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 Støtteteam er livline  Corona  Tilsynschef om kvalitet

Socialpsykiatrien 
er under  

massivt pres
Lyt nu til os! Vi har  

nået grænsen for, hvad  
der er fagligt forsvarligt,  

lyder meldingen fra  
socialpædagoger,  

eksperter og fagfolk
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Vaccinationer i gang
Midt i januar fik de første  
sociale tilbud besøg af en  
COVID-19-vaccinationsbil

6
Brug mindre tvang
Sundhedsstyrelsen har udgivet  
nye anbefalinger, der skal mindske  
brugen af tvang

14 
Sofa 
For Helle og Berit er coronaisolation 
i et sommerhus med en borger  
blevet en del af en ny hverdag

34
Springet
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Sabine Mikkelsen greb chancen  
og slog til. Efter flere år på døgn-
institutioner er hun i dag ansat  
som familieterapeut

Hjælp til at mestre livet
I Brønderslev Kommune udgør det Social- 
pædagogiske Støtteteam en livline i hverdagen 
for borgere med handicap, psykiatriske  
problemstillinger eller misbrugsproblemer26

8
Fokus på kvalitet
Som ny tilsynschef vil 
Trine Stokholm bruge 
sin praksiserfaring 
til – sammen med alle 
landets socialpæda-
goger – at give social-
området et kvalitets-
løft af de helt store

indhold

Jeg hedder Camilla Bjerre, er 36 år og socialpæ-
dagog på et botilbud under Fagcenter for Livskraft 
i Aalborg Kommune. Mine kolleger er normalt ret 
åbne over for mine idéer, men da jeg foreslog, at 
’Erik’ skulle have en iPad, så de undrende på mig: 
’Men Camilla! Han er blind!’ Kognitivt er Erik under 
et år, og min idé var at bruge iPad’en til kommuni-
kation. Fx starter Eriks enetimer med en musiktera-
peut altid med samme sang. Den sang spiller vi nu 
for Erik, inden han skal til musikterapi – og det gør, 
at han får endnu mere ud af timen. Vi har også fået 
lov til at optage en seance, hvor musikterapeuten 
synger. Hvis jeg giver Erik noget, der ikke har hans 
interesse, rækker han det altid tilbage eller smider 
det på gulvet. Men når jeg giver ham iPad’en med 
musik-optagelsen, stikker han den helt op til øret 
og lytter virkelig længe. Da jeg så det første gang, 
fik jeg den der følelse af ren arbejdsglæde. Det er jo 
ikke noget, du kan få en manual til på pædagogud-
dannelsen. Det finder du kun ud af ved at bruge din 
faglighed og prøve dig frem. 

#socialpædagog

21
Jeg troede, det var et  

område, der blev politisk 
prioriteret, fordi det er de 

svageste borgere. De er jo så 
syge. Politikerne er simpelt-

hen nødt til at lytte på os, 
der arbejder med dem.

 
 Jeanette Thiesen, socialpædagog inden for psykiatrien
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Magasinet er 100% fri  
for skadelige/hormon- 
forstyrrende kemikalier 
og er certificeret efter  
verdens strengeste  
miljøcertificering.
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SOCIALPSYKIATRI: 

Vi har nået grænsen
På ni år har seks medarbejdere  
i socialpsykiatrien mistet livet  
på jobbet. Senest blev en  
socialpædagog i december  
knivdræbt på et bosted.  
Hvis ikke vi giver  
førstehjælp til  
socialpsykiatrien  
nu, vil det koste  
flere menneskeliv,  
lyder det fra fagfolk

Mangler du  
inspiration til, 

hvad du kan videre-
uddanne dig til som  

socialpædagog? 
Vi har lavet en liste over de mest  

søgte efter- og videreuddannelser  
– og giver dig overblikket over,  

hvor du kan få rabat.

Læs mere på  
sl.dk/fagligtfokus
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C O R O N A H Ø R T

aftryk

KO M M E N TA R

Lyt til den frustration, som borgerforslaget  
er udtryk for – og giv hinanden håndslag på,  
at det er mennesker med handicaps tur til at  

få de muligheder i livet, vi kan give dem.  
For handicapområdet er kernevelfærd, der skal 

prioriteres på lige fod med daginstitutioner, 
ældre-, sundheds- og skoleområdet. 

 Forbundsformand i Socialpædagogerne Benny Andersen

VACCINATIONER I 
GANG PÅ SOCIALE 
TILBUD
Endelig, lød det fra flere sider, da de første sociale 
tilbud midt i januar fik besøg af en vaccinationsbil  
– og de første borgere og medarbejdere lagde  
skulder til COVID-19-vaccinen. 

– Det giver en vis tryghed og ro, for på sigt betyder 
det jo, at vi får en større sikkerhed i vores arbejde og i 
samværet med borgerne, lød det fra social pædagog 
Morten Risted, som var den første blandt de an-
satte på Blindecenter Bredegaard i Fredens-
borg til at modtage vaccinen.

Også Socialpædagogernes for-
bundsformand, Benny  
Andersen, udtrykte glæde  
over, at turen nu er kommet  
til de sociale tilbud: 

– Så er de første af jer vacci-
neret. Og det er en virkelig god 
fornemmelse i maven at vide, 
at vaccinen nu er virkelighed 
også på vores område. Vi fort-
sætter med at presse på for, at alle 
kan komme med og få ro i maven. 
Og ja, jeg siger det bare lige igen. Vi er 
stadig afhængige af mængden af vaccine, 
sagde han. 

Læs seneste nyt om corona på sl.dk

Socialpædagogen  
dropper plastik
Fagbladet Socialpædagogen pak-
kes fremover ind i papir, når der er 
ekstra materiale med bladet. Tidli-
gere har annoncer og andet mate-

riale været pakket ind i plastik, 
men for at skåne miljøet 

og minimere brug 
af plastik bliver 

bladet fremover 
pakket ind i 
genbrugs-
papir de 
tre-fire gange 
om året, 

der leveres 
annoncer eller 

andet informa-
tionsmateriale 

sammen med bladet. 
Socialpædagogen produce-

res udelukkende med miljøcertifi-
cerede, bæredygtige materialer.  

Følg med i 

OK21 
Forhandlingerne om en ny  

overenskomst for offentligt ansatte 
er godt i gang – og vi sørger for,  
at du undervejs kan holde dig  

opdateret på, hvad der sker ved 
OK-forhandlingerne.

 Klik ind, og følg med på

 sl.dk/ok21

I N D PA K N I N G M E D L E M S U N D E R S Ø G E L S E

GIV SYRIEN-BØRNENE 
ET LIV I DANMARK

SÅ ER ET NYT ÅR GODT I GANG. Selvom coronaen end-
nu ikke har sluppet sit tag i vores hverdag, øjner vi med 
udrulningen af vaccinationer til bl.a. socialpædagogiske 

arbejdspladser et lys for enden af den tunnel af udfordringer, 
pandemien har ført med sig. Det giver håb om et bedre 2021. 
Men sådan er det ikke for alle. Langt væk fra vores velfærds-
samfund lever lige nu omkring 50 danske børn af IS-krigere i 
fangelejre i Syrien. Omkring 30 af dem opholder sig i frygtelige 
lejre, som Røde Kors betegner som ’helvede på jord’. Ifølge PET 
bor de resterende 20 børn i det krigshærgede Syrien uden for 
lejrene, hvor de hutler sig igennem på bedste måde. 

Det er simpelthen uanstændigt, og det er ikke et velfærds-
samfund værdigt. Vi er her helt på linje med blandt andre PET 
og Bedsteforældre for Asyl. Lad dog børnene komme hjem til 
det land, hvor de har rødder – og hvor der er mulighed for at 
give dem en tryg opvækst langt væk fra de radikaliserede mil-
jøer, de lige nu bor i. Børnene er unge – helt ned til spædbørns-
alderen – og lige nu er de ikke nogen trussel mod Danmark.  
Men det kan de blive. For ifølge PET vil de i lejrene blive ud-

sat for radikalisering. 
Samtidig raser corona i 
lejrene, og situationen 
er stærkt bekymrende 
ifølge nødhjælpsarbej-
dere på stedet. 

Derfor: Få dem hjem. 
I Danmark har vi bedste 
muligheder for at hjæl-
pe og støtte disse børn. 
Vi har dygtige social-

pædagoger, som vil kunne varetage opgaven med at tage sig af 
børnene og hjælpe dem tilbage til et hverdagsliv – og samtidig 
sikre, at de får bearbejdet oplevelser, traumer og kriser. 

Michael Madsen
forbundskasserer

’Vi har dygtige socialpæ-
dagoger, som vil kunne 
varetage opgaven med  
at tage sig af børnene  
og hjælpe dem tilbage  
til et hverdagsliv.’
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Oplever en  
ringere indsats
En ny endnu ikke offentliggjort under-
søgelse blandt Socialpædagogernes med-
lemmer ansat inden for socialpsykiatrien 
viser bl.a. følgende resultater:

•  41 pct. vurderer, at borgere i mindre 
grad eller slet ikke modtager en  
sammenhængende indsats på tværs  
af kommune og region.

•  28 pct. oplever udfordringer næsten 
hver gang, en borger udskrives fra  
behandlingspsykiatrien – 32 pct.  
omtrent halvdelen af gangene.

•  43 pct. ser mangel på tid til borgerne 
som en af de største udfordringer i  
deres arbejde.

•  35 pct. oplever i høj eller meget høj grad, 
at der er sket en forringelse i indsatsen 
for borgerne inden for de seneste tre år. 

Vi sætter fokus på socialpsykiatrien  
i dette blad i temaet på side 16
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Hvis I vil have en erfaren 
supervisor!

Lene Gjørup har 
+15 års erfaring

Er cand. pæd. 
i psykologi

 Master i HR & Ledelse

Tidligere deltagere siger:

“Lene er nærværende, griber altid bolden 
og er struktureret”

“Jeg får altid noget med hjem fra 
supervision med Lene”            

“Altid en god blanding af reflektion, fagligt 
fokus og afveksling”                                                                                        

 
Hvad er jeres udbytte ved supervision?
 
•  Forebygger stress og udbrændthed
• Øger motivationen hos de ansatte
• Udvikler jer fag-personligt
• Løfter trivsel og tryghed
• Skaber et fagligt refleksionsrum

Ring direkte til Lene på 6071 0275 eller 
e-mail: info@copenpsyk.dk

Download din gratis supervisions-guide her
www.copenpsyk.dk/supervision
 

En terapeutisk og stimulerende dyne.
Til børn med søvnproblemer eller særlige behov anbefaler vi sand-
dynen, som giver barnet en naturlig tryghed. Det jævnt fordelte og 
tætte tryk af sanddynen giver en komfortabel ro og mere stabil søvn. 
Våret er Oeko-Tex® Standard 100 godkendt.

Tønnesen A/S - Frydensbergvej 13 - DK-3660 Stenløse
Telefon: 4712 5454 - post@b-toennesen.dk - www.b-toennesen.dk

SanddynenSanddynen
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D O K U M E N TA R

P O D C A S T

A N B E FA L I N G E R

B O G

B O G

’Veje til deltagelse’
To forskere fra Center for Ung-
domsforskning på Institut for 
Kultur og Læring giver med bogen 
her ny inspiration og konkrete 
metodiske greb til at fremme ud-
satte og sårbare børn og unges 

deltagelse i bl.a. uddannel-
sessammenhænge, for-

eningslivet og i sociale indsatser. Bogen 
bygger på analyser af børn og un-

ges møder med seks forskellige 
projekter, der alle fokuserer 

på at udvikle og afprøve 
metoder til at fremme 

udsatte og sårbare børn 
og unges deltagelses-
muligheder i forskel-
lige kontekster. Her 
er både fortællinger 
fra børn og unge – og 
perspektiver fra voks-

ne og professionelle. 

’Veje til deltagelse’ af Maria 
Bruselius-Jensen og Anne 

Mette W. Nielsen, Aalborg 
Universitetsforlag. Bogen kan 

downloades gratis.

Samarbejde om  
psykisk arbejdsmiljø
Hvordan kommer man 
godt i gang med at arbejde 
med psykisk arbejdsmiljø 
på arbejdspladsen? Hvordan holder man fast i de gode 
forandringer? Og hvad er prøvehandlinger egentlig for 
noget? SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø 
i Kommunerne) har lanceret en ny podcastserie med 
fokus på det gode psykiske arbejdsmiljø. I fem episoder 
kan du høre, hvordan kommunale arbejdspladser har 
grebet arbejdet med at styrke det psykiske arbejdsmiljø 
an – og få relevante tips til værktøjer og metoder. 

Lyt med på vpt.dk/psykisk-arbejdsmiljoe/ 
podcast-samarbejde-om-psykisk-arbejdsmiljoe

Veje til 
deltagelse

Maria Bruselius-Jensen
Anne Mette W. Nielsen

Nye forståelser og tilgange til 
facilitering af børn og unges 
deltagelse 

E-LÆRING

Tre gratis e-læringsforløb
til socialpsykiatrien

Arbejder du med voksne med psykiske vanskeligheder, 
så har du nu mulighed for at benytte dig af Socialstyrelsens 

nye e-læringstilbud. Styrelsen tilbyder tre forløb om hhv.  
recovery-orienteret rehabilitering, borgerens udvikling og  

progression samt uddannelse og beskæftigelse. Målgruppen er 
både ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien, som har lyst 

til at få ny viden og inspiration til arbejdet. E-læringen kan 
bruges som kompetenceudvikling for den enkelte eller 
som led i den lokale vidensopbygning – og de tre for-

løb tilbydes alle frem til november 2022.

Læs mere her: socialstyrelsen.dk/ 
nyheder/2021/tre-gratis-e-laerings-

forlob-til-socialpsykiatrien

LYS PÅ DEN  
LUKKEDE
Hvad sker der, hvis man arrangerer salsa-
fester, laver bål og planter jordbær med skovle 
og spader hos de svært psykisk syge patienter 
på en lukket psykiatrisk afdeling? Og kan man 
sætte en selvmordstruet ung kvinde til at skære 
græskar med skarpe knive? Kig med, når Søren 
Magnussen – tidligere patient og nu leder af projekt 
Frirum i psykiatrien – forsøger at skabe liv og lys på 
Rigs hospitalets lukkede psykiatriske afdeling – et sted, 
hvor patienterne ofte er truet på livet af deres sygdom. 

De to dokumentarprogrammer ’Lys på den lukkede’ kan ses på dr.dk/drtv/

Sådan mindsker I brugen af tvang
Sundhedsstyrelsen har udgivet nye anbefalinger,  
der skal være med til at mindske brugen af tvang over  
for mennesker med psykiske lidelser ved at sikre en ens-
artet tilgang og et øget fokus på at forebygge tvang.  
Anbefalingerne bygger på den samlede viden om, hvor-
dan man mindsker brug af tvang, og de beskriver sam-
tidig de gode erfaringer med at forebygge og nedbringe 
tvang over for mennesker med psykiske lidelser. 

’Anbefalinger til nedbringelse af tvang for mennesker med psykiske 
lidelser’ på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: sst.dk/udgivelser
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           Vi 
          skal 
   styrke de
    faglige 

fordi’er
Som leder har hun skullet vende en arbejdsplads, 
hvor magtanvendelser stod i kø. Løsningen blev at 
give fagligheden et kvalitetsløft af de helt store. 
Nu vil Trine Stokholm som ny tilsynschef bruge 
sin praksiserfaring til – sammen med alle landets 
socialpædagoger – at give socialområdet et løft

TEKST 

LEA 

HOLTZE

  

FOTO 

RICKY 

JOHN 

MOLLOY
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J– EG HAR STOR FIDUS til socialtilsynet. Og social
tilsynet har ansat mig, fordi de har stor fidus til den 
socialpædagogiske praksis.

Så kort kan det siges, når man spørger Trine Stok
holm, hvorfor hun har valgt at sætte sig om på ’den 
anden side af bordet’. Fra i årevis at have arbejdet 
som socialpædagog og leder af socialpædagogiske ar
bejdspladser tiltrådte hun nemlig som ny tilsynschef 
ved Socialtilsyn Øst i december 2020. 

Det kan måske virke påfaldende, når den nye til
synschefs seneste karrierestop var som leder af en  
arbejdsplads, der har haft flere hundrede årlige magt
anvendelser og varsel om skærpet tilsyn. 

Men det er netop et centralt kapitel i fortællingen 
om, hvorfor Trine Stokholm blev ansat til jobbet.

– Jeg vil gerne være med til at brede mine erfa
ringer med at løfte den faglige kvalitet på Autisme 
Center Vestsjælland ud til resten af socialområdet. 
Samtidig er jeg helt bevidst om, at socialtilsynet har 
været en løftestang for os – vi var ganske enkelt ikke 
nået så langt uden, forklarer hun.

Velkommen til ’Hall of fame’
Det var arbejdet for at støtte borgerne i deres livs
muligheder, der tilbage i 1995 fik Trine Stokholm 
til at søge ind på Københavns Socialpædagogiske 
Seminarium og videre ud i den socialpædagogiske 
praksis – nærmere bestemt voksenhandicapområdet. 

I vinteren 2015 blev hun ny centerleder ved Autisme 
Center Vestsjælland – en supertanker med over 700 
medarbejdere. Ind trådte hun gennem et vindfang, der 
mest af alt mindede om ’Hall of fame’ med medaljer 
og statuetter på væggene. 

Arbejdspladsen var ad flere omgange kåret som den 
bedste af slagsen, og i hånden fik Trine Stokholm en 
flot indbundet personalehåndbog med limryg – og en 
papirpjece om stedets faglige tilbud og metoder.

– Der var meget fokus på, at det skulle være et godt 
sted at arbejde. Det var jo fantastisk og noget, jeg 
havde dyb respekt for. Men det hang simpelthen ikke 
sammen med den faglige kvalitet – det er jo den, der 
skal shine, og som man skal stå stærkt på, siger hun. 

Trine Stokholm fortæller om at komme til et tilbud, 
hvor det var tilfældigt, hvilke teams borgerne blev 
indplaceret i. Hvor de enkelte teams arbejdede ud fra 
vidt forskellige metoder og tilgange. Og hvor der i et 

team på ti typisk kun var en enkelt socialpædagog eller 
to ansat.

– Samtidig blev magtanvendelser brugt som me
tode, og antallet var tårnhøjt. Jeg tænkte ret hurtigt, at 
det måtte vi kunne gøre bedre, siger Trine Stokholm.

Et nyt fagligt fællesskab
Et par måneder efter at Trine Stokholm var tiltrådt, 
halverede hun ledergruppen. Fra nu af skulle lederne 
have en pædagogisk eller anden relevant faglig uddan
nelse, ligesom arbejdspladsen blev omorganiseret i 
faglige enheder. 

Hun indgik desuden et samarbejde med Socialpæ
dagogerne og FOA om at få ryddet op i brud på ar
bejdstidsaftaler og fejl i lønsedler. Og endelig blev de 
første frø sået til et omfattende projekt under over
skriften ’Fagligt Fællesskab’. 

Projektet gik ud på at sikre, at alle medarbejdere 
havde samme grundlæggende menneskesyn og for
ståelse af og tilgang til autisme. I praksis betød det, at 
alle skulle af sted på et seks ugers uddannelsesforløb 
på Professionshøjskolen Absalon. 

– Vi havde brug for en fælles definition af, hvad det 
vil sige at være et menneske med autisme. Vi skulle i 
gang med at arbejde med et indefraperspektiv – hvad 
er det, der er inde i det enkelte menneske, som vi skal 
agere ud fra? Og vi begyndte at tro på, at autisme først 
giver udfordringer i mødet med omgivelserne og 
deres fordomme, siger hun og fortsætter:

Socialtilsyn Øst
Socialtilsyn Øst, der har hoved-
kontor i Jyderup, er et af fem 
socialtilsyn i Danmark. De blev 
oprettet i 2014 ud fra et ønske om 
et mere ensartet, uafhængigt og 
professionelt tilsyn med kvaliteten 
af de enkelte tilbud, end landets 
98 kommuner havde bedrevet.

Socialtilsynenes opgave er at sikre, 
at sociale tilbud til børn, unge og 
voksne har en tilstrækkelig kva-
litet både socialfagligt, pædago-
gisk, økonomisk og juridisk. 

Socialtilsyn Øst fører tilsyn med 
omkring 400 døgntilbud og 1.100 
plejefamilier i Region Sjælland og 
Hjørring Kommune.

Nyt projekt: Fra ufaglært til faglært

Noget af det, Autisme Center Vestsjælland stadig slås med, 
er problemer med at rekruttere uddannet personale. Derfor 
er arbejdspladsen gået sammen med Specialcenter Slagelse 
om at tilbyde ufaglærte medarbejdere med mindst fire års 
arbejdserfaring en uddannelse til pædagogiske assistenter. 

Sammen med uddannelsesstedet ZBC har de sammensat 
et skema, der er mest muligt målrettet det specialiserede 
socialområde. Planen er, at det senere også skal blive mu-
ligt at tage en skræddersyet merit til socialpædagog.

Der var meget fokus på, at det skulle være et godt 
sted at arbejde. Det var jo fantastisk og noget, jeg 
havde dyb respekt for. Men det hang simpelthen 
ikke sammen med den faglige kvalitet.

 Trine Stokholm, tilsynschef Socialtilsyn Øst

Inspiration
Trine Stokholm husker stadig, da hun var ganske ung og uuddannet, og 
en voksen med udviklingshæmning satte sig ved siden af hende i bussen. 
Hun blev utryg ved situationen og tænkte, at det kan ikke nytte – han var 
jo flink og rar. Og så tog hun job som vikar inden for socialområdet.
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hundrede medarbejdere af sted på efteruddannelse 
inden for et par år. Samtidig åndede socialtilsynet dem 
i nakken og varslede ni påbud og et skærpet tilsyn. 

– Det var en sej kamp, og mange medarbejdere rej
ste. I takt med at vi droppede en del magtanvendelser, 
steg trusselniveauet, for medarbejderne vidste ikke, 
hvad de ellers skulle gøre, og vi fik nogle voldsomme 
påbud fra Arbejdstilsynet. Men efterhånden blev vi 
mere reflekterede over, hvad der lå til grund for bor
gernes udadreagerende adfærd – at det tit var afledt af 
vores krav, fortæller hun. 

Trine Stokholm husker særligt en borger, der me
get ofte tissede i bukserne, og derfor blev hans tøj låst 
inde. Men da medarbejderne blev tvunget til at låse 
skabet op, holdt manden op med at tisse på sit tøj.

– Vores etik var, at man ikke skal skifte tøj flere 
gange om dagen, og derfor blev han reguleret udefra 
ved, at hans skab blev låst. Men han ville gerne skifte 
og vælge tøj, når det passede ham – derfor tissede han 
på det, han havde på – for så var han nødt til at få skif
tet tøj. Han havde jo ret til friheden til selv at vælge 
tøj. Og den ret fik han tilbage, siger hun.  

Det kræver høj faglighed
Resultaterne af det nye, faglige fokus var til at tage og 
føle på. Over årene – og i takt med at personalet blev 
efteruddannet, og alle fik samme faglige tilgang – blev 
antallet af magtanvendelser nedbragt med over 80 
pct., så der i 2019 var 49. 

Men hvorfor al den fokus på faglighed? 

Her lyder svaret fra Trine Stokholm, at det helt 
grundlæggende kræver en meget høj grad af faglighed 
at give udsatte mennesker et liv med muligheder. Og 
dét, som socialpædagoger for hende at se bl.a. kan, er 
at have blik for, at mennesker rummer mere, end man 
ser på overfladen. Socialpædagoger kan lave en rela
tion, der giver borgeren selvtillid og selvværd til at 
leve det liv, borgeren vil. 

– Det kræver nogle fagligt velfunderede metoder, en 
særlig etik og et højt refleksionsniveau, så man ikke 
lægger sine egne normer ned over borgeren, men bru
ger sin faglighed til at skille sig selv fra den, man står 
over for – samtidig med at man selvfølgelig skal have 
en høj grad af empati. Det er derfor, den fortærskede 
sætning om at holde hovedet koldt og hjertet varmt 
giver så meget mening. 

Mindre dyneløfteri
Selvom Trine Stokholms arbejde for faglighed og 
kvalitet nu er rykket fra autismecentret til toppen af 
Socialtilsyn Øst, er det med en klar bevidsthed om, at 
hun er rundet af socialpædagogernes virkelighed og 
hverdag.

– I socialtilsynet skal vi være med til at udvikle til
buddene og plejefamilierne, så borgerne udvikler de
res potentiale og mestrer deres eget liv mest muligt. 
Det mål er vi jo fælles med tilbuddene om – vi har fak
tisk alle sammen noget på hjerte i forhold til borgerne. 
Men jeg forstår godt, det er svært, når man som tilbud 
synes, man gør alt det rigtige, og der så kommer en 
udefra og siger: ’Det er bare ikke godt nok.’ Det samar
bejde stiller store krav til begge parter, siger hun.

Én ting er, at socialtilsynet har en klart defineret 
myndighedsfunktion og en formel magt. Men Trine 
Stokholm håber, at tilsynsbesøg videreudvikler sig til 
at blive oplevet mere som god og progressiv dialog 
frem for dyneløfteri. 

– Da vi fik et varsel om skærpet tilsyn, ønskede vi os 
brændende, at socialtilsynet fortalte os, hvad vi skulle 
gøre. Der står man altså meget alene som tilbud. Så 
jeg kunne godt ønske mig, at socialtilsynet kunne un
derstøtte læringsfora mere. Til gengæld var vi i tæt 
dialog om, hvad vi skulle have fokus på før næste til
synsbesøg. Det håber jeg, vi kan få meget mere af, så 
vi designer besøgene mere sammen med tilbuddene, 
siger hun og slutter:

– Kontrol med kvalitet og udvikling af praksis skal 
selvfølgelig gå hånd i hånd. 

Trine Stokholm

•  51 år og mor til fem.

•  Uddannet pædagog ved Københavns Socialpædagogiske 
Seminarium i 1998. Før da arbejdede Trine Stokholm på 
det tidligere Andersvænge. Siden har hun taget master-
uddannelser i bl.a. ledelse og organisationsudvikling.

•  Kommer fra en stilling som virksomhedsleder for Autis-
me Center Vestsjælland i Slagelse Kommune. Har tidlige-
re haft lederstillinger ved Socialt Resursecenter i Slagelse, 
Center for børn og unge med handicap i Slagelse Kom-
mune, Specialcenter Kalundborg og på Kofoeds Skole.

Kontrol med kvalitet  
og udvikling af praksis 
skal selvfølgelig gå  
hånd i hånd.

 Trine Stokholm, tilsynschef Socialtilsyn Øst

– Samtidig var og er der også langt højere krav til 
medarbejderne. Der er et helt andet fokus på doku
mentation, ligesom der kommer flere og flere aktører 
ind i vores handlerum – ikke mindst hele det sund
hedsfaglige perspektiv, som kræver, at socialpædago
ger står stærkere i deres faglighed. Man skal derfor 
have det, jeg kalder ’faglige fordi’er’: begrundelser for, 
hvorfor vi gør, som vi gør, der ikke bare er baseret på 
synsninger. 

Påbud stod i kø
Men rejsen var benhård, forsikrer Trine Stokholm. 
For det tog tid for stedet at finde sine faglige ben og 
ikke mindst finde ud af, hvordan man skulle få flere 

Faglighed
Det kan være 
svært at måle og 
veje socialpæda-
gogisk faglighed. 
Det er fx svært at 
måle livskvalitet. 
Men man kan 
godt måle på 
andre parametre 
som fx, at man 
ikke anvender ret 
meget magt – og 
derigennem stå 
stærkere i sin 
faglighed, mener 
Trine Stokholm.
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sofa
Helle Skriver, 52 år, socialpædagog og TR på

Sølund i Skanderborg. Tilknyttet boenhed 16, hvor hun  
arbejder i et hus for ni udviklingshæmmede borgere  

med lavt funktionsniveau og tillægsdiagnoser.

Berit Malm Hessellund, 49 år, socialpædagog på Sølund  
i samme boenhed. Tog sammen med Helle Skriver i 12 dages isolation  
i et sommerhus henover nytår med tre borgere, da boenheden blev 
ramt af corona. Her afløste de hinanden i 12 timers vagter.

 Berit: 

Det havde været nemmere, hvis vi havde 
kunnet isolere dem i boenheden. Men  
de er motorisk urolige og udesøgende, 
så hvis vi blev hjemme, ville vi risikere 
smitte af andre beboere og personalet.

 Berit: 

Mine planer røg også i 
vasken. Det var op til min 
friweekend, hvor jeg skul-
le fejre min fødselsdag 
2. januar. Jeg sagde selv-
følgelig ja til turen, men 
indeni blev jeg da både 
frustreret og ked af det. 

 Helle: 

Sådan havde jeg det også. Når arbejdet 
rydder min kalender, er frustrationen 
todelt: ’Hvad siger den faglige Helle og 
den private Helle lige nu?’ For der er 
selvfølgelig hensynet til borgerne, som 
jeg med min faglige fornuft godt ved, 
vi skal tage os af. Samtidig har jeg et liv 
ved siden af, jeg også gerne vil passe.  

 Berit: 

Den ene af mine døtre spurgte: 
’Mor, kan du ikke bare sige nej?’ Jeg 
svarede: ’Jo, i princippet, men hvis 
en af os bliver syge og skal på syge-
huset, så håber jeg også, at der er 
læger og sygeplejersker, der tager 
en ekstra tørn, hvis det er nødven-
digt.’ Det handler om samfunds-
sind. Men det betyder ikke, at jeg 
ikke synes, det er hårdt, hver gang 
man må nedprioritere det private. 

 Berit: 

Vi forsøger at være fleksible, fordi borgerne 
er 100 pct. afhængige af os. Men jeg har 
også børn med astma, som jeg absolut ikke 
vil smitte. De er mit allerstørste afsavn i 
den her tid, for de er nødt til at være hos 
deres far, når jeg venter på testsvar.

 Helle: 

Mit arbejde har jo bare konsekvenser 
for fritiden – som fx at hjemme-
isolation er ret opslidende.  

 Berit: 

Det bliver fantastisk, når vi får 
vores normale, sociale liv tilbage! 

 Helle: 

I sommerhuset handlede det om at give borgerne i hvert fald én kendt 
faktor: Helle pakket ind i plastik. For vi kørte i 12-timers skift med en 
vikar og en fast socialpædagog ad gangen. Den tryghed ville jeg gerne 
give dem, og det handler i bund og grund om, at jeg elsker mit arbejde. 
Men lad os nu få den vaccine til Sølund, så vi kan vende tilbage til det 
socialpædagogiske fokus frem for det sundhedsfaglige!

  Jeg er ofte 
splittet mellem 
en faglig Helle og 
en privat Helle

  Når hjemme-
isolationen er slut,  
får jeg endelig mine 
piger hjem igen

Har du en særlig relation til en borger, 
kollega, din leder eller en anden i  
dit arbejdsliv, som du gerne vil fortælle 
om, så skriv til: nyhedsrum@sl.dk

 Helle: 

Vores arbejdsplads har været 
præget af corona længe, men 
det kom godt nok tæt på, da 
en kollega blev testet positiv 
lige inden nytår. Så var det af 
sted med tre borgere i som-
merhus, og derefter skulle vi 
ansatte i hjemmeisolation. 

 Helle: 

Ja, sommerhuset var den rette beslutning, 
for dagen efter blev en af borgerne testet 
positiv. Men i situationen tænkte jeg: ’Åh 
nej, ikke igen!’ For vi havde været turen 
igennem en gang tidligere med værne-
midler fra top til tå, og den her gang ville  
vi så også få revet op i nytårsplanerne. 
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tema
Socialpsykiatri

– DET ER SÅ TRIST, at 
man ikke er kom
met videre. At man 

ikke har lært af de tidligere døds
fald, som måske kunne have været 
undgået, hvis man havde taget sik
kerheden alvorligt. Men nu står vi 
altså med endnu et drab i social
psykiatrien. Og det gør ondt. 

Det var den reaktion, der først 
meldte sig hos Tonny Lassen, da 
han læste om det tragiske kniv
drab på en ung socialpædagog den 
30. december. Derefter kom min
derne. Om den frygtelige dag på 
bostedet Blåkærgård i 2012, hvor 
han som socialpædagog selv ople
vede en kollega blive knivdræbt af 
en beboer.

– Dengang blev der begået åben
lyse fejl, fordi Judy (den social
pædagog, som blev dræbt, red.) jo 
aldrig skulle have været alene med 

Vi har
nået 
 grænsen

På ni år har seks medarbejdere i socialpsykiatrien mistet 
livet på jobbet. Senest blev en socialpædagog i december 
knivdræbt på et bosted. Et tragisk resultat af en under-
prioriteret psykiatri, lyder det fra flere fagfolk, som kalder  
på handling nu – hvis ikke det skal koste flere menneskeliv
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LØVBOM 
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ILLUSTRATION 
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AGERBAK

den beboer. Han viste fra morgen
stunden klare tegn på at have det 
skidt – og havde det været i dag, 
ville man have vurderet den på
gældende borger til at være alt for 
farlig og utryghedsskabende til, at 
man skulle være alene med ham, 
siger Tonny Lassen.

I den aktuelle drabssag fra et 
socialpsykiatrisk bosted var den 
dræbte socialpædagog også alene 
med beboeren, da det gik galt.

– Vi ved jo, at det kan koste 
menneskeliv, hvis ikke man hele 
tiden er på forkant med tingene. 
På Blåkærgård indførte vi derfor 
efter knivdrabet systematiske ri
sikovurderinger af borgerne, så vi 
kunne tage udadreagerende ad
færd i opløbet. For man skal huske 
på, at selvom det i 99 pct. af tiden 
er stille og roligt, så er der jo den 
ene pct. tilbage, hvor alt pludselig 
kan gå galt, siger han. 

Udskrives for tidligt
Siden drabet på Tonny Lassens 
kollega på Blåkærgård i 2012 har 
yderligere fem medarbejdere 
mistet livet, mens de passede 
deres arbejde i socialpsykiatrien. 
Og det seneste dødsfald kort før 
årsskiftet har fået både fagfor
bund, politikere, fagfolk, pårø
rende og brugerorganisationer 

U D S U LT E T  P S Y K I AT R I

Socialpsykiatrien  under pres:

Man skal huske på, at 
selvom det i 99 pct. af 
tiden er stille og roligt, 
så er der jo den ene 
pct. tilbage, hvor alt 
pludselig kan gå galt.

 Tonny Lassen, socialpædagog
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til – endnu engang – at kalde på 
akut førstehjælp til en socialpsyki
atri i knæ. 

For der er sket et skred i den 
forkerte retning, lyder analysen 
fra flere sider. På trods af at der 
er kommet markant flere borgere 
med komplekse psykiatriske diag
noser, er både antallet af senge
pladser og den gennemsnitlige ind
læggelsestid i psykiatrien faldet.  

I praksis betyder det, at alt for 
mange patienter udskrives, før de 
er tilstrækkeligt behandlet, vurde
rer Hans Henrik Ockelmann, over
læge i retspsykiatri på Psykiatrisk 
Center Glostrup.

– Helt kynisk kan man sige, at 
hvis ikke vi sadler om nu og rent 
faktisk giver de mest syge psyki
atriske patienter den tid, der er 
nødvendig for, at de kan få lidt 
mere styr på livet – ja, så bliver vi 
nok nødt til at vænne os til, at vi 
kommer til at se flere drab i psyki

atrien. Men jeg oplever desværre, 
at vi i dag affinder os med at levere 
en alt for ringe vare i forhold til at 
udskrive patienter, før det er for
svarligt – fordi der er brug for sen
gene til patienter, som er endnu 
mere syge. 

Hans Henrik Ockelmann efter
lyser derfor i første omgang flere 
sengepladser i behandlingspsyki
atrien. 

– Hvis vi opruster i behandlings
psykiatrien, så vi bliver i stand til 
at fastholde patienterne i den nød
vendige behandling i tilstrække
ligt lang tid, så vil de formentlig 
også blive mindre farlige, når de 
efterfølgende skal ud i socialpsyki
atrien. Og det er jo der, bl.a. jeres 
medlemmer står klar til at tage fat, 
siger han. 

Ikke den rette hjælp
At borgere tjekker ind i social
psykiatrien, inden de reelt er 
færdigbehandlet for deres psy
kiske sygdom, er noget, som 
Socialpædagogernes medlem
mer genkender. I november gen
nemførte forbundet en under
søgelse blandt socialpædagoger 
ansat inden for socialpsykiatrien, 
og her stod det klart, at overgan
gen fra behandlingspsykiatrien 
til socialpsykiatrien giver store 
udfordringer.

Fx svarer seks ud af ti socialpæ
dagoger i undersøgelsen, at de op
lever udfordringer ca. halvdelen af 
gangene, når borgere udskrives fra 
behandlingspsykiatrien. Bl.a. fordi 
de udskrives for tidligt og ofte er 
for syge til at være i socialpsykia
trien.  

Anders Kastberg, socialpæda
gog og TR på det socialpsykiatri
ske botilbud Tangkær, er et af de 
medlemmer, som kender til disse 
udfordringer. Han fortæller fx om 

den melding, som han og kolle
gerne oplevede at få, da de rin
gede for at få en beboer indlagt i 
lokalpsykiatrien: ’Desværre, på
gældende borger har opbrugt sine 
indlæggelsesdage,’ lød det.

– De borgere, vi får i dag, er 
ofte mere syge end tidligere. Der 
er ikke plads til dem i lokalpsyki
atrien, som er nødt til at vælge: 
Hvem er mindst syg – og hvem 
kan lukkes ud? Som regel finder 
de plads, men så er det enten på 
gangen eller på bekostning af en 
anden patient, som skal ud. Der
for kommer beboerne hjem til os 
igen, selvom de ikke er færdigbe
handlet, siger Anders Kastberg, 
som mener, det er helt åbenlyst, at 
manglen på plads i behandlings
psykiatrien er hovedproblemet 
bag de tragiske episoder med vold 
på socialpsykiatriske botilbud.

Ønsker kvalitetskrav
I den ideelle verden ville psykisk 
syge patienter først blive udskre
vet til et bosted eller egen bolig 
med social støtte, når de var sta
bile nok til, at man kunne sætte 
ind med den indsats, som ikke 
mindst socialpædagoger er sat i 
verden for: at arbejde med borge
rens ressourcer og kompetencer.

Men som det ser ud i dag, er vi 
meget langt fra det ideelle, vurde
rer retspsykiater og formand for 
Dansk Psykiatrisk Selskab Gitte 
Ahle. Og det udfordrer faglighe
den i socialpsykiatrien:

– Hvis patienterne er så dår
lige, som de ofte er i dag, når de 
forlader behandlingspsykiatrien, 
så skal der være nogle kvalitets
krav for fx at drive et bosted, hvor 
de tvinges til at ansætte tværfag
ligt og højt specialiseret perso
nale. Og det skal være et krav, at 
alle medarbejdere, hvad end det er 

pædagogisk eller sundhedsfagligt 
personale, har en overbygning på 
psykiatri i deres uddannelse. De 
skal vide, hvad en psykose er – for 
ellers har de ikke mulighed for at 
fortolke og forstå en beboers ad
færd, siger Gitte Ahle.

Hun oplever desværre, at alt for 
mange medarbejdere er ufaglærte.

– Og det går simpelthen ikke, 
for så er det, at vi risikerer, at de 
farlige situationer opstår. Så vi må 
gøre op med os selv, hvad det er 
for en psykiatri, vi ønsker. For hvis 
vi fortsætter i samme retning som 
nu med at sende ustabile psykisk 
syge mennesker for tidligt tilbage 
til bostederne, så øger vi risikoen 
for drab, vold og anden krimina
litet.

Brug for kvalitetskriterier
Også i SIND oplever man, at der 
er sket et skred i den måde, man 
behandler psykisk syge mennesker 
på. Og det handler ifølge næst
formand Kristian Bennedsen ikke 
kun om, hvor lang tid man er ind
lagt, og hvor mange sengepladser 
der er til rådighed. Det handler i 
høj grad også om den måde, man 
visiterer på.

– Mit indtryk er, at grænsen har 
flyttet sig inden for de seneste år, så 
man i dag skal være væsentlig dår
ligere for at få den hjælp, man fik 
tidligere. Jeg ser for mig et billede 
af en psykisk syg borger, der skal 
hive sig op i armene for bare at nå 
det allerførste trin på indsatstrap

tema
Socialpsykiatri

Jeg oplever desværre,  
at vi i dag affinder os 
med at levere en alt for 
ringe vare i forhold til  
at udskrive patienter,  
før det er forsvarligt  
– fordi der er brug for 
sengene til patienter, 
som er endnu mere syge.

 Hans Henrik Ockelmann, overlæge i retspsykiatri

pen – og få den helt basale hjælp, 
der er brug for, siger han og efter
lyser en seriøs snak om kvalitet:

– Vi bliver nødt til at sætte nye 
kvalitetskriterier for, hvad der er 
god socialpsykiatri. Det handler 
om normeringer, uddannelse, fag
lige metoder, spændet af erfarin
ger og om tilsyn – men det handler 
også om at turde stille krav om, at 
tingene skal være i orden. De her 
mennesker har jo brug for social 
omsorg, så de kan lære at leve med 
deres sygdom og deres begræns

ninger – og det kræver høj faglig
hed, siger han og påpeger, at den 
faglighed også skal være afsæt for 
at kræve hurtig handling, når en 
psykisk syg borger råber på hjælp. 

– Jeg vil påstå, at alle de sager, vi 
har set med drab i psykiatrien, der 
har advarselslamperne blinket al
vorligt rødt i lang tid. Det har væ
ret psykisk syge mennesker, som 
har mærket, at det er ved at gå galt 
– og som har råbt på hjælp. Og her 
skal systemet altså være gea
ret til, at der altid er personale 

Det har været psykisk syge mennesker,  
som har mærket, at det er ved at gå galt  
– og som har råbt på hjælp. Og her skal  
systemet altså være gearet til, at der altid  
er personale nok, og at man altid kan få  
en indlæggelse, når det er nødvendigt.

 Kristian Bennedsen, næstformand SIND

 2021 FEBRUAR #2     Socialpædagogen Socialpædagogen    2021 FEBRUAR #2 18  19 



tema
Socialpsykiatri

som ’fuldstændig vanvittig’. Og jo 
mere, Lisa Rasmusen har oplevet, 
jo mere har hendes grænser flyt
tet sig.

– Det kan lyde ekstremt, men 
det bliver hverdag, og man begyn
der at sætte spørgsmålstegn ved, 
om det nu også var så farligt, hvis 
det fx bare var en lommekniv med 
et kort blad, en borger havde, si
ger hun.

Lisa Rasmussen har forsøgt at 
få sin ledelse til at gå med på fx at 
anmelde alle tilfælde af vold uden 
undtagelse, frem for at det er op 
til den enkelte medarbejders sam
vittighed. Og for år tilbage ringede 
hun også altid til sin chef, hvis 
hun mødte ind til et enkeltmands
projekt, og sikkerhedsforanstalt
ningerne ikke var i orden – fx hvis 

en lås ikke virkede, eller man ikke 
kunne låse knive inde. 

– Men det endte i opslidende 
procedurer, der bragte stor ulejlig
hed for alle, fordi jeg ’skabte mig’. 

Så der er helt klart ting, jeg ikke 
sætter spørgsmålstegn ved mere, 
siger hun.

Virker formålsløst
I den anden ende af landet sid
der Jeanette Thiesen. Også hun 
har oplevet, hvordan hendes eget 
normalitetsbegreb har rykket sig 
– fra at indberette alle tilfælde af 
psykisk eller fysisk vold til, at regi
streringsskemaerne oftere bliver i 
skuffen.

– Når man ikke bliver taget al
vorligt, og ledelsen er så økono
misk presset, at det alligevel ikke 
giver en opnormering i teamet, 
så virker det formålsløst. Og man 
vænner sig til, at den socialpæda
gogiske indsats bliver smurt tyn
dere og tyndere ud, siger hun.

Samtidig mener Jeanette Thie
sen, at socialpædagoger finder sig 
i meget, fordi de danner relationer 
til borgerne, som de føler et an
svar for og holder af. 

– Jeg har fx prøvet at have fire 
døgnvagter i træk, fordi der ikke 
lige var andre. Bagefter tænkte jeg 
’hold da kæft, hvorfor gjorde jeg 
det’. Men man får jo hele tiden at 
vide, at man skal være robust og 
kunne tåle alle slags udfordringer, 
vold og verbale overfald. Efterhån
den rykker ens grænser sig, og det, 
andre synes er meget grænseover
skridende, fejer man væk som  
enkeltstående episoder. Men nogle 
gange ligger det jo ikke ved den 
enkelte socialpædagog, men ved 
rammerne omkring arbejdet, siger 
hun. og slutter:  

– Jeg troede, det var et område, 
der blev politisk prioriteret, fordi 
det er de svageste borgere. De er 
jo så syge. Politikerne er simpelt
hen nødt til at lytte på os, der ar
bejder med dem. 

 Socialpædagog:

Lyt nu til os

Det kunne lige så godt have været os, siger 
to socialpædagoger fra social psykiatrien om 
drabet kort før nytår. De fortæller om knivover-
fald og døds trusler. Men også om grænser, der 
flytter sig dag for dag, mens indberetnings-
skemaerne samler støv i skuffen
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nok, og at man altid kan få en ind
læggelse, når det er nødvendigt, 
siger Kristian Bennedsen.

 
Fagligheden bliver underkendt
Udfordringen med at sikre per
sonale nok ligger i høj grad hos 
ledelsen. Og som medarbejder 
bør man aldrig være i tvivl om, at 
ledelsen har ens ryg, når en poten
tielt farlig situation opstår, siger 
Bo Mollerup, direktør for Socialt 
Lederforum. 

– Det er lederens ansvar at få 
opbygget en organisation, hvor 
det ikke er farligt at gå på arbejde. 
Og vurderer man, at der skal eks
tra personale på i situationen for, 
at det er fagligt forsvarligt, ja, så 
skal man sætte en ekstra på vagt. 
Det bliver man som leder nødt til 
at holde fast i – også selvom man 
oppefra får besked om, at det er 
der ikke ressourcer til. For hvad er 
alternativet? Endnu et dødsfald? 
lyder det fra Bo Mollerup.

Han efterlyser dog større poli
tisk opbakning til, at man som le
der nogle gange bliver nødt til at 
udfordre de økonomiske rammer 
for at opretholde sikkerhed og 
tryghed på arbejdspladsen.

– Hvis en pedel ringer ind til 
kommunen og siger, at der er vand 
i kælderen på skolen, så går man 
jo ikke i gang med at overveje, om 
det nu også er rigtigt. Det samme 
skal selvfølgelig gælde for social
psykiatrien. Så når en faglig leder 
siger, at der er for få på arbejde, 
og at det går ud over sikkerheden, 
så skal det ikke ses som et for
handlingsoplæg, hvor man i sy
stemet skal overveje, hvorvidt det 
nu også er rigtigt og rimeligt. Men 
desværre oplever vi gang på gang, 
at fagligheden bliver underkendt 
centralt ud fra økonomiske hen
syn, og det skal vi væk fra. 

vagten havde børstet tænder og 
låst døren til sit værelse, og så  
håbede man, at det ikke blev nød
vendigt at åbne den før næste 
morgen. Men tanken om, at en 
af borgerne kunne komme ind til 
mig, satte gang i hele mit indre 
alarmberedskab. I dag forstår jeg 
ikke, hvorfor jeg nogensinde var 
der alene om natten, men sådan 
var kulturen, og den var jeg en del 
af, siger hun.

Man bliver kynisk 
Lisa Rasmussen kom igennem 
natten – også denne gang. Det er 
langtfra eneste gang, at hun som 
socialpædagog har stået i en situ
ation, hun selv karakteriserer 

G R Æ N S E R N E  S K R I D E R

Det kan lyde ekstremt, 
men det bliver hverdag, 
og man begynder at sætte 
spørgsmålstegn ved, om 
det nu også var så farligt, 
hvis det fx bare var en 
lommekniv med et kort 
blad, en borger havde.

 Lisa Rasmussen, socialpædagoghan havde mistet sine nøgler. Må
ske havde en af borgerne dem. Og 
Lisa Rasmussen havde nattevagten 
– bl.a. sammen med en borger med 
diagnosen paranoid skizofreni, 
som havde en voldsdom.

– Normalt var aftalen, at den 
sidste kollega ikke kørte, før natte

EFTER TI ÅR i det socialpæda
gogiske fag – både inden for 
anbringelsesområdet og so

cialpsykiatrien – kan Lisa Rasmus
sen fortælle om alt fra knivover
fald til dødstrusler. Men intet slår 
den angst, hun følte, da en kollega 
på et personalemøde fortalte, at 
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TR: Vi går ikke på kompromis  
med sikkerheden
Arbejdet i socialpsykiatrien kan tilrettelægges, så det minimerer risikoen  
for voldsomme episoder. På det socialpsykiatriske botilbud Lindevang i 
Helsingør er arbejdet med voldsforebyggelse og sikkerhed sat i system.  
Her er de fem vigtigste råd fra TR Jeanette Lindberg

TEKST MALENE DREYER

Sikkerheds normering
På Lindevang arbejder man 
med en sikkerhedsnormering, 
som tilsiger, at man minimum 
er seks mennesker på arbejde 
i huset samtidig. Altid. Der 
planlægges altid med flere – til 
daglig ti om dagen og otte om 
aftenen, så der er luft til udgå
ende opgaver. Men den nedre 
grænse på seks personer er 
ikke til diskussion. Den regel 
betyder, at man som medar
bejder undgår at skulle gå på 
kompromis med sin egen eller 
sine kollegers sikkerhed.

Klare retningslinjer
En af retningslinjerne på 
Lindevang er en løbende vur
dering af beboernes tilstand 
– en såkaldt risikovurdering 
(Brøset Violence Checklist), 
hvor man fast tre gange om 
dagen vurderer, om der er 
optræk til voldelig og aggressiv 
adfærd. Desuden bliver samt
lige nye medarbejdere introdu
ceret til konfliktnedtrappende 
pædagogiske metoder, lige
som de bliver sat grundigt ind 
i sikkerhedsforskrifterne. Alle 
ved, hvordan man skal handle i 

situationen, når en beboer har 
en given adfærd. Dermed er 
man ikke alene i vurderingen, 
når en borgers almene tilstand 
forværres enten fysisk eller 
psykisk.

Kontinuerligt fokus
Ud over at have fokus på 
voldsforebyggelse i TRIO’en 
har Lindevang også ned
sat en særlig risikovurde
ringsgruppe, der skal sikre et 
løbende fokus på sikkerheden. 
Sikkerhedsplaner skal opda
teres i takt med beboer og 
personalesammensætningen. 
Desuden er der altid en med
arbejder, der har hovedansva
ret for sikkerheden i løbet af 
døgnet, samt en backup. En 
funktion, som alle læres op i, 
så alle kan bestride den rolle.

Overfaldsalarmer
Alle medarbejdere har en 
overfaldsalarm. Hvis en alarm 
går, bliver kollegerne alar
meret og kan visuelt følge, 
hvor på matriklen den pågæl
dende kollega befinder sig. 
Arbejder man i nattevagt eller 
i risikofyldte situationer, har 

medarbejderne en alarm på 
sig, der med et enkelt tryk går 
direkte til alarmcentralen, 
som tilkalder politiet med det 
samme. Dørene på Lindevang 
kan desuden aktiveres, så de 
åbner, uden at man fysisk 
skal til at låse op, hvis man i 
en nødsituation fx skal lukke 
politiet ind.

Krav til uddannelse
Lindevang ansætter kun fag
uddannede. Det sikrer et fag
ligt niveau hos personalet, så 
man som medarbejder kan 
forvente, at ens kolleger som 
minimum ved, hvad det vil 
sige at arbejde med menne
sker, og har en uddannelse, 
der gør, at de kan se, hvordan 
beboerne reagerer, eller hvilke 
signaler de sender. Kravet til 
faglært personale sikrer, at 
man bygger sine handlinger 
på faglighed frem for ’synsnin
ger’. Desuden modtager perso
nalet løbende fælles efterud
dannelse i voldsforebyggelse 
og konflikthåndtering, da erfa
ring viser, at jo bedre rustet 
man er, jo tryggere er man – og 
jo mere rolig fremstår man. 

DET KUNNE have været 
gået helt galt – den dag 
hvor en ny beboer pludse

lig kom ind i køkkenet og tog fat  
om halsen på en af Anders  
Weien Okholms kolleger og  
strammede til.

– I weekenden var vi to medar
bejdere til 18 beboere fordelt over 
tre etager. Der skulle også hand
les ind og laves mad, så de facto 
var vi jo alene i lang tid ad gangen. 
Så det var rent held, at den anden 
weekendvagt kom forbi køkkenet 
i kælderen lige på det tidspunkt, 
siger han.

Da Anders Weien Okholm blev 
ansat som socialpædagog på det 
socialpsykiatriske bosted, tog ste
det kun imod ældre med paranoid 
skizofreni. Men da pladserne ikke 
blev fyldt op, blev målgruppen 
udvidet til alt fra veteraner med 
PTSD til unge med massive spise
forstyrrelser, fortæller han. 

– Borgeren, der forsøgte at 
kvæle min kollega, var meget syg 
og skulle slet ikke være hos os. Og 
det er hårdt mentalt at skulle om
stille sig til så forskellige beboere 
– det bliver bare brandslukning. Vi 
fik heller ingen efteruddannelse i 
at håndtere de nye målgrupper.  

Diagnoser, der stikker i øst og vest – og alt for 
få faglige hænder. Det er opskriften på en giftig 
cocktail inden for socialpsykiatrien, lyder det fra 
to socialpædagoger, som begge har oplevet et 
voldsomt skred i forhold til målgrupperne
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F O R E BYG G E L S E

Så står 
du dér, 
alene

Borgeren, der forsøgte at kvæle min kollega, 
var meget syg og skulle slet ikke være hos os.

 Anders Weien Okholm, socialpædagog

KO M P L E K S I T E T
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Garanti for rette tilbud og match
– Hele forudsætningen for at sikre bor
gerne den hjælp, de har brug for, er, at de 
visiteres til det rigtige tilbud – og at de 
møder de rette faglige kompetencer til 
de konkrete udfordringer, de har. Det er 
skruen uden ende, når vi oplever, at der 
både er for få pladser i behandlingspsyki
atrien – og for få ressourcer i socialpsyki
atrien. Netop socialpsykiatrien er jo det 
sted, hvor vi med den rigtige faglighed 
spiller en helt afgørende rolle i forhold til 
at støtte psykisk syge mennesker i at leve 
et liv med den sygdom, de har – og dermed 
forebygge, at de bliver så syge, at de skal 
indlægges. Når det er sagt, så er det også 
afgørende, at borgerne kan få psykiatrisk 
behandling og herunder genindlægges, når 
der er behov for det. Ligesom det er afgø
rende, at man i behandlingspsykiatrien 
bruger den viden og de kompetencer, der 
er i socialpsykiatrien, til at sikre den rette 
behandling af den enkelte borger, siger 
Verne Pedersen.

Garanti for rette faglighed i  
socialpsykiatrien
– Først og fremmest er det afgørende, 
at personalet består af uddannede og 

fagligt kompetente medarbejdere. Derfor 
skal der være en her og nugennem
gang af personalesammensætningen – og 
det skal registreres og offentliggøres på 
alle tilbud. Men som udgangspunkt bør 
grundfagligheden være socialfaglig. For i 
socialpsykiatrien arbejder man ikke med 
mennesker, som er i behandling – men 
med mennesker, som skal have en hver
dag til at fungere med deres sygdom. 
De har måske været indlagt eller været 
meget syge gennem længere tid – men nu 
skal de i gang med at leve og have opbyg
get deres sociale færdigheder, og det kræ
ver dygtigt socialfagligt personale. Og ud 
fra den enkelte borgers behov skal man 
så vurdere behovet for fx sundhedsfagligt 
personale eller terapeuter, siger Verne 
Pedersen. 

Garanti for kompetenceudvikling 
og supervision
– Når man arbejder inden for socialpsy
kiatrien, skal man være fagligt klædt på 
til de opgaver, man løser. Og det er ikke 
nok at have den rigtige faglige uddan
nelse – man er også nødt til løbende 
at holde sig opdateret på nye metoder, 
så man ved, hvad der virker lige præcis 

på de mennesker, man arbejder med. 
Desværre oplever vi, at kompetenceud
vikling ikke altid står højest på listen 
ude på arbejdspladserne, så derfor er 
der behov for, at det bliver oppriorite
ret og sat i system. Herudover er løbende 
supervision også vigtigt, lyder det fra 
Verne Pedersen.

Garanti for tilstrækkeligt personale
– Vi er nødt til at have det som et ulti
mativt krav, at ingen skal gå på arbejde 
og risikere at blive efterladt i situatio
ner, hvor det kan blive farligt. Der skal 
være systematiske risikovurderinger på 
alle tilbud, der skal være beredskab til, 
at man altid kan tilkalde ekstra perso
nale, når det vurderes nødvendigt – og 
der skal fokus på klare retningslinjer og 
videndeling. Vi ved, at socialpsykiatrien 
mange steder er udsultet, så det kræ
ver en her og nuprioritering at tilføre de 
nødvendige ressourcer. Men det er hele 
forudsætningen for, at ledelsen i samar
bejde med medarbejderne kan stille op 
med de rette rammer og den rette fag
lighed for arbejdet, og for, at den enkelte 
borger kan få den støtte og hjælp, der er 
brug for, siger Verne Pedersen. 

A K U T PA K K EDet var et spørgsmål om, hvad 
man lige kunne læse sig til selv,  
siger Anders Weien Okholm.

Tonen blev brutal
Samme udvikling har Jimmie 
Georges Christensen oplevet som 
socialpædagog på et andet social
psykiatrisk bosted. 

– Der skete et skred hen ad ve
jen, så vi til sidst fik hardcore 
narkomaner, vanekriminelle og 
voldsdømte. Det havde vi hver
ken bemanding eller faciliteter til. 
Tonen i huset blev mere og mere 
brutal, fortæller han og tilføjer, at 
det indtil knivdrabet kort før nytår 
var helt almindeligt at være alene 
på arbejde med de 14 beboere.

– Men det kan være rigtig bela
stende. Forestil dig en granvoksen 
voldsdømt, der går lige ind i ho
vedet på dig, skubber, råber og ka
ster med ting. Så står du dér alene. 
Og det eneste, du kan gøre, er at 
trække dig. Det er som at tisse i 
bukserne, for det skaber jo præce
dens. Men når du er alene, er du jo 
nødt til at tænke på din sikkerhed, 
siger han.

Når man spørger Jimmie Georges 
Christensen om, hvorfor forholdene 
var så ringe, falder svaret prompte: 
besparelser og en ledelse, der ikke 
tog ansvar. 

Sidstnævnte er siden skiftet ud 
med en, der i dag tager hånd om 
medarbejdernes sikkerhed, fortæl
ler han. Det betyder, at der ikke 
længere bliver taget borgere ind, 
som stedet ikke har kompetencerne 
til at tage hånd om, ligesom det nu 
også bliver slut med alenearbejde.

De mørke tanker melder sig
I de 13 år, Anders Weien Okholm 
arbejdede på et socialpsykiatrisk 
bosted, oplevede han den ene ned
skæringsrunde efter den anden. 

Efter kvælningsforsøget 
var de ganske vist i en 
periode tre medarbej
dere på weekendvagt. 
Men også det hørte op. 

– Vi blev alene i mor
gentimerne. Og vi var 
også kun to i de sidste aftenti
mer, hvor alle beboere havde brug 
for snak og lysterapi, fordi det er 
der, de mørke tanker melder 
sig. Og så var vi alene om 
natten, hvor man som 
udgangspunkt bare sov 
bag låst dør, men hvor 
beboere kunne komme, 
hvis de fx havde taget 
for mange  
stoffer eller fik paranoia, 
siger han.

Men for godt et år siden blev 
skruen strammet for sidste gang. 
Nu blev sovevagten bag låst dør 
skiftet ud med, at Anders og kol
legerne skulle være vågne og ude 
blandt beboerne – alene.

– Det turde ingen af os. Det var 
et kæmpe nederlag for mig at sige 
op, men det blev jeg nødt til. Jeg 
har også en familie, jeg skal stå til 
ansvar for, og vil ikke ende som 
et nervevrag. Der er ikke meget at 
stille op over for økonomi, siger 
Anders Weien Okholm, som i dag 
arbejder som skolepædagog på al
menområdet. 

Det var et kæmpe nederlag 
for mig at sige op, men  
det blev jeg nødt til. 

 Anders Weien Okholm, socialpædagog
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Fire krav fra 
Socialpædagogerne
En akutpakke fra Socialpædagogerne sætter fokus på fire elementer, der skal rette op på 
socialpsykiatrien. – Der skal handles nu. Vi har ikke råd til at vente på politikernes ti-årsplan 
for psykiatrien, siger forbundsnæstformand Verne Pedersen, som her uddyber akutpakken:

 2021 FEBRUAR #2     Socialpædagogen Socialpædagogen    2021 FEBRUAR #2 24  25 



Walk and talk
Gåture fylder mere og mere for det Socialpædagogiske Støtteteam i Brønderslev Kommune. Dels 
fordi medarbejderne ikke må komme i borgernes hjem lige nu pga. COVID-19, og dels fordi støtte-
teamet har stort fokus på sundhed. – Vi kan sagtens snakke om det, som fylder, imens vi går, og 
samtidig holder borgerne sig i gang og bliver trænet i at komme ud ad døren. Flere borgere har  
diabetes, og mange har også et ønske om at tabe sig, siger socialpædagog Ellen Rasmussen (th.).

Hjælp 
til at 

overskue
daglig-

   dagen
I Brønderslev Kommune hjælper det 

Socialpædagogiske Støtteteam borgere  
med handicap, psykiatriske problemstillinger  
eller misbrugsproblemer med at blive bedre  

til at mestre deres eget liv. Udgangspunktet er,  
at borgerne er eksperter i deres eget liv  

– og socialpædagogerne støtter og guider dem  
i at få så selvstændigt et liv som muligt

TEKST MALENE SKOV JENSEN    FOTO TAO LYTZEN
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Struktur
Mange borgere har svært ved at 
overskue dagligdagen og har bl.a. 
brug for hjælp til at få struktur på 
de praktiske gøremål som fx rengø-
ring og indkøb. – Det er ikke vores 
opgave at hjælpe borgerne med 
at udføre opgaverne i praksis – vi 
hjælper dem til selv at gøre det. For 
målet er, at borgerne får så selv-
stændigt et liv som muligt, forklarer 
socialpædagog Ellen Rasmussen.

Refleksion
For socialpædagog Ellen 
Rasmussen er det vigtigt 
at lytte til borgernes øn-
sker for deres liv. Hvad kan 
øge deres livskvalitet, og 
hvilke mål vil de gerne nå? 
– Vi taler meget om, hvad 
der virker og ikke virker for 
dem, hvilke bump der kan 
være på vejen til deres mål, 
og hvordan de håndterer 
dem. For mig handler det 
om at få borgerne til at re-
flektere og give dem red-
skaber, så de kan handle, 
uden at vi er der, siger hun.

Overblik
For nogle borgere fylder økonomi meget, og 
der kan være gæld, der skal følges op på. Så 
hjælper socialpædagoger som Ellen Rasmus-
sen dem med at gennemskue deres egen øko-
nomi og få overblik ved fx at opstille et budget. 
– Jeg ringer gerne rundt til kreditorerne, for så 
bliver de lidt mere medgørlige. Der kan fx også 
være fejl i boligstøtten, eller måske er man ble-
vet snydt og har afleveret sine kortoplysninger 
til de forkerte. Jeg har på et tidspunkt sparet en 
borger for 130.000 kr. på halvandet år.

Effektivitet
Det Socialpædagogiske Støtteteam tager i min-
dre grad hjem til borgerne. I stedet mødes bor-
gerne med medarbejderne på deres kontor – det 
er mest effektivt og sparer tid til kørsel. Støtten 
foregår også i højere grad over telefonen eller 
online. – Men jeg synes, at det bliver sværere at 
udvikle borgerne, hvis det kun skal foregå vir-
tuelt eller over telefonen. Jeg tror på relationen 
og mener, at den opstår i mødet med borgeren, 
siger socialpædagog Ellen Rasmussen.
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Fællesskab
Brønderslev Kommune har stor 
succes med at give den socialpæ-
dagogiske støtte i et gruppeforløb 
for borgere med lettere psykiske 
eller sociale udfordringer. – Forlø-
bet varer tre til seks måneder, og 
vi oplever, at borgerne vokser helt 
vildt. Jeg tror, at det gør en stor 
forskel at være en del af et fælles-
skab med ligesindede og opleve, 
at man ikke er den eneste, der 
tumler med noget, siger socialpæ-
dagog Karina Sondrup Olsen, der 
er tovholder for forløbet.

Social-
pædagogisk 
Støtteteam
Det Socialpædagogiske 
Støtteteam i Brønderslev 
Kommune giver støtte 
til omkring 180 borgere 
efter § 85, § 82a og § 82b 
i service loven. Målet er at 
støtte borgerne i at vedli-
geholde, udvikle og mestre 
deres eget liv med ud-
gangspunkt i den enkeltes 
drømme og med fokus på 
ligeværdighed og samar-
bejde.

Det Socialpædagogiske 
Støtteteam har 14 medar-
bejdere, hvoraf cirka halv-
delen er socialpædagoger. 
Støtteteamet er netop ble-
vet beskåret med tre med-
arbejdere, bl.a. fordi brugen 
af den virtuelle støtte er 
blevet opprioriteret. Herved 
forventer kommunen at 
opnå en årlig besparelse på 
1,3 mio. kr. 

Virtuel støtte
Det Socialpædagogiske Støtte-
teams antal onlinekontakter over 
fx Teams er øget under COVID-19, 
og det skal være en mere naturlig 
kontaktform fremover, har Brøn-
derslev Kommune besluttet. – Vi 
har øvet os rigtig meget i at give 
onlinestøtte, og jeg oplever, at det 
giver mening, fordi det er effektivt. 
Vi skal ikke bruge tid på kørsel, og 
derudover træner det borgernes 
selvstændighed, siger Karina 
Sondrup Olsen.

Motivation
Karina Sondrup Olsen er 
vild med underviserrollen i 
gruppe forløbene, hvor delta-
gerne bl.a. øver sociale færdig-
heder som at starte en sam-
tale, være i den og afslutte 
den. – Det gør en stor forskel, 
at borgerne aktivt har valgt at 
komme ud af isolationen og 
være en del af gruppeforløbet. 
De er motiverede og vil gerne 
gøre noget godt for dem selv, 
siger hun. I gruppen taler de 
om bl.a. negative tanker, søvn, 
stress, selvværd og selvtillid. 

Start året med et forsikringstjek. Det kan give færre lommesmerter. Som 
medlem af Socialpædagogerne får du nemlig 10 % rabat på alle dine private 
forsikringer samt mulighed for at blive dækket af forbunds indboforsikringen 
med prisloft. 4 ud af 5 nye kunder oplever at spare penge ved at skifte til Alka*. 
Er du en af dem?

UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE. FÅ EN LINDRENDE PRIS 
PÅ ALKA.DK ELLER RING 70 12 14 16.

Tag en Alka mod 
 lommesmerter

Kilde: Kantar Gallup, december 2020 igennem 981 interviews med nye kunder.

Hovedpine kan vi ikke hjælpe med, men...
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dialog

K A L E N D E R

SOCIALPÆDAGOGERNES  
LANDSFORBUND
sl.dk 
Tlf. 7248 6000 / sl@sl.dk,
Åbningstid: mandag-onsdag 9-15,
torsdag 9-17, fredag 9-13.

Medlemsteam
Ved spørgsmål om medlemskab, 
kontingent og efterlønsbidrag. 
Tlf. 7248 6030 / medlem@sl.dk

Arbejdsskadeteam
Er du kommet til skade på jobbet? 
sl.dk/arbejdsskade
Tlf. 7248 6040 / arbejdsskade@sl.dk

Job- og karriererådgivning
Gratis rådgivning om job og karriere 
for forbundets medlemmer hver 
mandag 14-17.
Tlf. 7248 6060

SOCIALPÆDAGOGERNES A-KASSE
Tlf. 7248 6010 / dagpenge@sl.dk
Åbningstid: mandag-onsdag 9-15,
torsdag 9-17, fredag 9-13.

FORRETNINGSUDVALGET
Forbundsformand
Benny Andersen
Tlf. 4055 0982

1. forbundsnæstformand
Marie Sonne
Tlf. 2210 1728

2. forbundsnæstformand
Verne Pedersen
Tlf. 4064 0344

Forbundskasserer
Michael Madsen
Tlf. 4093 4833

PRESSEKONTAKT
Presseansvarlig
Lise Møller Aarup
laa@sl.dk / mobil: 2423 5150

Enhedsleder for Kommunikation
Søren Lauridsen
sln@sl.dk / mobil: 2290 2023

PÆDAGOGSTUDERENDES 
LANDSSAMMENSLUTNING
p-l-s.dk
Tlf. 3546 5880
Åbningstid: mandag, tirsdag  
og torsdag 10-15.

PENSIONSKASSEN
pka.dk 
Tlf. 3945 4540 / pka@pka.dk 
Åbningstid: mandag-torsdag 8.30-20,
fredag 9-15.

KREDS NORDJYLLAND
sl.dk/nordjylland 

Tlf. 7248 6100
nordjylland@sl.dk

Åbningstid: mandag, tirsdag og torsdag 9-15,
onsdag og fredag 9-12,
frokostlukket 12-12.30.

Kredsformand: Peter S. Kristensen
Privat: 9883 8700

KREDS MIDT- OG VESTJYLLAND
sl.dk/midtogvestjylland 

Tlf. 7248 6200
midtogvestjylland@sl.dk 

Åbningstid: mandag-onsdag 9-13, 
torsdag 9-16

og fredag 9-13.
Kredsformand: Peter Sandkvist

Mobil: 2045 2614

KREDS ØSTJYLLAND
sl.dk/østjylland 
Tlf. 7248 6300

oestjylland@sl.dk
Åbningstid: mandag-onsdag 9-14,

torsdag 12-16, fredag 9-13.
Kredsformand: Gert Landergren Due

KREDS LILLEBÆLT
sl.dk/lillebælt 

Tlf. 7248 6400
lillebaelt@sl.dk 

Åbningstid: mandag, tirsdag 
og onsdag 9.30-15 (lukket 12.30-13),

torsdag 13-16, fredag 9.30-13.
Kredsformand: Hanne Ellegaard

Mobil: 4086 6854

KREDS BORNHOLM
sl.dk/bornholm   
Tlf. 7248 6650

bornholm@sl.dk
Åbningstid: mandag lukket,
tirsdag 8-12, onsdag 10-16,
torsdag 10-14, fredag 9-12.

Kredsformand: Bitten Sohn Thomsen

KREDS NORDSJÆLLAND
sl.dk/nordsjælland 

Tlf. 7248 6600
nordsjaelland@sl.dk 

Åbningstid: mandag, onsdag og torsdag 10-14, 
tirsdag 10-17, fredag 10-12.

Kredsformand: Lene Ek Christensen

KREDS STORKØBENHAVN
sl.dk/storkøbenhavn 

Tlf. 7248 6700
storkoebenhavn@sl.dk 

Åbningstid: alle hverdage 9-12
samt tirsdag og torsdag 12.30-16.

Kredsformand: Lars Petersen
Mobil: 2217 9706

KREDS MIDTSJÆLLAND
sl.dk/midtsjælland 

Tlf. 7248 6550
midtsjaelland@sl.dk 

Åbningstid: mandag til torsdag 9-15 
(lukket 12-12.30), fredag 9-12.
Kredsformand: Lene Kümpel

KREDS STORSTRØM
sl.dk/storstrøm 
Tlf. 7248 6500

storstroem@sl.dk 
Åbningstid: mandag 12.30-15, 

tirsdag og onsdag 9-15 (lukket 12-12.30), 
torsdag 12.30-16, fredag 9-14 (lukket 12-12.30).

Kredsformand: Lisbeth Schou

KREDS SYDJYLLAND
sl.dk/sydjylland 
Tlf. 7248 6250

sydjylland@sl.dk 
Åbningstid: mandag-onsdag 9-14,

torsdag 12-16, fredag 9-12.
Kredsformand: Finn Harald Rasmussen

Mobil: 2230 6203

KO N TA K T

LILLEBÆLT

Medlemsmødet med Nils Villemoes, 
der blev aflyst i januar, er udsat til 
den 12. oktober pga. restriktioner i 
forbindelse med COVID-19

Seniorårsmøde 
Tirsdag 23. februar kl. 10-13.30 
Kredskontoret, Danmarksgade 16, 
Odense C
Bjarne Hesselbæk, journalist,  
historiker og forfatter til bogen  
’Befrielsen – de udviklingshæmme-
des historie i Danmark’, holder  
foredraget ’Fra umyndig idiot  
til borger med rettigheder’. 
Tilmeld dig på sl.dk/lillebælt under 
arrangementer.

Medlemsmøde  
’Vi er Socialpædagogerne’ 
Onsdag 17. marts kl. 15.30-20 
Odin Havnepark, Lumbyvej 17b, 
Odense
Som et led i fagstrategien ’Vi er 
Socialpædagogerne’ ønsker vi at 
inddrage medlemmerne i dialogen 
og idéudviklingen af vores aktiviteter, 
så både nuværende og kommende 
medlemmer finder os nærværende 
og relevante. Vær med i en proces, 
der involverer dig i diskussionen af 
faglig udvikling, rådgivning og image. 
Tilmelding senest 9. marts 
på sl.dk/lillebælt

MIDT- OG VESTJYLLAND

Årsmøde i Seniorudvalget 
Torsdag 15. april kl. 9.30-14.30 
Birk Centerpark 4, Herning
Inden årsmødet er der foredrag 
sammen med BUPL. Selve årsmødet 
starter ca. kl. 12.30 – og ud over infor-
mation om årets aktiviteter og frem-
tidigt arbejde vil kredsformand Peter 
Sandkvist fortælle om, hvordan det 
har været at arbejde ved Socialpæda-
gogerne under corona. Se dagsorden, 
og tilmeld dig senest 7. april på  
sl.dk/midtogvestjylland

BORNHOLM

Femdages busrejse til Bruxelles  
30. august-3. september 2021 
Seniorer SL/BUPL region Sjælland/
Bornholm
Oplev Bruxelles, Antwerpen,  
Aachen og Maastricht. Pris 5.140 kr.  
i delt dobbeltværelse med halv-
pension og entré på museer.  
Tillæg for enkeltværelse 970 kr.  
Tilmelding senest 29. marts 2021 til 
Ørslev Rejser på karen@orslevrejser.dk 
eller tlf.: 6163 4220.  
Læs mere om turen på storkoeben-
havn.sl.dk under Seniorudvalget.

MIDTSJÆLLAND

Femdages busrejse til Bruxelles  
30. august-3. september 2021 
Seniorer SL/BUPL region Sjælland/
Bornholm
Oplev Bruxelles, Antwerpen,  
Aachen og Maastricht. Pris 5.140 kr.  
i delt dobbeltværelse med halv-
pension og entré på museer.  
Tillæg for enkeltværelse 970 kr.  
Tilmelding senest 29. marts 2021 til 
Ørslev Rejser på karen@orslevrejser.dk 
eller tlf.: 6163 4220.  
Læs mere om turen på storkoeben-
havn.sl.dk under Seniorudvalget.

NORDSJÆLLAND

Femdages busrejse til Bruxelles  
30. august-3. september 2021 
Seniorer SL/BUPL region Sjælland/
Bornholm
Oplev Bruxelles, Antwerpen,  
Aachen og Maastricht. Pris 5.140 kr.  
i delt dobbeltværelse med halv-
pension og entré på museer.  
Tillæg for enkeltværelse 970 kr.  
Tilmelding senest 29. marts 2021 til 
Ørslev Rejser på karen@orslevrejser.dk 
eller tlf.: 6163 4220.  
Læs mere om turen på storkoeben-
havn.sl.dk under Seniorudvalget.

STORKØBENHAVN

Femdages busrejse til Bruxelles  
30. august-3. september 2021 
Seniorer SL/BUPL region Sjælland/
Bornholm
Oplev Bruxelles, Antwerpen,  
Aachen og Maastricht. Pris 5.140 kr.  
i delt dobbeltværelse med halv-
pension og entré på museer.  
Tillæg for enkeltværelse 970 kr.  
Tilmelding senest 29. marts 2021 til 
Ørslev Rejser på karen@orslevrejser.dk 
eller tlf.: 6163 4220.  
Læs mere om turen på storkoeben-
havn.sl.dk under Seniorudvalget.

Socialpædagogerne
på facebook
Følg - og deltag i debatten
www.facebook.com/SocialpaedagogerneFølg - og deltag i debatten

Socialpædagogerne på facebook

www.facebook.com/Socialpaedagogerne

UDDANNELSE & GRUNDKURSUS
Styrk relation & selvopfattelse
gennem fordybelse & nærvær

CFPM ApS • v/Simon Skov Benzon, Ulla Skræddergaard & Anja Just Ørnø
+45 30131301/ +45 41659541/ +45 60882250  • cfpm@cfpm.dk • www.cfpm.dk

Start 26|04|21 – Se program – www.cfpm.dk

Center For Pædagogisk Massage
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Psykolog Peter Storgård afholder 8-dages KKRRAAPP  
bbaassiiss--kkuurrssuuss i MMiiddddeellffaarrtt med start i april 2021.  
Kurset er for pædagoger og andre faggrupper,  

som arbejder professionelt med udsatte børn /unge 
eller med mennesker med særlige behov. 

         
Underviser er PPeetteerr  SSttoorrggåårrdd, som er den ene af  
de 2 psykologer bag KKRRAAPP..  Kurset er opbygget  

med 4 moduler á 2 dage, og prisen er 9.700 kr. + 
moms, incl. fuld forplejning. Max. 24 deltagere. 

     
Hent udførligt program på min hjemmeside:  
ppeetteerrssttoorrggaaaarrdd..ddkk//22002211ff..ppddff  eller send mail  

og få det tilsendt: ppeetteerrssttoorrggaaaarrdd@@ggmmaaiill..ccoomm  
   
    

 
 
 
 
 
 

 

 

 KRAP kursus  
 i Middelfart

PsykologKlinikken,
Adelgade 44, 1., 

9500 Hobro

- og en del af KRAP Specialisterne -
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springet

Efter tredje afslag lykkedes det

?!
Hvorfor skulle der ske 
noget nyt i dit arbejdsliv?
Siden studiet har jeg arbej
det med anbragte børn, unge 
og deres familier på døgn og 

behandlingsinstitutioner. Et år efter uddan
nelsen fik jeg mulighed for at være med i 
opstarten af en ny behandlingsinstitution for 
kriminalitetstruede unge med misbrugspro
blemer og udadreagerende adfærd baseret 
på manual og evidensbaserede behandlings
metoder. Her fik jeg terapeutisk efteruddan
nelse, som gjorde mig analytisk på et helt andet 
niveau. Langsomt blev jeg dog relationelt dræ
net, for det var til tider ’tungt’ at motivere de 
meget behandlingskrævende unge til at følge 
behandlingen. Samtidig blev jeg mere optaget 
af familie behandlingsdelen og arbejdet med at 
støtte forældre i at være aktive medspillere i 
forandringen af det negative samspil mellem 
dem og deres børn. 

Hvornår traf du din beslutning?
Da jeg i 2016 så et stillingsopslag som familie
terapeut i Aarhus Kommune. En stilling, der 
ikke ligger ligefor at søge, når man er forholds
vis ung socialpædagog, fordi man er oppe imod 
fagligt stærke profiler. Men mit faglige fun
dament og min interesse motiverede mig. Jeg 
tænkte: ’Du beskæftiger dig allerede med terapi 
og behandling af unge. Det kan du godt det her!’ 

Mødte du udfordringer på vejen?
Ja, for jeg fik den ikke. Hverken første eller 
anden gang. Men jeg gav ikke op, og så lykke
des det endelig! Efter tredje afslag to år senere 

fik jeg en invitation til endnu en samtale på en 
anden afdeling, hvor jeg blev tilbudt en tilsva
rende stilling. ’Hvor har det været godt, at du 
insisterede,’ sagde nogle af mine nye kolleger. 
De fik sig i hvert fald også en kollega, der virke
lig ville det!

Hvad er det bedste ved dit spring?
At jeg nu arbejder med familier med børn i 
alderen 318 år. Jeg nyder at have fået min 
metodefrihed tilbage, og at jeg sammen med 
familierne skræddersyer et behandlingsforløb, 
som passer netop til dem. Det er en fantastisk 
fornemmelse at være katalysator på forløbet 
frem for de skarpt teamopdelte behandlingsop
gaver, jeg tidligere arbejdede med. Derudover 
har jeg fået bedre arbejdstider og vilkår. 

Hvad har været den største øjenåbner?
At langt de fleste familier, jeg møder i mit 
arbejde, er meget samarbejdsvillige i forhold 
til, hvad jeg har oplevet førhen. Jeg føler mig 
hele tiden fagligt udfordret, da opgaverne 
spænder meget bredt. Og så er mit liv ikke 
længere styret af en 12ugers arbejdsplan.  
Jeg tilrettelægger selv mit arbejde. 

Hvad er dit råd til andre? 
Grib chancen, eller opsøg selv udfordringen  
– den kommer ikke nødvendigvis af sig selv. 
Søg ud over de gængse socialpædagogiske  
jobopslag, og tøv ikke med at gå efter de job. 
Hvis du får et eller flere afslag, så giv endelig 
ikke op, hvis du virkelig er passioneret. Få  
taget den efteruddannelse, hvis det er det,  
som kræves for at få dit drømmejob på sigt. 

Sabine Mikkelsen  
35 år

2018
Familieterapeut hos Familie-
behandlingen, Børnecentret, 

Aarhus Kommune

2017
Efteruddannelse i Aggression 
Replacement Training (ART) 

2016
Efteruddannelse i kognitiv  

adfærdsterapi (KAT)

2012
Efteruddannelse i  

multisystemisk terapi (MST)

2012
Socialpædagog på Multifunc 

Midtjylland, en regional  
behandlingsinstitution for  

kriminalitetstruede og doms-
anbragte børn og unge 

2008-2015
Vikar Døgncentret, Livsværk

2011
Pædagoguddannelsen,  
Peter Sabroe, Aarhus

Efter flere år på døgninstitutioner for børn  
og unge arbejder Sabine Mikkelsen i dag  
som familieterapeut. Et job, der giver hende  
større metodefrihed og bedre arbejdsvilkår.

Socialpædagog FamilieterapeutTEKST JAKOB RAVN BRINCK    FOTO SØREN KJELDGAARD

 2021 FEBRUAR #2     Socialpædagogen 34  35 Socialpædagogen    2021 FEBRUAR #2

Job- og  
karriererådgivningen 

tilbyder gode råd og  
sparring til dig, der overvejer  

at skifte spor. 

Ring mandag kl. 14 til 17 på 
7248 6060  

eller bestil tid til 
en samtale på  

7248 6000



Hørt!

En god socialpædagog 
er en, der lytter. En, der 

spørger: Hvad vil du gerne 
i dit liv? Og hvordan kan 
jeg hjælpe dig med at få 

det til at fungere?
 Kasper Jensen holder oplæg for pædagogstuderende  

om sit liv som udviklingshæmmet

Øjeblikket

For nogle år siden var alle beboerne på kursus i 
selv- og medbestemmelse. Vi arbejdede med kort, 
hvor grønt kort betyder, at man helt selv bestemmer 
– fx over sine lommepenge. Gult kort, at man er med 

til at bestemme sammen med andre, fx når man vælger en film i fæl-
lesrummet. Og rødt kort, at man har medindflydelse, som når man fx 
skal overholde landets love, men har indflydelse på dem gennem 
stemmeretten. Efter kurset kom en af beboerne hen til en af de social-
pædagoger, der ikke havde været på kurset. ’Jeg vil gerne i Rema og 
handle,’ sagde han. ’Det er først på fredag. Vi handler på fredag,’ sagde 
socialpædagogen. Og så gik beboeren ind på sit værelse og hentede 
et grønt kort: ’Jeg vil gerne i Rema nu, for det bestemmer jeg selv!’

 Anne-Mette Hansen, daglig leder på bofællesskaberne  
Inge og Sofie Marie i Ringsted

Charlie Müller Jensen om Benny Nielsen
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Ser du noget særligt hos en kollega? Send en mail til: nyhedsrum@sl.dk

ID nr. 41012

Det jeg ser

Charlie Müller Jensen og Benny 
Nielsen er kolleger på botilbuddet 
Midgården i Frederiksværk

BENNY BEKÆMPER 
FORRÅELSE
’Det der! Det var altså ikke i orden.’ Sådan kan Benny 
finde på at sige, hvis han oplever, at en kollega taler for 
hårdt til en beboer. Ikke fordi kollegaen ligefrem skælder 
ud, men fordi vedkommende lige hæver stemmen og 
måske siger: ’Nu må du holde op med at skrige! Jeg har 
jo sagt til dig, at du ikke skal sidde der og skrige!’ På bo-
tilbuddet Midgården arbejder vi med mennesker med 
meget nedsat funktion, og Benny har nogle fintfølende 
antenner i forhold til at opfange forstadier til forråelse, 
hvor man jo holder op med at se beboeren som et lige-
værdigt menneske. Og når det sker, hiver Benny med 
det samme kollegaen til side og fortæller, hvad han op-
lever. Benny har blik for, at begyndende forråelse typisk 
bunder i en afmagtsfølelse. Derfor gør han meget ud 
af at hjælpe kollegaen med at finde handlemuligheder: 
Hvad kan grunden være til beboerens adfærd? Og hvis 
en adfærd – som fx skrigen – bunder i angst, hvordan 
kan man så gøre beboeren mere tryg?

http://nyhedsrum@sl.dk

