
Opsamling af dagens øvelser v/ Pernille Brok (torsdag den 24/11-2016) 
 
Indledende øvelse 
Alle skriver på et kort: Den vigtigste funktion i mit daglige arbejde som socialrådgiver er.... Hernæst 
gives der point, som er markeret i () efter udsagnet:  
- Rådgivning og vejledning socialt (21) 
- At hjælpe klienten med at skabe sammenhæng mellem behandling og verden udenfor = god 

rehabilitering (18) 
- Viden omkring socialfaglige spørgsmål (14) 
- Skabe overblik - få øje på det, der er en særlig problemstilling for at finde løsning eller forslag til 

løsning (11) 
- Interkulturel oversætter mellem klient og samfund (ift. Systemet, normer, værdier, muligheder, 

pligter, herunder væsentligt med årsagsforklaring både historisk kontekst og aktuelle forhold, 
rettighedssamfundet, statens tilslørede med alt-omfattende magt mm.) (16) 

- At være kultur - og samfundsformidler: få overblik over den sociale situation, afklare 
hjælpebehov + handling, forklare hvordan systemet virker (18) 

- At tegne konteksten klienten lever i op for de øvrige behandlere for at skabe sammenhæng (13) 
- At koordinere forløbene ift. samarbejdspartnere så det der er nået i behandlingen ikke bliver tabt 

(15) 
- Give patienten "borgerkompetencer" (16) 
- Social mestring (16) 
 
 
 
 
Næste øvelse (i grupper) 
Med udgangspunkt i det udsagn, I har fået i gruppen, skal I formulere konkrete sætninger, som 
forklarer jeres fortolkning af det. I må max komme tilbage med fire sætninger til plenum, som 
skrives på planche - husk at blive så konkrete som muligt (disse sætninger er under hver planche i 
det følgende markeret med fed) 
 
Sidste øvelse (i nye grupper) 
Skriv alle de metoder og teorier, du/I som socialrådgivere bruger i det daglige arbejde ift. de 
sætninger, der står på plancherne (dette er listet under udsagnene med fed skrift) 
 
 
 
PLANCHE 1: 
AT VÆRE KULTUR OG SAMFUNDSFORMIDLER  
- Med udgangspunkt i vores specifikke viden om PTSD-symptomer, patienternes konkrete 
situation og systemets indretning, kan vi hjælpe patienterne til at få større forståelse for 
egen situation og handlemuligheder ift. Offentlige myndigheder, samfundet i det hele taget 
og fremtiden - mest muligt herre i eget liv  
 
Løsningsfokuseret - SOS  
Hjælp til selvhjælp 
Empowerment  
Migrationsmodel  



Magtteori  
Helhedssyn  
Interkulturel kommunikation 
Psykodynamisk grundtænkning  
Kognitive diamant  
Børnelinealen  
Selvmordsrisiko vurdering  
Traumer - Susanne Bang  
Socialt gruppearbejde - Ken Heap  
Kreativ formidling  
Statskundskab  
 
PLANCHE 2: 
SIKRE SAMMENHÆNG MELLEM PTSD-BEHANDLING OG DET DAGLIGE LIV HELT KONKRET 
TÆNKT  
 
- Socialrådgiveren formidler og oversætter rettigheder og pligter i samfundet til patienten  
- Fx fastholdelse i arbejde  
- Motivationsarbejde  
- Beskrive funktionsniveau og skånebehov i overensstemmelse med gld. lovkrav  
- Socialrådgiveren hjælper med t skabe og styrke privat og professionelt netværk  
- Bryder social isolation  
- Socialrådgiveren forankrer patientens familie i det lokale samfund (skole, fritid, frivilligt 

arbejde)  
 
Arbejdsevnemetoden  
Systematisk sagsbehandling  
Praksis i socialt arbejde - Therese Halskov helhedssyn  
 
PLANCHE 3: 
AT HJÆLPE KLIENTEN MED AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM BEHANDLING OG 
VERDEN UDENFOR  
- Social udredning og klientens forhold set ud fra et helhedssyn  
- Tage kontakt til kommunen og andre relevante samarbejdspartnere for at sikre 

brobygning mellem patienten og dennes øvrige sociale liv ved opstart og afslutning af 
behandlingsforløb  

- Formidle kulturel indsigt i det danske system og være kulturformidler udadtil i det danske 
samfund (fx forklare PTSD-relaterede reaktioner til sagsbehandlere mv.)  

- Udredning af evt. konkurrerende sociale problemstillinger og afklare hvorvidt de kan 
afhjælpes eller behandlingen må afsluttes  

 
Udviklingspsykologi (Eriksson) 
Socialt arbejde i lokalsamfund (Morten Ejrnæs) 
Dynamisk psykiatri (Cullberg)  
Omsorgssvigt (Kari Killén) 
Socialmedicin  
Helhedssyn (Ejrnæs m.fl.)  
At være, at elske, at have  



Systematisk sagsbehandling (Hildgaard, Kejser) 
Traumatiserede børn (Dyregrov) 
Samtaler med børn (Sven Hesle, Asta Bo) 
PTSD i alle afskygninger (Wilson et al) 
Tolkning ("Goddag mand Øksekaft") 
Socialt arbejde med flygtninge (Grethe Svendsen) 
Etniske Minoritetsfamilier & socialt arbejde (Marianne Skytte) 
 
PLANCHE 4: 
RÅDGIVNING OG VEJLEDNING SOCIALT   
- Rettigheder + pligter + muligheder juridisk  
- Samfundskendskab + forståelse (formidling af samfundsstruktur ud fra patientens behov)  
- Rådgivning ift. udslusning i lokalsamfundet og det kommunale system  
- Samarbejdspartnere  
 
Den løsningsfokuserede samtale  
Empowerment (Pernille Brok) 
DS' etiske retningslinjer  
Ressourcefrembringelse  
Rettigheder 
Ligebehandling  
Grundloven  
Retsinformation    


