
ANALYSE
Mindre aktivering uden målbar effekt 

Det havde ingen eller ringe betydning 
for kontanthjælpmodtageres senere 
 beskæftigelse, at der i 2011 blev skåret  
ned for aktiveringsindsatsen. Det viser  
et nyt studie fra Rockwool Fondens  
Forskningsenhed.

  
SOCIALRÅDGIVER:
Når gaven ved at få  
et barn bliver til en 
uoverkommelig opgave

GUIDE
Sådan bliver du bevidst  
om dine online-vaner

JURA
Når de sociale myndigheder svigter

PRAKSISKLUMME 
Efter coronakrisen venter et langt sejt træk

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING
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TAK 
for jeres viden.  

Vi deler ambitionen om,  
at sagsbehandlerne skal  

have færre sager

Beskæftigelsesministeren:



”Vi ser flere unge, der er massivt 
 behandlingskrævende”
Hun møder unge, der er selvskadende og 
selvmordstruede. Nogle i en grad, så der er 
blevet oprettet to delvist lukkede pladser på 
den regionale Behandlingsinstitution Nødebo-
gård, hvor socialrådgiver Marlene Sandgaard er 
afdelingsleder.

”Jeg kan blive lidt 
skræmt over, hvor sår-
bare vi mennesker er”

Steen Højer er 
 socialrådgiver på Steno 

Diabetes Center på Aarhus 
Universitetshospital, hvor 

han arbejder med unge 
med diabetes.

14 Det var tydeligt i de interviews, vi lavede med jobcentrene, at der 
ligger en vanskelig opgave i at arbejde med de unges motivation.
Iben Bolvig, seniorforsker, Vive

08

32

38

16

TEMA

TAK FOR JERES VIDEN

Fo
to

: L
isb

et
h 

H
ol

te
n

Når gaven at få et barn bliver  
til en uoverkommelig opgave
Livet med et udviklingshæmmet 

barn er fyldt med svære dilemmaer  – og 
 systempres. Socialrådgiver Camilla Grann 
arbejder på handicapområdet, og i 2008 

fik hun selv en udviklingshæmmet datter. 
Det har hun skrevet en bog om.
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INDHOLD Kontakt redaktionen på  
redaktionen@socialraadgiverne.dk

Bog med socialrådgivernes  underretninger 
om deres arbejdsmiljø gør indtryk på 
den politiske top på Christiansborg. Læs 
 beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard 
og socialminister Astrid Krags reaktioner  
på bogen.

http://redaktionen@socialraadgiverne.dk


GUIDEN
Smid telefonen ud 
af sove værelset – 
og køb et vækkeur 
i stedet. Skærmen 
forstyrrer søvn  
og sex.  
Fjern batteri- ikonet  
– det  stresser bare!
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SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0004
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SAMTALE
Det er så fint beskrevet; samtale 
er kommunikation med ord, 
hvor to eller flere personer taler 
sammen. Samtale er vigtig for, 
at vi mennesker skal forstå hin-
anden og få at vide, hvad andre 
tænker og føler.

Jeg har gemt min gamle 
lærebog fra studiet af Karen 
Zimsen: ”Samtalen som værk-
tøj” og ser, at den fortsat ud-
gives og bruges. Samtale er ikke 
at snakke, pladre, sludre, sladre 
men kunsten at tale sammen, 
så vi forstår hinanden, selv om 
vi ikke er enige, og omstændig-
hederne er ubærlige og hand-
lemulighederne få. Jeg tænker, 
at det er det, vi som socialrådgi-
vere lærer, og om nogle kan – at 
 samtale med andre.    

MIT YNDLINGSORD
Sprog har magt. Derfor skal  
vi bruge det med omtanke.  
Har du et yndlings- eller  
hadeord så skriv til os på  
ord@socialraadgiverne.dk

Trine Lysholm
Socialrådgiver i ydelsesteam  
Job og Socialcenter i Greve  
Kommune.  
Hendes yndlingsord er:

http://redaktionen@socialraadgiverne.dk
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1981: Alle kommunale arbejdsgivere 
videreførte de korslagte armes poli-
tik i forligsinstitutionen: Såfremt DS 
fastholdt omkostningsfyldte krav ville 
de ikke forhandle! Hvad var der så at 
forhandle om??? Derfor blev strejken en 
realitet. Det skrev vi, da socialrådgiverne 
som de eneste stemte ”nej” til resultatet 
af OK81. DS iværksatte en strejke, som 
varede fra 10. april til 11. september. Un-
dervejs blev 2000 socialrådgivere, som 
de første offentligt ansatte nogensinde, 
lockoutet af arbejdsgiverne.

Tilbageblik

SÅDAN SKREV VI I SOCIALRÅDGIVEREN NR. 8 1981

2020: Ved OK18 så 
vi, at jo mere vi står 
sammen, jo stærkere 
står vi og jo sværere har 
arbejdsgiverside ved at 
splitte os. Derfor er der 
enighed om på tværs 
af fagbevægelsen og 
forhandlingsfællesska-
berne, at sammenhold 
og fællesskab også er 
udgangspunktet frem 
mod OK21.
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Fælleserklæring

FLEKSIBILITET SKAL SIKRE 
 PERSONALE I KRITISKE FUNKTIONER 
For kommunalt og regionalt ansatte er der indgået en fælleserklæring om  
tilrettelæggelse af arbejdet under coronakrisen.

KL, Regionerne og de faglige organisationer - herunder Dansk Socialrådgiverforening - har været i dialog 
om, hvordan den helt usædvanlige situation kan håndteres, og er nået frem til, at en del af løsningen er en 
række omlægninger i tilrettelæggelsen af arbejdet. 

Omlægningen kan for eksempel betyde, at socialrådgivere pålægges at udføre opgaver, de ikke normalt 
udfører, og at arbejdstiden kan ændre sig. Får socialrådgivere nye arbejdsopgaver, skal arbejdsgiver sørge 
for den nødvendige oplæring, og alle ændringer skal i øvrigt ske inden for rammerne af overenskomsten.

Socialrådgivere vil dog ikke blive anvist opgaver, der kræver langvarig og intens oplæring, og vil dermed 
ikke blive bedt om for eksempel at udføre sundhedsfaglige opgaver som medicinering, at bistå ved opera-
tioner, skifte forbindinger eller lignende.

Det er aftalens hensigt, at de ansatte ”i videst mulig udstrækning” tages med på råd, og at det skal ske 
med hensyntagen til medarbejdernes sikkerhed og sundhed.
Aftalen løber foreløbig indtil den 31. maj, men kan eventuelt forlænges, hvis situationen kræver det.

Det er en målgruppe, der i forvejen har svært 
ved at honorere det, der kræves. Og når man 
så står i en situation, hvor selv dem med lange 
uddannelser bliver fyret, så er det fuldstæn
digt umuligt, at kontanthjælpsmodtagere skal 
efterleve kravet om de 225 timers arbejde.
Mads Bilstrup, formand, Dansk Socialrådgiverforening på A4Arbejdsliv.dk i artiklen ”Formand for socialrådgivere:  
Der er ikke job til folk på kontanthjælp”.

NYT FRA DS Af redaktionen

Uddan dig  
til coach

ucsyd.dk videreuddannelse

Hos UC SYD får du en unik coach- 
uddannelse med en integrativ tilgang 
til virkeligheden, hvor du kombinerer 
teoretisk fordybelse, træning af færdig- 
heder og refleksion med undervisning, 
øvelser og feedback. Så du kan udvikle 
din egen coachingstil og praksis.
 
Læs mere om coachuddannelsen,  
certificering og tilmeld dig modul 1  
senest 15. juni 2020 på 
ucsyd.dk/coach

Autenticitet, samskabende dialog, empowerment 
og kreativitet – det er kvalitetsværdierne i  
UC SYDs coachuddannelse

?

Aftale om ferie

SKAL FOREBYGGE 
OPGAVEEFTERSLÆB
For at sikre, at vi efter krisen 
kan løfte de nødvendige 
velfærdsopgaver uden et alt 
for stort efterslæb af opgaver, 
har Dansk Socialrådgiverfor-
ening sammen med de øvrige 
offentlige fagforbund indgået 
aftaler med de offentlige ar-
bejdsgivere om særlige regler 
for ferie og afspadsering under 
coronakrisen. Aftalen handler 
alene om den ferie, man skulle 
have holdt i indeværende 
ferieår - altså indtil 1. maj. 

Læs mere på socialraadgiverne.dk/
corona-faq 

 
Coronasmitte

KAN DET VÆRE EN 
ARBEJDSSKADE?
Som udgangspunkt er sygdom 
med COVID-19 ikke en arbejds-
skade. I nogle helt særlige 
tilfælde vil det dog efter en 
konkret vurdering kunne 
anerkendes som arbejdsskade 
– enten som en arbejdsulykke 
eller en erhvervssygdom.
For at kunne anerkende syg-
dom på grund af smitte med 
coronavirus som arbejdsska-
de, skal det kunne sandsynlig-
gøres, at personen har været 
udsat for en konkret smitte i 
forbindelse med arbejdet, eller 
at den smittede er udsat for en 
særlig risiko i forbindelse med 
sit arbejde. Det gælder for 
eksempel sundhedspersonale. 
Arbejdsgiveren skal anmelde 
sygdom som følge af COVID-19 
til forsikringsselskabet,

Læs mere på socialraadgiverne.dk/
corona-faq
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Overblik

CORONAKRISEN RAMMER  
SOCIALT UDSATTE EKSTRA HÅRDT
Væresteder lukker, bostøtten må ikke komme 
på hjemmebesøg, anbragte børn kan ikke 
komme til at se deres forældre. Dansk Social-
rådgiverforening har sendt et overblik over, 
hvordan nedlukningen af Danmark rammer de 
mest udsatte, til socialministeren.

Det otte sider lange notat er udarbejdet på 
baggrund af socialrådgivernes erfaringer med 
det sociale arbejde under coronakrisen. Der 
peges blandt andet på, at der er uklarheder i 
fortolkningen af corona-reglerne. Nogle steder 
tolkes de meget stramt, så dele af sociale tilbud 

må lukkes, fordi de eksempelvis har mere end 
ti borgere. Men Mændenes Hjem har efter en 
aktiv indsats fået godkendt, at deres Café Klare 
har dagtilbud for 18 kvinder - altså mere end 
grænsen på 10 personer. Det er altså muligt at 
få en fleksibel godkendelse.

I notatet opridses også Dansk Socialrådgiver-
forenings krav og forslag til at rette op på nogle 
af de kritiske forhold, der afdækkes.

Læs notatet ”Coronakrisens konsekvenser for socialt ud-
satte – hvordan sikrer man en kvalificeret indsats og vender 
situationen offensivt” på socialraadgiverne.dk/fag-og-debat

Ytringsfrihed

KOMMUNER RETTER OP

Både Esbjerg Kommune og Aalborg 
Kommune har for nyligt ændret interne 
retningslinjer for de ansattes ret til at ytre 
sig offentligt om arbejdspladsen. 
Kommunerne har begge tilkendegivet 
over for ombudsmanden, at retnings-
linjerne tidligere ikke var på linje med 
reglerne om offentligt ansattes ytrings-
frihed, og at de nu har rettet op på sagen. 
De tidligere retningslinjer angav blandt 
andet, at illoyale udtalelser kunne få 
ansættelsesretlige konsekvenser.

Corona

HOTLINE I SOCIAL-
STYRELSEN 
Ny hotline skal vejlede kom-
muner, sociale tilbud og 
organisationer om, hvordan 
sundhedsmyndighedernes 
anbefalinger håndteres på 
socialområdet under coro-
nakrisen.
Hotlinen er oprettet af Social-
styrelsen i regi af VISO og kan 
kontaktes på 
tlf. 72 42 40 00.

Hæder

INDSTIL TIL TINE 
BRYLD PRISEN
Har du en kollega, som du 
synes skal hædres med Tine 
Bryld Prisen? Prisen gives til 
en person, et projekt eller en 
organisation, der har markeret 
sig med en særlig indsats for 
socialt udsatte mennesker i 
Danmark. Indstillingsfristen er 
den 7. august.

Læs mere på tinebryldprisen.dk

Guide

FOREBYG UNGES 
HJEMLØSHED
Unge hjemløse lever i høj grad 
som sofasovere, og deres 
hjemløshed er ikke altid synlig. 
Socialstyrelsen har udgivet en 
guide med en ny systematik og 
nye redskaber til opsporing og 
forebyggelse af unges hjem-
løshed. 

Guiden er målrettet fagper-
soner, som møder unge i deres 
daglige arbejde.

Formålet med guiden er at 
skabe øget viden og et fælles 
sprog om risikofaktorer for 
hjemløshed hos unge og at 
styrke en fælles systematisk 
tilgang på tværs af forvaltnin-
ger, fagområder og aktører.

Download ” Opsporingsguiden 
– opsporing af unge i risiko for 
 hjemløshed” på socialstyrelsen.dk

Nødpladser

KRISECENTRE RAMT  
AF CORONAPRES

Udbruddet af coronavirus i Danmark - og 
den delvise nedlukning af samfundet - har 
medført et ekstra stort pres på landets krise-
centre, hvor flere kvinder henvender sig for 
at få hjælp. Derfor er regeringen med støtte 
fra SF, Enhedslisten, Radikale og Alternativet 
blevet enige om at oprette 55 nødpladser 
på krisecentrene. De ekstra pladser, som er 
fordelt over hele landet, finansieres med 11 
millioner kroner. Midlerne fremrykkes fra 
finansloven for 2020.

Kilde dr/nyheder

SOCIALT NYT Af redaktionen

1717
På under et døgn har 1717 personer med 
sundhedsfaglig baggrund meldt sig til 
”coronajobbank” i Region Midtjylland. 
De stiller sig til rådighed som assistance 
på hospitaler og sociale tilbud i forbin-
delse med coronakrisen.

Kilde: Jyllands-Posten.dk

Den anden dag var Lukman på besøg hos 
DRC Dansk Flygtningehjælp. Han havde taget 
en lækker lagkage med.

Som 14-årig flygtede Lukman fra Etiopien, 
hvor han havde siddet fængslet og været 
udsat for tortur. I 2016 nåede han Danmark. 
Alene. 

På Sortemosevej i Aarhus fandt han et sted at 
høre til og nogle voksne, der lyttede. 

Sortemosevej er et bosted for drenge 
og piger i aldersgruppen 13-23 år med 
etnisk minoritetsbaggrund og behov for 
omfattende støtte i hverdagen. Det drives af 
Integrationsnet i DRC Dansk Flygntingehjælp.

Anledningen til besøget og lagkagen var, at 
det nu er tre år siden, at Lukman flyttede ind 
på Sortemosevej. 

I dag er han godt på vej videre i livet. Han bor 
i sin egen lejlighed, og han er i gang med en 
videregående uddannelse, noget Lukman 
tilskriver tiden og trygheden på Sortemosevej.

Lige nu er der ledige pladser på DRC 
Dansk Flygtningehjælps bosteder, så 
andre unge kan få samme muligheder 
som Lukman. 

Kontakt pædagogisk leder Jesper Hundborg 
på e-mail jesper.hundborg@drc.ngo eller 
telefon 28 99 52 92 for at høre mere.

Tak for kage

Resterne  
af kagen

Lukman

www.integrationsnet.dk
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De unge er typisk  
meget stressede,  
og de kan reagere  
ved at spise glasskår,  
barberblade og  
skære i sig.
Marlene Sandgaard, socialrådgiver og afdelingsleder på Nødebogård
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CV

Marlene Sandgaard
47 år  
Humlebæk

2019
Afdelingsleder på  
Nødebogård

2014
Socialrådgiver på  
Nødebogård 

2010
Familierådgivningen  
i Helsingør

2009
Socialrådgiver på 
ledighedsydelsessager i 
Fredensborg Kommune



Vi ser yngre og yngre unge med 
skizofreni-diagnoser, angst, vold-
som OCD, og kravafvisende adfærd, 
hvor for eksempel bare det at gå 
i bad, trække vejret i et rum med 
andre eller at spise bliver uover-
stigeligt. De unge er typisk meget 
stressede, og de kan blandt andet 
reagere ved at spise glasskår og 
barberblade og skære sig. 

For mange nederlag
Generelt er de unge, vi får hen-
vist, blevet mærkbart dårligere. 
De har været mange steder, før 
de kommer til os, måske også en 
periode med isolation derhjemme. 
Kommunerne har i en periode 
trukket foranstaltningerne hjem, 
og måske har deres tilbud ikke væ-
ret tilstrækkeligt specialiserede. 
Tidligere fik vi ofte børnene og de 
unge, efter at de måske kun havde 
været i et enkelt andet tilbud, hvor 
de ikke havde nået at få for mange 
nederlag. 

Som noget nyt har vi oprettet to 
pladser, der er delvist lukkede. Det 
er til en særlig målgruppe af unge, 
som har udadreagerende adfærd, er 
meget selvskadende og selvmords-
truede. Vi vil gerne prøve at skabe 
et miljø, hvor de kan blive trygge, 
stabiliserede og afskærmet for sti-
muli – og hvor der ikke er mulighed 
for at løbe ud på motorvejen eller 

ned til toget for at forsøge at begå 
selvmord. Den målgruppe er svær 
at placere og bliver lige nu blandt 
andet anbragt på sikrede institutio-
ner, hvor de er sammen med krimi-
nelle og unge med diagnoser med 
udadrettet adfærd, hvilket ikke er 
det bedste selskab for dem – og de 
får ikke nødvendigvis behandling 
på en sikret institution.

Traumatiserede forældre
Jeg har i en del år arbejdet med 
anbringelsessager i kommunen, og 
jeg havde en drøm om at være en 
del af og se resultatet af de længere 
processer. Få mulighed for at se et 
barn, der får det bedre, som kan 
skabe relationer og begynde i skole. 

Her har jeg også forældresam-
taler, og det er så vigtigt, at deres 
perspektiv også er med. 

Forældrene er meget ofte trau-
matiserede af et langt, hårdt forløb 
med et barn, der måske også har 
været voldelig mod søskende. Jeg 
oplever, at mange forældre har stå-
et alt for alene og uden et relevant 
behandlingstilbud. Og forældrene 
har måske undladt at stille krav til 
den unge, fordi de oplever, at det er 
det eneste, der kan lindre den un-
ges tilstand her og nu. Min vurde-
ring er, at 80 procent af forældrene 
har brug for hjælp til at bearbejde 
det, de har været igennem. 

L
IGE NU ER hverdagen præget 
af COVID19. Der er konstant 
nye ting at forholde sig til. Vi 

møder generelt stor forståelse hos 
forældrene, men der er selvfølgelig 
enkelte forældre, der har det svært 
med, at de ikke må besøge deres 
barn på afdelingerne på grund af 
smittefare. 

Og de unge ængstes af det. Vi 
taler selvfølgelig med dem, og vi 
styrer, hvad de eksempelvis ser 
på TV i fællesrummet, men vi kan 
ikke kontrollere, hvad de ser på 
telefonen. 

Coronakrisen har 
udfordret vores 
unge. Nogle af 
dem har stærke 
OCD-symptomer 
med bakterie-
frygt, hvor de 
næsten ikke tør 
trække vejret 
sammen med 
andre.

”Vi ser flere unge, der er massivt  
behandlingskrævende”
Hun møder unge, der er selvskadende 
og selvmordstruede. Nogle i en grad, 
så der er blevet oprettet to delvist 
lukkede pladser på den regionale 
 behandlingsinstitution Nødebogård. 
Her er socialrådgiver Marlene  
Sandgaard afdelingsleder.
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Fortalt til Mette Mørk 
Foto: Lisbeth Holten
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Hvis du vil i gang med at skabe en 
sundere digital hverdag, så er første 
skridt at opnå en større bevidsthed 
om dine egne vaner. Her er en 
guide – også til en ”digital  
trafikkultur” på arbejdspladsen.

Af Tina Juul Rasmussen

SÅDAN BLIVER DU BEVIDST OM DINE ONLINE-VANER

DERFOR BLIVER DU  
ONLINE-AFHÆNGIG

Lav aftaler om digital  
adfærd på arbejdspladsen

SMARTPHONEN ER SOM en pakkeka-
lender i december: Forventningen om, 
hvad der er i dagens pakke, får mange 
børn til at vågne tidligt hver eneste 
morgen. Men det er ikke indholdet, 
som ændrer deres adfærd - det er 
indpakningen. Det er nemlig her, at hele 
forventningen gemmer sig. Var der ikke 
papir om pakkerne, var de næppe lige så 
spændende. 

Din smartphone i lommen er på mange 
måder som en moderne pakkekalender 
for voksne, åben døgnet rundt, 365 dage 
om året – en digital ”running sushi”, hvor 
vi kan snacke løs af alt det, som smager 
godt og med spændt forventning åbne 
app efter app. 

Det er et vaneloop, vi ikke kan slippe ud 
af, fordi smartphonen konstant trigger 
de seks primærfølelser, som størstedel-
en af al menneskelig adfærd drives af: 
Frygt, glæde, social afvisning eller accept, 
forventning og skuffelse. Vanen starter, 
når notifikationerne igen og igen hiver 
dig ind på Facebook, YouTube osv. – og 
problemerne opstår, når du ikke længere 
kan lade være. 

Kilde: Imran Rashid, speciallæge  
og forfatter

Lederen skal gå forrest og invitere til dialog om at få 
etableret en ”digital trafikkultur” for den online-adfærd, 
I ønsker, hvor I bliver enige om, hvordan I kører, hvor 
stærkt, i højre eller venstre side. For eksempel:
• Har I telefonen med til møder?
• Hvornår tjekker og svarer I på mails?
• Hvilke problemer oplever I i jeres  

digitale adfærd?
• Ønsker I en anden adfærd  

– og hvordan? 
• Hvilke strukturelle og kulturelle  

indsatser skal der til? 

Kilde: ”Sunde Vaner – skabt med vilje” af Imran Rashid, FADL’s 
Forlag, 2020
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GUIDEN Digital sundhed Har du tips, tricks eller metoder, som kan gøre livet bedre for kolleger eller 
borgere? Så kontakt redaktionen på guide@socialraadgiverne.dk og del dem.

http://guide@socialraadgiverne.dk


→

SÅDAN BLIVER DU BEVIDST OM DINE ONLINE-VANER

10 
GODE RÅD

om bevidst brug af smartphonen

Smid telefonen ud 
af soveværelset – 

og køb et vækkeur 
i stedet. Skærmen 

forstyrrer søvn  
og sex.

1

Slå notifikationer  
fra – undtagen  

vigtige  
opkald. 

4

Fjern  
batteri-ikonet  
– det stresser 

 bare!

7

Læg telefonen helt 
væk, når du  

arbejder, holder 
møder eller er 

sammen med andre 
mennesker.

2

Fjern alle apps, som 
stjæler din op-

mærksomhed, fra 
startskærmen.

5

Prioriter  
konsekvent, hvem 
som skal have ad-
gang til din hjerne, 
hvornår, hvorfor og 

ad hvilke kanaler.

8

Brug  
’forstyr-ikke- 

funktionen' så ofte 
som muligt.

3

Fjern farver  
fra skærmen,  
og skru ned  

for lyset.

6

Vær fuldt bevidst 
om, hvornår du  

bruger telefonen 
– og hvornår den 

bruger dig. 

9

Husk, at når du  
tænder for  

skærmen, risikerer  
du at slukke for 

nærværet.

10

Kilde: ”Sluk. Kunsten at overleve i en digital verden” af Imran Rashid (2017)
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”JEG SENDER E-MAIL på skæve tidspunkter af 
døgnet. Men jeg forventer ikke, at du læser dem og 
svarer på de samme skæve tidspunkter”. 

Sådan kan en chef skrive i sin e-mail-signatur for at 
vise medarbejderne, at blot fordi man har mulighed 
for at være online 24/7, er det ikke en forventning el-
ler et krav, at man også er det. Og det er ifølge læge og 
forfatter Imran Rashid en rigtig god idé. Det vender 
vi tilbage til. 

Smartphonen er vores mentale epicenter
Først skal vi se nærmere på afsættet for, at en chef 
skriver sådan i en e-mail. Det handler om vores 
online-adfærd og især den, som finder sted på vores 
smartphone. For den er ifølge Imran Rashid blevet til 
fjernbetjeningen til en altomfavnende portal i vores 
liv. 

– Den er epicentret i dit liv, selv om den jo bare er 
en lille, firkantet ting. Det er her, du tjekker din puls, 
hvordan du har det, hvordan dem, du kender, har det 
og så videre. 

Vi har, mener han, flyttet hamsterhjulet ind i vores 
hoved – arbejdet er for eksempel blevet en mental 
tilstand, hvor vi jagter mål og resultater, som andre 
typisk har sat op for os. 

– Den digitale verden er på en måde en rationel 
blender for hele vores menneskelighed – alt, hvad der 
burde tage tid i den virkelige verden, gør du i stedet 
via en glasskærm. Du kan når som helst håndtere 
din familie og venskaber gennem ”relationsmana-
gement-apps” og spise følelsesbolsjer pakket ind i 
digitalt forventningspapir on demand. Men denne 

Mennesket er ikke designet til at være online 24 timer i  
døgnet. Men især vores smartphone er blevet til et digitalt  
universalværktøj, hvor vi kan få alle følelser og behov dækket,  
og det har hjernen svært ved at sige nej til. Derfor kræver det 
regler og strukturer at lade være. 

VI HAR FLYTTET  
HAMSTERHJULET  
IND I VORES HOVED

acceleration fjerner friktionen mellem og fordybel-
sen i mennesker. 

For enden af den udvikling, påpeger Imran Rashid, 
ligger stress og mistrivsel, fordi din hjerne jo blot er 
et begrænset, fejlcastet arbejdsredskab, som ikke kan 
følge med i en digitalt accelererende verden. 

– Vi skal også være super opmærksomme på, at 
kerneydelsen mellem mennesker ikke bare bliver en 
fortyndet tech-udgave. Særligt hvis du arbejder med 
mennesker, som har brug for hjælp, så skal de kunne 
mærke dig. 

Og så er vi tilbage til chefens e-mail-signatur. 
– Mennesket er ikke bygget til de vilkår, som er på 

de fleste arbejdspladser, hvor hensynet til produkti-
vitet eller profit vejer tungest. Derfor skal arbejds-
pladsen tydeliggøre, at man ikke arbejder 24/7, bare 
fordi man kan. Og det er ikke nok at sige: ”I kan jo 
bare lade være”. Der skal være tydelige regler og 
strukturer. 

Imran Rashid 
er speciallæge i 
almen medicin, 
forfatter og 
ekspert i digital 
sundhed. Han 
mener, at millioner 
af mennesker 
verden over er ved 
at udvikle usunde 
digitale vaner på 
grund af syste-
matisk, digital 
manipulation fra 
tech-giganter.
Imran Rashid har 
skrevet flere bøger 
om forholdet mel-
lem mennesker og 
teknologi særligt 
med fokus på be-
hovet for at være 
bevidst – både 
online og offline.

Den digitale verden er på en måde  
en  rationel blender for hele vores 
menneske lighed – alt, hvad der burde 
tage tid i den virkelige verden, gør  
du i stedet via en glasskærm.
Imran Rashid, speciallæge og forfatter
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Af Tina Juul Rasmussen

GUIDEN Digital sundhed
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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

PÅ ØRNEHØJ BETRAGTES HVER BEBOER 
ELLER STU-ELEV SOM ET UNIKT MENNESKE, 

DER HAR KRAV PÅ EN LØSNING TILPASSET 
LIGE PRÆCIS DE BEHOV, DEN ENKELTE HAR

RING PÅ 5531 2500 ELLER
LÆS MERE PÅ ORNEHOJ.DK

Ørnehøj er et helheds orienteret botilbud med 
undervisning, arbejds- og botræning til borgere 
med særlige behov.

Botilbud og STU
Vi tilbyder et helhedspædagogisk tilbud med 
botilbud efter SEL § 107 og § 66.1.5 til unge, der 
samtidig visiteres til en STU uddannelse.
Vi har plads til 16 unge, der alle har eget værelse 
og eget wc/bad. Nogle værelser har også facilite-
ter til fysisk handicappede med lifte mm.
STU’en foregår bl.a. i vores nye værkstedscenter 
lige ved siden af botilbuddet.

PS: Vi samarbejder med Stubbekøbing Efterskole, så 
det vil være muligt at få et sammenhængende forløb på 
mindst 5 år i Stubbekøbing, hvis kontinuitet er afgørende.

Marianne og Jørgen Sulkjær,
forstanderpar

Tlf. 5444 1705
www.livogjob.dk
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Siden kontanthjælps-
reformen 2013 har 
der været større 
fokus på de udsatte 
unge under 25 i 
jobcentrene. Hvad er 
der særligt ved den 
gruppe?
Dem, vi har kigget 
på, er unge uden 
uddannelse, der ikke 
har været i job i et år. 
Noget af det særlige 
er, at den gruppe unge 
dukker tidligt op på 
jobcentret - allerede 
som 18-19-årige. De er 
svære at få i arbejde, 
i uddannelse og i det 
hele taget svære at 
motivere. Jobcentrene 
oplever, at de kommer 
med ”noget” i bagagen.

I skriver i rapporten, 
at de udsatte unge 
kan være svære at 
udpege før teenage-
årene. Hvorfor?
Vi har prøvet rent 
statistik at udsøge dem 
i data, og vi kan se, at 
deres forældre også i 
mindre grad er i job 
og i mindre grad har 
en uddannelse. Men 
forældrenes baggrund 
er ikke nok til at forud-
sige, hvordan det går 
børnene. En stor del 
får jo en uddannelse, 
selv om forældrene 
ikke har en, og en stor 
del får et job, selv om 
forældrene ikke har. Så 
hvis man skal udpege 
de udsatte, så skal vi op 
i teenageårene, før der 
er en stor nok gruppe 
til, at man kan se dem. 
Og flere risikofaktorer 
har betydning: Det er 
for eksempel, at de kla-
rer sig dårligt i skolen, 
at de får en psykiatrisk 
diagnose, eller hvis de 
for eksempel ikke har 
haft fritidsjob, inden 
de fylder 18 år.

Undersøgelsen be-
står af et litteratur-
studie, en analyse 
af indsatser - og 
interview fra seks 
kommuner. Hvad er 
de vigtigste fund?
Det nye er, at hvis 
man skal finde frem 
til gruppen, så er det i 
folkeskolen og i tiden 
fra folkeskolen og 
frem til det 18. år, der 
har betydning. Vi ved 
jo eksempelvis først 
efter endt eksamen i 9. 
klasse, om personen 
fik gennemført. Vi 
har også set på flyt-
temønstrene, og der 
finder vi, at de unge 
udsatte ikke flytter sig 
så meget. De bliver i 
højere grad boende i de 
byer, de er opvokset i. 
Så selv om der antals-
mæssigt er flere unge 
i og omkring de større 
byer, så er andelen af 
udsatte unge større i 
nogle af kommunerne 
i yderområderne. De 
ressourcesvage bliver 
boende, og de ressour-
cestærke unge flytter 
væk. Det giver en 
skævvridning kommu-
nerne imellem.

Endelig var det tyde-
ligt i de interviews, vi 
lavede med jobcentre-
ne i seks kommuner, at 
der ligger en vanskelig 
opgave i at arbejde med 
de unges motivation. 

Hvis jeg arbejder med 
netop denne gruppe 
i et jobcenter - hvad 
kan jeg så bruge jeres 
undersøgelse til? 
Det er tydeligt, at der 
er behov for tættere 
samarbejde på tværs 
af jobcenter, socialfor-
valtning og folkeskole. 
Fravær og dårlige test-
resultater kan være 
tegn på, at der skal en 
indsats til. Det tvær-
faglige arbejde foregår 
i nogle kommuner, 
mens andre ikke gør 
meget af det.

BLÅ BOG

Iben Bolvig
er registerforsker 
med erfaring 
inden for beskæf-
tigelsesområdet 
samt social- og 
sundhedsområ-
det. Hun arbejder 
primært med 
effektmålinger, 
cost-benefit- 
analyser og effek-
tivitetsanalyse.

De mest udsatte unge er svære at spotte  
tidligt, og social baggrund betyder mindre,  
end man har troet. Det viser en kortlægning, 
som seniorforsker Iben Bolvig fra VIVE har  
været projektleder på.

”Behov for tættere samarbejde mellem  
jobcenter, socialforvaltning og folkeskole”

Af Mette Mørk

FORSKEREN Det er VIVE og Pluss Leaderships, der har lavet en kortlægning af udsatte unge. Læs rapporten 
”Unge uden job og uddannelse – hvor mange, hvorfra, hvorhen og hvorfor?” på vive.dk
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KARRIERETELEFONEN
Har du brug for hjælp til personlig afklaring 
og udvikling af dit jobforløb som  
socialrådgiver? 

Ring til DS’ Karrieretelefon. Du får en halv 
times coaching af en erfaren konsulent fra 
DS. Hensigten er at give støtte til og udfordre 
dine egne tanker om din jobmæssige fremtid. 

Åben mandage kl.15-18  
på telefon 33 93 30 00

Læs mere på socialraadgiverne.dk/karrieretelefon.

”Behov for tættere samarbejde mellem  
jobcenter, socialforvaltning og folkeskole”

Martin Sørensen er ikke kunde 
i et forsikringsselskab. Han er 
medlem af et forsikringsfælles-
skab, hvor vi er sammen om at 
sikre hinanden. Som medlem har 
Martin trofast bidraget til fælles-
skabet i 21 år. Derfor er han en af 
de mange, som i december fik del 
i de over 114.000.000 kr., vi  
udbetalte i loyalitetsrabat til  
vores medlemmer sidste år.

Vil du også være en del af forsik-
ringsfællesskabet, så læs mere på 
bauta.dk

Vi nøjes ikke med  
at takke loyale  
medlemmer. 
Vi giver dem  
penge tilbage.

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

loyalitet_185x123mm.indd   1loyalitet_185x123mm.indd   1 26-03-2020   14:33:3026-03-2020   14:33:30



MINISTRE PRÆSENTERES FOR  
SOCIALRÅDGIVERNES VIRKELIGHED

Af Lærke Øland Frederiksen
Foto: Lisbeth Holten

Lige inden coronavirusset lukkede Danmark  
ned, nåede Dansk Socialrådgiverforenings  
formand, Mads Bilstrup, og næstformand,  
Ditte Brøndum, at overrække en bog med  
socialrådgivernes fortællinger om deres  
arbejdsmiljø til  beskæftigelsesminister  
Peter Hummelgaard (S) og socialminister  
Astrid Krag (S).
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#TID TIL SOCIALT ARBEJDE Arbejdsmiljø



MINISTRE PRÆSENTERES FOR  
SOCIALRÅDGIVERNES VIRKELIGHED

B
ogen ”Socialrådgivernes fortællinger fra hverdagen” 
er fyldt med hjerteskærende historier om socialråd-
givere, der vågner badet i sved om natten og skriver 
e-mails til sig selv om ting, de har glemt i deres sager, 

og om udsatte borgere, der ikke får den hjælp, de har brug for 
og krav på, fordi socialrådgiverne står i urimelige dilemmaer, 
hvor de skal vælge, hvem de skal nå at hjælpe.

De konkrete eksempler fra socialrådgivernes virkelighed 
er uvurderlige, når Dansk Socialrådgiverforenings for-
mandskab skal påvirke politikerne til at sikre bedre rammer 
for socialrådgivernes arbejdsliv og det sociale arbejde, 
fortæller næstformand Ditte Brøndum.

– Vores medlemmer har været enormt dygtige til at sætte 
ord på deres oplevelser, og de ord kan bare sige noget helt an-
det, end tal kan. Det er jo først, når beslutningstagerne bliver 

berørt følelsesmæssigt, at alvoren går op for dem, siger hun.
Den 309 sider lange bog er det fysiske resultat af kampagnen 
Tid til socialt arbejde, som har kørt siden efteråret. Her har 
flere hundrede socialrådgivere indsendt såkaldte ’under-
retninger’ om deres arbejdsmiljø. Det er disse fortællinger, 
der er samlet i bogen, sammen med Dansk Socialrådgiver-
forenings anbefalinger til, hvordan politikerne kan sikre 
ordentlige rammer for socialrådgivernes arbejde (se boks 
side 25)

Glæder sig til at læse bogen
På mødet med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard 
fik han ud over bogen også vist en film med en af de social-
rådgivere, der har bidraget til bogen.

– Den viser med al tydelighed sammenhængen mellem at 

S O C I A L R Å D G I V E R E N  0 4  2 0 17

Bag om historien
Efter at en undersøgelse viste, at hver tredje 
socialrådgiver er stresset, lancerede Dansk 
Socialrådgiverforening i efteråret kampagnen 
Tid til socialt arbejde for at sætte fokus på 
socialrådgivernes arbejdsmiljø.

Som et led i kampagnen har flere hundrede 
socialrådgivere indsendt såkaldte ’underret-
ninger’ om deres arbejdsmiljø. Deres fortæl-
linger er samlet i bogen ”Socialrådgivernes 
fortællinger fra hverdagen” sammen med 
Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger 
til, hvordan politikerne kan sikre ordentlige 
rammer for socialrådgivernes arbejde.

Læs bogen på www.tidtilsocialtarbejde.dk



opleve, at man har nok tid, og at kunne give borgerne 
en ordentlig sagsbehandling. Jeg tror, at vi i meget høj 
grad deler ambitionen om, at den enkelte sagsbehand-
ler skal have færre sager, sagde han.

Peter Hummelgaard refererede til flere undersø-
gelser, der viser, at færre sager har en stor betydning 
i forhold til at få ledige videre og i beskæftigelse. 

– Hvis det også kan være med til at skabe et bedre 
arbejdsmiljø for socialrådgiverne, så er der jo mange 
problemer, der er løst på én gang. I skal have tak for 
at bringe denne viden videre. Det vil jeg glæde mig 
rigtig meget til at læse, sagde han.

– Videoen gør et 
stort indtryk på mig, 
især pointen med, 
at vi  bliver nødt til 
at  kunne hjælpe 
 børnene tidligere,  
det er bare så rigtigt, 
sagde Astrid Krag. 

Også socialminister Astrid Krag takkede for bogen, 
som hun ville læse i sin påskeferie.

– Det er jo ikke hyggelig godnatlæsning. Videoen 
gør et stort indtryk på mig, især pointen med, at vi 
bliver nødt til at kunne hjælpe børnene tidligere, det 
er bare så rigtigt. Det har menneskeligt en meget høj 
pris, og det har også samfundsøkonomisk en meget 
høj pris, når problemerne får lov til at vokse sig store, 
før vi handler. Der er ingen tvivl om, at vi skal handle 
tidligere, sagde hun og uddybede:

– Børnene skal have den hjælp, de er berettiget til, 
og vi ved for eksempel, at der alt for ofte ikke bliver 
afholdt de lovpligtige børnesamtaler. Derfor er jeg 
også lydhør overfor, at socialrådgiverne oplever, at 
arbejdspresset er for stort til at nå hele vejen rundt 
om det enkelte barns situation, for eksempel i forhold 
til at få fulgt ordentligt op med børnene. Vi må ikke 
tabe børn på gulvet på den måde.

Ministeren havde også et bud på, hvordan hun vil 
sikre tilstrækkelige ressourcer til, at socialrådgiver-
ne kan hjælpe de udsatte børn og unge, der har brug 
for det og krav på det. Hun henviste til regeringens 
første økonomiaftale med kommunerne og finanslo-
ven.

 – Vi har prioriteret velfærden, og det har vi tænkt 
os at blive ved med. For det andet skal vi se på, om 

Vi har brug for at hæve  
blikket fra, at man selv  
går rundt med ondt i maven 
over sit arbejde, til at det 
her er noget, som vi kan 
løfte i fællesskab..
Ditte Brøndum, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening
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love og regler ikke er blevet for komplicerede med 
for mange detaljerede proceskrav. Her har vi politi-
kere et stort ansvar for ikke at lave en ny regel, hver 
gang en enkeltsag rammer medierne. Det er lettere 
sagt end gjort at rydde op i komplicerede regler, der 
skaber bureaukrati og fjerner mulighederne for at 
fokusere på det vigtigste: nemlig relationerne. Men 
det er en bunden opgave at gøre noget ved det.

Og i forhold til, hvordan Astrid Krag vil bruge 
socialrådgivernes underretninger i arbejdet med den 
nye Barnets Lov, hvor regeringen forventer at have et 
udspil klar i løbet af i år, sagde hun:

– Med anbringelsesreformen og Barnets Lov vil vi 
sætte børnene først i lovgivningen. På den måde vil 
vi sikre, at børnene altid bliver hørt og altid vil være 
udgangspunkt for de beslutninger, der bliver truffet 
om deres liv og hverdag. Intentionen er at vende 
lovgivningen om, så den tid socialrådgiverne bruger 
på det enkelte barns sag, bliver brugt rigtigt; med 
udgangspunkt i barnets perspektiv.

Det umulige valg
I en af de fortællinger, der er fremhævet i bogen, 
gennemgår en socialrådgiver sin arbejdsdag, hvor 
hun efter dagens møder og telefonsamtaler har tid 
til at lave en eller to henvisninger til støtte. Hun må 
lave en benhård prioritering mellem de syv meget 
alvorlige sager, der ligger på hendes bord.

Netop den fortælling har gjort et stort indtryk på 
mange og har blandt andet været bragt i en artikel i 
Berlingske.

– Den giver et meget stærkt billede af, hvad det 
egentlig er, vi socialrådgivere står over for. Det ved vi 
jo godt selv, men det ved omverdenen ikke, forklarer 
Ditte Brøndum. Da hun første gang selv læste den for-
tælling, var hendes reaktion, at ”nå ja, sådan er det jo”.

– Jeg kunne godt genkende det fra min tid i en fa-
milieafdeling, hvor jeg også selv blev sygemeldt med 
stress. Men når jeg har vist den fortælling til andre, 
bliver de meget overraskede over, at det er sådan, 
vores virkelighed ser ud, siger hun.

Når man går med tingene selv, kan man komme til 
at betragte urimelige forhold som normale, og netop 
derfor er det så vigtigt, at socialrådgiverne begynder 
at tale højt om deres arbejdsforhold, mener Ditte 
Brøndum.

– Vi har brug for at hæve blikket fra, at man selv 
går rundt med ondt i maven over sit arbejde, til at det 
her er noget, som vi kan løfte i fællesskab, pointerer 
hun.

Dansk Socialrådgiverforening har videregivet 
socialrådgivernes fortællinger til beskæftigelsesmi-
nisteren og socialministeren i anonymiseret form. 

Det har været nødvendigt at love anonymitet for at 
få så mange socialrådgivere som muligt til at bidrage 
med deres historier.

– Anonymiteten giver os det bedste billede af, 
hvordan det ser ud bredt set. Og så kan det være med 
til at løfte det til et samfundsproblem, fordi det ikke 
bliver et spørgsmål om den enkelte leders ansvar 
for den konkrete situation, men en diskussion om 
de overordnede rammer for vores arbejde, forklarer 
Ditte Brøndum.

Stiller sig i skudlinjen
Det har dog været nødvendigt at bede enkelte so-
cialrådgivere stille sig frem med navn og billede 
for at fortælle deres historier. Til møderne med de 
to ministre blev der nemlig vist en video med en 
socialrådgiver, der fortalte sin historie. En af dem 
er Kaya Deveci, der har arbejdet inden for børne- og 
familieområdet i to forskellige kommuner igennem 
syv år og blandt andet også været arbejdsmiljøre-
præsentant.

– Jeg har valgt at stille op, fordi jeg synes, at det er 
et super vigtigt område. De her børn fortjener den 
hjælp, de har brug for, og det er frustrerende at sidde 
der og gerne ville hjælpe og så ikke få lov til at gøre 
det ordentligt, forklarer hun.
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DOKUMENTATION:

Klart budskab til politikerne
I forbindelse med overrækkelsen af bogen, blev der 
vist en video, hvor socialrådgiver Kaya Deveci blandt 
andet sagde:

Vi løber rigtig hurtigt hele tiden og gør,  
hvad vi kan, men vi oplever på daglig basis,  
hvordan vi sidder med børn og unge, som  
har et rigtig stort behov for vores hjælp,  
men vi kan ikke nå ud til dem, for vi har ikke tiden  
til det.”
Kaya Deveci, socialrådgiver med erfaring fra børne- og familieområdet i flere forskellige kommuner

Har du en idé til et tema, vi skal tage op på redaktionen,  
så kontakt redaktionen@socialraadgiverne.dk



Filmen med Kaya Deveci blev vist til socialminister 
Astrid Krag.

– Det er mit håb ved at stille mig i skudlinjen, at der 
så kommer en forbedring af vores arbejdsvilkår. Jeg 
håber, at Astrid Krag får lavet om på nogle forhold på 
landsplan, får sikret bedre rammer igennem lovgiv-
ning og tilførsel af økonomiske ressourcer, så børne-
ne kan få den hjælp, de har brug for og krav på ifølge 
lovgivningen, siger hun.

Efterlyser færre krav
De meget restriktive krav til administrationen af 
børnesagerne har til formål at garantere børnenes 
retssikkerhed, men alligevel er det ikke lykkedes at 
skabe en ensrettet sagsbehandling på tværs af kom-
munerne. Kaya Deveci håber, at socialministeren 
vil se på, om man kan frigive noget tid til det reelle 
sociale arbejde ved at fjerne nogle af kravene, uden at 
det går ud over retssikkerheden.

– Der har været flere forsøg, der afdækker mu-
ligheden for at stille færre krav til registrering, for 
eksempel om der er brug for en decideret børnefaglig 
undersøgelse i sin nuværende form. Mange kommu-
ner har på egen hånd forsøgt at gøre noget. Men det 

er ikke tilstrækkeligt. Der er behov for, at socialmi-
nisteren skaber nogle mere overordnede ændringer, 
siger Kaya Deveci. 

Brug bogen lokalt
Nu er socialrådgivernes fortællinger overrakt til de 
ministre, der har det overordnede ansvar for de om-
råder, som socialrådgiverne arbejder indenfor. Men 
det slutter ikke her, understreger Ditte Brøndum.

– Når verden på et tidspunkt normaliserer sig efter 
coronakrisen, vil vi selvfølgelig arbejde videre med at 
gøre arbejdsgiverne opmærksomme på problemerne 
med arbejdsmiljøet. Og så håber jeg, at rigtig mange 
socialrådgivere vil bruge bogen lokalt som løftestang, 
når de diskuterer arbejdsmiljø med deres ledere, 
embedsværket og lokalpolitikerne, siger hun og 
henviser til hjemmesiden www.tidtilsocialtarbejde.
dk, hvor bogen ligger digitalt.

Sideløbende med kampagnen Tid til socialt arbej-
de hjælper Dansk Socialrådgiverforening hver dag 
mange socialrådgivere og mange arbejdspladser med 
konkrete forbedringer af deres arbejdsmiljø.

– Her vil vi rigtig gerne tidligere ind og være med 
til at forebygge problemerne i stedet for, at fagfor-
eningen først er dem, man ringer til, når det hele 
brænder, siger Ditte Brøndum.

Derfor er næste skridt i Dansk Socialrådgiver-
forenings indsats for at forbedre socialrådgivernes 
arbejdsmiljø et pilotprojekt med 13 arbejdspladser, 
der får nogle værktøjer til at forebygge og løse ar-
bejdsmiljøproblemer i fællesskab på arbejdspladsen.

– Vi har bedt tillidsrepræsentanterne, arbejdsmil-
jørepræsentanterne og lederne være prøvekaniner. 
De skal sammen med kollegaerne spille et spil, hvor 
de får undersøgt, hvordan det ser ud på arbejds-
pladsen, og hvad de har behov for at arbejde med. 
Herefter får de nogle konkrete redskaber, som de kan 
bruge til at løse problemerne, fortæller Ditte Brøn-
dum. 

– Jeg tror, at vi i meget 
høj grad deler  
ambitionen om, at 
den enkelte sags-
behandler skal have 
færre sager, sagde 
Peter Hummelgaard 
til DS' formand og 
næstformand under 
mødet i ministeriet.

– Jeg er lydhør 
 overfor, at social-
rådgiverne oplever, 
at arbejdspresset 
er for stort til at nå 
hele  vejen rundt om 
det enkelte barns 
 situation, sagde 
social- og indenrigs-
ministeren. 
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UNDERRETNING

Dygtighed lig med rettidighed

Jobbet holder op med at være meningsfuldt, idet 
man ikke kan sætte fagligheden i spil og være en 
troværdig fagperson overfor borgerne. Dygtighed 
bliver målt på at være rettidig ift. at sætte flueben i 
de elektroniske journaler. Så er indholdet af notatet 
i mindre grad vigtigt.
”Socialrådgivernes fortællinger fra hverdagen”, Dansk Socialrådgiverforening, 2020

UNDERRETNING

Dokumentation  
eller hjælp

Jeg kan ikke overholde tidsfrister, 
har ikke tid til at følge lovgivningen 
og dokumentere det, jeg egentlig 
bør. Jeg må ligesom vælge: Vil jeg 
dokumentere og skrive notater, 
eller vil jeg hjælpe mine borgere vi-
dere. Jeg er bekymret, har svært 
ved at falde til ro efter arbejdet. 
Jeg sover uroligt om natten og 
spekulerer meget.
”Socialrådgivernes fortællinger fra hverdagen”,  
Dansk Socialrådgiverforening, 2020
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Download bogen ”Socialrådgivernes fortællinger 
fra hverdagen” på www.tidtilsocialtarbejde.dk



TIDSLINJE

#TID TIL SOCIALT ARBEJDE

Foto: Palle Peter Skov

Efter en undersøgelse viste, at hver tredje socialrådgiver 
er stresset, lancerede Dansk Socialrådgiverforening i 
efteråret kampagnen Tid til socialt arbejde for at sætte 
fokus på socialrådgivernes arbejdsmiljø.
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30. OKTOBER
Kampagnen Tid til socialt arbejde skydes i 
gang på fagfestivalen Socialrådgiverdage 
2019.

12. NOVEMBER
Over hundrede arbejdspladser 
tager fællesfoto med skilte, hvor 
socialrådgiverne har skrevet,  
hvad de savner tid til.

6. JANUAR
E-mail, hvor Dansk 
Socialrådgiver-
forening opfordrer 
medlemmerne til at 
skrive ind med gode 
historier om deres 
arbejdsmiljø.

19. NOVEMBER
Socialrådgiverlegenden  
Hanne Reintoft bakker  
op om kampagnen.

31. OKTOBER
E-mail til alle medlemmer af Dansk 
Socialrådgiverforening med en op-
fordring til at gå med i kampagnen.

9. DECEMBER
E-mail med et julehjerte-klippeark 
med arbejdsmiljøkampagnens slogan:  
Tid til socialt arbejde.

14. NOVEMBER
Medlemmerne modtager 
en e-mail med opfordring 
til at skrive en ’under-
retning’ om deres eget 
arbejdsmiljø.



TIDSLINJE
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Foto: Lisbeth Holten

Foto: Lisbeth Holten
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20. JANUAR
E-mail med opfor-
dring til at prioritere, 
hvilke arbejdsmiljø-
problemer der skal 
løses først.

30. JANUAR
Flere underretninger bliver gengivet  
i et debatindlæg i A4 arbejdsmiljø.

9. MARTS
Mads Bilstrup og Ditte Brøndum overrækker 
bogen ”Socialrådgivernes fortællinger fra hver-
dagen” til beskæftigelsesminister  
Peter Hummelgaard (S).

20. JANUAR
Flere af socialrådgivernes  
underretninger bliver gengivet  
i en artikel i Berlingske.

21. JANUAR
På baggrund af artiklen i Berlingske 
foreslår Enhedslisten et loft over 
sager pr. socialrådgiver. Det hilser 
DS velkomment.

2. MARTS
Bogen ’Socialrådgivernes  
fortællinger fra hverdagen’ udkommer.

6. MARTS
Dansk Socialrådgiverforenings formand Mads Bilstrup 
og næstformand Ditte Brøndum overrækker bogen 
”Socialrådgivernes fortællinger fra hverdagen” til  
socialminister Astrid Krag (S).



”Socialrådgiverens fortællinger fra hverdagen” er 
en tiltrængt dokumentation af de strukturelle uhyr-
ligheder, medarbejdere i det offentlige ofte udsættes 
for, når de forsøger at gøre livet mindre surt for de 
udsatte. 

Bogen er ikke søndagslæsning, men den burde 
være pligtlæsning, dels for de politikere, der sætter 
rammerne og arbejdsbetingelserne, men også for de 
ledere og embedsmænd, der forsøger at male et for-
vrænget og lyserødt billede af et område, hvor stør-
steparten af medarbejderne ikke mener, at de kan 
løse deres arbejde på en faglig og forsvarlig måde. Og 
hvor lederne af hensyn til organisationens eksekve-
ring af sager ofte ikke ser helheden og nuancerne i de 
problematikker, der fører til psykiske belastninger 
hos socialrådgiverne. 

”Socialrådgiverens fortællinger fra hverdagen” er, 
som titlen klart indikerer, fortællinger om den hver-
dag, socialrådgivere slås med på godt og ondt. Der er 
mange fortællinger, men de viser entydigt, at social-
rådgivere primært slås med tre ting: Tid til borgeren, 
tid til faglighed og tid til grundighed. Som også er 
bogens gennemgående temaer. 

Uden filter
Med socialrådgivernes egne stemmer fortælles der 
konkret og uden filter, hvad netop mangel på tid til 
borgeren, til faglighed og til grundighed gør ved 
medarbejderne, sagen og borgeren. 

I det sociale arbejde hedder det, at ”vi skal sætte 
borgeren først”, men det drukner ofte i evindelige 

bureaukratiske administrative opgaver, som en 
socialrådgiver udtrykker det i sin fortælling.

I den seneste undersøgelse, ” Arbejdsmiljø og 
Helbred” 2018 fra Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø, må vi endnu engang konstatere, at 
det ikke er lykkedes at få skruet arbejdstempoet ned 
for mange medarbejdere. Og det på trods af, at netop 
tidspres gennem de seneste 25 år har stået øverst på 
listen over årsager til stress og andre psykiske konse-
kvenser.

I en tid med bæredygtige perspektiver, også på 
arbejdsmiljøet, bliver det med denne bog også helt 
klart, at vi ikke længerne kun må se socialrådgivere 
som instrumentelt interessante. De er ikke bare 
medarbejdere, der er sat i verden for at håndtere 
”sager” og helst så hurtigt og så mange som muligt. 
Vi må væk fra det mekaniske og se socialrådgiverne 
som etisk interessante. Ganske enkelt, fordi de gør 
en afgørende og væsentlig forskel for de udsatte. Det 
er det kvalitative i det, socialrådgiveren leverer, den 
udsatte borger har brug for. Og det kræver tid.

Anstødssten til ændringer
Det er netop det, som gør denne bog så interessant 
og ikke mindst brugbar. For ud fra devisen; gør det 
modsatte af det, som beskrives, læs så også de forslag 
som Dansk Socialrådgiverforening kommer med 
efter hvert afsnit. Blandt andet, at kommunerne poli-
tisk skal fastsætte antallet af sager, at arbejdsgiverne 
anerkender og udviser tillid til socialrådgivernes 
faglighed, og at Folketinget sikrer kommunerne en 

Af Thomas Milsted 

BOGANMELDELSE

AT VÆRE SOCIALRÅDGIVER 
ER IKKE FOR SARTE SJÆLE
Bogen bør være pligtlæsning for politikere, ledere og embedsmænd.  
Sådan skriver stressekspert Thomas Milsted i sin anmeldelse af 
”Socialrådgivernes fortællinger fra hverdagen”.

BLÅ BOG

Thomas Milsted
Stressekspert

Foredragsholder 
og forfatter til en 
række bøger om 
stress. 

Læser sideløben-
de med sin fore-
dragsvirksomhed 
til socialrådgiver 
på den netbasere-
de uddannelse på 
UCL i Odense.
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solid økonomi og forpligter dem til at investere i det 
sociale arbejde. 

Men også for den lokale arbejdsmiljørepræsentant 
eller tillidsrepræsentant er der meget at hente, for 
de mange fortællinger bør tjene til diskussioner 
om, hvordan man kan arbejde med det tidspres, som 
plager så mange socialrådgivere. Tiden er nemlig 
ikke neutral, men repræsenterer et miljø i sig selv og 
må derfor tematiseres eller adresseres. Tvinges vi til 
at gå på kompromis med vores faglighed, tvinges vi 

oftest også til at gå på kompromis med de værdier og 
den etik, der følger med fagligheden.

Og vi må ikke glemme, at vores faglighed ofte er 
med til at højne kvaliteten af det, vi leverer, og det 
kan jo i sagens natur have fatale konsekvenser for de 
mennesker, vi servicerer, hvis fagligheden drukner i 
tidspres. Lige præcis den problematik kan denne bog 
være med til at belyse og samtidig være anstødssten 
til, at vi kan begynde at arbejde på at ændre. 

Det kan have fatale  
konsekvenser for de  
mennesker, vi servicerer, 
hvis fagligheden drukner  
i tidspres.
Thomas Milsted, stressekspert

BOGANMELDELSE

AT VÆRE SOCIALRÅDGIVER 
ER IKKE FOR SARTE SJÆLE

Forslag til forbedringer

TID TIL BORGEREN

Dansk Socialrådgiverforening foreslår at:
• Folketinget sikrer en værdig sagsbehandling, og at socialrådgiverne har tid til 

borgeren.

• Kommunerne fastsætter antallet af sager pr. socialrådgiver med udgangs-
punkt i DS’ vejledende sagstal.

• Borgerne får ret til én fast sagsbehandler eller myndighedsperson.

TID TIL FAGLIGHEDEN

Dansk Socialrådgiverforening foreslår at:
• Politikerne afskaffer unødvendig kontrol og dokumentation, så fagligheden 

får mere plads.

• Arbejdsgiverne anerkender og udviser tillid til socialrådgivernes faglighed.

• Socialrådgiverne får ret til efteruddannelse og supervision.

TID TIL GRUNDIGHED

Dansk Socialrådgiverforening foreslår at:
• Folketinget sikrer kommunerne en solid økonomi og forpligter dem til at 

investere i det sociale arbejde.

• Kommunerne sikrer forhold, der tiltrækker og fastholder socialrådgivere på 
arbejdspladsen.

• Arbejdsgiverne sikrer oplæring af nyuddannede og faglig sparring med kolleger.

Kilde: ”Socialrådgivernes fortællinger fra hverdagen”, Dansk Socialrådgiverforening, 2020

Ditte Brøndum og Mads Bilstrup præsenterede nogle af DS’ forslag til forbedringer 
for beskæftigelsesministeren.

Dansk Socialrådgiverforening foreslår en række  
initiativer, som skal være med til at forbedre  
socialrådgivernes arbejdsmiljø.
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SOCIALRÅDGIVERNE  
KNOKLER VIDERE

Ditte Brøndum  
Næstformand i Dansk  
Socialrådgiverforening

Mads Bilstrup  
Formand for Dansk  
Socialrådgiverforening

NORMALT vågner Danmark 
op, når det bliver forår. Men 
i denne tid er alt forandret. 
Eller næsten alt. Vi trækker 
os hjem til os selv og holder 
afstand til hinanden for at vise 
ansvar, solidaritet og sam-
fundssind. 

Men selv om det hverdags-
liv, vi kender, er sat på pause, 
så knokler socialrådgiverne 
videre. Mange af jer er sendt 
hjem og arbejder hjemmefra, 
og andre arbejder i kritiske 
funktioner. 

I har taget et kæmpe ansvar 
og har handlet hurtigt for 
at sikre, at borgerne får den 
nødvendige hjælp også i en 
krise, der har udviklet sig fra 
dag til dag med nye retnings-
linjer fra regering og arbejds-
givere. Jeg er dybt imponeret 
over jer og den fleksibilitet, I 
udviser. 

I Dansk Socialrådgiverfor-
ening følger vi udviklingen 
tæt. Vi forventer, at den i 
skrivende stund uholdbare 
situation, hvor der mangler 
tests og værnemidler snarest 
bringes i orden. Hvis I ar-
bejder i kritiske funktioner, 

skal I selvfølgelig testes, når I 
har symptomer, så I kan få de 
relevante værnemidler. Vi skal 
sikre, at I ikke bliver smittet 
og smitter videre til borgere 
og kolleger – og dermed sætter 
både jeres eget og andres hel-
bred på spil. 

Hvis man skal sige noget 
godt om den ekstreme situati-
on, vi befinder os i, så er det, 
at vi alle har testet nye måder 
at være sammen på. Lige 
som I ude i praksis har været 
kreative og taget teknologiske 
løsninger i brug for at sikre 
hjælpen til udsatte borgere, 

har vi som fagforening prøvet 
kræfter med nye former for 
dialog. Vi har blandt andet 
diskuteret autorisation med 
jer på videomøder, og vi har 
holdt webinarer for faggrup-
perne.

Nu har vi udsigt til en trin-
vis genåbning af Danmark. 
Vi ved ikke helt, hvad der 
venter os – men vi ved, at det 
varer længe, inden samfundet 
fungerer normalt igen. Dansk 
Socialrådgiverforening vil 
gøre alt for at støtte og guide 
dig igennem denne særlige 
periode - så tøv ikke med at 
kontakte os.

f
Vi har et hold på to støtte-
kontaktpersoner og to 
gadesygeplejersker, som 
kører ud med sandwich til 
dem, der ønsker det. Det 
drejer sig om omkring 35 
borgere lige for øjeblikket. 
Samtidig banker vi på 
døren, hvis det ikke for-
inden er lykkedes os at få 
telefonisk kontakt til dem. 
Bare for at sikre os, at de 
er okay. Åbner de, holder 
vi selvfølgelig god afstand, 
men på den her måde får de 
faktisk mere kontakt, end 
de plejer. 

Gitte Kromann Jacobsen  
Socialrådgiver og 
 afdelingsleder,  
DS’ facebookside

f
Alle de familier, jeg er til-
knyttet som socialrådgiver, 
har både min mail, mit tele-
fonnummer og oplysninger 
om, hvordan de ellers kan 
komme i kontakt med os 
digitalt. Vores søde recepti-
onister sidder i telefontiden 
klar ved telefonen, som de 
plejer, så vi er fortsat meget 
tilgængelige.

Linett Munk 
Socialrådgiver,  
DS’ facebookside

t
Husk at nødpasning også 
er til de socialt udsatte 
 familier – og der er plads!

Astrid Krag 
Socialminister

D
De sager, som henvises til 
Ungdomskriminalitetsnæv-
net, omhandler i overve-
jende grad sårbare børn 
og unge, der ligger langt 
fra de tidligere ministres 
forestillinger om respekt-
løse ballademagere. Særlig 
problematiske er de mange 
sager om børn med nedsat 
psykisk funktionsevne, som 
nu ender i nævnet.

Debatindlæg i Politiken 
af Mads Bilstrup, Knud 
Aarup, Kristian Würtz, 
 Verne Pedersen og 
 Johanne Schmidt-Nielsen, 
hhv. formand for Dansk 
Socialrådgiverforening, lands-
formand for Bedre Psykiatri, 
rådmand for sociale forhold, 
beskæftigelse i Aarhus Kom-
mune, forbundsnæstformand 
i Social pædagogerne og  
generalsekretær i Red Barnet.

D
Underretninger er virkelig 
vigtige for, at vi kan hjæl-
pe børn, og der er behov 
for, at man ret hurtigt får 
talt med barnet efter en 
underretning. Men når der 
er sket så stor en stigning i 
underretninger, som vi har 
set, så udgør det naturligvis 
et stort ressourcetræk på 
kommunerne.

Ditte Brøndum 
Næstformand, Dansk  
Socialrådgiverforening  
i Politiken

I har taget et kæmpe ansvar.  
Jeg er dybt imponeret over jer  
og den fleksibilitet, I udviser.

26 S O C I A L R Å D G I V E R E N  0 4  2 0

OPINION Lederen skrives på skift af: Kommentér på: 
facebook.com/dansksocialraadgiverforening

MIN MENING  
klippet fra her og der t f D n

http://facebook.com/dansksocialraadgiverforening


Der venter et  
langt sejt træk
Hvilken surrealistisk tid vi gennemlever lige nu. På me-
get kort tid har alt forandret sig til noget, vi aldrig har 
set før. I skrivende stund er mange socialrådgivere i det 
kommunale Danmark hjemsendt på grund af corona – 
på nær kolleger i beredskab og i kritiske funktioner. 

Allerede nu – efter første uge i undtagelsestilstand 
– har vi en sundhedskrise, som får massiv indflydelse 
på vores arbejdsmarked med stigende ledighed. Alene 
i denne uge har mere end 21.000 meldt sig ledige på 
landsplan – det er en firedobling i antallet af nye ledige i 
forhold til normalt. 

Vi er alle i den grad blevet mindet om, hvor vigtigt 
det er at have et stærkt sikkerhedsnet for hele sam-
fundet og for de mest udsatte, der oplever de største 
konsekvenser. For socialrådgiverne i beskæftigelses-
indsatsen venter der helt sikkert et langt sejt træk; ikke 
mindst på den anden side af krisen med at hjælpe vores 
borgere tilbage i job. 

Lige nu knokler kollegerne i vores visitationer på 
højtryk med at få startet alle de mange nye kontant-
hjælpssager op, så vores ikke-forsikrede borgere kan 
blive sikret et forsørgelsesgrundlag, når lønindtægten 
udebliver. 

En af de mest markante procentuelle stigninger i 
ledighed her i Aarhus er sket for vores unge på kon-
tanthjælp- og uddannelseshjælpsområdet, hvor vi i 
denne uge har set en stigning på næsten 500 procent 
sammenholdt med samme uge sidste år. Det er virkelig 
voldsomt; og det er barskt for alle at gå fra en virkelig-
hed med jobfremgang og vækst til en stigende arbejds-
løshed og recession. De grupper, som er dårligst rustet 
– vil også få vanskeligst ved at rejse sig igen, og det vil i 
den grad komme til at kalde på socialrådgivernes faglig-
hed i beskæftigelsesindsatsen fremover. 

TID TIL SOCIALT ARBEJDE 
– ELLER VI SIGER OP

HUNDREDVIS af underret-
ninger om socialrådgivernes 
manglende tid er nu overrakt 
personligt til to af de ansvarli-
ge ministre. Underretninger, 
der taler deres tydelige sprog 
om arbejdsbetingelser, der alt 
for mange steder er utilstræk-
kelige eller decideret uhen-
sigtsmæssige.

Det, vi ikke taler så højt 
om, er, at utilfredsheden med 
arbejdsbetingelserne udgør en 
trussel for de ansvarlige politi-
kere og arbejdsgivere på lands-
plan og især lokalt. Nemlig 
truslen om, at vi socialrådgive-
re ikke vil finde os i utilstræk-
kelige rammer og derfor siger 
op. Finder et andet arbejde. 
For nogens vedkommende helt 
forlader faget.

Udskiftningen blandt social-
rådgiverne er mange steder 
alt for høj, ikke sjældent 30 
procent på et år. Og det har 
store konsekvenser for kon-
tinuiteten, tilliden og relati-
onsdannelsen i arbejdet med 
udsatte borgere og dermed 
forebyggelse og afhjælpning af 
sociale problemer.

Familieafdelingerne i Slagel-
se og Frederiksberg er aktuel-
le eksempler, som er kommet 
i offentlighedens rampelys. 
Over kort tid er stort set 100 
procent af socialrådgiverne 
i afdelingerne skiftet ud på 
grund af utilfredshed med 
arbejdsbetingelserne. Ud-
skiftningen har medført tab af 

viden og fejl og misforståelser 
i sagsbehandlingen. Det sætter 
de ansvarlige i kommunerne i 
en slem kattepine og foran et 
kæmpe arbejde med at sikre 
rammer, der giver de nuvæ-
rende ansatte lyst til at blive.

For det er dét, de ansvarlige 
skal forstå: At tilfredse social-
rådgivere er loyale socialråd-
givere og nøglen til at sikre 

kvaliteten og borgernes tillid. 
Det skal vi blive bedre til at 
fortælle politikerne. Og der-
med også præsentere truslen 
om, at hvis ikke de anstrenger 
sig, siger vi op. Alle sammen.

Man skal ikke smide om sig 
med trusler for sjov. Og hvis 
det skal have en effekt, skal det 
gøres kollektivt: Som social-
rådgiverledere og -medarbej-
dere sammen eller i hver vores 
gruppe på arbejdspladserne. 
Derfor en opfordring til, at 
vi bliver vores magtposition 
meget mere bevidst og stiller 
kollektive krav til de ansvarli-
ge politikere og arbejdsgivere 
om en rimelig arbejdsmængde, 
et fagligt råderum, og hvad der 
ellers skal til for at sikre vores 
trivsel.

Anne Jørgensen  
Formand, Region Syd

Rasmus Balslev 
Formand, Region Øst

Trine Quist  
Formand, Region Nord

Ida Louise  
Jervidalo

Karina Rohr  
Sørensen

René  
Nielsen

Louise  
Marie Friis

Tilfredse social 
rådgivere er loyale 
og nøglen til at sikre 
kvaliteten og 
borgernes tillid.
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REGION 
Regionslederen skrives på skift af:
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PRAKSISKLUMMEN
Skrives på skift af socialrådgivere:

Fællestillids-
repræsentant, 
beskæftigelse, 
Aarhus  
Kommune

http://facebook.com/dansksocialraadgiverforening


ØSTRE LANDSRET afsagde 22. januar 2020 dom 
i den såkaldte ”Svømmepigesag”. Til trods for at 
pigen utvivlsomt havde lidt et velfærdstab, blev 
kommunen frifundet, og der var ikke grundlag 
for en godtgørelse. Landsretten lagde til grund, 
at det var en fejl, at pigen ikke fik bevilget social-
pædagogisk støtte til ledsager (Lolland Kommune 
havde ikke fulgt Ankestyrelsens afgørelse). 
Landsretten fandt imidlertid ikke grundlag for at 
fastslå, at generne for pigen havde haft et sådant 
omfang eller været af en sådan karakter, at det 
har indebåret en krænkelse af hendes selvværd 
eller omdømme. Der var derfor ikke grundlag 
for at tillægge pigen godtgørelse for tort.

Der vil normalt kun være grundlag for 
godtgørelse, hvis der er tale om meget grove og 
alvorlige krænkelser. I dommen U 2017.3272 Ø 
(”Slagelsedommen”) havde de sagsøgende børn 
(nu voksne) i barndommen været udsat for 
overgreb af seksuel, voldelig og/eller ydmygen-
de karakter, og kommunen havde ikke reageret 
på gentagne underretninger. 

Selve overgrebene var omfattet af Den Euro-
pæiske Menneskerettighedskonventions artikel 
3 (tortur, umenneskelig eller vanærende be-
handling). Slagelse Kommune ifaldt ansvar og 
skulle til hver af sagsøgerne betale 100.000 kr. 
(de havde forud indgået forlig og modtaget hver 
200.000 kr.). 

Er det muligt at få erstatning?
Hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af, 
at de sociale myndigheder har handlet erstat-
ningspådragende, er der grundlag for erstat-
ning. Retspraksis viser dog, at der skal meget 
til, før langsommelig sagsbehandling og andre 
fejl i sagsbehandlingen er erstatningspådragen-
de for en kommune.

Selv om borgere lider et økonomisk tab som føl-
ge af de sociale myndigheders svigt, er det kun 
de færreste, der har ressourcer til og mulighed 
for at gå til domstolene. Der er stort set ingen 
kommuner, der frivilligt betaler erstatning, 
selv om der er lidt et tab som følge af mangel-
fuld sagsbehandling. En betydelig del af sagerne 
ved domstolene bliver i øvrigt ført med støtte 
fra faglige organisationer m.m.

Hjælper det at klage?
I 2019 afgjorde Ankestyrelsen 26.439 klager 
over kommunernes afgørelser på social- og 
beskæftigelsesområdet. Omgørelsesprocenten 
var 33. Når en borger klager over en kommunes 
afgørelse, skal kommunen genvurdere sagen 
og rette eventuelle fejl; kun hvis kommunen 
fastholder afgørelsen, videresendes sagen til 
Ankestyrelsen. 

Omgørelsesprocenterne skal behandles af 
den enkelte kommunalbestyrelse på et møde en 
gang om året. Dette har tilsyneladende ikke haft 
den store effekt, der er kommuner, der fortsat 
har meget høje omgørelsesprocenter.

Reagerer det kommunale tilsyn (Ankesty-
relsen) overfor disse kommuner? Nej – ”Det er 
Ankestyrelsens opfattelse, at en høj omgørel-
sesprocent ved en klageinstans i en kommunes 
afgørelsessager som udgangspunkt ikke i sig 
selv er en generel ulovlig handling eller undla-
delse, som kan påtales af det kommunale tilsyn. 
En undtagelse hertil er dog den situation, hvor 
det kan påvises, at en kommune har truffet 
en generel beslutning om at anvende ulovlige 
kriterier i enkeltsager.” Det forekommer reelt 
aldrig, at en kommune eksplicit og påviseligt 
træffer en generel beslutning om at anvende 
ulovlige kriterier i enkeltsager. 

John Klausen
Professor (mso) i 
 Socialret ved AAU, Social 
Law Research Centre.
Forsker i socialforvalt-
ningsret, med særlig 
fokus på  forsørgelse  
og beskæftigelse

Søren Blæsbjerg
Studielektor i Socialret 
ved AAU, Social Law 
Research Centre.
Forsker i socialforvalt-
ningsret, med særlig 
fokus på udsatte-, han-
dicap- og ældreområdet

Trine Schultz
Professor (mso) i  
Socialret ved AAU, Social 
Law Research Centre.
Forsker i social
forvaltningsret, med 
særlig fokus på børne 
og ungeområdet

Hvad sker der, når de sociale myndigheder svigter  
– bliver borgeren kompenseret for myndighedernes fejl?

Når de sociale myndigheder svigter

Hovedkonklusioner
Borgerens retssikkerhed
Hver tredje sag på social- og beskæf-
tigelsesområdet bliver omgjort. Der 
er begået så væsentlige fejl, at en 
tredjedel af afgørelserne er forkerte 
eller ugyldige. På børnehandicap-
området er det over halvdelen af 
sagerne, og problemet er stigende. 
Det er relevant at spørge: 
Bliver der gjort tilstrækkeligt for at 
undgå, at de sociale myndigheder 
svigter i form af forkerte afgørelser 
og tilsidesættelse af grundlæggende 
retssikkerhedsgarantier? 
Har vi i dag et system, der er i stand 
til at sikre, at borgeren får oprejsning 
i form af godtgørelse eller erstatning, 
når de sociale myndigheder svigter?
Er medarbejderne i kommunerne, 
herunder socialrådgiverne, de 
kommunale ledere og politikerne i 
kommunalbestyrelserne i stand til at 
sikre borgernes retssikkerhed på det 
sociale område?

Hvis der opstår den særlige situ-
ation, at en overordnet giver en 
ordre, hvor det er klart, at den er i 
strid med loven, så har den under-
ordnede embedsmand, herunder 
socialrådgiveren, pligt til at sige fra 
og må ikke følge ordren.  

Omgørelsesprocenten er andelen 
af realitetsbehandlede klagesager, 
hvor afgørelsen enten er direkte 
forkert eller behæftet med så 
væsentlig retlige mangler, at 
den er ugyldig. Derudover er der 
mange sager med formelle fejl, der 
ikke har påvirket afgørelsen - de 
medfører alene kritik og tæller 
ikke med i omgørelsesprocenten.
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EVNEN TIL AT UNDRE  
SIG KONSTRUKTIVT

Der er nu sket en vis fordø-
jelse af statsminister Mette 
Frederiksens (S) usædvanli-
ge nytårstale om de udsatte 
børn og unge og vores 
behandling af dem - med til-
føjelsen om, at der er behov 
for flere tvangsfjernelser og 
flere tvangsadoptioner. 

Lad mig sparke nogle 
helt banale forvaltningser-
faringer fra 40 år på feltet 
ind i debatten. En af dem er, 
at indsigt i en families og et 
barns situation handler om 
viden og fordøjelse af denne 
viden. Og ikke om opbyg-
ning af kæmpe undersøgel-
ser på 75 til 100 sider, som 
det sker i nogle af de børne-
faglige undersøgelser efter 
Servicelovens paragraf 50. 

Ofte er der ikke tid til 
hjemmebesøg – de udsatte 
familier skal møde op i for-
valtningen. Tankegangen er, 
at vi skal være effektive, og 
at socialrådgiverne ikke skal 
sovses ind i kaffe og blødt 
brød på borgernes hjemme-
bane. Forståelsen af hjem-
mebesøg som en guldgrube 
af viden om den udsatte bor-
gers unikke historie er gået 
mere eller mindre tabt.

Og det nådige skøn har 
trange kår. Man kan rejse 
spørgsmålet, om det er 
muligt i forvaltningsregi at 

hjælpe udsatte familier og 
deres børn gennem kølig, 
afmålt, effektiv og neutral 
sagsbehandling? Hvor 
målet er, at alle formalia skal 
overholdes. Og hvor dem, 
der ikke kan møde op med 
de nødvendige oplysninger, 
ikke kan hjælpes. Heller ikke 
selv om det er oplagt, at 
de har brug for hjælp – for 
eksempel til briller eller 
lægeordineret medicin til 
børnene. 

Frem for ny lovgivning, 
er der brug for øjne, der 
kan se, og sanser, der 
kan fornemme og forstå 
mennesket, ikke bare som 
juridisk objekt, men som 
et unikt medmenneske i 
vanskeligheder. Der er brug 

for socialrådgivere og andre 
fagpersoner, der har evnen 
til konstruktivt at undre 
sig. Og som kan omsætte 
denne undren til kreative og 
hjælpsomme handlinger – 
selvfølgelig under rimelige 
og realistiske arbejdsvilkår. 

Der er med andre ord 
brug for et langt sejt udvik-
lings-og uddannelsespro-
jekt, som kan genskabe hele 
den menneskelige tilgang til 
det sociale arbejde. 

Men dét sagde Mette 
Frederiksen ikke noget om i 
sin nytårstale.

Af Jørgen Breindahl
Socialrådgiver, seniormedlem. 
Bestyrer af digital social brevkasse under  
Børnesagens Fællesråd og er også bisidder.

Frem for ny lovgivning, er der brug for  
øjne, der kan se, og sanser, der kan  
fornemme og forstå mennesket.

Deadline for læserbreve til nr. 06/20  
er 4. maj klokken 9.00
Maks 1900 anslag inkl. mellemrum

Læs mere om, hvordan du siger  
fra over for ulovlig praksis på  
socialraadgiverne.dk/ytringsfrihed

Omgørelsesprocenter  
– social- og beskæftigelse
Kun et fåtal af de afgørelser, kom-
munerne træffer, bliver påklaget og 
også kun et fåtal af de forkerte og 
fejlbehæftede sager. Som følge af 
kommunens forpligtelse til genvur-
dering er der grund til at antage, 
at der er lige så mange forkerte og 
fejlbehæftede afgørelser blandt 
de sager, der ikke bliver påklaget. 
Ankestyrelsen har gennemført et 
stort antal praksisundersøgelser af 
kommunale afgørelser, der ikke har 
været påklaget. Undersøgelserne vi-
ser generelt fejlprocenter på niveau 
med klagesagerne.

Omgørelsesprocenter  
– børnehandicap
Der er store forskelle mellem de 
enkelte lovområder og de enkelte 
kommuner. En række kommuner 
har omgørelsesprocenter langt over 
gennemsnittet og eksempelvis på 
børnehandicapområdet langt over 
51 %.
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DEBAT Du kan maile til 
redaktionen@socialraadgiverne.dk.

DERFOR ER 
VORES SKØN 
SÅ VIGTIGT
Under coronakrisen er børns 
skolegang blevet erstattet af 
video- og hjemmeundervisning, 
og for de yngste står den på 
pasning hjemmefra. Rammerne 
for familierne er vidt forskellige. 
Udearbejdende forældre kontra 
hjemmearbejdende. Enlige 
forældre kontra forældrepar. 
Familier med og uden netværk. 
Børn uden diagnoser kontra 
med diagnoser.
Jeg har haft mange bekymrede 
forældre og samarbejdspartne-
re i røret. Hvordan trives famili-
erne uden hverdagens struktur? 
Det kræver, at jeg kan hitte rede 
i kompleksiteten, anerkende 
familiernes nye ståsted og vej-
lede dem videre i den fastlåste 
situation, som vi alle står i. Coro-
nakrisen understreger, hvorfor 
vide rammer for vores faglige 
skøn er så afsindigt vigtig.

MIT ARGUMENT
Har du et skarpt argument  
på max. 700 anslag inkl. 
mellemrum, så skriv til os på  
argument@socialraadgiverne.dk

Charlotte Vindeløv
Skole- og dagtilbudssocialrådgi-
ver, Horsens Kommune. Medlem 
af Dansk Socialrådgiverforenings 
hovedbestyrelse.

mailto:redaktionen%40socialraadgiverne.dk.?subject=
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Af Anders Bruun Jonassen, 
Forsker, Rockwool Fondens 
Forskningsenhed

Mindre aktivering for kontanthjælpsmodtagere 
havde ingen målbar effekt på deres beskæftigelse
Det havde ingen eller ringe betydning for kontanthjælpsmodtageres senere 
beskæftigelse, at der i 2011 blev skåret ned for aktiveringsindsatsen.  
Det viser et nyt studie fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

gruppe, hvor potentielle incita-
mentsbarrierer i forhold til be-
skæftigelse kan forventes at være 
størst.

Aktivering kan potentielt påvir-
ke andelen, der forlader kontant-
hjælp, ved at reducere barrierer 
for beskæftigelse. Herudover kan 
alene kravet om aktivering tænkes 
at påvirke beskæftigelse. Således 
kan et øget aktiveringsomfang 
potentielt øge motivationen til at 
undgå aktivering, og dermed øge 
andelen, der forlader kontant-
hjælp. 

Ændrede refusionsregler
Rockwool Fondens Forskningsen-
hed har set på den potentielle effekt 
af at justere omfanget af aktive-
ring af kontanthjælpsmodtagere 
i forbindelse refusionsreformen 
i 2011, der medførte en markant 
reduktion af aktiveringsindsatsen. 
Resultaterne peger på en – i bedste 
fald – meget begrænset effekt af 
selve omfanget af aktivering. 

Således førte reduktionen i akti-
veringsomfanget ikke til målbare 
ændringer i andelen af personer, 
der forlod kontanthjælpssystemet. 
Nedjusteringen af aktiveringen af 
kontanthjælpsmodtagere havde alt-
så ingen, eller kun ringe, betydning 
for, om den ledige efterfølgende 
kommer i arbejde. 

Indtil januar 2011 modtog kom-
munerne refusion for 30 procent 

af forsørgelsesudgiften, hvis en 
kontanthjælpsmodtager deltog i et 
aktivt tilbud. Med Refusionsrefor-
men i 2011 bortfaldt kommunernes 
mulighed for at modtage refusion 
fra staten for ’Vejledning og opkva-
lificering’[1]. ’Vejledning og opkva-
lificering’ er det hyppigst anvendte 
aktive tilbud og dækker typisk over 
korte vejlednings- og afklarings-
forløb.

Færre aktiveres
Baggrunden for de ændrede refu-
sionsregler var blandt andet en 
formodning om, at kommunerne i 
for høj grad anvendte ’Vejledning 
og opkvalificering’ for at reducere 
udgifterne til forsørgelse frem for 
hensynet til, om indsatsen gavnede 
den lediges beskæftigelsesmulighe-
der [2]. Som det fremgår af figur 1.a, 
skete der omkring 2011 et brat fald 
i andelen af kontanthjælpsmodta-
gere, der aktiveredes, som følge af 
kommunernes markant mindre 
brug af ’Vejledning og opkvalifice-
ring’.

Såfremt aktiveringsomfanget 
umiddelbart før 2011 bidrog til at 
øge beskæftigelsen, skulle man, i 
takt med det lavere aktiveringsom-
fang, forvente et fald i andelen, 
der forlader kontanthjælp, umid-
delbart efter januar 2011. Det er 
imidlertid ikke tilfældet. Som det 
fremgår af figur 1.b., er der ingen 
brat ændring i andelen, der forla-

SÆRLIGT SIDEN 1994 har indsat-
ser til at sikre kvalifikationer og 
motivation hos ledige udgjort en 
hjørnesten i den danske arbejds-
markedspolitik. Selv om det er 
uvist, hvor meget den omfattende 
aktivering faktisk har påvirket 
beskæftigelsen, anses den aktive 
arbejdsmarkedspolitik ofte som en 
central komponent i nedbringelsen 
af 1990’ernes relativt høje ledig-
hedsniveau. 

Kendskabet til virkningen af de 
tilbudte indsatser er imidlertid 
begrænset. Det gælder særligt for 
gruppen af kontanthjælpsmodta-
gere, der samtidigt kan forventes 
at have de største behov for as-
sistance til at (gen-) indtræde på 
arbejdsmarkedet. Det er også den 
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BEGRÆNSET EFFEKT AF  
REFUSIONSREFORMEN FRA 2011

ned for intensiteten af aktivering af 
kontanthjælpsmodtagere i form af 
for eksempel ’Vejledning og opkva-
lificering’, har således tilsyneladen-
de ingen eller kun ringe selvstæn-
dig betydning for, om den ledige 
efterfølgende kommer i arbejde.

Dette resultat er i overensstem-
melse med konklusionerne fra 

eksperimentet ”Alle i gang”, der 
indebar et øget aktiveringsomfang 
for nogle kontanthjælpsmodtagere, 
uden målbar forbedring i beskæf-
tigelsen sammenlignet med en 
kontrolgruppe [3].

Således synes effektiviteten af 
den aktive beskæftigelsesindsats - i 
højere grad end omfanget af indsat-
ser - at måtte afhænge af indholdet 
af indsatserne – det vil sige afhæn-
ge af, i hvor høj grad indsatserne 
adresserer kontanthjælpsmodta-
gernes individuelle barrierer for 
beskæftigelse, og er i stand til at 
reducere dem.

Mindre aktivering for kontanthjælpsmodtagere 
havde ingen målbar effekt på deres beskæftigelse

der kontanthjælp omkring tids-
punktet, hvor andelen i aktivering 
falder.

Faldet i andelen af aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere svarede 
til en reduktion på omkring 5.000 
deltagere ugentligt, hvilket dog 
ikke fordelte sig ligeligt på tværs af 
kommunerne. Kontanthjælpsmod-
tagere i de kommuner, der havde 
den højeste aktiveringsindsats 
før reformen, oplevede generelt 
de mest markante fald i aktive-
ringsomfanget.

Figur 2.a viser andelen af akti-
verede i kommuner henholdsvis 
med og uden en tydelig reaktion 
på de ændrede refusionsregler. 
Figur 2.b viser udviklingen i an-
delen, der forlader kontanthjælp i 
kommuner med en tydelig reaktion 
på refusionsreformen, når der 
korrigeres for andelen, der for-
lader kontanthjælp i kommuner 
uden en tydelig reaktion. Som det 
fremgår af figuren, gav det lavere 
aktiveringsomfang ikke anledning 
til, at nævneværdigt færre forlod 
kontanthjælp omkring ændringen i 
aktiveringsomfanget.

Indhold frem for omfang
Resultaterne fra undersøgelsen af 
reformen i 2011 peger på, at et højt 
aktiveringsomfang ikke i sig selv er 
afgørende for andelen, der forlader 
kontanthjælp. Om der i beskæftigel-
sesindsatsen bliver skruet op eller 

Effektiviteten af den aktive 
beskæftigelses indsats 
synes at afhænge af,  
i hvor høj grad  indsatserne 
 adresserer kontanthjælps
modtagernes individuelle 
barrierer for beskæftigelse
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Noter
1. Efter reformen var refusionen for øvrige aktive tilbud på 20 procent af forsørgelsesudgiften.
2. Arbejdsmarkedsstyrelsen (2010). ”En ny og effektiv refusionsmodel”,  

Arbejdsmarkedsstyrelsen, november 2010
3. Rosholm & Svarer (2009). ”Kvantitativ evaluering af Alle i Gang”,  

Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009. 

Figuren dækker kontanthjælpsmodtagere i alderen 30-54 år 
(danske statsborgere). Figur 1.a (sæsonkorrigeret) viser den 
ugentlige andel af kontanthjælpsmodtagere, der aktiveres, 
samt andelen, der aktiveres i hhv. ’Vejledning og opkvalifi-
cering’ og i anden aktivering. Figur 1.b viser andelen, der ikke 
modtager kontanthjælp efter hhv. 1, 3 og 6 måneder.

Note: Figuren dækker kontanthjælpsmodtagere i alderen 
30-54 år (danske statsborgere). Figur 2.b viser udviklingen i 
andelen, der efter 1, 3 og 6 måneder har forladt kontanthjælp 
i kommuner med en tydelig ændring i andelen, der aktiveres 
(rød kurve i figur 2.a), når der korrigeres for udviklingen i 
disse andele i kommuner uden en tydelig ændring i andelen, 
der aktiveres (sort kurve i figur 2.a).
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Figur 1. Andel i aktivering samt andel, 
der forlader kontanthjælp
Figur 1.a Aktivering
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Figur 1.b Forlader kontanthjælp
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Figur 2. Andel i aktivering, samt forskel 
i andel, der forlader kontanthjælp i kom-
muner med og uden tydelig reaktion på reform
Figur 2.a Aktivering
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NÅR GAVEN VED AT FÅ  
ET BARN BLIVER TIL EN  
UOVERKOMMELIG OPGAVE
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Livet med et  udviklingshæmmet 
barn er fyldt med svære dilemmaer, 
vanskelige følelser, tabubelagte  
tanker og systempres. Det ved 
socialrådgiver Camilla Grann 
alt om. Hun har arbejdet inden 
for handicapområdet siden 
2003, i 2008 fik hun selv en 
 udviklingshæmmet datter.  
Nu har hun skrevet en bog for  
både familier og professionelle  
om emnet.



un havde længe tænkt, at der 
manglede en bog med svar på nogle af de uendelig 
mange spørgsmål, der melder sig, når man som for-
ælder pludselig står med et udviklingshæmmet barn. 
En bog, der kunne få forældre til at føle sig mindre 
alene og samtidig give professionelle – som hendes 
egen faggruppe – både faktuel viden og indblik i de 
mange udfordringer og overvejelser, familier med 
udviklingshæmmede børn sidder med. 

Derfor kastede Camilla Grann sig ud i at skrive en 
håndbog for familier og professionelle om ”Livet med 
et udviklingshæmmet barn”, som bogens titel lyder. 

– Der er skrevet mange bøger om autisme og 
ADHD, men der findes ikke rigtig noget om udvik-
lingshæmning. Samtidig tænkte jeg, at med mine både 
personlige og faglige erfaringer på området kunne 
jeg bidrage med relevant viden. Derfor satte jeg mig 
for at skrive en, fortæller Camilla Grann. 

Hun har 17 års erfaring som socialrådgiver inden 
for handicapområdet. De første syv år inden for 
myndighedsområdet, og de seneste 10 år som familie-
plejekonsulent i Aarhus Kommune, hvor hun arbej-
der med plejefamilier og aflastning for børn med 
handicap. 

Derudover har den 42-årige Camilla Grann ef-
teruddannet sig som supervisor og psykoterapeut 
MPF, hvor hun i privat regi tilbyder samtaler inden 
for terapi, vejledning og sparring samt foredrag for 
forældre til børn med handicap. 

Datter med genfejl
I 2008 fik hun selv en datter født med en unik genfejl, 
der medfører psykomotorisk retardering. I dag er 
datteren 12 år med en udviklingsalder på to år. Der-
udover har Camilla Grann en normalt udviklet datter 
på otte år. 

– Så jeg kender til lovgivning og regler. Til udfor-
dringer på familieniveau, voksenniveau og børneni-
veau – både fra mit job og privat. Og jeg har de svære 
følelser og dilemmaer som for eksempel tilknytning, 
aflastning og søskendeproblematikken helt inde på 
livet.

Bogen er tænkt som et samlet billede af, hvordan 
livet ser ud med udviklingshæmning som en del af 
hverdagen, og så kan den bruges som et opslags-
værk. 

– Jeg oplever, at mange forældre, der får et udvik-
lingshæmmet barn, befinder sig i krisetilstand og 
i en uoverkommelig hverdag, og midt i det skal de 
nærmest opfinde den dybe tallerken for at kunne 
navigere rundt i handicapjunglen. Håbet er, at min 
bog kan vise dem vejen og hjælpe dem med at finde 
fred med det familieliv, de får som handicapfamilie, 
siger Camilla Grann.  

Ingen familier er ens 
Bogen er ikke Camilla Granns egen private beretning, 
men en håndbog, hvor faglige emner som kromoso-
mer, syndromer, regler, rettigheder og funktions-
niveau formidles letforståeligt side om side med 
menneskenære emner som tilknytning, tabuer, sorg, 
opdragelse, søvn, handicapidentitet og familiedyna-
mik. Der er masser af praktiske informationer om 
merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler, 
relevante foreninger mv. 

Derudover indeholder bogen flere skabeloner og 
gode ideer til alt fra samtaler med det udviklings-
hæmmede barn og søskende – til breve til forældre 
i børnehaven – og hvilke informationer, der gerne 
skal med, når der for eksempel søges om ekstra 
ressourcer og målgruppevurderes i den kommunale 
forvaltning. 

Samtidig er stort set alle emner krydret med citater 
fra 22 deltagende forældre med forskellige perspekti-
ver på det at leve med et udviklingshæmmet barn. 

NÅR GAVEN VED AT FÅ  
ET BARN BLIVER TIL EN  
UOVERKOMMELIG OPGAVE
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Af Dorthe Kirkgaard Nielsen

INTERVIEW Børn med handicap Tal på udviklingshæmning
Omkring en halv procent af børnene i en fødselsår-
gang – 300-400 børn årligt – fødes med udviklings-
hæmning i så svær en grad, at livslang støtte og 
omsorg er nødvendig. 
Mange af dem har tillægsdiagnoser i form af for 
eksempel epilepsi, autisme, spasticitet, syns-, 
bevæge- eller hørehandicap.

Kilde: ”Livet med et udviklingshæmmet barn. Håndbog 
for familier og professionelle”.



– For mig har det været vigtigt at lave en bog, som 
ikke bare er en subjektiv beskrivelse fra min side, 
men en nuanceret og afbalanceret bog, som mange 
kan spejle sig i, forklarer Camilla Grann. 

– Med bogen vil jeg gerne videregive et budskab 
om, at ikke to handicapfamilier har ens problemer, 
ressourcer og behov, men også et budskab om, at alle 
familier med et udviklingshæmmet barn har mulig-
hed for at få en god tilværelse, men de har også selv et 
ansvar for at få et godt liv. 

– Barnets handicap og det, der følger med, kan 
sagtens komme til at fylde alt, hvis man giver det lov. 
Men det er vigtigt at finde en balance, hvor man pas-
ser på hinanden som familie, og hvor man finder til-
bage til de tanker, ønsker, håb og drømme, som gjorde 
sig gældende, før handicap blev en del af hverdagen, 
siger Camilla Grann.

En uoverkommelig opgave 
For hende selv som mor til et udviklingshæmmet 
barn har nogle af de største udfordringer været dels 
de mange følelsesmæssige ting så som angst, sorg, 
afmagt, forfærdelse og opgivelse. 

– Når man bliver forældre til et udviklingshæmmet 
barn, bliver det liv, man havde glædet sig til og fan-
taseret om, til et liv fyldt med hospitalsindlæggelser 
og uforudsigelighed, og gaven ved at få et barn bliver 
på et splitsekund til en uoverkommelig opgave. Så 
der er en masse følelsesmæssige ting, man skal have 
på plads, og så er det rigtig svært at nå til den erken-

Det er vigtigt at finde en balance, hvor 
man passer på hinanden som familie,  
og hvor man finder tilbage til de tanker, 
ønsker, håb og drømme, som gjorde  
sig gældende, før handicap blev en del  
af hverdagen
Camilla Grann, socialrådgiver og mor til barn med udviklingshæmning

delse, at man har brug for hjælp, fortæller Camilla 
Grann.

Derudover har det overrasket hende, hvor meget 
man selv skal være opsøgende for at få den hjælp, 
man er berettiget til. 

– Jeg er super heldig, for via mit job ved jeg, hvad 
der er af tilbud, men hvad med alle de andre? Det kan 
være rigtig svært at bede om hjælp, hvis man ikke 
ved, hvad man skal spørge om, og man ikke har nogen 
fornemmelse af mulighederne.

– Samtidig oplevede vi, at alt det vi søgte om, ind-
til vores datter var otte til ni år, fik vi nærmest pr. 
automatik afslag på. Om det var til merudgifter til 
medicin, noget fysioterapi eller flere aflastningsdøgn. 
Først når vi havde været helt oppe at ringe, fik vi det 
bevilget. 

Systempres 
En anden udfordring er den nærmest uoverskuelige 
koordinering omkring datteren. 

– Vi har 18 samarbejdspartnere, og det er helt van-
vittigt, hvad der skal koordineres og huskes omkring 
bestilling af transport, medicin, specialsyede vin-
terstøvler, tjek på nyreafdeling, synsafdeling og alt 
muligt andet. Det har virkelig overrasket mig. 

– Mange forældre oplever et systempres. Et pres, 
der følger med, når man er afhængig af hjælp fra det 
offentlige. Ud over den anseelige mængde tid, der 
bruges på at ringe, skrive og udfylde blanketter, skal 
man retfærdiggøre, dokumentere og forklare sine 
behov i alle ender og kanter. Så samarbejdet med det 
offentlige kan meget nemt komme til at føles som et 
ekstra pres – oveni det at have et barn med handicap, 
fortæller Camilla Grann. 

Fra normal til optimal 
Camilla Granns ærinde med bogen er på ingen måde 
at lange ud efter socialrådgivere i de kommunale 
forvaltninger, men hun håber, at bogen kan være med 
til at nuancere synet på handicapfamilier.

– Der findes ingen skabeloner eller autopilot i 
forhold til familier med udviklingshæmmede børn, 
og jeg håber, at bogen kan være med til at nuancere 
handicapsynet og være med til, at socialrådgivere får 
mere blik og forståelse for barnets og forældrenes 
forudsætninger i den enkelte familie. At der skabes 
en bevægelse væk fra det normale og i stedet fokuse-
res på det optimale for det enkelte barn og den enkel-
te familie.

– Udviklingshæmning bliver aldrig normalt, men 
hvad er optimalt? Almindelig opdragelse hjælper 
ikke en døjt, og det nytter ofte ikke noget at stræbe 
efter normalen.
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INTERVIEW Børn med handicap OM BOGEN
”Livet med et udviklingshæmmet barn. 
Håndbog for familier og professionelle” 
udkom på forlaget Pressto, 2019.  
Bogen er på 300 sider og koster 299 kroner. 



I Camilla Granns egen familie har datteren store 
vanskeligheder med at sove, og da hun var yngre, 
søgte de derfor ad flere omgange om øget aflastning 
til datteren, så familien kunne få sovet. I stedet blev 
de blandt andet tilbudt at komme i en selvhjælps-em-
powerment-gruppe, så de kunne lære at håndtere 
deres situation.

– Vi var så trætte og havde nærmest ikke sovet i 
otte år, og vi havde bare brug for, at vores datter blev 
passet, men her havde vi en oplevelse af, at vi blev 
forsøgt proppet ned i en normalkasse, hvor vi bare 
skulle lære at putte vores barn, så alt kunne blive 
normalt.  

En smertefuld kamel
Som forældre til et barn med udviklingshæmning er 
netop aflastning – det at slippe sit barn – et af de helt 
store dilemmaer. 

– Som socialrådgiver skal man meget tidligt tale 
med forældrene om, at selv om det kan føles natur-
stridigt at tage sit barn væk fra fuglereden – fra 
familien, så bliver man nødt til at sluge den smerte-
fulde kamel, der hedder aflastning. Især når der er 
søskende. 

Ifølge Camilla Grann er man nødt til at indse, at af-
lastning er en nødvendighed, selv om det måske ikke 
i første omgang er det handicappede barns behov. 

Alt det vi søgte om, indtil vores datter 
var otte til ni år, fik vi nærmest pr.  
automatik afslag på. Først når vi havde 
været helt oppe at ringe, fik vi det  
bevilget.
Camilla Grann, socialrådgiver og mor til barn med udviklingshæmning
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Forældre om samarbejdet med kommunen:
”RÆDSELSFULDT, AT ENS LIVSKVALITET ER  
AFHÆNGIG AF EN KOMMUNAL FORVALTNING”
Forældrene kommer også til orde i socialrådgiver Camilla Granns bog ”Livet med et udviklingshæmmet barn. 
Håndbog for familier og professionelle”, hvor de bidrager med forskellige perspektiver. Især samarbejdet med 
den kommunale forvaltning fylder meget, hvilket fremgår af de udplukkede citater fra bogen.

”Det er rædselsfuldt, at ens 
livskvalitet er afhængig af en 
kommunal forvaltning og deres 
vurdering af situationen. Det er 
dem, der afgør, om man kan hol-
de ud at være til. De kan skrue 
op og ned for hjælpen, som 
de vil. Det er en helt ufattelig 
magt.”
Anonym mor

”Vi har et godt samarbejde med 
kommunen og synes egentlig, vi 
får en fair behandling. Vi er hel-
dige at have en klar diagnose, 
som næsten automatisk gene-
rerer en vis mængde hjælp. Det 
er vigtigt at skrive nogle gode, 
velargumenterede ansøgninger, 

gerne bakket op af udtalelser fra 
relevante fagpersoner.” 
Mor til 9-årig med Downs syndrom 

”Jeg oplever, at man som 
forældre selv skal vide alt for at 
få hjælp. Og jeg oplever sags-
behandlere, som ikke ved, hvad 
de sidder med, og ikke kender 
lovgivningen. Det hele bliver et 
holdningsspørgsmål omkring 
barnets behov, i alt fald i vores 
tilfælde, hvor sygdommen er så 
sjælden, at der ikke er erfaringer 
fra tidligere, som kan bane vej.” 
Mor til 12-årig pige med Jouberts syndrom 

”Jeg har aldrig oplevet at søge 
om noget, der bare gik glat igen-

nem. Enten har jeg skullet klage 
og har så fået medhold senere, 
eller også har jeg skullet argu-
mentere for familiens behov for 
aflastning i flere runder. Det er 
som om, de tror, at man er ude 
på at malke systemet for så me-
get som muligt. Tror de, at det 
er let og sjovt at sende sit barn 
i aflastning? At splitte familien? 
Man spørger jo kun, fordi det 
virkelig ikke kan være anderle-
des, og så føles det ubehageligt, 
at de stiller spørgsmålstegn ved, 
om det nu kan passe.” 
Anonym mor 

”Jeg ved simpelthen ikke, hvor 
mange rådgivere vi har haft. I 

gennemsnit to om året, vil jeg 
tro. Det utrygt og meget util-
fredsstillende”. 
Mor til 9-årig med genfejl

”Til nye forældre vil jeg sige: Sæt 
dig ind i serviceloven, og find 
ud af hvilke paragraffer, der er 
relevante at kunne udenad. Vær 
vedholdende i kontakten med 
kommunen, uden at være træls 
og anmassende, så de kender dig 
og ved, at du har styr på tingene, 
så sagen ikke skubbes bagerst i 
bunken eller glemmes.” 
Mor til 7-årig med hjerneskade

Kilde: ”Livet med et udviklingshæmmet 
barn. Håndbog for familier og profes-
sionelle”.



Men familien består også af andre, der skal leve, have 
plads, opmærksomhed og tid.

– Groft sagt kan man sige, at hvis man har aflast-
ning én weekend om måneden, så gør man sit absolut 
optimale for det handicappede barn 27 dage om må-
neden, og søskendes behov bliver optimalt tilgodeset 
tre ud af 30 dage. 

– Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at 
forældre kan have brug for hjælp til at adskille sig fra 
deres børn. Børn med udviklingshæmning hjælper 

ikke til adskillelse, som andre børn gør, og hvis for-
ældrene ikke er i stand til det, kan der blive tale om 
et symbiotisk forhold, som kan stille sig hindrende i 
vejen for, at den unge kan komme videre i livet. Den 
proces kan aflastning hjælpe med.

Den rette hjælp
I Camilla Granns egen familie står de pt. i svære 
overvejelser om fremtid og mere aflastning. Deres 
udviklingshæmmede datter er nu 12 år, men bliver 
stadigt vanskeligere at have hjemme. 

– Her er min mand og jeg to forskellige steder. Jeg 
tænker mere aflastning, og at hun måske skal flytte 
hjemmefra, før hun fylder 18 år. Dér er min mand slet 
ikke. Heldigvis har vi en rådgiver med stor viden og 
forståelse, så sammen skal vi nok finde en god løsning 
med den rette hjælp for vores familie. 

Netop forventningen om at få den hjælp, der er 
behov for – kan være kilde til mange konflikter og et 
samarbejde, der går i hårdknude. For ifølge Camilla 
Grann kan der være stor divergens mellem vurde-
ring af behovet hos henholdsvis forældre og forvalt-
ning. 

– De fleste forældre, som er utilfredse med en 
kommunes behandling, er det af gode grunde, men 
der findes bestemt også en kategori af forældre, der 
kræver langt ud over rimelighed. Her er det vigtigt, 
at man som forældre tager ansvar for kun at søge om 
”need to have”. Ikke ”nice to have”. 

Samtidig mener Camilla Grann, at forældre ofte 
taler ”hjertesprog” – følelsessprog – hvor medarbej-
derne i forvaltningerne ofte taler ”hjernesprog”. 

– De to sprog skal mødes et sted, så hjerne og hjerte 
kan gå hånd i hånd. 

Jeg håber, at bogen kan være med til at 
nuancere handicapsynet og være med  
til, at socialrådgivere får mere blik og 

forståelse for barnets og forældrenes 
forudsætninger i den enkelte familie.

Camilla Grann, socialrådgiver og mor til barn med udviklingshæmning
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INTERVIEW Børn med handicap

ÅRSAGERNE TIL HANDICAP
• Udviklingshæmning kan komme af flere årsager. Nogle børn har medfødte 

hjerneskader, som giver langsom eller mangelfuld udvikling. En medfødt 
hjerneskade kan opstå på grund af iltmangel under fødslen, misbrug 
under graviditet, infektioner hos moderen under graviditeten eller mis-
dannelser af hjernen på grund af kromosomafvigelser. 

• Netop kromosomafvigelser er den absolut største årsag til udviklings-
hæmning. Downs syndrom er den mest kendte kromosomfejl. Fragilt 
X-syndrom og DiGeorges syndrom er andre kendte kromosomfejl.

• Selv om over 1000 forskellige genetiske tilstande, som medfører udvik-
lingshæmning, er registreret, får en stor del af børnene med kromosomfejl 
ikke en diagnose. Fordi netop deres kromosomafvigelse er så særegen, at 
den ikke tidligere er registreret og sandsynligvis aldrig bliver set igen. Læs 
mere på socialraadgiverne.dk/raad-og-vejledning/trusler-og-vold/

Kilde: ”Livet med et udviklingshæmmet barn. Håndbog for familier og professionelle”. 

http://socialraadgiverne.dk/raad-og-vejledning/trusler-og-vold/ 


NOIA
Instruktør: Camilla Ramonn
Varighed: Ca. 17 min. pr. episode
Se DR3-serien på dr.dk/tv

Supervision
Af Velfærdsprofeten, 
Københavns  
Professionshøjskole
Varighed: 23 min. 
Lyt med på alumne.
kp.dk/podcast

Corona – spreder 
selv WHO unødig 
panik?
Af Lone Frank i serien 
Varighed:22.15 min.
Lyt med på weekenda-
visen.dk/podcast

Bestjålet af 
 hjemmehjælperen
Af Søren Mejer m.fl., 
DR P1
Varighed: 35.29
Lyt med på  
dr.dk/radio/p1

Indefra
– Fixerum   
Af Anders Agger
Varighed: 43 min
Se med på  
dr.dk/dokumentar

På sprøjten
Anders Agger kommer helt tæt 
på narkomanerne i fixerummet 
i Aarhus. Blandt andre Tristan, 
der har domme for drabsforsøg 
og millionrøverier, men er endt 
som hjemløs og på sprøjten. 
Kirkens Korshær, der driver 
stedet for kommunen, har givet 
Anders Agger adgang til at sæt-
te ansigt og ord på skæbnerne 
i fixerummet. Mens brugerne 
indtager deres heroin, kokain 
og Ritalin, får Anders Agger 
deres historier.

Smykketyveriet
P1 er fulgt i sporet af en tiltalt 
og siden tyveridømt hjemme-
hjælper rundt i københavnske 
og nordsjællandske kommuner. 
Her er hun gang på gang blevet 
ansat, uden at kommunerne 
har været opmærksomme på, 
at hun er anklaget for at have 
stjålet smykker fra to ældre 
mennesker. Men hvorfor opda-
ger kommunerne ikke hendes 
tyverisag, inden de ansætter 
hjemmehjælperen? Og kan det 
ske igen?

Når virkeligheden  
opløses af stoffer
I den nye DR3-serie ’Noia’ har instruk-
tøren Camilla Ramonn omsat sin egen 
fortælling om mødet med en eufori-
serende verden for 20 år siden til en 
pulserende, rå ungdomsfortælling i 
det københavnske ravemiljø. 
Serien handler om pigen Nadja (spillet 
af Frederikke Dahl Hansen), der tager 
til ravefester med sin bedste veninde 
Bess (portrætteret af Eja Penelope 
Roepstorff). De lever for de smukke 
nætter med kærlighed, stoffer, pulse-

rende musik og det helt særlige bånd, 
de knytter. 
Men så begynder angst, syner og følel-
sen af paranoia at ændre alt for Nadja. 
Virkeligheden begynder at skride for 
hende i takt med, at stofforbruget 
vokser. Indeni raser dæmonerne, der 
er usynlige for omverdenen og venin-
den Bess, som begynder at trække sig 
ud af relationen. Instruktøren ønsker 
med tv-serien at starte en dialog om 
stoffer.

Mørketal
Flere forskere peger på, at 
COVID-19 har langt lavere 
dødelighed end hidtil antaget. 
'Det er som om, man ikke tager 
højde for mørketallene,' siger 
professor i folkesundhed ved 
RUC, Lone Simonsen. Nye 
regnemodeller prikker til gamle 
skrækscenarier, og der er mere 
brug for test af immunitet end 
test af aktiv smitte, mener 
professoren.

Supervisionsrummet
Hvad er supervision, og hvad 
kan I som socialrådgivere bruge 
supervision til på jeres arbejds-
plads? Det kan du få svar på i 
denne podcast fra Københavns 
Professionshøjskole. Sammen 
med forskellige eksperter – 
blandt andre lektor Jacob Mag-
nussen fra Københavns Profes-
sionshøjskole - inviteres du med 
ind i supervisionsrummet.

Podcast Podcast Podcast Dokumentar

Film

PR-foto
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KULTUR Redigeret af redaktionen Har du en kulturoplevelse, du gerne vil 
dele? Så sæt den på kulturreolen
på kultur@socialraadgiverne@.dk 
– så viser vi den frem snarest muligt

http://kp.dk/podcast
http://weekendavisen.dk/podcast
http://weekendavisen.dk/podcast
http://dr.dk/radio/p1
http://dr.dk/dokumentar
mailto:kultur%40socialraadgiverne%40.dk?subject=


J
eg kan godt blive lidt skræmt over, 
hvor sårbare vi mennesker er. Det 
ene øjeblik har vi fuld fart på livet, 
og alting kører godt, og pludselig kan 

man befinde sig i sit livs krise. Det er coro-
nakrisen et godt billede på – her er det tale om 
et helt samfund, ja en hel verden i krise.

Som socialrådgivere på et hospital oplever 
vi dagligt, at mennesker kommer i krise. Det 
er klart, at hvis ens barn får kræft, og man 
ikke ved, om barnet vil dø eller få alvorlige 
mén af sin sygdom, havner de fleste forældre 
i deres livs største krise.

Selv ved knap så farlige sygdomme er det 
ikke ualmindeligt, at forældre er i krise, når 
deres børn bliver alvorligt syge. Det kommer 
bag på de fleste forældre til et barn med en 
kronisk sygdom, hvor meget det påvirker ens 
dagligdag at have et sygt barn og den store 
omvæltning, som det får for hele familien. 

I mit arbejde med diabetespatienter møder 
jeg unge, som ikke passer deres behandling 
med insulin. Det kan i værste fald være 
livsfarligt.

Selv om vi fra hospitalet i et tværfagligt 
samarbejde gør det bedste vi kan for at 
hjælpe og har mange samtaler med den unge 
og forældrene, kan vi ikke overbevise den 
unge om, hvor vigtigt det er, at passe sin 
behandling. Heller ikke selv om den unge har 
symptomer fra sin sygdom, har samtaler med 
psykolog, der holdes netværksmøder, skolen 
støtter op, og der laves underretninger, og 
kommunens familieafdeling er på banen. 
Alligevel får det ikke den unge til at ændre 
adfærd. 

Nogle familier går næsten i opløsning på 
grund af situationen, og der kan være vold-
somme konflikter i hele familien – og den 
unge vil bare ikke hjælpes. 

Steen Højer er  
socialrådgiver på  
Steno Diabetes  
Center på Aarhus  
Universitets hospital.

”Jeg kan blive lidt skræmt over, 
hvor sårbare vi mennesker er”
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REFLEKSION Har du en oplevelse, der har givet stof til eftertanke,  
så skriv til os på refleksion@socialraadgiverne.dk

Fortalt til Susan Paulsen
Foto: Ulrik Tofte

mailto:refleksion%40socialraadgiverne.dk?subject=


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

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

Kontoret i 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

REGION SYD
(dækker Region Syddanmark)
Dansk Socialrådgiverforening
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 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

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

PENSIONSKASSEN
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”.

Hen over foråret er mange arran-
gementer blevet aflyst som følge 
af COVID-19-epidemien, og ved 
bladets deadline er det besluttet, 
at alle fysiske arrangementer 
frem til sommerferien bliver holdt 
som online-møder eller web-
inarer – hvis det giver mening, 
udskydes til efter sommerferien 
eller aflyses helt.
Se den opdaterede kalender og 
læs mere om arrangementerne 
på www.socialraadgiverne.dk/
kalender

MAJ

11. maj, Odense
Faggruppen Beskæftigelse holder 
temadag om implementeringen 
af den nye LAB-lov samt general-
forsamling.

19. maj, København
FTF inviterer til fyraftensmøde 
med psykolog Rikke Høgsted om 
forebyggelse af udbrændthed, 
omsorgstræthed og traumatise-
ring i et psykisk krævende job.

AUGUST

6. august, Frederiksberg

Ungdomstendenser
Faggruppen Professionshøjskoler 
og AAU holder temamøde om 
generelle ungdomstendenser, 
udsathed og de fremtidige social-
rådgiverstuderende.
Læs mere og tilmeld dig senest 
17. maj på socialraadgiverne.dk/
kalender. 

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

27.-28. august, Middelfart

Børne- og ung-
domspsykiatri
Fagligt selskab for socialrådgivere 
i Børne- og Ungdomspsykiatrien
Seminar holder seminar om bl.a. 
angst, OCD og sundhedsaftaler.
Læs mere og tilmeld dig senest 
12. maj på socialraadgiverne.
dk/kalender.
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KONTAKT
Telefonerne er åbne man-fre kl. 9-14

KALENDER
Læs mere om arrangementerne på socialraadgiverne.dk/kalender

mailto:ds%40socialraadgiverne.dk?subject=
mailto:ds-nord%40socialraadgiverne.dk%20?subject=
mailto:ds-nord%40socialraadgiverne.dk?subject=
mailto:ds-nord%40socialraadgiverne.dk%20?subject=
mailto:ds-syd%40socialraadgiverne.dk%20?subject=
mailto:ds-oest%40socialraadgiverne.dk?subject=
http://socialraadgiverne.dk/kalender


Er du og dine kollegaer 
klædt på  l at forebygge 
nega v social kontrol og 

æresrelaterede konflikter?

Hent vores kursus-
katalog for 2020 på: 

uim.dk/publiuim.dk/publikaaoner


