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Stalking  
– et usynligt fængsel
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Halvdelen af udsatte 
grønlændere er hjemløse
Halvdelen af de socialt udsatte grønlændere er hjemløse - dobbelt så mange som blandt 
andre udsatte. Til gengæld har færre et misbrug af hårde stoffer – og de har stærkere 
sociale relationer og hyppigere kontakt med andre. Det viser en ny rapport, som 
seniorforsker Nanna Gram Ahlmark er projektleder på.

En mindre gruppe af grønlændere i Danmark er socialt udsatte, og 
der kan være særlige udfordringer blandt denne gruppe for eksem-
pel, når det gælder kendskab til sundhedsvæsenet. Hvis man skal 
målrette social- og sundhedsfaglige indsatser, så kan det give god 
mening at kigge særskilt på denne gruppe. Så det bad Rådet for So-
cialt Udsatte os om.  

Hvis vi sammenligner med andre i gruppen af socialt udsatte, så har 
grønlænderne en markant større udsathed, når det gælder alkohol-
misbrug, hvilket gør sig gældende for 40 procent mod 13 procent af 
de øvrige socialt udsatte. Halvdelen af de udsatte grønlændere er 
hjemløse, hvilket er dobbelt så mange som blandt de øvrige socialt 
udsatte - lige som andelen, der ofte ikke får mad nok, fordi de ikke 
har råd, er næsten dobbelt så stor som blandt de øvrige socialt ud-
satte. 

En langt mindre andel har en diagnosticeret sindslidelse. I al fald an-
giver kun 15 procent, at de har det, mens det gør sig gældende for 42 
procent af øvrige socialt udsatte. Og der er markant færre blandt so-
cialt udsatte grønlændere, der har et stofmisbrug, dog bortset fra et 
hashmisbrug, hvor der er langt flere sammenlignet med øvrige socialt 
udsatte. 

Undersøgelsen er ikke repræsentativ, men giver alligevel et vigtigt 
indblik i en række forskelle mellem socialt udsatte grønlændere og 
andre socialt udsatte. Det er overraskende, hvor store forskelle vi 
ser i forhold til hjemløshed, stofmisbrug og fattigdom. Desuden er 
forskellene i mønsteret omkring sociale relationer markante. Socialt 
udsatte grønlændere har umiddelbart stærkere sociale relationer og 
langt hyppigere kontakt med andre. Det kan måske afspejle den ge-
nerelle grønlandske kultur, hvor familienetværket er stærkt. Det vil 
være interessant at lave en kvalitativ analyse for at belyse, hvad der 
ligger bag deltagernes svar.

Det er jo altid væsentligt at møde det enkelte menneske åbent, men 
det at have viden om potentielle udsatheder eller ressourcer hos en 
gruppe, kan hjælpe i forhold til, hvor man retter sin opmærksomhed 
og kræfter hen. S

Hvorfor lave en 
særlig analyse af 
udsatte grønlænderes 
sundhedsprofil?

Rapporten viser flere 
forskelle på udsatte 
grønlændere - og øvrige 
socialt udsatte. Hvor 
er grønlænderne mest 
udsatte?

Hvor klarer  
de sig bedre?

Var der noget, der 
overraskede jer i 
analysen?

Hvad kan en 
socialrådgiver bruge 
jeres rapport til?

Nanna Gram Ahlmark, seniorforsker, Forskningsafdelingen for Sundhed og social kontekst, Syddansk Universitet. Projektleder på 
rapporten: Sundhedsprofil for socialt udsatte grønlændere i Danmark. Sundhedsprofilen for socialt udsatte grønlændere bygger på 
data fra SUSY UDSAT, der er en sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark.
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”Når jeg har det 
første møde med 
en borger, så er det 
første, jeg siger, at det 
her er jeres hus. Og 
det rykker ved den 
magtbalance, der er 
mellem borgeren og 
kommunen, at jeg er 
på deres banehalvdel.
Louise Pernille Larvold, socialrådgiver 

Illustration M
orten Voigt
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MIG & MIT ARBEJDE
Socialrådgiver Ida Clara Hansen  
er frivillig i Sexelancen.

Op mod 100.000 danskere 
udsættes hvert år for stalking. 

Flere end 60.000 hjemmeboende 
børn involveres direkte eller 

indirekte i stalking. Men hvad 
er stalking egentlig, og hvilke 

konsekvenser har det?

STALKING 
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en åbenlyse fordel ved fremskudte sociale indsat-
ser er, at man som socialrådgiver er tættere på 
borgerne, end hvis man sidder ’inde på kom-
munen’. Men det er langt fra den eneste fordel, 

når kommunerne rykker ud i de udsatte bolig-
områder, viser en ny undersøgelse fra Center for 

Boligsocial Udvikling.
De har lavet en kortlægning af medborgerhuse i udsatte 

boligområder, og her er kommunerne til stede med sociale- 
og sundhedsmæssige indsatser i 25 ud af de 28 medborgerhu-
se. Det gør de kommunale tilbud meget tilgængelige, fortæl-
ler Natasja Lund, som er konsulent i Center for Boligsocial 
Udvikling.

- Især for udsatte beboere er det en stor fordel, at de ikke 
behøver at tage en bus ind til byen, men at de kan møde 
kommunen et trygt sted i deres nærområde, siger hun. 
Med tilstedeværelsen i boligområderne kan indsatserne ikke 
bare nå ud til flere borgere, de kan også blive mere tilpasse-
de borgernes behov, fortæller Natasja Lund.

- Det skyldes, at de kommunale medarbejdere typisk op-
når en større viden om borgernes livssituationer, når de er 
tættere på borgerne, siger hun.

I medborgerhusene sidder de kommunale socialrådgiver-
ne side om side med frivillige organisationer og boligsociale 
medarbejdere. Og det kan give en mere sammenhængende og 
helhedsorienteret indsats, viser undersøgelsen.

- Det bliver tydeligt for kommunerne, at der er potentia-
le i at samarbejde med andre aktører, der arbejder med den 
samme gruppe af beboere, så indsatserne spiller sammen, si-
ger Natasja Lund.

Nedbryder siloer
I medborgerhuset i Korskærparken i Fredericia sidder so-
cialrådgivere fra både kommunens jobcenter og familieafde-
ling og en socialrådgiver, som er ansat af boligselskabet til at 
rådgive beboerne om alt fra økonomi til opholdstilladelser.

En af dem er Louise Pernille Larvold, som  arbejder med 
at forebygge, at unge bliver  rekrutteret til bandemiljøet, via 
en helhedsorienteret familieindsats. Selv om hun officielt kun 
arbejder med den håndfuld familier, der indtil videre er en 
del af projektet, så er hendes kontor altid åbent for alle om-
rådets beboere.

- De skal ikke engang banke på. Dørene er åbne, så de va-
der bare ind, og så er vi der. Det gør, at vi kan tage mange 
ting i opløbet, så udfordringerne ikke når at vokse sig sto-

FREMSKUDT INDSATS: 
”Jeg er på deres banehalvdel  
– og det rykker ved magtbalancen”
Kommunerne kan få rigtig meget ud af at rykke deres indsatser ud i de udsatte 
boligområder, viser ny undersøgelse. Louise Pernille Larvold er en af de 
socialrådgivere, der har kontor i et medborgerhus, og her kommer hun tæt på 
mange af de borgere, hun ellers ville have svært ved at komme i kontakt med.

»

Kommunale indsatser i  
udsatte boligområder
Kommunerne er til stede i 25 af de 28 med-
borger- 
huse i udsatte boligområder med tilbud in-
denfor:
z Kriminalitetsforebyggelse
z Uddannelse og beskæftigelse
z Sundhed og trivsel
z Familier og tidlig forebyggelse
z Økonomisk rådgivning
z Åbne rådgivninger for beboere 
z Væresteder for unge

Ifølge rapporten ’Medborgercentre i udsat-
te boligområder - Potentialer for tværgående 
samarbejde mellem boligsociale, kommuna-
le og frivillige aktører’ er fordelene for kom-
munerne:
z At få hurtig og nem kontakt til borgere, når 

de har brug for hjælp eller er motiverede til 
at modtage et tilbud. 

z At yde en mere helhedsorienteret indsats, 
fordi aktørerne sammen kan tage hånd om 
forskellige dele af borgernes liv.

z At kunne samskabe med lokale aktører og 
borgere om at udvikle nye indsatser og til-
bud. 

Kilde: ’Medborgercentre i udsatte boligområder 
- Potentialer for tværgående samarbejde mellem 
boligsociale, kommunale og frivillige aktører’, 
Center for Boligsocial Udvikling.
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re. Hvis det ikke er noget, jeg kan hjælpe med, så henvi-
ser jeg til den boligsociale rådgivning, siger Louise Pernil-
le Larvold.

Hun oplever, at det er med til at ned bryde siloer både 
internt i kommunen og mellem kommunen og den bo-
ligsociale indsats, at de forskellige aktører sidder så tæt 
sammen.

- Vi er her jo alle sammen for at hjælpe borgerne, så nog-
le gange skal vi lige glemme de der kasser. Vi er ansat for-
skellige steder, men i bund og grund har vi et fælles formål, 
siger hun.

Beboernes eget hus
Det er boligforeningen, der ejer medborgerhuset i Kors-
kærparken. Og det har en stor betydning, at det er i bebo-
ernes eget hus, de møder kommunen.

- Når jeg har det første møde med en borger, så er det 
første, jeg siger, at det her er jeres hus. Og det rykker ved 
den magtbalance, der er mellem borgeren og kommunen, at 
jeg er på deres banehalvdel, siger Louise Pernille Larvold.

Både i hendes nuværende arbejde med de udsatte fa-
milier og i et tidligere projekt med unge på uddannelses-
hjælp, har Louise Pernille Larvold myndigheden med fra 
det jobcenter, som hun er ansat i. Så hun er både sagsbe-
handler og udførende i de indsatser, som familierne og de 
unge bliver tilbudt i medborgerhuset. Derfor bliver hun 
mere oplevet som en del af lokalområdet, end som en re-
præsentant fra kommunen. Det gør det lettere at arbejde 
kontinuerligt med de unge. 

- Hvis jeg vil lave opsøgende arbejde, kan jeg bare sæt-
te mig ud på bænken foran medborgerhuset og falde i snak 
med de unge, der hænger ud der. Fordi vi kommer i deres 
hus, ved de hvem vi er, og derfor oplever de os ikke som 
nogle farlige nogle fra kommunen, siger hun.

Af de unge, der har været igennem aktiveringsprojek-
tet, er 68 procent nu i uddannelse eller job. Men selvom de 
er kommet godt videre i livet, er Louise Pernille Larvold og 
medborgerhuset stadig deres trygge base.

- For nylig havde vi en ung fyr, som er i gang med at ud-
danne sig til social- og sundhedsassistent, han kom forbi os 
og deltog i vores aktiviteter for lige at ’grounde’ dagen in-
den, han skulle til eksamen.  Mange af dem kommer stadig 
forbi en gang imellem, fortæller Louise Pernille Larvold. S
Læs hele rapporten på cfbu.dk

“Hvis jeg vil lave opsøgende 
arbejde, kan jeg bare sætte mig 
ud på bænken foran medbor-
gerhuset og falde i snak med 
de unge, der hænger ud der.
Louise Pernille Larvold, socialrådgiver

5  SOCIALRÅDGIVEREN  12 2019

SOC_12_2019_SAMLET.indd   5 03/12/2019   15.59

Examineret Kognitiv Grunduddannelse
som supplement til din socialrådgiveruddannelse
og dit arbejde med borgere med psykiske udfordringer.
Bliv blandt de skarpeste til at identificere og hjælpe borgere med psykiske udfordringer.
Kognitiv metode er den videnskabeligt bedst dokumenterede tilgang.
» Få en værktøjskasse og lær at bruge den!

Uddannelsen foregår i Odense centrum. 
Næste holdstart er 7. marts 2016.
Læs mere på: http://www.dambyhahn.dk/uddannelser/efteruddannelse-kognitiv-metode Få en værktøjskasse  

og lær at bruge den!

Kognitiv 
uddannelse

Til socialrådgivere der arbejder med 
borgere med psykiske udfordringer.

Bliv blandt de skarpeste til at identificere og hjælpe bor-
gere 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 fore-
kommende 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 DAT-  
behandling.

Læs mere på: 
http://www.dambyhahn.dk/uddannelser/kognitivgrunduddannelse

eller ring til Peter på 3078 3943.

Du kan også tilmelde dig på hjemmesiden eller sende 
en mail til peter@dambyhahn.dk
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GODT GÅET! Hvor det glæder 
mig, at socialrådgivere siger 

fra over for urimelige arbejdsforhold, 
forringelse af vort fags kvalitet og 
anseelse i solidaritet med dem, vi er 
her for.”

Sådan lyder opbakningen til Dansk 
Socialrådgiverforenings arbejdsmil-
jøkampagne ”Tid til socialt arbejde” 
på Facebook fra den legendariske so-
cialrådgiver Hanne Reintoft, som har 
markeret sig som en stærk stemme for 
udsatte mennesker og inspireret gene-
rationer af unge til at blive socialrådgi-
vere.

Dansk Socialrådgiverforenings næst-
formand Ditte Brøndum, er glad for den 

”MED RØVEN  
I VANDSKORPEN”

”En normal arbejdsdag er for 
mig at tage hjem med en vi-
den om, at jeg har sager, 
hvor børn og familier har 
brug for svar og hjælp, men 
det har ikke været muligt 
for mig at være der for dem, 
da jeg er massivt presset i 
andre sager.

Jeg har journalnota-
ter liggende, der er 14 dage 
gamle, som ikke er journali-
seret endnu. Jeg har telefon-
svarer-beskeder på min tele-
fon, jeg endnu ikke har fået 
aflyttet. Jeg har mails i min 
inbox, som jeg hverken har 
taget stilling til og/eller be-
svaret. Det stresser mig.

Jeg når ikke at færdig-
gøre én sag, førend den næ-

ste larmer, og jeg skal ud 
ad døren. Og det elsker jeg 
normalt, men jeg elsker 
ikke, at jeg ikke har tiden 
til at gøre mit arbejde or-
dentligt – for det er ikke i 
orden over for vores udsat-
te børn og unge og deres fa-
milier, og det er heller ikke 
i orden over for mig selv.

Jeg er uddannet til at 
hjælpe og udføre socialt ar-
bejde, og jeg har valgt, at 
jeg vil hjælpe udsatte børn 
og unge, fordi det er det, jeg 
er god til. Lige nu konflikter 
det i mig, fordi jeg rent fak-
tisk ikke udfører godt so-
cialt arbejde, men i stedet 
knokler som en robot, der 
kører på de sidste batterier 
og blot forsøger, at holde rø-
ven i vandskorpen for ikke 
selv at drukne.”

ARBEJDSMILJØ:
Stor opbakning til kampagne
Mange socialrådgivere bakke op om DS' arbejdsmiljøkampagne. Også en af fagets helt store skikkelser 
Hanne Reintoft, giver et stærkt rygstød til socialrådgivernes kamp for tid til socialt arbejde. Og det 
strømmer ind med underretninger fra socialrådgivere, der fortæller om konsekvenserne af tidspresset.
.

"

TEKST LÆRKE ØLAND FREDERIKSEN OG SUSAN PAULSEN

store interesse for kampagnen. 
- Det giver os styrke, at Hanne Rein-

toft sammen med flere tusinde andre 
medlemmer bakker op om kampagnen. 
Hvis vi skal lykkes med at få politiker-
ne til at lytte, skal vi være mange, si-
ger Ditte Brøndum. Det strømmer ind 
med underretninger fra socialrådgive-
re, som fortæller om konsekvenserne af 
det tidspres, som de oplever i løbet af 
arbejdsdagen. 

Efter jul vil Dansk Socialrådgiver-
forening viderebringe underretninger-
ne til de politikere, der har ansvaret 
for at løse problemerne. Herunder kan 
du læse uddrag af tre anonymiserede 
underretninger.

”MIN HUKOMMELSE 
SVIGTER MIG”

”Et par gange har jeg været 
ved at falde på trapperne på 
mit arbejde, fordi jeg må gå 
med pc’en åben i forsøget på 
at læse op på den sag, jeg er 
på vej til møde om. Jeg har 
familier, som jeg ikke får 
vendt tilbage til i lang tid.

I går aftes stod jeg i mine 
børns svømmehal og ringede 
en borger op, fordi jeg plud-
selig kom i tanke om, at jeg 
havde lovet at vende tilbage 
for snart to måneder siden. 
Min hukommelse svigter 
mig, jeg oplever at sidde 
og stirre på skærmen nog-
le gange, hvor jeg slet ikke 
kan overskue, hvor jeg skal 
begynde.

”SAVNER TID TIL 
BØRNESAMTALEN”

”At arbejde med børnesager 
er så givende – men jeg sav-
ner tid til at kunne tale mere 
med de børn, det hele hand-
ler om. Har du prøvet at få 
svaret “ingenting”, når du 
spørger, hvad ungerne har 
lavet i skolen? Så ved du, at 
det kræver tid og nærvær at 
få børn til at åbne op og for-
tælle. Jeg skal tit tale med 
børn om misbrug, psykisk 
sygdom eller svære skilsmis-
ser. DET savner jeg tid til at 
gøre ordentligt.”

Læs mere om arbejdsmiljøkam-
pagnen og om hvordan du delta-
ger på www.tidtilsocialtarbejde.dk

Foto Kristine Theilgaard, 1993
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DUETTEN
Botilbud med integreret rusmiddelbehandling

– for unge med dobbeltdiagnoser

Casa Blanca og KKUC er gået sammen om et botilbud for unge med 

dobbeltdiagnoser. Det er unge, der har en psykisk diagnose i kombina-

tion med en problematisk brug af stof eller alkohol.

Vi har en fælles tro på, at vi hjælper disse unge bedst med en integreret 

indsats, der behandler sindslidelse, sociale problemstillinger og afhæn-

gighed sammenhængende, helhedsorienteret og samtidigt.

Med vores samarbejde skaber vi den synergi mellem botilbud og rus-

middelbehandling, som unge med dobbeltdiagnoser har brug for.

www.cbbe.dk
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Odense
Politikerne i Ældre- og Handicapudvalget vil 
ikke holde julefrokost på kommunens regning, 
efter at forvaltningen har valgt at aflyse jule-
frokosten for de 4.500 ansatte. 

Esbjerg
Ungdomsskolen og Jobcenteret skal i 
samarbejde med projektet Coop Crew - 
når fritid bli’r til fremtid - hjælpe eleverne 
til et fritidsjob i den lokale Fakta. Den A.P. 
Møllerske Støttefond støtter projektet

Hillerød
Senest 1. januar 2020 får alle 5550 
medarbejdere tilbudt mulighed for 
en times ugentlig motion i arbejds-
tiden. Ledere og medarbejdere skal 
sammen finde løsninger, der passer 
til deres arbejdsplads.

DANMARK KORT

”Jeg er godt anbragt, 
når ...” af Laura Mar-
cela Hansen og Lisbeth 
Zornig Andersen, 
Gyldendal, 170 sider, 
199,95 kroner.

”DELT - En bog til unge 
om digitale sexkrænkel-
ser” af Milla Mølgaard, 
Straarup & Co, 230 sider, 
229 kroner.

”Aktionslæring som 
løftestang - Professio-
nel praksis på velfærds-
området” af Benedicte 
Madsen i samarbejde 
med Kirsten Bro, 
Mette Marie Hansen og 
Marianne Gram Thrane, 
Hans Reitzels Forlag, 
224 sider, 250 kroner.

ANBRINGELSE ER TABU
Mange børn hemmeligholder 
mistrivsel, omsorgssvigt og 
vold i hjemmet af skræk for at 
blive ”sendt på børnehjem”. I 
denne bog fortæller en ræk-
ke anbragte børn og unge 
om, hvad det vil sige at være 
anbragt, og de fortæller om 
gode anbringelser, hvor fryg-
ten blev afløst af glæden over 
at finde et hjem med kamme-
rater og rare voksne. Samtidig 
fortæller fagfolk, hvordan an-
bringelser fungerer

DIGITALE KRÆNKELSER
I “DELT” beretter seks unge, 
hvordan det kan ødelæg-
ge et helt ungdomsliv at bli-
ve spredt online til alt og alle 
imod sin vilje. Ud over de per-
sonlige beretninger kan man 
læse om unge, der enten med 
vilje eller uden at tænke over 
det har været med til at dele 
intime billeder af andre. Der-
udover kan man læse om, 
hvad der er lovligt og ulovligt, 
og man kan få ideer til, hvad 
der er vigtigt at tænke over 
for at passe på sig selv og an-
dre online.

PROFESSIONEL PRAKSIS
Bogen giver en indføring i, 
hvordan aktionslæring kan 
støtte en professionel ud-
vikling på velfærdsområdet 
- metoden forankrer proces-
serne i deltagernes organi-
satoriske dagligdag. Derud-
over er der en række todelte 
kapitler, hvor første del ind-
kredser en overordnet pro-
blemstilling af betydning for 
velfærdssektoren og anden 
del med konkrete eksempler, 
som beskriver, hvordan ak-
tionslæring kan bruges som 
udviklingsmetode.

Aalborg
27 procent af de hjemløse i Aalborg er grøn-
lændere. Rådmand Nuuradiin S. Hussein (S) 
overvejer at få etableret et samarbejde med 
det grønlandske selvstyre, for at få hjulpet 
de hjemløse.

København
Et stigende antal med-
arbejdere på de køben-
havnske jobcentre bliver 
chikaneret på de sociale 
medier, på SMS eller via 
mails. Det bliver foreta-
get politianmeldelse, hvis 
det er muligt, og medar-
bejderen ønsker det.

ARBEJDSMILJØPRIS: 
Fokus på unge  
og nyansattes arbejdsmiljø
Indstil din arbejdsplads til Arbejdsmiljø-
prisen 2020. Arbejdsmiljøprisen er en hyl-
dest til det gode arbejdsmiljø. Det er må-
let, at de gode eksempler kan være med 
til at inspirere andre arbejdspladser til at 
gøre en ekstra indsats og finde nye veje in-
den for arbejdsmiljøarbejdet. Som noget 
nyt er der også en pris for unge og nyansat-
tes arbejdsmiljø. 

Arbejdsmiljøprisen 2020, som Arbejdsmil-
jørådet står bag, uddeles i følgende katego-
rier: Arbejdsulykker, Psykisk Arbejdsmiljø, 
Muskel- og Skeletbesvær (ergonomi), Unge 
og Nyansattes Arbejdsmiljø. 
Sidste frist for at indstille din arbejdsplads 
er 14. januar 2020. Læs mere om de for-
skellige priskategorier og find indstillings-
skemaet på www.arbejdsmiljoeprisen.dk

Aarhus
200 studerende hjælper 
gennem Foreningen Social 
Sundhed nogle af landets 
mest udsatte med at kom-
me til lægen. Der er frivillige 
i Aarhus, Aalborg, Midtvest-
Jylland, Fredericia, Odense 
og København.

Ulighed i levetid
Der er stor forskel på den forventede levetid for 30-årige mænd og kvinder. 
Jo længere uddannelse en person har, jo længere kan han eller hun forvente at 
leve. For alle uddannelsesniveauer lever kvinder længere end mænd. Forskel-
len i levetid giver udslag i antallet af år på folkepension. I dag dør hver fjerde 
ufaglærte mand inden for 10 år fra folkepensionsalderen. Omvendt gælder det 
kun for hver tiende kvinde med en videregående uddannelse. Det fremgår af 
en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
Læs analysen ”Ulighed i levetid - Ufaglærte mænd kan forvente 7 års  
kortere levetid end akademikere” på ae.dk
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9  

I  Socialrådgiveren 12-1999: Vi ved, at arbejdsmiljøet i 
sidste ende bedst udvikles og forbedres ved dialog og 
samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Og an-
svaret er ikke kun ledelsens. Vi har som enkeltindivi-
der ansvaret for vores eget liv og dermed også retten 
til at vurdere, hvad vi vil byde os selv. Vi har dermed 
også selv et stort 
ansvar for at re-
agere, synliggø-
re vores krav og 
dermed løben-
de medvirke til 
at udvikle kon-
struktive løsnin-
ger på arbejds-
pladsen. Ikke 
alene, men i det 
nødvendige fæl-
lesskab i klubben 
og i samarbej-
de med de andre 
faggrupper.

DS I PRESSEN DET SKREV 
VI FOR 20 ÅR 
SIDEN

” Hvis vi lader bekymringen 
for antallet af asylansøgere – 
begrundet eller ubegrundet 
– styre vores socialpolitik, går 
det ud over både samfundets 
udsatte og samfundet som 
helhed. Jo dårligere vilkår, 
de fattigste lever under, 
desto sværere får de ved 
at komme ovenpå, og det 
er hverken godt for det 
enkelte menneske eller for 
samfundet som sådan.

Mads Bilstrup i debatindlægget  
”Socialrådgivere: Børnefattigdom er  
skabt af politikerne – ikke udlændinge” 
 27. november på altinget.dk – og gengivet 
som dagens citat 28. november i Politiken.

SOCIALSTYRELSEN:

Lovende indsatser 
til mennesker med 
dobbeltdiagnoser  

TJEK DIN 
LØNSEDDEL
De fleste går ud fra, at tallene på de-
res lønseddel stemmer, men faktisk 
viser erfaringerne, at hver anden 
oplever fejl på lønsedlen. Derfor er 
Dansk Socialrådgiverforening hvert 
år med i en løn-tjek-kampagne, der 
sætter fokus på, at man skal huske 
at tjekke sin lønseddel. Du kan hele 
året rundt få hjælp til at tjekke din 
lønseddel. Du kan sende den til din 
tillidsrepræsentant, og hvis du ikke 
har en tillidsrepræsentant, kan du 
sende den til den konsulent i Dansk 
Socialrådgiverforening, som dæk-
ker din arbejdsplads.
Find din konsulent på socialraad-
giverne.dk/kontakt/kontakt-din-
konsulent

I en ny kortlægning kommer Socialstyrelsen med tre bud på 
indsatser, der betegnes som lovende i forhold til borgere med 
både psykiske vanskeligheder og misbrug. Det drejer sig om 
”Tværgående samarbejdsindsats”, ”Helhedsorienteret indsats 
med afsæt i Housing First og harm reduction” samt ” Dobbelt-
diagnoseteam og motiverende samtale”. Selv om metoderne 
er forskellige, er et fællestræk, at borgerne bliver set og hørt 
som mennesker, som man kan indgå i konstruktive relationer 
med – på trods af misbruget.

I kortlægningen vurderes det, at mere end hver tredje, der 
bor på et botilbud eller en boform for hjemløse, har både psy-
kiske vanskeligheder og et problemskabende misbrug af alko-
hol, medicin eller illegale rusmidler. Lige som de også kan have 
problemer som gæld, kriminalitet og udfordrende adfærd.
Læs ”Indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder og 
misbrug” på socialstyrelsen.dk

Flere end 11.000 mennesker skal 
forlade deres bolig som følge af 
den såkaldte ghettopakke, viser 
en opgørelse i Ugebrevet Mandag 
Morgen.

”For det første er 
det helt skørt at trække 
i børnechecken - for-
ældrepålæg virkede 
jo heller ikke! For det 
andet så er man forhå-
bentligt opmærksom 
på børns fravær, inden 
de rammer 15 %?
Socialrådgiver Sisi Ploug Pedersen, på 
DS’ Facebook-side som kommentar til en 
artikel på folkeskolen.dk om, at den nye 
fraværsstraf vil føre til så mange klager, 
at det vil koste 289 millioner kroner i 
ekstra sagsbehandling.11.000
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… gennem vores helhedsorienterede og løsningsfokuserede tilgang i 
arbejdet med familier med etnisk minoritetsbaggrund. 

Vores team er specialiserede i de udfordringer, flygtningefamilier møder, 
når de skal skabe et liv i et nyt samfund. Vi møder altid familierne dér, 
hvor de er, og arbejder med deres ressourcer. Vores møde med alle 
familier er kendetegnet ved høj fleksibilitet og kreativitet. 

Vi er af den stærke overbevisning, at vores tilgang til familiernes små 
og store udfordringer kan skabe forandringer, der kan være med til at 
forebygge anbringelser.

Sivitas tilbyder:
· Familiebehandlinger
· Børnefaglige undersøgelser
· Støttekontaktpersoner
· Praktisk pædagogisk støtte
· Mentorordninger

Læs mere om os på sivitas.dk kontakt@sivitas.dk Shadman Salih (+45) 42 63 43 40

Vi vil fortsat forebygge 
anbringelser… 

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

Stærke  
fællesskaber 

– også til din fordel

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 kredit vurderes ud fra). 

 De 3 % i rente er på de første 50.000 kr.  
på løn kontoen. Der er 0 % på resten.

 Se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar.  
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. 

Lån &
 Spar Bank A

/S, H
øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

3 %  
PÅ LØNKONTOEN
– bare fordi du er medlem af  
Dansk Socialrådgiverforening

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

og book møde

DS_191126_3%-Fordele-A_210x260.indd   1 20.11.2019   14.20

Anbringelse af børn og unge med 
etnisk minoritetsbaggrund

• §107 og §66.5

• Socialpædagogiske  
opholdssteder 

• Neurosekventiel tilgang

• Børn og unge med  
anden etnisk baggrund og/eller 
flygtningestatus. 

• Den optimale  
anbringelse og høj faglighed. 

 

Jesper Hundborg       Jesper.hundborg@drc.ngo       +45 28 99 52 92 

- En værdig hverdag for børn og unge med anden etnisk baggrund el. flygtningestatus
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Op mod 100.000 danskere udsættes hvert år for 
stalking. Men hvad er stalking egentlig, og hvilke 
konsekvenser har det?

Stalking er som at være i et usynligt fængsel.  
Sådan lyder det fra, direktør i Dansk Stalking 
Center Lise Linn Larsen, som selv har været  
udsat for stalking.

Flere end 60.000 hjemmeboende børn involveres 
direkte eller indirekte i stalking. Det påvirker 
børns trivsel og udvikling. Hvis det er far, som 
stalker mor, bliver konsekvenserne endnu større.

Direktør og forsker efterlyser en mere effektiv 
indsats fra politi og myndighedspersoner som  
socialrådgivere, så stalking kan stoppes hurtigere.

»

Stalking 
– et usynligt fængsel
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e havde kun været kære-
ster i fire måneder, men ef-
ter hun slog op, begyndte 
han at stalke hende. Først 
med masser af sms’er, mails, 
blomster og gaver uden for 
døren i tide og utide. Han 
opsøgte hendes voksne børn 
for at få hende i tale, og hun 
begyndte at blive mere og 
mere urolig og kigge sig over 
skulderen. For han dukkede 

TEKST DORTHE KIRKGAARD NIELSEN        FOTO STEEN GYLDENDAL    ILLUSTRATION MORTEN VOIGT

 ”Det værste ved stalking  
     er den totale uvished  
 og evige utryghed

også op på caféer, hvor hun var. Og på universitetet, hvor 
hun læste – og lagde sedler i hendes cykelkurv, hvor der 
for eksempel stod: ”Nåh, der var nok fest i fredags”. No-
get, der fortalte hende, at han var tæt på. For hun havde 
haft gæster i sin lejlighed om fredagen, og mandag lå be-
skeden i cykelkurven. 

Stalkingen starter i 2007, og den udsatte er Lise Linn 
Larsen, direktør for Dansk Stalking Center. Da ekskæ-
resten stalkede hende, var man i Danmark endnu ikke 
begyndt at tale om stalking. Lydhørheden og hjælpen fra 
for eksempel politiet var da heller ikke overvældende. 

Netop hendes egen historie er grunden til, at Lise 

Det var skræmmende at opleve, 
hvordan jeg mistede mig selv 
under stalkingen fra min eks-
kæreste. Jeg blev mere og mere 
bange, og kunne ikke passe mit 
arbejde, fortæller Lise Linn 
Larsen, direktør i Dansk Stalking 
Center. Hun mener, at der er brug 
for langt mere viden, oplysning 
og tidligere indsats i forhold til 
stalking.

D
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 ”Det værste ved stalking  
     er den totale uvished  
 og evige utryghed

Linn Larsen i 2010 stiftede Dansk 
Anti-Stalking Forening, der i 2015 blev 
til Dansk Stalking Center. Et videns-, 
rådgivnings- og behandlingscenter for 
udsatte og udøvere af stalking.

- Hvert år bliver op mod 100.000 
danskere udsat for stalking, men ud 
over de udsatte, som er de primære 
ofre, rammes en lang række sekundæ-
re ofre. Den største gruppe er hjemme-
boende børn, og her rammes omkring 
60.000 børn årligt. Så det er et stort 

problem med vidtgående konsekven-
ser, siger Lise Linn Larsen. 

Uønsket kontakt
Men hvad er stalking egentlig? 

Lise Linn Larsen definerer stalking 
som en konstellation af adfærd og hæn-
delser, der påføres et andet menneske, 
og som af den udsatte opleves som gen-
tagen, vedvarende, påtrængende og 
uønsket kontakt og kommunikation. 
Noget der opleves grænseoverskriden-

de og intimiderende for den udsatte. 
Stalking kan foregå på mange for-

skellige måder. Adskilt kan hver enkelt 
handling synes harmløs, men set i sam-
menhæng kan kontaktforsøgene ople-
ves frygtskabende og forstyrrende.

- Hvis man har sagt tydeligt fra, sagt 
nej til kontakt, og vedkommende bli-
ver ved med at henvende sig, så er det 
stalking. Du skal ikke have været ud-
sat for en bestemt mængde som 10 kilo 
stalking. Det kan lige så godt være 

»

I Lise Linn Larsens egen stalking-sag sluttede stalkingen brat. Præcis et år efter hun slog op med ekskæresten, begik han selvmord. 
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stalking efter 50 gram. Det handler om 
uønsket kontakt, men det er individu-
elt, hvordan man reagerer på stalkin-
gen, og hvornår man føler, at den uøn-
skede kontakt er en indgriben i ens 
hverdag, fortæller Lise Linn Larsen. 

Ude af min kontrol
Om stalkingen fra ekskæresten tænk-
te Lise Linn Larsen i begyndelsen, at 
det ville holde op lige om lidt, men det 
gjorde det ikke. I løbet af meget kort 
tid blev det i stedet mere og mere. 

Det var skræmmende, men hun fik 
samlet alt sammen, skrev alle henven-
delser op i en logbog, tog billeder og 
havde kopier af alle sms’er, mails og 
sedler, og med det under armen gik hun 
til politiet, og ekskæresten fik et til-
hold om at holde sig væk fra hende.

Hun fik anerkendt tilholdet i løbet 
af nogle få timer, og hun tænkte; wauw, 
nu sker der noget, nu stopper det. Men 

det gjorde det ikke. To timer efter, at han havde 
fået tilholdet forkyndt, fortsatte han. Og nu var 
han blevet vred.

Før tilholdet var det meget romantiske beske-
der om, at de to var skabt for hinanden, at han vil-
le gøre alt for hende. Efter tilholdet skiftede kon-
takten karakter. Han blev vred og hævngerrig 
over, hvad hun bildte sig ind sådan at gå til poli-
tiet. 

- Jeg blev mere og mere skræmt. På det tids-
punkt arbejdede jeg som psykoterapeut, og jeg 
havde haft min egen klinik i en årrække. Jeg var 
vant til at arbejde med mennesker, og jeg tænkte; 
det her er ude af mine hænder. Der er noget, jeg 
ikke kan kontrollere her, og det var skræmmen-
de at opleve, hvordan jeg mistede mig selv i alt det 
her. Jeg blev mere og mere bange og kunne ikke 
passe mit arbejde, forklarer Lise Linn Larsen.

8 procent stalkes på jobbet
Stalking kan ramme alle, og udøverne kan være 
både nære relationer som tidligere partnere, kol-
legaer og venner og helt ukendte mennesker, man 
måske har smilet til på gaden, men også borgere, 
der føler sig uretfærdigt behandlet i systemet af 
for eksempel en socialrådgiver. 

Ifølge Lise Linn Larsen er der ikke tal på, hvor 
mange socialrådgivere eller andre offentligt ansat-
te, der bliver udsat for stalking. En undersøgelse 
fra 2013 viste, at omkring 8 procent havde været 
udsat for stalking på arbejdspladsen. Men tallet er 
ikke opdelt i private eller offentlige arbejdsplad-
ser. Ej heller i, om stalkingen er foretaget af en 
kollega, en klient eller en kunde. 

”Stalking er ikke en  
sygdom eller en psykiatrisk 
lidelse. Det er en adfærd, og 
stalkingen kan udløses af alle 
mulige forskellige årsager.
Lise Linn Larsen, tidligere stalkingudsat,  
direktør i Dansk Stalking Center

HVAD ER STALKING? 
 
Stalking er systematiske, vedvarende 
og uønskede kontaktforsøg og adfærd, 
som opleves grænseoverskridende og 
intimiderende for den udsatte. 

Ifølge Socialstyrelsen er stalking ”en 
form for psykisk vold”, og stalking er 
indskrevet i Lov om tilhold, opholds-
forbud og bortvisning § 21 stk. 2, hvor 
stalking defineres som: ”Systematisk og 
vedvarende forfølgelse eller chikane”. 

Kilde: Dansk Stalking Center  
og Socialstyrelsen. 
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- Stalking er ikke en sygdom eller en 
psykiatrisk lidelse. Det er en adfærd, og 
stalkingen kan udløses af alle mulige for-
skellige årsager: Følelsen af at blive afvist, 
følelsen af at blive uretfærdigt behandlet, 
af manglende sociale kompetencer hos ud-
øveren og så videre.

- Som myndighedsperson som social-
rådgivere vil man oftest møde det i form af 
kriseramte borgere eller forsmåede klien-
ter, der føler sig uretfærdigt behandlet, si-
ger Lise Linn Larsen. 

På krisecenter 
I hendes eget stalkingforløb bliver ekskæ-
resten tiltagende truende, og det ender 
med, at han følger efter hende, trænger 
ind i lejligheden og overfalder hende. Ta-
ger kvælertag på hende, hvorefter hun bli-
ver sat på en stol og afhørt i et par timer 
om alt muligt: Hvorfor hun havde haft det 
tøj på den dag? Hvem hun sad ved siden af 
i toget til Odense den dag? 

- Alt sammen noget, jeg vidste, var sket, 
men det uhyggelige var, at jeg ikke havde 
set ham. Efter et par timers afhøring rej-
ser han sig pludselig og går, og jeg er to-
talt i chok. Var jeg ikke bange før, blev jeg 
det virkelig nu, fortæller Lise Linn Larsen. 

Hun ringer til politiet. Det er lørdag, og 
da der ikke er synligt blod efter overgre-
bet, får hun besked om at komme og mel-
de det mandag i deres åbningstid mellem 
kl. 8 og 16. 

- Dengang havde politiet ikke ret meget 
viden om stalking, og jeg følte slet ikke, at 
de hjalp mig. Så jeg går under jorden på et 
krisecenter, for jeg kan ikke være nogen 
steder. Jeg har fået PTSD og kan hverken 
passe mit studie eller mit arbejde. 

Lise Linn Larsen har på det tidspunkt 
en hjemmeboende datter på 18 år, og to 
ældre børn, der er flyttet hjemmefra. Den 
hjemmeboende datter bliver boende i lej-
ligheden med en veninde, og hun kan for-
tælle, at ekskæresten bliver ved med at 
lede efter moderen. 

Falske anklager
Rigtig mange stalkingudsatte bliver syge 
i kort eller lang tid, kan ikke passe de-
res job og bliver fyret, hvis de ikke får talt 
med deres arbejdsgiver om det, eller ar-
bejdspladsen ikke har forståelse for pro-
blemet. Og en stor del udvikler PTSD

- Det værste ved stalking er den totale 
uvished og den evige utryghed i forhold til, 
hvornår det rammer igen. Som stalking-

udsat bliver du stresset, frygtsom, 
bange. Du skal hele tiden tænke på 
næste skridt; hvordan kommer jeg 
sikkert hen i børnehaven, på arbej-
de og fik jeg nu slettet alle spor på 
nettet. 

- Alle, der er udsat for stalking, 
oplever et kontroltab over deres 
eget liv. De føler sig i et usynligt 
fængsel, og tal fra Dansk Stalking 
Center viser, at på den lange bane 
udvikler 75 procent af de udsat-
te symptomer på PTSD, fortæller 
Lise Linn Larsen. 

Samtidig har 93 procent af de 
stalkingramte, som deltager i et 
forløb hos Dansk Stalking Center, 
en behandlingskrævende funkti-
onsnedsættelse i forhold til deres 
arbejde, deres rolle som forælder, 
som partner, som ven. Fordi uvis-
hed, utryghed og angst kommer til 
at fylde. Og fordi stalkeren forsø-
ger at gøre livet surt for én. Ved at 
komme med falske anklager for ek-
sempel om, at man har hugget af 
kassen i sit tidligere job, eller man 
ikke er kapabel til rollen som for-
ælder. 

- Noget af det værste ved 
stalking er den manglende forståel-
se fra omgivelserne, hvor de negli-
gerer og bagatelliserer hændelser-
ne, og den udsatte vender det hele 

ind mod sig selv, bliver alene, isoleret 
og bliver i tvivl om, han/hun har mistet 
dømmekraften.

Børn kommer i mistrivsel
Har de stalkingudsatte børn, bliver 
børnene ramt som sekundære ofre. For 
børnene får stalking ofte de samme 
konsekvenser, som hvis børn oplever 
vold i familien. 

- Børnene mister den trygge base, 
fordi de oplever deres mor, far eller 
begge forældre blive bange, fraværen-
de, frygtsom uden overskud til at dra-
ge omsorg. Så børnene bliver bange og 
usikre. 

- Tit prøver forældrene at skjule 
stalkingen og deres egen frygt – for at 
skåne deres børn, men at de undlader 
at tale med børnene om det betyder, at 
børnene også undlader at fortælle for-
ældrene om deres frygt. Derved bliver 
børnene alene, og ofte isolerer de sig 
med de voldsomme tanker og bekym-
ringer om, hvad der kan ske med mor/
far, fortæller Lise Linn Larsen. 

Bliver der ikke taget hånd om børne-
ne, kommer de i mistrivsel. Får svært 
ved at følge med i skolen, og trækker 
sig måske ind i sig selv, trækker sig fra 
sociale kontakter eller bliver udadre-
agerende og kommer i en masse kon-
flikter.  

Hos Dansk Stalking Center tilbyder 

OM DANSK STALKING CENTER 
z Dansk Stalking Center er et videns-, rådgivnings- og behandlings-

center for udsatte og udøvere af stalking. Dansk Stalking Center har 
afdelinger i både Aarhus og København.

 z Hvor Dansk Stalking Center siden åbningen i 2015 har været drevet 
af fondsmidler, har centret været på finansloven siden 1. januar 
2019. De første år via satspuljemidler, men fra 2021 får de 8 millioner 
kroner årligt i driftsmidler via Finansloven. 

z Dansk Stalking Center driver to telefonrådgivninger – en for udsatte 
og en for udøvere af stalking. I 2018 havde telefonrådgivningen for 
udsatte 1.139 henvendelser, men åbningstiden er udvidet, så der 
forventes en stigning fremover.

 z I løbet af 2018 og frem til oktober 2019 har 184 udsatte modtaget 
psykologbehandling – heraf 27 børn og andre pårørende. I samme 
periode har 58 udøvere været i i psykologbehandling. Alle tilbud er 
gratis. 

Kilde: Dansk Stalking Center.
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de terapiforløb for børn, hvor en psy-
kolog skaber et neutralt rum, hvor bør-
nene kan tale om deres oplevelser, og 
om hvad de eventuelt er bange for – 
og hvor børnene får en forståelse og et 
sprog for, hvad de oplever. I forløbene 
bruger de blandt andet mentalisering 
og traumebehandlingsmetoder og giver 
konkret hjælp til, hvordan barnet kan 
blive mere tryg i hverdagen. For ek-
sempel ved at kontakte netværket om-
kring barnet, daginstitution og skole og 
få lavet klare aftaler om, hvilken vok-
sen barnet skal gå til, hvis barnet bliver 
utrygt eller ser stalkeren. Eller ved at 
øve barnet i at bruge appen ”Skytseng-
len”, som Dansk Stalking Center har 
udviklet. Det er en app med tre forskel-
lige funktioner, hvor den røde alarm-
knap laver en høj alarmlyd og samti-
dig sender en besked om alarmen og en 
GPS-position på barnet til moderens 
telefon. En blå alarmknap, der sender 

7 GODE RÅD 
Hvis du som socialrådgiver selv oplever stalking eller har borgere,  
der er udsat for stalking, så har Lise Linn Larsen, direktør i Dansk 
Stalking Center, syv gode råd, du selv kan bruge eller givere videre
til dine borgere: 

1. UNDGÅ AL KONTAKT
Undgå kontakt og lade være med at svare på e-mails, sms’er, breve, 
modtage gaver m.m. 

2. STÅ FAST 
Stå fast på beslutninger og send klare og tydelige signaler. 

3. SØRG FOR DOKUMENTATION
Sørg for at have dokumentation. Lav en logbog over henvendelserne, 
gem sms’er, e-mails m.m. og forsøg at tage fotos, hvis stalkeren for-
følger dig, overvåger dit hus, arbejdsplads mv. 

4. ÆNDRE DAGLIGE RUTINER
Om nødvendigt skal du ændre daglige rutiner, skifte telefon- 
nummer, skifte mailadresse, koder m.v. 

5. DEL OPLEVELSERNE
Vær ikke alene med oplevelserne – del dem med andre. 

6. KONTAKT DANSK STALKING CENTER
Tag kontakt til Dansk Stalking Center, de har både telefon- 
rådgivning, juridisk rådgivning og tilbud om terapi. 

7. GÅ TIL POLITIET 
Gå til politiet, når der er samlet dokumentation. 

en besked til mor, farmor eller andre, om 
at barnet føler sig utrygt og gerne vil føl-
ges på GPS-trackeren og en gul alarm-
knap, der sender en besked til naboer, 
venner eller andre om, at barnet er alene 
hjemme, men gerne vil have besøg.

Behandling af en stalker 
Selve stalkeren – eller udøveren af 
stalking, som Dansk Stalking Center kal-
der det, har også brug for behandling. No-
get Dansk Stalking Center også tilbyder.

- Stalking er en adfærd, og man skal 
behandle det, der ligger bag de gentag-
ne sms’er, telefonopkald, gaver… Det 
kan være en sårbarhed i personligheden, 
manglende sociale kompetencer eller pro-
blemer med at lade fornuften råde, hvor 
man i stedet lader sig styre af impulser 
og følelser. Så det kræver terapi og psy-
kologisk behandling.

Allerførst mener Lise Linn Larsen 
dog, at man skal lytte til udøverne. Snak-

ke med dem, høre hvordan de har 
det, vise omsorg og guide dem til 
den rigtige hjælp. 

Skal fanges i opløbet 
Skal stalking forebygges, er tidsper-
spektivet vigtigt. 

- Stalking kan meget hurtigt ud-
vikle sig til et misbrug for udøveren, 
så det er vigtigt at fange stalkingen 
i opløbet, så det kan blive stoppet så 
tidligt som muligt, siger Lise Linn 
Larsen. 

- Mange udøvere af stalking er de-
pressive, i krise og har søgt hjælp 
hos lægen, og hvis lægerne blev bed-
re til at spotte stalking og handle 
på det, kunne vi hjælpe mange, me-
ner hun.

I forhold til forebyggelse af 
stalking er både oplysning og viden 
om stalking altafgørende. 

Dansk Stalking Center samarbej-
der med flere kommuner og politi-
kredse om at få udspredt mere vi-
den om stalking – blandt andet i 
Esbjerg. 

Her har 244 ansatte i politi og 
kommune – herunder socialrådgi-
vere - været på kursus i stalking, 
der er udviklet en samarbejdsmo-
del i forhold til stalking og opret-
tet en decideret visitationsenhed 
for stalkingramte, der sikrer, at der 
handles hurtigt på stalking. 

Mange ofre 
I Lise Linn Larsens egen stalking-
sag sluttede stalkingen brat. Præcis 
et år efter hun slog op med ekskære-
sten, begik han selvmord. 

- Mega tragisk og ganske for-
færdeligt. Der er så mange ofre i 
stalkingsager, og han endte med at 
blive et offer for sig selv, siger Lise 
Linn Larsen. 

I hendes tilfælde mistede 
stalkingudøveren livet. Andre gange 
ender stalkingen med at være livs-
truende for den stalkingudsatte. 

- En britisk undersøgelse fra 2018 
gennemgik tre års drab på kvinder, 
og i 93 procent af tilfældene havde 
kvinden forudgående været udsat 
for stalking. Så stalking skal tages 
meget alvorligt, lyder det fra Lise 
Linn Larsen. S 
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ikke vækkede 
Emma og Mikkel midt om natten. De vid-
ste godt, hvad der skulle ske, de skulle flyt-
te igen. Det var tredje gang siden skilsmis-
sen, men nu havde Thomas sendt mange 
uhyggelige gaver til hende, og børnene for-
talte, at de havde set fodspor uden for hu-
set. Hun var igen begyndt at få angstan-
fald…”

Fortællingen indleder rapporten ”Når 
far stalker mor – hvordan børn påvirkes 
af stalking”, og den giver et indblik i, hvad 
fædres stalking af mødre kan få af konse-
kvenser for deres fælles børn. 

En af forskerne bag rapporten er Ask 
Elklit, cand.psych., professor og leder af 
Videnscenter for Psykotraumatologi på 
Syddansk Universitet.  

Han har beskæftiget sig med stalking 
siden 2012 og har været med på flere 
forskningsrapporter om stalkings konse-
kvenser for børn. 

- Stalking har altid store konsekvenser 
for børn, men når far stalker mor, bliver 
det endnu værre, for børnene bliver fanget 

Børn er sekundære ofre  
i stalkingsager, og når far stalker mor,  
bliver konsekvenserne for børnene  
endnu større. Forsker efterlyser hurtigere  
og mere effektiv indsats fra politi og  
myndighedspersoner som socialrådgivere.

i en dobbeltkonflikt, hvor det bliver om-
sorgssvigt fra begge forældre.

- Moderen lever i en tilstand af frygt og 
angst, er agtpågivende og hele tiden på 
vagt over for nye angreb og ny chikane, 
der også kan være indbrud og overfald. 
Og når den, der skal beskytte en, hele ti-
den er på vagt, bliver det rigtig svært at 
være barn. For moderen kan ikke passe 
ordentligt på barnet, for det har hun ikke 
ro og overskud til, forklarer Ask Elklit.

Undergraver børns tryghed 
Ifølge ham er skilsmisser altid svære for 
børn, men normalt forsøger mødre at 

være loyale over for faderen ved at 
tale godt om ham. 

- Men loyaliteten bliver svær at 
opretholde, når faderens handlin-
ger bliver destruktive, og på et tids-
punkt kan loyaliteten ikke opret-
holdes, for du kan ikke regne med 
far, far bryder måske ind, far bort-
fører dig måske, siger Ask Elklit. 

- Faderen skaber et utrygt miljø, 
hvor både mor og barn er på vagt, 
og som undergraver barnets for-
nemmelse for tryghed. Hans kon-
trollerende og chikanerende ad-
færd betyder, at barnet ikke får den 
basale omsorg fra hverken ham el-
ler moderen, og hverdagen bliver 
uforudsigelig, og netop forudsige-
lighed er vigtigt for et barn i udvik-
ling, fortsætter han. 

Mange udvikler PTSD
Med de mange konsekvenser bliver 
børnene hæmmet i deres evne til 
at socialisere, kommunikere og re-
gulere sig selv, og deres reaktioner 
stemmer overens med traumatise-
rede børn og unge. 

- Rigtig mange af de børn, hvor 
far stalker mor, udvikler PTSD, 
og vores rapport ”Når far stalker 
mor” viser en meget høj koncentra-
tion af PTSD blandt de her børn, 
fortæller Ask Elklit. 

“R
”Myndighedsstalking er 
uhyggeligt almindeligt. Fordi 
det er så nemt at sende en 
klage afsted, og fordi myndig-
hedspersoner ser klager og 
anklager som noget, der skal 
tages meget alvorligt.
Ask Elklit, cand.psych., professor og  
leder af Videnscenter for Psykotraumatologi  
på Syddansk Universitet.  

Når far  
  stalker mor 
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Allerstørst er andelen i aldersgrup-
pen 7-11 år, hvor 85 procent af børnene 
opfylder rapportens fastsatte kriteri-
er omkring PTSD, men havde forsker-
ne taget udgangspunkt i en modificeret 
udgave af PTSD-diagnosen, hvor bar-
net kun skal udvise et symptom i hver 
symptomklynge, havde 100 procent i 
aldersgruppen opfyldt kriterierne for 
PTSD. 

For de yngste børn opfyldte 22 pro-
cent kriterierne for PTSD, og for de 
ældste børn var tallet 58 procent. 

Behov for stærkere indsats
Skal man hjælpe børnene, kræver det 
tryghed og trygge rammer, og det er 
meget vanskeligt, når mødrene bliver 
udsat for stalking. 

- Når mødrene gemmer sig, prøver 
at lukke af for stalkeren, afskærer tele-
fonkontakt, måske flytter til ny adres-
se, eller i hvert fald er psykologisk på 
flugt og lever i flyverskjul, så bliver det 
meget utrygt for børn, og det gør det 
svært at hjælpe, siger Ask Elklit. 

Skal det overhovedet lykkes at hjæl-
pe børnene, mener Ask Elklit, at det 
kræver en langt stærkere indsats fra 
både kommunale myndighedspersoner 
og politiet. 

miste bopælen, indtil jeg lærte at lyve, stop-
pe med at fortælle, at jeg var voldsramt og 
forfulgt, og stoppe med at sige, at far er 
psykopat og uegnet til samvær. Var jeg fort-
sat med at fortælle sandheden, havde jeg 
mistet mit barn. Men nu, hvor jeg har lært 
at lyve og sige, at min lille datter har brug 
for sin psykopatiske far, anser man mig 
for egnet til at have fuld forældremyndig-
hed. Den, der siger samarbejde flest gange 
og taler godt om den anden forælder, vin-
der barnet.”

Citatet stammer fra en stalkingudsat 
kvinde fra rapporten ”Med barnet som  
gidsel – stalking af mødre” af Sille  
Schandorph og Ask Elklit, og ifølge Ask 
Elklit er falske anklager og myndigheds-
stalking meget udbredt. 

- Myndighedsstalking er uhyggeligt al-
mindeligt. Fordi det er så nemt at sende en 
klage afsted, og fordi myndighedspersoner 
ser klager og anklager som noget, der skal 
tages meget alvorligt. 

Han fortæller om en kvindelig præst, 
hvor eksmanden sender en klage afsted til 
biskoppen om, at hun ikke kan varetage sit 
arbejde. Selvom der intet hold er i ankla-
gerne, bliver der pr. automatik iværksat en 
undersøgelse. 

- Det kommer så oven i alle de andre 
problemer, og man kan risikere at miste sit 
arbejde, miste sit fodfæste, blive kørt psy-
kisk ned. Handler det om samkvem og for-
ældremyndighed, kan moderen blive truet 
på forældremyndigheden, hvis myndighe-
derne tror på faderen, fortæller Ask Elklit. 

Også for børnene kan myndigheds-
stalking få store konsekvenser. 

- Børnene bliver taget som gidsler. Hvis 
de er over 12 år, skal de selv ind og udtale 
sig om forholdet til deres forældre. Hvis de 
er mindre, risikerer de at få mindre sam-
vær med deres mor, og dybt problematisk 
skal de være mere hos faderen, som er stal-
ker.  

Han mener godt, at myndighedsperso-
ner har mulighed for at opdage myndig-
hedsstalking. 

- Det kræver en god udredning af bar-
net, og så kræver det en god leder og et 
godt fagligt miljø med viden om stalking. 
Hvor man meget hurtigt får tydeligt kom-
munikeret, at hvis der bliver ved med at 
blive klaget over bagateller, så mister man 
forældreretten, konkluderer Ask Elklit. S 

- Både socialrådgivere, andre 
myndighedspersoner og politiet 
skal arbejde meget mere intenst 
med stalking. Politiet skal give fle-
re tilhold og mere effektive tilhold, 
og de skal rykke hurtigere ud. For-
di stalkere har brug for at blive 
mødt af en større magt end deres 
egen. De har nemlig respekt for en 
fysisk magt – ikke for formaninger 
om, at det må du ikke. 

Myndighedsstalking er udbredt
En anden problemstilling, når fæd-
re stalker mødre, er begrebet myn-
dighedsstalking, der dækker over 
chikanerede adfærd gennem for-
melle kanaler via diverse beskyld-
ninger om overgreb, manglende 
forældreevne, oprettelse af foræl-
dremyndighedssager med videre. 

Det kan bruges som en måde at 
ydmyge, kontrollere og skræmme 
den stalkingudsatte, og henvendel-
ser fra stalkeren angående sagerne 
kan være svære at gennemskue for 
myndighederne og bliver ofte set 
som reelle.  

”Mit udtrykte behov for sam-
værsstop tolkes som manglende for-
ældreevne, og jeg var lige ved at 

”Børnene bliver taget som gidsler.  
Hvis de er over 12 år, skal de selv ind og udtale 
sig om forholdet til deres forældre. Hvis de er 
mindre, risikerer de at få mindre samvær med 
deres mor, og dybt problematisk skal de være 
mere hos faderen, som er stalker.

Ask Elklit, cand.psych., professor og leder af Videnscenter for Psykotraumatologi  
på Syddansk Universitet.   
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TAL PÅ STALKING  
z Op mod 100.000 danskere bliver hvert år udsat for stalking.  

65 procent af de udsatte er kvinder, og 35 procent er mænd.
z Da mange af de udsatte har hjemmeboende børn, er det anslået,  

at omkring 60.000 børn årligt er sekundære ofre for stalking. 
z Stalking varer i gennemsnit to år, men nogle gange bliver stalking 

forløb meget langvarige og kan vare helt op til 10-20 år.
z Hver gang en person er udsat for stalking, bliver 21 andre personer  

involveret i større eller mindre grad. 

5 STALKINGTYPER 
Stalking er ikke en sygdom eller en psyki-
atrisk lidelse. Det er en adfærd, og det kan 
opstå på baggrund af alle mulige ting.
Dansk Stalking Center opererer med fem 
forskellige stalkingtyper: 

1. DEN AFVISTE
Den mest almindelige stalkertype. Her er 
typisk tale om en tidligere nær relation, 
det kan være en god ven, en nabo, en kæ-
reste eller en kollega. Vedkommende føler 
sig afvist og kan være meget vedholdende 
i sit forsøg på at genetablere kontakten. 

2. DEN INTIMITETSSØGENDE
Har sjældent haft en relation til den udsat-
te, men er drevet af et ønske om at etab-
lere en intim relation, typisk til en person, 
der idealiseres. Den klassiske kendisstal-
ker vil falde i denne kategori. Ofte psykisk 
syge med en bizar opfattelse af at være 
forbundet til et fantasibillede af den udsat-
te som den perfekte partner. 

3. DEN INKOMPETENTE
Typisk relativt velfungerende, men er ken-
detegnet ved ringe sociale kompeten-
cer. Vedkommende lever ofte isoleret, 
og stalkingen er en måde at få social kon-
takt med et andet menneske. Interessen 
for den udsatte kan komme ud af ingen-
ting, som hvis en kvinde bag kassen i Fakta 
smiler på en bestemt måde, som stalkeren 
misforstår som en interesse. 

4. DEN HÆVNGERRIGE 
Føler sig voldsomt uretfærdigt behandlet 
af en læge, en leder på en arbejdsplads, en 
socialrådgiver mv. Stalkeren er drevet af et 
ønske om genoprejsning, retfærdiggørelse 
eller hævn over alt fra en enkelt person til 
et helt system. 

5. DEN PSYKOPATISKE
En sjælden type, men en mand, som er ag-
gressiv, dramatisk og koldblodig. En type 
stalker, der nyder at jage og skræmme sit 
bytte, og ofte vil stalkingen være forbere-
delse og planlægning af seksuelle overfald. 

Kilde: Dansk Stalking Center. 

»
Kilde: Dansk Stalking Center og Justitsministeriet
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i er blevet klædt på til opgaven. Vi 
ved, hvad vi skal spørge om. Og nu 
kan vi give kvalificeret vejledning. 

Sådan lyder det fra Heinrich Kri-
stensen, stalkingvisitator og kon-
sulent i Borger og Arbejdsmarked i 
Esbjerg Kommune, når man spørger 
til, hvad projekt ”Tryg i Esbjerg” 
har betydet - et samarbejdsprojekt 
mellem Esbjerg Kommune, Syd- 
og Sønderjyllands Politi og Dansk 
Stalking Center med et formål om 
at udbygge og optimere indsatsen 
imod stalking blandt andet ved at 
styrke samarbejdet mellem kommu-
ne og politi.

Det har kørt i to et halvt år og 

Esbjerg skarp på stalking
Projekt ”Tryg i Esbjerg” har kvalificeret indsatsen mod stalking. 244 ansatte – herunder socialrådgivere  
– har været på opkvalificering i stalking. Kommunen har fået en stalkingvisitator, og der er udarbejdet  
en samarbejdsmodel mellem kommune, politi og Dansk Stalking Center. 

fortsætter nu permanent - fordi det vir-
ker. 

- Vi er blevet meget bedre til at iden-
tificere stalking, rådgive og vejlede og 
eventuelt sende sagen videre til poli-
tiet. Så i dag laver vi en indsats mod 
stalking med en meget bedre kvalitet, 
mener Heinrich Kristensen. 

Stalking eller konflikt 
I projektet er 244 ansatte – socialråd-
givere, pædagoger, lærere, psykologer, 
sagsbehandlere, sundhedsplejersker og 
politibetjente blevet undervist i scree-
ningsredskaber, handleplaner og anven-
delse af logskema til bevisførelse for 
stalking. Desuden er de blevet under-
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vist i at rådgive både udsatte 
og udøvere af stalking. 

Mange stalkingudsatte er i 
krise, når de søger hjælp, og 
har derfor brug for, at kon-
takten til myndighederne er 
så enkel som mulig. Derfor 
er der i projektet udviklet 
en samarbejdsmodel mellem 
kommune, politi og Dansk 
Stalking Center. En model, 
hvor en stalkingvisitator af-
klarer, om der overhovedet 
er tale om stalking, giver råd 
og vejledning og sender vi-
dere til enten en primær ko-
ordinator, til politiet eller 
Dansk Stalking Center alt ef-
ter behov. 

Som stalkingvisitator har 
Heinrich Kristensen for tiden 
en til to sager om måneden, 
der handler om stalking. 

- Min opgave er at afkla-
re og udrede, om det overho-
vedet er stalking. Har ved-
kommende sagt 100 procent 
fra over for kontakt, eller har 
hun selv skrevet til manden, 
så er det ikke stalking, men 
snarere en konflikt. Så afkla-
ringen er det første skridt. 

- Yderligere giver jeg råd 
og vejledning, og mine råd 
er: Stop al kontakt, sig klart 
og tydeligt fra over for din 
stalker, luk ned for alle so-
ciale medier og få nyt tele-
fonnummer. Ofte er det nok 
til at lægge en dæmper på 
det, når stalkeren ikke kan 
komme i kontakt med sit of-
fer, fortæller Heinrich Kri-
stensen. 

Derudover rådgiver han 
borgerne i at føre logbog, 
indhente og samle al doku-
mentation, som senere kan 

bruges som bevismateriale til politiet. 
- Vores arbejde og logbøgerne hjælper 

politiet. Ud fra vores materiale kan de tale 
med vidner, hurtigere komme til bunds i 
sagen og får lettere ved at give tilhold, for-
tæller Heinrich Kristensen. 

- Så både vores og politiets indsats over 
for stalking er blevet bedre, mener han.

  
Dialog med mor og far
Er der børn involveret, orienterer Heinrich 
Kristensen socialrådgiver og familierådgi-
ver Louise Jensen fra kommunens familie-
afdeling. 

- Hvis der er børn involveret i en 
stalkingsag, sparrer vores stalkingvisita-
tor med mig, og vi tager kontakt til børn, 
mor og far, ser hvad vi kan gøre for børne-
ne og taler om samvær og fornuftig adfærd. 
Indimellem henviser vi fædre til Dansk 
Stalking Center, for mange mænd er slet 
ikke klar over, at det, de gør for eksempel 
over for deres ekskone eller ekskæreste, er 
stalking, fortæller Louise Jensen. 

Som en del af projektet har Esbjerg 
Kommune også udarbejdet et sæt retnings-
linjer for stalkingudsatte medarbejdere 

- Men vi har ikke haft medarbejdere, der 
er blevet stalket vedvarende. Nogle har be-
stemt overtrådt vores grænser, men ikke 
noget vedvarende, fortæller Louise Jensen. 

Hun mener, at projektet har gjort med-
arbejderne skarpe på, hvad der er stalking, 
og hvad der ikke er stalking

- Samtidig er vi blevet meget skarpere 
på, hvilken hjælp vi kan tilbyde, og hjæl-
pen er blevet kvalificeret, siger Louise Jen-
sen. 

Oplysning til de unge 
Som en del af projekt ”Tryg i Esbjerg” 
er der også lavet en forebyggende indsats 
over for de ældste elever i folkeskolen og 
elever på ungdomsuddannelser. Gennem et 
nyudviklet undervisningsmateriale får de 
unge øget viden og oplysning om stalking, 
så de kan genkende stalking, opbygge gode 
kontaktformer og sikker internetadfærd. S

”Vores arbejde  
og logbøgerne hjælper 
politiet. Ud fra vores  
materiale kan de tale 
med vidner, hurtigere 
komme til bunds  
i sagen og får lettere 
ved at give tilhold.
Heinrich Kristensen, stalkingkoordinator
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elvom stalking har karakter af 
vold, er det rent juridisk ikke 
forbudt at stalke i Danmark. Det 
vil Dansk Stalking Center ger-
ne have ændret, så det bliver kri-
minelt at stalke, ligesom det er i 
mange andre EU-lande. 

- Vi efterlyser en stalkingpa-
ragraf, for vi har behov for at få 

stalking kriminaliseret på samme måde 
som at slå og voldtage. For stalking er fak-
tisk vold. Problemet er bare, at i dag er det 
rent juridisk ikke kriminelt at stalke. Vi 
har en lov om tilhold, men den lovgivning 
holder bestemt ikke stalkere tilbage. Så 
vi skal have gjort stalking strafbart, siger 

Dansk Stalking Center efterlyser stalkingparagraf
Både for at hjælpe de udsatte og forebygge stalking vil Dansk Stalking Center have gjort det kriminelt at stalke. 

Guide: 

SÅDAN KAN DU GENKENDE STALKING 

Når du som fagperson skal identificere stalking hos en borger,  
skal du holde øje med følgende punkter: 

z Har borgeren sagt fra over for kontakt?
z Bliver borgeren kontaktet igen og igen af en person, han eller hun har afvist?
z Modtager borgeren gang på gang opkald eller sms’er?
z Fortæller borgeren, at han eller hun føler sig utryg eller på vagt?
z Bliver borgeren overvåget, forfulgt eller truet?
z Får borgeren gentagne uønskede henvendelser på sociale medier?
z Er borgerens e-mail eller andre konti på internettet blevet hacket?
z Får borgeren uønskede gaver eller andre ting fra den samme person?
z Bliver der udført hærværk på borgerens ejendele?
z Bliver borgerens familie, venner eller kollegaer chikaneret?
z Bliver der rettet falske anklager mod borgeren?
z Bliver der underrettet til myndighederne om borgerens børn uden grund?

Vær opmærksom på, at borgeren ikke behøver at være udsat  
for alle stalkingmetoder, før der er tale om stalking.  
Der dukker hele tiden nye metoder op, og det er derfor  
umuligt at lave en komplet liste.

Kilde: Dansk Stalkingcenter og Socialstyrelsen

S
Lise Linn Larsen, direktør i 
Dansk Stalking Center. 

Ifølge hende vil en 
stalkingparagraf med en 
kriminalisering af stalking 
sende et tydeligt signal til 
politi, kommuner, andre 
myndigheder og befolknin-
gen om, at stalking er uac-
ceptabelt, fordi det er for-
budt. 

- I dag føler mange udsat-
te sig retsløse, fordi stalking 
tit ikke bliver taget alvor-
ligt, og sagerne bliver afvist 
ved politiet, fordi der ikke 

er tilstrækkelig dokumentation, og det 
tager for lang tid at løfte sagerne. 

- Samtidig får vi med den manglen-
de lovgivning nogle længere stalking-
forløb. For hvis man ikke handler 
hurtigt i sager om stalking, bliver ud-
øverne låst fast i adfærden. Det bliver 
som et misbrug, hvor kontakten til de 
udsatte bliver en form for kick. Så en 
bedre lovgivning vil også være med til 
at forebygge stalking, mener Lise Linn 
Larsen. 

Straf koblet med behandling
Som lovgivningen er i dag, får udøve-
ren af stalking typisk bøder eller en 
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Dyssegården er en psykiatrisk 
behandlingsinstitution med vores egen 
interne skole, der tilbyder følgende: 

 Et 45 timers skole- og 
dagbehandlingstilbud/skemalagte 
aktiviteter i skole og afdeling 

 Et roligt og overskueligt miljø med en 
daglig rutine og forudsigelighed, 
herunder fast genkendeligt personale 

 Et skole- og dagbehandlingstilbud, hvor 
der altid er deltagende voksne, som har 
fokus på et miljø fri for mobning 

 Morgenmad og frokost hver dag 
 Individuelle, ugentlige psykologsamtaler 
 Ugentlige gruppesamtaler 

 

Alle børn og unge, der er indskrevet i vores 
dagbehandlingstilbud, ligger inden for 
Dyssegårdens målgruppe, som du kan læse 
mere om på http://www.dyssegaarden.dk 

 

Avderødvej 32A, 2980 Kokkedal 
dyssegaarden@dyssegaarden.dk 

+45 48 20 78 00 

 
 

De har tid. De giver omsorg. 
 De giver plads til dig –  

selv når du har det dårligt. 

- Tidligere beboer på Dyssegården 

”

DYSSEGÅRDEN 

SKRIFTLIGE KILDER

”Når far stalker mor – hvordan børn påvirkes af stalking”  
af Lene Vangsgård, Anne Sophie Olsen og Ask Elklit,  
Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universi-
tet 2017

”Med barnet som gidsel – stalking af mødre” af Sille  
Schandorph og Ask Elklit, Psykotraumatologi,  
Syddansk Universitet 2013

”Omfanget af karakteren af stalking” – Justitsministeriets 
forskningskontor 2013

”I stalkingens skygge - at være barn af en stalkingudsat” af 
Anne Sophie Witt Olsen og Lene Annie Gregers Vangsgaard, 
Syddansk Universitet 2017.

www.danskstalkingcenter.dk
www.socialstyrelsen.dk/voksne

betinget dom på to-tre måneders fængsel, hvis de 
bryder et tilhold. 

- Hvis man maksimalt risikerer en straf på tre 
måneders betinget fængsel, så er det ikke særligt 
afskrækkende, og man er heller ikke videre moti-
veret for at gå i behandling. Hvis man i stedet kan 
få op til fem års fængsel, vil motivationen til at er-
kende, at man har et problem – og få hjælp - være 
noget større, mener Lise Linn Larsen. 

Hun slår da også fast, at en stalkingpara-
graf med rent fokus på højere straf ikke vil hjæl-
pe. Så Dansk Stalking Center ønsker en særskilt 
stalkingparagraf med en passende straf, der går 
hånd i hånd med tilbud om behandling. 

- Vi har behov for, at stalking bliver kriminalise-
ret, så samfundet anerkender, at stalking er vold, 
og at det har dybt traumatiserende konsekvenser 
for dem, der udsættes for det. Men ligesom i Ber-
lin i Tyskland skal det kobles med behandling, for 
det er behandlingen, der hjælper, pointerer Lise 
Linn Larsen.

Hun mener, at lovgivningen fra Berlin fungerer, 
for her kobles en højere straf med forskellige trin 
for, hvornår udøveren tilbydes behandling. 

- Mange stalkere udøver stalking flere gange, og 
stalking har potentiale til at være livsfarligt. Så jo 
hurtigere vi får sat ind, jo hurtigere stopper det, og 
jo bedre forebygger vi. Allerede ved første uønske-
de henvendelse burde stalkeren blive taget i kra-
ven og få at vide; det her er ulovligt og behand-
lingskrævende, hvis det ikke stopper. S 
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Ida Clara Hansen, socialrådgiver på Café  
Klare i København, en natcafé for kvinder. 
Bor i København med sin kæreste.

Min passion er socialt arbejde. Jeg har 
altid været glad for at arbejde med 
børn og tog min praktik i Sydafri-
ka, hvor jeg arbejdede med børn med 
føtalt alkoholsyndrom. Desværre ar-
bejdede jeg ikke så meget med børne-
ne, men mere omkring dem. Når jeg 
arbejder med voksne, er der i høje-
re grad mulighed for dialog og med-
skabelse. Det var afgørende for, at jeg 
formede resten af uddannelsen efter 
voksenområdet.

Under uddannelsen blev jeg frivillig i for-
eningen Sexelancen – en mobil sexkli-

nik - hvor målgruppen er gadebasere-
de sexarbejdere. 

Vi prøver at være der, hvor der er 
mest brug for os: I de sene nattetimer 
i weekenden. I den ombyggede ambu-
lance – som nu bliver skiftet ud med 
en varevogn - tilbyder vi sexarbejder-
ne et sted, hvor de kan arbejde i no-
genlunde sikkerhed. De går selv ind i 
bilen, og vi står i nærheden, så vi kan 
høre, hvis der er brug for hjælp. Vi 
står med kaffe og te, som kvinderne 
kan få, hvis de lige har en pause. I dag 
er jeg næstforkvinde i bestyrelsen, og 
det er jeg både glad for og stolt af.

Tingene skal ikke være uretfærdige. Og 
det er de for gadesexarbejderne. De 
oplever en grundlæggende mangel på 
rettigheder, alt foregår på sexkundens 
præmisser, og der er mistro i samfun-

det til målgruppen. Til tider kan også 
politiet være mistroiske. Det driver 
mig i høj grad at arbejde for at mind-
ske den uretfærdighed.

I miljøet mødte jeg kolleger, som arbej-
dede på Mændenes Hjem, og herigen-
nem blev jeg vikar på Café Klare, som 
har 20 sovepladser til kvinder. Jeg fik 
heldigvis en fast stilling, hvor jeg er i 
dagvagten fra 7-15. Min arbejdsdag er 
varieret og består af alt fra samtaler, 
kontakt til myndigheder, men også af 
helt lavpraktiske opgaver som at få 
vækket kvinderne og give dem en god 
start på dagen.

Omkring 85 procent af vores målgrup-
pe er kvinder med psykiske lidelser. 
Mange udskrives direkte til gaden, og 
de kommer så på Café Klare i stedet. 

TEKST METTE MØRK  FOTO LISBETH HOLTEN
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”De går selv ind 
i Sexelancen – vi 
står i nærheden og 
kan høre, hvis der 
er brug for hjælp 
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JURASPALTEN SKRIVES PÅ SKIFT AF JURISTERNE  
KAREN ELMEGAARD, JANNIE DYRING, IDAMARIE LETH SVENDSEN

Mens vi venter på hovedloven
Inspiration til udformning af hovedloven vil med stor sand-

synlighed blive hentet fra VIVEs midtvejsevaluering af fri-
kommuneforsøget ”Én plan for en sammenhængende indsats 
sammen med borgeren”, som handler om organisering af ar-

bejdsgange, der kan understøtte den lovændring, som gav 
mulighed for at udarbejde én samlet plan for borgeren.  
Men det er svært at forestille sig, hvordan den kommen-
de hovedlov skal rumme både omfattende ændringer af 
sektorlovgivningen og forholde sig til den grundlæggen-

de forvaltningsret. Derfor er det oplagt at påpege nog-
le grundlæggende retssikkerhedsmæssige dilemmaer, der 

kan være forbundet med at lade inspirationen flyde frit fra 
frikommuneforsøget. 

Risiko for brud med delegationsforbud
Den fuldstændige nedbrydning af silotænkningen er i fri-

kommuneforsøget forsøgt afprøvet i en organisering under tit-
len ”Alt-i-en-kontaktperson”. Ved at organisere arbejdet på den 

måde, nedbrydes ikke bare interne fagsiloer i forvaltningen – men 
også opdelingen mellem myndighedssagsbehandleren og udføre-
ren. Og den form bryder grundlæggende med det forvaltningsretli-
ge delegationsforbud, som tilsiger, at myndigheden ikke må udde-
legere myndighedskompetence til udføreren (BUM-modellen).   
Flere af de forslåede organisationsformer vil betyde, at sagsbe-
handlerne får ansvar for et langt større lovkompleks på tværs 
af den nuværende fagopdeling. Det kan synes kontraindiceren-
de set i forhold til mange års bestræbelse på at reducere regel-
mængden og synliggøre, hvor komplekst det er for sagsbehand-
lerne at følge med i de mange nye regler. For borgerne betyder 
det en risiko for, at myndighedsarbejdet bliver af ringere kvali-
tet med deraf følgende risiko for blandt andet mangelfuld vejled-
ning og urigtige afgørelser, som bliver omgjort i ankesystemet. 

”Relation frem for regler”
”Relation frem for regler” – variationer over denne slagordsagti-
ge overskrift ses mange steder i midtvejsevalueringen. I et bor-
gerperspektiv er det ikke rimeligt at stille begreberne op som 
hinandens modsætninger. Borgeren må have en berettiget for-
ventning om, at myndighedssagsarbejderen skal mestre begge 
dimensioner – altså både kende til regelsættet og skabe en dia-
log med borgeren, der bygger på en god relation.

Jeg vil også nævne problemstillingerne om udveksling af oplys-
ninger, som er velkendte. Ikke desto mindre er der grundlag for at 
fastholde opmærksomheden på dette – særligt i forhold til sager 
med udsatte borgere, hvor konsekvenserne af at give samtykke til 
deling af oplysninger kan have vidtrækkende konsekvenser. 

Det mindst hensigtsmæssige udfald af det lovforberedende 
arbejde vil være, at der ikke tages stilling til de grundlæggen-
de problematikker med den konsekvens, at problemstillinger-
ne skal løses i praksis.  Det kan potentielt betyde, at flere sager 
underkendes af Ankestyrelsen eller bliver genstand for kritik af 
Ombudsmanden eller tilsynet med kommunerne og regionerne.   

 
Karen Elmegaard er cand.jur. og juridisk konsulent i Skive Kommune

Vi prøver at sikre, at kvinderne kommer vi-
dere på en god måde – til et herberg, ind-
læggelse eller et botilbud. 

Desværre ser vi mange af kvinderne igen, for-
di de har psykiske problemstillinger. De 
når sjældent at blive færdigbehandlede, for-
di der er for får sengepladser i psykiatrien. 
De kvinder, der kommer her, har ofte op-
brugt deres netværk. Så vi bliver deres net-
værk, og vi har et indgående kendskab til 
dem. Nogle ringer hver anden dag bare for 
at sludre, for ensomhed fylder rigtig meget. 
Vi er kvindernes allierede, for der er ikke 
så mange tilbud kun for kvinder. 

Når jeg har fri tager vi ofte op i vores sommer-
hus på Sjællands Odde. Eller jeg vinterba-
der. Det er en fantastisk følelse at hoppe 
i vandet – og så bagefter sidde i saunaen. 
Det giver tiltrængt ro i hverdagen. S
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obcentrene er under massiv kritik: 
De generer folk med overdreven 
kontrol og meningsløse kurser, de 
hjælper ikke folk i job, og de svigter 

dem, der har brug for hjælp, lyder det.
Nogle kritikere mener, at systemet træn-

ger til et serviceeftersyn, mens andre kræver, 
at jobcentrene nedlægges. Men det hjælper 
hverken den enkelte ledige, medarbejder-
ne på jobcentrene eller samfundet som hel-
hed at reducere debatten om arbejdsløshed 
til et ”for” eller ”imod” jobcentrene. Hvis po-
litikerne virkelig vil forbedre indsatsen for 
de ledige, kan de passende begynde med at 
erkende deres eget ansvar for de rammer og 
vilkår, socialrådgiverne arbejder under.

Som formand for socialrådgiverne, der 
ifølge de seneste tal udgør omkring 40 pro-
cent af medarbejderne på landets jobcentre, 
er jeg nødt til at slå tre ting fast.

For det første har de fleste ledige, som 
er i kontakt med jobcentrene, andre proble-
mer end manglen på et arbejde. De kan ikke 
umiddelbart tage et ordinært job, og det er 
primært dem, socialrådgivere på jobcentrene 
arbejder med.

Det er mennesker med sociale og psyki-
ske udfordringer, som den 41-årige far uden 
en uddannelse, der har mistet sin kone og 
nu står med to børn, der har det svært i sko-
len, mens han selv kæmper med generaliseret 
angst. Han står midt i en dyb livskrise og har 
derfor brug for en særlig indsats, som ikke 
nødvendigvis i første omgang handler om at 
komme ud på en arbejdsplads – han skal lære 
at håndtere sin angst, han skal have støtte til 
at hjælpe børnene med både skolen og sorgen 
over tabet af deres mor, og han skal opkvalifi-
ceres for at forbedre mulighederne for at fin-
de et arbejde.

Det er socialt arbejde, som kræver meget 
andet end viden om, hvilke job der er ledige: 
viden om sociale problemer i samfundet, om 
psykologi, jura, borgernes rettigheder, kom-
munernes organisering, den gode relation, ar-
bejdsmarkedet og meget mere.

Kort sagt, vores faglighed som socialråd-
givere. Derfor kan vi ikke debattere jobcen-

SOCIALRÅDGIVERFORMAND TIL KRITIKERE:

I har selv skabt problemerne

TEKST MADS BILSTRUP, FORMAND, DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING
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trene, som om det kun handler om at få men-
nesker hurtigst muligt i arbejde, selv om 
selvforsørgelse altid skal være endemålet, 
hvis det på nogen måde er muligt. Det gode 
sociale arbejde, som trods svære betingelser 
udføres af socialrådgivere på landets jobcen-
tre, må ikke gå tabt på grund af ideologi og 
uvidenhed.

Politikerne har selv skabt problemerne
Men der er udfordringer med indsatsen for 
mennesker uden for arbejdsmarkedet.

De skyldes – og det er den anden ting, jeg 
vil slå fast – i høj grad, at politikerne bygge-
de jobcentrene på et fundament af mistillid. 
Da jobcentrene blev oprettet for 12 år siden, 
var fundamentet en grundlæggende mistil-
lid til de ledige, til a-kasserne, til Arbejdsfor-
midlingen, til kommunerne og til medarbej-
derne i det sociale system. Politikerne mente, 
at de ledige skulle presses i arbejde, og at sy-
stemet og medarbejderne holdt hånden over 
dem, der ikke ville arbejde. Derfor skulle der 
oprettes nye enheder i kommunerne, hvor 
medarbejderne blev styret af detaljeret lov-
givning for at sikre, at de ikke lod nogen fly-
ve under radaren. 

Jobcentrene er meget stramt styret af både 
økonomi og regler, som mange steder ind-
skrænker medarbejdernes muligheder for at 
give den rette indsats, få et reelt samarbejde 
med det enkelte menneske op at stå og sik-

”Jeg bliver træt af at høre 
på kritikken fra dem, som 
selv har støttet og vedtaget 
regler om mere kontrol, 
pisk og et ensidigt fokus på 
beskæftigelse. Det klinger 
en smule hult.

Vi skal som samfund 
gøre langt mere 
for de mennesker, 
der af den ene eller 
anden grund ikke 
kan tage et arbejde. 
Det kræver politisk 
mod at investere 
i mennesker frem 
for mistillid, pisk og 
symbolske slagord 
om at nedlægge 
jobcentrene.

J
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re, at syge ikke forbliver på kontanthjælp. 
De mennesker, der for eksempel trods alvor-
lig kronisk sygdom år efter år kommer i ar-
bejdsprøvning og ressourceforløb frem for at 
få tildelt revalidering, fleksjob eller førtids-
pension, kan med god ret kritisere systemet 
– ligesom vi socialrådgivere kritiserer de reg-
ler og rammer, som hverken gavner medar-
bejdere eller borgere. 
Men jeg bliver træt af at høre på kritikken 
fra dem, som selv har støttet og vedtaget reg-
ler om mere kontrol, pisk og et ensidigt fo-
kus på beskæftigelse. Det klinger en smule 
hult. Og når der alligevel bliver udført meget 
godt socialt arbejde på jobcentrene, skyldes 
det ikke mindst de mange dygtige socialråd-
givere, der brænder for at gøre en konkret 
forskel for mennesker med udfordringer. Men 
det er til tider mod alle odds.

Løsningerne
For det tredje ved vi langt hen ad vejen godt, 
hvad der skal til for at få endnu flere i arbej-
de og støtte udsatte mennesker bedre.

Det handler først og fremmest om mod. 
Politikerne på Christiansborg skal have mod 
til at udvise tillid frem for mistillid til men-
nesker, både borgere, medarbejdere og kom-
muner. Nogle kommuner er allerede i gang og 
har fremragende resultater med at investe-
re i en tillidsbaseret tilgang, der giver medar-
bejderne mulighed for at lytte og opbygge et 
reelt samarbejde bygget på det enkelte men-
neskes ønsker og behov. Det viser sig, at ale-
ne tiden til at behandle borgeren som et helt 
menneske med både drømme og udfordrin-
ger hjælper med at få langt flere i job end el-
lers. Hvis Christiansborg turde give kommu-
nerne bedre muligheder for at investere – og 
flere kommuner greb chancen – ville vi nå et 
meget langt stykke ad vejen. 
Det handler også om at sikre et ordentligt ar-
bejdsmiljø. Det er klart, at bedre tid, mere 
frihed og muligheden for at yde et stykke ar-
bejde, som gør en forskel i andre menneskers 
liv, også vil smitte positivt af på arbejdsmiljø-
et, og det er hårdt tiltrængt.

En undersøgelse fra sidste år, som COWI 

TEKST MADS BILSTRUP, FORMAND, DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

foretog for Dansk Socialrådgiverforening, 
viser, at 35 procent af socialrådgiverne på 
jobcentrene ofte eller hele tiden oplever 
stress. For andre faggrupper er andelen i 
gennemsnit 16 pct. Det betyder, at mange bli-
ver sygemeldt, mens en del af de mere erfar-
ne medarbejdere søger andre steder hen. Ar-
bejdspladsen mister værdifuld viden og skal 
samtidig lære nye medarbejdere op, hvoraf 
mange enten melder sig syge eller skifter job 
efter få år. 
Det er belastende, når man ikke har mulig-
hed for at yde en indsats for borgerne, som 
man selv er tilfreds med. Det er skidt for 
både arbejdsmiljøet og borgerne, og også der-
for skal rammerne forbedres.

Tag ansvar
Jeg er virkelig glad for beskæftigelsesministe-
rens løfte om at ”sikre respekt, værdighed og 
grundighed i behandlingen af vores arbejds-
løse og syge borgere”. Og jeg blev opløftet, da 
socialministeren slog fast, at arbejde ikke er 
løsningen på alle sociale problemer. Det er 
åbenlyst rigtigt.

Nogle mennesker har sociale problemer, 
selv om de arbejder, andre har så massive ud-
fordringer – sociale, psykiske eller fysiske – at 
målet for dem skal være bedre livskvalitet og 
ikke nødvendigvis et job. Det er heldigvis ikke 
mange, men et ordentligt velfærdssamfund ta-
ger sig også af dem, der ikke kan arbejde.

Det kan man selvfølgelig være uenig i, men 
så bør man også stå ved det. Det ville klæde 
dem, der har støttet et system bygget på mis-
tillid til mennesker, at vedkende sig ansva-
ret for det – særligt de politikere der selv har 
skabt det. Det ville også klæde dem, der tror, 
at jobcentrenes opgave alene er at finde pas-
sende job til de ledige, at tage en tur ud på et 
jobcenter og følge en socialrådgivers arbejde.

De kan bare ringe til mig, så er jeg sik-
ker på, at vi kan finde en praktikplads, der 
kan udvide horisonten. Så kan vi forhåbent-
lig få en debat, der handler om rammerne for 
og indholdet i arbejdet frem for blot for eller 
imod jobcentrene. z
Mads Bilstrups indlæg har været bragt  
som kronik i Berlingske Tidende. 

”Hvis 
Christiansborg 
turde give 
kommunerne 
bedre muligheder 
for at investere 
– og flere 
kommuner greb 
chancen – ville vi 
nå et meget langt 
stykke ad vejen.
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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.

3 tips til mere bonus

Spar penge på alt det du alligevel køber

du får også 

bonus her?

NU får du også 

bonus her:

Du får Bonus i mere end 4.500 butikker

1

2

3

På god fod med dig

NB: Har du en kollega der endnu ikke er medlem, så lad dem melde sig ind på fbf.nu

Kun til Forbrugsforeningens medlemmer
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LØSN I NGSFOK USER ET TERAPI  & U DDAN N ELSE

Solution Pile Allé 6 840 Holt Tlf. 45 87 40 35
solution@solutionfocus www.solutionfocus.dk

LØSNINGSFOKUSERET TERAPI & UDDANNELSE

23 83 75 57

SIGNS OF 
SAFETY

INTROKURSUS
med Henrik Vesterhauge-Petersen, Solution

 København d. 27.- 28.2.20
Århus d. 27. - 28.10.20

LEDELSE OG IMPLEMENTERING
Med Joke Wiggerink, Signs of Safety International

København d. 5.3.20

FORDYBENDE ARBEJDE MED 
SIKKERHEDSPLANER

5 dages workshop
Med Joke Wiggerink og Marieke Vogel,

Signs of Safety International
København d. 23. - 27.11.20

Kildehøjen
DEN SELVEJENDE INSTITUTION

Holmevej 73, 4700 Næstved  
Tlf.: 5927 4550 
info@kildehoejen.dk  
www.kildehoejen.dk

Familiebehandling på familieinstitutionen Kildehøjen

pr. person/måned. Kontakt os for fuldstændig takstark 
og yderligere information info@kildehoejen.dk

Vi har igen  ledige pladser  
Den selvejende institution Kildehøjen er  
for byggende indsats eller alternativ til  
en ofte langvarig og dyr anbringelse.   

•  Vi har plads til både større familier/ familier med børn 
over 2 år og familier med spædbørn og mindre børn. 

•  Vi har et stærkt tværfagligt team og arbejder med et 
integrativt og helhedsorienteret syn på intervention 
og samarbejder bredt med relevante samarbejds-
parter og eventuelt netværk.  

•  Vi arbejder med at afklare familiens  
kompe tencer sideløbende med at  
udvikle på forældre  kompetencer  
i et intensivt undervisnings  
og samtaleforløb.

Vi har en høj vurdering i seneste   
tilsynsrapport og veldukumenteret  
evidens for effekten af ophold. 

Tilbuddets bedømmelse
Fysiske rammer

Kompetencer

Målgruppe, metoder 
og resultater

Organisation og ledelseSelvstændighed 
og relationer

Sundhed og trivsel

Uddannelse og  
beskæftigelse

5
4
3
2
1
0

Vi har en lettilgængelig og overskuelig pris på 36.240,-

pr. 1. aug.

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
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HELHEDSORIENTERET 
INDSATS

Ring eller skriv til vores sagsbehandlere for mere 
information: kontakt@granhojen.dk eller 59932301.

WWW.GRANHØJEN.DK 

MED MULIGHED FOR BEHANDLINGS- 
OG TILSYNSDOMME

BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG  
BEHANDLING TIL  BORGERE MED:

 z Personlighedsforstyrrelse 
herunder spiseforstyrrelse og 
borderline

 z Udviklingshæmning

 z Hjerneskade og senhjerneskade

 z Autisme

 z Anden psykiatrisk diagnose 
herunder skizofreni og OCD

Botilbud jf. SEL §§ 107 og 108

OGSÅ AKUTSAGER

De sidste mange år har budt på omfattende forringelser af so-
cial- og arbejdsmarkedspolitikken. Listen er lang, og spørgs-
målet er, om tendensen fortsætter i det uendelige. Udvik-
lingen tog for alvor fart efter årtusindskiftet. Blandt nogle 
centrale punkter kan nævnes: 

Arbejdsløshedsdagpengene, der dækker i meget mindre 
omfang end tidligere. Dette er gennemført af et stort flertal i 
folketinget inklusive Socialdemokratiet. 

Perioden på sygedagpenge er forkortet til et halvt år (al-
mindelig varighedsbegrænsning), og mange ryger ud af ord-
ningen og henvises til kontanthjælp. Ved langvarig sygdom 
risikerer borgeren at blive langtidsparkeret på kontanthjælp 
(eller ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau), da det 
er blevet meget sværere at få førtidspension. 

Det er blevet langt sværere at få tilkendt revaliderings-
hjælp. I stedet henvises til SU eller kontanthjælp. 

Kontanthjælpsmodtagerne rammes af loftet i forbindel-
se med modtagelse af boligsikring. Sociale og kirkelige orga-
nisationer som for eksempel Kirkens Korshær, Frelsens Hær 
og Røde Kors har dokumenteret følgerne heraf i form af øget 
fattigdom, hvilket ikke mindst er tydeligt i december måned, 
når mange står i kø til julehjælp. 

Forældre med handicappede børn løber panden mod en 
mur og må anke kommunernes afslag. Cirka halvdelen af de 

indankede afgørelser omgøres i ankesystemet el-
ler hjemvises til fornyet behandling, hvilket frem-
går af tal fra Ankestyrelsen. 

Dertil kommer, at efterlønsordningen – som 
det vil være de fleste bekendt – er forringet fle-
re gange og i øvrigt er på vej til at blive udfaset. 
Samtidig er folkepensionsalderen hævet.

Disse eksempler er ikke udtømmende, men vi-
ser en meget klar tendens siden omkring 2001, da 
Anders Fogh Rasmussen dannede regering. Siden 
har Danmark i hovedsagen haft såkaldt liberale 
regeringer indtil folketingsvalget 5. juni i år

Spørgsmål: Skal Danmark bevares som vel-
færdssamfund, eller vil linjen blive fortsat med 
det resultat, at vi herhjemme vil ende med et sam-
fund, som vi kender fra USA eller Storbritannien 
med udbredt fattigdom midt i overfloden? Vi har 
nu fået en socialdemokratisk regering. Den har er-
klæret at ville arbejde for mindre ulighed. Som so-
cialrådgivere må vi hilse dette velkomment. Der er 
nok at gå i gang med. Vi må håbe, at vi ikke, som 
det var tilfældet med Helle Thorning-Schmidts re-
gering, bliver skuffede. 
Keld H. Jensen, socialrådgiver, Værløse.

Fri os for fattigdom  
– midt i al overfloden
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DS 
NU

Revaliderings- 
faggruppen
Revalideringsfaggruppen holder temadag, hvor Jens Finkelstein 
vil gøres os klogere på implementering af ny Lab-lov med op-
mærksomheden rettet mod revalidering og løntilskud.
Det sker 23. januar i Odense. Læs mere og tilmeld dig senest 15. januar 
på Socialraadgiverne.dk/kalender

Jul i DS
Den 27. og 30. december er telefonerne åbne  
kl. 10-13. Den 24. og 31. december holder vi luk-
ket.

2. januar er vi tilbage ved den normale  
telefontid – alle hverdage kl. 9-14.

Dansk Socialrådgiverforening ønsker alle 
medlemmer en god jul og et godt nytår.

Fagbevægelsens 
socialrådgivere
Under overskriften ”Det faglige argument i sociale sager” holder 
Fagbevægelsens socialrådgivere temadag med oplæg, dialog og 
arbejde med cases. Oplægsholder er fagspecialist Peter Dyrby.
Det sker 6. februar i Odense. Læs mere og tilmeld dig senest 15. januar 
på Socialraadgiverne.dk/kalender.

Opholdssteder  
og døgninstitutioner
Faggruppen af socialrådgivere ansat på opholdssteder og døgn-
institutioner inviterer til kursus 23.-24. marts i Fredericia. På pro-
grammet er blandt andet
z Thomas Melsted om stress, trivsel og arbejdsglæde. 
z Aktuelle juridiske problemstillinger ved Bente og Caroline 

Adolphsen.
z Tilknytning i forhold til børn og unge ved psykolog Marianne 

Fuusager.
Læs mere og tilmeld dig senest 6. februar på socialraadgiverne.dk/
kalender.

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. Hen-
sigten 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.

Kriminalforsorgen
Faggruppen Kriminalforsorgen arrangerer et skrivekursus, hvor du 
kan lære at skrive det gode debatindlæg og blive klogere på, hvor-
dan du kan deltage i den offentlige debat.
Det sker 4. februar kl. 10-16.30 I Odense. Læs mere og tilmeld dig senest 
24. januar på Socialraadgiverne.dk/kalender.

Styrk din handlekraft  
som AMiR
På dette arbejdsmiljørepræsentantkursus får du ideer, tips og råd 
til, hvordan du kan opbygge et solidt netværk, hvordan du kan ud-
fylde rollen som arbejdsmiljørepræsentant samt hvordan du får 
mere indflydelse på arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.
Det sker 24.-25. februar i Vejle. Læs mere og tilmeld dig senest 24. 
januar på socialraadgiverne.dk/kalender.
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En firedages arbejdsuge kan lyde tillokkende. 
Men der er en verden til forskel på, om bag-
grunden for at indføre en firedages arbejdsuge 
er personaletrivsel eller, om det sker for at spa-
re.  Personaletrivsel er omdrejningspunktet for, 
at Odsherred Kommune for nylig har indført 
en firedages arbejdsuge efter lange forhandlin-
ger med de relevante organisationer herunder 
Dansk Socialrådgiverforening, og hvor forskere 
fra RUC er koblet på ordningen for at følge kon-
sekvenserne for personaletrivslen.

Nu har byrådet i Esbjerg Kommune også be-
sluttet at indføre en firedages arbejdsuge på 
jobcentret, men her er konteksten en anden. 
Der skal spares. Igen. Jobcenteret har tidlige-
re været gennem mange omstruktureringer, an-
sættelsesstop, nedlæggelser af stillinger og står 
over for aktuelle afskedigelser. Ordet medar-
bejdertrivsel er ikke nævnt i budgetaftalen. 

Vi har i Region Syd fået mange henvendel-
ser fra medlemmer, der er bekymret for forsø-
get med en firedages arbejdsuge, som blandt 
andet skal give besparelser på varme, strøm, 
kantinedrift og vagtpersonale. Besparelsen 
er beregnet til 1,7 millioner kroner årligt. Vi 
har holdt medlemsmøde for socialrådgiverne 
i jobcenteret, og her blev der talt om de lange 
arbejdsdage, som kan give småbørnsforældre 
udfordringer med at hente og bringe børn til og 
fra daginstitutioner, skole og fritidsinteresser. 

re
gi

on
sle

de
r

Samtidig rejser jobcenterchefen rundt på kaffemøder 
og fortæller medarbejderne om alle fordelene ved en fi-
redages arbejdsuge – som vel at mærke pt. ikke er for-
handlet med de relevante organisationer. DS’ overens-
komst med KL er en daglig aftalt arbejdstid fordelt på 
fem hverdage. 

De gængse argumenter for en firedages arbejdsuge er, 
at tre dage fri giver mulighed for god restituering og min-
dre transporttid. Spørgsmålet er, hvordan merbelastnin-
gen med lange arbejdsdage med mere arbejde på fær-
re timer vil belaste den enkelte socialrådgiver og påvirke 
deres psykiske arbejdsmiljø. 

For de socialrådgivere, der lige nu er ansat, tilby-
des der frit valg mellem almindelig arbejdstid og fireda-
ges uge, men fremover vil alle ledige stillinger, så vidt 
vi er orienteret, blive opslået som firedages arbejdsuge. 
Da jobcentret er en arbejdsplads med stor personaleom-
sætning, vil det hurtigt betyde, at alle kommende kolle-
ger ikke får frit valg, men bliver presset til en firedages 
arbejdsuge. Det kan give et nyt problem, hvor man også 
kan blive presset til at gå ned i arbejdstid for at kunne få 
familielivet til at hænge sammen.

Jeg er skeptisk over for den beslutning, som et flertal 
i Esbjerg Kommunes byråd har vedtaget på et område, 
som er overenskomststof. Derfor har jeg taget initiativ til 
et møde med ledelsen. S

Regionsformand Anne Jørgensen kan kontaktes på  
anj@socialraadgiverne.dk
Find din region på www.socialraadgiverne.dk/kontakt

4-dages arbejdsuge 
må ikke være en sparekur

ANNE JØRGENSEN, FORMAND, REGION SYD

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

13. januar, Fredericia
Møde for TR i de syd- og sønderjyske 
kommuner.

13. januar, Fredericia
Intro til DS’ arbejde for nyvalgte TR i 
DS Region Syd.

14. januar, Odense
Møde for TR i de fynske kommuner 
undtagen Odense.

22. januar, Fredericia
Møde for TR i ansat i Region Syd-
danmark.

23. januar, Odense
Revalideringsfaggruppen: Imple-
mentering af ny Lab-lov.

24. januar, Odense
Møde for TR ansat i Odense Kom-
mune.

30. januar, Fredericia
TR og AMiR på arbejdsmiljøværk-
sted.

3.-5. februar, Vejle
TR-uddannelse: TR i Staten 1.

4. februar, Odense
Faggruppen Kriminalforsorgen ar-
rangerer skrivekursus.

6. februar, Odense
Fagbevægelsens Socialrådgivere: 
Det faglige argument i sociale sager.

24. februar, Vejle
AMiR-uddannelse: Styrk din handle-
kraft som arbejdsmiljørepræsentant.

4. marts, Odense
Bliv klogere på din pensionsord-
ning i PKA.

10. marts, Fredericia
Bliv klogere på din pensionsord-
ning i PKA.

24.-25. marts, Nyborg
TR-konference 2020.

30. marts – 1. april, Vejle
TR-grunduddannelse hold 2002.

20.-21. april, Vejle
TR-uddannelse: Øvede forhandlere.

21.-22. april, Svendborg
Seniorsektionen holder generalfor-
samling og årsmøde.

27.-29. april, Vejle
TR-grunduddannelse hold 2003

20.-21. november, Aarhus
Repræsentantskabsmøde 2020.
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Telefonerne er åbne 
mandag-fredag kl. 9-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

For øvrige kontaktoplysninger 
henvises til hjemmesiden 
socialraadgiverne.dk 
Se under ”Om DS” eller under 
”Medlemsgrupper”.
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KLUMMEN SKRIVES PÅ SKIFT AF SOCIALRÅDGIVERNE   
KARINA ROHR SØRENSEN, HENRIK CHRISTENSEN , IDA LOUISE JERVIDALO, LONE KIDMOSE OG SINE SØNDBORG MARCUSSEN

MIT NYTÅRSØNSKE: 

Et mere socialt bæredygtigt Danmark
klu

m
m

e

tanker fra praksis 

Jeg har lige været til en visionskonference om min by, 
Aarhus - inviteret af min kommune. Temaet var ram-
men om det gode liv, klima og bæredygtighed i frem-
tidens kommune. Hvordan skal kommunens næste 
10-årsplan på 5 mia. kroner for anlægsinvesteringer se 
ud? Hvordan får vi for eksempel omdannet vores by til 
et CO2-neutralt bysamfund i 2030, som er målet? Og 
hvordan ser fremtidens rammer om velfærd ud?

Interessante og indiskutabelt vigtige spørgsmål – 
som jeg antager har både almen og politisk bevågen-
hed i enhver kommune i dagens Danmark. Vi skal, 
med min borgmesters ord, have accelereret den grøn-
ne omstilling, og så vi samtidig skaber værdi for bor-
gere og virksomheder. Der skal findes nye løsninger 
og udarbejdes bæredygtighedsstrategier i ambitionen 
om at være et godt samfund for alle.  

Værdi- og bæredygtighedsbegrebet optager os, for 
alt andet vil være uansvarligt – om det angår tænk-
ning i grøn, økonomisk eller social udvikling. Men er 
bæredygtighed så for alle? Husker vi at inddrage de 
sidste 20 procent, dem der står udenfor? Dem, der 
står på kanten af samfundet.

Investerer vi bæredygtigt nok - og langsigtet - i vel-
færd, sundhed, uddannelse og den brede arbejdsmar-
kedsdeltagelse, og i et samfund uden store sociale 

skel og marginalisering for at kunne tage hånd om de 
mest udsatte i vores samfund?

Har flere af de større reformer, som vi har oplevet 
og implementeret gennem de senere år på uddannel-
ses- og beskæftigelsesområdet og styringen af disse 
– for eksempel folkeskole- og erhvervssuddannelses-
reformen, kontanthjælpsreformen og reformen om før-
tidspension og fleksjob - ikke til dels været besluttet, 
introduceret og begrundet med formålet om at sikre, 
at vi får alle med? Og hvordan går det så med dét so-
ciale mål? Har reformerne også været med til at ska-
be et mere socialt bæredygtig Danmark, når vi lige om 
lidt rammer 2020? 

Det kan der være mange meninger om, men i et fag-
fagligt perspektiv og i min optik som praktiker så er 
det helt afgørende og et skridt i en mere bæredygtig 
retning, hvis vi nu anlægger en langt større og ambitiøs 
investeringsvilje i en mere langsigtet og forebyggende 
socialpolitik samtænkt med vores beskæftigelsespolitik 
til vores borgere med komplekse problemstillinger ofte 
udenfor arbejdsmarkedet - og som vi som socialrådgi-
vere møder og skal hjælpe i daglig praksis. 

De ting, vi gør i dag, betyder noget i morgen og om 
10 år! Derfor er mit nytårsønske et mere socialt bære-
dygtigt Danmark. Det er der brug for. S
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TEKST MADS BILSTRUP, FORMAND DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Så er det et år siden, at jeg tiltrådte som formand for Dansk Socialrådgiverfor-
ening. Det har på mange måder været et vildt år – for mig personligt og for 
det socialpolitiske område.

Først og fremmest ser jeg tilbage på et år, hvor jeg er blevet dybt inspireret, 
rørt og klogere af mødet med så mange dygtige socialrådgivere rundt omkring 
i landet – på socialrådgiverarbejdspladser, til møder, i klubber og på kurser for 
tillidsvalgte. Jeres - mine fagfællers - vigtige erfaringer, faglige indsigt og vilje 
til at gøre det bedste for samfundets udsatte borgere har gjort mig stolt. Udfor-
dringerne med at få tid, ressourcer og de rette vilkår til at gøre vores arbejdet 
ordentligt og være der for borgerne – har mange gange gjort mig godt gammel-
dags vred. 

I det seneste år har jeg mødt alt for mange socialrådgivere, der er pressede og 
bliver syge af at gå på arbejde - og udsatte borgere, der ikke oplever at blive 
mødt og få den rette hjælp. Det skal vi som samfund gøre bedre. 

Lige nu strømmer det ind til Dansk Socialrådgiverforening med beretninger 
fra socialrådgivernes arbejdsliv, som en del af kampagnen ”Tid til socialt arbej-
de”, der er blevet til, fordi vi for et år siden vedtog at gøre noget alvorligt ved 
arbejdsmiljøet. En stor del af beretningerne handler om, at socialrådgiverne 
mangler tid til borgeren – tid til den gode samtale, til at følge ordentligt op, tid 
til at arbejde med det hele menneske. Det er overvældende at læse beretnin-
gerne. Men socialrådgivernes opbakning og engagement i kampagnen giver mig 
håb og en tro på, at vi sammen kan skabe forandringer og bedre rammer for 
det gode sociale arbejde.

For jeg tror ikke på, at politikerne i kommunerne og på Christiansborg kan 
sidde så mange fagfolk og borgeres opråb overhørigt. Noget af det, der har væ-
ret nyt for mig i rollen som formand, er mødet med politikere og ministre. Her 
oplever jeg faktisk, at der i den grad bliver lyttet, når jeg på vegne af socialråd-
giverne i Danmark fortæller om, hvad vi oplever ude i virkeligheden. Vores kon-
krete erfaringer er ofte en øjenåbner for politikerne. 

Og udmeldingerne fra flere af de nye ministre tyder også på, at der er god for-
ståelse for og politisk vilje til at opprioritere det gode sociale arbejde. Det er 
gode toner i mine ører. Men jeg ved også, at vi fortsat skal arbejde for, at de 
gode toner bliver omsat til de rigtige og reelle forandringer til gavn for social-
rådgivere og borgere. Det arbejde glæder jeg mig til at fortsætte sammen med 
jer! 

Tak for det første, vilde, udfordrende og inspirerende år. Det er 
et privilegium at være formand for socialrådgiverne i Danmark. 
Rigtig godt nytår til jer alle. S

TAK FOR DET FØRSTE ÅR … 
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