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”Jeg følger  
patienterne  
helt til dørs”



”Hjemsendelsen har åbnet mine 
 øjne for mere fleksible jobtyper”
Asbjørn Wassermeier, socialrådgiver og mentor, 
oplever, at nedlukningen under covid-19, hjemme-
arbejde og mentorstøtte har vist nye veje for at få 
ledige i arbejde.

”Vi undersøgte sammen, 
hvad angsten g jorde ved 

deres familie” 
Natalie Atukunda Thornemann, 

socialrådgiver og uddannel-
sesambassadør i integrations-

afdelingen, Odense Kommune.

 

33 Jeg håber, at politikerne vil være ambitiøse i deres kommende handlingsplan for vold i nære 
relationer. Hvis vi sikrer behandling til udøver, hjælper vi ikke bare vores med mennesker nu, 
men også kommende generationer. Vold mod kvinder og kvindedrab bør være fortid.
Matilde Dueholm, socialrådgiver i Mødrehjælpen
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SUNDHEDS
SOCIALRÅDGIVERE 
  

Foto: Cathrine Ertmann

TEMA

Som sundhedssocialrådgiver på Odense  
Universitetshospital skaber Louise Marie Friis 
sammenhæng i patienternes behandlingsforløb. 
Hun bygger bro mellem sundhedsvæsenet og 
kommunerne, så patienter og deres pårørende 
får hjælp og støtte - både under indlæggelsen og 
efter udskrivning.

INDHOLD Kontakt redaktionen på  
redaktionen@socialraadgiverne.dk

Illustration: Morten Voigt
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MOTIVATION  
OG HJÆLPEKUNST

Professionel hjælpekunst 
drejer sig mindre om at 

motivere og mere om at 
fjerne barrierer, lyder det fra 

psykolog Dorthe Birkmose. 

36
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TILLID
Tillid er et grundlæggende  
og vigtigt aspekt i alle relatio-
ner. Tillid opstår i en balance 
mellem det, vi modtager, og 
det, vi forventer. Som social-
rådgiver er det derfor vigtigt 
at følge borgerens oplevelser 
igennem en fordomsfri spej-
ling, aktiv lytning og empati 
i tillid til, at borgeren har res-
sourcerne til at opnå selvind-
sigt og dermed selvaccept.

På den måde får borgeren 
mulighed for at blive mødt 
som menneske i egen livs-
verden i stedet for som klient 
igennem sagsbehandlerens 
forklaringsmodeller.

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

Rolf Hansen 
Socialrådgiver og arbejdsmiljø
konsulent i HK Service.
Hans yndlingsord er:

SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0004

Guiden
Tal ikke bag om 
ryggen på dine  
kolleger. Stop rygter 
og sladder. Sig fra 
over for mobning.

Jeg håber, at politikerne vil være ambitiøse i deres kommende handlingsplan for vold i nære 
relationer. Hvis vi sikrer behandling til udøver, hjælper vi ikke bare vores med mennesker nu, 
men også kommende generationer. Vold mod kvinder og kvindedrab bør være fortid.
Matilde Dueholm, socialrådgiver i Mødrehjælpen
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Hjemmearbejde

NY AFTALE  
FORRINGER REGLER
Regeringen har sammen med 
Venstre, Dansk Folkeparti, Ra-
dikale Venstre og Konservative 
indgået en politisk aftale om 
nye regler for hjemmearbejde. 
Dansk Socialrådgiverforening 
ser med bekymring på den 
nye aftale, hvor kravene til 
skærmarbejdspladsen først 
træder i kraft ved to dages 
hjemmearbejde om ugen, hvor 
de i dag gælder fra én ugentlig 
hjemmearbejdsdag.

Studerende

NY FORMAND  
FOR SDS
Den nye formand for Sammen-
slutningen af Danske Social-
rådgiverstuderende (SDS) 
hedder Lene Boye Andersen, 
er 30 år og bosat i Odense, 
hvor hun har taget socialrådgi-
veruddannelsen på UCL. Den 
nye næstformand bliver valgt 
på ekstraordinært årsmøde 31. 
marts. 

Læs mere om Lene i Socialrådgi-
veren 08/09 –2021 i temaet om 
socialrådgiveruddannelsen, som du 
kan finde på socialraadgiverne.dk/
publikationer

 

Internationalt samarbejde

FH: RUSSISK FAG-
BEVÆGELSE  SKAL 
EKSKLUDERES
Hovedorganisationen for de 
russiske fagforeninger, FNPR, 
har støttet Putins invasion 
af Ukraine. Det får Fagbevæ-
gelsens Hovedorganisation 
til at kræve, at FNPR bliver 
ekskluderet fra den interna-
tionale fagbevægelse, ITUC, 
medmindre de trækker deres 
støtte tilbage.

Støt hjælpearbejdet

SOCIALRÅDGIVERE HJÆLPER 
FLYGTNINGE FRA UKRAINE  
Mange socialrådgivere i de lande, der grænser op til Ukraine, er rejst til grænseområderne for at 
hjælpe, hvor flygtningepresset er størst. De mange flygtninge har behov for akut hjælp til eksem-
pelvis at fremskaffe dokumentation, som de ikke nåede at få med, da de flygtede fra krigen.

For at komme til grænsen og til opsamlingslejrene skal socialrådgiverne og socialrådgiverstu-
derende rejse langt. Derfor har den europæiske sammenslutning af socialrådgivere (IFSW Euro-
pe) organiseret en indsamling, der skal bidrage til betaling af rejseomkostninger og overnatning 
for de frivillige socialrådgivere.   

Ønsker du at støtte hjælpearbejdet, kan du lave en bankoverførsel til IFSW. I din netbank vælger 
du ’overfør til udlandet’, og her vil du få brug for følgende oplysninger: 

• IBAN-nr: DE63660908000014451910 

• Modtagers navn og adresse: DBSH eV, Michaelkirchstrasse 17/18, 10179 Berlin, Germany 

• SWIFT-adresse/BIC: GENODE61BBB 

• Vi anbefaler, at du overfører i euro for at minimere gebyrer 

Mine advarselslamper begynder at blinke, 
når talen falder på algoritmer, som påstås  
at kunne forudse sociale problemer eller 
anbefale den rigtige indsats til en borger. 
Ditte Brøndum, næstformand, i debatindlægget ”Dansk Socialrådgiverforening: Det kræver stor selvtillid at gå  
imod en algoritmes skøn” på Altinget.dk/kommunal, 23. februar 2022.

NYT FRA DS Af redaktionen

1976: Dette blad har aldrig før 
beskæftiget sig med den kvindepo-
litiske kamp til trods for, at socialråd-
giverfaget er et udpræget kvinde-
fag. (For os er) kvindekampen et 
led i oprøret mod undertrykkelsen i 
samfundet og mod, at vores tilvæ-
relse bliver stykket op i flere og flere 
modsigelsesfyldte og uoverskuelige 
enkeltdele. Derfor har vi forsøgt 
med forskellige udtryksformer at 
lave et blad, der i sammenhæng 
med historiske og økonomiske 
forhold fortæller om vore vilkår.

Tilbageblik

SÅDAN SKREV VI I SOCIALRÅDGIVEREN 21976:

2022: Ved OK21 på 
det offentlige område 
enedes parterne om 
at tage hul på et opgør 
med uligelønnen mellem 
kvinde- og mandsdomi-
nerede fag. 
Til det er der nedsat 
en lønstrukturkomité. 
DS’ formand har sæde 
i Fagbevægelsens 
Hovedorganisations 
baggrundsgruppe, som 
følger arbejdet tæt.
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Scan QR-koden og få dit PlusKort  
på mobilen med det samme.

Er du klar til forårets fridage og små ferier?      

– Få PlusKort rabat på alt fra cykler til hotelophold

PlusBil. 
Trænger bilen til nye dæk, olieskift 

eller andet? Så kør forbi et af de 

mange dæk- og autoværksteder, 

der ligger i hele landet.        

10  %

PlusFerie. 

Nyd foråret og fridagene med 

familie og venner i skønne 

ferieboliger på hele Danmarks 

Solskinsø, Bornholm.    

10  %

PlusCykel.

Hos Jupiter Cykler finder du elcykler, 

citybikes og meget andet. Få rabat 

på både cykler og udstyr i deres 

butikker og på webshoppen.      

9-15 % 

PlusBriller.
 
Benyt alle Synoptiks gode tilbud, 

og få 5 % PlusKort rabat oveni. På 

ikke nedsatte varer får du 20 % på 

normalprisen.  

5-20 % 

PlusHotel.

Besøg Danmarks største  

hotelkæde med hyggelige  

kroer og skønne hoteller i  

hele landet.

9 %   

PlusFritid.
 
I Friluftsland finder du et kæmpe 

udvalg af beklædning og udstyr 

til friluftslivet fra nogle af verdens 

førende outdoorbrands.    

 

9 %   
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Læs mere på www.bornsvilkar.dk/bliv-frivillig/

Når mørket falder på, bliver BørneTelefonen 
kontaktet af de børn og unge, der har det  
allersværest. Og det er de tunge emner som  
ensomhed, selvskade og selvmordstanker,  
der fylder mest. Men det er langt fra alle børn, 
der kommer igennem til hjælpen. 

Derfor har vi brug for dig!

Meld dig som frivillig rådgiver i enten  
København, Århus eller hjemmefra, hvor  
du bliver en del af et online rådgivningsteam.

BØRNENE HAR BRUG FOR DIG
Bliv frivillig rådgiver på BørneTelefonen i de sene  
aften- og nattetimer. Uanset hvor i landet du bor.
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SOCIALT NYT Af redaktionen

Unge i fokus

FRA 60 TIL 21 SAGER I AARHUS 
500 aktivitetsparate unge i Aarhus bliver i 
løbet af de næste fire år tilbudt en tidlig og 
helhedsorienteret indsats, hvor deres social-
rådgivere har bedre tid til dem, fordi de kun 
har ansvar for 21 unge.

Investeringsprojektet er et samarbejde 
mellem Aarhus Kommune og Rådet for So-
ciale Investeringer i Aarhus Kommune, og det 
bliver gennemført som et kontrolleret forsøg, 
hvor indsatsgruppen bliver sammenlignet 
med en kontrolgruppe, som får den almindeli-
ge indsats, hvor socialrådgiverne har ansvaret 
for cirka 60 unge.

Målgruppen er unge i alderen 18-28 år med 
sammensatte og komplekse udfordringer, og 
målet er at forbedre deres trivsel og derigen-

nem øge beskæftigelses- og uddannelses-
graden. 

De lavere sagstal skal sikre, at socialrådgi-
verne har de bedste betingelser for at skabe 
gode relationer til de unge og for samarbejdet 
med regionen, andre kommunale myndig-
hedsområder, civilsamfund, virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner.

Socialrådgiverne skal ud over uddannelses-
konsulent agere virksomhedskonsulent og 
mentor. Den unge får derfor én primær kon-
takt inden for beskæftigelsesområdet, som 
kan varetage en tværgående koordinering. 

Ambitionen er at mindske perioden på  
offentlig forsørgelse for de unge i projektet 
med gennemsnitligt et halvt år. 

Socialt eksperiment

SEKS GRØNLÆNDERE  
FÅR ERSTATNING

Staten har indgået forlig med seks grøn-
lændere, der var en del af det sociale 
eksperiment i 1951, hvor i alt 22 børn blev 
fjernet fra deres forældre og sendt til Dan-
mark. De seks får hver 250.000 kroner i 
godtgørelse for at have været en del af et 
socialt forsøg med store personlige kon-
sekvenser til følge. Før det har 46 tidligere 
børnehjemsbørn fået godtgørelse for de 
overgreb, de blev udsat for på Godhavn. 
Nu har yderligere 20 personer rejst krav 
om erstatning for offentligt omsorgssvigt.

Modregning

SLUT MED STRAF 
FOR AT ARBEJDE   
Modregningsreglerne for 
ægtefælles arbejdsindkomst 
i folke- senior- og førtidspen-
sion står til at blive afskaffet. 
Desuden afskaffes reglerne 
om modregning for arbejds-
indtægter i folkepensionen. 
Omkring 100.000 borgere vil 
undgå at blive straffet økono-
misk, fordi deres ægtefælle 
eller de selv vælger at arbejde. 
Det er en del af den reform-
pakke, som regeringen har 
indgået med Dansk Folke-
parti, Socialistisk Folkeparti, 
Radikale Venstre og Kristen-
demokraterne.

 

Trepart

INTEGRATIONS
UDDANNELSEN  
FORLÆNGET
Regeringen og arbejdsmar-
kedets parter er blevet enige 
om at videreføre den nuvæ-
rende IGU-ordning i yderligere 
halvandet år, så den løber frem 
til 1. januar 2024. Integrations-
grunduddannelsen varer to 
år og kombinerer ansættelse i 
lønnet praktik på en virksom-
hed med skoleundervisning. 
Uddannelsen henvender sig til 
flygtninge og familiesammen-
førte til flygtninge i alderen 
18-40 år, der har haft folke-
registeradresse i Danmark i 
mindre end 10 år.

 

Milliardgevinst

LEDIGE I JOB
Siden februar 2020 er omkring 
17.000 dagpengemodtagere og 
16.000 kontanthjælpsmodta-
gere kommet i beskæftigelse, 
viser beregninger fra FH. Og 
det betaler sig at hjælpe den 
enkelte ledige i job. Det giver 
staten en gevinst på ca. ni mia. 
kroner for hvert år, de er i be-
skæftigelse frem for at være på 
dagpenge eller kontanthjælp.

Særlov

UKRAINERE FÅR  
OPHOLDSTILLADELSE

Et stort flertal i Folketinget er blevet enige 
om at give midlertidig opholdstilladelse 
til personer, der grundet konflikten med 
Rusland er fordrevet fra Ukraine. De skal 
altså ikke ansøge om opholdstilladelse efter 
udlændingeloven. Særloven gælder i to år og 
giver ukrainerne adgang til uddannelse, sund-
hedsydelser og arbejdsmarkedet. Den bliver 
hastebehandlet og træder i kraft 16. marts. 
Fagbevægelsens Hovedorganisation bakker 
op om aftalen, men understreger, at ukrainer-
nes arbejde skal ske på ordentlige vilkår.

Kilde dr/nyheder

74
procent af kommunerne har gjort sig positive erfaringer under 
covid-19-nedlukningen på børne- og ungeområdet, som de vil 
arbejde videre med. På voksenområdet gælder det 78 pro-
cent. Borgerne er generelt tilfredse med de virtuelle samtaler 
og andre alternative løsninger som telefonmøder og gåture i 
naturen, men kommunerne understreger, at digitale løsninger 
ikke er hensigtsmæssige til alle målgrupper.

Læs kommunernes første erfaringer på socialområdet med covid-19  
i 2020 på socialstyrelsen.dk

http://socialstyrelsen.dk


Læs mere på www.bornsvilkar.dk/bliv-frivillig/

Når mørket falder på, bliver BørneTelefonen 
kontaktet af de børn og unge, der har det  
allersværest. Og det er de tunge emner som  
ensomhed, selvskade og selvmordstanker,  
der fylder mest. Men det er langt fra alle børn, 
der kommer igennem til hjælpen. 

Derfor har vi brug for dig!

Meld dig som frivillig rådgiver i enten  
København, Århus eller hjemmefra, hvor  
du bliver en del af et online rådgivningsteam.

BØRNENE HAR BRUG FOR DIG
Bliv frivillig rådgiver på BørneTelefonen i de sene  
aften- og nattetimer. Uanset hvor i landet du bor.
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CV

Asbjørn Wassermeier
34 år, Vodskov

2013- 
Jobcenter Aalborg i forskellige 
funktioner som socialrådgi-
ver, virksomhedskonsulent/ 
mentor.

2013
Uddannet socialrådgiver. 

Hjemmearbejde 
rummer et  
stort uudnyttet  
potentiale for  
udsatte ledige.
Asbjørn Wassermeier, kombi-mentor



seks-syv måneders mentorarbejde, 
før vi nåede en afklaring. Så vi har 
gået mange kilometer i Hammer 
Bakker, mens vi har snakket.  

De mange samtaler fik borgeren 
afklaret hen mod en praktik.  

– Hun foreslog selv en hjemmear-
bejdsplads, fordi hun har det svært 
med for meget social interaktion. 
Det passede godt med, at vi kun 
kunne tilbyde digitale praktik-
ker under nedlukningen. Jeg har 
ikke selv ret meget erfaring med 
tekstforfatter-virksomheder, men 
det havde borgeren. Vi fandt en 
virksomhed, der syntes, at det var 
oplagt at arbejde hjemmefra. Og så 
kørte det derudad.   

– I det hele taget har hjemsendel-
sen åbnet mine øjne for flere fleksi-
ble jobtyper, og det kan komme en 
gruppe af mennesker til gode, som 
har haft svært ved at finde fodfæste 
på arbejdsmarkedet, tror jeg. 

Tæt på borgeren
Asbjørn Wassermeier har arbej-
det som jobkonsulent stort set 
siden, han blev uddannet, og er 
glad for, at Aalborg Kommune har 
valgt at satse på en model, hvor 

mentor-, rådgiver- og virksom-
hedskonsulent-rollerne smelter 
sammen.  

– Det giver rigtig god mening, at 
borgeren ikke skal have kontakt 
med mange forskellige. Som for 
eksempel den borger, jeg mødte, 
der var tidligere misbruger og 
rocker-relateret. Han havde aldrig 
været på arbejdsmarkedet, så med 
ham blev det et længere forløb, 
hvor der var mere fokus på noget 
praktisk. Han skulle eksempelvis 
have hjælp til få styr på sin økono-
mi, og så havde han rigtig dårlige 
tænder, han gerne ville have lavet. 
Han endte med et fleksjob i rengø-
ringsbranchen, hvor han har været 
i halvandet år nu. Han skriver og 
ringer stadig og fortæller, hvordan 
det går.  

  For Asbjørn Wassermeier rum-
mer den type historier meget håb. 

– Det er vigtigt at få fortalt, at der 
faktisk er noget at gøre. Samtidig 
betyder vores måde at arbejde på, 
at vi kommer tæt på borgerne. Der 
er ikke nogen på min sagsstamme, 
som jeg ikke har en god, professio-
nel relation til. De føler ikke, at jeg 
er ”en fra kommunen.”    

N
ÅR ASBJØRN WASSERMEIER 
som kombi-mentor skulle 
have borgere i fleksjob, var 

reklame-og marketingsvirksomhe-
der ikke der, han kiggede hen først. 
Men det har covid-19, nedluknin-
gen og en idérig borger lavet om på. 

– Med covid-19 blev der åbnet for 
hjemmearbejde og et mere fleksi-
belt arbejdsmarked. Der er et stort 
uudnyttet potentiale, siger han. 

Det viser historien om en af  
Asbjørn Wassermeiers borgere, 
der var i et ressourceforløb.  

– Hun kom for at få en afklaring 
på, hvad hun kan rent arbejds-
mæssigt. I den gruppe er det oftest 
personer, der er på kanten af 
arbejdsmarkedet: Kan det blive til 
et job eller en førtidspension? 

Svært med social interaktion
Hun er på mange punkter i den vel-
fungerende gruppe af borgere, men 
med en alvorlig stress-sygemelding 
i bagagen krævede det alligevel 

”Hjemsendelsen har åbnet mine 
øjne for mere fleksible jobtyper”
Nedlukningen under covid-19, hjemmearbejde og mentorstøtte 
har vist nye veje for at få ledige i arbejde, fortæller kombi-mentor 
Asbjørn Wassermeier.

– Vores måde at 
arbejde på bety-
der, at vi kommer  
tæt på borgerne, 
siger Asbjørn 
Wassermeier.
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Af Mette Mørk 
Foto: Cathrine Ertmann
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Gode råd til at 
FOREBYGGE MOBNING 

GUIDEN Forebyggelse og håndtering af mobning 

En ud af 10 socialrådgivere oplever mobning på 
arbejdspladsen. Guiden giver dig en række gode  
råd og redskaber til, hvordan du sammen med  
dine kolleger og ledelse kan forebygge mobning.

Af Susan Paulsen 

Kilder: Arbejdsmiljoweb.dk, NFA.dk, socialraadgiverne.dk og rapporten ”Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø  
 – stress, arbejdspres og muligheden for at levere kvalitet i arbejde”, COWI, Dansk Socialrådgiverforening, 2018.

Hvad er mobning? 
Arbejdstilsynet definerer mobning således: ”Der er tale om mobning, når en eller 
flere personer i virksomheden regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne 
gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer i virksomheden for 
krænkende handlinger. Handlingerne skal opfattes som nedværdigende af den 
eller de udsatte. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de 
personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.”

Kilde:  Arbejdstilsynets vejledning: ’Krænkende handlinger,  
herunder mobning og seksuel chikane’

10

SÅDAN KAN DU VÆRE 
MED TIL AT FOREBYGGE 
OG STOPPE MOBNING 
Mobning har alvorlige konsekvenser 
især for den mobbede, men også for 
arbejdspladsen som helhed. Derfor 
er det vigtigt at forebygge mobning, 
inden det udvikler sig. 

• Tal ikke bag om ryggen på dine kolleger eller ledere.

• Stop rygter og sladder.

• Sig fra over for mobning.

• Vær med i aktiviteter, der fremmer trivsel på  
arbejdspladsen.

Hvis du er vidne til mobning:
• Grib ind i situationen.

• Støt og lyt til den kollega, der føler sig mobbet.

• Gå til din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant.

• Tal med din nærmeste leder.

Hvis du føler dig mobbet:
• Reager hurtigt og sig fra – gerne når der er 

kolleger til stede.

• Vær opmærksom på dine fysiske og psykiske 
reaktioner – og skriv dine oplevelser ned.

• Fortæl det til din leder.

• Gå til din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant.

• Tal med dine familie og venner om det,  
du oplever.

• Brug arbejdspladsens tilbud om krisehjælp.

• Søg hjælp hos en psykolog eller læge.

http://Arbejdsmiljoweb.dk
http://NFA.dk


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.
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Hotline – hvis du har brug for hjælp 
• Har du brug for hjælp om mobning på arbejdspladsen, 

kan du kontakte Arbejdstilsynets hotline om mobning 
på telefon 70 22 12 80. Du er anonym, når du kontakter 
hotlinen.

• Du kan også kontakte Dansk Socialrådgiverforening. 
Find din DS-region på socialraadgiverne.dk/kontakt

gode råd til  
arbejdspladsen

• Kortlæg det psykiske arbejdsmiljø med det formål af 
forbedre det.

• Vær opmærksom på stressniveauet – hos den enkelte 
og i organisationen.

• Vær opmærksom på, om konflikter udspringer af 
dårlig planlægning af arbejdsopgaver og organisering.

• Vær bevidst om omgangstone og håndtering af 
uenigheder (er der en hård kultur, hvor man er efter 
hinanden, har en hård tone, er der meget konkurren-
ce, lav respekt eller tolerance…). 

• Sørg for kompetenceudvikling af medarbejdere og 
ledere om god feedback-kultur, kommunikation, 
konfliktløsning og forebyggelse af mobning.

• Sørg for god introduktion af nyansatte – de skal for 
eksempel kende de uskrevne regler.

• Sørg for, at alle kender og bruger arbejdspladsens 
retningslinjer mod mobning.

Tag temperaturen på  
den psykologiske sikkerhed
Hvor stor er den psykologiske sikkerhed på din  
arbejdsplads? Vurder på en skala fra 1 til 10,  
hvor enig du er i følgende udsagn: 

Når nogen laver fejl hos os, så bruges det ikke imod dem.

Vi har let ved at løse og håndtere problemer i fællesskab.

Vi afviser ikke andre, fordi de er forskellige fra os.

 Vi værdsætter og respekterer, når nogen prøver at gøre  
noget på en ny måde.

Det er let for mig at bede om hjælp.

Ingen vil bevidst handle på en måde, som undergraver min indsats.

Mine unikke evner og talenter værdsættes og udnyttes.

Punkterne er formuleret af arbejdsmiljøforsker Mille Mortensen  
med inspiration fra den amerikanske forsker Amy Edmondson. 

Kilde: ’Mere trivsel og kollegaskab’ Løsningskatalog 5’, Dansk Socialrådgiverforening. 
Læs mere på socialraadgiverne.dk/vi-forandrer

mailto:guide%40socialraadgiverne.dk?subject=
http://socialraadgiverne.dk/kontakt
http://socialraadgiverne.dk/vi-forandrer


→

HVIS DER FOREKOMMER mobning på arbejdsplad-
sen, er det et tegn på, at der er noget galt med det 
psykiske arbejdsmiljø. Ofrene for mobning fungerer 
ifølge Elisabeth Huus Pedersen som lynafledere og 
syndebukke for helt andre problemer. 

– Mobning opstår ofte, når organiseringen af arbej-
det er uklar, når der er udefinerede roller, nulfejlskul-
tur, for højt arbejdspres eller uløste konflikter. Det er 
forhold, som er med til at skabe en lukket kultur, hvor 
stress, frustrationer og snak i krogene skaber usikker-
hed, sårbarhed og negativ adfærd. Og det kan føre til 
mobning, forklarer Elisabeth Huus Pedersen.

Hun pointerer, at den bedste måde at forebygge 
mobning på er ved at have et stærkt arbejdsfælles-
skab og et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor man arbej-
der for realistiske krav, en god omgangstone, en god 
feedbackkultur, og hvor der er plads til alle. 

Mobning skal løses i fællesskab
Men hvordan gør man det? Elisabeth Huus Pedersen 
henviser til begrebet ’psykologisk sikkerhed’ (se boks 
side 11) som en metode til at komme mobningen til livs. 

– En arbejdsplads med stor psykologisk sikkerhed 
er kendetegnet ved, at man tør sige sin mening og fejle 
uden frygt for hån eller negative konsekvenser. Man 
føler sig socialt inkluderet i den gruppe, som man 
tilhører, og man oplever sig som en værdifuld del af 
fællesskabet. Hvis den psykologiske sikkerhed er høj, 
så tør man at løbe en risiko i arbejdsfællesskabet ved 
for eksempel at vise sin tvivl eller tale om noget, der er 
svært, uden at blive set ned på. Og det betyder i tillæg, 
at man kan koncentrere sig om sine arbejdsopgaver og 

Vil man styrke arbejdsmiljøet og forebygge mobning 
er det helt oplagt at øge den ’psykologiske sikkerhed’  
på arbejdspladsen, siger Elisabeth Huus Pedersen,  
arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening.

’PSYKOLOGISK SIKKERHED’  
GØR DET LETTERE AT UNDGÅ MOBNING

har overskud til at lære og tænke nyt.
Hun opfordrer socialrådgivere, som 
oplever problemer med krænkende eller 

nedværdigende behandling, til at kon-
takte deres tillids- eller arbejdsmiljøre-
præsentant eller deres nærmeste leder, 
så det ikke udvikler sig til mobning, der 
kan have store konsekvenser for den, der 
bliver udsat for det. 

– Mobning rammer den enkelte, men 
skal løses i fællesskab på arbejdspladsen. 
Alle har en rolle i forhold til at forebygge 
og stoppe mobning. Uanset, hvordan I 
vælger at forebygge mobning på arbejds-
pladsen, er det afgørende, at alle griber 
ind, når man ser, at en kollega føler sig 
krænket eller oplever mobning. 

Elisabeth Huus  
Pedersen er arbejds-
miljøkonsulent i 
Dansk Socialråd-
giverforenings 
sekretariat i Køben-
havn. Hun bistår 
DS’ konsulenter på 
arbejdsmiljøområdet 
og arbejder med for-
midling, udvikling og 
koordinering af DS’ 
arbejdsmiljøindsat-
ser.  Hun har blandt 
andet udviklet DS’ 
materialer om ’Mere 
fag og arbejdsglæde’.

En arbejdsplads med stor 
psykologisk sikkerhed er 
kendetegnet ved, at man 
tør sige sin mening og fejle 
uden frygt for hån eller 
negative konsekvenser.
Elisabeth Huus Pedersen, arbejdsmiljøkonsulent i  
Dansk Socialrådgiverforening

Af Susan Paulsen

GUIDEN Forebyggelse og håndtering af mobning 
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Åbent hus Tirsdag den 03.05-2022 + 07.06-2022 kl. 16:30-18:30

PROGRAM for åbent hus dagene:
Kl. 16:30 Velkomst, gennemgang af dagen,  
 lidt drikke og spise
Kl. 16:45  Rundvisning
Kl. 17:15  Kort oplæg om:

Dyssegårdens målgruppe
Vores miljøterapi og elementerne  
i arbejdet på Dyssegården 
Mentalisering: Hvorfor arbejder vi  
mentaliseringsbaseret? 

Kl. 18:00  Mulighed for at få svar på spørgsmål

Er du interesseret lærer, pædagog,  
sygeplejeske, ergoterapeut, psykolog eller  

socialrådgiver, byder vi velkommen til en  
informationseftermiddag hos os på  

Dyssegården,  
Avderødvej 32A.

Tilmelding på dyssegaarden@dyssegaarden.dk

på Dyssegården i Kokkedal

Så kom og se 
din måske nye arbejdsplads!

Kan du skabe håb, yde støtte og omsorg  
samt give specialiseret behandling?

På Dyssegården åbner vi i de kommende måneder 2 nye huse.
Vil du bidrage til, at psykisk sårbare børn og unge opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling?

www.dyssegaarden.dk

Viden, værktøjer og 
kompetencer på højt 
niveau
Er du nysgerrig på efteruddannelse? Vi tilbyder en række 
forskellige uddannelser og kurser på masterniveau:

• Master i Sundhedsfremme
• Master i Socialt Entreprenørskab
• Master i Organisationspsykologi
• Master i Projekt- og Forandringsledelse
• Master i Professionel Kommunikation
• Master i Uddannelse og Læring

• Masterkursus i Ledelse og samarbejde i psykiatrien
• Masterkursus i Sygeplejersken som mentor
• Masterkursus i Inddragelse der virker i sundheds-

sektoren

Læs 
mere på 
ruc.dk/

veu

Start
august 

2022
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Fra medspil  
til modspil
af Søren Møller 
Petersen
www.findveji 
systemet.dk
93 sider, 140 kr.

Hvordan opsporer 
og håndterer  
jeg sager om  
partnervold?
Udgivet af ’Lev uden 
vold’, 99 sider, 150 kr. 
Bestil eller download 
gratis på  
levudenvold.dk

Før vi ved af det 
vender lyset tilbage 
af Sofie Due
Lindhardt og Ringhof
200 sider, 250 kr.

Socialrådgiveren  
i frontlinjen 
af Anders Bøggild 
Christensen
Hans Reitzels Forlag
128 sider, 180 kr.

Mødet med borgeren
Som socialrådgiver kan du  
opleve både at blive udråbt til 
helt og skurk af de borgere, du 
er i kontakt med. Bogen tager 
udgangspunkt i Lipskys teori 
om street-level buraucacy, som 
antager, at borgeren møder 
den faktiske politik i kontakten 
med medarbejdere, der leverer 
service og ydelser. Og bogens 
omdrejningspunkt er netop, 
hvordan socialrådgivere hånd-
terer mødet og samarbejdet 
med borgerne.

Unge fællesskaber
Bogen handler om tro, ung-
dom og fællesskaber. Leah 
ankommer til København med 
ganske få ejendele. Foran hende 
ligger byen og lyser af frihed 
og muligheder, bag hende 
ligger en barndom og en familie 
stærkt forankret i Pinsekirken. 
Men kan og vil hun slippe alt 
det, hun kommer fra? For selv 
om nye møder og forelskelser 
åbner verden op, så er der også 
meget, hendes nye venner på 
Nørrebro ikke forstår. 

Den sorte boks
I bogen fortæller otte volds- eller 
drabsdømte deres historier. De otte 
dømte tager os med tilbage til deres 
barndom og ungdom og reflekterer 
over, hvad der fik dem på afveje. En 
af dem er Jens, som dræbte sin gra-
vide kone. Han voksede op i et hjem 
med omsorgssvigt og fortæller: 
”Jeg har aldrig mærket ægte varme 
følelser derhjemme. Jeg blev født i 
junglen og lærte at overleve der.  
Det var først, da jeg blev voksen, at 
jeg forstod, at de måder, jeg overle-
vede på, ikke var de rigtige. Jeg vil 

sige det sådan, at jeg ikke har lært  
at være et menneske.”
Med til at åbne den sorte boks om 
forbrydelserne er retspsykiater og 
næstformand i Retslægerådet Mette 
Brandt Christensen og retspsykolog 
Tine Wøbbe, som er chefpsykolog 
på Psykiatrisk Center Sct. Hans. De 
beskriver deres jagt på at forstå 
mennesket bag forbrydelsen og gi-
ver os et indblik i deres arbejde med 
de dømte. De søger svar på, hvad 
der gik galt og hvad der førte til, at 
de otte krydsede grænsen.

Kritik af indsats
Bogen er skrevet af socialrådgi-
ver Søren Møller Petersen. Ud 
over at sætte kritisk fokus på 
jobcentrenes indsats over for 
syge, sårbare og udsatte borge-
re med reference til en række 
sagsforløb, anvises der alterna-
tive handlemuligheder inden 
for rammerne af den nuvæ-
rende lovgivning. Endelig skal 
bogen læses som en opfordring 
til politikerne om at etablere 
nye rammer for arbejdet med 
denne målgruppe.

Viden om vold
Bogen fortæller om forskellige 
former for vold, og hvilke tegn 
du som fagperson bør være 
opmærksom på hos både børn 
og voksne for at sikre mere og 
bedre hjælp til mennesker, der 
oplever vold i nære relationer. 
Der er samtaleguides til, hvor 
du kan spørge ind til vold, 
samt viden om hvilke forplig-
telser og handlemuligheder 
du har over for mennesker, 
der udsættes for eller udøver 
partnervold.

Håndbog Faglitteratur Roman Faglitteratur

Faglitteratur

Forbrydelsens sind
af Tine Wøbbe 
 og Mette Brandt  
Christensen
Politikens Forlag
272 sider, 300 kr.

Det var først, da jeg blev voksen, at jeg forstod, at de måder, jeg overlevede på,  
ikke var de rigtige. Jeg vil sige det sådan, at jeg ikke har lært at være et menneske.

BØGER Fag og fiktion Redigeret af redaktionen Har du læst en bog, vi andre også er nødt  
til at læse? Så sæt den på vores bogreol på 
bogreolen@socialraadgiverne.dk 
– så indgår den i vores udvalg.
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Hvad er særligt  
vigtige resultater?
Rapporten baserer 
sig på et forsknings-
projekt, hvor jeg har 
kigget på bande-exit 
hos Østjyllands Politi 
og Aarhus Kommune, 
mens min tidligere 
forskning danner vig-
tig baggrundsviden. 

Samlet er det vigtig-
ste, at bande-exit er 
enormt komplekst. For 
selv om man tager folk 
ind i et exitprogram, 
skal man ikke regne 
med, at de bare for-
lader den tilværelse, 
som bandemiljøet har 
været en del af. 

Nogle er involverede 
i gadebander, andre 
i mere etablerede 
bander. Gadebander er 
mere løst struktureret 
i bestemte boligområ-
der, og det er unge og 
voksne mænd, der ofte 
er vokset op sammen. 
Det er mennesker, der 
kender hinanden, har 
samme netværk – og 
de kriminelle netværk 
væver sig ind i ikke -
-kriminelle netværk. 
Så det er rigtigt svært 
at forlade en bande, for 
man forlader også det, 
man er vokset op i.

Hvad kan ellers være 
en udfordring?
At mange elementer 
fra et liv med bander-
ne fortsætter, mens 
de er i exit – og efter, 
de har været i exit. De 
er forfulgt af deres 
fortid hele tiden, for 
eksempel kommer de 
fra en baggrund med 
meget vold – og den 
vold hjemsøger dem 
hele tiden. 

PTSD, traumer, 
stress, angst er noget 
af det, de her mænd 
er plaget af. Samtidig 
hjemsøger fortiden 
dem i form af rets-
sager. Det kan tage 
flere år, før man bliver 
stillet for retten. Så de 
kan risikere, at de er 
godt på vej med et liv 
uden for banden, og så 
skal de ind og afsone. 
Det kan ødelægge 
rigtig meget.

Hvad er socialrådgi-
vernes rolle her?
De skal være klar på og 
dygtige til en virkelig 
håndholdt indsats. For 
eksempel skal man 
nogle gange handle 
hurtigt, fordi en per-
son skal re-lokaliseres 
akut. Når personen så 
sidder kriseramt i et 
sommerhus, opleves 
det meget ensomt. Det 
øjeblik er ret sårbart, 
og en del rejser tilbage 
til miljøet. 

Her skal socialråd-
giveren være klar til 
at handle hurtigt på: 
Hvad skal der ske? 
Hvor kunne du tænke 
dig at bo? Det skal 
være et sted, der ikke 
er relateret til bander 
og med mulig heder  
for beskæftigelse.

Socialrådgiveren 
har en vigtig rolle i  
at få andre aktører 
til at forstå den her 
målgruppe.

Hvordan kan rappor-
tens bud bruges til at 
stoppe den aktuelle 
situation med ban-
derelaterede skyde-
rier og drab?  
Først og fremmest kan 
man sige, at tilbuddet 
om bandeexit ikke 
entydigt kan stå som 
en løsning – men det 
er faktisk det eneste 
tilbud om hjælp, vi har. 
Så jeg vil hellere vende 
det om og sige: Vi kan 
ikke undvære det.  

Mette-Louise 
Eskildsen Johansen, 
seniorforsker ved VIVE. 
 
Hendes forskningsinte-
resser er forebyggelse 
af kriminalitet, vold og 
terror i miljøer, der er 
præget af ulighed og 
social udsathed.

De kriminelle netværk væver sig ind i ikke-kriminelle 
netværk. Så det er rigtigt svært at forlade en bande, 
for man forlader også det, man er vokset op i, forklarer 
Mette-Louise Eskildsen Johansen på baggrund af sin 
forskning i bande-exit.

”De er forfulgt af deres fortid”

Af Mette Mørk

FORSKEREN

Læs rapporten ’Bandeexit i 
Østjyllands Politi og Aarhus 
Kommune’ på vive.dk
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SUNDHEDSSOCIALRÅDGIVERE Sammenhæng i sundhed



Som sundhedssocialrådgiver på Odense  
Universitetshospital skaber Louise Marie Friis 

sammenhæng i patienternes behandlingsforløb. 
Hun bygger bro mellem sundhedsvæsenet og 

kommunerne, så patienter og deres pårørende 
får hjælp og støtte – både under indlæggelsen og 

efter udskrivning.
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”JEG FØLGER  
PATIENTERNE  

HELT TIL DØRS  
 — OG SIKRER RO, OVERBLIK OG LIVSKVALITET

Af Dorthe Kirkgaard Nielsen 
Foto: Hung Tien Vu



SUNDHEDSSOCIALRÅDGIVERE Sammenhæng i sundhed

K
VINDEN HAR ALS og er døende, men hun har 
indtil nu styret økonomien for sin søn, der har 
autisme, er i starten af 30’erne og har fleksjob 

12 timer om ugen. Moderen kan ikke tale mere, men 
kan dog skrive på computer. Hun vil gerne have styr 
på sønnens situation, inden hun dør, så sundhedsso-
cialrådgiver Louise Marie Friis har været på hjem-
mebesøg hos sønnen, har søgt bostøtte og skal ordne 
alt med sønnens økonomi, så hans penge overføres til 
hans egne konti og ikke indgår i arven. 

Dette eksempel siger meget om det arbejde, Louise 
Marie Friis udfører som sundhedssocialrådgiver på 
Odense Universitetshospital. En funktion, hvor hun 
sikrer koordinering og udveksling af de nødvendige op-
lysninger mellem hospital og kommune, sikrer kontakt 
til de rette instanser og tager hånd om alle de situatio-
ner, patienter og pårørende har brug for hjælp til. 

– Jeg er tovholder, blæksprutte, brobygger og sikrer 
ro, overblik, lindring og livskvalitet, fordi jeg sørger for, 
at borgerne får den rette hjælp så hurtigt som muligt, 
siger Louise Marie Friis, der også er bestyrelsesmedlem 
i Dansk Socialrådgiverforenings Fagligt Selskab for 
Sundhedssocialrådgivere. 

Livskvalitet i den sidste tid
Jobbet som sundhedssocialrådgiver er delt mellem 12 
timer på Neurologisk Afdeling og siden den 1. januar 
25 timer på Palliativt Team Fyn. Vi møder Louise 
Marie Friis på kontoret på 7. etage, hvor hun sidder 
sammen med Lisbeth Langkilde – teamets anden 
sundhedssocialrådgiver. Louise Marie Friis er lige 
kommet retur efter et hjemmebesøg hos en patient.  

Det tværfaglige team er for alvorligt syge og døen-
de. Her har de to sundhedssocialrådgivere fokus på 
social palliation – socialfaglig indsats og psykosocial 
lindring  
- og hvad 
der kan 
gøres for at 
øge livskva-
liteten i den 
sidste tid for 
patient og 
pårørende. 
Det kan 
være alt fra 
snakke om 
økonomi over eksistentielle bekymringer og tanker 
til helt praktiske ting som tilskud til proteindrikke og 
samtaler med pårørende om fremtidig boligsituation. 

– Mit fokus er ikke altid noget direkte handlings-
mæssigt, men en snak med en ældre, døende kvinde 

om bekymringer for hendes voksne, psykisk syge  
søn er også lindring. 

Netop muligheden for at skifte mellem det eksisten-
tielle og det praktiske fremhæver Louise Marie Friis. 

– Jeg har ingen ramme, ingen økonomiske dagsor-
dener eller opdeling i kasser, men kan have entydigt 

fokus på, hvad der 
fylder hos patien-
ten og de pårøren-
de. Ikke fordi, jeg 
skal handle på det 
hele, men så kan jeg 
hjælpe dem videre 
i systemet. Jeg kan 
følge patienterne til 
dørs ved at levere til 
den rette socialråd-
giver i kommunen.

Krise og kaos
På Neurologisk Afdeling er Louise Marie Friis  
tilknyttet både Neuro-rehabiliteringen i Svendborg  
og Neurologisk Ambulatorium i Odense. 

Hvor hun på Palliativt Team går klædt i eget tøj, 
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Louise Marie Friis taler med patienterne om alt fra økonomi til  
eksistentielle bekymringer og tanker om helt praktiske ting som  
tilskud til proteindrikke eller den fremtidige boligsituation.

Jeg har ingen ramme, ingen økonomiske 
dagsordener eller opdeling i kasser, men 
kan have entydigt fokus på, hvad der fylder 
hos patienten og de pårørende.
Louise Marie Friis, sundhedssocialrådgiver, Odense Universitetshospital



ligner hun her fuldstændig en sygeplejerske iført 
lyseblå T-shirt og mørkeblå bukser. Patienter og pårø-
rende møder hende da også på de lange, hvide gange 
og i helt almindelige konsultationsværelser. 

På Neuro-rehabiliteringen er patienter indlagt  
til behandling eller genoptræning efter en hjerneskade. 

– Her er jeg i kontakt med patienter under indlæg-
gelse – oftest i starten af deres sygdomsforløb, hvor 
der er rigtig meget kaos og krise, fordi hele deres liv 
med et slag er blevet fundamentalt ændret. Det kræ-
ver ofte handling i forhold til økonomi og arbejde – 
det fundamentale sikrings- og forsørgelsesgrundlag, 
fortæller Louise Marie Friis.

Tidsfrister for sygedagpenge skal overholdes, og 
hvis patienterne er ledige eller på kontanthjælp, er 
de ikke i stand til at opretholde kontakt til jobcenter 
eller søge jobs, så der kontakter hun jobcentret. 

En jungle for de pårørende
Derudover hjælper hun pårørende, som også er i 
krise. Hjælpen består af overblik og håndtering af si-
tuationen i forhold til eksempelvis egen sygemelding, 
kontakt til arbejdsgiver og kommunen. 

Bag om historien 
Regeringen har planlagt at præsentere sit sundhedsudspil og det politiske udspil til en 10-årsplan for psykiatrien 
i løbet af foråret. Begge dele forventes at have fokus på blandt andet sammenhæng i behandlingsforløbet – et 
styrket samarbejde mellem regioner og kommuner – så man undgår, at patienterne udskrives til ’gaden’ eller til 
et behandlingstilbud med lang ventetid med risiko for tilbagefald og genindlæggelse. 

Dansk Socialrådgiverforening foreslår, at der bliver indført en socialfaglig screening af patienter med alvorlig syg-
dom for at sikre rettidig vejledning, hjælp og sammenhæng i patienternes behandlingsforløb. I temaet går vi tæt på 
sundhedssocialrådgivernes rolle som brobyggere i sundhedsvæsenet.

Det kan ifølge Louise Marie Friis også være en jungle for de 
pårørende at finde rundt i de forskellige regler.

– Det kan være en jungle for de pårørende, så jeg 
løfter byrder fra deres skuldre. Samtidig giver jeg 
rum for uvisheden og usikkerheden, der fylder rigtig 
meget. Kommer min mand nogensinde tilbage på ar-
bejdsmarkedet? Bliver vi nogensinde en familie som 
før? Skal min hustru have en plejebolig?

For hvor læger og sygeplejersker har meget 
fokus på den fysiske del af behandlingen, har en 
sundhedssocialrådgiver netop fokus på sociale, 
økonomiske, følelsesmæssige og familiære bekym-
ringer. 

Så en samtale med Louise Marie Friis svinger 
ofte mellem følelsesmæssige og praktiske bekym-
ringer om for eksempel husleje, sygedagpenge, 
mulighed for at søge tab af erhvervsevne. Hvor 
hun kan rådgive og vejlede om muligheder over 
for patienter og pårørende, der pludseligt og totalt 
uforberedt er havnet i en situation med alvorlig 
sygdom. 

– Jeg skaber overblik, hjælper og etablerer sam-
arbejde med relevante samarbejdspartnere, så 
der bliver sat en ramme omkring familien. Er der 
hjemmeboende børn, kan det for eksempel handle 
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om muligheder for sorg og krisebearbejdning, 
fortæller Louise Marie Friis. 

Fra start til slut
På Neurologisk Ambulatorium går patienter med hjer-
netumorer i livslangt kontrol- og behandlingsforløb.  

– Alt efter hvor tumoren sidder i hjernen, kan 
patienterne både blive ramt fysisk, følelsesmæssigt, 
mentalt og personlighedsmæssigt, så jeg følger 
patienter og pårørende i forhold til, hvilke udfordrin-
ger sygdommen 
medfører. Derfor 
giver det også rigtig 
god mening, at jeg 
kan følge dem, fra 
de er nydianogsti-
cerede til livsafslut-
ning, siger Louise 
Marie Friis. 

Her hjælper 
Louise Marie Friis igen med økonomi, henviser til 
de rette steder i kommunen, til den rette rehabili-
tering. Hun formidler funktionsniveau, henviser 
til hjerneskaderådgivning og skaber et rum, hvor 
de pårørende kan italesætte, hvad de egentlig står i. 
Taler orlovsmuligheder for pårørende, aflastning, 
ledsagelse og afklaring af, hvad der skal ske, når pa-
tienten ikke længere kan være på arbejdsmarkedet. 

På begge afdelinger er Louise Marie Friis som 

hovedregel altid inde over patienter i den erhvervs-
aktive alder, patienter med hjemmeboende børn og 
enlige, som umiddelbart ikke har noget netværk.

Oversætter mellem hospital og kommune
På alle tre afdelinger ser hun sig selv skabe livskvali-
tet og mest mulig bevægelsesfrihed for patienter og 
pårørende. 

– Som socialrådgiver har jeg en forståelse og en 
erfaring for både kommunens opbygning, den lov-
givningsmæssige kontekst, og hvad rammerne er. 
Samtidig har jeg sproget til at kunne kommunikere 
med dem, så jeg fungerer også som oversætter mel-
lem hospital og kommune og sikrer, at vores læger 
er præcise i deres formuleringer, så det ikke bliver 
misforstået ude i kommunerne. 

Samtidig mener hun, at hendes arbejde også for-
bedrer den sundhedsmæssige tilstand.

– Hvis patientens hoved er fyldt med tanker om 
husleje, om der er råd til at blive boende i huset, om 
man kan komme tilbage til sit arbejde, så er det svært 
at bevare fokus på den genoptræning, patienten er 
indlagt til at skulle igennem.

Overlæge: Socialrådgivere sikrer bedre forløb
Nicole Frandsen, behandlingsansvarlig overlæge  
på Neurologisk Afdeling, ser det som altafgørende  
at have sundhedssocialrådgivere ansat. 

– Vi er nødt til at tænke i det hele menneske, og 
sundhedssocialrådgiverne giver ro ved at tage byrder 
fra patienternes skuldre, så de ikke behøver ligge 
søvnløse om natten af bekymringer og på grund af 
manglende søvn ikke have overskud til træning.  
Jeg kan slet ikke se, hvordan vi kan lave ordentlige 

patientforløb uden sund-
hedssocialrådgiverne. 

Nicole Frandsen pe-
ger også på, at det tætte 
parløb mellem sundheds-
socialrådgiverne og det 
sundhedsfaglige perso-
nale er med til at undgå 
unødige forsinkelser for 
patienterne. 

– Hvis vi kan se, at patienten får så svære kogniti-
ve eller fysiske vanskeligheder, at det er usandsyn-
ligt, at vedkommende kan komme tilbage til arbejds-
markedet, kan vi sammen arbejde målrettet på, hvad 
der skal ske, når patienten bliver udskrevet. Den 
kommunale hjerneskadekoordinator tager først fat i 
en patient efter udskrivelse, men oftest ligger pa-
tienterne her i 20 til 25 dage, nogle i flere måneder 
– vi kan med hjælp fra sundhedssocialrådgiverne 

Jeg kan slet ikke se, hvordan vi kan 
lave ordentlige patientforløb uden 
sundhedssocialrådgivere.
Nicole Frandsen, overlæge, Odense Universitetshospital

- Jeg fungerer også som oversætter mellem hospital og 
kommune og sikrer, at vores læger er præcise i deres formu-
leringer, så det ikke bliver misforstået ude i kommunerne, 
fortæller sundhedssocialrådgiver Louise Marie Friis. 



Har du en idé til et emne, vi skal tage op på redaktionen?
Så kontakt os på redaktionen@socialraadgiverne.dk

gå i gang med at sikre det rette tilbud allerede fra 
indlæggelsens start, pointerer hun. 

Sygeplejerske: En god samfundsinvestering
Tina Tipsmark Clausen, sygeplejerske på Neurolo-
gisk Ambulatorium er enig. Sundhedssocialrådgive-
re gør en kæmpe forskel. 

– En sundhedssocialrådgiver som Louise betyder 
alt for patienterne, og hun er helt klart med til at gøre 
sygeforløbet bedre, pointerer Tina Tipsmark Clausen. 

– Louise kender lovgivning og paragraffer, ved 
hvad man kan skaffe hjælp til og kan fortælle kom-
munen om patienternes situation: Hun kommer ikke 
tilbage på arbejde, eller han kan ikke arbejde dag/nat, 
fordi hjernekræften har givet ham epilepsi, og risiko 
for kramper forstærkes ved skiftende arbejdstider. 

– Så en sundhedssocialrådgiver har patientens ryg, 
og Louise løfter vores patienter, hjælper de pårørende 
igennem vanskelige tider, og det må være en god sam-
fundsinvestering, at vi på den måde kan give patien-
terne en samlet pakke, mener Tina Tipsmark Clausen. 

Sparring og debriefing
Lisbeth Langkilde har været ansat som sundhedsso-
cialrådgiver på Palliativ Team Fyn siden 2003, og hun 
glæder sig over, at hun den 1. januar i år fik følgeskab 
af Louise Marie Friis. 

– Det betyder rigtig meget at have en sparrings-
partner med samme faglighed, for det kvalificerer 
den hjælp, rådgivning og vejledning, vi giver til 
patienter og pårørende. 

Som sundhedssocialrådgiver i teamet har de med alt 
at gøre inden for død, alvorlig sygdom og efterladte.  
Så de to sundhedssocialrådgivere dækker servicelo-
ven, aktivloven, arveloven, forsikringsforhold, private 
pensionsforhold med mere.

– Selv om jeg har arbejdet i det her felt i snart 20 år, 
har jeg stadig brug for sparring – både i forhold til 
jura, det metodiske og den psykologiske del af vores 
arbejde, siger Lisbeth Langkilde og fortsætter: 

– Så det er vigtigt med både den hurtige, lettilgæn-
gelige sparring i de komplekse sager, vi står i, og ved 
de rigtig svære samtaler, hvor vi virkelig har brug for 
at blive debriefet. 

Lige adgang til sundhedssocialrådgivere
Lisbeth Langkilde ser lige som Louise Marie Friis sig 
selv som brobygger, og hun mener, at den funktion 
spiller en stadigt vigtigere rolle i takt med, at syge-
husvæsenet bliver mere og mere ambulant og indlæg-
gelserne kortere. 

– Helhedssynet kan hurtigt blive klemt, og her er 
sundhedssocialrådgivere vigtige som brobyggere 

Louise Marie Friis mener, at det skaber ulighed i sundhed, at 
det kun er patienter med bestemte diagnoser og relativt få 
sygehusafdelinger, der har adgang til sundhedssocialrådgivere.

mellem hospital og kommune og andre instanser, 
forklarer Lisbeth Langkilde. 

Louise Marie Friis er enig. Sundhedssocialrådgi-
vere er med til at skabe sammenhæng i sundhedsind-
satsen og koordination mellem hospital og kommune 
– både under indlæggelse og efter udskrivning. 

Derfor ønsker hun også, at regeringens kommende 
sundhedsudspil vil give lige adgang til sundhedsso-
cialrådgivere for alle patientgrupper. 

– Det skaber ulighed, at det kun er patienter med 
bestemte diagnoser og meget få sygehusafdelinger, 
der har adgang til sundhedssocialrådgivere. Så mit 
ønske er, at helhedssynet naturligt tænkes ind som 
en del af behandlingen i sundhedssystemet. Ud fra en 
bevidsthed om, at den sociale situation og sociale pro-
blematikker affødt af sygdommen hos patienten kan 
fylde lige så meget som den helbredsmæssige proble-
matik. Og en erkendelse af, at der på afdelinger med 
socialrådgivere opstår en sparring og dialog med 
det øvrige personale, som fremmer helhedssynet på 
patient og pårørende, pointerer Louise Marie Friis.
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Med hjælp fra sundhedssocialrådgiver Louise Marie Friis har hjernetu-
mor-opererede Søren Petersen fået konstateret hjernetræthed. Han er nu i 
afklaringsforløb hos kommunen i forhold til fleksjob og er blevet tilknyttet 
kommunens hjerneskaderådgivning.

”En enorm befrielse at  
nogen tager os i hånden”

Af Dorthe Kirkgaard Nielsen
Foto: Hung Tien Vu

T
RÆTHEDEN VAR KOMMET snigende, og fuld-
tidsjobbet som børnehaveklasseleder syntes 
efterhånden uoverskueligt. Cykelturen til og 

fra jobbet var skiftet ud med bilkørsel, og så snart 
arbejdsdagen var slut, havde Søren Petersen brug 
for at sove. Derhjemme var der ingen overskud, intet 
initiativ, og hustruen Tina Petersen stod efterhån-
den for samtlige huslige opgaver og for at tage sig af 
parrets to børn.  

Trods udfordringerne og trods to operationer for 
hjernetumorer i henholdsvis 2007 og 2016 havde 
ægteparret på ingen måde tænkt, at det kunne være 
følgevirkninger efter operationerne. 

– Efter begge operationer var svulsterne helt væk, 
og jeg havde hverken fået genoptræning eller været i 
kontakt med kommunen. Jeg havde passet mit arbej-
de, og det faldende energiniveau kom snigende, uden 
vi rigtig tog det alvorligt, fortæller 48-årige Søren 
Petersen. 

– Vi havde snakket lidt om karriereskift, måske 
nedsat tid, men aldrig sådan rigtig overvejet det. Bare 
tænkt, at det er hårdt at være børnehaveklasseleder, 
at vi jo også blev ældre og havde meget at se til med 
børn og husholdning. Så vi så det som normalt, sup-
plerer 47-årige Tina Petersen. 

Hjernetræthed
Ved en rutinemæssig scanning og lægesamtale sidste 
år fortæller Søren Petersen om sin træthed, og læ-
gen fortæller, at Neurologisk Ambulatorium har en 

sundhedssocialrådgiver tilknyttet, som ægteparret 
kan tale med. Det siger Søren Petersen ja tak til, og 
siden august 2021 har ægteparret været tilknyttet 
sundhedssocialrådgiver Louise Marie Friis. 

Over et par samtaler gik det op for Søren og Tina 
Petersen, hvor indgribende Sørens træthed og mang-
lende overskud egentlig var blevet for familien.

– Det har haft en kæmpe betydning for os og været 
en stor lettelse at få kontakt til Louise. For hun har 
fået os til at sætte ord på og erkende, hvor voldsomt 
det egentlig stod til. Så der er taget en stor byrde fra 
vores skuldre, fortæller Tina Petersen. 

– Louise har også gjort os opmærksom på et begreb, 
der hedder hjernetræthed. Da hun gav os en folder 
om hjernetræthed, stod der nærmest mit navn på 
den, siger Søren Petersen. 

Henvist til kommunal hjerneskaderådgivning
Efter de første samtaler sætter Louise Marie Friis 
gang i en træthedsundersøgelse, og udfaldet viste 
tydeligt, at Søren Petersen led af hjernetræthed. 

– Efter vi længe havde tilpasset os, kunne vi nu se sort 
på hvidt, hvad vi havde med at gøre, og hvilket skred i 
normalen, vi havde indordnet os under. For trods træt-
heden havde Søren ingen sygedage, og jeg tog mere og 
mere over derhjemme, siger Tina Petersen. 

Louise Marie Friis henviser til kommunal hjerne-
skaderådgivning og får formidlet, hvilken situation 
Søren Petersen står i. Derudover henviser hun til 
neurologisk afdelings fysio- og ergoterapeut til en 
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vurdering af behovet for en genoptræningsplan,  
og den plan sender hun videre til kommunen, da han 
skal genoptrænes i kommunalt regi. 

– Det er en enorm befrielse, at nogen tager os ved 
hånden og guider os, og uden Louise havde vi på ingen 
måde stået, hvor vi står i dag, konstaterer Tina Petersen. 

Overbelastet hamsterhjul
Efter en sygemelding fra jobbet er der lavet en fra-
trædelsesaftale, hvor Søren Petersen får fuld løn 
frem til den 1. august. Han er nu i afklaringsforløb for 
erhvervsevne og skånebehov og i gang med en genop-
træningsproces. 

I forhold til kommunen har Louise Marie Friis helt 
konkret hjulpet med, at kommunens sagsbehandling 
bliver målrettet hjerneskade. Den første sagsbehand-
ler mente, at Søren Petersen havde problemer på 
grund af sin arbejdsmæssige situation, men via do-
kumentation og samtaler har kommunen nu erkendt, 
at selv om det ikke er en pludselig opstået sygdom, 
så har Søren Petersen brug for hjælp på grund af sit 
helbred. 

– Louise har fået mig ind i det kommunale sy-
stem, har formidlet kontakt til sagsbehandleren 

i Odense Kommune, har overblikket, holder fast, 
skaber sammenhæng og livskvalitet, og hun har 
givet mig vejen ud af et overbelastet hamsterhjul, 
siger Søren Petersen. 

Uvurderlig hjælp
Ægteparret er dybt taknemlige over, at de fik kontakt 
til en sundhedssocialrådgiver.

– På grund af Louises hjælp har jeg i dag mere 
 overskud, mere energi og kan mere derhjemme,  
og selvom jeg ikke ved, hvor det ender i forhold til 
job, har jeg en tro på, at jeg kan få et job – rigtig gerne 
noget praktisk arbejde udendørs. Mit gamle job 
som børnehaveklasseleder var noget af det værste i 
forhold til hjernetræthed – med lys, larm og mange 
bolde i luften, fortæller Søren Petersen. 

Tina Petersen tør næsten ikke tænke på, hvad der 
var sket, hvis Louise Marie Friis ikke var blevet kob-
let på ægteparret. 

– Uden Louise havde Søren knoklet videre, havde 
måske forsøgt at komme ned i tid. Jeg havde løbet 
stærkere og stærkere, og på et tidspunkt var det hele 
væltet. Så vi føler stor taknemlighed over, at der eksi-
sterer sådan et tilbud.

- På grund 
af Louises 
hjælp har jeg 
i dag mere 
overskud, 
mere energi 
og kan mere 
derhjemme, 
fortæller 
Søren  
Petersen. 

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



SUNDHEDSSOCIALRÅDGIVERE Sammenhæng i sundhed

Mens antallet af patienter på landets sygehuse er støt  
stigende, er antallet af socialrådgivere på sygehusene  
i dag lavere end for 10 år siden. Med undtagelse af psykiatrien, 
hvor der er ansat flere sundhedssocialrådgivere, dog langt fra 
nok til at følge med patientudviklingen.

Antallet af sundhedssocialrådgivere  
halter bagefter patientudviklingen 

Af Lærke Øland Frederiksen

NÅR POLITIKERNE SENERE på året skal forhandle 
sundhedsaftale og 10-årsplan for psykiatrien er de 
enige om, at et sammenhængende sundhedsvæsen står 
øverst på dagsordenen. Og med god grund. Danske Pa-
tienter kalder den manglende sammenhæng for hoved-
problemet i det danske sundhedsvæsen. Og vicedirektør 
Annette Wandel ser socialrådgivere som oplagte bro-
byggere imellem sundhedsvæsenets forskellige siloer.

– Patienterne efterspørger en mere helhedsorien-
teret tilgang, som i dag ikke fungerer supergodt. Hvis 
man bliver alvorligt syg, er det rigtig vigtigt, at man 
har adgang til den form for kompetence, som social-
rådgiverne repræsenterer. Det vil for mange give en 
mere helhedsorienteret indsats, som betyder, at man 
kommer bedre igennem sygdomsforløbet, siger hun.

Det er dog langt fra alle patienter, der får mulighed 
for at tale med en sundhedssocialrådgiver, når de 
bliver indlagt på et sygehus. Antallet af socialrådgive-
re på de somatiske afdelinger er nemlig faldet med 13 
procent i løbet af de seneste 10 år. Til gengæld er der 
ansat flere socialrådgivere på de psykiatriske afdelin-
ger, så der alt i alt er lige så mange socialrådgivere an-
sat på sygehusene i dag som for 10 år siden. I samme 
periode er antallet af patienter steget med 8 procent 
og personalet på sygehusene er i alt steget med 12 
procent. Så hverken i psykiatrien eller somatikken 
følger antallet af socialrådgivere med udviklingen.

En del af kerneydelsen
Det kan hænge sammen med, at socialrådgiverne ikke 
ses som en del af sundhedsvæsenets kerneydelse, for-
klarer Jes Søgaard, sundhedsprofessor ved Syddansk 
Universitet.

– Når der skal skæres ned, ser man på, hvad der ikke 
er kerneydelse, og det er måske socialrådgiverfag-
ligheden. Men i en tid, hvor der er behov for mere 
koordinering mellem sygehusene og det kommunale 
system, er det vigtigt, at socialrådgiverne bliver 
tænkt mere ind i det, man ser som sundhedsvæsenets 
kerneydelse, siger han.

Når en patient rammes af sygdom, er der meget 
fokus på sundhedsopgaverne, men ikke altid på det 
hele menneske og de udfordringer, som sygdom kan 
have for hele ens liv, arbejdsduelighed og meget 
andet, forklarer Camilla Rathcke, der er formand for 
Lægeforeningen. 

– Udviklingen i antallet af socialrådgivere viser 
tydeligt, at det ikke er noget, der bliver prioriteret i 
det regionale sygehusvæsen. Men det at blive ramt  
af sygdom kan skabe store udfordringer med for ek-
sempel at kunne fastholde sit arbejde, få økonomien 
til at hænge sammen eller få støtte til sine børn, ikke 
mindst, hvis man er enlig forælder. Her kan social-
rådgivere spille en stor rolle, og det giver ofte nogle 
bedre forløb, siger hun.

Hvis der ikke er en sundhedssocialrådgiver, bliver 
patienten overladt til selv at søge hjælp i kommunen, 
uden at have overblik over, hvilke muligheder der 
overhovedet kan være. Ofte afhænger det så af, hvor 
meget overskud de pårørende har til at hjælpe.
–  En borger, der er syg, har ikke nødvendigvis over-
skud til at gøre det selv. Så der kunne med fordel være 
ansat socialrådgivere væsentligt flere steder, siger 
Camilla Rathcke.

Hvis der blev ansat socialrådgivere til at stå for sam-
menhængen i patientforløbene, ville det også være med 
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Læs ’Fagligt oplæg til en 10-års plan for psykiatrien – Bedre mental sundhed og  
en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser’ på sundhedsstyrelsen.dk

til at løse problemerne med at rekruttere nok sundheds-
personale til sygehusene, påpeger Jes Søgaard.

– Det er jo åndssvagt, at sygeplejersker og sosu-as-
sistenter, som der er stor mangel på, skal lege social-
rådgivere, når der faktisk er socialrådgivere, som 
kunne gøre det arbejde bedre, siger han.

Socialfaglig screening
Når der først er sundhedssocialrådgivere ansat i en 
afdeling, er de andre faggrupper glade for at kun-
ne koncentrere sig om deres kerneopgaver. Det er 
indtrykket hos Ditte Brøndum, som er næstformand i 
Dansk Socialrådgiverforening.

– Når jeg taler med sundhedssocialrådgivere, for-
tæller de altid, at det er en kæmpe lettelse for lægerne 
og sygeplejerskerne, at der er nogle, der står for at 
ringe til jobcenteret, handicapafdelingen eller hjæl-
pemiddelbevillingen, siger hun.

Også for de kommunale forvaltninger er det en 
fordel, at der sidder en sundhedssocialrådgiver på 
hospitalet og kan tage initiativ til, at der bliver lagt en 
plan, før borgeren bliver udskrevet.

– Man kan jo ikke sidde ude i kommunen og vide, 
hvornår borgeren bliver udskrevet og hvilke behov 
han eller hun har. Der skal være en på hver side, som 
har bolden, ellers bliver man let tabt på gulvet, siger 
Ditte Brøndum.

Sundhedssocialrådgiverne er ofte involveret i at 
lave en plan for patientens udskrivning. Men faktisk 
mener Dansk Socialrådgiverforening, at der skal en 
socialrådgiver ind over, allerede når patienten bliver 
indskrevet.

– Vi foreslår, at der bliver indført en socialfaglig 
screening ved indlæggelse, både i psykiatrien og i 
forbindelse med alvorlig sygdom i somatikken, siger 
Ditte Brøndum.

I psykiatrien er der allerede mange steder gode 
erfaringer med at ansætte flere socialrådgivere, som 
blandt andet er med til at nedbringe antallet af gen-
indlæggelser, for eksempel ved at sørge for, at patien-
terne ikke bliver udskrevet til gaden, men eksempel-
vis til et bosted.

– Men også i somatikken er det helt afgørende at få 
afklaret de sociale forhold, inden patienterne bliver 
udskrevet. Alvorlig sygdom kan sende mennesker ud 
i en social deroute, hvis der ikke bliver taget hånd om 
forsørgelsen, og det er både et kæmpe menneskeligt 
tab, men også samfundsmæssigt helt uforsvarligt, 
siger Ditte Brøndum.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Danske Regioner.

Ved redaktionens slutning var der endnu ikke fastsat en dato for, hvornår 
forhandlingerne om en sundhedsreform og 10-årsplanen for psykiatrien 
begynder.
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FÆRRE SOCIALRÅDGIVERE INDEN FOR SOMATIKKEN

I perioden 2011 til 2021 er antallet af socialrådgivere på hospitalernes 
somatiske afdelinger faldet med 13 procent. I samme periode er der 
ansat 10 procent mere personale på området generelt, og antallet af 
patienter i somatikken er steget med 6 procent fra 2011 til 2020.
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FLERE SOCIALRÅDGIVERE I PSYKIATRIEN

I perioden 2011 til 2021 er antallet af socialrådgivere på hospitalernes 
psykiatriske afdelinger steget med 4 procent. I samme periode er der 
ansat 20 procent mere personale på området generelt, og antallet af 
patienter i psykiatrien er også steget med 17 procent fra 2011 til 2020.

Note: Indeks med basisår 2011. Antallet af patienter i 2019 og 2020 kan være 
påvirket af databruddet, og 2020 er derudover påvirket af aflysninger pga. 
covid-19-epidemien.

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor og Danske Regioner

Patienter
Personale

Socialrådgivere
Patienter

Personale
Socialrådgivere
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Vi har spurgt fem sundhedssocialrådgivere, 
hvordan de er med til at sikre sammenhængende 
behandlingsforløb – og hvordan politikerne kan 
bidrage til det samme.
Af Susan Paulsen

JEG SPILLER DEN KOMMUNALE  
SAGSBEHANDLER GOD
Stine Als
Sundhedssocialrådgiver og tillidsrepræsentant, 
Dagafsnit for Spiseforstyrrelser, Bispebjerg 
Hospital, Region Hovedstaden

– Min vigtigste rolle er at få forventningsaf-
stemt med forældrene, hvad der skal ske,  
når deres barn bliver udskrevet. Og så skal 
jeg spille den kommunale sagsbehandler god 
i forhold til, hvad den unge med spiseforstyr-
relse har brug for. Få oversat lægesproget 
til, hvad det betyder for den unges funkti-
onsniveau og støttebehov på en måde, så 
det giver mening for et visitationsudvalg i en 
familieafdeling. Derudover er jeg den unges 
bisidder ved børnesamtalen, som typisk 
foregår her på hospitalet sammen med den 
kommunale sagsbehandler. 

– Der er et tidsperspektiv, som kommunen 
skal være særlig opmærksom på. De unge er 
indlagt i seks til otte uger, og behandlings-

VI ER MED TIL AT SIKRE  
MERE LIGHED I SUNDHED
Tanja Wejergang
Sundhedssocialrådgiver, Juliane Marie Cen
tret, Rigshospitalet, Region Hovedstaden
 
- Jeg arbejder på børnekræftafdelingen 
og en afdeling, hvor børn bliver knogle-
marvstransplanteret. Vi får børn og 
familier fra hele Danmark. Til mit første 
møde med forældrene har jeg i samar-
bejde med den behandlingsansvarlige 
læge lavet en statusbeskrivelse, hvor vi 
redegør for, hvad det er for et sygdom- 
og behandlingsforløb, deres barn skal 
igennem, og hvilken støtte familien 
får behov for. Og så følger en række 
ansøgningspunkter, som bliver sendt 
samlet til familieafdelingen i familiens 
bopælskommune. 

– Jeg sikrer den kommunale 
socialrådgiver den nødvendige do-
kumentation, så ansøgningen kan 
komme igennem visitationsudvalget. 
Hverdagsøkonomien og forsørgelses-
grundlaget er noget som sidestillet med 
behandlingen fylder rigtig meget for 
vores familier. Når forældrene får ro på 
deres forsørgelsesgrundlag i forhold 
til eksempelvis at få plejeorlov, kan de 
være nærværende over for deres barn, 
hvilket har positive psykosociale konse-
kvenser.

– Jeg vil opfordre politikerne til at 
opprioritere ressourcerne til sundheds-
socialrådgivere i erkendelse af, at vi er 
med til at sikre helhedsorienterede og 
smidige patientforløb. Det kan være 
svært for familierne at komme igennem 
til kommunerne, og afklaringen af, hvad 
de har ret til, er ikke sikret, hvis der ikke 
er en sundhedssocialrådgiver inde over. 
På den måde er vi også med til at sikre 
mere lighed i sundhed. 

 SUNDHEDSSOCIALRÅDGIVERE Sammenhæng i sundhed Voxpop

mæssigt er der ikke plads til, at der kan være 
et gap mellem indlæggelsen og den kommu-
nale indsats. Efter udskrivelsen kommer den 
unge en time om ugen på ambulatoriet, som 
så har behandlingsansvaret, og den kommu-
nale støtte kører ved siden af. 

– Presset på psykiatrien har gjort, at vi er 
ret ufleksible i forhold til at kunne holde på 
de unge, indtil kommunen har et tilbud klar. 
Det medfører en risiko for, at samarbejdet 
med kommunerne bliver svært, fordi vi virke-
lig skal presse sagsbehandlerne – og de har jo 
også megatravlt. Og forældrene kan komme 
til at opleve et kaotisk og presset forløb, fordi 
det hele skal gå så stærkt. Hvis presset skal 
mindskes, kræver det flere ressourcer. 

FEM STEMMER  
FRA PRAKSIS
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VI SCREENER DØMTES  
BOLIGSITUATION OG  
FORSØRGELSESGRUNDLAG

Ina Skovsbo 
Sundhedssocialrådgiver og tillidsrepræ
sentant, Psykiatrisk Afdeling, Middelfart, 
Region Syddanmark. Bestyrelsesmedlem  
i DS’ Fagligt selskab for Socialrådgivere 
ansat i Retspsykiatri

– Vi dækker både retspsykiatri, almen 
psykiatri, opsøgende psykoseteam og lo-
kalpsykiatri. Jeg er primærsocialrådgiver 
for et retspsykiatrisk afsnit, hvor patien-
terne typisk er dømt for berigelseskrimi-
nalitet, vold og trusler.  Jeg er tovholder 
på det tværsektorielle samarbejde med 
de 22 kommuner i regionen, med den 
tilsynsførende fra Kriminalforsorgen og 
det sundhedsfaglige personale fra rets-
psykiatrisk distriktspsykiatri. Derudover 
samarbejder vi med politi og anklage-
myndighed, hvis den behandlingsdømte 
har brev- og besøgskontrol, hvor vi 
overtager kontakten med eksempelvis 
bank, kreditorer, boligudlejer. 

– Vi har især fokus på den dømtes 
boligsituation og forsørgelsesgrundlag, 
og lige så snart vi får en patient ind, så 
screener vi for netop det. Vi undersøger, 
om de skal have et stabiliserende forløb 
og derefter udskrives til de støtteforan-
staltninger, de kom fra. Men vi har også 
patienter, som har gået ubehandlede 
rundt i lang tid, og så skal vi have koordi-
neret forløbene, så de får en mere stabil 
hverdag, når de skal udskrives. 

– Jeg vil opfordre politikerne til at 
være opmærksomme på, at der skal 
være de rette tilbud til de behandlings-
dømte borgere, hvor nogle har dob-
beltdiagnoser. Vi kan have patienterne 
indlagt længe, fordi kommunen ikke 
kan anvise et tilbud efter lov om social 
service eller en bolig. Så kan de godt 
strande her og koste mange sengedage.

SOCIALFAGLIGT BLIK  
FOR DET HELE MENNESKE

Vibeke Blond 
Sundhedssocialrådgiver, Slagelse Sygehus, 
Børne og ungeafdelingen og Obstetrisk/ 
Gynækologisk afdeling, Region Sjælland

Hele formidlingsdelen mellem det 
regionale og kommunale system udgør 
en stor del af mit arbejde, og får sagerne 
til at glide lidt lettere. Mine kompetencer 
og viden betyder, at jeg kan forene de 
to verdener. Og en gang om måneden 
underviser jeg nyansatte læger og syge-
plejersker blandt andet i at skrive under-
retninger og sikre samtykke, da det er 
særligt på børneområdet, og i høj grad 
handler om børn og unges retssikkerhed. 

– Jeg deltager i morgenmøder og kon-
ferencer sammen med læger og syge-
plejersker, hvor vi gennemgår de enkelte 
patienter. Hvis et barn har ondt i maven, 
og alt tyder på, at det somatisk ikke fejler 
noget, hører jeg lægen, om vi har viden 
om, hvordan barnet i øvrigt har det. 
Nogle af børnene fortæller om mobning, 
at de har en søskende med autisme, som 
gør det svært at være derhjemme, eller 
at mor og far er ved at blive skilt.

– Mit arbejde på Obstetrisk/Gynæko-
logisk afdeling har i høj grad et forebyg-
gende sigte. Vi har etableret et fælles-
skab med en række kommuner og holder 
tidlige indsatsmøder om udsatte gravide 
og de helt små børn.

– Mit bud til politikerne er, at hvis alle 
syge og tilskadekomne har adgang til en 
sundhedssocialrådgiver på hospitalet, 
som har et socialfagligt blik for det hele 
menneske, vil det skabe bedre behand-
lingsmuligheder, færre genindlæggelser, 
større tryghed for patienten, og mere 
arbejdsro og mindre frustration for det 
sundhedsfaglige personale. 

VI FRIGØR TID HOS VORES 
SUNDHEDSFAGLIGE  
KOLLEGER  

Lene Kuntz
Sundhedssocialrådgiver og tillidsrepræsen
tant, Afdeling for Psykoser, Skejby Sygehus,  
Region Midtjylland 

– I de fire år, jeg har været her, er vi gået 
fra at være halvanden til nu at være 11 
sundhedssocialrådgivere i almen voksen-
psykiatrien, AUH. Og det er netop blevet 
besluttet som led i projekt Robust Psykia-
tri, at der skal ansættes en socialrådgiver 
på alle psykiatriske sengeafdelinger i 
Region Midtjylland. Opnormeringerne 
skyldes blandt andet, at vi har kunnet 
dokumentere effekten af vores indsats i 
form af færre genindlæggelser, en styrket 
dialog med de kommunale socialrådgivere 
og mindre anvendelse af tvang i botilbud-
dene, hvilket kan ses som et udtryk for, at 
borgerne indlægges rettidigt. Derudover 
frigør vi tid hos vores sundhedsfaglige 
kolleger.

– Læger og sygeplejersker har efter-
spurgt vores kompetencer, og da andre 
afdelinger bad om hjælp fra os socialrådgi-
vere, opfordrede jeg dem til at ansætte en 
vikar. Sådan gik det slag i slag, og det har 
kun kunnet lade sig gøre, fordi jeg også 
havde ledelsen i ryggen.

– Det er godt, at det faglige udspil til 
den kommende 10-års plan for psykiatrien 
lægger op til, at vi skal have flere senge-
pladser og lave en socialfaglig screening.  
Men hospitalspsykiatrien kan ikke løfte 
opgaven, hvis kommunerne ikke er gearet 
til at løfte med. Vi har en patient, som har 
været indlagt i over fem måneder, og vi 
venter stadig på, at kommunen får afgjort, 
om hun kan få plads på et bosted. Hun 
har længe været klar til at blive udskrevet, 
men vi kan ikke udskrive hende, for der er 
ikke noget at blive udskrevet til. Det sva-
rer til at konstatere, at dit ben er brækket, 
men du kan først få gips på om tre uger. 
Det nytter ikke noget.

Dansk Socialrådgiverforening har fire forskellige faggrupper for socialrådgivere  
i sundhedsvæsenet. Læs mere på socialraadgiverne.dk/faggrupper
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Den selvejende institution Dannevirke søger en 
Socialfaglig Koordinator

Vi søger en socialfaglig koordinator på fuldtid med overblik, overskud og engagement til Dannevirke ved 
Årøsund i Haderslev Kommune. Dannevirke danner de daglige rammer for 36 anbragte børn og unge med 
behov for specialpædagogisk bistand og behandling. Vi har egen intern skole, og i 2022 er institutionen 
blevet udvidet med Familiehuset Skillerbjerg til døgnfamiliebehandling. 

Har du:  
• En videregående uddannelse som socialrådgiver og erfaring med myndighedssagsbehandling
• Indsigt i komplekse og selvejende organisationer og viden om den juridiske lovgivning for eksempel Lov    
   om folkeskolen, Bekendtgørelse om specialundervisning, Serviceloven, Barnets Lov mv
• Erfaring med tværfagligt samarbejde og sags-supervision, samt kendskab til anbragte børn, unge og 
   familier.
• Et indgående kendskab til brugen af IT ifb. intern og ekstern sagsbehandling.

Og er du samarbejdende – med menneskelig forståelse, tolerance og gerne en humoristisk tilgang, så er 
det måske dig, vi søger. 

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, dog senest den 1. juni 2022. Ansøgning inkl. CV og dokumentation 
for uddannelse og erhvervserfaring senest den 10. april på mail til institutionens forstander 
CMP@dannevirkeskolen.dk

Læs mere om Dannevirke og hele jobopslaget på www.dannevirke.nu 
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Har du en stærk lederprofil og brænder du 
for rusmiddelbehandling? Vi søger lige nu en 
leder til vores behandlingscenter i Taastrup, 
hvor vi tilbyder både ambulant behandling og 
døgnbehandling til mennesker med alkohol-
problemer. 

Som leder af Blå Kors Behandlingscenter 
Taastrup får du det overordnede ansvar for 
centrets behandlingskoncept og  for udvikling 
af personalets faglighed.

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Der er ansøgningsfrist 3. april 2022 kl. 12.  
Læs mere om stillingen og ansøg på blaakors.dk/job 

LEDER TIL BLÅ KORS BEHANDLINGSCENTER TAASTRUP



S O C I A L R Å D G I V E R E N  0 2  2 2 29

 

FAMILIETERAPEUT UDD. 1. ÅR - KØBENHAVN 2022 
12 Hele dage • opstart marts 2022• pris 21.500 kr. (4 pladser tilbage)
Familieterapeutuddannelsen for dig som arbejder m. familier og børn. 
 
NARARTIV SUPERVISION
Kursus 2 x 2 dage + 1 dag • 30-31 Marts & 4-5 Maj 2022 • Pris 5.900 
Lær grundpricipper i narrativ supervision med relevante team greb.

DAVID MARSTEN * BOG: “narrative therapy in wonderland”
1 Hel dag • 9. Maj 2022• pris  1500 kr.
Kvalificer dine narrative skills i samtaler m. børn, unge og familier.
 
TAVLEBRUG • det visuelle udsyn i samtaler
Kursus 1 dag • 29. September 2022 • Pris 1.600 kr.
Træning i tavlebrug ift. narrativ samtaleteknik, fortællinger og figur.
 
TRAUMEBEHANDLING • ikke alle kan tale om traumer
Kursus 3 dage • 27-29 Oktober 2022 • Pris 3.900 
Det narrative “traumekort”, Fokus på konkret terapiarbejde/erfaringer.
 
NARARTIV FAMILIETERAPI KURSUS
Kursus 2 dage • 9. & 10. November 2022 • Pris 2.900 

Hvordan tale med alle i familien uden om magthierarkier & positioner.

PSYKISKE LIDELSE SOM KLOG RESPONS 
2 dage • 30 Nov. + 1. dec. 2022 • Pris 2.900 kr. louise Østergaard & aNNe albiNus

Få inspiration fra responsbaseret praksis.

anne@narrativeperspektiver.dk

narrativeperspektiver.dk

NARRATIVEPERSPEKTIVER
Østerbrogade 29 3sal 

2100 København Ø 
tlf 22160065

Censorkorpset for
socialrådgiveruddannelsen
Censorkorpset for socialrådgiveruddannelsen
skal nybeskikkes for perioden 1. september 
2022 til 31. august 2026.

Der søges censorer til:

• Socialt arbejde med udsatte børn og unge   
 samt Børn og unge med handicap og deres   
 familier
• Socialt arbejde med voksne udsatte og   
 voksne med handicap
• Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet
• Praktik
• Bachelorprojekt

Yderligere information om krævede kvalifi kationer 
m.m. kan fi ndes på Censorformand-skabets 
hjemmeside www.censor-socudd.dk.

Der er ansøgningsfrist den 7. april 2022.

Ansøgningsskema fi ndes på www.censor-it.dk
i menuen til venstre.

3 attraktive bo-former til mennesker
med kognitive udfordringer

Autismespektrum forstyrrelser, ADD, ADHD, kromosom
syndromer, mindre psykiatriske problemstillinger, 

personligheds- og adfærdsforstyrrelser, senhjerneskade
og andre komorbiditeter.

Fra 15 - 35 år.  §66. §107.  

Uddannelse Afklaring og Beskæftigelse
STU. LAB. §103/104.

Kvalifi cerede medarbejdere, i et hjemligt og professionelt miljø.

Potentialet udfoldes i fælleskaber

www.ørnehøj.dk • mob. 5531 2500



LUKNING AF KANDIDAT  
TRUER VELFÆRDSSTATEN

Mads Bilstrup  
Formand for Dansk  
Socialrådgiverforening

KANDIDATUDDANNELSEN i 
Socialt Arbejde i København 
står til at lukke som konse-
kvens af regeringens planer 
om udflytning af uddannelser. 
Jeg er dybt bekymret. For med 
lukningen vil to tredjedele af 
et unikt forsknings- og ud-
dannelsesmiljø forsvinde. Og 
det vil gå ud over det sociale 
arbejde i hele landet.

Tit hører vi om store poli-
tiske drømme om at styrke 
sociale indsatser over for 
udsatte borgere. Så lukningen 
er ikke bare hovedrystende at 
være vidne til. Det er decide-
ret rystende, at Folketingets 
partier i et forsøg på at løse et 
helt andet problem rammer 
en centralnerve i velfærdssta-
ten. Politiske ambitioner med 
Barnets Lov og nytænkning af 
beskæftigelsesområdet kalder 
ellers på vidensudvikling.  

For det sociale arbejde var 
åbningen af kandidatuddan-
nelsen for 30 år siden et kvan-
tespring ind i en verden af 
viden om det sociale arbejde. 
Men alt for mange havner i 
dag stadig uden for fællesska-
bet – udenforskabet – på trods 
af de mange sociale indsatser, 
vi har i Danmark. Derfor er 
der kun et stort behov for 
mere, og ikke mindre, viden 
om de særlige livsudfordrin-
ger, mennesker ramt af sociale 
problemer, psykisk sygdom 
eller funktionsnedsættelse 
står i. 

Viden skal ud at leve i praksis 
for at have en betydning, og 
det er kandidatuddannelsen 
i socialt arbejde et særdeles 
eminent eksempel på. Både 
som et velfunderet forsk-
ningsmiljø, som knytter an til 

praksis, og som en uddannel-
sesinstitution, der producerer 
de spydspidser, som skal være 
fundamentet i udviklingen af 
det sociale arbejde i Danmark.

Vi vil i Dansk Socialrådgi-
verforening kæmpe med næb 
og kløer for at bevare uddan-
nelsen. Det er en tid, hvor der 
burde åbnes nye forsknings-
miljøer omkring det sociale 
arbejde og slet ikke en tid, 
hvor vores vigtige universi-
tetsbaserede forskningsmiljø 
skal sables ned.  

z
Det er et enormt komplekst 
problem, hvor tingene 
væver sig ind i hinanden… 
Men i undersøgelser ser 
vi også, at helbredspro-
blemer, social kontrol og 
manglende motivation kan 
være vigtige årsager. Hvis 
du for eksempel har ondt i 
ryggen, samtidig med at din 
mand og din svigermor ikke 
vil have, at du arbejder, så 
er der allerede rigtig mange 
forhindringer. 

Frederik Thuesen, senior
forsker ved Vive, i Kristeligt 
Dagblad 19. februar om rege
ringens forslag om 37timers 
arbejdspligt for arbejdsløse 
indvandrere.

D
På samme måde anbefaler 
vi entydigt, at regeringen 
sætter en stopper for den 
brutale børnefattigdom, 
der skaber både mistrivsel 
og isolation blandt tusind-
vis af børn og familier lan-
det over. Når det er sagt, så 
vil vi gerne slå til lyd for, at 
forhandlingerne om et nyt 
ydelsessystem bliver start-
skuddet for en langt mere 
rettighedsorienteret og 
værdig tilgang til hjælpen til 
samfundets svageste.

Ninna Thomsen, direktør i 
Mødrehjælpen, på Altinget.dk 
21. februar.

t
”Det er hjerteskærende at 
følge udviklingen i #Ukra-
ine. Børnene er blevet de 
største ofre i en konflikt, 
som de ikke er skyld i  
- og vi har et ansvar for at 
komme dem til undsæt-
ning,” siger kommunikati-
onsdirektør i @UNICEFDK, 
@ebeling_jakob .

Unicef Danmark på Twitter 
den 25. februar.

D
Det gode ved det her sy-
stem er, at det ikke er kom-
munerne selv, der bevilliger 
en given anbringelsesform. 
Og det ligger mig meget på 
sinde at sige, at vi gør det 
her for børnenes skyld.

Thomas Østergaard (S), 
formand for Børne og 
Skoleudvalget i Lolland Kom
mune, på dr.dk 21. februar om 
tvangsbortadoptioner.

z
Fra 2010 til 2019 har man 
generelt fulgt en stram 
finanspolitik, befolknings-
tallet er steget, og yder-
mere har flere stigende 
behov. Det gælder blandt 
andet i psykiatrien og 
nogle af de specialiserede 
tilbud til handicappede 
og borgere med behov 
for hjælp. Så de ansattes 
oplevelser af besparelser-
ne er reelle nok.

Kristian Kongshøj,  
velfærdsforsker ved Aalborg 
Universitet, i Dagbladet Infor
mation 14. februar om fald i 
antallet af offentligt ansatte 
fra 2010 til 2019.

t
Kæmpe svigt af udsatte 
mennesker og socialarbej-
dere på væresteder, boste-
der mv., som får ansvar og 
risiko, som ikke bør være 
deres. Det er et politisk an-
svar at løfte med #10årspla-
nen Ikke mere straf, tvang 
og stigma – mere og bedre 
hjælp og behandling.

Kira West, formand for 
Rådet for Socialt Udsatte,  
på Twitter den 17. februar om 
TV2dokumentaren ’Sindssygt 
farligt arbejde’.

Politiske ambitioner 
med Barnets Lov  
og nytænkning af 
beskæftigelsesom
rådet kalder ellers 
på vidensudvikling.

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

MIN MENING  
klippet fra her og der   y t f D  z

Ditte Brøndum  
Næstformand for Dansk  
Socialrådgiverforening
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Tro, tid og tillid  
skal møde de unge
Vi må konstatere, at en meget stor del af de udsat-
te unge, som vi møder i beskæftigelsesindsatsen 
og uddannelseshjælpssystemet, har oplevet rigtig 
mange svigt og nederlag i deres liv. Ofte kan deres 
tillid til både system og fagprofessionelle ligge på et 
meget lille sted. I daglig praksis er vi derfor fagligt 
optaget af, hvordan vi hurtigt og bedst muligt kan 
få skabt en god, tillidsfuld relation med de unge. En 
relation, hvor de unge føler sig reelt mødt, set, hørt 
og inddraget. 

Vi ved af erfaring, at det er relationen mellem 
medarbejder og de unge, der kan gøre den nødven-
dige forskel, og som kan blive den bærende og helt 
afgørende præmis for, at de unge når frem til en 
bæredygtig plan med en vellykket indsats. At det er 
de fagproffessionelles tro på og tillid til de unge, som 
er med til at understøtte de unges overbevisning, når 
de skal finde mod til forandring. 

Tillidsrelationen er altså et afgørende nøgleele-
ment for, at der kan skabes en positiv udvikling. Når 
vi anerkender den unges ønsker og tror på den unge 
som erfaringsekspert i eget liv, får det en kolossal 
betydning for den unges motivation og forudsætnin-
ger for at lykkes. 

Når vi som faggruppe taler om tillidsbegrebet, 
bruger vi det på rigtig mange måder og sammenhæn-
ge. Vi må indse, at tillid ikke er noget, de unge – ej 
heller udsatte unge – automatisk har til beskæftigel-
sessystemet og os som fagprofessionelle. Derimod er 
tillid noget, vi skal ’gøre os fortjent til’ hos de unge.

Som en kollega sagde til mig:”It takes a long time 
to earn and almost no time to burn”. Med andre ord, 
tillid er en langsigtet investering, som vi skal bruge 
tid, rum og plads til at opbygge og vedligeholde. 
Ellers kan den hurtig sættes over styr.    

VI ER SOCIALRÅDGIVERE!

PÅ MIN ARBEJDSPLADS må vi 
nu ikke længere benytte os af 
vores titler. Socialrådgiverne i 
jobcentret må nu kun kalde sig 
rådgivere. Ændrer vi manuelt 
vores titel i breve eller mails, 
vil det få ansættelsesretlige 
konsekvenser. En træls dag for 
vores profession, når vi ikke 
længere må kalde os socialråd-
givere…

Sådan skrev et medlem for 
nylig i facebookgruppen ’Jeg 
er Socialrådgiver’. Mange delte 
hendes frustration, og stolthe-
den ved at kalde sig socialråd-
giver skinnede tydeligt igen-
nem i kommentarsporet. Lad 
os holde fast i den stolthed!

Den pågældende ledelse har 
meldt ud, at alle med samme op-
gaveportefølje i jobcentret skal 
benævnes med samme titel i 
deres signatur i breve og mails. 
Dette af hensyn til borgerne, 
som ifølge ledelsen nu ikke vil 
blive forvirrede over, hvem der 
er afsender. En lignende beslut-
ning er desværre taget på flere 
arbejdspladser de senere år.

Det åbenlyse modargu-
ment er, at borgere gerne vil 
vide, hvem deres kontakt i 
kommunen er. I så personligt 
indgribende forhold, som for 
eksempel en sag i jobcenteret 
berører, betyder det meget at 
vide, hvem systemets repræ-
sentant er. Og der er forskel 
på at møde en jobcentermed-
arbejder med og uden social-
rådgiveruddannelse.

Hvad værre er: Det påvirker 
socialrådgiveres trivsel at få 
frataget retten til at underskri-
ve sig med sin profession. Vi 
socialrådgivere har en stærk 
professionsidentitet.

Trivslen bliver ikke bedre 
af en trussel om ansættelses-
retlige konsekvenser. Hvis et 

medlem skulle blive varslet en 
tjenstlig sanktion alene for at 
have skrevet ”socialrådgiver” i 
sin signatur, vil DS-konsulenten 
dog nok hævde, at proportio-
nalitetsprincippet er overtrådt 
(selvfølgelig altid ud fra en 
konkret vurdering af sagen).

Nogle vil anføre, at en auto-
risation af socialrådgivere kan 
afhjælpe problemet. Der er 
spændende perspektiver ved 
en autorisation, men den vil 
ikke pr. automatik ændre ved en 
leders ret til at bestemme, om 
en medarbejder må skrive sin 
professionstitel i signaturen. 

Uanset er der al mulig grund 
til at udfordre ledelsen på så-
dan en beslutning. Den lokale 
DS-konsulent og regionsfor-
mand kan altid hjælpe med at 
finde veje til at rejse det over 
for ledelsen.

Vi er socialrådgivere – og 
det må vi gerne prale med! 

Mie Vode Moll  
Formand, Region Syd

Rasmus Balslev 
Formand, Region Øst

Trine Quist  
Formand, Region Nord

Ida Louise  
Jervidalo

Karina Rohr  
Sørensen

Nancy  
Pelle

Louise  
Marie Friis

Der er forskel på en 
jobcentermedarbejder 
med og uden social
rådgiveruddannelse.

REGION 
Regionslederen skrives på skift af:

Kommentér på: 
facebook.com/dansksocialraadgiverforening

PRAKSISKLUMMEN
Skrives på skift af socialrådgivere:

Fællestillids
repræsentant, 
beskæftigelse, 
Aarhus  
Kommune 
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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

OPINION Jura Vi stiller skarpt på den lovgivning, som sætter rammerne for det sociale 
arbejde. Klummen skrives på skift af:

En tilbagevendende problemstilling, der har fyldt meget både 
i medierne, hos børn og unge med handicap, deres forældre 
og fagprofessionelle på området, er overgangen fra barn til 
voksen og dermed ofte et skift mellem forskellige systemer 
og lovgivning.

Overgangen til voksenlivet 
for unge med handicap

RAMMERNE FOR hjælp og støtte ændrer 
sig væsentligt, når unge med handicap 
bliver voksne. Overgangen er forbundet 
med særlige udfordringer for de unge, da 
det ofte vil have stor praktisk betydning 
for deres hverdag, at de fylder 18 år og 
dermed formelt bliver voksne. At forbe-
redelsen af overgangen til voksenlivet er 
både veltilrettelagt og sammenhængende 
er derfor helt afgørende for denne gruppe 
af unge og deres familier. Den skal plan-
lægges i god tid, så der sikres kontinuitet 
og tryghed omkring fremtiden for den 
unge. I praksis har det dog ikke altid 
fungeret sådan. I serviceloven har man 
forsøgt at præcisere forpligtelsen.

Pligt til tidlig forberedelse
I januar 2021 trådte en ny bestemmelse 
i servicelovens paragraf 19a i kraft. Her-
med har kommunerne fået en forpligtelse 
til at iværksætte forberedelse til overgan-
gen til voksenlivet, når den unge fylder 
16 år. Forpligtelsen retter sig mod ”unge 
med varig og betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller indgriben-
de kronisk eller langvarig lidelse, som 
modtager hjælp efter serviceloven”. Det 

samme gælder for unge, hvis forældre-
myndighedsindehavere modtager hjælp 
efter serviceloven alene med afsæt i den 
unges handicap.

Formålet er at skabe sikkerhed for, at 
kommunen igangsætter planlægningen 
af overgangen til voksenlivet i god tid, 
således at både kommunen, den unge og 
forældrene er godt forberedte på over-
gangen, og således at den unge ikke står 
med et udækket hjælpebehov, når den 
pågældende fylder 18 år. Det er bestemt 
ikke en ukendt tanke og ses da også allere-
de reguleret i for eksempel handleplaner 
for unge med behov for særlig støtte efter 
servicelovens kapitel 11 og 12. 

Konkret betyder forpligtelsen, at kom-
munen kort efter den unges 16 års-fød-
selsdag skal kontakte den unge og dennes 
forældre med henblik på at påbegynde 
forberedelsen. Her skal være en dialog om 
overvejelserne om overgangen, herunder 
overvejelserne om de konkrete temaer, 
som nævnes i bestemmelsen.
  
Tværgående og helhedsorienteret
Det fremgår af bestemmelsen, at forbere-
delsen skal være tværgående og helheds-

orienteret og skal foregå i dialog med den 
unge og dennes forældre. Dette følger 
imidlertid allerede af regler i både servi-
celoven og retssikkerhedsloven om kom-
munernes ansvar for at sikre tværgående 
og helhedsorienteret sagsbehandling, og at 
den foregår i dialog med parterne. Formå-
let må således være at tydeliggøre gælden-
de ret og understøtte kommunerne i at 
løfte det eksisterende, kommunale ansvar. 

I bestemmelsen præciseres hvilke 
forhold vedrørende den unge, der skal 
overvejes i forberedelsen, herunder 
den unges uddannelses-, beskæftigelses-, 
forsørgelses- og boligforhold, sociale 
forhold samt behovet for hjælp og støtte 
som følge af nedsat funktionsevne eller 
indgribende lidelse efter serviceloven og/
eller anden lovgivning.

Når det nævnes i bestemmelsen, at 
kommunen skal oveveje ”øvrige relevante 
forhold”, vil det eksempelvis kunne dreje 
sig om den unges netværk og relationer, 
fritidsliv og sundhedsmæssige forhold, 
som har betydning for den unges over-
gang til voksenlivet.

Relevante overvejelser kan rette sig 
mod faktorer, der kan øge den enkelte un-
ges oplevelse af livskvalitet og trivsel, og 
understøtte den unges vaner, interesser 
og netværk (Se L 17 2020-21 på ft.dk).

Da forberedelsen ofte må varetages på 
tværs af kommunens forvaltninger og 
med inddragelse af personale med forskel-
lige ekspertiseområder, kompetencer og 
fagligheder, er det forudsat, at kommunen 
forholder sig til og eventuelt fastsætter 
nærmere interne retningslinjer og pro-
cesser for tilrettelæggelsen på baggrund 
af forvaltningernes indretning. 
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NÅR NÆVERNE TALER,  
SKAL VI TURDE TALE MED DEM

Det farligste, en kvinde kan 
gøre, er at være i relation til 
en mand. I gennemsnit sker 12 
partnerdrab, hvor en kvinde 
er offeret, om året. Langt de 
fleste af de drab er planlagte. 

I mit arbejde med be-
handling af voldsudsatte 
kvinder oplever jeg, hvordan 
hovedparten af de voldsud-
satte påtager sig ansvaret 
for den vold, de har været 
udsat for. De tænker ”Det 
var min egen skyld” og slås 
med følelsen af skam over at 
være udsat for vold. 

Det frygteligste ved mit 
arbejde er, at jeg ved, hvor få 
voldsudøvere der modtager 
behandling. Jeg sidder tilba-
ge med viden om, at voldsud-

øver går videre til den næste 
kvinde og udøver vold mod 
hende og hendes børn. 

Vi er som samfund nødt 
til at sætte fokus på, hvordan 
vi kan hjælpe de mænd, der 
udøver vold. De mænd, hvor 
temperamentet løber af med 
dem på en måde, hvor de gør 
fortræd, så de hverken kan 

se sig selv eller deres kære 
i øjnene. En vold, som også 
kan eskalere til drab.

Der findes få steder, som 
behandler voldsudøvere. 
Og der findes måske heller 
ikke en kultur i Danmark, 
hvor mænd kan tale højt om 
udfordringer med aggressi-
on, vrede og afmagt? Måske 
oplever nogle voldsudøvere  
skam over, at de slår. Hvor 
skal de gå hen, og hvem kan 
de tale med?

Jeg håber, at politiker-
ne vil være ambitiøse i en 
kommende handlingsplan 
for vold i nære relationer. Så 
retten til behandling sikres 
for både udøver og offer. 
Behandling til udøver vil ikke 
bare hjælpe vores medmen-
nesker nu, men også kom-
mende generationer. Vold 
mod kvinder og kvindedrab 
bør være fortid. 

Indtil vi får en ny hand-
lingsplan, vil jeg opfordre 
til, at vi starter samtalen om 
udfordringer med aggressi-
on, vrede og afmagt. Vær en 
god kammerat og sig til, hvis 
du ser din ven eller kollega 
reagere uhensigtsmæssigt. 

Stop op, og stop det, hvis 
du støder på et mandefæl-
leskab, hvor det er alminde-
ligt, at hadske kommentarer 
mod kvinder er en del af 
jargonen. Hjælp ham eller 
dem med at søge hjælp. 

Matilde Dueholm, socialrådgiver i Mødrehjælpen. 

Deadline for læserbreve til nr. 3-22  
er 20. april klokken 9.00
Maks 1900 anslag inkl. mellemrum

DEBAT Du kan maile til 
redaktionen@socialraadgiverne.dk

 
BARNETS LOV 
SKAL SIKRE TÆT 
OPFØLGNING
Intentionerne i den politiske aftale 
’Barnets Lov’ er gode. Nu skal også 
lovteksten ende godt. Det er så 
vigtigt, at den nye lov sikrer en tæt 
opfølgning, så ingen børn bliver 
glemt eller overset, hvis det bliver 
sådan, at der ikke automatisk skal 
være opfølgning efter tre eller seks 
måneder.

Jeg oplever nogle gange, at det 
først er ved opfølgningen efter 
tre måneder, at kontaktpersonen 
fortæller, de ikke har mødt barnet 
endnu, eller at de kun har mødtes 
to gange, selv om de skulle mødes 
en gang om ugen. Jeg troede, alt gik 
fint, fordi jeg ikke havde hørt noget.

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

Gry Anker-Tilsted,  
socialrådgiver i Børne og  
Kulturforvaltningen i Tårnby  
Kommune 

§
 

Ingen klageret

• Forberedelsen af overgangen 
skal være afsluttet, således at 
kommunen kan træffe afgø-
relse om den fremtidige hjælp 
og støtte, og således at denne 
kan iværksættes, umiddelbart 
efter at den unge er fyldt 18 år.  

• Det bemærkes i forarbejderne 
til bestemmelsen, at forplig-
telsen i paragraf 19 a, stk. 1, til 
at igangsætte forberedelsen 
af overgangen til voksenlivet, 
når den unge fylder 16 år, 
har til formål at lovfæste de 
processkridt, kommunen skal 
tage i forbindelse med forbe-
redelsen af den unges over-
gang til voksentilværelsen. 

• Da sådanne processkridt ikke 
er at betragte som egentlige 
afgørelser, hvorover der kan 
klages til Ankestyrelsen, 
indebærer lovændringen 
ikke i sig selv en selvstændig 
klageadgang.

Behandling til 
udøver vil ikke 
bare hjælpe vores 
medmennesker nu, 
men også kommen
de generationer.
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Af Sune Caspersen, senioranalytiker, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

 

Store kommunale forskelle  
i omfanget af børnefattigdom 
Selv om antallet af børn i familier under fattigdomsgrænsen har været 
faldende tre år i træk, er der fortsat store kommunale forskelle i udbre-
delsen af børnefattigdom. I den kommune, hvor flest børn lever i relativ 
fattigdom, Lolland Kommune, er det 1 ud af cirka 10, der er fattig. I de 
kommuner, hvor børnefattigdom er et sjældent fænomen, er det blot  
1 ud af cirka 50 børn.

Fraregner man eksempelvis engangs-
udbetalingerne og skattefrit tilskud til 
overførselsmodtagerne, falder antallet af 
fattige børn med 4.400. Af disse årsager 
bør opgørelsen af relativ fattigdom i 2020 
tolkes med visse forbehold, om end opgø-
relsen fortsat er valid og anvendelig.

Det er ikke afgørende, om den relative 
fattigdomsgrænse er i overensstemmelse 
med opgjorte minimumsbudgetter, da 
relativ fattigdom er udtryk for, om man på 
baggrund af sin indkomst har mulighed 
for at føre en tilværelse, der tilnærmelses-
vis ligner den typiske i samfundet. Særli-
ge engangsudbetalinger har nemlig – på 
trods af at være midlertidige – en meget 
målbar effekt på forbruget og dermed 
også den typiske tilværelse blandt famili-
er i Danmark.

Den tidligere officielle fattigdomsgræn-
se krævede, at man lå under grænsen tre 
år i træk for at tælle med i opgørelsen 
som ”økonomisk fattig”. Den nuværen-
de indikator for relativ fattigdom, som 
Danmarks Statistik har udviklet, kræver 
kun ét år i fattigdom for at tælle med. Den 
gamle definition er derfor mere robust 
end den nuværende over for udsving og 

SELV OM CORONAKRISENS indtræden i 
2020 bød på store fyringsrunder og flere 
på offentlig forsørgelse, har den danske 
samfundsmodel tydeligt vist sin styrke til at 
kunne holde hånden under os alle i krisetid 
med et solidt økonomisk sikkerhedsnet, 
trepartsaftaler – der holdt hånden under 
tusindvis af arbejdspladser – og ikke mindst 
et fald i antallet af relativt fattige personer. 
Således faldt antallet af relativt fattige 
personer fra cirka 250.100 i 2019 til 241.700 i 
2020 – hvoraf 56.500 er børn. 

Historisk set har niveauet for den 
relative fattigdomsgrænse været i ret tæt 
overensstemmelse med opgjorte mini-
mumsbudgetter for at kunne opretholde 
et nødvendigt, men beskedent forbrug. 
Der er dog særlige forhold, der kan have 
påvirket minimumsbudgettet i 2020 (og 
ligeledes 2021). 

Fattigdomsgrænse og minimumsbudget
Det drejer sig blandt andet om hjemsen-
delse af børn, begrænsede muligheder for 
rekreation og ferie samt særlige engangs-
udbetalinger, der isoleret set påvirker den 
opgjorte medianindkomst og derfor også 
den relative fattigdomsgrænse. 

OPINION Analyse Tæt på tidens største socialpolitiske udfordringer  
med analyser fra de mennesker, som ved allermest om dem.

særlige forhold, der kun vedrører enkelte 
år, da den måler på det, man kan kalde 
vedvarende fattigdom. Der er dog ligele-
des ulemper ved et sådan mål, da udvik-
lingen fra år til år kan være svær at tolke, 
når det kan tage flere år, før en ændring 
ude i samfundet giver udslag i ændrede 
fattigdomstal.

Færre fattige børn
Som nævnt er antallet af børn under 
fattigdomsgrænsen faldet til 56.500

Udviklingen skal ses i lyset af, at antallet 
af relativt fattige børn toppede i 2017 på 
64.500. Det skete efter to års voldsomme 
stigninger fra 2015 til 2017. På trods af, at 
vi nu har haft tre år i træk med et faldende 
antal børn under fattigdomsgrænsen, er 
der fortsat flere fattige børn end i 2016, 
hvor tallet var 52.000.

Top 10 over kommuner
Af tabel 1 (se boks på modstående side) 
fremgår de ti kommuner, hvor andelen 
af relativt fattige børn er størst. Lolland 
Kommune har den højeste andel med 
9,7 procent af børn i kommunen, der er 
relativt fattige. Her er antallet af fattige 
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Kommune Andel fattige  
børn

Antal fattige 
børn

Udvikling i andel 
2019-2020

Udvikling i antal 
2019-2020

Allerød 2,1% 130 −0,2 pct.-point −10

Dragør 2,2% 70 0,0 pct.-point 0

Egedal 2,2% 230 −0,5 pct.-point −50

Skanderborg 2,4% 380 −0,1 pct.-point 0

Gentofte 2,5% 400 0,0 pct.-point −10

Favrskov 2,8% 320 −0,2 pct.-point −30

Odder 2,8% 140 −0,9 pct.-point −40

Rudersdal 2,9% 380 −0,3 pct.-point −30

Roskilde 3,0% 560 0,2 pct.-point 50

Lyngby-Taarbæk 3,1% 370 0,0 pct.-point 0

Hele landet 5,0% 56.490 −0,3 pct.-point −3.590

Kommune Andel fattige 
børn

Antal fattige 
børn

Udvikling i andel 
 2019-2020

Udvikling i antal 
2019-2020

Lolland 9,7% 600 0,2 pct.-point 0

Brøndby 9,1% 660 −0,9 pct.-point −70

Guldborgsund 8,4% 840 −0,8 pct.-point −90

Slagelse 8,1% 1.180 −0,1 pct.-point −20

Odsherred 7,8% 390 0,3 pct.-point 0

Langeland 7,7% 130 −0,3 pct.-point −10

Høje-Taastrup 7,3% 800 0,2 pct.-point 30

Odense 7,0% 2.630 −0,6 pct.-point −240

Ishøj 6,9% 350 −1,1 pct.-point −50

Haderslev 6,9% 730 −0,2 pct.-point −30

Hele landet 5,0% 56.490 −0,3 pct.-point −3.590

børn uændret i forhold til sidste år, mens 
andelen er en anelse højere som følge af, 
at der er færre børn under 18 år i kommu-
nen. Brøndby Kommune er nummer to på 
listen med en andel på 9,1 procent. Her er 
der sket et betydeligt fald i antal såvel som 
andel børn i familier under fattigdoms-
grænsen over det seneste år. I Guldborgs-
und Kommune, hvor andelen af fattige 
børn er tredjehøjest, er der ligeledes 
færre fattige børn i 2020 end i 2019. Her er 
andelen faldet med 0,8 procentpoint til nu 
at være 8,4 procent.

Tabel 2 viser de ti kommuner, hvor 
andelen af relativt fattige børn er lavest. 
Der er i alt otte kommuner, hvor andelen 
af børn under fattigdomsgrænsen er 
under 3 procent. De kommuner befinder 
sig omkring København, i Nordsjælland 
og omkring Aarhus. Allerød Kommune 
har den laveste andel relativt fattige børn 
på 2,1 procent. Det er en forbedring i 
forhold til sidste år på 0,2 procentpoint. 
Dragør Kommune, der i år er nummer 
to på listen, og som tidligere har haft den 
laveste andel børn under fattigdoms-
grænsen, har det seneste år ikke budt 
på nogen ændringer. Andelen er således 
fortsat på 2,2 procent. Herefter følger 
Egedal Kommune, hvor andelen af rela-
tivt fattige børn er faldet med hele 0,5 
procentpoint i det seneste år, så kommu-
nen nu ligger side om side med Dragør på 
2,2 procent. 

Fattigdomsgrænse 
Danmarks Statistik har som opfølg-
ning på FN’s bæredygtighedsmål 
(SDG nr. 1) om at reducere fattigdom-
men udviklet et mål for relativ fat-
tigdom. Målet er en videreudvikling 
af den officielle fattigdomsgrænse, 
der blev vedtaget i 2013 på baggrund 
af ekspertudvalget om fattigdoms-
anbefalinger og senere afskaffet af 
Venstre-regeringen i 2015.

Børnefattigdom
Tabel 1 viser de 10 kommuner med den højeste andel relativt fattige børn

Tabel 2 viser de 10 kommuner med den laveste andel relativt fattige børn

Tabeller: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd  Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre
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’”NÅR VI UNDERVURDERER  
ANDRES MOTIVATION, RISIKERER VI AT  
ENDE I EN FAGLIG BLINDGYDE”
Mennesket er grund-
læggende motiveret. 
Det er psykolog Dorthe 
Birkemoses budskab i 
hendes nye bog. Den 
professionelle  
hjælpekunst handler 
derfor mindre om at 
motivere, og mere om 
at fjerne barrierer og 
skabe råderum til at 
handle på de ting, men-
nesker er motiverede  
for at ændre. 
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vad er motivation  
for en størrelse, og hvordan motiveres vi som men-
nesker? Hvorfor kan det være svært at ændre sin 
adfærd eller livssituation, selv om det er indlysende 
skidt for eksempel at drikke for meget alkohol,  
arbejde for meget, svigte sine børn – eller hvorfor 
kan det være svært bare at rejse sig fra sofaen, dyrke 
lidt motion og spise flere grøntsager? 

Det indkredser psykolog Dorthe Birkmose i sin nye 
bog ’Mennesket er motiveret’. Her gennemgår hun, 
hvordan professionelle i hjælpekunsten på alle vel-
færdsområder kan anskue og samarbejde med børn 
og voksne om det liv, de ønsker. Og ikke mindst, hvad 
der kan spænde ben for, at det lykkes. For skulle man 
koge hovedbudskabet i Dorthe Birkmoses bog ned til 
en enkelt sætning, ville den lyde noget i retning af: 
Pas på med at undervurdere andres motivation, når 
du er i deres liv som professionel. 

Helt grundlæggende er vi mennesker nemlig mo-
tiverede for at leve et meningsfuldt liv. Vi vil gerne 
indgå i fællesskaber, løse vores problemer, opleve 
behag og leve et hverdagsliv, der passer til, hvem vi 
er. Men det kan være svært – af mange gode grunde, 
som vi vender tilbage til. Og det er her, at risikoen 
for fejlslutninger om andres motivation ligger lige 
for, advarer Dorthe Birkmose. For når en borger for 
eksempel ikke holder op med at ryge hash som aftalt, 
eller dropper ud af jobpraktikforløbet, må det jo være 
motivationen, den er gal med… 

Motivation er kun parathed
Men sådan forholder det sig ikke nødvendigvis,  
slår Dorthe Birkmose fast. 

– Jeg har blandt andet skrevet bogen, fordi jeg møder 
professionelle på mange velfærdsområder, der – lige 
som jeg – kommer til at misforstå og undervurdere 
borgernes motivation. Vi kan tro, at når der ikke er 
handling, er der ikke motivation. 

Men det er ikke rigtigt, mener hun. 
– Professionel hjælpekunst drejer sig mindre om 

at motivere andre og mere om at fjerne barrierer og 
øge råderummet for dem, så de får bedre muligheder 
for at gøre alt det, som de er motiverede for. Den 
definition af motivation, jeg bruger, er, at motivation 
er parathed til at handle. Den har jeg fra læge Carl 
Erik Mabeck, forfatter til bogen ”Introduktion til den 
motiverende samtale”. Men man skal forstå, at moti-
vationen ’kun’ er en parathed. For selv om man er top-
motiveret, er det ikke nødvendigvis nok til at handle 
på det, man ønsker. Der kan være mange barrierer og 
et for lille råderum, som bremser handlingen. 

Derfor er, konstaterer Dorthe Birkmose, motivati-
on afgørende, fordi den er drivkraften til handling. 
Samtidig er motivation ikke nok til at sikre handling. 

– Så når vi som professionelle tillader os at have 
meninger om andres motivation, må det store spørgs-
mål være: Hvad står i vejen for handling? Hvordan 
kan vi minimere eller knuse de barrierer? Dertil 
kommer begrebet ’råderum’. Vi har alle et råderum 
at handle indenfor. Men hos nogle mennesker er det 
råderum meget småt, fordi de ikke føler sig set, hørt, 
anerkendt og respekteret eller ikke har indflydelse på 
deres egen hverdag. Det giver dem meget lidt plads at 
handle på. Derfor er det vigtigere for os som profes-
sionelle at arbejde med andres barrierer og råderum, 
siger Dorthe Birkmose. 

Skift til et indefra-perspektiv
I mødet mellem borger og socialrådgiver er motivatio-
nen altså som udgangspunkt til stede hos begge parter. 
Men for at finde ud af, hvad der kan hæmme eller 
bremse den, bør samarbejdet starte med et perspektiv-
skifte hos den professionelle, mener Dorthe Birkmose. 

MOTIVATION Interview

Af Tina Juul Rasmussen 
Illustration: Morten Voigt
Foto: Michael DrostHansen

Blå bog
Dorthe Birkmose er 
uddannet psykolog og er i 
dag foredragsholder. Har 
arbejdet som neuropsykolog 
i bo- og beskæftigelsestilbud, 
hjerneskaderådgivning og på 
privathospital. Var tilrette-
læggende underviser på Den 
Neuropædagogiske Efterud-
dannelse på UC Lillebælt og 
Filadelfia. Udgav i 2013 bogen 
”Når gode mennesker handler 
ondt” om forråelse i omsorgs- 
og hjælpefag og i 2021  
”Mennesket er motiveret”. 
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MOTIVATION Interview

– Vi er ansat til at have et udefra-perspek-
tiv på borgerne, og det er helt relevant, 
at vi foretager faglige vurderinger af de 
problemer, som vi er ansat til at afhjælpe. 
Men det er ikke nok – vi er også nødt til 
at forstå borgerens indefra-perspektiv: 
”Hvordan kan jeg forstå dine reaktioner 
set i lyset af det liv, du har levet, de erfa-
ringer du har gjort dig, dine kognitive 
ressourcer og vanskeligheder, den familie 
du er vokset op i, den hverdag du har, din 
oplevelse af de krav, vi stiller til dig, og 
den hjælp, som du har brug for af mig? Og 
hvordan er du blevet behandlet af andre 
professionelle før mig?” Først dér kan vi 
starte med at samarbejde. Vi starter aldrig 
på en frisk – alle tidligere erfaringer 
bliver trukket med ind i samarbejdet. 

Når socialrådgiveren begynder at kun-
ne se, hvor og hvad det enkelte menneske 
kommer fra, begynder hun også at kunne 
se, hvad der motiverer og driver vedkom-
mende, siger Dorthe Birkmose. 

– Især hvis man stiller spørgsmålet: 
”Hvad er der sket for dig, og hvordan 
har du mestret de situationer?”. For i 
mestringsstrategierne ligger oceaner af 
motivation. Også dem, vi synes, borgeren 
skal lade være med — eksempelvis at ryge 
hash. I et indefra-perspektiv spørger 
man derfor: Hvilke problemer får du 
løst med det hashforbrug, du har? Hvor-
dan hjælper det dig? I hvilke mængder? 
Hvordan startede det? Hvilket ubehag 
skal du have dulmet? Så at se hash som en 
mestringsstrategi i et indefra-perspektiv 
kan hjælpe med at finde frem til barrierer 
og råderum. Og herfra kan socialrådgi-
veren begynde at vælge de rette metoder 
til hjælpen. For målet er ikke at reducere 
hashforbruget, men derimod at hjælpe 
den enkelte med de problemer, der har 
gjort hashforbruget nødvendigt.

”Åh, det havde du ikke behøvet”
Formår socialrådgiveren at skifte til 
indefra-perspektivet for at forstå borge-
rens barrierer for handling, kan der opstå 
det, Dorthe Birkmose i sin bog kalder for 
’udviklende mikro-øjeblikke’. Og de er dét 
relationer skabes af. 

– Hvis samarbejdet skal fungere, er 
man nødt til at opbygge en relation gen-

nem disse udviklende mikro-øjeblikke: 
De intense og kortvarige oplevelser af, 
at et andet menneske agerer på en måde, 
hvor man tænker: ”Åh, det havde du ikke 
behøvet”. Og her er ’mikro’ vigtig. Nogle 
har faktisk prøvet at måle det, og det varer 
fire til 10 sekunder. Det tidsrum, hvor vi 
deler noget særligt intenst. Der, hvor jeg 
opdager, at du gør dig umage overfor mig, 
’bare fordi jeg er mig’. Eller hvor du viser 
overskud eller sårbarhed, du ikke havde 
behøvet at vise mig.

Det kan være hvad som helst, under-
streger Dorthe Birkmose. Og det kan ikke 
sættes på opskrift, men pointen er, at det 
er tillidsvækkende, når andre gør sig 
umage for ens skyld. 

– Det kan være en latter midt i en svær 
samtale. Eller en imødekommende gestus. 
I bogen skriver jeg eksempelvis om, da 
en pige i en ubærlig psykose midt om 
natten fik serveret et glas varm mælk med 
honning af en sygeplejerske på den bør-
nepsykiatriske afdeling. Selv da pigen var 
voksen, havde det en beroligende effekt 
på hende med varm mælk med honning, 
fordi lugten mindede hende om dengang 
et andet menneske var hos hende og viste 
omsorg for hende, da hun havde allermest 
brug for det, forklarer Dorthe Birkmose 
og uddyber:  

– I det mikro-øjeblik gør du dig som pro-
fessionel fortjent til min tillid, og det kan 
betyde, at du får lov til at blande dig i mit 
liv, måske endda får lov at bruge styrende 
metoder over for mig, fordi jeg har erfaret 

over tid, at du respekterer mine grænser 
og gør dig umage med at forstå, hvor jeg 
står nu, og hvor jeg kommer fra. 

Faglig blindgyde
Og ja, så er der også masser af eksempler 
på og historier om de afviklende mi-
kro-øjeblikke og mislykket samarbejde. 
Når vi undervurderer andres motivation, 
og hvis vi tror, at vi skal styre dem, risike-
rer vi at ende i den faglige blindgyde, hvor 
vi resigneret konstaterer: ”Vi har prøvet 
alt, og intet virker”. Hører man sig selv 
sige eller tænke sådan, er der fare på fær-
de, siger Dorthe Birkmose og fortsætter: 

– Det kan ske, at jeg som professionel 
får en idé om, at jeg gerne vil styre andre. 
Jeg ved lige præcis, hvad der skal til for at 
hjælpe dem. Når det sker for mig, så tror 
jeg, at jeg skal adfærdsregulere og styre 
dem i en bestemt retning. Jeg kan opstille 
mål, delmål, lave indsatser og så videre, 
og det dæmper min afmagt. På den måde 
er styring en forsvarsmekanisme, som 
jeg dulmer min egen uro med ved at være 
handlekraftig.

Humlen er bare, pointerer hun, at an-
dre mennesker sjældent er særlig motive-
rede for at lade sig styre.

– Og når jeg opdager det, er det som 
om, at jeg kun kan finde på at blive mere 
styrende. Hvilket er sært, da det jo ikke 
virker. Når jeg bliver afmægtig, kan sty-
ringen kippe over i forrået styring i form 
af trusler, sanktioner, skældud og en hård 
tone. Det hjælper selvfølgelig slet ikke, og 

Når vi undervurderer andres 
motivation, risikerer vi at ende i 
den faglige blindgyde, hvor vi 
resigneret konstaterer: ”Vi har 
prøvet alt, og intet virker. ”
Dorthe Birkmose, psykolog 
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DE TRE PARADIGMER 
I BORGERSAMARBEJDET
Når socialrådgiveren skal vælge, hvilke 
metoder, der er bedst at bruge i sam-
arbejdet med borgeren for at være en 
hjælp, opstiller Dorthe Birkmose tre 
’stilarter’ eller paradigmer, der hver især 
rummer et utal af faglige metoder at 
vælge imellem, men paradigmet trækker 
overordnet i samme retning: 

Det styrende paradigme bygger på antagelsen om, 
at vi kan motivere andre. Formålet med styrende 
metoder er at tage styring i de situationer, hvor 
andre ikke selv kan tage styring – og forhåbentlig 
reducere nogle barrierer.

Det vejledende paradigme tager udgangspunkt i, at 
mennesket allerede er motiveret for at udvikle sig i 
sit eget tempo hele livet igennem. Formålet med vej-
ledende metoder er at fremkalde andres motivation,  
så de kan leve meningsfulde og selvstændige liv. 

Det følgende paradigme bygger på grundtanken om, 
at mennesket viser sin motivation gennem sine initiati-
ver. Formålet med følgende metoder er at øge andres 
råderum ved at følge og svare på deres initiativer. 

En vigtig pointe i bogen er, at alle metoder og paradigmer i 
hjælpearbejdet kan bruges på en forrået måde. Styring kan 
kippe over i råhed, trusler og straf. Vejledning kan kippe over 
i omnipotens og double-bind-kommunikation. Følgeskab 
kan kippe over i ansvarsfralæggelse, ligegyldighed og passiv 
resignation. Dermed findes der ikke et rigtigt eller forkert pa-
radigme. Det handler om, hvordan den professionelle griber 
samarbejdet med borgeren an.

Hvis du vil læse mere om de tre paradigmers mange metoder, er de  
udfoldet i hvert sit kapitel i bogen ’Mennesket er motiveret’, Syddansk  
Universitetsforlag, 2021

så er det, at jeg risikerer at konkludere,  
at ”jeg har prøvet alt”.

’Knaphedens psykologi’
At det kan ske for den professionelle, 
forklarer Dorthe Birkmose med fundene 
fra ’knaphedens psykologi’. 

– Knaphed fører til en kognitiv reduk-
tion. Når man oplever knaphed på tid, 
penge, muligheder, meningsfuldhed, 
opbakning, fagligt råderum, respekt 
og restitution, bliver man til en dårlig 
version af sig selv. Man får sværere ved 
at huske, skabe sig overblik over situatio-
nen, problemløse og konsekvensberegne. 
Man mister adgang til sin omtanke og sin 
faglige viden. Derfor kan vi som profes-
sionelle i perioder glemme, at vi har så 
mange andre metoder end blot styring. 

Sker det, skal den professionelle have 
hjælp, pointerer hun. 

– Knapheden skal bekæmpes. Heldigvis 
ved vi fra knaphedens psykologi, at selv 
om vi mister vores kognitive færdigheder 
for en stund, kommer de tilbage, når vi 
ikke længere oplever knaphed.

Inden man gør noget, bør man sammen 
med kollegerne og sin faglige leder finde 
ud af, hvorfor man er så presset. Om det 
er knaphed på anerkendelse, restitution, 
omsorg, tid eller hvad, anbefaler Dorthe 
Birkmose.

Indlært hjælpeløshed skal undgås
I arbejdet med borgerne oplever professi-
onelle også, at borgere resignerer og giver 
op. Når det sker, kalder vi det for ’indlært 
hjælpeløshed’, fortæller hun.

– Resignationen kan ske, hvis man 
gentagne gange erfarer, at man bliver 
bestemt over, ikke anerkendt, over-
rulet og ikke har indflydelse på vigtige 
beslutninger i ens eget liv. Det sætter 
sig som en særlig erfaring, der gør, at 
man kan blive så sikker på, at man ikke 
har nogen handlemuligheder, at man 
giver op på forhånd. Og det er for mig 
det mest uhyggelige, fordi man dermed 
har knust et menneskes grundlæggende 
motivation. 

– Du skriver også i bogen, at motivati-
onsarbejdet er et etisk minefelt – og som 
professionelle bør vi hver eneste dag tænke 
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MOTIVATION Interview Læs eller genlæs interview med Dorthe Birkmose om forråelse i Socialrådgiveren 
10 – 2020, som du finder på socialraadgiverne.dk/publikationer 

omhyggeligt over, hvor grænserne går for 
vores indblanding – hvorfor?

– Det kan blandt andet føres tilbage til 
risikoen for at skabe indlært hjælpeløshed 
hos andre, hvis vi går for langt i at styre 
og bestemme. Vi kan måske endda komme 
til at fejre det som en faglig succes, at ’det 
lykkedes’ at få borgeren til at gøre noget 
bestemt. Men hvad lærte borgeren af det? 
At lægge sig fladt ned for overmagten og 
makke ret? Min store bekymring er, at vi 
nogle gange risikerer at lære folk, at de 
er hjælpeløse i eget liv – eller i hvert fald 
hjælpeløse overfor os. 

Heldigvis vil mennesket gøre modstand, 
inden det går så galt, er Dorthe Birkmoses 
erfaring.

– Som professionelle bør vi være dybt 
taknemmelige over, at andre står fast på 
deres værdier, protesterer og siger nej til 
os, fordi så kommer vi ikke til at overskride 
deres grænser ved at blande os i noget, som 
vi ikke bør blande os i. Fornemmelsen af at 
bevæge sig rundt i et etisk minefelt opstår, 
fordi vi aldrig helt ved, hvornår vi kommer 
til at gå for langt. Ikke før vi har gjort det 
og dermed aktiveret andres modstand. 
Sker det, må man som professionel selvføl-
gelig erkende, at man har begået en fejl og 
undskylde. Og atter bruge perspektivskifte 
som metode for at forstå modstanden som 

fuld af motivation for at beskytte sig selv. 
Men det er, anerkender hun, svært helt at 
undgå fejl i hjælpekunsten. 

– Derfor er jeg også optaget af tænknin-
gen bag begrebet ’psykologisk tryghed’: 
”Bare rolig, vi laver fejl, fordi det, som vi 
arbejder med, er pænt kompliceret. Så 
lad os få de fejl frem i lyset”. Og borgerne 
opdager det jo alligevel, så det skaber 
respekt og tillid at stå ved det. 

Vi må ikke give op
En af de vigtigste grunde til, at Dorthe 
Birkmose har skrevet bogen, er hendes 
bekymring for forråelse i form af resigna-
tion hos professionelle.

– Jeg er bekymret for, at børn, voksne og 
pårørende skal opleve professionelle, der 
reagerer med kynisme, passiv resignation 
og ligegyldighed. At de lægger ansvaret 
fra sig og giver op, fordi de har erfaret, at 
der alligevel ikke er noget, de kan stille 
op. Det oplever jeg desværre hyppigere i 
disse år både blandt medarbejdere og le-
dere. Det er som om, at det stille og roligt 
er sivet ind i vores tænkning, at: ”Sådan er 
vilkårene, det kan vi ikke gøre noget ved”.  
Og derfor hedder bogen ”Mennesket er 
motiveret”. Fordi vi ikke må give op. 

For professionelle i velfærdssystemet 
møder også selv barrierer og indskrænke-

de råderum, som hæmmer eller umulig-
gør deres faglige indsatser for at hjælpe 
borgerne. Og som tager pusten fra den 
motivation, de er drevet af i deres arbejde, 
pointerer Dorthe Birkmose. 

– Årtiers fejlslagne forsøg på stram 
styring i det offentlige har givet os medar-
bejdere og ledere med et alt for lille fagligt 
råderum. Og det skaber den resignation, 
vi ser. De bliver ikke hørt, de bliver af-
væbnet eller ligefrem truet til tavshed, og 
det gør, at de til sidst indfører selvcensur: 
”Så kan det også være det samme. Jeg 
siger ikke mere nu. Ikke når de alligevel 
ikke tør høre på det. Jeg passer mig selv 
og får det bedste ud af det…”. Dermed har 
de givet op. Den passive resignation er 
vi kommet til at skabe som samfund, og 
det er noget, jeg mener, at vi virkelig må 
diskutere, hvordan vi gør noget ved. 

– Men er der ikke også vilkår i systemet,  
som kan fremme motivation og succes i  
indsatserne, mulighederne for at yde hjælp? 

– Jo, det må der jo være, fordi der bliver 
lavet så meget ordentligt arbejde hver 
eneste dag. Det er en anden af grundene 
til, at jeg har skrevet bogen: En kæmpe 
benovelse over det faglige arbejde og den 
gode hjælp, børn og voksne får hver dag, 
på trods af den overdrevne styring, de 
professionelle er underlagt.  

HEMMELIGHEDEN  
I AL HJÆLPEKUNST
I sin bog ”Mennesket er motiveret” citerer Dorthe  
Birkmose Søren Kierkegaard for ’hemmeligheden i al 
hjælpekunst’:

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et 
Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa 
passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. 
Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. 

Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, 
naar han mener at kunne hjælpe en Anden.

For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg kunne 
forstaa mere end han – men dog vel først og fremmest 
forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, så hjæl-
per min Mere-forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel 

gjøre min Mere-forstaaen gjældende, saa er det fordi jeg 
er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden i stedet for at 
gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand 
Hjælpen begynder med en Ydmygelse”. 

– Jeg bruger Kierkegaard-citatet for at understrege, 
at jeg ikke kommer med ny viden. Bogen er et resumé af 
gammel – men til tider glemt – viden om den svære kunst 
at hjælpe andre. Bogen er mit forsøg på at indskærpe 
Kierkegaards pointe om, at al hjælpekunst er afhængig af 
vores evne til at forstå andres indefra-perspektiv. Vores 
utallige metoder er intet værd, medmindre vi vælger dem 
ud fra, hvad andre har brug for – ikke hvad vi selv har brug 
for, forklare Dorthe Birkmose.

http://socialraadgiverne.dk/publikationer 


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

De særligt farlige 
af Kristian Almblad, DR
Varighed: 3 film á ca. 
40 min.
Kan ses på dr.dk

Kandis for livet
Varighed: 93 min.
Instruktør Jesper 
Dalgaard
Produceret af Frau Film 
Kan ses på dr.dk

Da Ditte blev ramt  
af stress 
Radio 4 
Varighed: 54 min.
Lyt med, hvor du plejer  
at lytte podcast

Arbejdsmiljø
Ditte Brøndum, DS’ næstfor-
mand, har været i Radio4 for 
at fortælle om sin nye bog om 
psykosocialt arbejdsmiljø ”Nej, 
det er ikke bare dig” og hendes 
egen historie om at blive syge-
meldt med stress og angstan-
fald. Hun fortæller også om, 
hvordan hun kom videre og 
som tillidsrepræsentant var 
med til at forbedre arbejdsmil-
jøet, lige som hun har nogle 
generelle bud på, hvordan 
arbejdsmiljøet kan styrkes.

Svære stunder
Filmen går bag facaden på 
dansktopsanger Johnny Han-
sen, der er frontfigur i Skandi-
naviens største danseorkester, 
Kandis. Filmen kommer ind på 
livet af en særlig gruppe fans, 
der i livets svære stunder fin-
der trøst og mening gennem 
musikken og deres unikke 
forhold til forsangeren. Vi får 
et særligt indblik i både Kan-
dis-Johnnys og fansenes liv 
gennem almenmenneskelige 
fortællinger.

Den prisvindende og nu også oscarnominerede animationsdoku-
mentar ’Flugt’, handler om den 36-årige ”Amin”, der ankom til Dan-
mark som et uledsaget flygtningebarn for over 20 år siden. Filmens 
instruktør Jonas Poher Rasmussen mødte Amin tilbage i 90’erne.
I en række interviews fortæller Amin sandheden om sin flugt fra 
Afghanistan til Danmark. Han fortæller om sin lykkelige barndom 
i 80’ernes Kabul, der blev erstattet af et liv på flugt, efter at bor-
gerkrigen forvandlede byen til en krigszone.
Filmen giver indblik i, hvilke konsekvenser det har at blive tvun-
get på flugt som barn og skulle leve med, at ens fortid og nutid er 
delt – mens filmen parallelt fortæller om den 36-årige ”Amin”,  
der kæmper med sin traumatiske fortid, som truer med at spole-
re hans fremtidige lykke med kæresten Kasper.

Uegnet som mor?
Fem dage før Katrine Jensen 
skal føde, flygter hun fra Dan-
mark. Hun frygter, at de sociale 
myndigheder vil tvangsbort-
adoptere hendes nyfødte 
søn. Kommunen har nemlig 
vurderet, at Katrine er uegnet 
som mor. Katrine får hjælp af et 
netværk, der også har hjulpet 
andre gravide kvinder i samme 
situation ud af landet. Det sker 
på et tidspunkt, hvor rekord-
mange børn bliver tvangsbort-
adopteret i Danmark.

Drømmen om frihed
I Danmark kommer kriminelle 
udviklingshæmmede ikke i 
fængsel – ligegyldigt, hvilken 
kriminalitet, de har begået. I 
stedet bliver de dømt til be-
handling, og de farligste ender 
på den sikrede institution Ko-
foedsminde på Lolland. Hvor-
dan bevarer man drømmen 
om frihed, når man er spærret 
inde på ubestemt tid? Hvem 
er de behandlingsdømte, og 
hvad er det for et liv, de lever, 
inde bag det store hegn?

Podcast Dokumentarfilm Podcast Dokumentarfilm

Dokumentarfilm

Flugt
Animationsdokumentar
Instruktør: Jonas Poher Rasmussen
Produceret af Reel Pictures
Varighed: 90 min.
Kan ses på dr.dk

Oscarnomineret beretning om flugt

På flugt fra  
bortadoption
Varighed: 26 min.
Produceret af  
Genstart, DR
Lyt med på dr.dk/lyd

mailto:kultur%40socialraadgiverne.dk?subject=
http://dr.dk
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H
vis flere indvandrere skal i arbejde, 
kræver det, at vi kommer tæt på 
de enkelte familier og får indblik i 
deres udfordringer. Mange af kvin-

derne kan ikke spejle sig i billedet af danske 
kvinder, som ræser afsted til job med barnet 
bag på cyklen. Deres liv er et helt andet, og 
der er ofte nogle andre forventninger til dem 
– både fra dem selv og deres familie.

Udfordringerne kan være helt basale. 
Nogle er funktionelle analfabeter og har 
derfor også svært ved at lære det danske 
sprog. Andre gange er deres forklaringer 
på ikke at komme videre, at der er for langt 
til jobbet, og at transporttiden ikke passer 
med børnene. 

Men forklaringerne bunder ofte i en 
bekymring eller frygt, som det er vigtigt at 
spørge ind til. Mange af dem tvivler på deres 
egen værdi på arbejdsmarkedet, men der kan 
også være andre ting på spil.

Et yngre par, som er kurdere fra Syrien og 
har tre små børn, var meget opgivende, for 
”lige meget hvad vi gør, så bliver vi sendt til-
bage til Syrien”. Efter et par samtaler åbnede 
manden sig og fortalte, at angsten holdt ham 
vågen om natten. 

Jeg kan ikke tage angsten fra dem, men vi 
fik en snak om, at hvis deres angst får lov at 
definere familiens fremtid de næste par år, 
så vil det også påvirke deres børn. Vi under-
søgte sammen, hvad angsten gjorde ved deres 
familie. Og de fik mod på at komme videre. 
Kvinden er begyndt på en IGU-uddannelse 
som køkkenmedhjælper, og manden arbejder 
i et slamsugerfirma.

Med en tæt håndholdt indsats kan vi rykke 
indvandrere tættere på job – under forudsæt-
ning af, at virksomhederne er ’rummelige’. 
Men jeg tror ikke, at det hjælper indvandrere 
at blive presset ud i nyttejob uden ordentligt 
indhold. 

Natalie Atukunda 
Thornemann, 
socialrådgiver og  
uddannelsesambassadør 
i integrationsafdelingen, 
Odense Kommune.

”Vi undersøgte sammen, hvad 
angsten gjorde ved deres familie”

REFLEKSION Har du en oplevelse, der har givet stof til eftertanke,  
så skriv til os på refleksion@socialraadgiverne.dk

Regeringen foreslår, at kontanthjælpsmodtagere med ”integrationsbehov” 
skal aktiveres i 37 timer om ugen eksempelvis i nyttejob.

Fortalt til Susan Paulsen
Foto: Hung Tien Vu

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”.

MARTS  –MAJ 

23. marts, Aarhus
Faggruppen Hjemløse inviterer 
til åbent bestyrelsesmøde, der 
begynder med en Poverty Walk.
 
23. marts, online
Nyuddannet: Land godt  
i dit første job.
 
25. marts, København
Akademiske Socialrådgivere:  
Fyraftensmøde om  
Eneagrammet.
 
31. marts, online
Ekstraordinært årsmøde i SDS, 
som skal vælge et medlem til 
ledelsen.
 
4. april, webinar
Faggruppen Akademiske  
Socialrådgivere holder general-
forsamling efter lovene samt 
tema-oplæg.
  
5. april, København
Seniorer spiser frokost på  
Restaurant Karla kl. 12-14.
 
5. april, webinar
Chemsex – når stoffer og sex 
bliver problematisk.

7. april, webinar
Faggruppen Revalidering:  
Forskelle og ligheder mellem 
metakognitiv og kognitiv behand-
ling. Psykologerne Pia Callesen  
og Tina Bihal holder oplæg.

8. april, webinar
Information om de nye arbejds-
miljøregler om ’Stor arbejds-
mængde og tidspres’.

29. april, Aarhus
Menneskesyn i socialt arbejde 
med mennesker med handicap 
over tid og frem til i dag.

3. maj, København
Seniorer spiser frokost på  
Restaurant Karla kl. 12-14.

KALENDER
Tilmeld dig og læs mere om arrangementerne – og se flere – på socialraadgiverne.dk/kalender. En række medlemsmøder bliver 
holdt online via Microsoft Teams eller som webinarer, hvor de tilmeldte får sendt et link.

KONTAKT
Telefonerne er åbne man-fre kl. 9-14.

Står I med et menneske med en 
særlig kompleks problemstilling, 
hvor I leder efter en ny vej?
Med mere end 30 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

Fra ovennævnte legat uddeles legatportioner på normalt kr. 
3.000 til 10.000. Kræftramte patienter kan søge legatet, idet 
der iflg. fundatsen ydes understøttelse til trængende kræft- 
lidende såvel under deres sygdom som under en efterfølgende 
rekreation. Dersom den sygdomsramte er mindreårig, kan 
legatportioner søges af indehaveren af forældremyndigheden. 
Legatet søges ved udfyldelse af autoriseret skema, hvori ansø-
geren oplyser om sygdommen og dens forløb samt indtægts-
forhold og formueforhold. 

Lægeerklæring skal vedlægges ansøgningsskemaet. 
Lægeerklæringer skal være dateret i 2021 eller senere. 
Reg.nr., bankkonto nummer samt evt. mailadresse bedes 
oplyst i skema.

Ansøgningsskemaet kan rekvireres hos administrator ved 
indsendelse af frankeret svarkuvert eller via e-mail  
adm@bkm-law.dk. Ansøgninger kan ikke sendes via mail.

Ansøgningsfristen er 15. maj 2022. Ansøgninger 
fremkommet før og efter dette tidspunkt tages ikke i 
betragt-ning. Legatet udbetales i juli måned.

På legatbestyrelsens vegne
Georg Meyer, Advokat

Falkoner Allé 1, 5., 
2000 Frederiksberg

”Tømrermester Lauritz Hansen og Hustru Karen  
Dorthea Valborg Hansen, født Gulfeldt’s Mindelegat”

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


Arbejder du med myndighed?
Har du i længere tid haft en trang til 
et skifte i din karriere & arbejdsform?

Vælg en periode hvor du arbejder mere pro
jektorienteret som vikar i afgrænsede opga
ver. Du kan vælge udelukkende at beskæftige 
dig med præcis de opgaver, du er bedst til.

Fuld tid eller deltid? Det er dit valg. Vi arbejder 
målrettet for at finde netop det vikariat, som 
passer dig lige nu.

Når du en dag igen har lyst til at vende tilbage 
til en fastansættelse, har du de bedste forud
sætninger, da du er fuldt opdateret inden for 
dine vigtigste kompetenceområder.

Kontakt PVBKavaleriet på tlf. 70 27 12 18 
eller læs mere på www.kavaleriet.dk

PVB-Kavaleriet har overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening som sikrer dig:

❱ Pension fra første dag 
❱ Skattefri kørselsgodtgørelse
❱ Ordnede lønforhold

Vi lægger vægt på:
❱ Opfølgning og sparring 
❱ Tilbud om supervision
❱ Vi indhenter referencer
❱ At være en tilgængelig arbejdsgiver som 
støtter dig under dit vikariat og sikrer en åben
dialog mellem dig, os og kunden.

Det er vigtigt for os at have en professio
nel tilgang til vores arbejde. Dette betyder 
blandt andet, at du vil komme til en job
samtale, hvor vi sammen afdækker dine 
styrker og ”faglige kæpheste”, som skal 
være med til at styrke din arbejdsglæde.

Er du i fast stilling som 
socialrådgiver eller socialformidler?

www.kavaleriet.dk


