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”Mange har brug for
en ny fortælling om sig selv”
Et dansk projekt med at få traumatiserede flygtninge i arbejde bliver fremhævet i rapport
fra Nordisk Ministerråd, fordi det får næsten en tredjedel af deltagerne på selvforsørgelse.
Socialrådgiver Maja Gammelgaard fra Dansk Flygtningehjælp er leder af projekt Business
Training.
Hvad er særligt for jeres
målgruppe?

De er udsatte og traumatiserede, og det er også fælles, at man kan
dokumentere, at der ikke er en effekt af det, man har prøvet i kommunerne i forhold til tilknytning til en arbejdsplads.

En tredjedel af dem, som
har afsluttet projektet
hos jer, er overgået til
selvforsørgelse. Hvad
kan I, som kommunerne
ikke kan?

Vi har fire indsatser, som i sig selv ikke er nye, men det er sammensætningen: Det er Place and Train, som er praktik. Vores tanke er,
at praktikken kommer først, træningen kommer bagefter. Så har vi
undervisning, som er målrettet dem, der er på de enkelte hold. Det
kan være træning i arbejdspladskultur, i sygdomskultur eller i jobsøgning. Som en tredje ting får alle deltagere mentorstøtte. Mentor
får til opgave at arbejde med det, der er sten på vejen – for eksempel at gå med i praktikken eller skabe overblik over kompleksiteten
omkring den enkelte. Endelig er der individuelle samtaler til her-ognu opståede ting. Det, som for andre kan være banalt, kan betyde, at
deltageren ikke møder i praktik – eksempelvis at der er kommet et
brev fra jobcenteret. Virksomhederne kan også altid komme i kontakt med os og få den hjælp eller støtte, som de har brug for.

5HURTIGE

Det er en omfattende
indsats, og rapporten
konkluderer også, at
det er nødvendigt at
investere ”ud over
normalindsatsen” i den
her gruppe. Kan det
betale sig?
Hvad er den vigtigste
lære af projektet indtil
nu?
Hvad sker der med jeres
viden?

Vi får mange af dem ud i de fag, hvor man mangler ufaglært arbejdskraft, og i en midtvejsevaluering siger 80 procent af virksomhederne,
at dem, de har haft i en praktik, faktisk er en arbejdskraftressource.
Har vi råd til at lade sådan en ressource gå til spilde?
At vi tror på potentialet i de her mennesker. Vi kalder bevidst deltagerne for trainees, fordi vi kan se, at rigtig mange har brug for en
ny fortælling om sig selv, der ikke går på helbredsproblemer eller
manglende kompetencer, men som går på: Selvfølgelig kan du få et
arbejde. Og det tager vi afsæt i hver gang, vi snakker med dem.
Lige nu er otte kommuner og 344 flygtninge med i projektet, og vi er
i gang med at få overført til driften til kommunerne. Konkret har vi
to kommunale medarbejdere, der indgår på lige fod med vores projektkonsulenter for at få indarbejdet metoderne. Vi tror meget på
den måde at vidensoverføre på. Vi håber, at partnerne i kommunerne tager alt det, de kan bruge, og overfører til egen drift, når vi er
færdige.
Læs mere på www.projektbusinesstraining.dk og www.workandtrauma.org.

Maja Gammelgaard
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”

Drop ambitionen om,
at du skal have rent bord
inden ferien. I stedet er det
vigtigt at rydde op og få
overblik over store og små
hængepartier. Vent ikke til
den sidste dag inden ferien,
men brug et kvarter om
dagen de sidste to uger før
ferien på at rydde op og
sortere i din indbakke.

Fot
o

Hvordan kommer man ud
på den anden side efter
at have oplevet overfald,
voldtægt eller drab på et
familiemedlem? Og hvordan
kan man som socialrådgiver
støtte op om processen?
Socialrådgiver Karin Sten
Madsen står bag hjemmesiden www.tidenefter.nu
med 22 portrætter i tekst og
billeder af ofre for grov vold
og pårørende til dræbte.

Elisabeth Huus Pedersen, Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljøkonsulent.
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BESKÆFTIGELSE:

Ny lov giver plads til fagligheden – brug den
Hele lovgivningen på beskæftigelsesområdet er blevet forenklet. Grib chancen for at få
indflydelse på den nye praksis, lyder opfordringen fra Dansk Socialrådgiverforenings formand,
Mads Bilstrup.

P

olitikerne har nu vedtaget den
lov, der skal forenkle hele beskæftigelsesindsatsen. Nogle af Dansk Socialrådgiverforenings forslag kan genfindes i den nye
lov, og nu bliver næste skridt at få indflydelse på, hvordan loven om forenkling bliver implementeret ude i kommunerne.
– Den nye lov gør op med noget af
den detailstyring, der har været på området, og kan give mere plads til faglighed. Jeg vil opfordre til, at socialrådgiverne benytter muligheden til at søge
indflydelse på implementeringen af den
nye lov, siger Mads Bilstrup, formand
for Dansk Socialrådgiverforening.
Konsulenterne i Dansk Socialrådgiverforening følger arbejdet med vejled-

ningerne til loven og har aftalt møder
med Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering. Men det er ifølge Mads
Bilstrup også oplagt at drøfte det i
klubberne på arbejdspladserne: Hvordan I kan forberede jer, og hvordan får
I indflydelse på planlægningen. For eksempel sagsgange og metodevejledning.
Oprindelig var det planen, at den
nye lov skulle træde i kraft 1. juli 2019,
men det er udskudt til 1. januar 2020,
for at kommuner og a-kasser kan få
bedre tid til implementeringen.
– Jeg er glad for, at man har valgt
at udsætte ikrafttrædelsen, da det giver mulighed for, at vejledningen til loven når at komme, og kommunerne kan
forberede arbejdet med en ny lov, siger
Mads Bilstrup. S

Læs mere om, hvordan beskæftigelsesindsatsen
bliver forenklet på www.socialraadgiverne.dk/
forenkling-af-lab/

Socialrådgivere og tillidsrepræsentanter er velkomne til at kontakte
Mette Laurberg, konsulent i DS, på
mail mlj@socialraadgiverne.dk
eller telefon 3338 6161, hvis der er
noget, I gerne vil vende.

DS ser frem til samarbejde med ny regering
- Vi bidrager altid gerne med vores faglige viden, så politikerne på Christiansborg har mulighed for
at nå frem til de bedste løsninger, siger Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.
Valget er overstået, og i skrivende stund forhandles der på livet
løs om en ny regering. Dansk Socialrådgiverforening ser frem til,
at dannelsen af en ny regering er på plads, og de nye ministre og
ordførere er udpeget.
- Vi ser frem til at samarbejde med de nye ministre og ordførere. Vi bidrager altid gerne med vores faglige viden, så politikerne
på Christiansborg har mulighed for at nå frem til de bedste løsninger. Om det handler om jobcentrenes rolle, tidlige forebyggende indsatser og investeringer i socialt arbejde eller konsekvenser
af de lave ydelser, så er vi klar, siger Mads Bilstrup, formand for
Dansk Socialrådgiverforening.
Konkret tager Dansk Socialrådgiverforening hul på dialogen
med de relevante ny-udpegede ministre og en række ordførere ved
at sende et velkomstbrev – hvor DS inviterer til møde.

Vigtige opgaver venter

strup også er vigtige opgaver for den nye regering.
Det drejer sig blandt andet om konsekvenser af fattigdom, om de knappe ressourcer og
mangel på koordinering på psykiatriområdet,
om seniorpension og om jobcentrenes rolle.

Status på DS-kandidater
Som man kunne læse i fagbladet Socialrådgiveren 5/19 stillede otte socialrådgivere – og medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening - op til
folketingsvalget – ingen af dem blev stemt ind.
Dog blev Charlotte Vindeløv, som stillede op
for SF i Østjyllands Storkreds, 1. suppleant til
en plads i Folketinget. De to kandidater til EUparlamentet blev heller ikke valgt ind. S

Op til valget har Dansk Socialrådgiverforening markeret sig i den
offentlige debat om nogle af de udfordringer, som ifølge Mads Bil-
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Har du hørt om den
nye aldersopsparing?
Aldersopsparing er en ny fordel i din pensionsordning, og
for langt de fleste medlemmer går noget af indbetalingen
nu automatisk til aldersopsparing.



Du får flere penge i hånden,
når du går på pension



Ingen modregning i
folkepensionstillæg



En del af aldersopsparingen
kan udbetales på én gang



Udbetalingen er skattefri

Ring til os på 39 45 45 40,
eller log på pka.dk
og se vores anbefaling til dig

Hvem skal have
Den Gyldne Socialrådgiver 2019
– den fagpolitiske pris?
På Dansk Socialrådgiverforenings fagfestival Socialrådgiverdage 30. og 31. oktober
uddeles Den Gyldne Socialrådgiver.
Kender du en socialrådgiver, som skal hædres med Den Gyldne Socialrådgiver? Den socialfaglige
pris gives til én eller en gruppe af socialrådgivere, som
z har taget initiativ til nytænkning inden for socialrådgivernes fagområde
z har taget initiativ til eller taget del i aktiviteter, der sætter fokus på godt socialt arbejde
z har gjort en stor socialpolitisk indsats og dermed sat fokus på socialrådgiverarbejde
z vedvarende og insisterende har demonstreret arbejde af høj faglig kvalitet.
Ud over æren følger der en check på 10.000 kroner med prisen.
Du kan indstille kandidater til prisen ved at bruge skemaet på Dansk Socialrådgiverforenings
hjemmeside: socialraadgiverne.dk/gyldne
Sidste frist for indstillinger er 2. september.
Har du spørgsmål om Den gyldne Socialrådgiver? Kontakt konsulent Charlotte Holmershøj på
ch@socialraadgiverne.dk eller telefon 33 38 61 54.

Anbringelse af børn og unge med
etnisk minoritetsbaggrund
- En værdig hverdag for børn og unge med anden etnisk baggrund el. flygtningestatus

• §107 og §66.5
• Socialpædagogiske
opholdssteder
• Neurosekventiel tilgang
• Børn og unge med
anden etnisk baggrund og/eller
flygtningestatus.
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• Den optimale
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anbringelse og høj faglighed.

Jesper Hundborg

Jesper.hundborg@drc.ngo

+45 28 99 52 92

Guide:

Sådan går du på ferie uden stress
Sommerferien venter forude, men det kan være svært at nyde ferien, hvis tankerne vandrer tilbage til
arbejdsopgaverne. Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljøkonsulent, Elisabeth Huus Pedersen,
guider dig med fem råd til en ferie uden arbejdsstress.

1.

Få overblik over dine opgaver

	Drop ambitionen om, at du skal have rent bord inden ferien. I
stedet er det vigtigt at rydde op og få overblik over store og små
hængepartier. Vent ikke til den sidste dag inden ferien, men
brug et kvarter om dagen de sidste to uger før ferien på at rydde
op og sortere i din indbakke. Bloker de sidste dage inden ferien
som mødefri dage i din kalender, så du sikrer dig tid til de sidste
vigtige opgaver, der skal klares inden ferien. Og lav som det sidste, inden du lukker og slukker, en huskeliste over de opgaver du
skal tage fat på efter ferien.

2. Gå på ferie med et skulderklap
	Giv dine kolleger et klap på skulderen, inden I går hver til sit.
Brug lidt tid på i fællesskab at se tilbage på det gode socialrådgiverarbejde, som I har lavet de seneste måneder. Hvis der også
har været svære oplevelser, eksempelvis med en vred eller ulykkelig borger, så er det også en god idé at få talt det igennem med
en kollega eller din leder. Ellers kan det nemt rumstere i hovedet
under ferien.

3. Hold gerne tre ugers ferie

4. Undgå at arbejde i ferien
	Undlad at åbne og besvare arbejdsmails i din ferie. Det gælder
også for ledere, som bør være gode rollemodeller for de ansatte. Når man har fri, har man fri – så giv dig selv lov til at have det.
Hvis du er meget fristet af at tjekke mails i ferien, så efterlad din
arbejdscomputer og din arbejdstelefon på arbejdspladsen, eller
gem dem langt væk i en skuffe.

5. Stress af i naturen
	Vær opmærksom på, at de digitale medier fylder mere og mere i
fritiden, hvor vi bruger dem til at koble af. Det kan være fristende, men også belastende, at være online hele tiden. Tag en pause
fra skærmene – mobil, TV og pc – i løbet af ferien og få mere tid til
nærvær med eksempelvis brætspil, bål, badning og en tur i skoven. De sanseindtryk, som naturen giver, har en afstressende effekt – så det er helt oplagt at bruge den. S

	Hvis der skal være tid til at geare helt ned, bør du holde tre ugers
sammenhængende ferie. Undgå at starte en ferierejse på den
første dag i din ferie – ellers risikerer du, at din ferie bliver indledt på et højt stressniveau – med øget risiko for, at du vrisser ad
din familie. Pas på med at overfylde dine feriedage med aktiviteter og ting du skal nå – din ferie skal jo ikke ligne din arbejdsdag.

TEKST LÆRKE ØLAND FREDERIKSEN
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SOCIALRÅDGIVERE ADVARER:

Vi har ikke tid til at
overholde loven
Socialrådgiverne i børne-og familieafdeling i Norddjurs Kommune har mistet ni kollegaer på otte måneder.
Til gengæld har de fået to vikarer. De socialrådgivere, der er tilbage, er så pressede, at de ikke kan leve
op til lovens tidsfrister, skriver Dansk Socialrådgiverforening i et bekymringsbrev til den øverste ledelse.
Socialchef afviser at kende til manglende overholdelse af tidsfrister.

U

nderretningerne tikker ind, men der bliver færre og
ligt. Normalt må man først sætte indsatser i gang, når
færre socialrådgivere til at tage sig af de udsatte
man har lavet en børnefaglig undersøgelse, men dem
børn og familier, som har brug for hjælp i Nordnår vi ikke at lave. Der er en kattelem i lovgivnindjurs Kommune. Allerede for et år siden fik afgen, som siger, at hvis ikke det kan vente, så må man
delingen et påbud
lave en foreløbig handlefra Arbejdstilsyplan. Den kattelem har vi
net, som blandt
jo været nødt til at sprænandet skrev, at medarbejderne
ge og sige, at det er sådan
”hele tiden overskrider lovkravi gør i langt størstedelen
vene i forhold til fristerne i deaf sagerne, siger Annette
res sager, hvilket beskrives som
Møller Hammerum.
hårdt set i lyset af det store anOpfølgning på anbrinsvar, de sidder med i forhold til
gelser hvert halve år er en
familierne og børnene.”
anden tidsfrist, som soHer et år efter påbuddet er
cialrådgiverne har svært
de problemer, som Arbejdstilved at overholde.
Annette Møller Hammerum, tillidsrepræsentant
synet konstaterede, ikke ble- Vi skal jo lave personvet løst. Til gengæld er ni medrettet tilsyn og holde børarbejdere af forskellige årsager
nesamtaler, og det forstoppet i afdelingen, og kun to
søger vi virkelig også at
af dem er blevet erstattet. Ikke af faste medarbejdere, men af
overholde, men jeg kan bare høre, at det er svært for
vikarer. Det viser en opgørelse, som socialrådgiverne i afdekollegaerne at nå det, siger hun.
lingen har lavet.
Ledelse: Sænk serviceniveauet
Socialrådgivernes tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørePå grund af en teknisk fejl i budgettet mangler Nordpræsentant har længe arbejdet for at få rettet op på forholdjurs Kommune 115 mio. kroner om året frem mod
dene i børne- og familieafdelingen. Men i starten af året ople2022, og i den forbindelse har socialrådgiverne i børvede de, at de ikke kunne komme længere, og bad derfor to
ne- og familieafdelingen fået at vide, at de bliver nødt
af Dansk Socialrådgiverforenings konsulenter om hjælp. På
til at sænke serviceniveauet. Det har ifølge Annetvegne af socialrådgiverne i afdelingen har de sendt et bekymte Møller Hammerum indtil nu været svært at få et
ringsbrev til kommunaldirektøren, som også er blevet besvar på, hvad det var for opgaver, medarbejderne ikke
handlet på et møde i kommunens økonomiudvalg.
skulle udføre.
Der er ikke fra politisk side lagt op til, at der skal ansæt- Men nu har vi fået at vide, at vi skal prioritere untes flere socialrådgivere i afdelingen. Men der vil nu blive
derretningerne, de akutte sager og tvangsanbringelnedsat arbejdsgrupper, som skal undersøge, om der kan frigiserne. Der er jo så andre ting, vi bliver nødt til at lade
ves ressourcer ved at optimere nogle sagsgange. Det er miniligge, siger hun.
malt, hvad der kan hentes ved det, vurderer tillidsrepræsenDet er frustrerende kun at bruge et minimum af
tant Annette Møller Hammerum.
ressourcer på hver sag, oplever Annette Møller Ham- Vi sidder alle sammen med for mange sager, der er ingen
merum.
ressourcer, som ligger ubrugt hen. Så jeg har svært ved at se,
- Vi kan ikke tillade os at gøre det, som vi burde
hvordan Søren vi skal få det til at hænge sammen, siger hun.
gøre som socialrådgivere. Vi er nødt til at økonomiseVil I kunne overholde loven med de nuværende ressourre med vores tid, så der hvor man i nogle tilfælde vilcer?
le tage tre samtaler i familien, der tager vi måske kun
- Nej, det kan vi ikke, og det har vi også sagt. Det er umu-
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”

Vi sidder alle sammen med for
mange sager, der er ingen ressourcer, som ligger ubrugt hen. Så jeg har
svært ved at se, hvordan Søren vi skal
få det til at hænge sammen.

TEKST LÆRKE ØLAND FREDERIKSEN

»

Fortsat …

Vi har ikke tid til …

mange §50 undersøgelse (red. børnefaglige undersøgelser) med fristoverskridelser på lovmæssige frister. Arbejdstilsynet konstaterer i opgørelse af
fristoverskridelser fra småbørnsgruppen, at der aktuelt er overskridelser i
66 sager fordelt på 12 medarbejdere.”
Da kommunen modtog påbuddet fra
Arbejdstilsynet i juni 2018, blev socialchef Hanne Nielsen orienteret om det.
- Jeg blev bekendt med påbuddet,
men læste ikke detaljerne i det. Jeg er
blevet orienteret om, at der er udar-

socialrådgivere om det samme antal sager (se boks side 11). Men Hanne Nielsen afviser, at der er blevet sparet på
den budgetpost, der går til at ansætte socialrådgivere i børne- og familieafdelingen. Det har ikke været muligt for
medarbejderne i afdelingen at få svar
på, hvad lønkronerne er blevet brugt
Socialchef vil tjekke op på tidsfrister
Det er Norddjurs Kommunes socialtil, men det er Hanne Nielsen nu i gang
demokratiske borgmester, Jan Petermed at undersøge.
sen, som er formand for økonomiudvalSituationen i børne- og familieafget, men han ønsker hverken at udtale
delingen i Norddjurs Kommune skal
sig om tildeling af ressourcer til børnepå dagsordenen på økonomiudvalgets
og familieafdelingen eller
møde igen i august, men
om kommunens manglenHanne Nielsen kan ikke på
de overholdelse af lovens
nuværende tidspunkt sige,
tidsfrister. Han henviser
om hun bliver nødt til at
til den proces, der er blebede udvalget om flere resvet sat i gang i afdelingen
sourcer til afdelingen.
under ledelse af socialchef
- Nu skal vi til blandt
Hanne Nielsen.
andet at kigge på vores
Hun er sammen med
sagsgange og for eksempel
afdelingsledelsen, medmåden, vi fordeler sagerTrine Quist, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord.
arbejderrepræsentanterne på. En familie kan have
ne og en erhvervspsykolog
tre forskellige socialrådfra Arbejdsmiljøcenteret i
givere i den samme afdegang med at planlægge en
ling, og det er ikke nødvenproces, der skal genopretdigvis den bedste måde at
te tilliden i afdelingen og genskabe et
bejdet en handleplan, men der fremgik
gøre det på. Før vi har kigget på det, er
godt arbejdsmiljø og gode rammer omikke noget med overholdelse af frister.
det svært at sige, om vi med de ressourkring arbejdet, blandt andet ved at unMen hvis det står så konkret, som du
cer, vi har til rådighed, kan overholde
dersøge, hvordan de kan ’work smarter
siger, så vil jeg helt oprigtigt være mede frister, som vi skal. Når vi har under– not harder,’ som hun formulerer det.
get nysgerrig på det, siger Hanne Nielsøgt det, har jeg et grundlag at vurdere
Forventer du, at I med den her gensen.
det på, siger Hanne Nielsen.
opretningsplan vil kunne komme til at
Er du bekendt med, at medarbejderDansk Socialrådgiverforening føloverholde de tidsfrister i lovgivningen,
ne primært laver midlertidige handleger sagen tæt i samarbejde med tilsom I ikke har overholdt indtil nu?
planer og ikke rigtig når at få lavet §50
lidsrepræsentanter, arbejdsmiljøre- Jeg har ikke kendskab til, at der
undersøgelser?
præsentant, MED-repræsentant og
er frister, der ikke overholdes. Men jeg
- Det er ikke noget, jeg har kendrepræsentanter fra de øvrige faglige orvil undersøge, hvordan det ser ud. Det
skab til. Jeg skal straks følge op på, om
ganisationer. Der er aftalt opfølgende
skal jo afklares, for selvfølgelig skal vi
det er korrekt. Hvis det er reglen og
statusmøder med de tillidsvalgte og leoverholde lovgivningen og tidsfristerne,
ikke undtagelsen, kan jeg jo ikke sidde
delsen på flere niveauer.
siger Hanne Nielsen.
det overhørig, siger hun.
- Vi kommer til at have et fokus på,
I påbuddet fra Arbejdstilsynet, som
at der nu gerne skal kunne ses tydelig
afdelingsledelsen i over et år har arbejUndersøger behov for flere ressourcer
og effektiv handling, der medfører posidet på at imødekomme, står der blandt
Medarbejderne i børne- og familieaftiv forandring. Vi har i den forbindelse
andet:
delingen oplever, at tidspresset er opogså en særlig opmærksomhed på øko”Medarbejderne oplyste, at der er
stået som følge af, at de er blevet færre
nomiudvalgets opfølgning til august,
én. Og det er klart, at hvis vi nåede at
lave en børnefaglig undersøgelse, så ville vi få et bedre kendskab til familierne,
og hvor massivt de er udfordret, og så
ville vi måske sætte en ekstra indsats i
gang, forklarer hun.

”

Vi kommer til at have et fokus på, at der
nu gerne skal kunne ses tydelig og effektiv
handling, der medfører positiv forandring.

10
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Kognitiv
uddannelse
hvor vi har en klar forventning om, at vi vil
kunne se væsentlige fremskridt. Vi kommer
til at følge processen og give indspark, så længe medlemmerne, de tillidsvalgte, ledelsen og
situationen kræver det, siger Trine Quist, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord. S

Fakta om arbejdspres i
Norddjurs Kommune

Siden november 2018 er otte socialrådgivere stoppet i børne- og familieafdelingen,
og der er ansat to vikarer. Dertil kommer
en langtidssygemelding siden januar 2019,
som ikke er vikardækket, og så er der netop kommet endnu en arbejdsrelateret sygemelding. Alt i alt mangler der i afdelingen
ressourcer svarende til 7,4 fuldtidsstillinger,
viser medarbejdernes opgørelse.
*Socialrådgiverne i børne- og familieafdelingen har opgjort deres sagstal til at
være 48,74 sager i gennemsnit pr. fuldtidsansat. Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal på området er 25-35. I Handiarpeste til at identificere
og hjælpe
borgere
med psykiske udfordringer.
capgruppen
sidder de
med gennemsnitligt
er den videnskabeligt
bedst
59,6 sager
pr.dokumenterede
medarbejder, hvortilgang.
Dansk Sokasse og lær at bruge
den!
cialrådgiverforenings
vejledende sagstal er
35-45 sager.

ret Kognitiv Grunduddannelse

ement til din socialrådgiveruddannelse
jde med borgere med psykiske udfordringer.

Til socialrådgivere der arbejder med
borgere med psykiske udfordringer.
Bliv blandt de skarpeste til at identificere og hjælpe borgere med psykiske udfordringer og barrierer.
Tag fx en kognitiv uddannelse. Den er videnskabeligt
veldokumenteret som metoden med størst effekt. Nu
kan du med denne 1-årige uddannelse tilegne dig
grundprincipper og specialviden om de hyppigst forekommende problemområder, du i dit arbejde som
socialrådgiver møder hos denne personkreds af borgere.
På uddannelsen får du specialviden om:
»
»
»
»
»

Kognitiv Metode, teori og praksis
Nedsat selvværd og angstlidelser
Depression og stress
Misbrug og personlighedsforstyrrelse
Masser af teknik, bla. vredeshåndtering og assertion

Uddannelserne foregår i Odense centrum,
og løber over 8 måneder med 3 dage hver måned.
Næste holdstart er 28. oktober 2019
.... bemærk: Ny 1-årig overbygning og 2-årig
uddannelse. Eller tage enkeltmoduler, fx i angst.
Se i øvrigt også vores andre kurser. Bliv fx
beskæftigelsesrettet coach eller tag et kursus i DATbehandling.
Læs mere på:

http://www.dambyhahn.dk/uddannelser/kognitivgrunduddannelse

eller ring til Peter på 3078 3943.
Læs mere om Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal på www.socialraadgiverne.dk/sagstal

egår i Odense centrum.
er 7. marts 2016.
p://www.dambyhahn.dk/uddannelser/efteruddannelse-kognitiv-metode

Du kan også tilmelde dig på hjemmesiden eller sende
en mail til peter@dambyhahn.dk

Få en værktøjskasse
og lær at bruge den!

KOMMUNIKER MED
EMPATI
Bogen forholder sig til vores
grundlæggende menneskelige behov for at blive set, hørt
og anerkendt af dem, vi indgår
i relationer med. Og til at det
er gennem andres bekræftelse og anerkendelse, at vi kan
etablere et forhold til os selv
”Anerkendende komog udvikle integritet. Den bemunikation – med
lyser spørgsmål som for ekempatien som vejviser” sempel: Hvordan kan vi lytaf Ianneia Meldgaard,
te empatisk til andres brok og
Frydenlund, 216 sider,
frustrationer eller sige nej på
269 kr.
en anerkendende måde?

Det bedste indeklima er udenfor
Frisk luft, masser af dagslys og inspirerende omgivelser. Det er nogle af de
helt klassiske kendetegn ved et godt indeklima, og der er ikke noget lettere sted at skabe det end udenfor. Forskning tyder på, at adgang til natur i arbejdstiden giver mindre stress og mere trivsel blandt medarbejdere.
Det har landskabsarkitekt Lene Lottrup undersøgt og skrevet en ph.d. om.
Hun har gennemgået 16 videnskabelige undersøgelser fra ni lande og indhentet oplysninger fra 402 medarbejdere i seks mellemstore danske virksomheder med over 100 ansatte. Og hendes konklusion er klar: Grønne uderum
bidrager til en mere tilfredsstillende og mindre stresset arbejdsdag. Alene udsigten til grønne områder giver mere trivsel og mindre stress end en udsigt til
bygninger.
Men at arbejde udenfor kræver gode rammer og en kultur, der støtter medarbejderne i at gå ud – og pauser, møder og tænketid kan sagtens flyttes ud.
Kilde: www.indeklimaportalen.dk

”AARGH! Den sunde
vrede i familielivet” af
Frej Prahl, Kristeligt
Dagblads Forlag, 285
sider, 300 kr.

”Når maden tager
magten – en bog om
spiseforstyrrelser” af
Bille Sterll, Forlaget
Pressto, 270 sider,
299 kr.
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SUND VREDE
AARGH! tager udgangspunkt
i, at vrede som følelse er en
sund og vigtig byggesten for
et godt selvværd. Den sunde vrede er ikke giftig og indestængt, men renser luften
og kan føre til en varmere og
mere ægte relation mellem
børn og voksne i familien. Det
gavner børn og parforhold,
hvis vi lærer at vise følelser og
håndtere konflikter på en hensigtsmæssig måde, lyder et
af bogens budskaber. På den
måde kan alle i familien bedre
undgå at rette vreden indad,
så den bliver selvdestruktiv og
i værste fald årsag til stress og
depression.

SPISEFORSTYRRELSER
Flere og flere unge lider af en
spiseforstyrrelse – hvad enten det er anoreksi, bulimi eller tvangsspisning. Få den
nyeste viden om spiseforstyrrelser, og læs om en række
mennesker, der lider af spiseforstyrrelser. Bogen giver svar
på, hvorfor det er så svært
at hjælpe de ramte, og hvorfor det er så svært for dem at
hjælpe sig selv. Derudover giver den også et bud på, hvordan vi måske trods alt kan forbedre indsatsen for de flere
og flere, som rammes af disse
sygdomme.
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DS indgår aftale med Herning Kommune
Dansk Socialrådgiverforening har indgået en aftale med Herning Kommune om socialrådgiver og byrådsmedlem Lone Nielsen. Både Lone Nielsen og kommunen er tilfredse med aftalen. Sagen har været dækket i pressen, og parterne er enige om, at der har været tale om
en usædvanlig og kompleks sag, som nu er afsluttet.
Regionsformand Trine Quist understreger, at DS er i et tæt samarbejde med Herning
kommune om det videre forløb.

DANMARK KORT
Viborg
Det ikke længere er gratis at lære dansk. I
Frederiks i Viborg Kommune har en bager og
en mælkeproducent taget sagen i egen hånd
og tilbyder deres udenlandske medarbejdere
gratis danskundervisning.
Aarhus
Markant flere stemte i
nogle af landets største
ghettoer. I Gellerupparken
steg stemmeprocenten således fra 64 % i 2015 til 71
% i 2019. I alt stemte 84,5
% ved folketingsvalget.
Syddanmark
Første hold af tidligere psykiatribrugere har færdiggjort en peer-uddannelsen. Nu er de klar til at hjælpe nuværende patienter på sengeafsnit eller i den
ambulante psykiatri.

København
Forskningsstudier viser, at gravide i faste nattevagter har øget risiko for ufrivillig abort og svangerskabsforgiftning.
Fremover kan de blive overflyttet til
dagarbejde.
Brøndby
På landsplan defineres 5,6
procent af alle børn som
relativt fattige i 2017. Lolland, Brøndby og Langeland Kommuner topper
listen med en andel af relativt fattige børn på over 10
procent.
Odense
Et borgerråd bestående af 99 repræsentativt
udvalgte borgere og en formand skal rådgive politikerne om, hvordan man få råd til velfærd samtidig med, at der kommer flere børn
og ældre.

DS’ internationale netværk – vil du være med?
Dansk Socialrådgiverforening (DS) har en række internationale projekter – og efterlyser medlemmer, som har lyst til at
være med.
DS samarbejder og videndeler med lande i hele verden.
Lige nu er DS ved at etablere et samarbejde med Armenien
og arbejder også for at påvirke socialpolitikken i EU, lige som
DS hvert år fejrer International Social Work Day.
DS vil derfor skabe et internationalt netværk blandt medlemmer, som har lyst til at sparre om og deltage i det internationale samarbejde. Til gengæld får man som medlem mulighed for at påvirke DS’ politik på det internationale område
og et indblik i, hvordan socialt arbejde ser ud i Europa og resten af verdenen. Det kræver ikke særlige forudsætninger blot engagement.

25 år med stærkt
fagligt fællesskab
I begyndelsen af maj fejrede Fagligt
Selskab for Socialrådgivere ansat i
Retspsykiatrien 25 års jubilæum på
Sct. Hans Hospital i Roskilde.
- Vi er en relativ lille faggruppe
med 33 medlemmer, som arbejder
med retspsykiatriske borgere fem
forskellige steder i landet, og vi har
stor glæde af at dele viden og erfaringer med hinanden på tværs af
landet, siger Elsemarie Rasch, formand for Fagligt Selskab for Socialrådgivere ansat i Retspsykiatrien.

DS holder opstartsmøde 25. juni kl. 17 i Toldbodgade 19 B, Køben-

Er du medlem af en faggruppe? Læs

havn K. Her du kan høre mere om mulighederne. Tilmelding til

mere om Dansk Socialrådgiverfor-

DS’ næstformand Ditte Brøndum på db@socialraadigverne.dk el-

enings faglige netværk på socialraad-

ler telefon 22 52 61 74. Hvis du ikke har mulighed for at deltage,

giverne.dk/faggrupper

men gerne vil høre mere, kan du også kontakte DS’ næstformand.

DS I PRESSEN

”

Hvis politikerne virkelig
ønsker at hjælpe mennesker
i arbejde, skal de derfor sikre
kommunerne en ordentlig
økonomi til at investere i hvert
enkelt menneske – og så skal
kommunerne selvfølgelig
gribe muligheden. Samtidig
bør de ændre lovgivningen,
så den bygger på tillid til
borgerne frem for at presse
dem hårdt økonomisk. Og
endelig skal de sikre, at
mennesker, der er for syge til
at arbejde, ikke trækkes rundt
i systemet i årevis, men hurtigt
får tildelt førtidspension.
Mads Bilstrup, formand, Dansk Socialrådgiverforening, 5. juni på Altinget.dk/arbejdsmarked i
debatindlægget ”Socialrådgiverne: Politikerne har
selv skabt jobcentrenes udfordringer."

DET SKREV
VI FOR 30 ÅR
SIDEN
Socialrådgiveren 7-1989: Med støtte i form af halv
bistandshjælp får kontanthjælpsmodtagere nu ret til at
etablere sig som selvstændige erhvervsdrivende. Bortset fra Fremskridtspartiet støtter et enigt Folketing ordningen, som rummer en rettighed til igangsætningsydelse for alle,
som har fået hjælp
efter bistandslovens paragraf 37
i mere end ni måneder. Det eneste
krav til igangsætteren er, at hun
ikke må have lønindtægt ved siden
af butikken, salonen, konsulenttjenesten, eller hvad
den enkelte nu
måtte have lyst til
at prøve kræfter
med.

”

På min arbejdsplads
har de indført trivselssamtale ved 10 sygedage også selv om det
er planlagt operation
i knæ, som de ved og
intet har med trivsel
at gøre. Jeg har været
helt rystet i min grundvold over dette og en
sådan samtale får mig
da absolut ikke til at trives bedre, når den skal
ligge i personalemappen for evigt.

Anette Mortensen, socialrådgiver på
DS’ Facebook-side i forlængelse af
opslag om sociolog Rasmus Willigs
debatindlæg”Chefer krænker kritikere i den
offentlige sektor”.

0,2 %

Både Lars Løkke Rasmussen og
Mette Frederiksen vil bruge flere penge på velfærd. Men løfterne
om 69 milliarder kroner dækker reelt over en meget lille vækst i det
offentlige forbrug målt pr. indbygger. Professor Jørgen Goul Andersens beregning viser, at hvis udviklingen var fortsat som under Nyrup
og Fogh, ville det offentlige forbrug have været godt 38.000 kroner højere pr. indbygger i 2025,
end der nu er udsigt til med en årlig
vækst på kun 0,2 procent.
Kilde: Ugebrevet Mandag Morgen
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Tiden efter
en forbrydelse
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Da Line Pichard var ni år, mistede hun sin
far. Han blev skudt og dræbt af en rocker. I
dag er hun 25 år og oplever endelig, at livet
går i den rigtige retning.
Line er en af de 22 personer, som
socialrådgiver Karin Sten Madsen har
interviewet om tiden efter en forbrydelse.
- Der er særlige omstændigheder knyttet
til at have været udsat for, at et andet
menneske har villet en det ondt, fortæller
Karin Sten Madsen.
Derfor opstod tanken om at indsamle
fortællinger fra mennesker, der på et
tidspunkt i deres liv havde oplevet, hvad
der betegnes som personfarlig kriminalitet –
direkte eller som pårørende.
Læs interview med Karin Sten Madsen
– og læs også hele Lines fortælling.

SOCIALRÅDGIVEREN 07 2019
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»

INDBLIK I
LIVSMOD

- og livslange
konsekvenser
af forbrydelser
Hvordan kommer man ud på den anden
side efter at have oplevet overfald,
voldtægt eller drab på et familiemedlem?
Og hvordan kan man som socialrådgiver
støtte op om processen? Det satte
socialrådgiver Karin Sten Madsen
sig for at undersøge, og resultatet blev
hjemmesiden www.tidenefter.nu med
22 portrætter i tekst og billeder af ofre
for grov vold og pårørende til dræbte.

N

U SKAL JEG FÆRDIGGØRE en uddannelse, få
lagt en kopi af mit eksamensbevis ned til min
far på hans gravsted og sige: Ved du hvad – jeg
kan stadig! Og bevise overfor mig selv, at der
kan ske rigtig grimme ting i dit liv, men du kan
stadig komme videre. Det er jeg godt på vej til.”

Line oplevede som ni-årig at hendes far blev skudt og
dræbt af en rocker. Nu er hun 25 år og har haft en barndom med mange plejefamilier, et stort forbrug af stoffer og stor indre modstand mod at berøre sin sorg. Hun
fik til sidst hjælp af en misbrugskonsulent - og af politiet.
Da hun var klar til det, viste politiet hende overvågningsvideoen fra banken, som hendes far blev skudt foran.
Line er en af de 22 personer, som socialrådgiver Karin Sten Madsen har interviewet om, hvordan en forbrydelse kan komme til at præge ens liv. Gennem 40 år har
Karin Sten Madsen, der også er terapeut og mægler, arbejdet med børn og voksne, som har oplevet forskellige
former for traumer. Hun har især arbejdet med traumatiserede flygtninge og voldtægtsofre.

At møde ondskab
Ofte har Karin Sten Madsen tænkt på, hvordan det gik
dem, efter hun slap kontakten med dem.
16
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- Jeg har fulgt dem i tankerne. Klarede de skærene? Hvordan formede deres liv sig? Hvordan tænkte de tilbage
på det, der var sket? Jeg har også som
socialrådgiver ofte ønsket, at jeg kunne
henvise til litteratur, som handlede om
at have været udsat for en forbrydelse.
Der er skrevet meget og godt om reaktioner på at miste eller have været ude
for en ulykke, og selv om mange reaktioner efter en forbrydelse vil være lig reaktioner ved død og ulykke, er der særlige omstændigheder knyttet til at have
været udsat for, at et andet menneske
har villet en det ondt.
Derfor opstod tanken om at indsamle fortællinger fra mennesker, der
på et tidspunkt i deres liv havde oplevet, hvad der betegnes som personfarlig kriminalitet – direkte eller som pårørende.
- Vi ved, at man kan finde trøst og
støtte ved at kunne genkende sig selv i
andres oplevelser og erfaringer, så jeg
ville gerne skabe et materiale, som kunne læses af mennesker, som var eller
kom i samme situation. Og gøre det let
tilgængeligt. Derfor søgte jeg Offerfonden om støtte til at skabe en hjemmeside med fortællinger i tekst og billeder
om ofre for forbrydelser – til ofre for
forbrydelser. Sekundært havde jeg selvfølgelig i tankerne at give andre, ikke
mindst min egen faggruppe, et indblik
i både livsmod og livslange konsekvenser af at have været udsat for en grov
forbrydelse.
Alle, hvis interview man kan læse på
hjemmesiden, har været udsat for en
voldsforbrydelse, som børn eller som
voksne. Nogen på egen krop, andre som
familie.
- Jeg tilstræbte at finde frem til mennesker, der ikke alene havde været udsat for noget forskelligt, men som også
havde forskellig alder og baggrund, siger Karin Sten Madsen, der gerne ville have en ligelig fordeling af mænd og
kvinder.
Det viste sig at blive vanskeligere end forventet. Til trods for at flere
mænd end kvinder er udsat for voldeli-

”

Vi ved, at man kan finde trøst og støtte ved at kunne
genkende sig selv i andres oplevelser og erfaringer, så jeg
ville gerne skabe et materiale, som kunne læses af mennesker, som var eller kom i samme sitituation.
Karin Sten Madsen, socialrådgiver

ge overfald, blev det svært at finde frem
til mænd, der ville lade sig interviewe.
Hvor kvinder gerne ville fortælle, fordi
de så det som en mulighed for at hjælpe
andre i samme situation, takkede mændene oftest nej med den begrundelse, at
de var kommet videre og ikke ønskede
at rippe op i fortiden.
- Det var ikke så lidt, vi bad om. Foruden et interview, som kunne strække
sig over mange timer eller flere besøg,
kom fotograf Tine Harden på besøg for
sammen med den enkelte at finde frem
til, hvordan historien eller personens nuværende liv kunne formidles fotografisk - også når man havde valgt at være
anonym. Det var vigtigt for os, at fortællingerne i skrift og billeder kom til at
underbygge hinanden, og vi mødte heldigvis nogle meget samarbejdsvillige
mennesker, fortæller Karin Sten Madsen

Angsten for ikke at være normal
Ikke to mennesker reagerer ens, når
de bliver udsat for et voldsomt og

uventet overfald eller overgreb. Det viser fortællingerne på tidenefter.nu, og
det har netop været Karin Sten Madsens intention at vise, at der findes
forskellige, men ikke rigtige eller forkerte måder at reagere på eller at bearbejde på.
- Lige som vi på alle andre områder
i livet bliver mødt med andres og egne
forventninger, sker det også, når et menneske bliver tildelt mærkatet ”offer”.
Vi skal leve op til mange ting hele tiden, og også ofre kan føle, at de skal
leve op til at være ”det rigtige offer”.
Reagerer jeg rigtigt? Fortrænger jeg
noget, hvis jeg ikke reagerer voldsomt?
Er der noget galt med mig, forklarer
Karin Sten Madsen og henviser til Mette, som blev forfulgt af en mand, der
truede hende med en pistol for at få
hendes taske.
I interviewet på tidenefter.nu fortæller Mette, at hun i et helt år startede sine samtaler hos en psykolog med
at spørge: Er jeg normal? Tror du jeg
SOCIALRÅDGIVEREN 07 2019
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»

Erik blev ved højlys dag overfaldet af en
mand, der sprang på ham bagfra. En kniv
ramte hans ansigt og hans venstre øje.

18
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Fortsat …

er helt normal? Er du helt ærlig, når du
siger, at jeg er normal? Det hjalp, at hun
sagde, at mine reaktioner var normale, men det var ikke helt nok. Jeg havde
brug for at kunne spejle mig i andre, for
jeg tænkte, at jeg overreagerede.
- Ikke overraskende – men tankevækkende - har kvinderne generelt haft
en lettere tilgang til at søge hjælp end
mændene. Både i forhold til familien og
udefrakommende hjælp, fortæller Karin Sten Madsen og uddyber:
- Mændene derimod havde en trang
til at komme op på hesten igen. Nogle af mændene fortalte, at de gerne ville
være blevet holdt lidt mere fast på, at
de havde brug for at tale om den voldsomme hændelse, de havde været udsat
for. I tilbageblik måtte de erkende, at
der havde været reaktioner, som de ville have gjort klogt i at få hjælp til, men
angsten for ikke at blive normal igen,
fik dem til hurtigt at gå på arbejde igen
og fokusere på fremtiden - og ikke se
tilbage.
Karin Sten Madsen nævner Erik,
som en formiddag i 2012 blev stukket
ned af en fremmed mand på en villavej på Amager og mistede et øje, som
et eksempel på det at skulle bevise over
for sig selv, at alting var på plads igen.
Om tiden efter, siger han:
”Jeg tror, jeg måske gik en lille smule i panikalderen og syntes, jeg lige pludselig skulle nå en hel
masse. Så ud over at have to job begyndte jeg
også at blive politisk aktiv. Jeg var også kandidat
til kommunalvalget for fire år siden, så der var
virkelig kul på. Set i bakspejlet tror jeg, det var
en del af det at komme videre, bare at få travlt
med en hel masse andet, så jeg ikke blev fristet
til at dvæle ved det, der var sket. Men på et tidspunkt kunne jeg ikke holde til det mere og måtte
sygemeldes med stress. Så nu har jeg ét job, og
jeg laver frivilligt socialt arbejde i én organisation. Jeg har lært at prioritere.”

Hverken sygeliggøre eller bagatellisere
Karin Sten Madsen påpeger, at det er
vigtigt at balancere mellem hverken at
sygeliggøre personen eller bagatellisere
hændelsen og dens virkninger:

- Det er jo ikke en sygdom, det er reaktioner. Der kan være voldsomme reaktioner ikke kun lige efter en hændelse, men længe efter. Der kan være gode
perioder, og perioder hvor eftervirkningerne igen bliver stærke, men som
det bliver sagt i et interview: Det mildnes efterhånden.
”Der er en vej igennem, det er et spørgsmål om
at finde den og om at være tålmodig. Det er ikke
noget, der kan fikses på kort tid…”, siger Bente,
som for 30 år siden fik en kniv stukket i lungen
af en ukendt mand, da hun sad på café."
Hendes vej gik gennem et årelangt intensivt gruppeforløb i Studenterrådgivningen, som medvirkede til, at hun to
til tre år efter overfaldet kunne føle sig
fri af eftervirkninger.
Andre kan ifølge Karin Sten Madsen have sværere ved at få den rette
hjælp. Og særligt dem, der blev ramt
i en ung alder, har brugt år på at finde vej gennem alkohol og andre former for selvskadede adfærd, før de var
i stand til at tage imod hjælp.
- Nogle oplever, at det kan være
svært at finde hjælp hos selv de allernærmeste, for selv med den bedste vilje
kan det være vanskeligt for de nærmeste at leve sig ind i, hvordan det føles
at være blevet voldtaget eller have fået
stukket en kniv i kroppen. Flere af de
interviewede talte om en følelse af ensomhed i tiden efter hændelsen og havde et ønske om at kunne dele oplevelsen med nogen, som havde været i
samme situation.
Det er ikke usædvanligt, at man reagerer forskelligt, følelserne kan have
forskelligt udtryk og vise sig på forskellige tidspunkter i processen, og
man kan vælge forskellige strategier til
at bearbejde tabet.
- Jutta og Guja, som mistede deres
syv-årige datter i en højresvingsulykke og stod i samme fortvivlede situation, oplevede imidlertid, at deres forskelige måder at reagere på, gjorde det
vanskeligt at støtte og hjælpe hinanden
gennem sorgen.

Offerfonden.dk
z Offerfonden blev oprettet af Folketinget
med start i 2014. Formålet er at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og
trafikofre og grupper heraf.
z Der ydes alene støtte til projekter og aktiviteter og ikke direkte til enkelte ofre.
Rådet for Offerfonden uddeler årligt cirka 28 mio. Kroner.
z Offerfondens midler kommer fra betaling af offerbidrag fra blandt andre personer, der er idømt betinget eller ubetinget
fængsel for overtrædelse af straffeloven
eller andre love, og fra personer, der er
idømt en bøde for overtrædelse af straffeloven, samt fra personer, der vedtager
eller idømmes betinget eller ubetinget
frakendelse af førerretten for overtrædelse af færdselsloven.

Rammer børn hårdt
Kvinder med børn, er en anden gruppe,
som også ifølge Karin Sten Madsen har
brug for socialrådgiveres særlige opmærksomhed. Både kvinder, der allerede var mødre, da de blev udsat for en
voldelig hændelse, og kvinder, der senere er blevet mødre.
- Det gjorde stort indtryk på mig at
høre både fra mødrene og fra nogle af
børnene, hvor indgribende i børnenes
liv det havde været, at deres mor var
blevet overfaldet, angrebet, truet og efterfølgende har kæmpet med både fysiske og psykiske eftervirkninger. Og
hvilke anstrengelser mødrene gjorde sig
for at kompensere for det, de ikke længere var i stand til i forhold til børnene.
Det er Bente R., som stod bag disken i en forretning, der over en kortere periode blev røvet tre gange af
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Blå bog
Karin Sten Madsen
z Uddannet socialrådgiver 1973
z Terapeutuddannelse i 1989 (Systemisk Institut for Familieterapi)
z Master i Restorative Justice 2010
z Har arbejdet som socialrådgiver
og terapeut med traumatiserede
børn og voksne. Blandt andet for
OASIS – behandling og rådgivning for flygtninge samt Center
for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet.
z Har udgivet en række bøger.
Blandt andre:
”I lyst og Vold. Om unge og voldtægt”. T. Bryld, A. Rust A, K.S
Madsen, K. Sidenius m.fl., Gyldendal, 2004.
”Hvor ku´ du gøre det? Konfliktmægling ved Seksuelle overgreb”, Center for seksuelle overgreb, Rigshospitalet, 2005
"Møder mellem offer og krænker. En antologi om mægling i en
terapeutisk ramme ved seksuelle overgreb." Frydenlund senest Andersson, H, Madsen, K.S.
(red) (2016)
z Har med støtte fra Rådet for Offerfonden interviewet 22 mennesker, der har været udsat for
en forbrydelse. Samtaler og fotos (Tine Harden) er samlet på
www.tidenefter.nu

Tine Harden
z Er uddannet fotojournalist
z Har arbejdet som fotograf i 30
år.
z Arbejdede i mange år for Politiken og er to gange kåret til Årets
Pressefotograf.
z Har lavet fotofortællinger til
www.tidenefter.nu
20

SOCIALRÅDGIVEREN 07 2019

samme mand, et eksempel på. Hun udviklede voldsom angst og fortæller om
forholdet til sin 10-årige søn Mark:
”Jeg nægtede at give op. Jeg ville ikke være syg.
Min mor var syg, altid syg, og jeg ville ikke have,
at Mark skulle have den samme oplevelse. Jeg
ville ikke have, at han som voksen skulle sige, at
han havde en mor, der altid var syg. Det er derfor, jeg har kæmpet som en vanvittig for ikke
at virke syg. Jeg er fandeme taget til alle hans
fodboldkampe, selvom jeg var lige ved at dø og
løbe hjem igen. Jeg gjorde det hele.”

Retssag og konfliktråd
Kun i tre tilfælde var forbrydelsen, som
de interviewede har oplevet, ikke anmeldt, men ikke alle anmeldelser endte i retten. I flere tilfælde fandt politiet
ikke gerningspersonen. At sagen kom i
retten var betydningsfuldt for ofrene - i
flere tilfælde mere end straffens længde.
- Den markering, som retssamfundet giver, når en forbrydelse føres for
retten, var for flere vigtigere end både,
hvor længe gerningsperson skulle sidde inde, eller hvilken erstatning man
eventuelt kunne få, fortæller Karin Sten
Madsen.
Men hvorvidt man i retten opnår retfærdighed, satte flere spørgsmålstegn
ved.
Hannelone, hvis søn blev dræbt af to
politifolk, siger om frifindelsen af de to
betjente:
”Jeg har ikke nogen trang til at sætte folk i
fængsel. Hvad skulle det hjælpe? Jeg er sikker på, at retssagen har båret straffen i sig selv
for dem. Trøsten for os var, at det er sådan med
retssager, at de ikke kan være udtryk for en højere retfærdighed. En dom kan jo falde forskelligt ud i byretten, landsretten og Højesteret.
Det er jo også sådan, at man ikke må anlægge
en sag ved domstolene, som man ikke mener,
kan vindes. Så at Rigsadvokaten som statens
øverste anklagemyndighed havde anlagt sagen,
talte tungere end de tilfældige domsmænd og
dommerens afgørelse ved byretten.”
Karin Sten Madsen har en fortid som
mægler i konfliktråd og har siden beTEKST TINA KRAFT OG SUSAN PAULSEN FOTO TINE HARDEN

skæftiget sig med mægling mellem offer og gerningsperson i flere sammenhænge.
- Jeg var interesseret i at spørge ind
til, hvilken plads – om nogen - den person, der havde forbrudt sig mod dem,
havde i ofrenes tanker. Kun ganske få
fortalte, at de aldrig tænkte på personen længere, mens flere gjorde sig tanker, havde set eller haft direkte kontakt
med gerningspersonen. Nogen var direkte blevet opfordret til et møde i konfliktråd mange år efter forbrydelsen, og
flere havde taget imod tilbuddet.
En af dem er Mathias. Han kørte rundt i bil sammen med sin ven
Christoffer og blev beskudt af en
ukendt mand. Han fortæller om sin
oplevelse i konfliktrådet:
”Jeg var jo nede og snakke med ham, der skød.
Christoffer og jeg fik et tilbud om at snakke med
ham i fængslet. Jeg vidste ikke rigtig. Der var
gået flere år, men samtidig havde vi jo stadig

Jutta og Guja mistede deres syv-årige datter.
Hun blev dræbt af en tankvogn i et højresving.

spørgsmålet om, hvorfor det skete, og han
var den eneste i verden, der kunne fortælle os det.
Han kunne nu ikke svare på alle vores
spørgsmål, for han havde været i en narkorus. Men vi fik svar på nogle spørgsmål om,
hvad der var foregået, inden de standsede os
i bilen. Han sagde, at det slet ikke var os, han
var efter. Vi var bare det forkerte sted på det
forkerte tidspunkt. Det var dem, der havde
lavet noget lort. Det tog han på sig. Og jeg tog
det til mig. Det vigtigste var ikke, at han sagde undskyld. Vi kan alle sige undskyld uden
at mene det. Det var da i orden, at han sagde,
han angrede. Det betød bare ikke så meget
for mig. Det var svarene på det, jeg ikke vidste, der betød mest. Vi fik forklaret sammenhængen. Det var det, der bed sig fast. Mange
folk sagde jo om ham: Han er et uhyre, han er
et monster. Min far syntes bare, at han skulle have lov til at rådne op i det fængsel. Men
når du så sidder over for ham og snakker med
ham, så falder hornene af ham, så ser tinge-

ne ikke så forfærdelige ud. Og jeg vil sige, det
var dejligt.”
Og Karin Sten Madsen gentager sit mål
med hjemmesiden.
- Det er mit håb og ønske, at socialrådgivere gennem tidenefter.nu vil få
et indblik i navnlig den tidsmæssige dimension af eftervirkningerne af at have
været udsat for en forbrydelse. Men allermest håber jeg, at de vil komme i
tanke om hjemmesiden, når de sidder
overfor nogen, som er i en situation,
hvor de kunne have glæde af at læse og
spejle sig i en eller flere af fortællingerne - de giver livsmod og håb. S

Har du spørgsmål til Karin Sten Madsen om

Fakta om konfliktråd
z Konfliktråd er et møde mellem den forurettede person og gerningspersonen. Det er frivilligt
for begge personer at deltage i mødet, der finder
sted med en uvildig tredjeperson (en mægler)
som mødeleder. Konfliktråd træder ikke i stedet
for straf, men er et supplement til straf.
z I 2018 blev der gennemført 558 konfliktråd. Siden loven trådte i kraft i 2010, er der på landsplan gennemført 5302 konfliktråd.
z Politiet foretager en gennemgang af egnede sager til konfliktråd. I de sager, der findes egnede,
bliver parterne spurgt, om de ønsker at deltage
i konfliktråd. Er svaret ja, kontakter en mægler
parterne og aftaler et møde.

tidenefter.nu, kan du kontakte hende på
kstenmadsen@gmail.com
Lines historie kan læses på side 22

z Andre kan også foreslå, at der afholdes konfliktråd, for eksempel parterne selv, forældre, socialforvaltningen, skolen eller andre.
Kilde: Konfliktraad.dk
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MIN FAR
ER MIN
HELT

På fingeren har Line en
tatovering af den patron,
som dræbte hendes far.
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Line Pichard er 25 år. Hun
er i gang med HF og bor i en
lejlighed i Brøndby. Line er
en af de 22 personer,som
socialrådgiver Karin Sten
Madsen har interviewet til
www.tidenefter.nu

Dagen efter Lines 9-års fødselsdag i 2002 blev
hendes far skudt. Line og hendes forældre
var på vej på bytur, og Lines mor var gået ind
i banken for at hæve penge, mens Line købte
en sodavand i kiosken ved siden af. Lines far
ventede i familiens bil på parkeringspladsen
foran banken, da to bankrøvere på flugt fra
banken skød og dræbte ham.

STARTEN TALTE JEG om det, som om det var en anden person, der havde oplevet det. Det var ikke mig,
ikke noget, jeg havde oplevet, men noget, jeg var
blevet fortalt og nu fortalte videre. Jeg distancerede mig fra det, for det gjorde det lidt nemmere at
håndtere. Når det ikke var mig, jeg talte om, var det
heller ikke mig, der havde oplevet det.
På et tidspunkt blev jeg tilknyttet en sorggruppe for børn,
der havde mistet forældre. Jeg følte bare ikke rigtig, der var
nogen, der forstod mig. De andre børns forældre var døde
af kræft eller hjertestop og biluheld. Det var bare ikke det
samme, for inde i mit lille egoistiske hoved havde jeg det jo
meget værre end alle de andre. Så sorggruppen var ingen
hjælp, og jeg begyndte at lukke mig inde i mig selv. Jeg blev
en rigtig lille møgunge.
I starten undgik børnene i skolen mig, men så kan jeg huske,
at en af drengene i min klasse syntes, at det med skydevåben
var spændende, og gjorde det til noget sejt, at min far var blevet skudt. Det syntes jeg jo var superrart, for min far var min
helt, og når andre bekræftede mig i, at han var ret sej, løftede jeg hagen en lille smule, for der var også en masse lort. Jeg
blev mobbet med, at det var min skyld, at min far døde. Hvorfor var jeg gået ind i kiosken, hvorfor blev jeg så længe derinde? Det var underligt, at jeg kun havde en mor osv. Jeg havde supersvært ved at håndtere det, så jeg blev hidsig. Jeg blev
rigtig, rigtig hidsig og endte med at flytte skole.
Line og hendes lillebror kom i aflastningsfamilie hver anden weekend. Familien havde heste, som var Lines store passion, og hun faldt så godt til,
at hun blev plejebarn i familien.
Det var faktisk min mor, der sagde, at hun havde brug for

hjælp, for at skulle tackle både sin egen sorg og tage hånd
om to børn, der har mistet deres far, var i en kategori for sig.
Min mor har fortalt mig, at jeg selv bad om at flytte op til
mine plejeforældre permanent, og det har været rigtig godt
for mig, at jeg havde en periode på fire-fem år, hvor jeg var
enebarn.
Hvis jeg var ked af det, var det mig, det handlede om. Hvis
jeg var sur eller glad, var det mig, der fik al opmærksomheden.
Jeg blev tilbudt samtaler hos psykolog, og jeg kom til timerne, hvor vi talte om mine plejeforældre, om min mor og
om min lillebror. Vi talte også om min mors nye kæreste,
men jeg gik, så snart hun sagde: Hvad med din far? Bogstavelig talt. Jeg rejste mig og gik, for jeg havde det fint, og jeg
skulle ikke tale om min far. Han var død, sådan var det. Men
det resulterede i, at jeg blev mere og mere hidsig og indelukket, og hvis der var noget, der triggede mig, sprang jeg nærmest i luften. Til sidst blev jeg smidt ud af skolen, og også
mine plejeforældre sagde stop. Jeg overholdt ikke aftaler, og
jeg tog røven på folk. Det var min måde at reagere på, tror
jeg. Jeg begyndte at blive rigtig selvdestruktiv, jeg røg hash
og lavede en masse ballade. Det kunne jeg tillade mig, for jeg
havde jo mistet min far, sagde jeg til mig selv. Hvis jeg gjorde
noget, jeg ikke måtte eller ikke burde gøre, så undskyldte jeg
det med, at det var, fordi jeg savnede min far.
På det nye opholdssted, jeg blev anbragt, fortalte jeg ikke, at
min far var død, det gad jeg bare ikke. De tilbød igen psykologsamtaler, og det var okay, bare vi ikke skulle tale om min
far, sagde jeg. Det gjorde vi heller ikke de første fire samtaler, men da psykologen sagde: Line, vi er nødt til at tage fat
på det, skred jeg og dukkede ikke op mere.
Til sidst mistede jeg hele mit sikkerhedsnet omkring mig.
Min tante og onkel sagde fra, jeg snakkede ikke med min mor,
for hun var jo en lort, og en kvinde, jeg kaldte ’plejemor’, sagde, at hvis jeg ville være i hendes liv, skulle jeg stoppe med alt
det lort, jeg havde gang i. Jeg troede, hun ville være der for
mig altid, uanset hvad jeg lavede, men der tog jeg fejl.
Det blev udsigten til at miste endnu en vigtig person i sit liv, der fik Line
til at acceptere et tilbud om hjælp, og hun startede behandling i et misbrugscenter.
Det første, jeg sagde til misbrugskonsulenten, var, at jeg ikke
ville snakke om min far.
Det gjorde vi heller ikke det første halve år lige indtil den
dag, hvor jeg selv nævnede det. Jeg fik lige pludselig hul på
det og fandt ud af, at det var okay at sige, at jeg var ked af
det, og okay at føle mig hjælpeløs. Det var også okay at sige,
at jeg syntes, min mor havde været dum. Jeg fik lov til at reagere, fik lov til at være ked af det … eller rettere: Jeg gav
mig selv lov til at være ked af det og til at mærke, at jeg havde brug for hjælp.
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Jeg havde jo ikke glemt, at nogle syntes, det var lidt min
skyld, at min far blev skudt, for måske var det ikke sket,
hvis jeg havde gjort noget andet den dag. Og ligegyldigt
hvor mange mennesker der har sagt: Line, det var ikke din
skyld. Og ligegyldigt at jeg et eller andet sted godt ved, at
de har ret, så er jeg den dag i dag, for eksempel når vi nærmer os årsdagen for drabet, rigtig, rigtig god til selvbebrejdelser. Der bliver jeg Line på fire år, der gerne vil have et
kram af sin mor. Men jeg har også fundet ud af, at det er
okay at være ked af det. Og det er også okay at have en masse grimme tanker, så længe jeg kan få mig selv ud af boblen
og sige: Det var ikke din skyld! Jeg kunne ikke have forhindret, at det skete.
De to mænd, der dræbte Lines far, blev idømt fængsel for livstid (16 år).
De var medlemmer af rockerbanden Bandidos, og sagen fik megen omtale i pressen.
Jeg fik ikke noget at vide, og min mor ville ikke have, at jeg
så aviserne, for de to mænds ansigter fyldte rigtig meget på
forsiderne. Det var først, da jeg blev lidt ældre, at jeg fik sat
ansigter på dem. Jeg lavede min egen lille FBI-eftersøgning.
Der var noget, jeg ikke kunne få til at hænge sammen. Jeg
havde billeder inde i hovedet, og jeg kunne huske noget, men
der var huller, som jeg måtte have fyldt ud.
Min tante havde samlet alt avismaterialet om drabet og retssagen i en papkasse, og en dag jeg var på besøg, hev hun
papkassen ud fra bunden af skabet og sagde: Værsgo! Vi sad
sammen på hendes kontor, og jeg fik lov til at sidde i min
egen lille boble og læse alle udklippene: Ja, det der kan jeg
huske. Ej, gjorde hun sådan, det vidste jeg ikke. Nej, sådan
var det ikke. Jeg fik lov til at føre en samtale med mig selv og
aviserne, om hvad der var sket, og det var vigtigt for mig.
Med hjælp fra min plejemor var jeg senere hos politiet og fik
lov at se bankens videoovervågninger inde fra banken. Der
var en, hvor man kan se min far komme gående rundt om
hjørnet. På hans blik og ansigtsudtryk kan man se, at her
står én, der elsker sit barn og sin kæreste. Det var min far
i al hans storhed. Det var mega skræmmende at se efter så
mange år, og jeg hylede og hylede, så den stakkels politibetjent måtte spole tilbage mindst 15 gange, så kunne jeg se
min far igen. Det betød meget.
Jeg havde mange gange tænkt på, hvad fanden jeg egentlig
ville sige, hvis jeg en dag mødte de to mænd, der skød min
far. Jeg tænkte, jeg ville spørge, om de har nogen ide om,
hvor meget de har ødelagt? Om det havde været det værd, de
fik jo hverken penge eller noget som helst andet ud af det?
Om de gjorde det for at få den tatovering, man nu får i den
bande, når man har gjort sådan noget? Om hvorfor de ikke
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bare lavede et varselsskud? Og om hvad de tænkte, hvis det
havde været dem selv, der havde mistet? De kunne ikke vide,
at min far var familiefar, men der står altid mennesker tilbage på den anden side. Min farfar døde et år efter min far. Han
gik fra at være en mand, der nærmest hoppede rundt til at
gå med rollator og bare være syg. Var det det værd? De havde jo også selv mistet, de kom til at sidde små 13 år i fængsel.
Hvad havde de fået ud af det? Så spændende kunne jeg ikke
forestille mig, at det var at sidde inde.
Så en dag skrev jeg et brev – nej, jeg skrev otte forskellige breve. I det første brev svinede jeg dem til. Jeg tror aldrig, jeg har set så mange grimme ord på et stykke papir.
Men nej, det får du ikke noget ud af, tænkte jeg, så det endte med et brev, hvor jeg stillede alle hvorfor- spørgsmålene. Og jeg skrev, at jeg gerne ville mødes og tale med dem.
Måske ville det ikke ændre på noget som helst, jeg ville aldrig tilgive dem, jeg ville aldrig give dem hånden, men hvis
de kunne se mig i øjnene og sige undskyld, så ville det gøre
meget. Sige undskyld for, at de havde ødelagt en hel familie. De fik brevet gennem politiet, men der skete ingenting.
Jeg havde ikke forventet ret meget af de to, men man når alligevel at forvente lidt. Jeg hørte, at den ene havde fået at
vide af sin kæreste, at han skulle tænke på sig selv, og hvis
han ikke havde lyst til at svare mig, så skulle han lade være.
Der kom et mindre hul i væggen i min lejlighed den dag, jeg
hørte det. Jeg tror, jeg slog på alt, hvad der var af vægge og
døre. Og jeg hylede, og jeg råbte, og jeg skreg, for hvordan
kan man sige til et menneske, som har slået et andet menneske ihjel: Du skal tænke på dig selv. Du skal gøre, hvad du
føler er bedst. Det kunne jeg slet ikke få ind i hovedet. Filmen knækkede, jeg kunne ikke håndtere det. Så næste dag
måtte jeg ringe til min vicevært og sige: Undskyld, jeg skal
have en ny dør.
Nu i dag føler jeg ikke rigtig noget, hvad de to angår. Jeg har
affundet mig med det, og jeg har i hvert fald prøvet. Det,
tror jeg, gør det nemmere for mig. Havde det været sådan, at
jeg bare havde siddet i sofaen og sagt: Jamen, jeg vil så gerne
og ikke havde gjort noget ved det, så havde det stadig fyldt
meget. Nu har jeg prøvet og ved, at der er blevet gjort, hvad
der kunne gøres. Det har været min selvhjælpende medicin,
hvis man kan sige det på den måde. Så det aftager stille og
roligt, så længe jeg kan være sikker på, at min familie aldrig
løber ind i de to. Mit største ønske er, at min mor aldrig nogensinde møder dem.
Der har gennem årene været forskellig presseomtale af drabet på Lines
far. På 10-årsdagen for drabet blev Lines mor interviewet til et ugeblad
om, hvordan hun var kommet videre efter drabet på sin mand.
Jeg kunne læse, at min mor faktisk havde nogenlunde styr

TEKST KARIN STEN MADSEN FOTO TINE HARDEN

på det, og at hun tillod sig selv at være ked af det en gang
imellem. Det vidste jeg måske nok ubevidst, men jeg kunne
ikke lade være med at tænke: Det skulle du havde fortalt til
mig, jeg er dit barn. Så havde jeg ikke behøvet at gå rundt og
være nervøs for dig. Men okay, tænkte jeg, hvis min mor kunne sige det til fremmede mennesker, så måtte der være noget
om det, og det var egentlig der, jeg stoppede med hele tiden
at søge rundt efter et eller andet.

- Min far ligger oppe i Ålsgårde. Nogle gange kan jeg mærke
på mig selv, at nu vil jeg op og sidde lidt ved hans gravsted for
lige at vende verdenssituationen. Jeg er altid deroppe til jul,
på hans fødselsdag og den 21. juni, som er hans dødsdag. Han
havde altid en lille cola på sig, så hver gang jeg er deroppe,
bliver der stillet en blomst og en cola, siger Line.

Nu mangler jeg bare at tale med min mor. Jeg kan ikke huske, at jeg har haft samtaler med min mor om min far. Jo, vi
har talt om minder: Ej, kan du huske, dengang far gjorde sådan og sådan … og så har vi grinet ad det, men vi har aldrig
rigtig snakket om det, der skete den dag. Jeg har aldrig snakSOCIALRÅDGIVEREN 07 2019
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»

- Jeg har rigtig mange billeder af min far. Han står i glasmontren,
og han står inde ved min seng. Hvis jeg er ked af det og skal ud og
gå en tur, så tager jeg hans billede med i lommen, og hvis jeg skal
på weekend, så er han med i tasken, fortæller Line.

ket med hende om, hvordan hun faktisk havde det. Jeg har
et billede af, at min mor sidder på køkkentrappen og græder,
virkelig græder, og at jeg står i køkkenet og hører det. Men
nogle gange er jeg i tvivl, om det faktisk skete, eller om det
er en drøm, for den eneste gang jeg ved, min mor har grædt,
var ved bisættelsen.
Jeg har gået i rigtig, rigtig mange år og tænkt, at det fandeme var strengt, at hun ikke ville tale om det. At det fandeme
var egoistisk, at hun kun tænkte på sig selv. Og jeg har hadet, at hun ikke bare kunne sætte sig ned med mig. Men for
hende er det jo en kæmpestor ting at sætte sig ned og være
sårbar over for sit barn, og det er først, efter at jeg er blevet ældre, at jeg har tænkt: Min mor mistede sin mand og
sin kæreste og meget mere, så hun har nok haft det på samme måde, som jeg har haft det, at hun ikke vil tale om det.
Så egentlig er det et lukket kapitel for mig, men den dag min
mor kommer og begynder at snakke, så tager vi den derfra.
26
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Hun ved godt, at jeg gerne vil, og hun har sagt, at hun nok
skal sige til, når hun er klar.
Nu skal jeg færdiggøre en uddannelse, få lagt en kopi af mit
eksamensbevis ned til min far på hans gravsted og sige: Ved
du hvad – jeg kan stadig! Og bevise over for mig selv, at der
kan ske rigtig grimme ting i dit liv, men du kan stadig komme videre. Det er jeg godt på vej til. Jeg vil gerne være dyrepasser med speciale i heste og have et sted, hvor utilpassede
unge kan komme og hjælpe til med at arbejde og få ansvar og
det samme skulderklap, jeg fik, så de kan få en normal hverdag. Det har jeg selv manglet nogle gange, men nu går mit liv
i den rigtige retning. S

Karin Sten Madsens interview med Line samt Tine Hardens fotos er et af i
alt 22 portrætter af ofre for grov vold og pårørende til dræbte på hjemmesiden www.tidenefter.nu

TEKST KARIN STEN MADSEN FOTO TINE HARDEN

Stærke
fællesskaber
– også til din fordel

3

%

PÅ LØNKONTOEN

– bare fordi du er medlem af
Dansk Socialrådgiverforening

Ring: 3378 1976
– eller gå på lsb.dk/ds
og book møde

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening kan
du få fordele i Lån & Spar – en solid bank fra 1880.
Vi er nemlig en bank for fællesskaber. I dag ejet af
Dansk Socialrådgiverforening – og mere end 45 andre
organisationer.
Få høj rente på din lønkonto
Med fællesskabet følger ekstra gode fordele.
Som bl.a. 3 % i rente på de første 50.000 kr. på
din lønkonto. Det kan ingen andre banker matche.
Læs mere og book møde på lsb.dk/ds

Sådan får du 3 % i rente på din lønkonto
Du er medlem af Dansk Socialrådgiverforening
og har afsluttet din uddannelse.
Du samler hele din privatøkonomi hos
Lån & Spar (LSBprivat®Løn er en del af en
samlet pakke af produkter og services, som
din økonomi kreditvurderes ud fra).
De 3 % i rente er på de første 50.000 kr.
på lønkontoen. Der er 0 % på resten.
Se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkår.
Rentesatserne er variable og gælder pr.
9. maj 2019.
Du behøver ikke flytte dine realkreditlån.
Men evt. ændringer og nye realkreditlån,
skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit.

”

mig og mit arbejde

Vores dalmatiner
er der mange timers
træning og gåture i.
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Laila Dahl Southwell, leder af Specialrådgivning om Epilepsi på Filadelfia. Bor i Ringsted
med sin mand og to børn.

Jeg er fra det første hold af den internationale linje i Aarhus. Det betød noget, at den var international, for det
gav mig mulighed for at rejse ud. Samtidig gav det et helikopterperspektiv på Danmark, som jeg stadig synes
er vigtigt. Vi er så lille et land, at vi
forskningsmæssigt er afhængige af andre lande, lige som vi er det af samarbejdsrelationer uden for landet.
Jeg er vokset op med en mor, der fik
epilepsi efter alvorlig sygdom. Hendes problemer var skjulte, og hun var
god til at have maske på. Hun havde indlæringsvanskeligheder, problemer med koncentration, og hun
manglede selverkendelse. Det har gi-
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vet mig en indsigt i og et kendskab til
den type ”usynlige” problemer, som
jeg har brugt i mit arbejde. Jeg har
lært, at man er nødt til at legalisere,
at der er nogle ting, der er svære. Man
kan for eksempel sige: ”Man kan jo
godt glemme en aftale, det kender jeg
godt.” Jeg bruger ofte mig selv til at
åbne den slags svære samtaler.
Jeg har primært arbejdet med voksne
med problemer ud over ledighed: Kontanthjælp, sygedagpenge, psykisk
syge. Det har været meningsfuldt for
mig at hjælpe borgere med helt specielle problematikker med at se ressourcer og muligheder. Så jeg var også
meget glad for mit forrige job som socialfaglig koordinator i Forsvarets Veterancenter, hvor jeg havde meget ansvar, koordinerede, fordelte faglige
opgaver og var sparringspartner for
andre socialrådgivere.

TEKST METTE MØRK FOTO WAYNE SOUTHWELL

Jeg var sådan set ikke på jobjagt, men da
jeg så jobbet som faglig leder i Specialrådgivning om Epilepsi, skete der
alligevel noget. Det samlede meget
af det, jeg kan. Men jeg skulle tænke igennem, om jeg var klar til at stå
i front. Det besluttede jeg, at jeg var.
Jeg trives simpelthen rigtig godt ved
at sidde bag medarbejderne, sparre
med dem, komme rundt om en problemstilling, mærke, at de oplever sig
hørt, og at man finder en tilgang til et
problem eller en sag.
Jeg har lavet rigtig meget udvikling i Veterancenteret, og det har jeg taget
med mig i mit nye job. Jeg kan tænke
nyt. Jeg er ikke bange for at sige: Vi
prøver det her – og hvis ikke det duer,
så prøver vi noget andet. Jeg spørger
for eksempel lige nu i vores egen facebookgruppe: Giv et bud på, hvad din
fagperson skal vide om epilepsi? For

Seniorførtidspension
– og aftale om nye seniorordninger
Reglerne om seniorførtidspension trådte i kraft den 1. janu-

vi kan se, at når vores patienter går fra
hospitalet til kommunen, så går det
ofte ned ad bakke. Sagsbehandlerne har
ikke ressourcer til at se - eller de overser - de kognitive vanskeligheder.

Jeg har børn på 9 og 11 år, så meget af min
fritid går med deres sport, forældremøder, skole – og så har vi en dalmatiner på fire år. Ham er der mange timers
træning og gåture i. S

jura

Det kan både være sagsbehandlere eller enkeltpersoner, der kontakter os. Vi
kan eksempelvis klæde sagsbehandleren på til, hvad kan man spørge om, når
man møder borgere med epilepsi: Søvnløshed, anfald, kognitive problemer osv.
Vi kommer også på en del specialskoler
– for at hjælpe med at tackle indlæringsperspektivet. Der er 55.000 mennesker
i Danmark med epilepsi, alligevel er der
ikke meget viden om sygdommen.

ar 2014, men er ikke blevet anvendt i det forventede omfang.
Mellem regeringen, DF og RV er der derfor 2. maj 2019
blevet indgået en politisk aftale om en ny seniorpension,
fastholdelsesfleksjob for seniorer og en forøgelse af seniorpræmien. Grundlaget for den gældende seniorførtidspension og de nye seniorordninger belyses nedenfor.
SeniorførtidspensionAf lov om social pension § 17 stk. 3
fremgår, at personer med en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet (dvs. min. 20-25 års fuldtidsbeskæftigelse) kan tilkendes seniorførtidspension fra fem år før
folkepensionsalder. Der skal ikke iværksættes beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen. Ovenstående betyder, at der alene skal tages stilling til, om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat i forhold til de erhverv,
som personen kan varetage, uden at der iværksættes tiltag med
henblik på at udvikle arbejdsevnen eller anvende restarbejdsevnen
efter for eksempel praktik, revalidering eller ressourceforløb. Dermed bortses fra kravet om, at alle muligheder for udvikling af arbejdsevnen skal være udtømte.
Ovennævnte fastslås i Ankestyrelsens principafgørelse 99-15 og
principafgørelse 12-19, hvor sidstnævnte herudover fastslår, at en
begrænset arbejdsevne ikke skal udnyttes i et udviklingsfleksjob
(minifleksjob), idet et udviklingsfleksjob forudsætter, at arbejdsevnen kan udvikles inden for en rimelig periode. I principafgørelse
12-19 var den effektive arbejdstid ca. 7,5 time pr. uge.
Ny seniorpension Målgruppen for seniorpension er nedslidte personer med maks. seks år til folkepensionsalder, som har haft fuldtidsbeskæftigelse (20-25 år) og har en arbejdsevne på maks.15 timer
om ugen. Vurderingen af arbejdsevnen skal ske på baggrund af de
helbredsmæssige oplysninger og i forhold til det seneste job uanset branche. Dette betyder, at det ikke skal vurderes, om personen
kan varetage et andet arbejde, og at der ikke skal iværksættes indsatser for at udvikle arbejdsevnen. Ydelsesniveauet for seniorpension svarer til førtidspension.
Fastholdelsesfleksjob til seniorer Målgruppen er personer med
maks. seks år til folkepensionsalder med en væsentlig og varigt
nedsat arbejdsevne. For denne gruppe afskaffes dokumentationskravet forud for oprettelsen af fastholdelsesfleksjob. Det vil sige, at
kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår på personens hidtidige
arbejdsplads afskaffes.
Forøgelse af seniorpræmie Lov om en skattefri seniorpræmie træder i kraft den 1. juli 2019 og betyder, at personer født den 1. januar 1954 og senere kan få en seniorpræmie på 30.000 kr., hvis personen i det første år efter folkepensionsalderen, arbejder min. 1.560
timer. Med aftalen forøges beløbet til 42.000 kr. i det første år efter folkepensionsalder, og der indføres en ny seniorpræmie på kr.
25.000 for beskæftigelse i det andet år efter folkepensionsalder.S
Læs principafgørelserne på www.ast.dk, og aftale om seniorpension
m.v. på www.bm.dk
Tekst Jannie Dyring, cand.jur., ph.d. og mediator (MMCR),
juridisk rådgivning-, konsulent- og kursusvirksomhed.
JURASPALTEN SKRIVES PÅ SKIFT AF JURISTERNE
KAREN ELMEGAARD, JANNIE DYRING, IDAMARIE LETH SVENDSEN
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Kun til Forbrugsforeningens medlemmer

3 tips til mere bonus
1
2
3

Brug Forbrugsforeningskortet hver gang du handler

Husker du at have Forbrugsforeningskortet med dig, når du er ude at handle? Det er første skridt på vejen
til mere bonus. Kør altid kortet igennem, selv hvis du er i tvivl, om butikken er med i Forbrugsforeningen.

Bryd vanen – brug kortet andre steder end de sædvanlige

Måske har du fået en vane med at bruge kortet i byggemarkeder eller hos frisøren, men der er mere end
4.500 butikker, servicebrancher og webshops, hvor du kan bruge kortet.

Følg med, når der kommer nye butikker!

På fbf.dk, det ugentlige nyhedsbrev og i appen kan du se de nyeste butikker, der har indgået samarbejde
med Forbrugsforeningen.

Spar penge på alt det du alligevel køber
u også
d
r
å
f
NU
her:
b onus

også
du får er?
h
b onus

På god fod med dig

Du får Bonus i mere end 4.500 butikker
NB: Har du en kollega der endnu ikke er medlem, så lad dem melde sig ind på fbf.nu

GRANHØJENS MÅLGRUPPER
ER BORGERE MED:
z Personlighedsforstyrrelse herunder
spiseforstyrrelse og borderline
z Udviklingshæmning

z Senhjerneskade og hjerneskade
Botilbud jf. SEL §§ 107 og 108

BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG
PSYKIATRISK BEHANDLING
I ÉT KOORDINERET TILBUD
Ring eller skriv til vores sagsbehandlere for mere
information eller et møde om, hvordan vi kan
samarbejde om borgere i jeres kommune.

z Tilsynsdom

z Behandlingsdom
z Autisme

z Posttraumatisk stresslidelse

z Skizofreni, OCD eller anden psykiatrisk
diagnose

Telefon: 59932301. E-mail: kontakt@granhojen.dk
LÆS MERE PÅ GRANHØJEN.DK ELLER
LIVETPÅGRANHØJEN.DK

Bauta Forsikring er et forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper, blandt andre
socialrådgivere. Vi er ejet af vores medlemmer med alle de fordele, der følger med.
Vores mål er at sikre dig den lavest mulige
pris og den højest mulige erstatning.
Tjener vi for meget på en forsikring,
kommer det også dig til gode, enten ved at
vi sænker priserne eller forbedrer dine
forsikringer.

Et forsikringsfællesskab for dig,
der kender aktivlovens §81 bedre
end din egen bukselomme.

Derudover belønner vi dig årligt med en
rabat på dine forsikringer, når du har været
medlem i tre år.
Hvis du kan se meningen, så se, hvordan
du bliver medlem.
Gå ind på bauta.dk/blivmedlem eller
ring til os på 33 95 76 81.

Bauta Forsikring – en del af LB Forsikring A/S,
CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K

DS
NU

Retspsykiatri: Besøg på
Kofoedsminde

Ferie med bonus

Fagligt Selskab for Socialrådgivere ansat i Retspsykiatri inviterer til temadag med besøg på Kofoedsminde ved Rødby, som er et tilbud til kriminelle psykisk udviklingshæmmede over 18 år. Der vil være oplæg om Kofoedsminde og
deres opgave målrettet faggruppens interesseområde,
rundvisning på afdelingerne, sikret og åben, udviklingscenteret m.m.

Når du er medlem af Dansk Socialrådgiverforening, kan du blive medlem af Forbrugsforeningen og spare penge på for eksempel din ferie,
når du betaler med dit forbrugsforeningskort.
Du får 17 procent bonus på Forbrugsforeningens ferieboliger og 4-10 procent hos de rejsebureauer, feriesteder og hoteller, som Forbrugsforeningen samarbejder med.

Det sker 2. september. Læs mere og tilmeld dig senest 1. august

Se på forbrugsforeningen dk, hvor du får bonus.

på socialraadgiverne.dk/kalender.

SOMMERTID I DS
Fra 1. juli til og med 4. august er
telefonerne i Dansk
Socialrådgiverforenings
regioner og sekretariat
åbne mandag–fredag kl. 10-13.

Karrieretelefonen
Har du brug for hjælp til personlig afklaring og udvikling af
dit jobforløb som socialrådgiver?
Ring til DS’ Karrieretelefon. Du får en halv times coaching
af en erfaren konsulent fra DS. Hensigten er at give støtte
til og udfordre dine egne tanker om din jobmæssige fremtid.
Åben mandage kl.15-18
på telefon 33 93 30 00
Læs mere på
socialraadgiverne.dk/karrieretelefon.

Socialrådgiverdage 2019
- På vej mod en ny fælles fortælling
Socialrådgiverdage 2019 er to dage spækket med spændende oplæg, debatter, workshops og konkret læring. Hovedpersonerne er dig og 6-700 socialrådgiverkollegaer. Gæsterne er forskere, andre fagprofessionelle og politikere fra hele landet.
Socialrådgiverdage 2019 har overskriften ’På vej mod en ny fælles fortælling’.
En overskrift, der sætter fokus på socialrådgivernes faglighed i en tid, hvor
socialrådgivernes kerneopgaver udfordres og udvikler sig.
Dansk Socialrådgiverforenings store fælles faglige træf finder sted 30.-31. oktober på Hotel Nyborg Strand.
Tilmeldingen er åben – og det foreløbige program offentliggøres 26. juni
- på socialraadgiverne.dk/socialraadgiverdage.
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Ørnehøj er et helhedsorienteret botilbud med
undervisning, arbejds- og botræning til borgere
med særlige behov.

PÅ ØRNEHØJ BETRAGTES HVER BEBOER
ELLER STU-ELEV SOM ET UNIKT MENNESKE,
DER HAR KRAV PÅ EN LØSNING TILPASSET
LIGE PRÆCIS DE BEHOV, DEN ENKELTE HAR
RING PÅ 5531 2500 ELLER
LÆS MERE PÅ ORNEHOJ.DK

Leading from
FEEDBACK
one
step behind

INFORMED
TREATMENT

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:

Står I med et menneske med en
særlig kompleks problemstilling,
hvor I leder efter en ny vej?
Med mere end 25 års erfaring er det måske os,
der skal hjælpe med at finde en ny retning.

Den Sociale Udviklingsfond er en non-profit almennyttig
fond med speciale i individuelt tilpassede løsninger.
Få mere at vide på: www.suf.dk

tarbejde
s arbejdemed
medforandringsprocesser
børn, voksne og familier
• tsamarbejde
medmed
forandringsprocesser
voksne,
familier,
og unge
sarbejde
grupperådgivning
og teambuilding
SEMINAR
MEDbørn
• tarbejde
voksne,
familier,
og unge
medmed
udsatte
børn
og kriser
deresbørn
familie
ssamarbejde
rådgivning
i forbindelse
med
og
tab
• tløbende
arbejde
med
udsatte
børn
og
deres
familie
evaluering af effekten af samarbejdet
s projektudvikling
• tprojektledelse
af effekten
af samarbejdet
og –udvikling
sløbende
arbejde evaluering
med egne
faglige
og personlige
mål
• projektledelse og –udvikling
København d. 19.-20. september
133 timers undervisning, supervision og seminarer.
OBS: Fordybende kursus starter d. 24.10.2019
For rådgivere inden for familiebehandling, revalidering,
misbrugsbehandling, sundhedsarbejde…
Uddannelsen
starter
20+B2013 d. 19.01.2009
Uddannelsen starter
12.KBOVBS201
Uddannelsen
starterd.d.
København

SCOTT MILLER

Solution s Pile Allé 6 s 840 HoltE s Tlf. 45
2387
8340
7535
57
solution@solutionfocusDK s www.solutionfocus.dk

LØSN I NGSFOK USER ET TERAPI
DDAN N ELSE
LØSNINGSFOKUSERET
TERAPI & U
UDDANNELSE

regionsleder

Respekt for det enkelte
menneske i beskæftigelsespolitikken
Under valgkampen til Folketinget deltog jeg i en
valgdebat på VIA Socialrådgiveruddannelsen i
Aarhus, som DS Region Nord var medarrangør
af. Fælles for paneldeltagerne på tværs af politiske partier var, at de alle er uddannede socialrådgivere og er beskæftiget som sådan. Debatten var derfor også socialrådgiverfaglig, og
det vandt stor genklang hos de fremmødte.
Et stort fokus i debatten blev socialpolitikken i Danmark, som igennem en årrække er blevet mere og mere gennemsyret af beskæftigelsespolitikken – alting skal have et
beskæftigelsesmæssigt sigte. Der var rimelig
bred enighed i både panel og sal om, at dette ikke er en hensigtsmæssig drejning, da vi
dermed kommer til at svigte en gruppe af de
allermest udsatte borgere, som har brug for
først og fremmest at få styr på andre ting i
deres liv.
Det kræver politisk vilje og fokus at bringe mening og respekt for det enkelte menneske tilbage i beskæftigelsespolitikken - ikke
at tro, at pisk er vejen frem, og at beskæftigelse er svar på enhver form for sociale problemer. Plads til helhedssynet og til reelt at
skabe helhed i menneskers liv – på tværs af

sektorlove. Plads til reel koordinering er en nødvendighed og skaber både bedre faglige resultater og bedre arbejdsvilkår for socialrådgiverne.
Investeringer i socialt arbejde blev også et tema. Senest har ph.d. Rasmus Ravn med udgangspunkt i Hjørring Kommunes investeringsstrategi dokumenteret, at et
reduceret sagstal giver en positiv effekt på borgernes beskæftigelsesgrad. Vi ved, at det betaler sig at investere i
socialt arbejde. Vi ved, at det skaber bedre resultater til
gavn for borgerne.
Men vi ved også, at disse investeringer kræver politisk mod og vilje samt tålmodighed i forhold til investeringens afkast. Og netop denne tålmodighed forklares og
argumenteres bedst af fagpersoner med den socialfaglige indsigt, fagpersoner med viden om, hvad det betyder
for borgeren og for den rette og tidlige indsats, at der er
både tid og plads til at skabe en god relation, samt til at
udføre arbejdet.
Ovenstående er blot nogle af de eksempler, som blev
drøftet på valgmødet på VIA. Men det er også eksempler på, hvorfor det er vigtigt at lytte til socialrådgiveres viden – både i kommuner, regioner og ikke mindst
på Christiansborg. Og det er vigtigt, at vi som faggruppe
ikke holder den viden for os selv. Derfor skal vi også ude
på den enkelte arbejdsplads være i løbende dialog med
ledelsen – også den politiske. S

TRINE QUIST, FORMAND, REGION NORD

DSKALENDER
8.-9. august, Odense
Faggruppen Professionshøjskoler
og AAU holder temadag og general
forsamling.
26.-28. august, Vejle
TR-grunduddannelse hold 1904.
2. september, Rødby
Socialrådgivere ansat i Retspsykiatri
besøger Kofoedsminde.
2. september, Fredericia
Medlemsmøde om
investeringstilgangen.
2. september, Fredericia
Møde for TR i de syd- og
sønderjyske kommuner.
34
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Læs mere om arrangementerne – og se flere – på www.socialraadgiverne.dk/kalender

2.-3. september, Greve
Konference for TR i Region Øst.
3. september, Odense
Møde for TR i de fynske kommuner
(undtagen Odense).
3. september, København
Seniorer spiser frokost
på Restaurant Karla.
4. september, Fredericia
Møde for TR på regionsområdet
i Syd.
9.-11. september, Vejle
TR-grunduddannelse hold 1905.

10. september, Odense
Odense-klubben holder
generalforsamling.
16. september, Odense
Fyraftensmøde med Rikke Høgsted
om at forebygge belastninger og
traumatisering.
16. september, Odense
Kursusdag for nyvalgte
TR-suppleanter i DS Region Syd.
20. september, Odense
Møde for TR ansat i
Odense Kommune.
23.-25. september, Vejle
TR-uddannelse: TR i Staten.

26. september, Esbjerg
Fyraftensmøde med Rikke Høgsted
om at forebygge belastninger og
traumatisering.
1. oktober, København
Seniorer spiser frokost på
Restaurant Karla.
2. oktober, Vejle
Styrk din handlekraft som AMiR.
30.-31. oktober, Nyborg
Socialrådgiverdage 2019
4.-5. november, Vejle
TR-uddannelse: Øvede forhandlere.

Vores fællesskab virker, når alt andet brister…

klumme

Vi forsikrer os i hoved og ... Smider tusindvis af kroner
ud hver måned for at føle os sikre, bilforsikring,
husforsikring, ulykkesforsikring, sundhedsforsikring og så videre. Vi forsikrer os, så vi kan føle os i
trygge hænder, hvis uheldet skulle være ude. Forhåbentlig får vi aldrig brug for den sikkerhed, forhåbentlig rammer uheldet ikke.
Ud over at lave et fantastisk stykke arbejde for vores faggruppe, er Dansk Socialrådgiverforening
(DS) også en støtte, når uheldet er ude. En slags
forsikring. En forsikring om, at der er støtte at
hente, når der er behov for det.
Jeg fik brug for den støtte for ganske kort tid siden, og jeg er overvældet over den opbakning, jeg
fik. En tjenestelig samtale er bestemt ikke en rar
ting at se frem til. I mit tilfælde handlede det om
at hele ledelsen (sådan føltes det i hvert fald), havde gennemsøgt mit privatliv på de sociale medier.
Og det de havde fundet, havde de brug for at drøfte med mig.
Jeg havde bestemt brug for støtte, og fik skrevet en
mail til DS sent torsdag aften. Jeg fik svar, så snart
de mødte ind fredag, blev ringet op og talt lidt til
ro. En konsulent reserverede fire timer i sin kalender til mandag, hvor der var samtale, så vi kunne
mødes inden, snakke om det hele, og så han kunne tage med mig til den (for mig) angstprovokerende samtale.

Det blev mandag og vi mødtes på en café, hvor vi fik
et par kopper kaffe og havde god tid til en snak, inden samtalen med ledelsen. Det var trygt og beroligende at sidde med en person, som kunne agere den
klippe, jeg så inderligt havde brug for. Og så gav DS
endda kaffen - sikke en service.
Jeg var - og er stadig - overvældet over, at der bare
sådan uden videre blev reserveret fire timer til mig!
Havde jeg ikke haft den støtte, er jeg ikke sikker på,
at jeg var mødt op. Det havde været for meget for mig
at stå med helt alene.
Selve forhistorien, samtalen og eftervirkningerne er
egentlig underordnet i denne sammenhæng. Det jeg
vil frem til er, at det virker! Der ER støtte at hente,
når vi har brug for det. Og den støtte kan være så altafgørende.
Et fagligt fællesskab, hvor der er forståelse for vores
arbejdsvilkår, opbakning til at stå fast på sine rettigheder, hjælp til at gennemskue love og regler og ikke
mindst en kop kaffe og en snak, når der er brug for det.
Det er på en eller anden måde så livsbekræftende, at
vores fællesskab virker, når alt andet brister. Jeg er
inderligt taknemmelig for, at jeg har givet plads til jer
i budgettet. Tak for støtten - og tak for kaffen. S

tanker fra praksis

KLUMMEN SKRIVES PÅ SKIFT AF SOCIALRÅDGIVERNE

DS:Kontakt

KARINA ROHR SØRENSEN, IDA LOUISE JERVIDALO, LONE KIDMOSE OG SINE SØNDBORG MARCUSSEN

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 Socialrådgiverforening
Region Syd
Vesterballevej 3A
Snoghøj
7000 Fredericia
Tlf: 87 47 13 00
ds-syd@socialraadgiverne.dk

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

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

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”.
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Socialrådgivere som
brobyggere i psykiatrien
Under valgkampen har velfærd været højt på dagsordenen, og der er da også blevet
lovet lidt til psykiatrien. Det er godt, men selv om det hele skulle blive gennemført, så rækker det ikke til det behov, der er.
Hver femte af os danskere oplever symptomer på mindst én psykisk sygdom i
løbet af ét år –og mange når også ud, hvor de psykiske smerter bliver så store,
at de ikke kan bunde. Alligevel står behandlingen af psykisk sygdom ikke mål
med det behandlingsbehov, der er. De samfundsmæssige omkostninger ved
psykisk sygdom er estimeret til 55 mia. kr. årligt i Danmark, mens omkostningerne til behandling kun udgør en tiendedel. Psykisk sundhed bør prioriteres
lige så højt som den fysiske sundhed.
Ud over mangel på ressourcer, så skriger sundhedsvæsenet på koordinering.
Politikerne taler hele tiden om, at der skal være sammenhæng mellem regioner og kommuner, men samtidigt bliver der hele tiden færre socialrådgivere i
sundhedsvæsenet. På 10 år er næsten hver tredje socialrådgiver i hospitalsvæsenet sparet væk. Det giver ingen mening, når politikerne samtidig vil sikre
sammenhæng for patienterne.

leder

Som socialrådgivere ser vi konsekvenserne helt tæt på af en psykiatri, som i
årevis er blevet underprioriteret. Vi ser, når der lukkes sengepladser, og når
patienter udskrives for tidligt. Det stiller større krav til kommunerne, men
det er kommuner, som ikke har modtaget hverken ressourcer eller ansvar til
opgaven. Og så står patienten der i ingenmandsland. Pt. er der meget få personalekræfter, der har til opgave at hjælpe dem ud af dette tomrum.
Vi socialrådgivere møder hele tiden de borgere med psykiske vanskeligheder,
der står i ingenmandslandet. Vi møder dem på jobcenteret, i familieafdelingerne, i socialafdelingerne og i Kriminalforsorgen. Men ofte er koordineringen
mellem sundhedsvæsenet og kommunen minimal, og det er en bumlet vej for
dem at nå hen til nogen, der så kan hjælpe dem.
Selvfølgelig er det ananas i egen juice, når det kommer fra os selv, men jeg har
svært ved at pege på andre faggrupper, som har uddannelsen til at forstå både
menneske og system, og som er trænede i at kommunikere med mennesker,
som er i nogle svære situationer i deres liv.
Regionerne har eksempelvis haft stor succes med at oprette teams med socialrådgivere, psykologer, pædagoger, sygeplejersker og lærere, som tager hånd
om børn og unge både under indlæggelse og efterfølgende, når kommunerne
tager over fra psykiatrien. Så vi har allerede en del af løsningen her, som politikerne kan brede ud.
Derfor er det et stort ja herfra til investeringer i psykiatrien og i de sammenhængende indsatser.
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