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 Fysisk arbejdsmiljø  TRIO-samarbejde  Voldsforebyggelse

Else Margrethe var tæt på 
at sige op. Hun havde ondt i 

maven, når hun tog på arbejde. 
I stedet tog hun mod til sig  

og gik til sin leder.  
– Vi har med en fælles indsats 

skabt et bedre arbejdsmiljø

ARBEJDSMILJØ  
ER ET FÆLLES  

ANSVAR
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Som AMR oplever Malene, at hun 
har direkte indflydelse på arbejds
miljøet

Et bedre arbejdsliv
Selvfølgelig er ar-
bejdsmiljøet lede-
rens ansvar. Men 
som medarbejdere 
har vi et medansvar 
for at skabe en god 
arbejdsplads, siger 
Else Margrethe  
Tvilhøj, som selv 
gik til sin leder, da 
hun havde fået nok

10
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Jeg hedder Hiba Faisal, jeg er 47 år og socialpæda
gogisk konsulent i Gladsaxe Kommune. Jeg er stolt 
af at være socialpædagog! Faktisk så meget, at jeg 
for nylig sagde ja til at være særligt fagligt engageret 
som faglig frontløber for Socialpædagogerne. Det 
gjorde jeg, fordi jeg tror på, at vi socialpædagoger 
gør en kæmpe forskel for de mennesker, vi møder. 
Men der er behov for, at flere ved det. Det er lidt dif
fust for andre at få øje på, hvad vi socialpædagoger 
kan og gør. Derfor vil jeg starte nogle drøftelser i 
personalegruppen omkring, hvordan vi kan højne 
vores faglighed, og hvordan vi kan gøre vores kerne
opgave tydeligere for os selv og for andre. En af de 
udfordringer, jeg ser, er samarbejdet med andre. 
Vi har brug for at arbejde tværprofessionelt, hvis vi 
skal lykkes. Så vi skal blive mere bevidste om vores 
mono faglighed uden at være firkantede omkring 
det. For vi skal også tænke ud af boksen og arbejde 
bedre tværfagligt for at løfte opgaven.  

#socialpædagog

22
Hvis vi ikke havde  

hjælpemidler til  
rådighed, ville vi uden 

tvivl se en massiv  
nedslidning og langt 
flere arbejdsskader,  

end vi oplever.
 Tina Andersen, AMR Center for Senhjerneskade
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Dit fysiske arbejdsmiljø
Kroppen er et af dine 
vigtigste arbejds-
redskaber, så den 
skal du passe godt 
på. Hjælpe midler, vi-
den om ergonomi og 
smerter, forflytnings-
teknik og fysisk træ-
ning er en del af den 
vigtige forebyggelse

De domfældte
På den sikrede institution Kofoedsminde bor mennesker med  
udviklingshæmning, som er idømt en strafferetlig foranstaltning.  
De helt særlige rammer sætter et tydeligt aftryk på arbejdsmiljøet, 
så sikkerhed er en helt central del af den socialpædagogiske indsats

T E M A

 

NY FAGLIG 

PODCAST
Hvordan sikrer du dig, at du forstår  

personer med autisme – og hvordan kan 
du hjælpe med at strukturere deres hverdag 
på den måde, som giver allerbedst mening 
for den enkelte? Bliv klogere på Struktureret 
Visualiseret Specialpædagogik, som er en 

TEACCHinspireret tilgang til arbejdet 
med personer med autisme.

Lyt med, og bliv klogere på 
sl.dk/podcast 
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JO FLERE SOCIAL- 
PÆDAGOGER, JO  
BEDRE ARBEJDSMILJØ

En ny undersøgelse, som Rambøll har lavet for Socialpædagogerne,  
dokumenterer, at sociale tilbud med en højere andel af socialpædagoger 
har mindre sygefravær og lavere personaleomsætning. Undersøgelsen 
bekræfter erfaringerne på Arbejdsmedicinsk Klinik, hvor Pia Ryom er 
ledende arbejdspsykolog. For når det kommer til at sikre et godt  
arbejdsmiljø, er faglighed altafgørende, understreger hun.

– Vi ser desværre alt for mange ufaglærte, som udvikler 
belastningsreaktioner og PTSD, fordi de ikke er uddan
net til at håndtere de meget vanskelige situationer. 
Det er jo også helt karakteristisk, at vold og trusler 
opstår hyppigere de steder, hvor fagligheden ikke 
er i top. Det er helt afgørende at komme væk fra 
holdningen om, at et par hænder bare er et par 
hænder, for det er det ikke, siger hun. 

I Socialpædagogen nr. 2 bragte vi artiklen ’Gitte fik 
360.000 efter forskelsbehandling’ om en socialpæda
gog i fleksjob, der fik godtgørelse for en fyring i strid med 
forskelsbehandlingsloven. I artiklen optræder en ret subjek
tiv vurdering af den leder, der i strid med forskelsbehandlings
loven fyrede en medarbejder i fleksjob. Redaktionen beklager, at lederen 
ikke fik mulighed for at kommentere denne subjektive kommentar.
Søren Lauridsen, chefredaktør

Nu skal vi se handling
Benny Andersen var i TV 2 News efter dokumentaren ’Sinds
sygt farligt arbejde’, hvor han bl.a. sagde: ’Psykiatrien har i årevis 
været udsultet. Det må stoppe, og der skal investeres massivt. 
Det er mit opråb til politikerne – nu skal vi se handling!’ 

aftryk

FA G L I G H E D

P O D C A S T

U N D S K Y L D N I N G

P O L I T I K

H Ø R T

Vi ved, hvor vigtige pårørende er for 
de mennesker, socialpædagoger ar-

bejder med. Vi kan jo bare se på vores 
eget liv, hvor meget vores pårørende 

betyder for os. For hvem af os 
ville klare os uden familie, 

venner og netværk? Så 
det er jo intet under, at 

det også gør sig gæl-
dende på det speciali-
serede socialområde. 

 Marie Sonne på  
Fagligt selskabs konference  

’Pårørendesamarbejde’ 3. marts 

28. april
holder Socialpædagogerne konference 
om arbejdsmiljø for TR, AMR og ledere  

Omkring 600 medlemmer har tilmeldt sig kon
ferencen. Her får de mulighed for at beskæftige 
sig med netop de dele af arbejdsmiljøet, som 

har en særlig betydning for deres hverdag 
og virkelighed på arbejdspladsen.

Konferencen er lukket  
for tilmelding

TYDELIGT BEHOV FOR LØFT I SOCIALPSYKIATRIEN

MON IKKE EN DEL AF JER har fået set 
den dokumentar, der blev vist på TV 
2 for nogle uger siden – ’Sindssygt 

farligt arbejde’? Jeg har i hvert fald. Og selv
om jeg selvfølgelig kender psykiatriområdet, 
så var det ærligt talt meget voldsomt at se de 
rå optagelser fra et socialpsykiatrisk bosted 
i Esbjerg, hvor en personalegruppe skulle 
håndtere en gruppe psykisk syge borgere. 

For udsendelsen vi
ste sort på hvidt, hvad 
nogle af jer oplever 
og fortæller: Nemlig 
at rammerne for jeres 
arbejde på området ikke 
er i orden. På optagel
serne så vi bl.a. et konfliktniveau så højt, at 
det er næsten umuligt at udøve sit fag. Vi så, 
at meget syge mennesker ikke kunne blive 
indlagt i behandlingspsykiatrien og få den 

nødvendige hjælp – og vi så, at både med
beboere og ansatte var utrygge i en meget 
presset og stresset dagligdag. Det var og er 
simpelthen uacceptabelt.  Og særligt fordi 
vi ved, hvad der skal til på området: politisk 
handling og prioritering. 

Vi skal have et kapacitets og et kompe
tence løft på området. Vi skal have en psyki
atri, hvor man kan få den rette behandling 

og indsats, når man har 
en psykisk lidelse og syg
dom. Og så skal vi have 
en sammenhængende 
psykiatriplan, der giver et 
løft til socialpsykiatrien. 
Socialpsykiatrien og so

cialpædagogiske indsatser er afgørende for 
de 44.000 mennesker, der får støtte her. 

For det er ikke sindssygt farlige mennesker. 
Det er syge mennesker, der har krav på rette 

behandling og rette sociale indsatser. Og det 
er socialpædagoger, der har krav på ordent
lige rammer for at kunne arbejde. Det er bl.a., 
at der er et arbejdsmiljø og en kapacitet, som 
gør det sikkert at gå på arbejde. Det kræver 
høj faglighed, fagligt uddannet personale,  
supervision og kontinuerlig efteruddannelse. 

Det må aldrig være med livet som indsats, 
man går på arbejde. Det vil vi blive ved med 
at insistere på. 

KO M M E N TA R

Verne Pedersen
forbundsnæstformand
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’Det må aldrig være med 
livet som indsats, man går 
på arbejde. Det vil vi blive 
ved med at insistere på.’
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vinthermosgaard.dk/ 
kursus/supervisoruddannelse-
alle-faggrupper-2022

Tilmelding

Bliv supervisor

Hvor 
Det Færøske Hus 
København

Hvornår 
10 dage over 4 moduler 
Fra september til december 2022

Pris 
22.500 kr. ekskl. moms 
inkl. forplejning.

Ønsker du at dygtiggøre 
dig i supervision, så er her 
uddannelsen, som klæder 
dig på såvel teoretisk som 
praktisk og metodisk. 
Uddannelsen tilbyder en 
unik blanding af teori og 
hands-on træning med 
feedback fra erfarne 
supervisorer.

2022

Supervisor- 
uddannelse

Rikke Horsgaard, kandidat 
i pædagogisk psykologi, 
narrativ terapeut, diplom 
i psykologi

Jacob Mosgaard, 
psykolog, specialist og 
supervisor i psykoterapi

Undervisere/ 
supervisorer er:

For alle faggrupper

vinthermosgaard.dk

Bruno Vinther, psykolog 
og Certificeret FIT-
træner

Sådan strukturerer du hverdagen for mennesker med autisme

Lyt til  
Socialpædagogernes 
podcast
Lyt til podcasten Struktureret Visualiseret Specialpædagogik,  
som er en TEACCHinspireret tilgang til arbejdet med  
personer med autisme. Læs mere på www.sl.dk/podcast
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Vold på arbejdet  
– og mental parathed
Mange faggrupper risikerer at 
blive udsat for vold, når de er på 
arbejde. Men hvis medarbejde
ren er mentalt forberedt på, at 
volden kan opstå, kan det være 
med til at afværge de skader, 
der ellers kan opstå i forbindel
se med volden, skriver psykolog 
Bjarne Frøslee Ibsen i ’Vold på 
arbejdet – og mental parathed’. 
Heri anviser han, hvordan ud
satte faggrupper bedst passer 
på sig selv ved at være mentalt parate til at møde volden  
– og inddrager nye perspektiver i arbejdet med at  
forebygge konsekvenserne af vold på arbejdet. 

’Vold på arbejdet – og mental parathed’ af Bjarne Frøslee Ibsen,  
Trykværket, 249,95 kr.

LIVET PÅ EN DØGNINSTITUTION 
– SET I BØRNEHØJDE
DR Ramasjang viser med serien ’Vores børnehjem’, hvordan det set  
fra et børneperspektiv er at bo på det, som mange børn stadig kalder 
et børnehjem. Seriens mål er at aftabuisere livet som børnehjemsbarn 
og på en respektfuld måde give børn på børnehjem en ’stemme’. 
Det kan på sigt forhåbentlig medvirke til, at anbragte børn bliver 
mødt mere åbent og fordomsfrit. I serien fortæller de  
anbragte børn – og deres forældre og plejeforældre  
– at det kan være svært og tabubelagt, når andre børn 
ikke rigtig ved, hvordan det er at være anbragt. 

Se ’Vores børnehjem’ på dr.dk

indtryk

B O G

B O G

D O K U M E N TA R

Ud i Fremtiden  
– bogen for unge  
med særlige behov

Det er en kompleks situation 
at stå i for en familie, der har et barn, 
som får stillet en diagnose, eller som har et 
handicap. Med ’Ud i Fremtiden’ får familier 
med udfordringer samt professionelle et 
opslagsværk, der gør det lidt lettere at navi
gere i hverdagen. Bogen indeholder oplys

ninger om opholdssteder og bosteder, hjælpemidler til dagligdagen og 
undervisningsbrug, rådgivning samt jobmuligheder i enten beskyttede 
værksteder eller socialøkonomiske virksomheder. 

’Ud i Fremtiden – bogen for unge med særlige behov 2022’, Forlaget KSI, 275 kr. 

Nej, det er ikke 
bare dig

Hver  
syvende 

unge 
syge
plejerske 
går ned 
med 

stress. 
Hver tredje 

socialrådgiver 
er stresset. Og 

antallet af pædago
ger med stresssymptomer 

er steget med 50 pct. på fire år. I en tid, hvor forskningen viser 
en klar sammenhæng mellem sygefravær og dårligt psykoso
cialt arbejdsmiljø, oplever stadig flere danskere at blive overbe
lastet af deres arbejde. Men hvordan undgår vi at blive syge af 
at gå på arbejde? Og hvordan kan vi få arbejdsgiverne til at på
tage sig deres ansvar for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø?  
Det ser Ditte Brøndum på i en ny debatbog om psykosocialt 
arbejdsmiljø. 

’Nej, det er ikke bare dig’ af Gitte Brøndum, Frydenlund, 269 kr. 

B O G

’Sindssygt 
farligt arbejde’ 

er titlen på en TV 2-dokumentar, 
hvor vi følger hverdagen på et  

socialpsykiatrisk bosted i Esbjerg.  
Dokumentaren undersøger, hvad 

medarbejderne bliver udsat for, 
mens de tager sig af nogle af de 
sygeste mennesker i Danmark.

Se udsendelsen på  
TV 2 Play
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Borgerguide.dk
Book en gratis og uforpligtende demo af den Interaktiv Borgerguide

Interaktiv Borgerguide IBG indeholder digitale moduler, 
der understøtter trygge fællesskaber

Sikkerhed og kvalitet
 i borgerkontakten

Ansvarlig databehandling er et grundlæggende vilkår i IBG

Derfor bliver vi hvert år revideret af en ekstern part og har en ISAE 3000-erklæring på, 
at vi lever op til   EU’s lovgivningsmæssige standarder for behandling af personoplysninger

Socialpædagogen, rigtig format.indd   2Socialpædagogen, rigtig format.indd   2 04.02.2022   09.0304.02.2022   09.03
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guide
• Fremtidssikret løsninger.

• Individuelle totalløsninger efter 

    ønsker og behov.

• Praktisk i forhold til sol og regn.

• Egen produktion i høj kvalitet.

• Til over sandkasse, 

    legeplads, spiseplads.    legeplads, spiseplads.

• Servicepakke kan 

    aftales.

Kontakt os på 

49200829 – 23425866

info@orkansejldesign.dk

orkansejldesign.dk

Følg os på Facebook

Se omfattende 
løsninger på vores 
hjemmeside.Har du svært ved at overskue de mange forskellige metoder 

til at forebygge og håndtere vold og trusler på arbejds
pladsen? Vi giver dig et overblik over syv metoder,  
som har vist positive effekter på voldsforebyggelse inden  
for det socialpædagogiske område

TEKST SARA MARIE DYNESEN

1. Trafiklysmodellen
Trafiklys er et risikovurderingsværktøj, der hjælper personalet med at vurdere borge-
rens sindstilstand ud fra objektive kriterier: ’Hvad er det helt konkret, jeg kan se?’ ’Hvor-
dan kan jeg se eller høre det?’ og ’Hvad udløser det af indsats fra personalet?’ Det kan fx 
være ud fra faktorer som humør, relationer, fysisk adfærd eller aktiviteter. 

Modellen består af skemaer med beskrivelser af borgerens adfærd som ’grøn’, ’gul’ eller 
’rød’. Er borgeren ’grøn’, betyder det, at han er veltilpas. Er han ’gul’, udviser han problematisk 
adfærd – og vurderes borgeren som 
’rød’, er han i konflikt og udviser truen-
de eller voldelig adfærd.

Metoden bidrager til vurderingen 
af, hvilke forholdsregler man kan tage, 
og hvilke muligheder personalet har 
for at nedtrappe konflikter – og bringe 
borgeren tilbage i sin komfortzone.

4. LA2
Dialogredskabet LA2 tager sit afsæt i 
Low arousal, Recovery og FIT. Her er bor-
gerens egen opfattelse af trivsel og livs-
mestring i fokus. I LA2-metoden arbejder 
fagpersonale og borgere sammen om 
at forebygge og håndtere voldsomme 
episoder. 

Selve metoden udføres ved hjælp af tre 
planer: en trivselsplan, en tryghedsplan 
og en læringsplan, der udfyldes i samtale 
med borgeren. Planerne skal klarlægge 
borgerens perspektiv og oplevelser og 
hjælper med at bringe selvindsigt og 
mestringsstrategier frem i lyset. Samtidig 
gør samtalerne det muligt at skabe et 

tæt samar-
bejde med 
borgeren, 
hvorved 
episoder 
med vold 
og aggres-
siv adfærd 
nedbringes.

5. Feedback Informed  
Treatment (FIT)
FIT er en dialogbaseret metode, hvor social-
pædagoger og borgere sammen evaluerer bor-
gerens trivsel og behandling. FIT bliver udført 
i direkte, åben dialog med borgeren, der får 
mulighed for at sætte ord på, hvordan han selv 
opfatter samarbejdet med fagpersonalet, og sin 
egen personlige udvikling. Gennem kontinu-
erlige samtaler bliver det muligt 
for både borger og personale at 
følge borgerens udvikling over 
en længere tidsperiode og finde 
nedslag i indsatsen, der har væ-
ret gavnlige for borgeren.

Selve metoden består af to 
spørgeskemaer, der bliver ud 
fyldt i starten og slutningen af  
en sam tale. Det første spørge  
skema er borgerens egen trivsels 
 evaluering, mens det andet er en 
evaluering af selve samtalen.

7. Marte Meo
Marte Meo er en løsnings-
orienteret metode, hvor 
forståelsen af samspillet 
mellem mennesker er helt 
central. Marte Meo-teorien 
bygger bl.a. på antagelsen 
om, at vold og adfærdspro-
blemer opstår i uhensigts-
mæssige samspil mellem 
mennesker og situationer, 
hvor borgeren føler afmagt.

Metoden er videobase-
ret og giver fagpersoner 
direkte indsigt i, hvordan 
handlemønstre og forskel-
lige interaktioner påvirker 
samarbejdet med borgeren. 
Efter kontakt med bor-
geren får fagpersonerne 
supervision af en Marte 
Meo-vejleder, der ved hjælp 
af udvalgte videoklip frem-
hæver, i hvilke situationer 
samspillet fungerer bedst.

2. Brøset Violence Checklist (BVC)
Brøset Violence Checklist er et risikovurderingsredskab, der bygger på anta-
gelsen om, at voldelige episoder sjældent opstår, uden at der forinden har været 
indikation på, at borgeren vil opføre sig aggressivt. BVC kan hjælpe fagpersoner 
med at se indikationer på, at borgeren vil udvise voldelig adfærd 24 timer frem 
i tiden, og giver derfor bl.a. socialpædagogisk personale mulighed for at sætte 
tidligt ind med forebyggende tiltag til at nedbringe konfliktniveauet.

Personalet registrerer borgerens 
adfærd ved hjælp af seks forskellige 
variabler. Det noteres i et skema, 
hvor hver variabel også vurderes 
med scoren 1 eller 0 alt efter, om 
borgeren udviser den pågældende 
adfærd eller ej. Den samlede score 
giver personalet mulighed for at 
vurdere, om og hvordan der skal  
tages hånd om en kritisk situation. 

3. Low arousal
Ro smitter. Det er hovedtanken bag metoden Low arousal, der byg-
ger på idéen om, at holder man sig i ro, er det lettere at nedtrappe en 
konflikt. Metoden er derfor møntet på, at man som personale formår 
at regulere sit eget affektniveau. Det er altså i høj grad personalets 
egen adfærd, der hjælper og støtter borgeren hen mod balance og 
trivsel, og dermed kan man forebygge konflikter og voldsepisoder.

Teknikkerne i Low arousal kan fx være lav stemmeføring, at undgå 
øjenkontakt og fysisk kontakt eller at træde et par skridt væk fra bor-
geren for at signalere, at man ikke ønsker en konfrontation.

På sl.dk/fagligtfokus kan du finde 
konkrete eksempler på, hvordan man 
arbejder med de syv metoder i praksis.

6. Safewards
Med Safewards møder 
social pædagoger borgeren 
i øjenhøjde. Metoden er 
baseret på en imødekom-
mende og faglig tilgang til 
borgeren, hvor man skaber 
en god relation. Herved af-
værger og forebygger man 
ikke kun voldsepisoder, 
men også tvang og magt-
anvendelser.

Safewards-metoden 
bygger på borgerinddra-
gelse og består af ti lav-
praktiske interventioner, 
der skal skabe bedre trivsel 
for borgeren. Det er fx 
gensidig forventningsaf-
stemning, brug af milde og 
positive ord og at skabe 
tryghed og lære hinanden 
at kende.

Syv metoder  
          til at forebygge vold og trusler
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Else Margrethe Tvilhøj var et mulehår fra at 
smide en opsigelse og afslutte sit arbejdsliv i den 
laveste bølgedal, hvor hun havde ondt i maven, 
hver gang hun tog på arbejde. I stedet tog hun 
initiativ til, at hele arbejdspladsen gjorde en fælles 
indsats for at skabe et bedre arbejdsmiljø
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E
ville mig det godt. Jeg gav også udtryk for en kedelig 
tendens til, at vi talte alt for meget om hinanden  
– nogen kalder det skyllerumssnak. Og jeg fortalte 
hende, at jeg ikke kunne være i det længere.

Nyt tilbud og ny ledelse
Den nu 66-årige socialpædagog havde arbejdet inden 
for psykiatrien i næsten 40 år, da hun for fem år 
siden begyndte at arbejde på Kollegiet Roesskovsvej 
i Odense, som er et midlertidigt socialpsykiatrisk 
bosted for unge, der i løbet af tre år skal sluses videre 
ud i livet. 

I årenes løb havde kommunen skullet finde ud af, 
hvordan man bedst kunne støtte det stigende antal 
unge med psykiske lidelser – steder blev lukket, andre 
lagt sammen, og nye åbnet. Og Else Margrethe Tvilhøj 
var som så mange andre socialpædagoger blevet om-
rokeret en håndfuld gange.

LSE MARGRETHE TVILHØJ havde 
i flere dage forhandlet med sig selv: 
Skulle hun smide sin opsigelse? Eller 
bede om en trivselssamtale? Nu stod 
hun her foran sin leders dør – med 
hamrende hjerte og klamme håndflader 
– og bankede på.

– Jeg bed mig i kinden for ikke at be-
gynde at græde. Min leder kunne godt 
se på mig, at jeg var berørt. Så hun 
sagde: Sæt dig ned, jeg kan se, du har 
noget på hjerte, fortæller Else Margre-
the Tvilhøj og fortsætter:

– Jeg fortalte hende, at jeg følte mig 
kontrolleret. At jeg var begyndt at tvivle 

på min egen faglighed og bildte mig selv ind, at jeg 
nok var blevet for gammel til mit fag. Jeg sagde, at jeg 
manglede ledelsesmæssig retning og vished om, at de 

budskabet. De blev enige om, at de nok aldrig blev 
enige om alt, men at de jo godt kunne arbejde sam-
men alligevel. Og de aftalte at tale sammen løbende 
i et fortroligt rum, så Else Margrethe kunne lette 
sit hjerte dér, hvor det hørte hjemme, frem for i 
’skyllerummet’. 

Else Margrethe Tvilhøj tog også en snak med  
sin AMR. Men det var langtfra gjort ved det. For  
et af hendes budskaber til lederen var samtidig,  
at hun næppe var den eneste, der ikke trivedes.  
Så foran ventede en proces, hvor hele arbejds - 
pladsen skulle give det psykiske arbejdsmiljø  
kunstigt åndedræt.

De blev derfor enige om, at problemerne skulle  
op i MED-udvalget, som består af repræsentanter fra 
alle faggrupper, AMR og ledelsen. Desuden fik Else 
Margrethe Tvilhøj lov til at få ’trivsel’ på som fast 
punkt på personalemøderne.

– Så skiltes vi. Det føltes let og rart at have fået 
sagt tingene. Og jeg følte egentlig en forsoning.  
Og heldigvis kom mange af mine kolleger hen til  
mig og sagde, at det var godt, at jeg havde gjort det.  
Den anerkendelse var med til at bygge mig op igen. 
Så måtte tiden vise, hvad det kunne føre med sig, 
fortæller hun.

Det’ ikke bare mig
Men da de på det næste personalemøde nåede til 
punktet, hvor alle blev spurgt, hvordan det gik, slog 
kollegerne blikket ned. I dyb tavshed. 

– Det var virkelig frustrerende og gjorde mig nervøs 
og forvirret, for jeg vidste, de havde noget på hjerte  
– det havde jeg jo hørt i krogene. Men jeg sagde til  
mig selv: Nu må du dæmpe dig, Else Margrethe, de  
siger noget om lidt. 

Det gjorde de bare ikke. Og Else Margrethe Tvil-
høj talte igen med sin leder og forsikrede hende 

– Det var ret opslidende. Men Roesskovsvej skulle 
være kommunens nye flagskib til unge med svære 
psykiske lidelser. Det ville jeg gerne være en del af. 
Kæmpe kampen sammen med de unge, mens de stadig 
havde håbet. Så vi var et nyt tilbud med en ny konstel-
lation af medarbejdere og ny ledelse, fortæller hun.

Hvor gør det ondt?
Men fra at have arbejdet meget selvstændigt som 
socialpædagog følte Else Margrethe Tvilhøj sig kon-
trolleret og irettesat af den nye ledelse. Og det i en 
sådan grad at hun til sidst ikke turde tage initiativ til 
nye faglige tiltag. Og blandt kollegerne var der snak 
i krogene, anklager og mistro til hinanden: ’Du skal 
bare vide, at ledelsen holder øje med dig, fordi du altid 
kommer et par minutter for sent,’ kunne det fx lyde.

– Når jeg vågnede om morgenen, prøvede jeg at 
mærke efter, om jeg havde ondt et eller andet sted, 
så jeg kunne melde mig syg. Jeg kunne ikke træffe be-
slutninger længere. Og jeg var ked af det og vrissede 
af min familie. Jeg gav det tre måneder – alle skulle 
lige finde deres nye pladser. Men så besluttede jeg fak-
tisk at sige op. Det var en ærgerlig måde at slutte sit 
arbejdsliv på, for jeg syntes jo stadig, at jeg havde no-
get fagligt at byde på, siger hun.

Med hjælp fra venner og familie kom den anden 
mulighed imidlertid i spil: Hvorfor ikke fortælle din 
leder, hvordan du har det, i håb om en forandring? 
Ellers vil problemerne jo bare fortsætte – med eller 
uden dig. 

– Og så tænkte jeg, hvad er egentlig det værste, der 
kan ske: at blive fyret? Det kunne jo være det samme, 
hvis jeg alligevel havde tænkt mig at sige op.

Føltes let og rart
Else Margrethe Tvilhøjs leder syntes dog ikke, at 
hun skulle sige op, men tog åbent og bekymret imod 

Respekt
Da Else Margrethe tog arbejds-
miljøet op med ledelsen, blev 
hun mødt med anerkendelse 
fra kollegerne. – Det hjalp mig 
til at få mit selvværd tilbage, 
fortæller hun.

Når jeg vågnede om morgenen, prøvede jeg at mærke efter, 
om jeg havde ondt et eller andet sted, så jeg kunne melde  
mig syg. Jeg kunne ikke træffe beslutninger længere.  
Og jeg var ked af det og vrissede af min familie.

 Else Margrethe Tvilhøj, socialpædagog Kollegiet Roesskovsvej
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nerne, ligesom vi sidenhen skulle kunne på persona-
lemøderne. Øvelsen var også at opleve, at der ikke var 
nogen, der ville en det dårligt. Vi var faktisk omsorgs-
fulde over for hinanden, siger hun.

En kærlig påmindelse
Alt det, medarbejderne ønskede sig mindre af, blev 
taget videre i MED-udvalget, og så blev det til punkter 
på personalemøder i tiden efter.

– I lang tid kom vi ikke frem til løsninger. Det hand-
lede mere om at få luftet ud og lære at få sagt tingene 
der, hvor de skulle siges – uden at det fik konsekven-
ser for en. 

I dag hænger alle de små og store ting, som medar-
bejderne ønskede sig mere af på arbejdspladsen, på 
indersiden af toiletdøren og der, hvor medarbejderne 
henter kaffe – som en kærlig påmindelse i hverdagen: 
’Jeg er en god kollega, når jeg er nysgerrig på det, du 
lykkes med, når jeg søger råd og sparring hos dig, når 
jeg anerkender dig for det, du gør’, står der fx.

– Måske er det lidt barnligt at have sådan nogle sed-
ler hængende, men det har faktisk haft en god effekt. 
Det minder os om, at det er det, vi ønsker, siger Else 
Margrethe Tvilhøj.

Tag dig selv alvorligt
I dag, næsten fem år senere, tør folk sige noget på 
personalemøderne, og Else Margrethe oplever ikke 
den samme afstand til ledelsen længere. Men der har 
været mange frustrationer og tilbagefald undervejs, 
og utålmodigheden har til tider bidt hende i haserne. 

Hun og kollegerne er heller ikke i mål – og kommer 
det nok aldrig. For hvem gør det? spørger hun.

– Der er stadig noget at arbejde på i forhold til ac-
cepten af hinanden og tilliden til, at vi alle sammen vil 
hinanden det bedste. Men jeg kan mærke, at fordi vi 
har kæmpet for noget sammen, har vi også fået en an-
den samhørighed. Selvfølgelig er arbejdsmiljøet lede-
rens ansvar. Men som medarbejdere har vi et medan-
svar for at skabe en god arbejdsplads.

Og vigtigst af alt har Else Margrethe Tvilhøj ikke 
længere ondt i maven, når hun tager på arbejde. 

– Det letteste havde nok været at sige min stilling 
op, men jeg er rigtig glad for, at jeg ikke gjorde det. Jeg 
føler mig sikker på mig selv igen, selvom det har taget 
lang tid at nå hertil. Og det er egentlig også mit bud-
skab til andre socialpædagoger: Tag dig selv alvorligt. 
Og sig for alt i verden det, der skal siges, de rigtige 
steder. 

Selvfølgelig er arbejdsmiljøet lederens ansvar.  
Men som medarbejdere har vi et medansvar  
for at skabe en god arbejdsplads.

 Else Margrethe Tvilhøj, socialpædagog Kollegiet Roesskovsvej

Fire råd fra Else Margrethe
… hvis du står i en lignende situation:

1  Anerkend, når du mærker, at noget i jeres 
arbejdsmiljø ikke er, som det skal være. 
Det er næppe dig, der er noget galt med.

2  Fortæl, hvad du ser og oplever, der hvor 
det hører hjemme, i stedet for at tale  
med kollegerne i krogene.

3  Inddrag personalegruppen i processen 
med at forbedre arbejdsmiljøet – det er 
jer, der har hinanden i hverdagen. Og hvis 
I ikke trives og anerkender hinanden,  
går det ud over både jer og borgerne. 

4  Find jeres egen vej. For os var det at  
skrive gule post-its, indtil der var tryghed 
nok til at sige tingene til hinanden.

om, at mistrivslen blev italesat alle andre steder end 
på personalemøderne, og at det måtte være udtryk for 
utryghed. 

Derfor planlagde de to temadage om det psykiske 
arbejdsmiljø. 

Sæt ord på 
På den første temadag fik de besøg af en supervisor, 
der interviewede lederen i alles påhør, og hvor de ’far-
lige’ spørgsmål blev stillet: Hvorfor tror du ikke, per-
sonalegruppen trives? Er du en god leder? Hvorfor er 
der ikke nogen, der siger noget?

– Min leder blev tydeligt berørt. Det viste os, at hun 
var ramt ligesom os, og det gav måske andre modet til 
at sige noget, fortæller Else Margrethe Tvilhøj.

På den anden temadag blev de delt op i små grup-
per, hvor de skulle tale om, hvad de ønskede sig mere 
af, og hvad de ønskede sig mindre af på arbejdsplad-
sen. Ønskerne blev skrevet på gule post-its, som i ple-
num blev samlet på en stor planche: 

– Jeg oplevede, at der var tryghed i de små grup-
per til at sige ’Jeg skriver det her, fordi …’ eller ’Jeg 
har oplevet det her, og det blev jeg ked af …’ På den 
måde blev det en øvelse i at sætte ord på frustratio-

Effekt
Et godt 
arbejdsmiljø 
smitter af 
på, hvordan 
man møder 
borgerne, 
mener Else 
Margrethe 
Tvilhøj.
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 Sofie:

Vi har fået en helt ny måde at arbejde på 
med Frode som leder, hvor vi som tillidsvalg-
te bliver inddraget i rigtig mange snakke og 
beslutninger. Det er meget motiverende.

 Sofie: 

Vi har en leder, som er meget tydelig om-
kring, at man som medarbejder skal kunne 
fungere både på arbejdet og i sin fritid. 
Der skal være tid til at restituere, og der 
skal være balance mellem et fuldtidsjob 
med weekendvagter og et privatliv.

 Anders: 

Helt konkret har vi ændret vores rul, så vi nu kun har weekendvagt 
hver sjette uge mod tidligere hver tredje uge. Vi har også indført, at 
man altid har fri torsdag op til en weekendvagt samt mandag-tirs-
dag efter en weekendvagt. Det giver mere sammenhængende fritid. 

 Frode: 

Vi har også indført fællesmøder 
for de tre matrikler hver fjerde 
uge. Det styrker samhørigheden, 
og når vi beriger hinanden med 
vores erfaringer, opbygges der 
god energi og begejstring.

 Sofie: 

Det er min oplevelse, at kollegerne 
føler sig mere inddraget i, hvordan 
vi gør tingene på vores arbejds-
plads. Vi har virkelig arbejdet meget 
med at blive et fælles vi på tværs af 
de tre afdelinger, og det er en stor 
gevinst for både trivsel, samarbej-
det og kommunikationen.

 Anders: 

Topstyring er afløst af tillid. Vi har fx i de tre 
bofællesskaber selv råderet over vikarbudgettet 
og beslutningen om, hvornår der er brug for en 
vikar og i hvor mange timer. Jeg oplever, at pen-
gene faktisk bliver brugt bedre på den måde.

 Frode: 

Medarbejderne på de tre ma-
trikler skal ikke spørge mig, 
når de skal planlægge indkøb 
og daglig drift – det styrer de 
selv. Det skaber ejerskab, når 
man selv kan se, hvor langt 
pengene rækker.

 Sofie: 

Vi samler alle aktiviteter og tiltag i en mappe 
som et tilbageblik på arbejdsmiljøet, som vi 
løbende deler med kollegerne for at minde 
os alle om, hvor meget vi egentlig har nået i 
løbet af de seneste år. Det gør arbejdsmiljø-
arbejdet meget konkret og synligt.

 Anders: 

Et godt arbejdsmiljø medvirker også til, at bor-
gerne får det bedre. Når personalet selv er med 
til at definere, hvordan gør vi det her bedst, 
smitter det af på vores tilgang til borgerne. 

 Vi har fået 
en helt ny måde 
at arbejde på

 Det skaber 
ejerskab, når man 
selv kan se, hvor langt 
pengene rækker

 Topstyring 
er afløst af tillid

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

 Frode:

For mig er TRIO’en diamanten. Det er os, der 
udgør kernen i maskinrummet på arbejds-
pladsen, og vi tre skal have tillid til hinanden 
og have et fælles formål med det, vi laver. 

 Anders: 

Det er et nyt mindset. Før havde vi en kultur, 
hvor vi fra ledelsen fik at vide, hvad vi skulle 
gøre, og hvad vi ikke skulle gøre. I dag bliver vi 
inviteret med ind, hvor vi kan være med til at 
påvirke tingene, og det gør en stor forskel.

TEKST TINA LØVBOM PETERSEN  FOTO MICHAEL DROST HANSEN

I Hedensted Bofællesskab har AMR, TR og leder med en fælles indsats formået at vende et højt sygefravær og et  
presset arbejdsmiljø til en arbejdsplads i trivsel. Vi har samlet den tætte TRIO i sofaen, hvor det fra venstre er  

arbejdsmiljørepræsentant Sofie Kjeldsen, leder Frode Lerdahl og tillidsrepræsentant Anders Buch
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smertestillende, men det gjorde 
mig voldsomt træt og havde en del 
bivirkninger. Behandling har også 
været en fast del af mit liv, hvor 
jeg tre gange om ugen fik sat det 
hele på plads i kroppen. Jeg er jo 
nok lidt af den gamle skole, hvor 
man bare arbejder videre, selvom 
det gør ondt. Og smerter er jo ikke 
noget, man kan se, siger han.

Et liv med smerter
Men alle har en grænse for, hvor 
mange smerter man kan holde 
ud. Det gælder også Niels Møller 
Petersen, som ad flere omgange 
har haft arbejdsskader i sit arbejde 
som socialpædagog – senest på et 
autismecenter. 

I 2016 fik han en skulderskade, 
da han blev revet bagover af en 
borger. En skade, der stadig dril-

ler i form af smerter i skulderen, 
sovende fingre og hovedpine. Og 
i 2020 kom der endnu en slem ar-
bejdsskade oven i, da Niels Møl-
ler Petersen fik et vrid i ryggen, da 
han skulle bade en borger. 

– Jeg var alene og stod i en skæv 
stilling, og da jeg ville løfte borge-
rens ben, gav det et smæld i ryg-
gen. Jeg vidste bare, at den var 
helt gal, fortæller han.

Siden har Niels Møller Petersen 
ikke kunnet arbejde som social-
pædagog. Hans arbejdsskadesag er 
endnu ikke endeligt afsluttet, så 
lige nu er han i gang med et udred-
ningsforløb i jobcentret, hvor han 
arbejder to timer tre gange om 
ugen på et plejehjem, hvor hans 
job er at snakke med de ældre. 

– Jeg har ondt næsten hele ti-
den og har behov for at hvile efter 

ganske få arbejdstimer, så jeg tror 
aldrig, jeg kommer til at arbejde 
som socialpædagog igen. 

Forebyggelse i flere lag
For at undgå at man ender i en situ-
ation som Niels Møller Petersen, 
skal der tænkes i forebyggende 
tiltag på flere forskellige områ-
der. Det fortæller professor ved 
Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø (NFA) Lars L. 
Andersen, som i sin forskning bl.a. 
ser på, hvordan helbredet påvirkes 
af høje fysiske krav i arbejdet. 

– Mange rygskader opstår der, 
hvor man skal flytte mennesker, 
og der findes der jo rigtig mange 
forskellige tekniske hjælpemid-
ler, som vi ved, reducerer belast-
ningen for kroppen. Samtidig 
skal man sørge for, at medar-

NÅR SOCIALPÆDAGOGER 
kommer til skade på job-
bet, sker det oftest ved  

fysiske arbejdsulykker, fx i forbin-
delse med forflytning af en bor-
ger. Rygskader topper listen, men 
også nakke, skuldre og arme bliver 
ramt, viser Socialpædagogernes 
seneste arbejdsskadestatistik. 

Samtidig giver medlemmerne 
udtryk for, at arbejdet gør ondt.  
I forbundets arbejdsmiljøundersø-
gelse fra 2020 svarede 45 pct., at 
de inden for det seneste år havde 
opsøgt læge pga. muskelsmerter, 
og hvert fjerde medlem angav, at 
de inden for de seneste 12 måne-
der havde taget smertestillende 

Pas på  
din kr p
Din krop er et af de vigtigste arbejdsredskaber, du har – så den skal 
du passe godt på. Nøglen til at undgå muskel- og skeletbesvær er 
forebyggelse, og det kan bl.a. ske gennem viden om ergonomi og 
forflytningsteknik, hjælpemidler, forståelse for smerter og fysisk træning

F O R E BYG G E L S E

S M E R T E R

TEKST 

TINA 

LØVBOM 

PETERSEN

  

FOTO 

SØREN 

KJELDGAARD

Vigtig beskyttelsesmekanisme

Når vi møder smerter, er 
det hjernen, der fortæller 
kroppen, at der er noget, 
vi skal være opmærksom-
me på, så vi ikke kommer 
til skade. De signaler er 
vigtige at lytte til, siger 

professor ved Det  
Nationale Forsknings-
center for Arbejdsmiljø 
Lars L. Andersen:

– Smerter er hjernens 
måde at fortælle krop-
pen, at her er der noget, 

der potentielt set kan 
skade os. Man gør et eller 
andet, der gør ondt – og 
så stopper man med at 
gøre det. Smerter har 
også en beskyttende ef-
fekt. Når man kommer til 

skade og oplever smerter, 
så lærer hjernen, at det 
skal man ikke gøre igen. 
På den måde er smerten 
en utrolig vigtig beskyt-
telsesmekanisme. Men 
smerter skal helst ikke 

blive kroniske, hvor man 
ender med at fastholde en 
smerte, selvom skaden er 
gået væk, så er det nem-
lig tegn på, at hjernen er 
gået i en tilstand af over-
beskyttelse.

medicin mere end 20 gange for at 
kunne gennemføre en arbejdsdag.

En af dem, der kender til en 
hverdag på piller, er 59-årige Niels 
Møller Petersen.

– Jeg har arbejdet med smer-
ter i mange år og haft håndkøbs-
medicin som fast følgesvend. Jeg 
har også prøvet at bruge stærkere 

Vejledning
Hjælpemidler, 
forflytningsteknik 
og vejledning 
i ergonomi og 
arbejdsstillinger 
er afgørende for, 
at man som so-
cialpædagog kan 
forebygge fysiske 
arbejds skader og 
smerter. 
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bejderne kender til god forflyt-
ningsteknik og ergonomi, så de 
ved, hvordan de bruger kroppen 
mest hensigtsmæssigt i arbejdet, 
siger han.

Også restitution er vigtig for en 
faggruppe som socialpædagoger, 
lyder det fra Lars L. Andersen:

– Hvis man har et fysisk kræ-
vende arbejde, er det utrolig vig-
tigt, at man sørger for tilstrække-
lig restitution. Træthed og fysisk 
anstrengelse over lang tid uden 
den nødvendige restitution øger ri-
sikoen for muskelskeletbesvær. Og 
for socialpædagoger kommer det 
jo så oven i, at man også kan blive 
psykisk påvirket af at arbejde med 
mennesker, og når det kombine-
res med et fysisk anstrengende job, 
øges den samlede risiko for, at man 
rammes af muskelskeletbesvær.

Forstå din smerte
Ifølge Lars L. Andersen er det 
også vigtigt at øge omfanget af 
viden og forståelse for smerter på 
arbejdspladsen. 

– De fleste bliver indimellem 
ramt af smerter i muskler og led, 
og her har vores tanker og hold-
ninger til smerter en stor betyd-
ning for oplevelsen af at have 
ondt. Hvis man er bange for smer-
terne og overbevist om, at det vil 
føre til noget negativt fremover, 

kan det forstærke oplevelsen,  
så smerterne faktisk føles mere  
intense, forklarer han.

Derfor er det afgørende at tale 
om smerter på jobbet og opbygge 
en fælles viden og forståelse for, 
hvad der sker, når vi har ondt i 
kroppen.

– Vi ved, at gruppebaseret in-
formation er effektivt. Det kan fx 
være med foredrag, workshops el-
ler fælles møder, hvor man sætter 
gang i en åben snak om, hvad det 
betyder, når man oplever smer-
ter i jobbet. Smerter er jo usyn-
lige, så man kan gå rundt og have 
rigtig ondt, uden at kollegerne og 
lederen kan se det. Men når man 
åbner op for dialogen omkring 
smerter, øger det den fælles for-
ståelse og gør det lettere for med-
arbejderne at bakke op om hinan-
den, hvis en kollega fx har en dag, 
hvor ryggen driller, siger Lars L. 
Andersen.

Træning mod sygefravær
Vi har i lang tid vidst, at fysisk træ-
ning kan mindske smerterne, hvis 
man har ondt. Endelig viser ny 
forskning også, at fysisk træning 
har en forebyggende effekt. Senest 
konkluderer Lars L. Andersen 
i et nyt studie fra NFA, at hele 
13 pct. af langtidssygefraværet 
potentielt kan forebygges, hvis 

arbejdspladserne indfører små 
træningsøvelser i arbejdstiden. 

– Vi taler kortvarig træning, 
der hverken kræver et fitnesscen-
ter, omklædning eller bad bagef-
ter. Det er typisk ti minutter, hvor 
man med træningselastikker el-
ler kropsvægt styrker de muskler, 
man bruger mest under arbejdet. 
Det vil typisk være musklerne i 
ryg, skuldre, nakke og arme. Og 
det er øvelser, man kan lave der, 
hvor man er, så det er en relativt 
billig indsats for arbejdspladsen, 
for alle skal jo i forvejen have en 

Arbejdsskader
For socialpæ-
dagoger opstår 
fysiske arbejds-
ulykker typisk 
ved forflytninger 
og håndtering 
af borgere – og 
rammer ofte ryg, 
arme, skuldre, 
hoved og nakke. 

Hjælpemidler
I forbindelse 
med forflyt-
ninger er det 
afgørende, at 
man som med-
arbejder bruger 
de nødvendige 
hjælpermidler 
frem for at bruge 
sin egen krop. 

Socialpædagogernes arbejdsskadestatistik 2020 viser, at:

•  365 afsluttede arbejds-
skadesager gav godt  
125 mio. kr. i erstatning 
til medlemmerne.

•  Der forekommer flest 
fysiske arbejdsulykker, 

og det er primært skader 
på ryg, arme, skuldre, 
hoved eller nakke, der ty-
pisk opstår i forbindelse 
med forflytninger, hånd-
tering af borgere, fald-

skader, vold og trusler 
samt magtanvendelser. 

•  De psykiske skader 
er oftest uspecificeret 
belastningsreaktion og 
PTSD, og vold og trusler 

er den primære årsag til 
psykiske arbejdsulykker.

•  Der forekommer flere 
psykiske end fysiske 
erhvervssygdomme. 
Årsagerne til de psykiske 

erhvervssygdomme er i 
38 pct. af sagerne vold 
og trusler. 44 pct. er  
anmeldt som følge af  
arbejdspres, stress mv.

KILDE: SOCIALPÆDAGOGERNES ARBEJDSSKADESTATISTIK 2020

eller anden form for afbræk 
i løbet af arbejdsdagen, siger 
han og tilføjer, at det sær-
ligt inden for velfærdsfagene, 
hvor sygefraværet er højt, kan 
være en god investering at 
lade medarbejderne udføre 
benbøjninger, armstrækkere 
eller elastikøvelser i korte 
pauser i løbet af arbejdsdagen.

– Man kunne selvfølgelig 
lade det være op til folk at 
lave den slags i fritiden. Men 
vi ved, at det for langt de fle-
ste er lettere at få lavet de 
vigtige øvelser, hvis man gør 
det sammen på arbejdsplad-
sen, hvor det ikke kun gavner 
den enkeltes fysisk, men også 
det sociale sammenhold. Det 
kræver bare en ildsjæl, der vil 
gå forrest, og så kræver det 
naturligvis opbakning fra ar-
bejdspladsen. 

Lyt til din krop
Spørger man Niels Møller 
Petersen, ville han ønske, at 

der på hans tidligere arbejds-
pladser havde været mere 
fokus på forebyggelse af smer-
ter og arbejdsskader.

– Jeg har gradvist oplevet, 
at man som socialpædagog 
har fået mere travlt, og at der 
er blevet færre hænder, sær-
ligt i ydertimerne, hvor man 
står meget alene med tingene. 
Og så er det nogle gange, at 
det går galt, siger han og tilfø-
jer, at han de seneste år også 
har oplevet, at arbejdsdagene 
er blevet mere pressede.

– Mange steder går man fra 
lange vagter med flere sam-
menhængende fridage til en 
mere presset vagtplan, hvor 
der ikke er så meget tid til, at 
kroppen finder ro og restitue-
rer. Og det tærer på kroppen, 
hvis man hele tiden er under 
pres. 

Selv er Niels Møller Peter-
sen nu der, hvor han mest af 
alt tænker på, hvornår han 
kan gå på pension. 

– Min krop kan ikke holde til det 
mere. Men til de mange kolleger, 
som har mange arbejdsår foran sig, 
kan jeg kun sige: Lyt til din krop. 
Gå til lægen, når du har ondt.  
Og sørg for at dokumentere, hver 
eneste gang du kommer til skade  
– selv de små ting skal registreres, 
også selvom det er besværligt. 

Vidste du, 

at mere end en tredjedel 
af Socialpædagogernes 
medlemmer arbejder med 
forflytning af borgere, men 
ca. hver femte angiver, at de 
i ringe grad eller slet ikke har 
hjælpemidler til rådighed, 
og at de ikke har modtaget 
instruktion i forflytning?

KILDE: SOCIALPÆDAGOGERNES  
ARBEJDSMILJØUNDERSØGELSE 2020

S TAT I S T I K
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HUN VAR MED DENGANG, 
der var en enkelt manuel 
lift på gangen til fælles 

brug – og hvor man selv bar rundt 
på borgerne. Men i dag jonglerer 
socialpædagog og afdelingsleder 
Dorte Jensen naturligt med ord 
som Sara Stedy, Doff N’ Donner, 
TurnAid og RotoBed, som er et 
lille udpluk af de mange forskel-
lige hjælpemidler, medarbejderne 
har til rådighed på Center for Sen-
hjerneskade i Kolding.

– Der er sket en voldsom udvik-
ling i de mere end 30 år, jeg har 
været ansat her. Fra en tid, hvor vi 
selv løftede manuelt, til i dag, hvor 
vi har et gennemarbejdet koncept 
for forflytninger og hjælpemid-
ler til alle de arbejdssituationer, 
hvor man risikerer at overbelaste 
kroppen. Vores tilgang er, at alle 
løsninger skal være arbejdsmiljø-

mæssigt forsvarlige, og vi ser det 
som en helt nødvendig investering 
i medarbejdernes sikkerhed, at 
vi aldrig går på kompromis, siger 
Dorte Jensen. 

Ifølge socialpædagog og arbejds-
miljørepræsentant Tina Andersen 
er de mange hjælpemidler med til 
at forebygge arbejdsskader.

– De borgere, vi arbejder med, 
skal have hjælp til stort set alt – de 
skal klædes på, i bad, spise, hjæl-
pes op af sengen osv., og det giver 
mange gentagne bevægelser for os 
medarbejdere. Hvis ikke vi havde 
de hjælpemidler til rådighed, ville 
vi uden tvivl se en massiv nedslid-
ning og langt flere arbejdsskader, 
end vi oplever, siger hun.

Glidestykker og fodpedaler
Når socialpædagog Randy Boysen 
skal hjælpe beboeren Erik med 

Vi går aldrig 
på kompromis
Ingen tunge løft. Hjælpemidler til alt. Og undervis
ning til alle i god forflytningsteknik og ergonomi. 
På Center for Senhjerneskade i Kolding har de 
fundet løsningen på at forebygge arbejdsskader 
og smerter – og konceptet bygger på, at med
arbejdernes sikkerhed går forud for alt
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at få støttestrømper på, har hun 
både en særlig strømpepåtager 
og glidestykker til rådighed for at 
gøre arbejdet lettere, ligesom hun 
bruger en lille rund drejestol, der 
kan indstilles efter behov. 

Og når hun skal vende ham i 
sengen eller hjælpe ham op, kan 
hun bruge loftlift, vend let-lagner 
og den såkaldte TurnAid, hvor hun 
med fodpedaler styrer det elektri-
ske vendesystem. 

– Alle hjælpemidler er person-
lige forstået på den måde, at det 
tager afsæt i den enkelte borgers 
behov. Fx har vi en beboer, som 
godt selv kan rejse sig op, men 
han har svært ved at sammen-
sætte bevægelsen. Derfor har vi 
specielt til ham indkøbt en seng, 
som kan drejes og laves om til 
en lænestol, og som understøt-
ter hans naturlige bevægelser. Alt 

bygger på en neuropædagogisk til-
gang, hvor vi inddrager borgerens 
egne ressourcer mest muligt, siger 
Randy Boysen.

Forflytningsteknik for alle
Men det gode fysiske arbejdsmiljø 
handler om meget mere end hjæl-
pemidler. Derfor får samtlige med-
arbejdere på tværs af fagligheder 
også regelmæssigt forflytnings-
undervisning, hvor de bl.a. prøver 
tingene af på egen krop, fortæller 
fysioterapeut Klaus Wittenkamp 
Jensen, som er en af underviserne.

– Der er utrolig meget læring i 
selv at være prøvekanin og mærke 
på egen krop, hvordan det føles, 
når to kolleger skal vende én i sen-
gen, eller man skal op og hænge i 
et sejl over sengen, for så at blive 
sat ned i en kørestol. Så mærker 
man fysisk, hvordan fx en for-
flytning føles, og man observerer 
også, hvor meget kommunikatio-
nen betyder, siger han.

I forflytningsundervisningen, 
som holdes ved lige med opfrisk-
ningskurser hvert andet år, lærer 
man at anvende de nødvendige 
hjælpemidler og redskaber, men 
man lærer også, hvordan man selv 
bruger sin krop: Hvordan man står, 
hvordan man undgår vrid, bøj og 
tunge belastninger, fx ved at lade 
de store led i kroppen tage de tun-
geste træk – og hvordan man skal 
sigte efter altid at lade hænder, 
fødder og næse pege i samme ret-
ning, så man ikke vrider i kroppen.

– Vores forflytningskoncept ta-
ger udgangspunkt i medarbejder-
nes sikkerhed, og meget af det 
handler også om at få et fælles 
sprog for, hvordan vi løser opga-
verne, og hvordan vi gør det sam-
men. Om du er nyuddannet eller 
som jeg har været her i et halvt 
arbejdsliv, så lærer vi det samme, 

og vi løser opgaverne på samme 
måde, fortæller Dorte Jensen.

Hurtig adgang til hjælp
På Center for Senhjerneskade er 
der også uddannet et korps af for-
flytningsvejledere, som har fokus 
på at hjælpe og vejlede kollegerne 
i hverdagen. Og netop det, at der 
er adgang til gode råd – og til 
husets fysioterapeuter – kan tage 
mange skader i opløbet, fortæller 
afdelingsleder Pia Høg Jørgensen:

– Hvis fx en medarbejder har 
ondt i ryggen eller føler sig over-
belastet, kan man få hjælp her og 
nu, fx ved at fysioterapeuten kom-
mer og kigger med for at se, om 
der er noget i en forflytningssitu-
ation, der driller. Det, at man kan 
ændre på tingene med det samme 
og dermed undgå, at man gør no-
get gentagne gange, der ødelæg-
ger kroppen, tror jeg, er med til at 
forebygge mange langtidssygemel-
dinger.

Og det billede genkender ar-
bejdsmiljørepræsentanten.

– Det er en kæmpe force, at vi 
har hurtig adgang til hjælp og vej-
ledning, når vi står i situationen. 
Hvis jeg fx oplever, at en beboer 
skrider for mig i stolen, når jeg 
prøver at placere ham, så kommer 
fysioterapeuten og kigger på den 
konkrete situation, så jeg ikke en-
der med at lave en nødløsning, si-
ger Tina Andersen.

Forpligtet på at være to
For hver enkelt af de i alt 28 bebo-
ere på Center for Senhjerneskade 
er der udarbejdet en forflytnings-
plan, som tager afsæt i, hvad 
borgeren selv kan – og detalje-
ret beskriver, hvordan et team, 
der altid tæller to medarbej-
dere, skal udføre de konkrete 
forflytninger.

Center for  
Senhjerneskade

Center for Senhjerneskade har fire 
forskellige højtspecialiserede tilbud 
til voksne over 18 år med senhjerne-
skade. Et af dem er et botilbud på 
Sjællandsvej med 28 pladser for 
borgere med svære hjerneskader, 
der har brug for støtte døgnet rundt.

Arbejdspladsen modtog i 2014  
Arbejdsmiljøprisen i kategorien 
’Muskel-skeletpåvirkninger’ for  
at have erstattet arbejdsskader fra 
direkte løft med forebyggelse og  
opprioritering af uddannelse til  
centrets medarbejdere. 

Relationen
Når hjælpemid-
ler og forflyt-
ningsteknik 
klarer de tunge 
opgaver, kan 
medarbejder-
ne som her 
socialpædagog 
og AMR Tina 
Andersen foku-
sere på at skabe 
tryghed og nære 
relationer med 
borgerne. 
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er bange for at sige det højt eller 
bede om hjælp, hvis de har en dår-
lig dag, siger hun.

Relationen er det vigtigste
Lige nu er ledelsen ved at lave en 
plan for, hvordan arbejdsplad-
sen kontinuerligt kan opdatere 
beholdningen af hjælpemidler. 
For der kommer hele tiden nye og 
bedre hjælpemidler, fortæller Pia 
Høg Jørgensen.

– Vi har fx lige indkøbt otte nye 
loftlifte, som sikrer, at man ikke 
har forflytningsskift fra rum til rum 
og fra arbejdsopgave til arbejdsop-
gave. Dem vurderer vi lige nu, hvor 
de gør størst nytte. Og vi har også 
indkøbt tre TurnAid’er, som jo også 
skal bruges der, hvor det giver mest 
mening, ligesom medarbejderne 
skal oplæres i at bruge dem, siger 
hun og tilføjer, at de mange hjælpe-
midler kun er med til at under-
støtte relationsarbejdet:

– I og med at der er maskiner og 
redskaber til at klare de tunge op-

gaver, så undgår man som medar-
bejder at stå og hive og skubbe – i 
stedet bruger man sin faglighed til 
at skabe tryghed og have de nære 
relationer med borgerne. Så det er 
på alle måder en god investering 
for både borgere og medarbej-
dere at prioritere de nødvendige 
hjælpe midler. 

Et vigtigt  
forflytningskoncept

På Center for Senhjerneskade i 
Kolding bygger arbejdet på et  
fælles forflytningskoncept,  
der bl.a. går ud på, at:

•  Der uddannes løbende forflyt-
ningsvejledere, som kan hjælpe 
kollegerne i hverdagen.

•  Alle medarbejdere på tværs af 
fag og anciennitet gennemgår 
forflytningskursus.

•  Der indkøbes de hjælpemidler, 
der er brug for til at sikre med-
arbejdernes arbejdsmiljø, og alle 
undervises i, hvordan hjælpemid-
lerne anvendes i hverdagen.

•  Der udarbejdes detaljerede  
forflytningsbeskrivelser for 
samtlige borgere.

•  Medarbejderne arbejder som 
udgangspunkt to og to omkring 
forflytninger, og alle forpligter sig 
på ikke at fravige konceptet.

•  Der er tre forflytningsteam i 
huset, som hver måned mødes 
og vender bl.a. behovet for nye 
hjælpemidler og konkrete udfor-
dringer, der skal løses. 

Her fremgår det også, hvad den 
gode arbejdsstilling er – fx at hjæl-
per et skal stå ved brugers højre side 
og hjælper to ved brugers venstre 
side, når vedkommende skal vendes.

– Vi er to i langt de fleste situa-
tioner, og det gør en kæmpe for-
skel. Hele forflytningskonceptet 
bygger jo på, at man aldrig tæn-
ker, ’det klarer jeg bare selv’. Så 
det er helt grundlæggende i vo-
res arbejde, at man er fælles om 
at følge de vejledninger, der er for 
hver enkelt borger, og at man helt 
ned i detaljer ved, hvad der skal 
gøres og hvordan, fortæller Tina 
Andersen.

Også hendes kollega Randy Boy-
sen oplever, at det er en stor hjælp 
at være to.

– Det gør det lettere for os at 
hjælpe hinanden i de konkrete ar-
bejdssituationer. Hvis fx en kol-
lega har ondt i skulderen, så tager 
jeg over og er førstemand, for vi 
ved begge, hvad der skal gøres. Og 
jeg oplever aldrig, at mine kolleger 

Forebyggelse
Ifølge socialpæ-
dagog og AMR 
Tina Andersen 
(th.) skal borger-
ne på Center for 
Senhjerneskade 
have hjælp til det 
meste. – Uden 
hjælpemidler vil-
le vi se en massiv 
nedslidning, 
siger hun. 

tema
Fysisk arbejdsmiljø

DROP
FORHØRET

– men spørg gerne!

Se mere på
medieraadet.dk

Find aktiviteter til at skabe god
dialog mellem unge og forældre
om onlinelivet.
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NÅR NYUDDANNEDE unge 
medarbejdere træder ind 
ad døren på en af arbejds-

pladserne under Center for Han-
dicap Lolland, springer de ifølge 
tværgående arbejdsmiljørepræ-
sentant Lene Fornitz rundt som 
gazeller i troen på, at kroppen kan 
holde til det meste.

Men de kommer hurtigt under 
oplæring, så de fra start får de gode 
arbejdsrutiner ind under huden.

– Mit budskab fra dag et er, at  
de lige så godt kan lære at gøre  
tingene på den rigtige måde og 
lære, hvordan de passer på krop-
pen. Jeg bruger gerne min egen er-
faring og fortæller om de operati-
oner og skader, jeg selv har været 
igennem, fordi jeg aldrig passede 
på mig selv, da jeg var ung, fortæl-
ler Lene Fornitz. 

Idéen med at sætte ekstra fokus 
på ergonomi og gode arbejdsstil-
linger opstod for nogle år siden, 
da arbejdspladsen skulle sund-
hedscertificeres. 

– Vi kiggede ind i de arbejdsska-
der, hvor vi skulle have fokus. Og i 
den forbindelse tilrettelagde jeg en 
række kursusforløb, hvor medar-
bejderne blev undervist i forflyt-
ningsteknik, korrekte arbejdsstillin-
ger og ergonomi og lærte, hvordan 
man ved at skabe små ændringer i 
hverdagens arbejde kan forebygge 
smerter og arbejdsskader.

Rører lidt i gryden
I dag bliver alle medarbejdere 
løbende oplært af arbejdsplad-
sens forflytningsvejledere, og man 
har prioriteret indkøb af de nød-
vendige hjælpemidler, fortæller 
Lene Fornitz.

Gode vaner 
fra dag et
275 medarbejdere – og stort set 
ingen alvorlige fysiske arbejds
skader i forhold til forflytning. Det 
er status i Center for Handicap 
Lolland efter flere års målrettet 
indsats for at tænke ergonomi og 
gode arbejdsstillinger ind i hverda
gen. Men det kræver vedholdende 
fokus at bevare de gode vaner
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Vedholdenhed
Som tværgående 
AMR har Lene 
Fornitz konstant 
fokus på det fysi-
ske arbejdsmiljø, 
så alle læres op 
og holder fast i 
de gode vaner. 

Hvis du kommer til skade på arbejdet:

1 Din arbejdsgiver har 
pligt til at anmelde 

arbejds ulykker til sit for-
sikringsselskab eller direk-
te til Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikring. 

2 Hvis din arbejdsgiver 
ikke af egen drift  

anmelder skaden til sit  
forsikringsselskab, kan  
du selv anmelde skaden  
til Arbejdsmarkedets  
Erhvervssikring.

3 Sørg for altid at doku-
mentere og anmelde 

din arbejdsskade, hvis du 
har været ude for en ulyk-
ke på dit arbejde, er blevet 
syg pga. dit arbejde eller 
har været udsat for vold 
eller trusler om vold.

4 Husk at gemme 
dine kvitteringer på 

udgifter til behandling og 
personlige hjælpemidler, 
så du kan søge om at få 
dem dækket af forsikrings-
selskabet.

5 Husk, at Socialpæ-
dagogernes arbejds-

skadeteam er der for at 
hjælpe dig. Kontakt dem 
på tlf. 7248 6040 eller på 
mail: arbejdsskade@sl.dk

Læs mere om arbejdsskader på sl.dk/faa-svar/arbejdsskade

– Vi køber faktisk ofte vores  
egne, som vi ikke kan få via 
hjælpe middeldepotet. Fx har vi 
indkøbt en seng, der kan køres 
ned, så den kun er 15-20 cm over 
gulvet – den er til en borger med 
demens, som har rigtig svært ved 
at komme op og ned fra sengen. 
Vi har også indkøbt nye ergono-
miske skamler, som vi bruger, når 
borgerne fx skal have strømper på, 
eller vi har en snak med en borger, 
hvor vi så kan sidde med ret ryg.

Indkøb af hjælpemidler, der sik-
rer gode arbejdsstillinger og støtte 
til de fysisk krævende opgaver, er 
en økonomisk prioritering. Men det 
betaler sig, mener Lene Fornitz.

– I dag har vi stort set ingen ar-
bejdsskader i forhold til forflytnin-
ger, og det skyldes, at vi priorite-
rer hjælpemidler og undervisning i 
ergonomi og forflytning, siger hun 
og tilføjer, at det fysiske arbejds-
miljø også er noget, der sættes på 
dagsordenen på fællesmøder. 

– Det fysiske arbejdsmiljø fylder 
meget hos os. Og jeg synes, vi er 
lykkedes med at integrere det i den 
måde, vi arbejder på som socialpæ-
dagoger. Men selvfølgelig sørger 
jeg og forflytningsvejlederne for 
at røre lidt i gryden hele tiden, så 
tingene ikke falder til bunds. Vi vil 
ikke risikere, at man i farten ven-
der tilbage til de dårlige vaner. 

G U I D E

Viden og værktøjer

På nfa.dk kan du læse mere om træning  
i arbejdstiden og se videoer med inspira- 
tion til korte træningspas og konkrete  
øvelser for nakke, skuldre og ryg.

På forflyt.dk kan du høre podcast om  
forflytning og hente helt nye handlings- 
pakker med værktøjer og øvelser til at  
forebygge fysisk overbelastning.

På arbejdsmiljøweb.dk er der en tema- 
side om forebyggelse af muskelskelet- 
besvær, hvor du bl.a. kan læse om  
smerter og fastholdelse og om, hvordan  
I får hul på dialogen om smerter. 

Læ
s m

ere og køb billet på:

w
w

w
.skiv

ehandicapfestiv
al.dk

Tirsdag 31. maj 2022

Dyrskuepladsen i Skive

  Skive 

 Handicap 

 Festival

Program
09:00 Pladsen åbner
10:00 Jacob Haugaard byder velkommen
10:15 Hula Hula (Bamse kopi band)

1 1 :45 Kandis
14:00 Sanne Salomonsen feat.: Electric Guitars

15:30 Tak for idag - på gensyn i 2023

165,-
Gratis adgang
for ledsagere
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På det socialpædagogiske arbejdsmarked er 
der mulighed for at tage rigtig mange timer, 

hvis man fx er vikar. Det givere frihed til et 
fleksibelt arbejdsliv. Men er det godt eller 

skidt for den enkelte og for arbejdspladsen? 
Socialpædagogerne Kirstine Jacobsen og 

Helene Lynøe har hvert deres synspunkt

Det er ikke små møtrik-
ker, vi samler. Det er men-
nesker med udfordringer. 
Derfor skal vi bruge vores 
faglighed i vores arbejde, 
og den kan blive flosset. 
Man bliver træt både 
mentalt og fysisk, ens 
lunte bliver kortere, og så 
bliver man dårligere til at 
se muligheder. Jeg kender 

det fra mig selv, hvis jeg 
fx har haft en dagvagt og 
går videre i aftenvagt pga. 
sygdom. Så kan jeg have 
svært ved at se løsninger, 
når der opstår konflikter, 
og jeg kan komme til at 
sige nej i stedet for ja, fordi 
jeg ikke har overskuddet 
i situationen efter mange 
timer på job. Det handler 

Jeg synes, det skal være 
op til den enkelte. Så længe 
det ikke går ud over ens 
arbejdsindsats, ser jeg ikke 
noget problem i, at man selv 
bestemmer, hvor meget 
man arbejder. Jeg værd-
sætter den frihed, der er i, 
at jeg selv kan vælge, hvor 
meget mit arbejdsliv skal 
fylde. I nogle perioder kan 

jeg arbejde meget og spare 
penge op og så holde helt 
fri i andre. Jeg har arbejdet 
som vikar tre forskellige 
steder samtidig, og det har 
både givet mig lærerige er-
faringer og perspektiver fra 
forskellige arbejdspladser. 
Samtidig betyder skiftene, 
at jeg aldrig kører sur i det, 
fordi der er afveksling i mit 

arbejdsliv. Når jeg arbejder 
mange timer på en uge, er 
det jo, fordi jeg kan lide det! 
Jeg har været i flow og haft 
masser af energi. Jeg kan 
give mig selv rigtig meget, 
når jeg ikke skal levere det 
samme hver eneste dag. Det 
er ikke altid antallet af timer, 
der afgør, om man bliver 
udbrændt. Jeg fik fx stress, 

da jeg var i en 37-timers 
stilling. Og for mig giver det 
arbejdsglæde, at det er mig, 
der styrer slagets gang, og 
ikke arbejdet. Jeg kan selv 
mærke, hvornår jeg har brug 
for at trække stikket et par 
dage og give min krop ro til 
at blive frisk igen.

ja!

dilemma

Helene Lynøe, socialpædagog  
i børne- og ungepsykiatrien, Skejby

Kirstine Jacobsen, socialpædagog,  
Bo- og værestedet Hjørnet på Langeland

 MÅ MAN  
ARBEJDE  

SÅ MEGET, 
MAN HAR  
LYST TIL?

GIVER  

FRIHED

•  Afveksling i arbejdslivet

•  Arbejdsglæde ved selv at tilrettelægge

SKADER  

KVALITETEN

• Giver træthed mentalt og fysisk

•  Fagligheden bliver flosset

Står du i et fagligt dilemma,
så skriv til: nyhedsrum@sl.dk

TEKST 

MALENE DREYER

  

FOTO  

NILS LUND PEDERSEN,

SØREN KJELDGAARD

også om, at man skal kunne 
holde til sit arbejde i man-
ge år. Vi har alle et ansvar 
for at holde fast i en sund 
arbejdstidskultur. Hos os 
drøfter vi ofte arbejdstid, 
fx på personalemøder, og 
når vi kan se, at nogle tager 
for mange vagter, går vi til 
AMR eller ledelsen. Nogle 
kolleger bliver utilfredse, 

men det hjælper på for-
ståelsen af problemet, når 
vi drøfter bekymringer i 
forhold til udtrætning, eller 
at de sætter fagligheden på 
standby. Man kan måske 
godt klare at tage mange 
vagter, når man er ung. Men 
i det lange løb kan man ikke 
holde til det.
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På den sikrede institution Kofoedsminde 
bor mennesker med udviklingshæmning, 
som er idømt en strafferetlig foran  
staltning. Nogle beboere kalder 
Kofoedsminde deres hjem og har  
boet der en menneskealder – andre  
gider ikke engang pakke ud i håbet  
om hurtigt at forlade stedet. De særlige 
rammer sætter sit præg på arbejdsmiljøet, 
og sikkerhed er derfor en helt central del  
af den socialpædagogiske indsats

De domfældte

TEKST MARIE DISSING SANDAHL  FOTO NILS LUND PEDERSEN

Hjem og fængsel
Kim har boet på Kofoedsminde i en årrække, og som alle 
andre beboere fyldes hans hverdag af en blanding af fritid, 
aktiviteter og beskæftigelse, mens tiden går på botilbud-
det. Tv’et kører i fællesrummet. En gang om ugen har de 
fleste ledsaget udgang i et par timer. Skal man udendørs 
– inden for hegnet – skal en medarbejder med. 
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Samvær
I DRdokumentaren 
’De særligt farlige’ 
mødte vi beboeren 
Jubas, der her spiser 
en cocktailpølse. 
Dokumentaren 
skildrede beboernes 
liv på specialinstitu
tionen og socialpæ
dagogernes arbejde 
i et arbejdsmiljø, der 
til tider kan være 
hårdt. Socialpæda
gogerne på Kofoeds
minde skal hurtigt 
kunne omstille sig 
fra at støtte beboer
ne og gennemføre 
udviklende aktivite
ter til at deeskalere 
voldsomme episo
der eller gennem 
føre værelses
undersøgelser efter 
forbudte sager.

Fællesspisning
På Kofoedsminde arbejder socialpædagogerne med at  
motivere beboerne til fællesspisning, bl.a. ved at lave sund 
mad sammen i de åbne køkkener i fællesarealerne. Men 
også her er der behov for et stort fokus på sikkerhed. 

Alenearbejde 
Efter et påbud fra Arbejdstilsynet arbejder man aldrig alene på Kofoedsminde. Heller 
ikke om natten. Der er altid en kollega eller flere på afdelingen, og som en naturlig del 
af hverdagen giver medarbejderne hinanden besked, hvis de fx går ind på en beboers 
værelse. Og døren står åben, så man kan se eller høre hinanden – og træde til, hvis 
det bliver nødvendigt. Her tænder socialpædagog Klaus en cigaret for Molham.

Arbejdsfællesskab 
Socialpædagog Torben 
arbejder sammen med 
beboeren Kim i udvik
lingscentret, hvor der er 
forskellige værksteder 
og aktiviteter, bl.a. et 
tømrerværksted, hvor der 
produceres vildmarksbade, 
brænde samt stakittet, der 
er rundt om Lalandia. Der 
er yderst sjældent brug  
for magtanvendelser i  
udviklingscentret.
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Kofoedsminde
 
I Rødbyhavn på Lolland 
ligger Kofoedsminde, et 
botilbud under § 108 for 
mennesker med udvik-
lingshæmning, der har be-
gået grov eller personfarlig 
kriminalitet som fx vold, 
drab, brandstiftelse eller 
sædelighedsforbrydelser 
som overgreb mod børn 
eller voldtægt. 

I straffeloven vurderes det 
bl.a., at mennesker med 
en IQ under 70 og/eller 
mental udviklingshæmning 
ikke er egnede til straf i et 
almindeligt fængsel. De 
dømmes derfor i stedet til 
en strafferetslig foranstalt-
ning på en institution. 

Kofoedsminde er Danmarks 
eneste sikrede institution 
for målgruppen og har 
siden 1983 varetaget de 
dømtes behov for behand-
ling og støtte. I dag er der 
omkring 500 ansatte inkl. 
vikarer til arbejdet med de 
90 beboere på 16 sikrede 
afdelinger og en åben 
afdeling samt en lille hånd-
fuld særforanstaltninger. 
Desuden er der et beskæf-
tigelses- og aktivitetstilbud 
og en lille kiosk inden for 
hegnet.

Meget tunge løft
De særlige plasticstole er fyldt med sand, 
så de ikke kan løftes og kun flyttes ved stor 
kraft. Stolene bruges på de sikrede afdelin
ger, hvor beboerne ofte er i risiko for at ud
vise udadreagerende adfærd. Fordelen er 
åbenlys: ingen flyvende stole kastet i vrede. 
Men omvendt kan stolene også være svære 
at komme op fra, hvis medarbejderne skal 
flytte sig hurtigt. På samme måde kan in
gen kaste med billedrammerne.

Indespærret
For nogle beboere er Kofoedsminde et fængsel, for andre er det et hjem. Men 
fælles for dem alle er, at størstedelen af de 16 sikrede afdelinger ligger bag et fem 
meter højt hegn. Rømninger er yderst sjældne, men hegnet tjener derimod oftere 
som bolværk mod udefrakommende elementer som narkotika, våben eller andre 
genstande, der er uønskede blandt de kriminelle med udviklingshæmning. 

Udslusning 
Socialpædagog 
og udviklingskon
sulent Camilla 
bipper sig hver dag 
gennem adskillige 
sluser med sit ad
gangskort. Ingen 
døre kan åbnes, før 
slusens anden dør 
er behørigt lukket. 
Det gælder både 
det omkringlig
gende hegn, men 
også dørene til alle 
afdelinger.
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dialog

K A L E N D E R

MIDT- OG VESTJYLLAND

’Hvad med fremtiden?’, foredrag  
med Marianne Levinsen 
Torsdag 5. maj kl. 16.30-19 
Hotel Eyde, Mindegade 1, Herning
Hvad er fremtidens udfordringer?  
Og hvilke tendenser ser vi frem mod? 
Fremtidsforsker Marianne Levinsen  
kombinerer det saglige, det fremtids
orienterede og det lidt vilde med det  
humoristiske i dette foredrag, der også 
kan opleves online. Tilmelding senest  
13. april på vestjylland.sl.dk

Forårstur med seniorsektionen 
Tirsdag 17. maj kl. 9-18 
Doverodde Købmandsgård og  
Nationalpark Thy
Vi får en orientering om Doverodde  
Købmandsgård, hvor Statens Museum  
for Kunst har sin første filial uden for  
København. Derefter er der frokost,  
inden vi fortsætter med bus til  
Nationalpark Thy. Prisen er 250 kr. for 
medlemmer og 300 kr. for ikke 
medlemmer. Tilmelding senest 9. maj  
på vestjylland.sl.dk

MIDTSJÆLLAND

Efterlønsmøde 
Mandag 25. april kl. 14-16.15 
Kredskontoret, Jættevej 50, Ringsted
Mødet er for medlemmer født mellem  
1. januar 1959 og 31. december 1961.  
Kom og hør om dine muligheder, og  
få svar på spørgsmål om efterløn.  
Tilmelding senest 19. april på  
midtsjaelland.sl.dk

NORDSJÆLLAND

Dialogbar 
Den første tirsdag i hver måned kl. 16-18 
Kredskontoret, Roskildevej 10B, Hillerød
Hvis du har tid og lyst til at tale om aktuel
le faglige temaer med dine socialpædago
giske kolleger fra andre arbejdspladser, så 
kom til nogle hyggelige timer på kredskon
toret. Der er ingen tilmelding – du møder 
bare op. Læs mere på nordsjaelland.sl.dk/

Ledernetværk 
Mandag 30. maj kl. 15-17 
Kredskontoret, Roskildevej 10B, Hillerød
Netværksmøderne er for både nye og 
erfarne ledere på offentlige og private ar
bejdspladser. Det er et netværk, hvor der 

SOCIALPÆDAGOGERNES  
LANDSFORBUND
sl.dk 
Tlf. 7248 6000 / sl@sl.dk,
Åbningstid: mandagonsdag 915,
torsdag 917, fredag 913.

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 1417.
Tlf. 7248 6060

SOCIALPÆDAGOGERNES A-KASSE
Tlf. 7248 6010 / dagpenge@sl.dk
Åbningstid: mandagonsdag 915,
torsdag 917, fredag 913.

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

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

PÆDAGOGSTUDERENDES 
LANDSSAMMENSLUTNING
pls.dk
Tlf. 3546 5880
Åbningstid: mandag, tirsdag  
og torsdag 1015.

PENSIONSKASSEN
pka.dk 
Tlf. 3945 4540 / pka@pka.dk 
Åbningstid: mandagtorsdag 8.3020,
fredag 915.

KREDS NORDJYLLAND
sl.dk/nordjylland 

Tlf. 7248 6100
nordjylland@sl.dk

Åbningstid: mandag, tirsdag og torsdag 915,
onsdag og fredag 912,
frokostlukket 1212.30.

Kredsformand: Peter S. Kristensen
Privat: 9883 8700

KREDS MIDT- OG VESTJYLLAND
sl.dk/midtogvestjylland 

Tlf. 7248 6200
midtogvestjylland@sl.dk 

Åbningstid: mandagonsdag 913, 
torsdag 916

og fredag 913.
Kredsformand: Peter Sandkvist

Mobil: 2045 2614

KREDS ØSTJYLLAND
sl.dk/østjylland 
Tlf. 7248 6300

oestjylland@sl.dk
Åbningstid: mandagonsdag 914,

torsdag 1216, fredag 913.
Kredsformand: Gert Landergren Due

KREDS LILLEBÆLT
sl.dk/lillebælt 

Tlf. 7248 6400
lillebaelt@sl.dk 

Åbningstid: mandag, tirsdag 
og onsdag 9.3015 (lukket 12.3013),

torsdag 1316, fredag 9.3013.
Kredsformand: Hanne Ellegaard

Mobil: 4086 6854

KREDS BORNHOLM
sl.dk/bornholm   
Tlf. 7248 6650

bornholm@sl.dk
Åbningstid: mandag lukket,

tirsdag, onsdag, torsdag 914,  
fredag 913.

Kredsformand: Tina Lai Holmgaard

KREDS NORDSJÆLLAND
sl.dk/nordsjælland 

Tlf. 7248 6600
nordsjaelland@sl.dk 

Åbningstid: mandag, onsdag og torsdag 1014, 
tirsdag 1017, fredag 1012.

Kredsformand: Lene Ek Christensen

KREDS STORKØBENHAVN
sl.dk/storkøbenhavn 

Tlf. 7248 6700
storkoebenhavn@sl.dk 

Åbningstid: alle hverdage 912
samt tirsdag og torsdag 12.3016.

Kredsformand: Lars Petersen
Mobil: 2217 9706

KREDS MIDTSJÆLLAND
sl.dk/midtsjælland 

Tlf. 7248 6550
midtsjaelland@sl.dk 

Åbningstid: mandag til torsdag 915 
(lukket 1212.30), fredag 912.
Kredsformand: Lene Kümpel

KREDS STORSTRØM
sl.dk/storstrøm 
Tlf. 7248 6500

storstroem@sl.dk 
Åbningstid: mandag 12.3015, 

tirsdag og onsdag 915 (lukket 1212.30), 
torsdag 12.3016, fredag 914 (lukket 1212.30).

Kredsformand: Lisbeth Schou

KREDS SYDJYLLAND
sl.dk/sydjylland 
Tlf. 7248 6250

sydjylland@sl.dk 
Åbningstid: mandagonsdag 914,

torsdag 1216, fredag 912.
Kredsformand: Finn Harald Rasmussen

Mobil: 2230 6203

KO N TA K T

er mulighed for at sparre med andre 
ledere om det, I hver især er optaget 
af og ønsker at snakke om. Der er 
ingen tilmelding – du møder bare op. 
Læs mere på nordsjaelland.sl.dk/

STORSTRØM

Seniortur til Femern Bælt 
Onsdag 20. april kl. 13-17 
Rødbyhavn
Seniorsektionen arrangerer tur til  
Femern Bælt med foredrag og  
frokost for pensionister og efterløns
modtagere. Først mødes vi til frokost 
i Rødbyhavn, og herefter er der  
foredrag i Femern Bæltudstillings
center. Tilmelding senest 3. april  
på mail l.kimer@live.dk eller  
tlf. 4023 2231.

ØSTJYLLAND

Onlineforedrag med Lene Metner 
Tirsdag 5. april kl. 16-18
Bliv klogere på KRAP som underlag 
for en professionel pædagogisk prak
sis i dette foredrag af psykolog Lene 
Metner. Tilmelding senest 29. marts 
på oestjylland.sl.dk

’Hvad med fremtiden?’, foredrag 
med Marianne Levinsen 
Torsdag 5. maj kl. 16.30-19 
Hotel Eyde, Mindegade 1, Herning
Hvad er fremtidens udfordringer?  
Og hvilke tendenser ser vi frem mod? 
Fremtidsforsker Marianne Levinsen 
kombinerer det saglige, det frem
tidsorienterede og det lidt vilde med 
det humoristiske i dette foredrag, der 
også kan opleves online. Tilmelding 
senest 13. april på oestjylland.sl.dk

BORNHOLM, MIDTSJÆLLAND, 
NORDSJÆLLAND OG  
STORKØBENHAVN 

Firedages busrejse til Sønderjylland 
6.-9. september  
Seniorer i SL/BUPL i region  
Sjælland/Bornholm
Vi bor i Tønder og besøger bl.a. 
Schackenborg Slot, Fanø, Sønderborg 
Slot, Marsk Tårnet, Christiansfeld  
og Rømø. Der er dansk rejseleder  
på hele turen. Pris 5.050 kr. i delt  
dobbeltværelse med halvpension  
og entré på museer. Tillæg for enkelt
værelse 1.125 kr. Tilmelding senest  
16. maj til Ørslev Rejser på karen@
orslevrejser.dk eller tlf. 5598 6004.  
Læs mere på storkoebenhavn.sl.dk 
under Seniorudvalget.

Sommerferie
for Bo-grupper

Besøg bondegården
Nymarksminde
nær Aalborg.

NYMARKSMINDE.DK/BONDE-FERIE
se mere på nettet:

Kørestolsvenlige ferielejligheder
med eget køkken og bad. 

Mandag til fredag
i uge 25, 32, 33 og 34
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Malene Soldal  
Petersen  

51 år

2022 
AMR, repræsentant i  

lokal-, afdeling-,  
område- og Sektor-MED,  

hjemmevejleder i  
Svendborg Kommune  

Socialafdelingen

2016 
Valgt til AMR

2012 
Uddannet pædagog  

fra UCL Lillebælt

1996-97 
Danmarks første  

kvindelige kvartermester  
på Skoleskibet Danmark

1990 
Elev fra Georg Stage

springet

Jeg er en stemme ind i maskinrummet

For Malene Soldal Petersen har det beriget 
hendes arbejdsliv, at hun har påtaget sig  
rollen som AMR og derigennem fået direkte 
indflydelse på arbejdsmiljøet.

Social-
pædagog

Arbejdsmiljø-
repræsentant

TEKST MALENE DREYER  FOTO NILS LUND PEDERSEN

?!
Hvorfor blev du arbejds-
miljø repræsentant?
Fordi jeg synes, det er vigtigt 
at have fokus på arbejdssikker-
hed, og fordi jeg gerne ville have 

indflydelse. Jeg har en baggrund inden for søfart, 
hvor der er rigtigt stort fokus på sikkerhed, så  
jeg syntes, jeg havde noget at bidrage med.

Hvad kan socialpædagoger  
lære af søfartsbranchen?
Arbejdssikkerhed handler bl.a. om god forbere-
delse, hvor man har fået talt situationerne igen-
nem i forvejen – og så handler det om genta-
gelser. Mange socialpædagoger arbejder alene. 
Når man træder ind i en borgers hjem, og der er 
tale om mennesker i svære livssituationer, som 
evt. har et misbrug, så kan man ikke være sik-
ker på, hvad man møder. Derfor er det vigtigt at 
være godt forberedt. Hvis man ved, at der er styr 
på sikkerheden, kan man være tryg, og så kan 
man bedre fokusere på det pædagogiske arbejde. 
Desuden er det vigtigt at forstå de bagvedlig-
gende årsager til, hvorfor folk handler, som de 
gør, fx gennem supervision. 

Hvad er den største udfordring  
set fra et AMR-synspunkt? 
Når man arbejder med borgere i svære livssitu-
ationer, stiller jobbet meget høje følelsesmæs-
sige krav. Man kan blive verbalt overfuset, mødt 
med seksualiserede kommentarer, vrede osv. Det 
kan være meget grænseoverskridende og nedsli-
dende. Derfor er det også en kæmpe sejr for alle 
os, der arbejder med relationer, at emnet ’høje  
følelsesmæssige krav’ er kommet på dagsordenen  
og er blevet skrevet ind i lovgivningen.

Hvordan får man reel indflydelse  
på arbejdsmiljøet?
Jeg er valgt til kommunens Sektor-MED-udvalg, 
hvor jeg har mulighed for at italesætte ting 
hele vejen op i systemet. Det er berigende, for 
vi bliver en stemme ind i selve maskinrummet 
og kommer i dialog med ledere på forskellige 
niveauer. Her er en forståelse af, at vi samar-
bejder om det her, og at vi har en god mulig-
hed for at påvirke socialområdet. I Svendborg 
Kommunes socialafdeling har vi ledere, der tager 
arbejdsmiljø opgaven alvorligt og prioriterer den. 

Hvad er din seneste succes?
Ved sidste Sektor-MED-møde fik jeg mulighed for 
at stille spørgsmål ved brugen af ordet ’koncern’ 
som betegnelse for kommunen som arbejdsplads. 
Et ord, som ledelsen har brugt det sidste halve 
år, og som har undret mig. For er det en god idé, 
når nu medarbejderne ser sig ansat i en værdi-
baseret offentlig organisation? Og hvad kalder 
man borgerne i koncernen? Er det kunder? Det er 
vigtigt, at ledelsen ved, at vi som medarbejdere er 
opmærksomme på, at ord skaber virkelighed. Og 
netop den sproglige opmærksomhed er jo en del 
af vores socialpædagogiske faglighed. 

Hvad er det bedste ved at være AMR?
Det er indflydelsen. Det kan betale sig at enga-
gere sig. Man skal have tålmodighed, for det er 
en lang proces, men jeg fremlægger ting og sår  
et frø, og så gentager jeg det igen og igen. Og så 
har jeg en god nærmeste leder og en dygtig TR, 
der bakker op om vigtigheden og prioriteringen 
af arbejdsmiljøarbejdet – det er en stor del af 
succesen. 
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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



Øjeblikket

Man kan næsten ikke være trist, samtidig med at man 
leger, fordi leg er så glædesfyldt. Så hvis vi kan få barnet 
til at være i den der glædesfyldte interaktion, så er det så 
meget til stede, at det også kan lægge sine andre for

svarsmekanismer eller beskyttelsesstrategier til side og egentlig bare 
være der sammen med de mennesker, som har betydning for barnet.

 Berit Bøgekær, socialpædagog på Skole og behandlings hjemmet 
Skovgården, i Socialpædagogernes podcast ’Metoder og tilgange:  
Theraplay’
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Mit faglige fokus
JEG GÅR PÅ OPDAGELSE I  
BØRNENES LIVSVERDEN 
Hvad er dit faglige fokus?
Jeg arbejder med børn og unge med en funktionel lidelse, 
som betyder, at de oplever kropslige symptomer, der på
virker deres evne til at fungere normalt. De har fx så ondt i 
hovedet, at de ikke kan gå i skole, men hovedpinen skyldes 
ikke en fysisk sygdom. Mit faglige fokus er at finde ud af, 
hvad der kan have udløst eksempelvis hovedpinen, og jeg 
arbejder ud fra en biopsykosocial forståelsesramme. Her 
kigger man på hele barnets liv, og hvad der kan være af 
udløsende og vedligeholdende symptomer som mobning, 
skilsmisse, dødsfald i familien. 

Her gjorde min faglighed en forskel:
Vi fik en dreng på afdelingen, som havde været en meget 
dygtig sportsudøver. Pludselig kunne han ikke gå. Drengen 
var blevet undersøgt, men fejlede ikke noget fysisk. Jeg brug
te mentaliseringsredskabet ’Hvad fylder i dit hoved’, hvor jeg 
tegnede en hjerne og bad ham fortælle, hvad han ofte tænk
te på. Jeg arbejdede også med følelseskompasset og talte 
med ham om, hvor i kroppen han mærkede glæde, angst, 
tristhed osv. Jeg gik på opdagelse i drengens livsverden for 
at identificere, hvad der havde været med til at udløse symp
tomerne, og fandt på den måde ud af, at drengen havde væ
ret i en alarmtilstand, og det reagerede hans krop nu på.

Læs mere om Rikkes arbejde på Fagligt Fokus:  
sl.dk/fagligtfokus 

Rikke Engholm Lund er socialpædagog på Kolding Sygehus, 
hvor hun hjælper børn med at blive klogere på, hvorfor de har 
svært ved at fungere normalt i dagligdagen.

Hørt!

Mit bedste råd til  
nyuddannede er: Pas på dig  

selv ved at deltage i supervision.  
Stå ved dig selv og dine egne 

grænser. Og husk, at borgerne 
har deres vilkår – og du skal stå 
ved siden af, bagved og foran.  
Tillykke. Husker tydeligt, hvor 

dejligt det var at afslutte uddan-
nelsen, selvom det er 21 år siden.

 Socialpædagog Ulla Froberg i en hilsen til nyuddannede  
pædagoger på Socialpædagogernes Facebook-side

http://sl.dk/fagligtfokus

