby 
Kommune og bestyrelsessuppleant 
i faggruppen Integration.

det bør stå øverst på dagsorde-
nen at afskaffe den nye, lave 
integrationsydelse, som på 
ingen måde fremmer integra-
tionen. Tværtimod margina-
liserer den en gruppe, som 
er marginaliserede nok i for-
vejen, ved at tvinge dem un-
der fattigdomsgrænsen. Sam-
tidig skal der sikres et bedre 
samarbejde med virksomhe-
der som for eksempel me-
trobyggeriet, så vi kan skabe 
god integration ved lettere at 
kunne få flygtninge ind på ar-
bejdsmarkedet. 

Inden et år bør integrations-
ministeren sammenlæg-
ge integrationsplanen og 
-kontrakten. Det vil spare ar-
bejdsgange og gøre arbejdet 
mere effektivt. De er svære 
at lave, så der går meget tid 
med at udfylde dem nu. s 

Barnets tarv er det vigtigste
MeTTe BøNNeLAND HINGeBJeRG, bør-
nesagsbehandler og socialrådgiver i integrati-
onsteamet i Frederiksberg Kommunes Familie-
afdeling, og bestyrelsesmedlem i faggruppen 
Integration.

det bør stå øverst på dagsordenen at 
tænke på de konsekvenser, lovgivnin-
gen får for børn i flygtningefamilier, så 
man undgår, at de kommer til at leve 
i fattigdom. Det helt store lige nu er 
den lave integrationsydelse, som min-
der om starthjælpen, der sendte fami-
lier under fattigdomsgrænsen og ramte 
børnene - børn, som i forvejen er ekstra 
udsatte, fordi de er flygtet fra traumati-
ske oplevelser og derfor kan være psy-
kisk belastede. 

Inden et år bør integrationsministeren 
sørge for, at børnenes tarv bliver sat 
forrest i de stramninger, der er varslet 
- for eksempel med familiesammenfø-
ring. Vi ser flere børn, som er kommet 
til Danmark alene med deres far, fordi 
han ofte er den, der har styrken til at 
flygte. Men barnet har behov og ret til 
begge forældre - sådan lyder FN’s Bør-
nekonvention også. Det bør ministeren 
tage højde for. s 

ALDeR: 42 år
UDDANNeLSe: Master of Business Administration
PoLITISK eRfARING: Inger Støjbergs politiske 
karriere startede som medlem af Viborg Amtsråd fra 
1994-2002. Hun stillede op til Folketinget i 1999 og 
blev i 2001 valgt ind. 

Fra 2009-2010 var Inger Støjberg beskæftigelses-
minister og minister for ligestilling. Efter ministerro-
kaden i februar 2010 og frem til valget i oktober 2011 
var hun beskæftigelsesminister. 

Kære nye minister…
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Socialøkonomien  
skal have et boost

ANNe HAARLøv, arbejdsmarkedschef  
i Roskilde Kommune.

det bør stå øverst på dagsordenen at af-
bureaukratisere. Det har været på 
dagsordenen siden 80’erne, men pro-
cesstyringen er alligevel kun blevet 
værre. Desuden må der ikke komme 
flere reformer på beskæftigelsesom-
rådet. Ressourcerne er spændt til bri-
stepunktet. Og så skal ministeren tage 
ansvar for, at sundhedssektor og social-
sektor også forpligtes på deres bidrag 
til, at reformerne bliver tværfaglige og 
helhedsorienterede.

Inden et år bør beskæftigelsesministe-
ren give socialøkonomien et boost. De 
borgere, som ikke længere får førtids-
pension, skal i stedet udnytte den me-
get lille arbejdsevne, de har. Mange vil 
have gavn af at komme ud i socialøko-
nomiske virksomheder, hvor der tages 
højde for særlige skånebehov og tålmo-
dighedsbetingelser, så de kan blive en 
del af et fællesskab, hvor de producerer 
noget meningsfuldt, kan få en tro på 
sig selv og i bedste fald komme godt til-
bage på arbejdsmarkedet. s

Beskæftigelsesminister Jørn neergaard larsen

Vi ønsker arbejdsro

LAILA NIeLSeN, koordinerende 
 rådgiver ved Jobcenter Varde.

det bør stå øverst på dagsorde-
nen at give os arbejdsro til at im-
plementere de reformer, som al-
lerede er vedtaget. Og så skal 
ministeren benytte sig af praksis-
viden, før der skal ændres i be-
skæftigelsesloven. Arbejdsmarke-
det er forskelligt fra egn til egn, 
og hvad der giver god mening i et 
område med store virksomheder, 
giver måske ikke mening i om-
råder med mange små virksom-
heder. Så kom ud af Borgen og 
drag nytte af alle de medarbejde-
re, der møder borgerne i jobcen-
trene.

Inden et år bør beskæftigelsesmi-
nisteren lave en markant regel-
forenkling, så der kan bruges 
mere tid på samtalen med den 
enkelte borger. Det er i samtalen, 
at socialrådgiveren kan blive klo-
gere på det enkelte menneske og 
skabe progression. Og så skal der 
kunne laves individuelle forløb. 
Ensartet masseproduktion inden 
for beskæftigelse giver ikke gode 
resultater. s

ALDeR: 66 år
UDDANNeLSe: Jurist
PoLITISK eRfARING: Jørn Neergaard Larsen blev 
som den eneste minister hentet ind udefra af Lars  
Løkke Rasmussen efter valget. Han er altså ikke valgt 
til Folketinget. 

Frem til ministerudnævnelsen var han administreren-
de direktør i Dansk Arbejdsgiverforening - en post, han 
har haft siden 1996. Tidligere var han administrerende 
direktør for Danmarks Jurist- og Økonomforbund og 
Juristernes og Økonomernes Pensionskasse

Kære nye minister…

»
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sundheds- og ældreminister sophie løhde

Én borger  
– én socialrådgiver
ANNA-GReTHe DAHL, socialrådgiver på 
kræftafdelingen for voksne, Aarhus Univer-
sitetshospital.

det bør stå øverst på dagsordenen at 
forsøge at genindføre strukturen fra 
gamle dage, hvor socialrådgiverne 
var mere generalister. Rigtig man-
ge borgere giver op, når de prøver at 
få hjælp, fordi de bliver sendt rundt i 
et uoverskueligt system og skal tale 
med mange forskellige socialrådgi-
vere ved forskellige instanser. Det 
er en sørgelig udvikling, at der ikke 
længere er én socialrådgiver, som 
kan hjælpe borgeren med det hele. I 
stedet har vi et menneskefjendsk sy-
stem, som strider imod, at vi er ud-
dannet til et helhedssyn.

Inden et år bør sundhedsministeren ar-
bejde på at få KRAMS-faktorerne i 
fokus – Kost, Rygning, Alkohol, Mo-
tion og Stress. Når man arbejder på 
et sygehus, bliver man virkelig be-
vidst om, hvor stor en del af sund-
hedssektoren, vi ville kunne spare 
væk, hvis folk ikke røg og drak og 
var for tykke. s 

Opgør med social ulighed 
på sundhedsområdet
BeNTe KNUDSeN, koordinator og social-
rådgiver Regionshospitalet Silkeborg og be-
styrelsesmedlem i faggruppen Sygehusso-
cialrådgivere.

det bør stå øverst på dagsordenen at 
forsøge at gøre op med sundhedsom-
rådets store sociale ulighed, hvor al 
forskning viser, at de socialt ringest 
stillede får den dårligste behandling. 
De sociale vanskeligheders sammen-
hæng med sundhedsudfordringer-
ne må ikke overlades til en mavefor-
nemmelse hos sundhedspersonalet, 
men til socialrådgivere med deres 
faglige kompetence.

Inden et år bør sundhedsministeren 
skrive socialrådgiverne ind i sund-
hedsloven som en obligatorisk fag-
medarbejder, så socialrådgiverne 
indgår i det tværfaglige samarbej-
de og overleveringen mellem hospi-
taler og kommuner ved de patienter, 
hvor sociale forhold spiller ind i de-
res sygdom. Der skal udvikles red-
skaber, så man klart kan identificere 
patienter med behov for en social-
rådgiver, så opgaven ikke lander ved 
rådgiverne i jobcentret eller kommu-
nens familieafdeling. s

socIAl HuskelIsTe
Allerede før de nye ministre tiltrådte, sendte ds’ formand,  
Majbrit berlau en social huskeliste til regeringen i et debatindlæg  
i Jyllands-Posten. 
læs debatindlægget på socialraadgiverne.dk/dsmener

se Alle de nye MInIsTre
du kan få overblik over alle de nye ministre på  
folketingets hjemmeside www.ft.dk

ALDeR: 31 år
UDDANNeLSe: Bachelor i erhvervsøkonomi og virk-
somhedskommunikation, CBS.
PoLITISK eRfARING: I 2001 blev Sophie Løhde som 
18-årig valgt til Frederiksborg Amtsråd - som landets 
yngste medlem. I 2005 blev hun desuden valgt ind i 
både kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune og 

regionsrådet for Region Hovedstaden, hvor hun sad 
frem til henholdsvis 2007 og 2008.
Sophie Løhde har været medlem af Folketinget siden 
2007. Som sundhedsordfører fra 2011-2015 har hun al-
lerede beskæftiget sig med sit nuværende minister-
område. 
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ige inden sommerferien 
nåede regeringen at før-
stebehandle et lovfor-
slag om en integrations-

ydelse for nytilkomne flygtninge 
svarende til SU-niveau. Det vil 
betyde, at eksempelvis enlige 
uden børn fremover vil modta-
ge 5.945 kroner om måneden før 
skat mod i dag op til 10.896 kro-
ner. Målet er ifølge regeringen 
at gøre det mindre attraktivt at 
komme til Danmark og mere at-
traktivt at arbejde. 

Da lovforslaget blev frem-
lagt, advarede Dansk Socialråd-
giverforening i en række medier 
mod den lave ydelse, som ram-
mer børnene særligt hårdt.

- Konsekvensen af at indføre 
så lav en sats vil være, at flygt-
ninge, der kommer til Danmark, 
vil blive isoleret frem for inte-
greret, sagde Majbrit Berlau, 
formand, til blandt andre Poli-
tiken.

fatal fattigdom
Socialrådgivernes formand hen-
viser til forskningen, som do-
kumenterer, at når skat og hus-
leje er betalt står modtagere af 
starthjælp - uanset deres fami-
liemæssige situation - tilbage 
med et beløb, som gør det helt 
umuligt at betale udgifterne i et 
dansk standardbudget.

- Konsekvenserne af start-
hjælp har været meget diskute-
rede. Men når forskningen viser, 
at de nedsatte ydelser kun har 
en relativ begrænset beskæfti-
gelseseffekt, og når forsknings-
chefen fra Rockwoolfonden tid-
ligere har udtalt, at vi med 
starthjælpen nærmer os ”gam-
meldags fattigdom”, hvor det 
går ud over flygtningenes ernæ-

ds: lavere ydelse skaber  
mindre integration – og mere isolation
en lavere integrationsydelse vil have minimal beskæftigelseseffekt for flygtninge.  
for langt størsteparten vil konsekvensen være fattigdom og isolation uden overskud til at blive en del  
af det danske samfund, advarer dansk socialrådgiverforening. loven træder i kraft 1. september.

ringssituation, så mener jeg ikke, at vi som velfærdssam-
fund kan være så lav en ydelse bekendt.

regnestykke med for høje tal
Majbrit Berlau gør desuden opmærksom på, at flygtnin-
genes rådighedsbeløb bliver lavere, end de tal, som inte-
grationsminister Inger Støjberg (V) har lagt frem. I rå-
dighedsbeløbene er børnefamilieydelser og børnetilskud 
medregnet, og netop de ydelser ønsker regeringen med 
et andet hastelovforslag at indføre et optjeningsprincip 
til. 

- Jeg er forundret over, at man regner børnefamilie-
ydelsen med, når man samtidig vil indføre et optjenings-
princip, som vil betyde, at nyankomne flygtninge ikke 
kan få ydelsen. Det vil sige, at flygtningenes rådigheds-
beløb bliver endnu lavere, og de tal fremlægger ministe-
riet ikke.

På baggrund af erfaringerne fra starthjælpen forud-
ser Majbrit Berlau, at den lave ydelse vil medføre en stor 
stigning i ansøgninger om enkeltydelser.

sammenligning med uddannelseshjælp holder ikke
Og socialrådgivernes formand mener ikke, at det er fair 
at argumentere for den lave integrationsydelse ved at 
henvise til, at ledige unge må klare sig med uddannelses-
hjælp, som også er på SU-niveau.

- Det giver ikke mening, at politikerne sidestiller de 
to ydelser i deres argumentation. Unge på uddannel-
seshjælp har mulighed for at få et aktivitetstillæg, hvis 
de ikke vurderes uddannelsesparate. Hvis sammenlig-
ningen skal holde, bør man derfor vurdere flygtninges 
jobparathed og give den enkelte flygtning, som ikke er 
jobparat, mulighed for at modtage et aktivitetstillæg, så 
ydelsen kommer op på almindeligt kontanthjælpsniveau.

ds anerkender integrations-udfordringer
Majbrit Berlau anerkender, at der er store udfordringer 
på integrationsområdet. Men hun mener ikke, at de kan 

løses ud fra regeringens stra-
tegi, hvor målet er at spare 
mindst en milliard kroner år-
ligt på udlændingeområdet.

- Hvis regeringen virkelig 
vil udrette noget på integrati-
onsområdet, så er den nødt til 
at investere i det grundige in-
tegrationsarbejde, som social-
rådgivere hver dag kæmper 
for at udrette ude i kommu-
nerne - og lige nu under meget 
vanskelige vilkår blandt andet 
forårsaget af et alt for stort 
sagspres, siger Majbrit Berlau.

Mere lovgivning på vej
Loven træder som nævnt i 
kraft 1. september, men da det 
ifølge ministeren i gennemsnit 
tager cirka 150 dage at be-
handle en asylansøgning, bety-
der det i praksis, at stramnin-
gerne gælder for de flygtninge, 
der kommer til Danmark nu.

Og her efter sommerferi-
en vil regeringen ifølge inte-
grationsministeren fremlæg-
ge et lovforslag, så herboende 
udlændinge, der ikke opfylder 
opholdskravet, også bliver om-
fattet af den nye ydelse. s

læs mere på www.bm.dk

læs også artiklen ”Integration får 
vejledende sagstal” side 12

”hvis regeringen virkelig vil udrette noget på integrations- 
området, så er den nødt til at investere i det grundige  
integrationsarbejde, som socialrådgivere hver dag kæmper  
for at udrette ude i kommunerne.
Majbrit berlau, formand, dansk socialrådgiverforening

l
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det viser undersøgelsen 

integration får vejledende sagstal
Ny undersøgelse viser, at socialrådgivere på integrationsområdet har  
alt for mange sager. Dansk Socialrådgiverforening har derfor besluttet  
et vejledende sagstal på mellem 35 og 55 flygtninge pr. socialrådgiver

t stigende antal flygtninge kommer til Danmark, 
og det kan mærkes på arbejdspresset hos de 
socialrådgivere, der arbejder med integrati-
on i kommunerne. Dansk Socialrådgiverfor-
ening har lavet en undersøgelse, som viser, 
at socialrådgivere, der arbejder med modta-
gelse af flygtninge, i gennemsnit har 68 sa-
ger – de fleste har mellem 40 og 90. Under-
søgelsen viser et spænd i sagstallet fra syv 
sager for den socialrådgiver, der har færrest 
sager, til 167 hos den socialrådgiver, der har 
flest sager.

Det er på den baggrund, at Dansk Social-
rådgiverforening har udarbejdet vejledende 
sagstal for integrationsområdet. Anbefalin-
gen lyder på 35-55 flygtninge pr. socialrådgi-
ver (se box side 13).

Integrationsområdet er under stærkt pres
Dansk Socialrådgiverforenings formand me-
ner, at det er absolut nødvendigt at få et pej-
lemærke for, hvor mange sager socialrådgi-
verne kan håndtere, hvis de skal kunne løfte 
integrationsopgaven fagligt forsvarligt.

- Der er stor frustration blandt vores 
medlemmer, fordi de mærker presset ved 
ikke at kunne leve op til lovgivningen. Og da 
der er ny lovgivning på vej, som stiller flere 
krav til integrationsindsatsen, er jeg glad for, 
at vi er klar med vejledende sagstal for om-
rådet, siger Majbrit Berlau og tilføjer:

- Normalt afventer vi, at der falder ro på 
et område, inden vi melder et vejledende 

sagstal ud. Men integrationsområdet er under så stærkt 
pres, at det fra vores side ikke ville være forsvarligt at ven-
te længere. 

realistiske sagstal
Formand for integrationsfaggruppen Claudia Luisa Marras 
har sammen med faggruppens bestyrelsesmedlemmer væ-
ret med til at udarbejde de vejledende sagstal.

- Vi har forsøgt at udarbejde realistiske sagstal, som ta-
ger højde for, at det er meget forskelligt, hvordan kommu-
nerne har organiseret integrationsområdet, der består af 
den praktiske modtagelse, den sociale indsats samt den 
beskæftigelsesrettede indsats. Har man eksempelvis 70 sa-
ger, så kan man ud over den sociale indsats ikke også nå 
at arbejde grundigt med den beskæftigelsesrettede ind-
sats med sprogundervisning, praktikker og opkvalificering 
til arbejdsmarkedet. For at kunne leve op til politikernes 
krav på integrationsområdet, er vi mange steder nødt til at 
gå ned i sagstal, vurderer Claudia Luisa Marras.

ny integrationsydelse vil øge arbejdspres
Hun understreger, at de vejledende sagstal er udarbejdet, 
inden den nye regerings lovforslag om en lavere integrati-
onsydelse var fremsat. Claudia Luisa Marra vurderer, at 
den lave ydelse vil skabe en del turbulens og øge arbejds-
presset yderligere.

- Vi kommer til at bruge en masse tid på at ekspede-
re enkeltansøgninger og hjælpe flygtninge, der ikke kan få 
økonomien til at hænge sammen. Og hvis ydelsen, hvor de 
får deres kontanthjælp halveret, kommer til at gælde for 
alle flygtninge på sigt, så vil flere være tvunget til at gå fra 
hus og hjem. Jeg frygter, at vi kommer til at se flere hjem-
løse og ikke mindst langt flere fattige børn. s

E

Socialrådgivere, der arbejder på flygtningeområdet i kom-
munerne - og som har opgaver med beskæftigelsesind-
sats, social indsats og praktisk modtagelse af flygtninge 
- har i gennemsnit 68 sager. De fleste har mellem 40-90 
sager. 

De foreslår i gennemsnit 47 sager, og de fleste foreslår et 
sagstal inden for 35-55 sager. 
læs ”sagstal på integrationsområdet”, 2015, 
 på www.socialraadgiverne.dk/publikationer
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”vi har forsøgt at  
udarbejde realisti-
ske sagstal, som ta-
ger højde for, at det 
er meget forskelligt, 
hvordan kommu-
nerne har organiseret 
integrationsområdet.
claudia luisa Marras, formand for Integrationsfaggruppen

FaKta om sagstal

Vejledende sagstal på integrationsområdet i kommunerne:

❚ Cirka 35-55 flygtninge pr. socialrådgiver 

❚ Det vejledende sagstal betyder, at én fuldtidsansat socialråd-
giver kan have ansvar for cirka 35-55 flygtninge og familiesam-
menførte udlændinge på kontanthjælp omfattet af integrati-
onsloven. 

❚ Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt 
komplicerede sager, herunder sager der er i opstartsfasen og i 
opfølgningsfasen

❚ Hvis socialrådgiveren kun arbejder med den beskæftigelses-
rettede indsats, kan socialrådgiveren have ansvar for op mod 
55 sager. Den beskæftigelsesrettede indsats er for eksem-
pel indgåelse af integrationskontrakter, afklaring af helbred 
og beskæftigelse samt henvisning til sprogskole og virksom-
hedspraktik samt løbende opfølgning. 

 

❚ Hvis socialrådgiveren samtidig har ansvar for den brede socia-
le indsats, kan socialrådgiveren højst have ansvar for cirka 45 
sager. Den sociale indsats er for eksempel opgaver med hel-
bredsundersøgelse, råd og vejledning, den familieorientere-
de integrationsplan samt koordinering med andre kommuna-
le myndigheder.

 
❚ Hvis socialrådgiveren derudover også samtidig har ansvar for 

den praktiske modtagelse, kan socialrådgiveren højst have an-
svar for cirka 35 sager. De praktiske opgaver er for ekempel 
boligplacering, budgetlægning, råd og vejledning til at kunne 
begå sig i Danmark samt koordinering med asylcenter. 

❚ Socialrådgivere, der arbejder med flygtningefamilier efter ser-
viceloven, kan støtte sig til DS’ vejledende sagstal på børne-fa-
milieområdet justeret i forhold til behovet for tolkebistand. 

læs mere om sagstal på socialraadgiverne.dk/sagstal
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syddjurs
Syddjurs Kommune vil ansætte ti 
nye socialrådgivere i Familieafdelin-
gen. Det skal sikre tidligere indsats 
for udsatte familier og deres børn.

danmarK Kort
Viborg
Socialrådgiver Charlotte Bur-
vil er ny arbejdsmarkedschef 
fra 1. juli. Hun har været an-
sat i forskellige lederstillin-
ger i kommunen siden 2001.

Aarhus
Et nyt boligområde ”Storby-
landsbyen” består af 20 lej-
ligheder til almindelige bor-
gere og andre 20, som er 
øremærket til socialt udsat-
te borgere.

Vejle
Demente og børn i folkesko-
len kan få meget ud af hin-
anden. Det viser et initia-
tiv i Vejle, hvor en folkeskole 
og et demenscenter samar-
bejder.

odense
For at  hjælpe deres 
børn arrangerede so-
maliske mødre i kom-
munens regi et fire må-
neders kursus i danske 
samfundsforhold.

københavn
Pantsamlerne har fået 
et bedre arbejdsmil-
jø. Sommeren over har 
der været forsøg med 
skraldespande, der har 
en hylde til pantdåser 
og -flasker.

Ishøj
I 2011 havde 33 pro-
cent af de 25-29 åri-
ge ikke en ungdoms-
uddannelse. I 2014 var 
tallet faldet til 27.

sådan dræber du 
dine medarbejderes 
motivation - og 29 
andre artikler fra le-
derweb.dk. bestil eller 
download artikelsam-
lingen på lederweb.dk/
projekter.

skæbnens labyrint – 
tilbage til livet efter 
en hjerneskade af line 
kaster Wassileffsky, 
forlaget Mellemga-
ard, 104 sider, 149,95 
kroner.

udsatte børn og 
unge - en grundbog 
af Torsten erland-
sen, niels rosendal 
Jensen, søren 
langager, kirsten 
elisa Petersen 
(red.), Hans reitzels 
forlag, 400 sider, 
425 kroner.

Gode råd om ledelse
Hvordan motiverer du 
dine medarbejdere? Hvor-
for gør multitasking dig 
ikke hurtigere? Hvad si-
ger dit kropssprog om dig 
som leder? Det og mere til 
får du svar på her. Der er 
råd og trin for trin-guides 
til den travle leder – og du 
bliver inviteret til at re-
flektere over din egen le-
delsesstil og tænke din le-
delse ind i en bredere, 
teoretisk ramme.

med en hjerneskade
Line var på vej til drøm-
melivet som mor og ny-
uddannet socialrådgiver, 
men en bilulykke gav hen-
de i stedet et liv som før-
tidspensionist med hjer-
neskade. Hun fortæller om 
at finde tilbage til livet og 
om at værdsætte det - og 
om at få familielivet til-
bage og få sin hverdag til 
at fungere. Det er op- og 
nedture, men altid fremad 
mod en meningsfyldt til-
værelse.

hvem er de udsatte?
Hvornår er børn og unge 
udsatte, hvordan træder 
udsatheden frem, hvor 
længe varer den, og hvil-
ken betydning har udsat-
heden for børnene og de 
unges liv, hverdag og ud-
vikling? Denne bog præ-
senterer forskellige do-
minerende teoretiske 
perspektiver, temaer og 
udfordringer fra prak-
sis knyttet til udsathed. 
Også børnenes og de un-
ges egne forståelser og 
perspektiver bliver ind-
draget.

fredericia
Det fremmer ikke integrationen, hvis 
mange flygtninge bor sammen, me-
ner de i Fredericia, der bevidst arbej-
der på at sprede de nytilkomne.

socialrådgiverdage 2015 
sæt kryds i kalenderen allerede nu! 
Den 9. – 10. november løber Socialrådgiverdage 2015 af stablen.  
Dansk Socialrådgiverforening lukker dørene op til et brag af en konference, 
hvor 800 socialrådgivere og socialrådgiverstuderende mødes for at udforske, 
udfordre og debattere hvert et hjørne af socialt arbejde.  
Det hele foregår på hotel Comwell i Kolding. 

Programmet offentliggøres og tilmeldingen åbner på hjemmesiden  
den 3. september. 

Vil du vide mere, så gå allerede nu ind på  
www.socialraadgiverne.dk/socialraadgiverdage

Ulighed i pension
Kvindernes pensionsformuer er tre fjer-
dedele af mændenes, som i gennem-
snit har sparet 120.000 kroner mere op 
end kvinderne, viser tal fra Danmarks 
Statistik. De  viser også, at forskellen på 
mænd og kvinders formue vokser med 
alderen, og forklaringen er ifølge Dan-
marks Statistik, at kvindernes løn gene-
relt ligger lavere end mændenes, og at 
de derfor indbetaler mindre til pensio-
nen. Samtidig mister kvinderne en stør-
re del af deres normale indkomst end 
mændene, når de går på barsel. 

Sparekrav presser velfærd
regeringen vil presse kommunerne ved 
at fjerne 2,5 mia. kr. i 2016. Men en under-
søgelse fra epinion viser, at 43 procent af 
kommunerne i forvejen planlægger be-
sparelser i 2016. 45 procent vil holde sam-
me serviceniveau, mens ingen vil øge ud-
gifterne. 12 procent ”ved ikke”.
      undersøgelsen er lavet for dansk so-
cialrådgiverforening, buPl, foA, Hk/
kommunal og danmarks lærerforening. 
organisationerne opfordrer regeringen til 
at sikre en ordentlig ramme for den kom-
munale velfærd.
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socialrådgive-
ren 16-1985: 
Hovedproble-
met er ikke den 
enkeltes forhold 
til racisme, men 
den holdning, 
samfundets be-
handling af mi-
noritetsgrupper 
er udtryk for. Vi 
har ikke brug for 
skærpede rets-
regler eller mere 
politiovervåg-
ning – det æn-
drer ikke på klassemodsætningerne. Vejen ud af dette 
morads er en effektiv indsats mod samfundets mang-
foldige måder at give sårbare minoritetsgrupper en 
nedværdigende eksistens, skrev formand Carsten  
Andersen efter en sommer med sammenstød mellem 
”hjemmefødninge” og iranske flygtninge.

ds i Pressen

”Vi har i årevis 
råbt op om, at 
det er det eneste 
rigtige at gøre. 
Kvalitet fornægter 
sig ikke.
dansk socialrådgiverforenings regions- 
formand Anne Jørgensen 24. juli til  
TV2fyn.dk som kommentar til, at politikerne 
i kerteminde kommune med et underskud 
på 3,3 millioner kroner i budgettet har valgt 
at investere i flere socialrådgivere frem for 
at spare.
kommunen bruger 1,6 millioner kroner på 
at ansætte tre ekstra socialrådgivere og 
halvere antallet af sager fra 45-50 pr. social-
rådgiver til maksimalt 25 sager.

dET sKrEV 
Vi For 40 år 
sidEn

Unge udrejst til væbnet 
konflikt har sociale problemer
Der er sociale problemer hos de fleste af de 20 unge, der har været engage-
ret i ekstremisme og formodes udrejst til en væbnet konflikt i udlandet, viser 
en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen.
     Den børnesagkyndige fra Ankestyrelsen har vurderet, at der i knap halv-
delen af sagerne har været handlet relevant og tilstrækkeligt fra kommunens 
side. I de øvrige sager er de unges vanskeligheder ikke udredt tilstrækkeligt. 
Den børnesagkyndige har også vurderet, at en stor del af de unges forældre 
har sociale og psykiske problemer. I ca. halvdelen af sagerne har der været 
voldsomme begivenheder i familien, som vurderes at være skadelige for de 
unge - f.eks. traumatiserede forældre eller kriminelle/fængslede forældre.
I rapporten understreges det, at muligheden for at sige noget generelt om 
unge, der rejser til væbnede konflikter, er begrænsede.

læs hele rapporten ”20 sager om unge formodet udrejst til væbnet konflikt” på ast.dk

studerende er optaget 
på socialrådgiverud-
dannelsen i 2015.  
Det er 71 flere end 
sidste år – en stigning 
på 4 procent.

”Jeg er 53 år og 
tager hul på 4. modul 
af socialrådgiver-
uddannelsen. Jeg 
mener, at jeg med 
min livserfaring og 
viden kan give de 
andre studerende 
en bredere viden, og 
jeg kan så også lære 
af de unge. godt, 
det er en blandet 
landhandel. Vi har 
alle noget at give.
- socialrådgiverstuderende bente 
keldsen via ds’ facebook-side om al-
dersforskelle på socialrådgiverstudiet1.979
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Henrik Leo Mathiasen er socialrådgiver 
ved Døgncentret, Chr. IX’s børnehjem. Han 
er 65 og bor med sin kone, søn og datter i 
Hørret, en lille landsby omkring 15 km fra 
arbejdspladsen i Aarhus. I flere omgange 
har han siddet i Dansk Socialrådgiverfor-
enings hovedbestyrelse – senest en uaf-
brudt årrække siden 2001.

det, der optager mig mest på arbej-
det lige nu, er en voldsom arbejds-
mængde. Vi er oppe på det dobbel-
te af, hvad vi er normeret til. Når 

man arbejder med akutanbringel-
ser, vil der altid være svingninger 
– men jeg må sige, at vi de sene-
ste måneder har ligget på et stabilt 
højt niveau.

som eneste socialrådgiver på børne-
hjemmet oplever jeg hver dag, at 
jeg gør en faglig forskel. Af og til 
lykkedes det mig at få forældre, 
der stort set har givet op, til at del-
tage igen. Jeg tror, at det hænger 
sammen med, at det ikke er mig, 
der har myndighedskasketten. At 
jeg repræsenterer et meget neu-
tralt sted, hvor forældrene har til-
lid til, at vi gør vores bedste for, at 

deres børn skal komme godt videre 
- men jeg tror også, at jeg, som alle 
socialrådgivere, kan gøre en for-
skel ved at have en høj etik og være 
konsekvent anerkendende og men-
taliserende.  

lade op efter en travl arbejdsdag? 
Haha! Det har jeg ikke meget tid 
til. Når jeg har fri, skal mine børn 
til gymnastik seks gange om ugen, 
men jo, jeg når da at lade op på 
cyklen på vejen hjem, inden de skal 
køres rundt. Derudover er jeg med 
til at lave revy sammen med nogen, 
der kalder sig Aarhus Revysterne. 
Og så løber jeg en del.

TeksT MArTIn HAns skouenborg foTo kIssen Møller HAnsen

m
ig

 o
g 

m
it 

ar
be

jd
e

”når jeg 
har fri, skal 
mine børn til 
gymnastik 
seks gange 
om ugen, men 
jo, jeg når da 
at lade op 
på cyklen på 
vejen hjem, 
inden de skal 
køres rundt.
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jura

JurAsPAlTen skrIVes 
På skIfT Af JurIsTerne 
kAren elMegAArd, 
JAnnIe dyrIng 
IdAMArIe leTH sVendsen

gennem mit arbejdsliv har jeg fået 
indblik i nogle livshistorier, hvor 
man tænker, at det er et mirakel, at 
de her mennesker lever. Det håber 
jeg at kunne få bundet sammen til 
en roman, lidt a la Martha Kristen-
sen. Den slags styrkeskildringer, 
der handler om de små, de få og de 
fattige, er mindst lige så fascineren-
de som skildringer af dem i toppen 
af samfundet.

det, jeg holder allermest af, er at være 
på ferie og bo på værelse med min 
kone og børn. At opleve og gå ud 
sammen og mærke, at vi stille og 
roligt bare falder ud af hverdagen 
lidt hen ad vejen. s

Ændrede  regler 
om tvangsadoption
Her i klummen har vi endnu ikke omtalt de meget omdiskuterede lov-

ændringer om tvangsadoption af børn, som Folketinget vedtog i 
april (Lov nr. 530 af 29/04/2015).

De er imidlertid ret grundlæggende og værd at omtale. Nor-
malt er der fuld opbakning til lovændringer om styrkelse af ind-

satsen overfor udsatte børn. Men det var der ikke her, idet SF, 
Enhedslisten og Dansk Folkeparti stemte imod. Vedtaget blev de al-
ligevel. 

Forhistorien er, at der i 2009 blev indført regler om tvangsadopti-
on som social indsats på baggrund af betænkningen fra det såkaldte 
retssikkerhedsudvalg. Da der jo er tale om meget indgribende beslut-
ninger, blev reglerne begrænset til to specifikke situationer: Børn un-
der et år og børn, der har været anbragt uden for hjemmet i mindst 
tre år - og det blev stillet som krav, at det var godtgjort, at forældre-
ne varigt ville være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet. 
I forældreansvarsloven blev indført mulighed for fastsættelse af sam-
vær og kontakt efter adoptionen med barnets oprindelige slægtnin-
ge, som barnet havde haft kontakt med.

Efter disse regler er det gennemsnitlige antal tvangsadoptioner 
steget til to om året mod tidligere en. Det er dette begrænsede antal, 
der foranlediger de nye regler – ønsket er at optimere behandlingen 
af sagerne ved at fjerne de to specifikke betingelser om barnets alder 
og anbringelsesperioden, at ændre godtgørelseskravet til et krav om 
sandsynliggørelse af varigt nedsat forældreevne og fjerne kravet om, 
at forældrene ikke kan spille en positiv rolle ved samvær. 

Til gengæld udvides muligheden for samvær efter adoption. 

Endvidere bliver der mulighed for tvangsadoption 
på baggrund af en opnået tilknytning til plejefor-
ældre, som det vurderes skadeligt at bryde. 

Dette må siges at være en ganske vidtgående nyskabelse, selv om 
der stilles krav om tvangsgrundlag, og om, at det er sandsynliggjort, at 
forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage forældreevnen. 

Endelig indebærer ændringerne, at:
❚ der i serviceloven skrives et krav til kommunerne om at overveje 

tvangsadoption som alternativ til langvarig anbringelse. 
❚ kravene til kommunernes indstillinger i sagerne præciseres.
❚ forældre uden del i forældremyndigheden og plejeforældre får udta-

leret over for børne- og ungeudvalget.
❚ Ankestyrelsen tiltrædes af sagkyndig (uden stemmeret). 
❚ Statsforvaltningens pligt til at forelægge sager om adoption 

uden samtykke for ministeren for børn, ligestilling, integra-
tion og sociale forhold ophæves.

Tekst Idamarie leth svendsen, lektor ved Professionshøjskolen Metropol

❚

SOC no 9 2015.indd   17 04/08/15   14.13



18  SOCIALRÅDGIVEREN  09 2015

SOC no 9 2015.indd   18 04/08/15   14.13



19  SOCIALRÅDGIVEREN  09  2015

Børnehusene, som 
snart kan fejre to års 
fødselsdag, blev sat i 
verden for at sikre en 
koordineret og skånsom 
tværfaglig indsats for 
børn, der har været udsat 
for vold eller seksuelt 
misbrug. 
Og socialrådgiverne 
er ikke i tvivl om, 
at de regionale 
børnehuse styrker 
både det tværfaglige 
og tværsektorielle 
samarbejde.
Til gavn for børnene, som 
bliver udredt i trygge 
rammer. 

Børnehusene sikrer 
den rette hjælp
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a socialstyrelsen offentliggjorde stati-
stikken over, hvor mange sager de 
fem regionale børnehuse havde haft 
fra deres start i efteråret 2013 og et 

år frem, lå Børnehus Syd i spidsen med 324 sager. 
For Ditte Askerod kan en af forklaringerne på det 
være, at Børnehus Syd har gjort rigtigt meget for 
at blive kendt af alle kommunerne i regionen.

- Vi har brugt meget krudt på formidling og har 
været rundt i alle kommunerne mere end én gang. 
Vores erfaring er, at der er stort behov for det per-
sonlige fremmøde. Nogle kommuner troede for ek-
sempel, inden vi kom ud til dem, at Børnehusene 
kun skal involveres, når et barn skal videoafhøres. 
Nu kender de vores kriterier ordentligt, siger hun.

Ditte Askerod har arbejdet inden for børneom-
rådet, siden hun blev uddannet i 2004, dels som 
myndighedssocialrådgiver og dels som leder. Det 
er første gang, hun arbejder på det specialiserede 
område. 

- Specialiseringen giver god mening. Mange 
kommuner har kun få sager med vold og seksuel-
le overgreb mod børn. Og i mange kommuner synes 
forvaltningen, at den type sager er svære at håndte-
re. Det er dejligt, at vi nu kan få børnene undersøgt 
rigtigt, så de kan få den rette hjælp. Det giver en 
stor tilfredshed med arbejdet, siger Ditte Askerod.

På børnenes præmisser
Socialstyrelsen kommer til efteråret med en eva-
luering af de fem børnehuse, også set fra børnenes 
perspektiv. Spørger man Ditte Askerod allerede 
nu, hvordan hun tror, børnene oplever børnehuse-
ne, siger hun:

- Jeg tror, at børnene oplever, at de kommer til 
et hus, der er meget børnevenligt, og at de kommer 
til at tale med fagpersoner, der er virkelig gode til 
at snakke med børn på deres egne præmisser. Jeg 
tror, at det er meget svært for børnene hver især 
at få øje på de sammenhænge, der er i samarbejdet 
- men jeg håber, at børnene har en oplevelse af, at 
de får en mere samlet hjælp. Og at deres oplevelser 
af det skete bliver taget meget alvorligt. 

At børnehusene også på baggrund af det tvær-
sektorielle samarbejde får oplysninger, de måske 
ikke ville have fået før – at de for eksempel får øje 
på flere overgrebssituationer i netværket – er en 
anden indlysende fordel for Ditte Askerod ved de 
nye børnehuse.

er målgruppen for snæver?
Der er klare regler for, hvornår kommunen skal in-
volvere Børnehuset. For det første skal der være  
mistanke eller viden om, at et barn har været ud-
sat for enten vold eller et seksuelt overgreb. For 
det andet skal der være mindst én anden instans 
mere inde i sagen – politiet eller sundhedsvæse-

vi tager os af 
de svære sager

Børn, der har været udsat for vold eller 
seksuelle overgreb, skal udredes ordentligt, så 
de kan få den rigtige hjælp. Leder af Børnehus 
Syd, socialrådgiver Ditte Askerod, er glad for 
at være en del af det arbejde. 

D

socialrådgiver ditte Askerod, leder af børnehus syd.
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net. For det tredje skal kommunen have 
besluttet, at der skal laves en paragraf 
50-undersøgelse. 

- Det er fornuftigt, at kriterierne har 
været meget klare i starten. Men nu 
er tiden moden til, at vi får en drøftel-
se af, om målgruppen er for snæver. Jeg 
er ikke i tvivl om værdien af den tvær-
sektorielle model. Modellen har virkelig 
givet et markant kvalitetsløft. Men hvad 
med de sager, hvor kommunen af faglige 
grunde vægter ikke at politianmelde et 
par lussinger? Burde kommunen inddra-
ge os her, eventuelt i en udvidet rådgiv-
ningsfunktion, spørger Ditte Askerod.

På samme måde er tiden ifølge Ditte 
Askerod også kommet til at spørge, om 
Børnehuset skal kunne komme ind tid-
ligere, end når kommunen har besluttet 
at lave en paragraf 50-undesøgelse.

- Det er ren refleksion, jeg har ikke 
sandheden. Men jeg tænker meget på, 
hvordan vi i Børnehusene hele tiden kan 

”specialiseringen giver god 
mening. mange kommuner 
har kun få sager med vold og 
seksuelle overgreb mod børn.
socialrådgiver ditte Askerod, leder af børnehus syd

Hvad siger 
Børnene?
Børnehus Syd har i sin afdeling i Esbjerg 
givet børnene og de unge mulighed for 
at fortælle, hvordan det har været at 
komme i børnehuset. Her er et uddrag 
af deres udtalelser. 

”Jeg synes, det er en 
fornøjelse at være 

her.”

”det kan godt være 
det er svært, men 

tag det stille og 
roligt, det er hurtigt 

overstået.”

”Husk, stol på dig 
selv.”

”Man lærer sig selv 
at kende.”

”Ingen er perfekt.”

”Jeg har taget nogle 
hjælpemidler med 

mig. så jeg kan prøve 
at hjælpe mig selv.”

»

udvikle os i overensstemmelse med vo-
res formål. Det kunne også være spæn-
dende at undersøge, hvilke specialise-
rede behandlingstilbud, kommunerne 
råder over til de børn og unge, der er 
udredt hos os, hvor vi har peget på et 
behov for behandling. Kommunerne er 
begyndt at efterspørge den behandling 
hos os, men som det ser ud lige nu, har 
vi ikke kapaciteten, siger Ditte Aske-
rod. s

der er klare regler for, hvornår kommunen skal involvere børnehuset i en sag.
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ørnehusene blev etableret som en direkte konse-
kvens af de mange overgrebssager mod børn og 
unge, der i årene forinden prægede socialområ-
det. Daværende social- og integrationsminister 
bad i 2012 Ankestyrelsen om at kulegrave de ti 

alvorligste børnesager. Ministeren nedsatte samtidig et eks-
pertpanel, der på baggrund af kulegravningen skulle komme 
med en række anbefalinger til, hvordan indsatsen mod over-
grebene kunne styrkes. 

En af ekspertpanelets anbefalinger var, at alle kommuner 
skulle tilknyttes et børnehus, hvis ekspertise skulle være at 
kunne tale med børn og unge, der havde været udsat for over-
greb. Den såkaldte ”overgrebspakke” inklusive fem regionale 
børnehuse, blev vedtaget i Folketinget i maj 2013, og den ef-
terfølgende bekendtgørelse uddybede børnehusenes rolle. 

børneHusene skAl:
❚  Sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj 

kvalitet.
❚ Vurdere, undersøge og udrede barnets behov for støtte.
❚ Tilbyde krisestøtte og psykologsamtaler til barnet og dets 

nærmeste omsorgspersoner.
❚ Yde rådgivning til kommunerne. I akutte tilfælde 24/7.

Børnehusene åbnede i oktober 2013, og er placeret i Aalborg, 
Aarhus, Odense, Næstved og København. Husene har mellem 
5 og 11 medarbejdere. Ud over administrativt personale er de 
ansatte socialrådgivere, psykologer og terapeuter med man-
ge års erfaring og efteruddannelse inden for kriseinterventi-
on og specialiseret udredning / behandling til børn og unge i 
sorg og kriser.

999 sager på et år
Den første statistik, Socialstyrelsen kom med et år senere, 
viste, at der i alt havde været 999 sager ind over de fem bør-
nehuse. 60 procent af sagerne var voldssager, 36 procent var 
sager med seksuelle overgreb, og i de sidste fire procent var 
der både vold og seksuelle overgreb.

Den første evaluering af børnehusene, som Socialstyrel-
sen har stået for, var planlagt til at komme på gaden før som-
merferien, men blev udsat på grund af Folketingsvalget. So-
cialstyrelsen kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvad 
evalueringen præcist omfatter, og hvornår den udkommer. 
Men den vil tidsmæssigt komme til at ligge tættere end plan-
lagt på børnehusenes to-års fødselsdag. Til efteråret kommer 
også Socialstyrelsen tal for, hvordan kommunernes brug af 
børnehusene har været i husenes andet leveår. s

sådan fungerer 
børnehusene

Børnehusene fylder to år i oktober. Inden da 
kommer Socialstyrelsen efter alt at dømme 
med den første og meget omfattende 
evaluering af husene.

B
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ocialrådgiver sin-
net bunde har ar-
bejdet i Børne-
hus Syd siden 
starten i 2013. 

Hun er ikke i tvivl om, at 
det gør en forskel for børne-
ne, at der bliver taget hånd 
om dem i et børnehus, hvor 
de oplever trygge rammer i 
en meget sårbar situation og 
voksne med erfaring i kon-
takt til børn.

- Min viden om børns re-
aktioner på kriser, tab og 
traumer sammenholdt med 
min erfaring med, at samta-
ler med børn og unge fore-
går gennem leg og snak om 
noget ”tredje fælles” er i 
spil hver dag. Det gør arbej-

tæt på 
børns 
kriser, tab 
og traumer
Ikke to sager er ens. Men socialrådgiver 
sinnet bunde fra Børnehus Syd 
fortæller om en 12-årig pige, hvis historie 
og vej gennem Børnehus Syd er et godt 
eksempel på, hvad børnehusene kan 
tilbyde, når børn har været udsat for 
vold eller seksuelle overgreb. 

det i børnehuset livgivende på trods af de svære 
omstændigheder, der bringer børn og unge i kon-
takt med børnehuset, siger Sinnet Bunde, som her-
under giver et rids af et forløb med en 12-årig pige, 
der er blevet udredt af Børnehuset.

fortæller lærer om krænkelsen
Den 12-årige pige fortæller sin lærer, at morens 
samlever har udsat hende for seksuelle krænkel-
ser. Hun har prøvet at trække sig lidt fra ham og 
hjemmet, men det er ikke rart. Læreren siger, at 
hun vil sørge for, at pigen får hjælp. Hun laver en 
underretning til kommunen, der anmelder til poli-
tiet. Kommunen sender sagen til børnehuset.

Da pigen kun er 12 år, skal hun afhøres i bør-
nehuset. Moren bliver ikke orienteret om politian-
meldelsen og afhøringen før selve dagen for afhø-
ringen - dette for at sikre, at pigen ikke påvirkes 
til at trække sine oplysninger tilbage. Pigen hører 
også først om afhøringen, da hun møder op i sko-
len. Hendes lærer kører med hende til børnehuset.

S

»

socialrådgiver sinnet bunde fra børnehus syd.
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Pigen afhøres i den del af huset, der 
er indrettet som børnepolitistation. Af-
høringen optages på video, fordi pigen 
er under 13 år. Under afhøringen sidder 
bistandsadvokat, forsvarer, anklager, 
myndighedsrådgiveren og en repræsen-
tant fra børnehuset og følger afhørin-
gen på video. Myndighedsrådgiverens 
rolle er at afklare, om afhøringen af pi-
gen og morens reaktioner giver anled-
ning til for eksempel en anbringelse. I 
dette tilfælde har moren aldrig været 
under mistanke for medvirken, og hun 
vælger tydeligvis side til fordel for dat-
teren, da hun lidt senere ankommer til 
børnehuset.

Fordi pigens forklaring er klokkeklar, 
kører politiet efter afhøringen direkte 
ud og varetægtsfængsler samleveren. 

Tilbud om krisesamtaler
Børnehuset observerer pigen under af-
høringen. Da pigen er færdig med at 

»
blive afhørt, tager børnehuset over og 
fortæller hende, at det fra nu af er bør-
nehuset, der vil hjælpe hende med det, 
hun har oplevet. Børnehusets persona-
le fortæller samtidig moren, at hun har 
mulighed for at få nogle krisesamtaler 
i huset. Samme tilbud får pigens biolo-
giske far.

Inden pigen og moren tager hjem, af-
tales det første møde. En psykolog eller 
socialrådgiver fører herefter samtaler-
ne med datteren, en anden med foræl-
drene. 

Tværsektorielt samråd
Børnehuset indkalder parallelt med 
de første samtaler til et tværsektorielt 
sagssamråd med myndighedsrådgive-
ren, politiet og børnehusets team. Hvis 
pigen havde været lægeundersøgt, vil-
le sundhedsvæsenet også have været re-
præsenteret.

Her udveksles viden til gavn for pi-

”du skal tage dine egne beslutninger 
og lade folk hjælpe dig.
barn fra børnehus syd

gens videre forløb, herunder fortæller 
børnehuset om de første samtaler med 
pigen og moren. I forbindelse med mø-
det beslutter kommunen, at den i for-
bindelse med sin paragraf 50-under-
søgelse vil bruge børnehuset til en 
egentlig udredning af pigens behov. 

screening af traumepåvirkning
Børnehusets udredning sætter fokus 
på, hvordan pigen har fundet mening 
i det skete og hvilke strategier, hun 
har valgt i sin håndtering. Føler hun 
skyld og ansvar? Føler hun sig som of-
fer? En af psykologerne laver en scree-
ning og får derved et billede af pigens 
traumepåvirkning. Børnehuset udarbej-
der ikke diagnoser, men skriver efter 
fire til fem samtaler med pigen et no-
tat til kommunen om behovet for efter-
bearbejdning eller egentlig videre be-
handling. s

børnehuset laver screening af børns traumepåvirkning og tilbyder krisesamtaler til både børn og deres forældre.
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år børnehus nord får en børnesag ind 
med mistanke - eller viden om - at 
der er begået et overgreb mod et 
barn, går der ikke lang tid, før der 
indkaldes til et såkaldt sagssamråd. 

Afhængigt af sagens karakter vil der rundt om 
bordet sidde repræsentanter for Børnehus Nord, 
politiet (den efterforskende medarbejder), kom-
munen (myndighedsrådgiver) og sundhedsvæsenet 
(pædiater fra børneafdelingen på Aalborg Univer-
sitetshospital). På tværs af sektorerne er det nu 
lovligt at dele oplysninger, hvilket ifølge Ulla Pen-
ning betyder, at der for eksempel på sagssamråde-
ne kommer oplysninger frem, som ikke tidligere 
ville være blevet videreformidlet.

- I en sag om seksuelt overgreb, kan politiet 
måske fortælle, at der også bliver handlet stoffer. 
Det er jo vigtigt for sagsbehandler, at kommunen 
ved det, når der bor to små børn. I en sag kan læ-
gerne fortælle, at familien i fokus har været ind-
kaldt til en masse undersøgelser men aldrig er 
dukket op. Eller fortælle, at der i tidligere under-
søgelser af et barn har været klassiske tegn på, at 
der kan være noget galt – at barnet har mavepro-
blemer eller hyppige urinvejsinfektioner, fortæller 
Ulla Penning.

På denne måde kan det tværfaglige og tvær-
sektorielle samarbejde på sagsniveau være med 
til at hjælpe de professionelle til at få det hele bil-
lede frem af en familie - og dermed hjælpe barnet 
langt bedre end tidligere. De forskellige faggrup-
per får samtidig koordineret, så der for eksempel 
kan sagsbehandles uden at ødelægge efterforsk-
ningen.

Tværfaglige aha-oplevelser
Udover samarbejdet på sagsniveau holder alle 
børnehusene såkaldte børnehussamrådsmøder. I 
Børnehus Nord deltager politi på ledelsesniveau 
fra begge politikredse, overlæge og pædiater fra 
børneafdelingen på Aalborg Sygehus, en retsme-
diciner fra Aarhus Universitet, en repræsentant 

Børnehus sætter rammen for
tæt tværfagligt samarbejde 
Leder af Børnehus Nord, socialrådgiver ulla Penning, elsker at have fået 
lov til at udveksle oplysninger i enkeltsager med politi og sundhedsvæsenet. 
Det giver bare ”så meget mening”, siger hun.

fra CBO-Børnecenter på Skejby Sy-
gehus, en repræsentant fra Aalborg 
Kommune og en række af børnehu-
sets medarbejdere. 

På møderne, der holdes hver 
måned, gennemgås konkrete sa-
ger med henblik på læring. Der ta-
ges også større og mere principiel-
le spørgsmål op, alt sammen for at 
optimere samarbejdet.

- Det er de samme mennesker, 
der mødes hver måned. Det, ved 
man fra forskningen, er givtigt for 
samarbejdet. Der er kommet man-
ge aha-oplevelser frem på de her 
møder. Og det kan også besluttes 
på et møde at ændre procedure i 
sagerne generelt, fortæller lederen 
af Børnehus Nord.

Ulla Penning er enig med sin 
kollega i Børnehus Syd om (se arti-
kel side 20), at målgruppen for bør-
nehusene bør drøftes.

- Hvis en rådgiver beslutter ikke 
at lave en paragraf 50, selv om der 
er mistanke om et overgreb, men i 
stedet yder udvidet råd og vejled-
ning efter servicelovens paragraf 
11.3, er det så ikke en børnesag? 
Burde en mistanke ikke lede til, at 
barnet skal have lov til at komme i 
et børnehus, spørger hun.

Statistikken for det forgangne 
års sager kommer først senere. Men 
for Ulla Penning virker det usand-
synligt, at tallet bliver lavere end 
første års 999 børnesager.

- Vi har haft vanvittigt travlt i 
2015, og jeg synes, at det bliver ved. 
Vi troede i starten, at det var nyhe-
dens interesse, men det tager jeg i 
mig igen, siger hun. s

”I en sag 
om seksuelt 
overgreb, kan 
politiet måske 
fortælle, at 
der også 
bliver handlet 
stoffer. Det er 
jo vigtigt for 
sagsbehandler, 
at kommunen 
ved det, når der 
bor to små børn. 
socialrådgiver ulla Penning, 
leder af børnehus nord

N
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å en klar førsteplads foran både 
Helle Thorning-Schmidt, 
Dronning Margrethe og 
 Karen Blixen blev socialråd-
giver Tine Bryld kåret som 
de seneste 100 års mest be-

tydningsfulde danske kvinde i en afstem-
ning på dr.dk.  

Tine Bryld, som levede fra 1939 til 2011, 
var særligt kendt som kvinden bag mikro-
fonen, når hun hver søndag aften hjalp 
unge med deres problemer i radioprogram-
met Tværs. Hun var uddannet socialrådgi-
ver, men var også både brevkasseredaktør, 
forfatter og altså radiovært. 

kæmpe inspiration for socialrådgivere
Da kåringen af Tine Bryld blev delt på 
Dansk Socialrådgiverforenings facebooksi-
de, kom der straks kommentarer fra flere 
medlemmer, som var svært begejstrede for 
resultatet. 

- Jeg stemte selvfølgelig på hende, for-
tæller socialrådgiver og tillidsrepræsentant 
Nora Beck, som er ansat i Job- og Vækst-

tine Bryld kåret som den  
mest betydningsfulde kvinde 
i 100 år

Socialrådgiver Tine Bryld løb med sejren, da DR i 
forbindelse med 100-året for kvinders stemmeret havde 
afstemning om, hvem periodens mest betydningsfulde 
danske kvinde er. hun har været en kæmpe inspiration, 
lyder det fra flere socialrådgivere.

center Middelfart. Hun har læst alle Tine Brylds 
bøger og er meget inspireret af hende.

- Hun var mit store forbillede, da jeg valgte at 
læse til socialrådgiver, fordi hun så mennesker 
der, hvor de var - det hele menneske. Hun havde 
en fantastisk ægthed og medmenneskelighed. Nog-
le læser til socialrådgiver, andre er det bare. Så-
dan var Tine - hun var det bare, siger Nora Beck, 
som også selv prøver at leve op til sit forbilledes 
tilgang til faget, selv om det kan være svært med 
måltal og de mange skal-opgaver.

Også socialrådgiver i Handicap- og Pensionsaf-
delingen i Hvidovre Kommune, Kirsten Sand Jør-
gensen, er meget inspireret af Tine Bryld:

- Pludselig var der en voksen, der interesserede 
sig for, hvad børn sagde og mente, og hvilke rettig-
heder de havde. Som havde modet til at holde fast 
i det, hun mente og troede på, og var et lytten-
de øre, som gav håb og mod på livet igen. Hun var 
helt klart medvirkende til, at jeg selv blev social-
rådgiver. Hun så mennesket - ikke loven, ydelser-
ne og begrænsningerne. Det prøver jeg selv at bru-
ge i mit arbejde.

satte tingene i perspektiv
For Per Svanholm Christensen, socialrådgiver og 
fællestillidsrepræsentant ved SID Job og under-
viser på socialrådgiveruddannelsen ved Aalborg 
Universitet, var Tine Bryld også en stor del af 
ungdommen.

- Hendes bøger om Liv og Alexander var en af de 
første oplevelser, min generation fik med kærlighed 
og det at sætte ord på det. Gennem Tværs fik hun 
virkelig sat tingene i perspektiv for sådan en klas-
sisk middelklassedrengs opvækst som min, hvor 
jeg aldrig var stødt på sociale problemer, siger han. 

Og Tine Bryld har også været med til at inspi-
rere ham til at vælge socialrådgiverfaget og til at 
kæmpe kampene for de socialt udsatte.

- Hun viede hele sit liv til at kæmpe for socialt 

P

“Hun var mit store forbillede, 
da jeg valgte at læse til 
socialrådgiver, fordi hun så 
mennesker der, hvor de var - 
det hele menneske. 
socialrådgiver nora beck

2
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udsatte. Det inspirerer mig også til selv 
at tage kampen op i forhold til kontant-
hjælpen og hele debatten om ledighed og 
dovenskab. Det er ikke nok at være en 
god socialrådgiver - man skal også råbe 
op udenfor arbejdstiden. Det har hun in-
spireret mig til. På den måde er hun en 
rollemodel, jeg kan bruge til noget i min 
dagligdag - dem burde vi have flere af.

enorm betydning for en hel generation
Også formand for Dansk Socialrådgiver-
forening, Majbrit Berlau, er meget til-
freds med resultatet.

- Kåringen af Tine Bryld vidner om, at 

vi som danskere finder det betydnings-
fuldt at gøre en forskel for dem, der har 
det sværest i samfundet. Det er utroligt 
bekræftende at leve i et land, hvor det 
er det, der betyder mest, siger hun og 
tilføjer, at Tine Bryld har haft en enorm 
betydning for en hel generation – og 
også for hendes eget valg af profession:

- Personligt synes jeg selvfølgelig, 
hun var det oplagte valg, fordi hun er 
en vigtig rollemodel for vores fag og 
har haft så stor betydning for rigtig 
mange socialrådgivere - mig selv inklu-
sive. s
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eg har mange års 
erfaring som so-
cialrådgiver på 
døgninstitutioner 
og som familieple-
jekonsulent. I den 
forbindelse har jeg 
haft kontakt med 
mange unge, der 

begynder at læse på en SU-beretti-
get uddannelse, mens de stadig er 
anbragt i en plejefamilie eller på in-
stitution.

Under de nuværende regler er 
anbragte unge ikke berettiget til 
SU, da de ”forsørges af det offent-
lige.” Deres eneste alternativ er at 
modtage uddannelseshjælp, mens 
de læser. Jeg vil gerne påpege de 
ulemper, det medfører for disse 
unge mennesker, samt anfægte lo-
gikken bag denne bestemmelse.

unge føler sig stigmatiserede
Det har en del konsekvenser for de 
unge, at de modtager uddannelses-
hjælp frem for SU.

De unge kan nemt føle sig stig-
matiseret ved, at de modtager ”Ud-
dannelseshjælp”, som har en gene-
rel negativ status i stedet for ”SU”, 
som generelt har en positiv sta-
tus i samfundet. Den unges identi-
tet forbindes med at være en byrde 
for samfundet (uddannelseshjælpen) 
frem for at være en ung, der investe-
rer sin tid og energi på en uddan-
nelse til gavn for samfundet (SU).

Der er mere bureaukrati forbun-
det med at søge kontanthjælp frem 
for SU. Man skal ofte møde per-
sonligt op hos kommunen, og der 
er mange dokumenter - fra bank, 
SKAT og eventuelle lønsedler, der 
skal fremskaffes. 

De krav, der stilles til unge på 
uddannelseshjælp om blandt andet 
at stå til rådighed for arbejdsmar-

der er en række ulemper 
forbundet med, at unge 
anbragte ikke kan få su. 
unge anbragte under 
uddannelse får typisk 
uddannelseshjælp og 
har ingen mulighed for 
at spare sammen under 
uddannelsen. og de har 
typisk færre penge til 
forbrug end unge på su.

Urimeligt at anbragte 
unge ikke kan få sU

J kedet, dispenseres der for i forhold til 
denne målgruppe. Det, at de læser, si-
destilles med at opfylde rådighedskra-
vene. Men det er ikke alle ydelsessags-
behandlere, der er lige opmærksomme 
på denne lille gruppes undtagelsesbe-
stemmelser, og de faste systemer og 
procedurer er heller ikke altid flek-
sible nok. Jeg kender til flere tilfæl-
de, hvor den unge ”chikaneres” af kon-
tanthjælpssystemet. For eksempel flere 
unge, der ustandseligt fik advarselsbre-
ve om, at deres kontanthjælp blev stop-
pet, fordi de ikke var aktivt jobsøgende 
på jobnet.dk. Hver gang kontaktede vi 
jobcentret og fik afgørelsen annulleret 
- kun for at modtage endnu et brev tre 
måneder senere.

bør fritages for modregning i formue
De unge må ikke have en formue i ban-
ken udover 10.000 kroner. Dette krav 
findes ikke i forhold til SU. Hvis de for 
eksempel har kunnet spare op af et fri-
tidsjob eller eventuelt har fået udbetalt 
en børneopsparing, kræves de penge 
”spist op”, inden den unge er berettiget 
til en indtægt under uddannelsen. 

I forbindelse med kontanthjælps-
reformen blev unge på STU-uddannel-
sen fritaget for modregning for formue. 
Hvorfor ikke en lignende undtagel-
se for de anbragte unge, så længe de er 
forhindret i at modtage SU?

De unge anbragte må ikke tjene pen-
ge ved siden af under uddannelsen. Det 
bliver modregnet i uddannelseshjæl-
pen, hvis de gør det. Unge, der modta-
ger SU, har ret til at tjene et vist beløb 
ved siden af uden modregning. Konse-
kvensen er, at de unge anbragte ingen 
mulighed har for at spare sammen un-
der uddannelsen og har færre penge til 
forbrug end unge på SU.

logikken bag bestemmelsen
Et af kravene for at kunne modtage SU 
er, at man ikke må forsørges af det of-
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fentlige. Derfor bliver anbragte unge udelukket fra at kunne 
få SU. Men den unge modtager ikke en direkte forsørgelse fra 
det offentlige - hvis vi ser bort fra uddannelselshjælpen, som 
de kun modtager, fordi de ikke er berettiget til SU!

Det offentlige betaler udgifterne til plejefamiliens løn og 
omkostninger eller døgninstitutionens takster, men den unge 
sættes samtidigt i egenbetaling, som svarer til, at de betaler 
for kost og logi. Så den unge er kun indirekte forsørget af det 
offentlige.

Det kunne for eksempel sidestilles med unge studeren-
de på SU, der bor for sig selv i en lejlighed. På grund af deres 
lave indkomst modtager de boligstøtte, og hvis de har et barn 
i daginstitution, får de sikkert også økonomisk friplads. Men 
disse ”offentlige forsørgelser” udelukker ikke vedkommende 
fra at kunne modtage SU. Hvorfor så den unge anbragte?

Påmindelse om at være anderledes
Det har store konsekvenser for anbragte unge, at de ikke kan 
få SU. På den ene side er der de mere følelsesmæssige/iden-
titetsmæssige konsekvenser, hvor de unge endnu en gang bli-
ver sat uden for det ”normale” system. 

Disse unge er i forvejen en sårbar gruppe, som har haft 
en svær start på livet. Alene det, at de ikke har kunnet bo 
hjemme hos deres egne familier, har gjort dem anderledes 
end deres jævnaldrende. Så når de bliver udelukket fra at 
kunne få SU på lige fod med de andre unge, de studerer sam-
men med, er det endnu en påmindelse om, at de skiller sig 
ud fra de andre.

Derudover er der de økonomiske forskelle, som i yder-
ste konsekvens kan betyde, at den unge mister incitament til 
at tage en uddannelse. Dette problem for de unge er meget 
nemt at fikse og vil koste det offentlige forsvindende lidt. SU-
satserne svarer til uddannelseshjælpens satser. Den eneste 
indtægt det offentlige mister, er modregning i formuen. s

”når de bliver udelukket fra 
at kunne få sU på lige fod med 
de andre unge, de studerer 
sammen med, er det endnu en 
påmindelse om, at de skiller sig 
ud fra de andre.
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socialrådgivere, der arbejder med alvor-
ligt syge borgere, prøver kræfter med 
den nye fleksjob- og førtidspensionsre-
form fra 1.1.2013. Tildeling af førtids-
pensioner blev halveret fra 2011-2013 og 
alt tyder på, at tildelingerne også i år er 
på et lavt niveau - i 1. kvartal fik 1.411 
borgere tilkendt førtidspension mod 
1.456 borgere i samme kvartal i 2014. 
Det svarer til et fald på tre procent.

Der kan ikke tilkendes førtidspen-
sion, hvis kommunen vurderer, at ar-
bejdsevnen kan forbedres gennem ak-
tivering, behandling, revalidering, 
ressourceforløb eller på andre måder, 
så folk over 40 år skal som udgangs-
punkt i et individuelt og helhedsorien-
teret ressourceforløb. 

Ingen tvivl om, at det har taget tid 
for kommunerne at omstille sig til ny 
lovgivning og få oprettet ressourcefor-
løb. Der er oprettet meget færre end 
forventet, og kvalitet og indhold er af 
blandet kvalitet, da økonomi til indsat-
ser spiller en stor rolle. Selve fortolk-
ningen af lovgivningen og tilkendelser 
af førtidspension er generelt restriktiv 
med store kommunale forskelle.

re
gi

on
sle

de
r

TeksT Anne Jørgensen, forMAnd regIon syd

Måske er det blevet for svært og umuligt at få førtidspen-
sion? De fleste vil gerne arbejde, det de kan, og mange er rig-
tig glade for at arbejde i fleksjob også i få timer. Men når me-
get syge borgere arbejdsprøves i 10 minutter om dagen og 
skal have en seng med på arbejde, må vi diskutere, om ikke 
grænsen er nået. 

For hvis skyld skal man arbejde 10 minutter? Arbejds-
pladsen kan sagtens undvære det, og gavner det borgeren, el-
ler er det en samfundsmæssig ydmygelse af borgeren ud fra 
devisen om noget for noget, og det skal jo ikke være nemt 
at få pension? Næppe. Rigtig mange borgere er visiteret til 
fleksjob, men kan omvendt ikke få fleksjob svarende til de ti-
mer, de kan arbejde. 

For borgeren er der stor økonomisk forskel på at få sy-
gedagpenge, jobafklaringsydelse, løn i fleksjob eller førtids-
pension. Det er derfor vigtigt, at kommunerne ansætter nok 
socialrådgivere, så borgerne så tidligt som muligt får behand-
ling, hjælp og støtte til afklaring og udredning. Mange ste-
der sker det ikke. Kvalitet og tidlig afklaring og afslutning af 
sagsbehandling vil kunne betale sig for alle, også med kom-
mende ny refusionslov.

Førtidspension skal vel fortsat være en anstændig va-
rig forsørgelsesmulighed for de borgere, der ikke kan arbej-
de, frem til de med tilbagetrækningsreformen kan gå på fol-
kepension som 67- eller 72-årig? Det må den nye regering og 
folketing forholde sig til, og DS vil gerne bidrage til dialogen 
med socialrådgivernes synspunkter. s

markant fald i tildeling af førtids- 
pension – med store kommunale forskelle

ds 
nU

skole- og dagtilbuds- 
socialrådgivere
DS har fået en ny faggruppe Skole- og dagtilbudsso-
cialrådgivere – de holdt stiftende generalforsamling 18. 
maj. Faggruppen består af socialrådgivere, der arbejder 
på skoler og i dagtilbud. Det vil typisk være på institu-
tioner fx skoler, friskoler, børnehaver, vuggestuer, dag-
pleje o. lign. 
du kan læse mere om faggruppen på socialraadgiverne.dk/
faggrupper – og du kan tilmelde dig på din side på medlem.
socialraadgiverne.dk

Mini Socialrådgiverdag i Øst
Region Øst indbyder til Mini Socialrådgiverdag 
2015, hvor du kan opleve Lars Olsen om ”Økono-
misk ulighed”, Mads Vangsø med et humoristisk 
foredrag om ”Glæden ved forandring”, Henrik 
Mathiasen om ”Etik i 10’erne” samt Nanna Mik-
Meyer ”At skabe en professionel”.
det sker 7. september på Metropol på frederiks-
berg. læs mere og tilmeld dig senest 24. august på 
socialraadgiverne.dk/kalender

Faggruppen stofmisbrug
Faggruppen holder generalforsamling 6.oktober kl. 15 på 
det stoffrie værested De Frie Fugle i Kolding. Inden gene-
ralforsamlingen vil man kunne høre lidt om stedet og om, 
hvordan de gør det i Kolding. Blandt andet er det ”stoffrie 
værested” også et sted for dem på substitutionsmedicin, 
der ikke er i sidemisbrug. 
læs mere og tilmeld dig på socialraadgiverne.dk/kalender.

Alkoholbehandlere
Faggruppen Alkoholbehandlere holder temadag 
og generalforsamling 28. oktober kl. 9-16 i Mid-
delfart. Temaet er de nye nationale retningslin-
jer for behandling af alkoholafhængighed. 
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Censorer søges  
til Socialrådgiver-
uddannelsen  
– praktikmodulet

I Socialrådgiveruddannelsen indgår et praktik-
modul (modul 7), som afsluttes med en mundtlig 
eksamen med ekstern censur.

Censorkorpset for Socialrådgiveruddannelsen 
søger yderligere 15-20 censorer ud over de  
allerede beskikkede praksiscensorer.

For at komme i betragtning skal ansøgere doku-
mentere relevant uddannelse, efter- og videre-
uddannelse samt erfaring i og viden om tværdi-
sciplinære forståelses- og arbejdsformer i det 
sociale område. 

Specifikt vil ansøgere med en bred og dybere/
dybtgående praksiserfaring blive foretrukket, 
gerne suppleret med en uddannelsesmæssig 
baggrund svarende til diplom-, kandidat- eller 
masterniveau. Ansøgers viden og erfaring med 
det sociale arbejdes praksis skal være aktuel,  
dvs. ligge inden for de seneste 5 år.

Nærmere om uddannelsen:  
www.retsinfor-mation.dk/Forms/ 
R0710.aspx?id=137840

Se også eksamensbekendtgørelsen samt  
censorkorpsets virksomhed i øvrigt:  
https://www.retsinformation.dk/forms/ 
R0710.aspx?id=160839

Honorering sker efter Finansministeriets  
regler og satser. 

Ansøgning om beskikkelse skal ske elektro-
nisk via Censorsekretariatets hjemmeside 
www.censor-it.dk til og med den 31. august 2015.

23 83 75 57

OBS: Etårig uddannelse starter d. 13.1.14

København d. 24. - 25. oktober 2013

Seminar med Yasmin Ajmal

LØSNINGER MED 
BØRN OG UNGE

København d. 22. - 23. oktober 2015

OBS: Etårig uddannelse starter d. 11. januar 2016

23 83 75 57

Ungdomscentret 
Gjeddesgaard

•  Vi hjælper med selvudvikling og uddannelse, således 
at den unge forlader os med nyt mod på tilværelsen.

•  Vi er et opholdssted og et dagbehandlingstilbud for 
unge mellem 12 til 18 år med forskellige diagnoser og 
psykiatriske problemstillinger.

•  Et aktivt samarbejde omkring anbringelsen og den 
unges udvikling, er udgangspunktet for den rigtige an-
bringelse. Inddragelse og gode relationer til den unge 
og forældrene er en del af metoden.

•  Vi er et opholdssted og skole med socialt engagerede 
medarbejdere.

Vi tilbyder også akutanbringelser med pædagogisk ob-
servation og psykologisk undersøgelse.

Kontakt: Forstander Poul Erik Ager på telefon 21548940

www.gjeddesgaard.dk
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LØSN I NGSFOK USER ET TERAPI  & U DDAN N ELSE

Leading from
one step behind
LØSNINGSFOKUSERET, SYSTEMISK UDDANNELSE   

En engagerende og ressourceorienteret tilgang til 
problemløsning, som øger dit fokus på dine egne 
og dine klienters kompetencer og som giver dig 
værktøjer til:

•  arbejde med børn, voksne og familier
•  grupperådgivning og teambuilding
•  rådgivning i forbindelse med kriser og tab
•  projektudvikling
•  arbejde med egne faglige og personlige mål

133 timers undervisning, supervision og seminarer.
For rådgivere inden for familiebehandling, revalidering,
misbrugsbehandling, sundhedsarbejde…
Uddannelsen starter København d. 19.01.2009

 
Solution • Pile Allé 6 • 2840 Holte • Tlf. 45 87 40 35
solution@solutionfocus.dk • www.solutionfocus.dk

Uddannelsen starter d. 20Ja2013

• arbejde med forandringsprocesser 
• samarbejde med voksne, familier, børn og unge
• arbejde med udsatte børn og deres familie
• løbende evaluering af e�ekten af samarbejdet
• projektledelse og –udvikling

Uddannelsen starter d. 12. januar 2016

LØSNINGSFOKUSERET TERAPI & UDDANNELSE

23 83 75 57

CASA BLANCA
BO & ERHVERV

Vi kan støtte unge med:

• Forandret virkelighedsopfattelse
• Personlighedsforstyrrelser
• Selvskadende adfærd
• Depression
• Angst
• Stressbelastning
• Autismespektrumforstyrrelser
• Uledsagede flygtningeproblemer

DANSHØJVEJ

 Læs mere på www.CBBE.dk

Få effektive værktøjer til at:

• Håndtere stress / opnå trivsel
• Opnå personlig og faglig udvikling
• Få tilfredshed med egen indsats
• Tage vigtige og rigtige valg
• Mærke ny energi og balance
• Motivere andre til at tage ansvar
• Bryde uhensigtsmæssige vaner

Uddannelsesstart:

Aarhus:  01.09.15
12.01.16

Nuuk:  18.08.15
08.03.16

Bestil materiale / tilmeld dig:
Professionel Coachuddannelse
Stresshåndtering og Personlig Power

Jytte Dalgaard 
Coach Focus

Past President
ICF Danmark

Aarhus og Nuuk

w
w

w
.c

o
ac

h
fo

cu
s.

d
k

tlf. 26817500 • mail@coachfocus.dk

Bliv Professionel Coach 
og Stresscoach

 

”Vi tager de 
svære opgaver” 

 

Ja, endda de 
”umulige”….. 

 

Som et alternativ 
til anbringelse. 

http://trancit.dk          Tlf.   61662462 
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Vand og By · Kontor: Hovedvejen 4B (Hjarnø), 
7130 Juelsminde

Tlf: 86 13 72 11 · Mail: pgh@vandogby.dk  
Hjemmeside: www.vandogby.dk

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

Vand og By

 Vi har
ledige pladser

 ForårshilsenÅge

HilsenÅge

Vand og By · Kontor: Hovedvejen 4B (Hjarnø), 
7130 Juelsminde

Tlf: 86 13 72 11 · Mail: pgh@vandogby.dk  
Hjemmeside: www.vandogby.dk

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

Vand og By

 Vi har
ledige pladser

 ForårshilsenÅge

HilsenÅge

Vi har 5 
ledige pladser

HilsenÅge

Vi åbner ny afdeling i Juelsminde
Godkendt til 5 børn og unge (§66, stk. 1, nr. 5)
Indskrivning d. 1. juli 2015 – vi begynder med en 
sejltur
Hos os kan man bo fra man er 14 år til man kan 
klare sig selv

Nu har vi  
tre afdelinger
Hilsen Åge

Effektiv  
integration
Fra modtagelse til selvforsørgelse

www.integrationsnet.dk

 

”Vi hjælper 
flygtninge med 

integration” 
 

11 års erfaring 
 

Timepris kr. 475,- 

http://trancit.dk          Tlf.   61662462 
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Målgruppen for ressourceforløbet er mennesker med komplekse 
problemer, hvor sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige 
udfordringer skaber barrierer i forhold til det ordinære arbejds-
marked. Ressourceforløbet er således målrettet til at støtte og 
udvikle borgere på lige præcis disse områder med udgangs-
punkt i den enkeltes funktionsniveau.

BESKÆFTIGELSESTILBUD - Landbrug, hotel, dyr, køkken, gart-
neri, kontor, butik, håndværksfag. Herunder mulighed for STU.
 
SOCIALE TILBUD - Vejledning og rådgivning, støtte/kontakt-
person, støttende samtaler, pædagogisk plan, mentorordning, 
transport.

SUNDHEDSTILBUD - Misbrugsbehandling, udredning ved 
speciallæge i psykiatri, terapi ved autoriseret psykolog, terapi 
ved uddannet terapeut, NADA, livsstilskursus, fysisk træning og 
motion, massage.

INDIVIDUEL OG 
HELHEDSORIENTERET INDSATS
Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter tilbyder ressourceforløb, der 
fokuserer på at skabe en individuel og helhedsorienteret indsats, som kan hjælpe 
sårbare og udsatte borgere.

BLINDESTRÆDE 1 • 4300 HOLBÆK • TLF.: + 45 59 93 23 01 • KONTAKT@GRANHOJEN.DK • WWW.GRANHØJEN.DK
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Fonden Vestgruppen  ·  Sønderhusevej 6  ·  7430 Ikast  ·   Tlf. 35262020

– til unge (14-23 år) med socio-emotionelle 
og psykiske problemstillinger

Vestgruppen udgør et alternativ til mange traditionelle 
opholdssteder og institutioner. Vestgruppen er godkendt 
som privat opholdssted for børn og unge. Vi er også 
godkendt til straffelovens §74a, om ungdomssanktion 
og til straffuldbyrdelseslovens §78.

Vestgruppens pædagogiske indsats og arbejde er byggende 
på værdierne Ansvarlighed, Respekt og Faglighed og tager 
udgangspunkt i følgende psykologiske grundlagsteorier:

• Mentalisering
• Kognitiv adfærdsterapi.
• Systemiske perspektiv.

Vestgruppen ønsker at yde den bedst kvalifi cerede social-
pædagogiske indsats over for børn og unge.

Vi har derfor valgt at tilbyde psykologisk/psykiatrisk ud-
redning samt vurdering af mentaliseringsevne for alle der 
indskrives til et længere behandlingsforløb i Vestgruppen. 
Dette således, at vi sikrer den helt rette individuelle 
behandling til den enkelte unge.

Vi vil gerne invitere dig og dit team på besøg på opholds-
stedet Vestgruppen, for at se og høre om, hvorfor vi gør 
en forskel.
Såfremt du/i ikke har mulighed for at komme til os, vil vores 
psykolog Michael Adam Cho Guul (se nedenfor) gerne komme 
og fortælle om vores pædagogiske metoder evt. på jeres 
team/personalemøde.

Der kan læses mere om vores tilbud på www.vestgruppen.dk

For visitation/akut henvendelse: 
Forstander Jan Oversø – mobil 28927560

Michael Adam Cho Guul er uddannet cand.psych. og har ligeledes en medicinsk uddannelsesbaggrund.
Specialer: kognitiv og affektiv neurovidenskab, mentalisering, samt psykiatri på børn/unge og voksenområdet.
Tidligere erfaring: forskning i psykologisk neurovidenskab og psykiatri i universitets- og hospitalsregi.
Har ligeledes stor praktisk erfaring med arbejdet med implementering af anvendt psykologi i socialpædagogisk 
praksis. Har arbejdet for socialministeriet ift. neuropsykiatriske lidelser hos børn/ unge og ligeledes ift. børnekataloget. 
Lektor i psykologi/psykiatri.
Eksempler på udgivelser: Mentaliseringskomepetence (Frydenlund 2015), ”Hjerne og Psykiatri i Professionel Praksis” 
(Systime, 2012), ”Teori i Socialfaglig Praksis” (Systime,2012). Har medvirket til neurologisk bistand ift. Susan Harts bog: 
Neuroaffektiv terapi.
Medforfattet artikel om Bronfenbrenners udviklingsøkologi som baggrund for børnefaglig undersøgelse ICS.
Aktuelt i gang med skrivelse om det neurosekventielle, mikroudtryk og placebo på det pæd. og sociale område.

158379 180x248.indd   1 27/07/15   09.56
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Tlf. 44 48 61 00 - info@atwork.dk - www.atwork.dk

Læs på dag-, aften- og weekendhold - eller på Internettet.
Læs mere og tilmeld dig allerede i dag på atwork.dk.

Med specialet Mindfulness At Work Mentor eller specialet
Mindfulness til Børn, kun kr. 12.395,- SPAR 1.500 kr.

kr. 8.900,-Mindfulness Instruktør

Med Speciale i styrker og træning af styrker, kun kr. 12.395,-
SPAR 1.500 kr.

kr. 8.900,-Positiv Psykologi Vejleder

kr. 8.900,-
Læs 100% online eller som klasseundervisning i hele landet.
Med specialet Børn og overvægt, kun kr. 11.400,- SPAR 1.000 kr.

Kostvejleder og SlankekonsulentTM

På At Work Skolen
kan du blive:

SÆ
SON

OPSTART

5. oktober 2015
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KOMMER DU MED?
BØRNEÅRSMØDET 2015

SÅDAN FORHINDRER VI BØRNEUDSATHED

Få inspiration til dit arbejde med socialt udsatte børn og unge.

Vær med den 22. oktober 2015 på Hotel Nyborg Strand og hør hvordan fagfolk og 
udsatte selv mener, at vi kan forebygge social udsathed blandt børn og unge. 

Det bliver en dag med klare oplæg om, hvad en indsats går ud på, hvordan den virker, 
hvilke resultater det giver og hvor stenene på vejen ligger.

Læs mere om program, oplægsholdere og tilmelding 
på www.husetzornig.dk

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

Deadline kl. 12

Socialrådgiveren nr.  10 21. august 3. september
Socialrådgiveren nr.  11 11. september 24. september
Socialrådgiveren nr.  12 2. oktober 15. oktober
Socialrådgiveren nr.  13 23. oktober 5. november

SIDSTE FRIST FOR INDLEVERING                                              UDKOMMER

 

VISUEL TAVLEPRAKSIS 
Workshop • 2 dage • 1 & 2 sept 2015 • København • Pris: 3.800,-
Workshop om hvordan vi anvender tavle. 
Undervisere: Anne Saxtorph og Anne Romer fra Dispuk.

MENTALISERING MED NARRATIVE TONER
Workshop • 2 dage • 22 & 23 okt 2015 • Pris: 3900 kr
Underviser Anne Saxtorph

NARRATIV TEORI OG METODE
GRUNDKURSUS FOR STUDERENDE
2 dage • 9 og 10 september 2015 • København • Pris 600,-  
Underviser: Anja Gundelach Brems og Thea Balling

MINDFULNESS OG NARRATIV TERAPI 
Workshop • 2 dage • 15-16 marts 2016 • København • Pris 3900,-  
Underviser: Marie Magne Larsen 

NARRATIV FAMILIETERAPI 
Workshop • 2 dage • 28-29 sept.  2016 • København • Pris 4000,-  
Underviser: Anne Saxtorph

anne@narrativeperspektiver.dk

narrativeperspektiver.dk

NARRATIVEPERSPEKTIVER
Østerbrogade 29 3sal 

2100 København Ø 
tlf 22160065
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www.frederikssund.dk

Plejefamilier  
til døgnopgaver
 

Vi har flere dejlige børn, som venter 

på den rigtige familie. Er I ikke 

godkendt som plejefamilie, men  

har en relevant faglig baggrund og 

interesse for området, opfordrer vi 

jer til at søge.

 Vi foretrækker plejefamilier som bor 

på sjælland, og da der blandt andet 

er tale om ganske små børn, 

tillægges jeres alder i disse opgaver 

stor betydning.   

For nærmere information om de  

enkelte opgaver samt ansøgningsfrist 

henvises til www.frederikssund.dk 

under job. Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

www.viborg.dk

Familieafdelingen i Viborg kommune 
styrker ledelsesniveauet og søger derfor 
2 nye teamledere til henholdsvis 
Handicap- og Frontteamet
Vil du være med til at styrke og udvikle det faglige miljø og den 
faglige kvalitet i Familieafdelingen, og brænder du for perso-
nale- og faglig ledelse - så er det dig vi søger!

Familieafdelingen søger en teamleder til Handicapteamet 
(børn) og en teamleder til Frontteamet (modtagelse & forebyg-
gelse) med start 1. oktober 2015.

Familieafdelingen består af ca. 70 engagerede medarbejdere, 
der brænder for at lave et godt stykke socialt arbejde, heraf er 
der 4 teamledere og 1 afdelingsleder. Familieafdelingen dedi-
kerede sig i efteråret 2013 til den socialfaglige metode ICS, lige 
såvel som vi overgik til DUBU i maj 2014.

Opnormeringen på ledelsesniveauet sker for at styrke persona-
leledelsen - og det faglige miljø.

Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Mikkel Ha-
strup, 87 87 76 73, hvis du ønsker at høre mere om stillingerne. 
Se stillingsopslagene på Viborg Kommunes hjemmeside (job 
hos Viborg Kommune).

Bliv frivillig bisidder  
hos Danske Patienter
Har du lyst til at gøre en forskel ved at bidrage med  
dit kendskab til sundhedsvæsenet eller trække på 
din erfaring med at arbejde med mennesker? 

Som frivillig bisidder støtter du patienter og pårørende, 
der skal til en lokal dialogsamtale i forbindelse med  
deres klagesag over enten sundhedsprofessionelle  
eller et behandlingsforløb.  
Bisidderen fungerer som uvildig støtte op til, under  
og efter dialogsamtalen. 

Se hele opslaget: www.danskepatienter.dk/job

Ansøgningsfrist: 24. august 2015 via  
mail: info@danskepatienter.dk

Kontakt Anja Petersen, tlf. 3341 4758,  
ap@danskepatienter.dk

Afdelingsleder  
til Familie og  
Forebyggelse,  
Horsens Kommune
Kan du stå i spidsen for implementering af en forebyg-
gelsesstrategi og et fælles fagligt sprog, der skal danne 
fundament for en helhedsorienteret indsats?  
Så er du måske vores nye leder..... 

Vores leder gennem 10 år har valgt at søge nye  
udfordringer, hvorfor vi søger en ny ambitiøs leder,  
til at stå i spidsen for vores Modtagelse, Skoledistriktsråd-
givning og Integration. 

For yderligere oplysninger henvises til opslag på  
www.horsens.dk.

Ansøgningsfrist 19. august 2015 kl. 12.00.

Kontakt: Sektionsleder Tanja Nyborg tlf.: 7629 3012
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39  SOCIALRÅDGIVEREN  09  2015

Telefonerne er åbne 
mandag-fredag kl. 9-14

SEKRETARIATET 
Dansk Socialrådgiverforening 
Toldbodgade 19B 
1253 København K 
Tlf: 70 10 10 99 
ds@socialraadgiverne.dk

REGION ØST
 (dækker Region Hovedstaden 
og Region Sjælland)
Dansk Socialrådgiverforening
Region Øst
Kornerups Vænge 12, 2
4000 Roskilde
Tlf: 33 38 62 22
ds-oest@socialraadgiverne.dk

REGION SYD 
(dækker Region 
Syddanmark)
Dansk Socialrådgiver forening
Region Syd
Vesterballevej 3A
Snoghøj
7000 Fredericia
Tlf: 87 47 13 00
ds-syd@socialraadgiverne.dk

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

REGION NORD 
(dækker Region 
Nordjylland 
og Region Midtjylland)
Dansk Socialrådgiver forening
Region Nord
Søren Frichs Vej 42 H, 1.th
8230 Åbyhøj
Tlf: 87 30 91 91
ds-nord@socialraadgiverne.dk

Kontoret i Holstebro
Fredericiagade 27-29
7500 Holstebro
Tlf: 87 30 91 91
ds-nord@socialraadgiverne.dk

Kontoret i Aalborg
Hadsundvej 184 B
Postboks 764
9000 Ålborg
Tlf: 87 30 91 91
ds-nord@socialraadgiverne.dk

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

PENSIONKASSEN 
PKA 
 Administration 
Tuborg Boulevard 3 
2900 Hellerup 
Tlf: 39 45 45 40

For øvrige kontaktoplysninger 
henvises til hjemmesiden 
socialraadgiverne.dk. 
Se under ”Om DS” eller under 
”Medlemsgrupper”.d
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kluMMen skrIVes På skIfT Af socIAlrådgIVerne  kArInA roHr sørensen, Anne skoV krAMer MIkkelsen , TrIne ry og HenrIk cHrIsTensen

skrøbelig velfærd avler hattedamer
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tanker fra praksis 

denne sommer er nettet fyldt med godgørende initiativer. Ven-
ligboere, der byder flygtninge velkomne og hjælper 
med stort og småt. Men også private initiativer, hvor 
organisationer eller enkeltpersoner stiller sig i spidsen 
for indsamlinger, der skal sikre, at en hjemløs får møb-
ler til en lejlighed, at en, der blev afvist på kommunen, 
kan få skrabet sammen til et indskud… Initiativer der 
handler om, at almindelige mennesker - det der kaldes 
civilsamfundet - rykker sammen og hjælper og forsøger 
at bringe en tålelig tilværelse til dem, der har for lidt.

Lad mig sige med det samme: Jeg bliver da også 
rørt, når det lykkes at give udsatte flygtninge gode op-
levelser, hvad enten det er en tur i ZOO, en grillfest el-
ler noget tøj til nogen, der mangler. Og jeg tror, at den 
integration, der kommer af, at vi vil hinanden som 
mennesker og vil et samfund med plads, rummelighed 
og mangfoldighed, er guld værd. Både for samfundet, 
for de mennesker, der hjælper, og for dem, der bliver 
budt velkomne.

Og som en, der har arbejdet med udsatte i mange år, 
bliver jeg også glad, når folk fra ”det almindelige sam-
fund” får øje på, at de udsatte frem for at være udsat-
te først og fremmest er mennesker – og mennesker, der 
kan blive superglade for den cykel eller den sofa, en an-
den havde til overs. Både glade for genstanden, men 
måske mere end det – glade for, at nogen synes, at man 
var værd at gøre en indsats for.

Alligevel kan jeg godt have en lidt bitter smag i 
munden af al den her godgørenhed. Fordi den ikke 

kun er udtryk for, at mennesker vil gøre noget 
for mennesker – men fordi den også er et voksen-
de symptom på et samfund, hvor skellet mellem 
dem, der har, og dem, der ikke har, er vokset - og 
stadigt vokser. 

Fordi alt det her også handler om, at 
samfundet svigter. At det velfærds-
samfund, som skal hjælpe, er blevet 
rigtig skrøbeligt.  

Hvorfor sikrer vi ikke, at mennesker, der er 
flygtet fra krig og nød, har møbler i de boliger, de 
placeres i? Hvorfor sikrer vi ikke, at de har tøj 
og sko og en økonomi, der gør det muligt at leve 
– ikke blot overleve? Hvorfor er der ikke ordent-
ligt starthjælp, når en udsat, der har levet på ga-
den, skal i egen bolig for første gang i mange år? 
Hvorfor er der brug for at genindføre hattedamer-
ne? Var vi ikke enige om, at det var en samfunds-
opgave?

Vi skal huske – midt i de gode gerninger, som 
der er alt for meget brug for – at blive ved med 
at kæmpe for et samfund, der både kan og vil 
tage sig af dem, der har behov. Men beholde vores 
hjælpsomhed, nysgerrighed og rummelighed. Vi 
vil ikke kun have venlige medborgere – vi vil have 
et venligere samfund. s
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dansk socialrådgiverforening (ds) ønsker alle folketingsmedlemmer tillyk-
ke med valget og byder nye ministre velkommen. Nu skal vi alle trække 
i arbejdstøjet. Vi har store og kontante udfordringer foran os. 

Der blev afgivet løfter i valgkampen – nu er det tid til at indfri 
dem! Venstre stod i spidsen for at ville afbureaukratisere den of-
fentlige sektor. Omfanget af regler og dokumentation kvæler kva-
liteten og overbebyrder de offentligt ansatte. Derfor imødeser DS 
som det første en proces, der skal fjerne regler og bureaukrati. 

Det er et mål for regeringen, men det skal overlades til fagfolk at gøre det i praksis. 
Ministerierne bør agere tovholdere på processerne, men praktikerne må bidrage med 
konkrete bud på, hvor og hvordan, der skal afbureaukratiseres.

På de to store velfærdsområder, voksen- og børneområdet, er der et stort behov 
for investeringer. Der er stor risiko for, at indsatsen på børneområdet brænder 
sammen, hvis ikke vi gør noget radikalt NU. Beskæftigelsesreformerne kræver  
justeringer, og den så kaldte voksenreform mangler fortsat at blive vedtaget.

Vi ved fra børneområdet, at det kan betale sig at investere i færre børn pr. socialrådgi-
ver, hvor socialrådgiverne får tiden og det rette mindset til at lave en effektiv indsats. 
Det er et must for kvaliteten, men også for kommunens økonomi. Den tænkning skal 
vi nu begynde at overføre til voksenområdet. 

Voksenområdet bør også have en ”Sverigesmodel”, så det bliver 
muligt at opfylde lovens intentioner: Sammenhæng for udsatte 
borgere og en effektiv beskæftigelsesindsats med flere i arbejde og 
færre på offentlig forsørgelse.
Også de flere millioner fordrevne flygtninge i Mellemøsten er et stort og akut 
problem. Med de europæiske lande skal vi skabe rammer for at hjælpe flygt-
ningene. Lokalt er vi udfordret på at sikre god integration. Det bør politi-
kerne fokusere på frem for at bruge energi på, hvordan flygtninge kan undgå 
at søge asyl i Danmark. I den sammenhæng er det helt og aldeles forbudt at 
nedsætte ydelserne. Det skaber kun fattigdom og forværrer integrationen. 

DS afleverer forventninger og konkrete input til nye ministre. Det vil - hvis der bliver 
lyttet og handlet - skabe et stærkt fundament under indsatsen for udsatte mennesker. 
Udover disse overordnede forventninger, så er det afgørende, at DS træder sammen 
med andre organisationer for at finde et nyt og fælles fodslag. Hvor har vi fælles inte-
resser, og hvor er det, vi samlet set ønsker os, at regeringen bevæger sig hen? 

I DS har vi smøget ærmerne op og ser frem til  
et tæt og styrket samarbejde med ministerierne. S

Ikke mere snak – DS kræver handling! 
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