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Unge ser ikke alkoholproblemer 
– de ser fester
Unge vil gerne tale om alkohol, men unge, der drikker for meget, er svære at få til at søge 
rådgivning. Det viser evalueringen af pilotprojektet AlkoTalk med individuelle samtaler, som 
Pernille Hjarsbech fra VIVE var projektleder på.

Det var unge, der drikker mere end 30 genstande om ugen. Der 

var to grunde til at have øje for dem: Dels at danske unge generelt 

drikker meget, dels at Novavi – den organisation, der stod bag pro-

jektet – har en klar erfaring med, at misbrug starter tidligt i livet.

Helt grundlæggende fordi de unge ikke opfatter deres 

alkoholforbrug som noget, der er så problematisk, at 

man skal gå til samtaler om det. De forbinder ikke fest-

glade unge, der drikker sammen med deres venner, som 

nogle, der har et problematisk alkoholforbrug. Lidt ge-

neraliserende sagt, så tænker de på manden på bænken, 

når man snakker om et skadeligt alkoholforbrug.

Projektet har været gennemført på både erhvervsskoler og gymnasier, 

og der var en meget tydelig forskel. For alkohol er fjernet på erhvervs-

skolerne, og det gør det ekstra tydeligt, hvor meget festkulturen fylder 

og hænger sammen med gymnasielivet. Det er en meget integreret del af 

de unges liv at drikke alkohol, der hænger sammen med den livsfase, de 

er i, hvor alkohol er en integreret del af både ungdomsliv og socialt liv.

Hele den røde tråd er det misforhold, at de unge ikke så 

det problem, som projektet forsøgte at adressere. Og det 

var ikke kun de unge. Også hos de voksne omkring dem er 

der et generelt fravær af en problematisering af alkoholfor-

bruget. Det opfattes som en normal del af ungdomslivet.

I det her set-up har de individuelle samtaler ikke fungeret. Men hvis 

man tænker samtaler bredere end til at handle om alkoholforbrug, 

så kunne det måske virke. Det vil være oplagt at have mere fokus på 

de unges netværk, fordi alkohol er så socialt betinget - og så skal det 

være en præmis, de unge selv er med på. Det skal ikke påbydes oven-

fra med påbud og forbud. 

Allerførst: Hvilke unge var 
det, projektet forsøgte  
at få fat i?

Man kunne godt få de unge 
i tale om alkohol, men 
ikke lokke dem videre 
til rådgivende samtaler. 
Hvorfor?

I peger blandt andet på,  
at alkohol og uddannelse 
følges ad. Hvordan?

Hvad er de vigtigste 
erfaringer fra projektet?

Projektet lykkedes jo ikke 
med at få unge til individuelle 
samtaler om deres 
alkoholforbrug. 
Hvad kan man bruge  
de her erfaringer til? 

Pernille Hjarsbech, projektleder hos VIVE. Har været projektleder på evalueringen af 
”Alko-Talk – alkoholrådgivning til unge”
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 DS savner politisk fokus på den  
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Majbrit Berlaus kalender fra januar og 
frem til april.

20  Tillidsvalgte: Vigtige krav til OK18
 Vi har spurgt fem tillidsrepræsentanter, 

hvilke krav der er vigtigst for dem.
 
22  Sådan får du en god studiestart
 Gode råd til at få mest muligt ud  

af studietiden.

24  Engager dig i en fed uddannelse
 SDS-formand: Det er vigtigt at engagere 

sig i det faglige fællesskab.

26  Rydder op på hverdagens slagmark
 Projekt har givet PTSD-ramte veteraner 

et bedre liv.

30  Mig og mit arbejde
 Line Moth Larsen er fællestillids- 

repræsentant i Faaborg-Midtfyn  
Kommune.

31  Juraspalten
 Sager om overgreb mod børn  

– nye domme og regler.

35  Klumme fra praksis
 Den dag jeg holdt op med at være  

et menneske.

36  Leder
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12”Den resocialiserende 
indsats bør styrkes blandt 
andet ved at sikre løbende 
optag ude i fængslerne, 
så de indsatte altid har en 
mulighed for at deltage i 
resocialiserende indsatser.

Betina Svinggaard, tillidsrepræsentant og 
med i Samarbejdsudvalget for Region Hoved-
staden samt Det Centrale Samarbejdsudvalg 
for hele Kriminalforsorgen.

MIG & MIT ARBEJDE
Socialrådgiver Line Moth Larsen  
spiller squash i sin fritid.

HISTORISK  
STYRKEPRØVE
OK18 er i gang og socialrådgivernes formand, 
Majbrit Berlau, glæder sig til at forhandle for de 
godt 12.000 offentligt ansatte socialrådgivere.

Men med arbejdsgivere, der stiller krav om 
forringelser og har fået et nyt syn på den danske 
model – og en fagbevægelse, der står historisk 
stærkt sammen, trækker det op til stormvejr ved 
de forestående overenskomstforhandlinger.



Er du OK?
løn
barsel
pension
ekstra ferie
uddannelse

Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

Det er OK at have en overenskomst. Den sikrer dig en ordentlig 
løn og gode pensionsforhold. Den skaffer dig ekstra feriedage 
og løn under barsel. Den giver dig mulighed for efteruddannelse 
og meget mere.

Det er din fagforening, der forhandler overenskomsterne på plads 
og giver dig et stærkt fagligt fællesskab, så du er OK.

Test din OK-viden på ErDuOK.dk – og vind en ferierejse.

LO og FTF er de to store hovedorganisationer for lønmodtagere i Danmark. LO og FTF har knap 100 medlemsorganisationer og taler på vegne af godt 
1,5 millioner lønmodtagere. Vi går nu i gang med en treårig oplysningsindsats om, hvorfor det giver mening at være medlem af en fagforening.



Psykiatrivejleder
hos Birgitte Wärn

TAG DIN EFTERUDDANNELSE TIL

Tlf. 61 69 00 22 . info@warn.nu . www.warn.nu Rådgivning af rådgivere

SAGT OM UDDANNELSEN:

”Hos Birgitte Wärn har jeg fået 
teknikker og metoder til at kunne 
præge mine samtaler med psykisk 
sårbare og syge i en retning, der 
kan skabe motivation hos borgeren. 
Jeg er blevet meget klogere på, 
hvordan jeg, som professionel, kan 
gribe samtalen an og skabe gode 
resultater – både i samtalen og i 
den forvaltning, jeg arbejder for.” 

- Maria Ellegaard Hansen,  
socialrådgiver og virksomheds-
konsulent, Haderslev Kommune

”Psykiatrivejlederuddannelsen har 
i høj grad rustet mig til at varetage 
mit job mere professionelt, givet 
flere tangenter at spille på samt 
præsenteret en masse værktøjer, 
som helt konkret kan overføres til 
de daglige opgaver. Birgitte Wärn 
er intet mindre end en fantastisk 
formidler.” 

- Louise Wrist Sørensen,  
fuldmægtig, Rehabiliterings- og 
Rådgivningsafdelingen,  
Veterancentret

”Birgitte Wärn er som underviser 
helt i top. Jeg er blevet mere 
bevidst om min egen rolle og bedre 
til at tilgodese borgernes behov 
og udnytte de resurser, som den 
enkelte borger har. Jeg kan varmt 
anbefale uddannelsen til andre.” 

- Kirsten Gionet, socialrådgiver, 
Hjørring Kommune

Flere end 270

fagprofessionelle har

taget efteruddannelsen  

til psykiatrivejleder  

hos Birgitte Wärn.

Læs deres vurdering

af udbyttet på

www.warn.nu/referencer

OM BIRGITTE WÄRN:
Birgitte er cand.mag. i dansk 
og psykologi, indehaver af 
Wärn Kompetenceudvikling og 
forfatter til bl.a. ”Når psyken 
strejker”og”Kort og godt om 
stress”.

Birgitte har mere end 20 års 
erfaring som underviser af 
rådgivere og ledere i samtale-
teknikker, herunder kommuni-
kation med psykisk sårbare 
og syge. Blandt kunderne er 
bl.a. Københavns Kommune, 
Jobcenter Aarhus, Rigshos-
pitalet, Forsvarets Veteran-
center, DM og Mary Fonden.

Birgitte har arbejdet med 
rådgivning af psykisk sårbare 
ledige i en lang årrække og 
kører løbende rådgivnings-
forløb for mennesker, der er 
sygemeldte med stress, angst 
eller depression. 

Psykiatrivejlederuddannelsen 
er oprindeligt udviklet af  
Birgitte Wärn i samarbejde 
med Psykiatrifonden. 

Læs mere på www.warn.nu. 
Du er også velkommen til  
at kontakte Birgitte Wärn  
på tlf. 61 69 00 22 eller  
mail: info@warn.nu.

Som fagprofessionel er det en  
særlig udfordring at rådgive og 
motivere mennesker med psykisk 
sårbarhed og – sygdom. Hvordan 
stiller vi fx krav samtidig med, at  
vi yder støtte, så vi ikke forværrer  
borgerens tilstand? Hvordan hånd-
terer vi fastlåste ønsker eller en 
fastlåst selvopfattelse? Hvordan 
møder vi borgerens angst og arbej-

der med motivation til forandring 
– eller mangel på motivation?

Uddannelsen henvender 
sig til dig, der skal 

hjælpe psykisk 
sårbare og syge 
mennesker videre 
i forhold til job, 
uddannelse eller  

afklaring – fx som 
socialrådgiver, be-

skæftigelseskonsulent 
eller sagsbehandler. 

UDDANNELSEN GIVER DIG:
•  Viden om de forskellige psykiske 

sygdomme og tilstande
•  Konkrete redskaber til at håndtere 

samtalen og rådgivningen bedst 
muligt

•  Indsigt i hvilke hensyn, du skal 
tage, og viden om, hvordan du 
stiller krav

•  Redskaber til at beskytte både dine 
og borgerens grænser i samtalen

•  Den nyeste viden om hvilke 
arbejdsrettede tiltag, der virker

•  Teknikker til at fremme motivation 
for forandring

HERUDOVER FÅR DU:
•  Oplæg ved Psykolog Olga 

Runciman om hendes personlige 
vej fra førtidspensionist med en 
skizofrenidiagnose og til et liv som 
medicinfri og selvforsørgende

•  Oplæg fra Sebastian Simonsen, 
psykolog, Ph.d. og ekspert i 
personlighedsforstyrrelser

•  Case play – samtaletræning med 
en professionel skuespiller, som 
tager udgangspunkt i eksempler 
fra din hverdag

HOLDSTART:
Uddannelsen er på 10 dage, der 
afvikles over 5 moduler á 2 dage 
med start den 10. og 11. september 
2018 i København. Pris kr. 26.500,- 
ekskl. moms, inkl. forplejning, 
undervisningsmateriale og bøger.

Holdstart 
efterår  
2018
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København, Odense, Ærø, Assens og 

Svendborg. Fem kommuner, der alle 

er blevet mødt med kritik – også fra 

Dansk Socialrådgiverforening - for at 

holde samtaler i deres jobcentre i loka-

ler, hvor andre borgere og sagsbehand-

lere kan lytte med.

I København har Jobcenter Lærke-

vej fået kritik for at holde samtaler i 

gennemgangslokaler. Odense er ble-

vet kritiseret for at holde samtaler i 

det samme rum med fire til seks men-

nesker på samme tid. Ærø for at hol-

de samtaler i rum, hvor lydisoleringen 

er så dårlig, at man kan høre, hvad der 

bliver sagt i flere andre rum. Assens 

for at holde samtaler i storrumskonto-

rer, hvor ansatte og borgere går igen-

nem, og andre borgere sidder og venter. 

Svendborg for at holde samtaler i inte-

rimistisk indrettede båse i et større lo-

kale med deraf flere tilhørere.

Brud på tavshedspligt og brud på 

kravene om at beskytte personfølsom-

TEKST DORTHE KIRKGAARD NIELSEN

Samtaler i jobcentre  
udfordrer tavshedspligt
Samtaler med borgere i åbne kontorer, gennemgangslokaler og rum uden den rette isolering.  
Sådan er hverdagen flere steder på landets jobcentre. Ifølge lektor i forvaltningsret udfordrer  
de manglende fortrolige rum både tavshedspligt, persondatalov og almindelige diskretionshensyn. 

me oplysninger, mener Dansk Social-

rådgiverforening. Nej, vi overholder 

loven, for vi taler ikke om personføl-

somme oplysninger, der er kun tale om 

jobrettede samtaler, lyder svaret fra fle-

re af kommunerne. 

Andre kommuner forsøger at rette 

op på forholdene, som for eksempel på 

Ærø, hvor byrådet i december beslutte-

de at betale de 350.000 kroner, som det 

koster at isolere rummene i den tidli-

gere Rise Skole, hvor Ærø Job- og Vok-

sencenter holder til. 

Presser helhedsorienteret indsats
Anne Jørgensen, formand for Dansk 

Socialrådgiverforenings Region Syd, 

der tæller både Odense, Ærø, Assens 

og Svendborg, ser problemstillingerne 

som et udtryk for, at reformerne på be-

skæftigelsesområdet kræver mange fle-

re samtaler med borgerne, og det fører 

til mangel på brugbare lokaler. 

- Der er skruet gevaldigt op for sam-

talerne i jobcentrene, som derfor også 

har ansat flere folk. Det resulterer i 

pladsmangel, så det bliver svært at sik-

re, at samtaler kan foregå i et samtale-

rum. Men for eksempel jobparate kan 

altså også være syge, i skilsmisse eller 

have problemstillinger omkring sam-

kvem med børn eller misbrug. 

- Samtidig har det nogle konsekven-

ser for den helhedsorienterede indsats, 

når en samtale ikke foregår i et fortro-

ligt rum, hvor borgerne åbent kan for-

tælle om komplekse problemstillinger, 

der kan have indflydelse på jobsøgnin-

gen, siger Anne Jørgensen. 

I Assens, hvor Jobcenter Glamsbjerg 

har mødt kritik for samtaler i storrum, 

har ledelsen erkendt, at jobrelatere-

de samtaler også kan bevæge sig ind på 

personfølsomme oplysninger, men sker 

det, skal socialrådgiverne stoppe sam-

talen. 

- Det er helt fundamentalt forkert, 

at borgeren ikke selv kan bestemme, 

hvad de mener, der er vigtigt at tale 

om. Ansatte på jobcentre skal selvføl-

gelig høre om alle vigtige problemstil-

linger, for ellers kan man komme til at 

handle på et forkert grundlag, mener 

Anne Jørgensen. 

Hvad siger loven?
Ifølge Sten Bønsing, lektor i forvalt-

ningsret på Aalborg Universitet har 

kommuner helt overordnet pligt til 

at sikre, at uvedkommende ikke kan 

høre fortrolige samtaler eller få ad-

gang til fortroligt materiale. Sker det, 

er det brud på tavshedspligten, som så-

vel medarbejder som ledelse kan straf-

fes for. 

- Der er to ting i spil her: Tavsheds-

pligten jævnfør paragraf 27 i forvalt-

ningsloven og paragraf 152 i straffelo-

ven og så persondataloven. Taler man 

udelukkende om ikke-fortrolige oplys-

ninger så som job, så overholder man 

loven. Men CPR-numre, forhold om 

” Det nogle konsekven-
ser for den helhedsori-
enterede indsats, når en 
samtale ikke foregår i et 
fortroligt rum, hvor bor-
gerne åbent kan fortælle 
om komplekse problem-
stillinger.
Anne Jørgensen, formand, 

DS’ Region Syd
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Spar penge 
på det du alligevel køber

FORBRUGS
FORENINGEN

4%
BONUS

2%
BONUS

10%
BONUS

10%
BONUS

10%
BONUS

9%
BONUS

1,9%
BONUS

7,5%
BONUS

Gode grunde til 
at blive medlem
•  Bonus i 4.000 butikker og 500 webshops
• 0,- kr. i kontingent første år
•  Bonus på ALT – også det, på tilbud

MELD 
DIG IND PÅ 
www.FBF.nu

sygdom, misbrug, kriminelle forhold 

med videre er personfølsomme oplys-

ninger og derfor underlagt reglerne om 

tavshedspligt, og dem må andre ikke få 

adgang til, siger Sten Bønsing. 

- Så ud fra en rent juridisk betragt-

ning kan man godt overholde loven, 

hvis man som i Assens stopper bor-

geren, hvis de bevæger sig ud i feltet 

om personfølsomme oplysninger, men 

spørgsmålet er, om det er realistisk. 

- Samtidig kan man komme i strid 

med almindelige diskretionshensyn. 

For selvom oplysninger ikke i sig selv 

er ulovlige at tale om i et åbent forum, 

kan det stadig være ubehageligt for en 

borger at sidde til møde med kommu-

nen, og andre kan se og høre det, me-

ner Sten Bønsing. 

Sker der overtrædelse af tavsheds-

pligt/persondataloven, kan ledelsen 

enten blive disciplinært straffet ved 

advarsel, forflyttelse eller fyring – eller straf-

feretligt via domstolene typisk med en bøde. 

For medarbejderne kan der ske det sam-

me, men handler man på ordre, vil medarbej-

derne typisk være straffri. 

- Med mindre noget er det, vi i juridisk 

forstand kalder klart ulovligt, så skal man 

selvfølgelig nægte at gøre det. For ellers kan 

man som medarbejder også blive straffet, si-

ger Sten Bønsing. S

”CPR-numre, for-
hold om sygdom, 
misbrug, kriminelle 
forhold med videre 
er personfølsomme 
oplysninger og derfor 
underlagt reglerne 
om tavshedspligt, og 
dem må andre ikke få 
adgang til.
Sten Bønsing, lektor i forvaltningsret
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en nye aftale om Kriminalforsorgens økonomi, som 

er vedtaget af regeringen, Socialdemokratiet og 

Dansk Folkeparti, tilfører området 600 millioner 

kroner fra 2018 til 2021. 

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Maj-

brit Berlau, mener, at det er helt nødvendigt med 

flere ressourcer.

 - Det er tiltrængt, for arbejdsforholdene i 

fængslerne har været under al kritik i mange år, 

og fængselsbetjentene er ramt af højt stressniveau 

og sygefravær. Derfor giver det god mening, at der 

skal afsættes penge til at øge sikkerheden i fængs-

lerne ved konkrete tiltag som opgradering af me-

taldetektorer og flere fængselsbetjente.

Majbrit Berlau er dog kritisk over for, at pen-

gene primært går til fængselsbetjentene.

- Desværre har politikerne ikke samme fokus 

på fængselsbetjentenes kolleger, der tager sig af 

det resocialiserende arbejde, altså dem, der arbej-

der for, at de indsatte ikke falder tilbage i krimi-

nalitet efter løsladelse.

Socialrådgivere ikke nævnt i aftalen
Majbrit Berlau henviser til det vigtige arbejde 

med resocialisering som eksempelvis behandling 

af misbrug, kurser i at håndtere egne følelser samt 

mentorordninger – indsatser, som kræver en pro-

fessionel indsats fra medarbejdere med et højt 

fagligt niveau. 

- Det resocialiserende arbejde er ikke kun godt 

for dem, der finder en ny livsbane uden krimina-

litet, men også for samfundet som helhed og ikke 

mindst de borgere, som ellers kunne være ble-

vet ofre for forbrydelserne. Alligevel nævner af-

talen hverken socialrådgivere eller de øvrige fag-

grupper, der arbejder med resocialisering. Det er 

tydeligt, at bandeproblemerne fylder meget for 

partierne bag aftalen, og det er helt naturligt, da 

bande- og rockermedlemmer udgør en særlig ud-

fordring for fængselsvæsnet. Vi må bare ikke 

glemme, at indsatte, både dem i og uden for ban-

derne, på et tidspunkt bliver løsladt til et liv i fri-

Kriminalforsorgen: 
DS efterlyser mere resocialisering  
og mindre bureaukrati
Med den nye aftale om Kriminalforsorgens økonomi tilfører politikerne 600 millioner kroner 
over de næste fire år til blandt andet flere fængselsbetjente. Helt nødvendigt, mener Dansk 
Socialrådgiverforening, som samtidig efterlyser politisk fokus på den resocialiserende indsats 
og en afbureaukratisering af området.

”Jeg kunne godt 
have ønsket, at der 
havde været mere 
plads til resocialise-
ring i flerårsaftalen.
Betina Svinggaard, tillidsrepræsentant,  
sidder i Samarbejdsudvalget i Område Hovedstaden  
samt Det Centrale Samarbejdsudvalg for hele  
Kriminalforsorgen.

D Privatfotto
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Syddanmark
Den mobile skadestue ved Psykiatrisk Akutmodtagelse 

rykker også i 2018 ud til voksne over 20 år i Trekantsom-

rådet, der ikke selv magter at henvende sig.

Bornholm
Bornholm er danmarks-

mester i at få flygtninge 

i arbejde – 49 procent af 

de voksne flygtninge på 

øen havde et lønmod-

tagerjob i tredje kvartal 

af 2017.

Kalundborg
I Kalundborg går det 

så godt med at få ledi-

ge borgere i job, at man 

har brugt 28 mio. kro-

ner færre end budgette-

ret på beskæftigelses-

indsatsen i 2017.

DANMARK KORT
Hjørring
Socialstyrelsen har gi-

vet knap 10 mio. kr. 

til et treårigt projekt 

for 0.-10. klasses ele-

ver, der viser tegn på 

mistrivsel eller psykisk 

sårbarhed. 

Aarhus
Aarhus har en kedelig 

rekord, når det kommer 

til unge hjemløse. Der 

er 400 unge, der lever 

på gaden – det er lige så 

mange som i hele Kø-

benhavn.

”Unge og hash 
– en guide til forældre 
og professionelle” 
af Anine Boisen, 
Dansk Psykologisk 
Forlag, 162 sider, 
279 kroner.

”Bevar dig selv   
– robust i en uforud- 
sigelig fremtid” af 
Birgitte Dam Jensen, 
Gyldendal Business, 
208 sider, 300 kroner.

”Socialret – Børn og 
unge” af Trine Schultz, 
Hanne Hartoft,  
John Klausen og  
Nina von Hielmcrone, 
Djøf Forlag, 496 sider, 
400 kroner.

OPSKRIFT PÅ ROBUSTHED
Denne bog handler om nedstyr-

tende fly og gidseltagninger og 

om, hvordan du bevarer dig selv 

– dit helbred, din livsglæde, din 

empati og din handlekraft – i en 

accelererende og uforudsigelig 

verden. Med viden, eksempler og 

værktøjer viser forfatteren, hvor-

dan du kan træne og blive bed-

re til at møde presset i dit liv med 

større robusthed. Bogen er ba-

seret på 15 års erfaring i at un-

dervise og træne soldater, skue-

spillere, medarbejdere, ledere og 

politikere i at fastholde det bed-

ste og sundeste i sig selv, når man 

er under pres.

Randers
20 ledere og chefer i Social- og Ar-

bejdsmarkedsafdelingen har sagt ja 

til at være mentorer for unge, som 

står udenfor arbejdsmarkedet.

SNAK OM HASH
Gode råd til, hvordan man som 

forælder eller professional tager 

fat på samtaler med unge, der ry-

ger hash, så man skaber dialog i 

stedet for konflikt. Der er også 

cases med ideer til, hvordan man 

kan håndtere problemer, der føl-

ger med, når unge har et forbrug 

af hash. Med udgangspunkt i fak-

ta om hash og en forståelse af det 

at være teenager beskriver bogen 

en række temaer: De første sam-

taler om hash, når unge lyver og 

stjæler, forældres afmagt og sam-

arbejde om konflikter og foran-

dringer. 

UDSATTE BØRN OG UNGE
Bogen Socialret gennemgår rets-

grundlaget for kommunernes ad-

ministration af børne- og un-

geområdet og kan bruges som 

opslagsbog. Den behandler den 

lovgivning, som har relation til 

opgaverne i de kommunale bør-

ne- og unge-forvaltninger, og 

dermed den lovgivning, der skal 

være bekendt af medarbejde-

re, der beskæftiger sig med sager 

om udsatte børn og unge – og af 

rådgivere og andre, der varetager 

opgaver i forbindelse med sager, 

der har været behandlet i den 

kommunale forvaltning. 

Voksne med ADHD har øget risiko  
for at begå kriminalitet
Hvis man én gang har siddet i fængsel, er risikoen for, at man kommer til det igen, stør-
re, hvis man også har en ADHD-diagnose. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE, som bl.a. 
trækker på registeroplysninger om 40.000 danskere født mellem 1985 og 2000.

Undersøgelsen viser, at mennesker med domme generelt har haft langt sværere livs-
betingelser end den øvrige befolkning – men særligt de, der også har ADHD, er udsatte: De 
kommer oftere fra socialt belastede baggrunde, hvor forældre bl.a. hyppigere har haft psy-
kiske lidelser eller har afsonet fængselsdomme, de har sjældnere selv en uddannelse og 
har oftere også andre psykiatriske diagnoser, end mennesker uden ADHD-diagnosen, der 
har fået en dom.

På baggrund af rapporten, som er gennemført for Socialstyrelsen og Direktoratet for 
Kriminalforsorgen, skal der udvikles en model for, hvordan bl.a. indsatte med ADHD kan 
støttes til et liv uden kriminalitet. 
Læs rapporten ”Resocialisering af indsatte og tilsynsklienter med opmærksomhedsforstyrrelse” 
på vive.dk

Ny hjemmeside:

Altompsykologi.dk
Hvad er vinterdepression? Hvordan udvikler små børn sig? Og hvad siger den seneste forsk-
ning om skizofreni? På hjemmesiden altompsykologi.dk, som Dansk Psykologisk Forening 
netop har lanceret, kan du finde forskningsbaseret viden og information om alt fra psykiske 
lidelser og behandling af dem – til hvordan vores psyke og adfærd spiller sammen og hvilken 
betydning, vores relationer til hinanden har.

Målet med hjemmesiden er ifølge Dansk Psykologforening at bidrage med solid, trovær-
dig og kvalificeret viden om de mange livsudfordringer, mange af os møder igennem livet. 
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I Socialrådgiveren 
1-1958: Det synes 
som om en større in-
teresse for forenin-
gen er kommet frem 
blandt medlemmer-
ne – en større forstå-
else for den betyd-
ning, foreningens 
indflydelse udadtil 
har for os alle. Og det 
synes som om for-
eningens bestyrelse 
har handlet med dri-
stighed, fantasi og 

stadig større fasthed. Mon ikke man sidenhen vil beteg-
ne dette forløbne år som et skelsår. Vi er ved at komme 
ud af svøbet. Ingen socialrådgivere kan nu med rimelig-
hed begrunde deres passive holdning i forhold til for-
eningen med en henvisning til, at det jo ikke fører til no-
get at støtte den aktivt.

DS I PRESSEN DET SKREV 
VI FOR 60 ÅR 
SIDEN

”Mange vil måske have 
gavn af en sundhedsindsats 
det første halve år i et 
ressourceforløb og så 
revalidering derefter. At 
løfte brugen af revalidering 
er indiskutabelt den rigtige 
vej at gå, hvis man vil hjælpe 
mennesker permanent væk 
fra overførselsindkomster. 
Revalideringen har vist sig 
gang på gang at være et af de 
allerbedste redskaber.

Majbrit Berlau, formand,  
Dansk Socialrådgiverforening,  
9. december i Ugebrevet A4. 
Læs hele artiklen ”Brug nu kuren som får 
langtidssyge i job” på www.ugebrevetA4.dk

Forstå 
de nye BUZZWORDS
Med jævne mellemrum dukker et nyt buzzword 
op. Det vil sige et fagligt eller teknisk ord eller be-
greb, som bruges af et stort antal mennesker, 
men som de færreste kender den præcise betyd-
ning af. En måling fra analysebureauet Wilke viser, 
at knap 60 procent af danskerne ikke ved, hvad 
buzzwords som storytelling, co-creation, content 
marketing og robusthed egentlig betyder. 

Buzzwords bliver brugt hver eneste dag af 
både politikere og ledere, men det er et demokra-
tisk problem, som risikerer at skabe kløfter imel-
lem dem, der forstår de indforståede ord, og dem 
der ikke gør. Det mener folkene bag en ny mod-
bevægelse #UNBUZZ. De har lanceret hjemmesi-
den www.unbuzz.dk , hvis mål er at gøre uforståe-
lige buzzword forståelige. Og alle kan skrive ind og 
foreslå de ord, der næste gang skal føjes til  
#unbuzz-ordbogen.
Læs mere på www.unbuzz.dk

Forsker advarer om  
virksomhedspraktik  
som ny aktiveringsmølle

En ny undersøgelse ”Fra udsat til ansat – 
set fra arbejdstagerperspektiv” giver ind-
blik i, hvad der er afgørende for at komme 
igennem et ledighedsforløb, blive parat til 
arbejdsmarkedet samt fastholde et job. 

Der peges blandt andet på, at virksom-
hedspraktik ikke altid virker efter hensig-
ten. 

- Det er tydeligt, at praktikker uden 
formål virker demotiverende på borger-
ne. Hvis praktikker bliver tilfældige aktive-
ringsmøller, kommer borgerne simpelt hen 
ikke i job, advarer Charlotte Hansen, forsk-
ningschef i Væksthusets Forskningscenter, 
der har udgivet undersøgelsen.
Læs undersøgelsen på  
vaeksthusets-forskningscenter.dk 3

8
%

38 procent ved ikke, om 
der findes en whistle-
blowerordning på deres 
arbejdsplads, viser en 
undersøgelse fra FTF.

Sådan vælger  
de unge uddannelse
De seneste tal fra Undervisningsmi-
nisteriet viser, at cirka 84 procent af 
de unge forventes at have gennem-
ført mindst en ungdomsuddannel-
se 8 år efter 9. klasse. Det niveau har 
været konstant siden 2012. Cirka 68 
procent forventes at få en gymnasial 
uddannelse, 16 procent får en faglært 
uddannelse – hvilket er rekordlavt - 
og knap 4 procent af en årgang har 
fået begge dele. Dertil kommer nogle 
få procent, der forventes at få en sær-
ligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 
(STU), og de, der får en videregåen-
de uden først at have en ungdomsud-
dannelse.

Det fremgår af en ny analyse fra 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 

Læs hele analysen på ae.dk
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OK18 er i gang. Med arbejdsgivere, der stiller krav om forringelser og 
har fået et nyt syn på den danske model – og en fagbevægelse, der står 
historisk stærkt sammen, trækker det op til stormvejr ved de forestående 
overenskomstforhandlinger. 

Alligevel ser Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening frem til 
at gå til forhandlingsbordet for godt 12.000 offentligt ansatte socialrådgivere, 
fortæller hun i et åbenhjertigt interview.

Men hvilke krav tager Dansk Socialrådgiverforening og de øvrige faglige 
organisationer med til bordet, og hvad, mener medlemmerne, er det vigtigste at 
forhandle hjem? 

STORM  
OVER 
OK18
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OK18 I STORMVEJR:

”Jeg glæder mig.  
Det bliver vanskeligt.  

Men det er hamrende  
betydningsfuldt” 

Der står ’OK18’ på hver en side i Majbrit Berlaus 
kalender fra januar og frem til april. Mens andre 
kunne blive trætte bare ved tanken, lyder hun 
nærmest begejstret over udsigten til at skulle 
stå i spidsen for forhandlingerne af de offentligt 
ansatte socialrådgivernes næste overenskomst. 
For det, at kunne ændre rammerne for folks 
arbejdsliv, er både spændende og hamrende 
betydningsfuldt for så mange, fortæller hun. 
Denne gang præger et historisk stormvejr 
forhandlingsklimaet fra start: De offentlige 
arbejdsgivere rusker i selve fundamentet 
for den danske model – med frokostkrig og 
’en ny arbejdsgiveradfærd’. Mens de faglige 
organisationer er rykket historisk tæt sammen 
for at slå ring om aftalesystemet og kræve, at det 
økonomiske opsving skal komme de offentligt 
ansatte til gode. 

D
et er femte gang, hun sætter sig 

ved OK-bordet på vegne af 

godt 12.000 offentligt ansatte 

socialrådgivere, og tredje gang, 

hun leder forhandlingerne. 

Hvis Majbrit Berlau skal pege 

på tre ting, der karakteriserer 

overenskomstforhandlingerne i 

2018 i forhold til tidligere års 

forhandlinger, svarer hun: 

- De bliver vanskelige på grund af arbejdsgiver-

nes krav om forringelser. De indeholder potentia-

let for væsentlige forbedringer, fordi Danmark er 

i vækst. Og så er de unikke, fordi sammenholdet 

blandt de faglige organisationer aldrig har været 

stærkere. 

- Om jeg glæder mig? Jeg er hundrede procent 

opsat, siger Majbrit Berlau.

- Det er min absolut mest spændende og vigtige 

opgave som formand for Dansk Socialrådgiverfor-

ening. Og denne gang bliver forhandlingerne noget 

ganske særligt, siger hun.

     Men hånden på hjertet, siger de faglige orga-

nisationer ikke altid det, når vi nærmer os for-

handlingstidspunktet? 

- Nu har jeg siddet i forhandlingsdelegationen 

igennem fem overenskomstforhandlinger for DS, og 

det er rigtigt, at vi hver gang har sagt, at det her er 

en helt særlig forhandling. Og det er det også. For 

hver OK har sine egne udfordringer og særlige for-

udsætninger.
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”Nu står vi overfor for en forhandling i 2018, 
hvor økonomien i Danmark gør, at vi igen skal 
kræve lønforbedreringer. Det er simpelthen 
et hovedkrav – både for DS og for de andre 
faglige organisationer på trods af de udfor-
dringer, vi også står over for i de kommende 
forhandlinger.

Majbrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening

De står i spidsen for 
socialrådgivernes 
overenskomst- 
forhandlinger
Et team på fire politikere fra Dansk So-
cialrådgiverforening står i spidsen for 
overenskomstforhandlingerne og er 
med ved forhandlingsbordet, hvor 
modparten på den anden side af bor-
det er arbejdsgiverne på henholdsvis 
det kommunale, regionale og statsli-
ge område.

Teamet er den såkaldte forhand-
lingsdelegation, som er nedsat af Dansk 
Socialrådgiverforenings hovedbestyrel-
se. Dansk Socialrådgiverforenings for-
mand, Majbrit Berlau, er formand for 
forhandlingsdelegationen, der også 
tæller de tre regionsformænd: Mads 
Bilstrup fra Nord, Anne Jørgensen  
fra Syd og Rasmus Hangaard  
Balslev fra Øst.

Tilsammen har de mange års erfa-
ring i forhandlingsverdenen – og de går 
netop nu en rigtig travl tid i møde. 
Følg med i overenskomstforhandlingerne 
på socialraadgiverne.dk/OK18

Majbrit Berlau

Mads Bilstrup

Anne Jørgensen

Rasmus Hangaard 
Balslev

»

- I 2008 havde vi en meget gylden forhandling, 

hvor udfordringen var at presse på, så kagen blev 

så stor som overhovedet muligt, så vi kunne få nog-

le ordentlige lønstigninger i betragtning af, at Dan-

mark var i kæmpe vækst. Især i 2011 og 13, men 

også i 2015, havde vi nogle meget smalle forhandlin-

ger, hvor vi var løntilbageholdende på grund af den 

finanskrise, som Danmark var i.

- Nu står vi overfor en forhandling i 2018, hvor 

økonomien i Danmark gør, at vi igen skal kræve 

lønforbedreringer. Det er simpelthen et hovedkrav 

– både for DS og for de andre faglige organisationer 

på trods af de udfordringer, vi også står over for i de 

kommende forhandlinger.

Dansk model kræver gensidig respekt
Hvilke udfordringer er der tale om?

- I de seneste år har vi set, at særligt den statslige 

arbejdsgiver har ændret syn på det danske aftale-

system. De opfatter i stigende grad aftaler som no-

get, arbejdsgiver mere eller mindre kan diktere. Og 

det er ikke kun et problem, vi oplever ved overens-

komstbordet. Det er også noget, som vores medlem-

mer og tillidsfolk oplever ude på arbejdspladser-

ne. De kalder det selv ’en ny arbejdsgiveradfærd’. Og 

det må man da nok sige, det er. 

- Den nye adfærd betyder, at arbejdsgiverne ikke 

ser nogen grund til at inddrage medarbejdere, til-

lidsfolk og faglige organisationer i særlig høj grad. 

Og hvis vi inddrages, er det helst kun til at konfir-

mere de beslutninger, som de har truffet i forvejen. 

Men vi er ikke et legitimeringsredskab. Vi er en fag-

lig organisation, der indgår aftaler på vegne af med-

lemmerne i et rum med gensidig respekt som følge 

af den danske model. 

- Det er jo i høj grad den model, der har bygget 

Danmark op. Men det kræver en gensidig og fælles 

forståelse af, at man godt vil opnå et fælles resul-

tat med det formål at skabe ro, så folk kan gå på ar-

bejde under ordentlige og rolige forhold – så vi kan 

koncentrere os om hovedopgaven – i vores tilfælde 

det gode sociale arbejde og kvalificering af velfærd-

sindsatsen. 

- Det er i øvrigt også den danske model, der gør, 

at Danmark har klaret sig rimeligt igennem en fi-

nanskrise i forhold til mange andre europæiske lan-

de. Fordi vi på det danske arbejdsmarked er i stand 

til at omstille os rimeligt hurtigt til de udfordringer, 
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vi står over for. Men det er som om, at arbejdsgi-

verne ikke i samme grad som tidligere anerkender 

det grundlag og den værdi, der ligger i den danske 

model. Og derfor bliver det meget anspændt.

Musketer-ed om arbejdstidsaftalen
Hvordan kommer den nye adfærd helt  

konkret til udtryk?

- Vi ser det konkret ved udmeldinger om, at 

spisepausen kan en lokal arbejdsgiver bare afskaf-

fe efter forgodtbefindende på linje med en frugt-

ordning – uden forhandling. Det svarer til, at vi 

uden videre bliver bedt om at arbejde 2,5 timer 

mere hver uge – uden lønkompensation. Den går 

bare ikke. Hvis arbejdsgiver vil af med spisepau-

sen, så må de rejse kravet ved overenskomstfor-

handlingerne. Sådan er spillereglerne. Og det op-

lever vi, at de forsøger at krybe udenom.

- Vi oplever det også på spørgsmålet om under-

visernes arbejdstid. Hvor man siden lockouten i 

2013 – både af lærere og vores egne medlemmer, 

som er undervisere - har reguleret arbejdstiden af 

en lov og ikke af en aftale, som ellers gælder for 

alle andre socialrådgivere. Og det er fuldstændig 

uhørt. 

- Så OK18 handler altså om noget så fundamen-

talt som, at den danske model skal fungere. Det er 

i al beskedenhed det, vi beder om og insisterer på. 

Vi har derfor afgivet en musketer-ed på tværs af 

de faglige organisationer, hvor vi kræver, at under-

viserne skal have en forhandling om en arbejds-

tidsaftale. Vi blander os ikke i, hvordan den afta-

le kommer til at se ud. Men aftalen skal bygge på 

reelle og fair forhandlinger – som er grundlaget 

for enhver god overenskomst - før vi kan gå i gang 

med de øvrige forhandlinger. (Se boks side 18, red.)

    Så det handler mest om solidaritet med  

underviserne?

- Det handler både om solidaritet med de man-

ge lærere og undervisere, som i flere år har haft 

noget så fundamentalt som deres arbejdstid regu-

leret af en lov. Men jeg vil gerne understrege, at vi 

selv blandt vores egne medlemmer har undervise-

re, der er omfattet af netop den problematik. Og 

for dem har vi bestemt holdninger til, hvordan en 

arbejdstidsaftale skal se ud.

- Men udover musketer-eden, så har vi også 

på tværs af faglige organisationer givet hinanden 

” I de seneste år har vi set, at særligt den statslige 
arbejdsgiver har ændret syn på det danske aftalesy-
stem. De opfatter i stigende grad aftaler som noget, 
arbejdsgiver mere eller mindre kan diktere.
Majbrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Socialrådgiverforenings  
hovedkrav

Dansk Socialrådgiverforenings hovedkrav på det kommunale,  
regionale og statslige område:

LØN OG PENSION
Højere løn/grundløn og pension.
Lokal løndannelse – sikring af lokale midler.
Særskilt løntapet for socialrådgivere med en kandidatuddannelse.

KOMPETENCEUDVIKLING
Kompetencefonden videreføres og udvikles i kommuner og regioner.
Ret til diplomuddannelse senest efter 10 år samlet erhvervserfaring  
efter endt uddannelse.
Bedre vilkår i forbindelse med efter- og videreuddannelse.
Ret til ekstern supervision til alle socialrådgivere.

ARBEJDSMILJØ OG TR-vilkår
Forbedring af tillidsrepræsentanternes vilkår.
Ret til Introforløb og mentor til nyuddannede.
Ret til en årlig forhandling om sagstal ud fra DS’ vejledende sagstal   
på arbejdspladsen.

FLEKSIBILITET I ET LÆNGERE ARBEJDSLIV
Dansk Socialrådgiverforening ønsker at indgå i en dialog med arbejdsgiverne 
om at sikre og styrke rammerne for, at der på arbejdspladserne er  
en mulighed for at opnå en bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv.   

Konkret foreslår DS blandt andet:
En fritvalgsordning, som giver den enkelte ansatte mulighed for at vælge mel-
lem frihed, løn og pension.
Ret til senioraftale og nedsat tid.

Læse mere om generelle og specielle krav på socialraadgiverne.dk/OK18,  
hvor du også kan se arbejdsgivernes krav.

TEKST JANNE TYNELL
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håndslag på en række projekter, som vi skal have 

løftet i fællesskab. Det ene handler om ligeløn, og 

det andet handler om lav løn. Mens vi oplever, at 

rigtig mange socialrådgivere har peget på, at lige-

løn er noget, vi skal arbejde på fremadrettet, så er 

lav løn ikke noget, der rammer vores gruppe. Men 

det er klart, at i et stort forhandlingsfællesskab, 

så vil vi gerne være med til at få løftet nogle af de 

faggrupper, der arbejder for nogle af de laveste 

lønninger i det offentlige. 

Var der nogen, der sagde lønfest?
Hvorfor er det netop nu, at det er lykkedes  

fagbevægelsen at skabe det, du kalder et  

historisk sammenhold?

- For det første, tror jeg, at alle faglige organi-

sationer gennem de seneste år har oplevet, at de 

offentlige arbejdsgivere har forringet arbejdsvil-

kårene for deres medlemmer for at betale for for-

skellige politiske reformer. For det andet er der 

historien om lærernes arbejdstid, som jo er en ab-

surditet, der skal bringes i orden denne her gang. 

- Sidst men ikke mindst, tror jeg da også, at 

det handler om, at hvis arbejdsgiverne kan gøre 

det mod en gruppe, hvem bliver så den næste? Og 

den bekymring styrker sammenholdet. For vi er jo 

nødt til at få skabt balance i forståelsen af, hvad 

den danske model er, og hvordan der skal herske 

respekt om den. Hos begge parter. Vi skal også 

have respekt for den danske model – og det synes 

jeg i øvrigt også, vi har. Det synes jeg, at vi har il-

lustreret meget fint igennem tiden med finanskri-

se, hvor de faglige organisationer var parate til at 

udvise en løntilbageholdenhed på et tidspunkt, da 

Danmark havde brug for det.  

- Derfor er det selvfølgelig også helt galt, når 

arbejdsgiverne fremturer med, at vi har haft løn-

fest i det offentlige de seneste år. Jeg tror, at me-

get få socialrådgivere kan nikke genkendende til, 

at de skulle have været inviteret med til den fest. 

Stærkt mandat fra medlemmerne
Hvis vi vender blikket mod de krav, vi selv rej-

ser på vegne af socialrådgiverne, hvad kende-

tegner så dem?

- Mit og hovedbestyrelsens og forhandlingsde-

legationens hovedfokus vil altid være socialrådgi-

vernes løn og arbejdsvilkår. Siden sommeren har 

”OK18 
handler altså 
om noget så 
fundamentalt 
som, at den 
danske model 
skal fungere. 
Det er i al be-
skedenhed 
det, vi beder 
om og insiste-
rer på. Vi har 
derfor afgivet 
en musketer-
ed på tværs 
af de faglige 
organisationer, 
hvor vi kræver, 
at underviser-
ne skal have 
en forhand-
ling om en 
arbejdstidsaf-
tale.
Majbrit Berlau,  
formand, Dansk Social-
rådgiverforening

»

vi haft en meget grundig proces, hvor medlemmer-

ne har været med til at udvælge krav. Rigtig man-

ge arbejdsplader har valgt at gennemføre det pri-

oriteringsspil, vi har lavet. Så medlemmerne har 

været med til at prioritere, hvilke krav vi vægter 

tungest, og det giver os et stærkt mandat at for-

handle ud fra. Og jeg tror ikke, at jeg overrasker 

nogen ved at sige, at løn og pension har fyldt aller-

mest hele vejen rundt. 

- Men i arbejdet med prioriteringerne har med-

lemmerne også sendt et meget klart signal om, at 

arbejdsmiljøet er under massivt pres ude på ar-

bejdspladserne, og det skal der gøres noget ved.

    Men er det noget, DS kan løse ved OK-for-

handlingerne?

- Arbejdsmiljøudfordringer er ikke noget, man 

kan løse direkte ved en overenskomstforhandling. 

Men vi kan gøre noget. Ved OK-forhandlinger-

ne forsøger vi at sætte nogle rammer op, som kan 

have betydning for arbejdsmiljøet. Vi kan for ek-

sempel forsøge at få indflydelse på arbejdsmæng-

den ved at stille krav om årlige forhandlinger om 

sagstal eller introforløb for vores nyuddannede. 

Eller vi kan forsøge at styrke seniorrettighederne 

for vores mere modne kollegaer.

Arbejdsmiljø – en kerneopgave for DS
- Når vi forsøger at forhandle om den slags ram-

mer, er det også fordi, det kan give os et grundlag 

for at være længere på arbejdsmarkedet. For vi 

ser ind i en fremtid, hvor vi skal kunne holde til at 

være på arbejdsmarket i 50 år, og der bliver mere 

og mere brug for os som socialrådgivere. Vi har al-

lerede flaskehalsproblemer nogle steder i landet, 

hvor det simpelthen er svært at rekruttere uddan-

nede socialrådgivere. Og selvom vi heldigvis bli-

ver flere og flere fagfæller, så er der også en større 

gruppe af socialrådgivere, som potentielt kan be-

gynde at gå pension i løbet af de kommende år. 

- Vi vil rigtig gerne gøre noget for, at man må-

ske har lyst til at blive på arbejdsmarkedet et par 

år ekstra, så man også kan være med til at skabe 

grundlaget for, at de store generationer af nyud-

dannede socialrådgivere, der kommer ud i løbet af 

de kommende år, forankres rigtig godt med nogle 

solide socialfaglige værdier og en solid socialfag-

lig praksis. 

- Men det kræver jo, at vi får nogle ordentlige 
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rammevilkår. Og det er netop dem, vi kan arbejde 

på i forbindelse med overenskomstforhandlinger-

ne. Det konkrete arbejde for at forbedre arbejds-

miljøet ude på den enkelte arbejdsplads – om det 

så handler om arbejdsmængde, dårlig organise-

ring, for meget kontrol og registrering, dårligt 

samarbejde med ledelsen – alt det er noget, vi er 

nødt til at håndtere lokalt. 

- Det har altid været en kerneopgave for DS, 

men hovedbestyrelsen har taget det klare signal 

fra medlemmerne til efterretning, og vi har sat 

gang i en analyse af, hvordan det står til med den 

arbejdsmiljøindsats, vi leverer. Hvordan kan vi 

klæde vores arbejdsmiljørepræsentanter, tillids-

folk og arbejdspladserne bedre på? Kan vi have 

en anderledes dialog med lederne, og kan vi bru-

ge nye redskaber? Det er nogle af de spørgsmål vi, 

skal have besvaret i løbet af det næste års tid.

Hvis arbejdsglæden skal overleve
Frihed er et andet tema, der har fyldt noget i 

debatten i prioriteringen af OK-kravene. Hvor-

dan bliver det tema bragt i spil ved forhand-

lingsbordet?

- Som en del af oplægget til OK-forhandlinger-

ne har vi bedt medlemmerne tage stilling til nog-

le modeller, der kan skabe grundlag for merfrihed 

set i lyset af, at vi skal være længere tid på ar-

bejdsmarkedet. Jeg mener ikke kun, at frihedsmu-

lighederne bør gælde, mens man har helt små børn 

eller for seniorer. 

- Derfor har vi helt konkret diskuteret forslag 

som timebank og en fritvalg-konto. I hovedbesty-

relsen har vi valgt at rejse krav om begge dele. Og 

i det samlede forhandlingsfællesskab rejses der 

krav om en fritvalg-konto – således at vi måske 

kan begynde at bygge nogle ordninger op, der over 

tid kan gøre, at den enkelte kan skabe en balance 

mellem privatliv og arbejdsliv, der er tilpasset den 

enkeltes familieform eller privatliv. 

    Kan du give et konkret eksempel på, hvordan 

de forslag kunne fungere i praksis?

- Min drøm er at lave nogle rammeaftaler, der 

sikrer den enkelte socialrådgiver medindflydelse 

på balancen mellem arbejdsliv og privatliv tilpas-

set den livsfase, man befinder sig i. Så en familie, 

der har en drøm om at rejse ud i verden sammen, 

kan spare noget frihed op og tage afsted i to må-

” I arbejdet med prioriteringerne til OK18 
har medlemmerne også sendt et meget 
klart signal om, at arbejdsmiljøet er under 
massivt pres ude på arbejdspladserne, og 
det skal der gøres noget ved.
Majbrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening

Arbejdstidsaftalen:  
Musketer-ed om reelle 
forhandlinger 
I sommer aflagde Forhandlingsfællesskabet og CFU 
- som forhandler cirka 750.000 offentligt ansattes 
generelle overenskomster – heriblandt socialrådgi-
vernes - den musketer-ed, at hvis arbejdsgiversiden 
ikke viste reelle tegn på at ville forhandle lærernes 
arbejdstid, så ville ingen lønmodtagerorganisatio-
ner indgå forlig på andre områder. 
     Baggrunden er, at arbejdsgiverne har nægtet at 
forhandle en ny arbejdstidsaftale for de mange un-
dervisere, der blev ramt af Folketingets lovindgreb 
oven på lærerlockouten fra 2013.  
     Lovindgrebet annullerede de hidtidige arbejds-
tidsaftaler indgået mellem underviserne og deres 
offentlige arbejdsgivere, og en række socialrådgi-
vere, som underviser på landets SOSU-skoler, var 
blandt de ramte. OBS TJEK OP 2. januar Senest 
har Forhandlingsfællesskabet og CFU sat over-
enskomstforhandlingerne på standby og aflyst 
planlagte forhandlingsmøder, fordi der ikke sker 
fremskridt i forhandlinger om lærernes arbejdstid.

TEKST JANNE TYNELL
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Om reguleringsordningen
Reguleringsordningen er en aftalt ordning, der har 
til formål at sikre en nogenlunde parallel lønudvik-
ling mellem den private og den offentlige sektor. 
Reguleringsordningen har været en fast del af løn-
dannelsen i mere end 20 år. Den nuværende regule-
ringsordning har med ændringer i beregningsgrund-
laget eksisteret siden 1984.

Forventet køreplan  
for OK18
DECEMBER 2017 – FEBRUAR 2018:  
Overenskomstforhandlingerne foregår.
MARTS 2018:  
Medlemsmøder og urafstemning om  
forhandlingsresultatet.
APRIL 2018:  
De nye overenskomster træder  
– såfremt medlemmerne har stemt ja - i kraft.

Kan vi komme i kontakt 
med dig – så du kan  
stemme om OK18?
Vil du være sikker på at deltage i urafstemningen om 
OK18  - og i øvrigt også få alle relevante tilbud og in-
formationer fra Dansk Socialrådgiverforening - er 
det vigtigt, at du er registeret korrekt i vores med-
lemssystem. 
         DS får ikke automatisk oplysninger om din e-
mail, dit telefonnummer og arbejdsplads. Vi kan kun 
få dem fra dig, så det er vigtigt, at du  ajourfører dine 
oplysninger i vores selvbetjening - Dit DS - på  
medlem.socialraadgiverne.dk

Hvis du har brug for hjælp til Selvbetjeningssy-
stemet kan du sende en mail til medlem@social-
raaadgiverne.dk eller kontakte medlemssystemet 
mellem kl. 9-12 på 3338 6176.

»

neder i forlængelse af en sommerferie. Midtvejs i 

arbejdslivet – 47 år gamle med store børn. Det ly-

der da vidunderligt.  Eller socialrådgiveren, der 

drømmer om at tage en pause fra arbejdslivet, kan 

bygge noget frihed op for at tage en yogainstruk-

tøruddannelse eller tage en ekstra fridag og være 

sammen med børnebørnene.

- Jeg tror på, at hvis vi skal holde 45-50 år på 

arbejdsmarkedet fremover, og hvor arbejdsglæ-

de stadig skal være det, vi stræber efter og arbej-

der for, så er vi nødt til at skabe nogle forskellige 

trædesten. Nogle af dem kan handle om forbedre-

de introforløb og forbedrede seniorforløb. Andre 

kan handle om bedre rettigheder i forbindelse med 

børns sygdom. Andre igen kan handle om at få lagt 

nogle forskellige frihedsmuligheder ind, som gør, 

at man kan noget andet i sit liv end bare at arbej-

de 37 timer om ugen i 45-50 år som socialrådgiver. 

Det kan også sagtens være et dejligt udgangspunkt 

– men nogen har måske brug for noget andet. 

 – Vi ved af gode grunde ikke, hvordan det lan-

der endnu. Men jeg er overbevist om, at forsøget 

på at bygge den slags rammer ind i overenskom-

sten er fremtiden for os. For det kan være med til 

at skabe det dejlige arbejdsliv, som det gerne skul-

le være – og heldigvis er for mange – at være so-

cialrådgiver.

     Ja, for det er vel netop det, overenskomsten 

skal sikre?

- Ja, og det glemmer vi nogle gange i hverdagen. 

Det er overenskomsten, der gør, at vi kan gå tryg-

ge på arbejde, at vi får en aftalt løn, at vi kan spa-

re op til pensionen, at vi kan gå fra, når vores barn 

er sygt, når vi skal føde eller når vi selv er syge. 

Det er ikke aftaler, der er blevet givet til os. Det 

er noget, vi har kæmpet for igennem rigtigt man-

ge år. Og vi vil blive ved med at kæmpe for at ska-

be bedre arbejdsliv for socialrådgivere. Det er det, 

overenskomstforhandlingen kan. 

- Derfor er det fedt, at så mange medlemmer 

har deltaget i at udtage krav denne gang. Jeg hå-

ber også, at rigtig mange medlemmer vil følge med 

i forhandlingerne, for det er rammerne for de-

res arbejdsliv, det handler om. Og så håber jeg, at 

vi kan komme frem til et resultat, der er fornuf-

tigt og godt – og som medlemmerne med glæde vil 

stemme ja til engang i foråret. S
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TANIA KVIST LARSEN,  
nyvalgt fællestillidsrepræsentant,  
Aalborg Kommune:

 Kravet om højere løn er vigtigt. Langt de 

fleste medlemmer prioriterer lønstig-

ninger, og det er vigtigt, at vi lytter ef-

ter det.  

Det er afgørende, at der bliver lavet 

en fair aftale om lokal løndannelse, der 

virker. Som tillidsrepræsentanter bliver 

vi ofte mødt med, at der ikke er penge i 

kassen til at forhandle lokal løn, og det 

gør det svært at insistere på en lønfor-

handling.

Bedre vilkår for tillidsrepræsen-

tanter er også et vigtigt krav, som går 

hånd i hånd med kravet om flere tiltag, 

der bidrager til et bedre arbejdsmiljø. 

Eksempelvis krav om årlige forhandlin-

ger om sagstal – for hvem skal gøre det, 

hvis der ikke er tid til det? 

Vi skal være på arbejdsmarkedet i 

mange år, og vi har ofte et hårdt psy-

kisk arbejdsmiljø, så det er helt oplagt 

at stille krav om bedre seniorforhold. 

Vi har brug for seniorernes erfaring og 

dygtighed – og vi skal passe på dem.

TINA MORTENSEN,  
fællestillidsrepræsentant,
Odense Kommune: 

Kravene om højere løn, grundløn og pensi-

on er meget vigtige. Hvis vi eksempel-

vis kan få hævet grundlønnen for lede-

re, så får vi lidt mere spillerum for de 

medlemmer, der har været på arbejds-

markedet i lang tid. Det er særlig vig-

tigt set i lyset af, at det er så svært at 

komme igennem med kravet om at for-

handle ny løn lokalt, hvis medlemmer 

nærmer sig lønniveauet for en leder. 

- DS’ krav om en årlig forhandling 

om sagstal giver rigtig god mening – 

også her i Odense, hvor vi har haft man-

ge udfordringer med arbejdsmiljøet. Vi 

har eksempler på medlemmer, der ar-

bejder gratis om aftenen for ikke at 

komme bagud. Der skal være sammen-

hæng mellem sagstal og de 37 timer, 

man har til rådighed om ugen.

- Generelt har DS stillet nogle gode 

krav – som gavner både nye og ældre 

kollegaer i faget. 

Højere løn og pension  
– og bedre arbejdsvilkår

Vi har spurgt fem tillidsvalgte, hvilke overenskomstkrav, de mener, er vigtigst.

TEKST SUSAN PAULSEN
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HELLE GABA,  
fællestillidsrepræsentant,  
Region Hovedstadens Psykiatri:

Højere løn og højere pension er vig-

tige krav, så vi kan sikre realløn-

nen. Også højere grundløn til basis-

stillinger er et krav, som jeg håber, 

overlever i forhandlingerne. Tiden 

er moden til at hæve grundlønnen. 

Det ville være positivt, hvis man 

fik grundlønnen ændret fra løn-

trin 31 til 37. Her i Region Hoved-

stadens Psykiatri indplaceres langt 

det fleste på grundløn 37.

- Vi har lige haft lokale lønfor-

handlinger i efteråret, og meldin-

gen er, at der ikke er afsat midler, 

så det er nødvendigt, at arbejdsgi-

verne bliver forpligtet til at afsæt-

te midler til de lokale lønforhand-

linger. Og også gerne med pligt til 

at lave en oversigt over tilbageløbs-

midler.

- Og kravet om at understøt-

te, at socialrådgivere dygtiggør sig 

hele arbejdslivet er vigtig. Folk vil 

rigtig gerne efteruddanne sig, men 

i praksis kan det være svært. Der-

for er det afgørende, at kompeten-

cefondene fastholdes - gerne i en 

styrket version.

MARIE VITHEN,  
fællestillidsrepræsentant, 
Socialforvaltningen i Københavns Kommune:

Jeg mener, at højere løn og pension er et af 

de vigtigste krav, fordi det bliver sværere 

og sværere for os at forhandle reelle løn-

stigninger hjem ved lokale lønforhand-

linger – og vi har brug for en lønstigning, 

der kan mærkes. 

- Pensionen er et vigtigt krav. Jeg me-

ner, at vi skal ende på 16 til 17 procent. 

Det svarer til, hvad PKA anbefaler, at 

man skal have for at opnå 80 procent af 

sin månedsløn, når man går på pension. 

Så det er vigtigt, at der under forhand-

lingerne bliver arbejdet på at hæve pen-

sionsprocenten på de lave grundlønsind-

placeringer. 

- Jeg hæfter mig også ved kravet om, 

at socialrådgivere med en kandidatud-

dannelse skal anerkendes med en høje-

re lønindplacering eller et særligt forløb. 

Det er fornuftigt, og det er nødvendigt, 

hvis vi skal kunne favne dem i vores fag-

forening. 

- Og seniorrettighederne skal selv-

følgelig styrkes i og med, at vi skal bli-

ve længere og længere på arbejdsmarke-

det – og vi får nok ikke mindre travlt. Jeg 

kan eksempelvis først gå på pension, når 

jeg er 71 år.

CHRISTINE HEMME
tillidsrepræsentant, lektor og uddannelsesansvar-
lig, VIA Efter- og videreuddannelse, Aarhus:

Generelt er det nogle vigtige og relevante 

krav, men nu jeg sidder på statens områ-

de, er der nogle krav, som er meget, me-

get vigtige. Et af dem er lokal løndannelse. 

Alle de år, jeg har været tillidsrepræsen-

tant, har det været svært at få de lokale 

lønforhandlinger til at fungere, fordi der 

ikke er afsat tilstrækkelig mange midler. 

Man mangler følelsen af at blive anerkendt 

- i kroner og øre. Hvis vi overhovedet skal 

have lokal løn, skal der sættes ordentlige 

beløb af til det. 

- I en tid, hvor kravene om at dygtiggø-

re sig stiger, skal vilkårene i forbindelse 

med efter- og videreuddannelse forbedres. 

En ting er, at man får bevilget efteruddan-

nelse, men det er benhårdt at tage et læn-

gere efteruddannelsesforløb, hvis man ikke 

får frihed til det. 

- Retten til en senioraftale og nedsat tid 

er også et vigtigt krav. Det giver ikke me-

ning, når arbejdsgiverne taler om, at seni-

ordagene skal udskydes, så man tidligst 

kan få seniordage fra fem år, før man går 

på pension. Måske skal man netop have ret 

til seniorordninger, fordi man skal være i 

længere tid på arbejdsmarkedet.
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- DET ER VIGTIGT, at man er åben over 

for sine medstuderende og fortæl-

ler om både stærke og svage si-

der. Her på UC Syd i Esbjerg, 

hvor jeg går på Modul 2, bliver 

vi alle screenet blandt andet 

for dysleksi, og skal man have 

det maksimale ud af uddannel-

sen, er det nødvendigt, at man 

er ærlig over for både sig selv 

og andre. Så man kan få de ret-

te hjælpemidler. 

- Vi er 35 på holdet, og en otte 

stykker af os har fået hjælpemidler. 

Jeg vidste godt, at jeg var ordblind, men 

jeg har aldrig tidligere fået hjælp til det. Her på 

skolen har jeg fået både programmer, der kan læse 

bøger op og en læsepen, der kan scanne tekster ind. 

- Så åbenhed er vigtig. Det samme er det at 

kunne acceptere hinanden, som dem vi er. Accep-

tere, at ikke alle i ens studiegruppe er lige gode til 

at læse og skrive, men til gengæld kan jeg så bidra-

ge med noget andet – blandt andet erfaringer fra 

to år som professionel soldat og 10 års arbejde i 

detailhandlen, heraf to år som souschef i en sports-

forretning med ansvar for de ansattes trivsel. 

Det sociale er vigtigt
- Skal de studerende trives, kræver det, at vi også 

lærer hinanden at kende mere privat via forskelli-

S Å D A N  F Å R  D U  E N  G O D  S T U D I E S T A R T
To studerende og den nyvalgte formand for de socialrådgiverstuderende deler ud af deres 
erfaringer og giver gode råd til, hvordan man får mest muligt ud af studietiden.

Vær åben om både stærke og svage sider 
Efter 10 år i detailhandel – blandt andet som souschef i en sportsforretning - og to år som 
professionel soldat valgte den nu 31-årige Niels Kjær Esbensen at skifte spor. Han går 
nu på socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg og opfordrer studerende til at se hinandens 
forskelligheder som en styrke.

ge sociale arrangementer. Her må man som stude-

rende selv gøre en indsats, og derfor har jeg også 

meldt mig ind i festudvalget. 

- På mit hold kommer mange studerende lang-

vejs fra – jeg bor selv i Fredericia. Flere har børn, 

jeg har selv to børn på to og fem år. Det giver nog-

le udfordringer i forhold til det sociale.  Folk er for 

eksempel ikke så begejstrede for noget med over-

natninger. Men så må man tilpasse de sociale arran-

gementer til holdet,og opfordre de studerende til at 

deltage.

Høj faglig standard
- Jeg søgte ind på socialrådgiveruddannelsen, for-

di jeg gerne ville arbejde med mennesker og gerne 

ville prøve noget nyt og anderledes. Et skifte jeg 

er glad for. For uddannelsen er spændende og ud-

fordrende og har en faglig høj standard. Både ele-

ver og lærere er interesserede, engagerede og vil-

lige til at tage nogle diskussioner, og lærerne er 

super gode sparringspartnere. 

- Indtil videre har uddannelsen kun handlet om 

kommuner og offentlige instanser. Jeg glæder mig 

til, at vi bevæger os lidt over i den private sektor 

også.  
- Det er vigtigt, at socialrådgiveruddannelsen bli-

ver ved med at være så god som mulig. Derfor er 

jeg medlem af Sammenslutningen af Danske So-

cialrådgiverstuderende, for de er med til at sikre 

kvaliteten. S
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- MAN SKAL IKKE TAGE FEJL. Socialrådgi-

veruddannelsen er en videregående ud-

dannelse, så det kan være hårdt i star-

ten – specielt i forhold til mængden af 

læsestof. Men selvom det kan være hek-

tisk, skal man ikke give op. Man skal 

holde fatningen og ikke lade sig skræm-

me af, at man i starten føler, man skal 

sidde med en fremmedordbog foran sig. 

For der kommer en større forståelse 

henover modulerne. 

- Man skal holde fast og prøve at en-

gagere sig i fagene, i ens hold og cam-

pus. Jeg går selv på modul 6 nu og vil 

råde nye studerende til at orientere sig 

i forhold til studieordningen. For her 

får man et overblik over alle vores un-

dervisningsgange – to uger før modu-

let, så det er et godt redskab til at pri-

oritere sin tid. 

- Samtidig skal man forsøge at ori-

entere sig på campus. Det kan virke så 

uoverskueligt i starten, fordi man får 

så mange informationer. Men et godt 

råd er at skrive tre vigtige personer 

eller administrationer ned – for ek-

sempel studentervejledningen, facili-

tyservice og studieservice. Så skal det 

nok gå. 

- Man skal engagere sig både fagligt 

og socialt, for det sociale har stor be-

tydning for ens trivsel, men det kom-

mer ikke af sig selv – her skal man 

selv gøre noget. Og så skal man bru-

ge sin obligatoriske studiegruppe. For 

studiegruppen kan hjælpe med at løfte 

en op, hjælpe med det faglige, hjælpe 

med forberedelse til prøver og hjæl-

pe med noter, hvis man bliver syg. Så i 

studiegruppen er vi hinandens støtte-

personer. 

Hæng i – du skal nok klare det   
21-årige Sara Hougaard Johannessen havde et sabbatår efter gymnasiet og startede derefter i 
september 2016 på socialrådgiveruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon - Roskilde. Selvom 
studiet kan virke uoverskueligt i begyndelsen, råder hun nye studerende til at holde ud.

Bløde og hårde værdier 
- En god idé er også at have for øje, at 

socialrådgiveruddannelsen er et fag, 

hvor folk kommer med et mål om at 

hjælpe andre. Så alle er engagerede 

og lytter gerne, så man skal ikke være 

genert, ikke være bange for at stil-

le spørgsmål eller bange for at fejle. 

Man skal gå engageret og nysgerrigt til 

både faget og de medstuderende. 

- Jeg undersøgte først nogle uddan-

nelser på RUC, men endte med at søge 

ind på socialrådgiveruddannelsen, for-

di jeg gerne ville kunne kombinere blø-

de og hårde værdier. Det valg har jeg 

bestemt ikke fortrudt. For det er rig-

tig spændende både at skulle have 

samtaler med borgere og samtidig 

have styr på alle de juridiske aspekter. 

- Samtidig har vi nogle ret dygtige 

undervisere, og jeg trives rigtig godt 

på uddannelsen. 

Engagement i SDS  
- Noget af det, der har givet mig triv-

sel, er mit engagement i Sammenslut-

ningen af Danske Socialrådgiverstude-

rende. Jeg har været studentervejleder 

siden oktober 2016 og sidder i lands-

bestyrelsen i SDS. 

- Jeg kan rigtig godt lide at være en 

del af noget større og hjælpe nye stu-

derende på vej. Det sidste gør jeg som 

studentervejleder. Som medlem af 

SDS får jeg både kontakter, viden og 

indsigt i politiske beslutninger – både i 

hverdagen ude på skolerne og landspo-

litisk. Via SDS får jeg mulighed for at 

være med til at lave om på nogle ting, 

og det giver mening for mig. S

Problemer i praktikken?
SDS hjælper dig
Sammenslutningen af Danske Socialråd-
giverstuderende, SDS, har et praktik-
korps, som står til rådighed for medlem-
mer, der har brug for råd og vejledning 
eller får problemer i praktikken. Praktik-
korpset kan blandt andet fungere som 
bisidder og kan kontaktes på  
praktikkorps@sdsnet.dk.
Læs mere på socialraadgiverne.dk/praktik

»
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- DE KONSTANTE NEDSKÆRINGER på ud-

dannelsesområdet.  

Sådan lyder det kontante svar, når man 

spørger Anders Bruun Andersen om 

den største udfordring pt. for socialråd-

giverstuderende. 

Anders Bruun Andersen er 31 år, 

bor i København, har netop afsluttet 

sin bachelor på den internationale lin-

je på socialrådgiveruddannelsen på Me-

tropol i København, og så er han nytil-

trådt formand for Sammenslutningen 

af Danske Socialrådgiverstuderende 

(SDS).

- Socialrådgiveruddannelsen er fort-

sat et super fedt studie, men de sta-

dige nedskæringer og sammenlægnin-

ger presser kvaliteten af uddannelsen. 

Samlet set er der fyret knap 800 ansat-

te på professionshøjskolerne inden for 

det seneste år. Mange i administratio-

nen, men også undervisere, og der er 

lagt op til endnu flere nedskæringer. Så 

uddannelseskvaliteten er under pres. 

Derfor vil jeg også opfordre nye stude-

rende til at tage ansvar og organisere 

Når han valgte at stille op som aflø-

ser for sidste års formand – Signe D. 

Jørgensen – handler det om et stigen-

de engagement i det faglige fællesskab 

og en stor lyst til at arbejde på fuld 

tid med SDS i et helt år. Anders Bru-

un Andersen har hidtil været bestyrel-

sesmedlem i SDS i København. 

- Personligt har jeg fået rigtig me-

get ud af mit engagement i SDS. Jeg 

har fået et fagligt fællesskab, jeg er 

blevet skarpere på selve faget – både 

qua de mange faglige arrangementer, 

som SDS står får, men også helt gene-

relt ved at være med i SDS. For her 

får man en masse viden om studiet, 

om fagpolitik, om socialpolitik og alt 

muligt andet, fortæller Anders Bruun 

Andersen. 

Plads til alle
Hans ambition er at bygge videre på 

det gode arbejde, som den foregående 

daglige ledelse af SDS har stået i spid-

sen for. Hvor medlemstallet er steget, 

så der nu er omkring 2800 studerende 

Engager jer!
Socialrådgiveruddannelsen er en super fed uddannelse, men de konstante nedskæringer presser 
kvaliteten. Derfor er det i stigende grad nødvendigt, at folk engagerer sig i faglige fællesskaber. 
Det mener Anders Bruun Andersen, nytiltrådt formand for Sammenslutningen af Danske 
Socialrådgiverstuderende.

sig. I SDS eller DSR. For sammen står vi 

stærkere, siger Anders Bruun Andersen. 

Han selv har været medlem af SDS, si-

den han begyndte på socialrådgiverud-

dannelsen i januar 2015. For hos ham lig-

ger det på rygraden, at man organiserer 

sig med sine fagfæller og gør faget stær-

kere. Sammen. 

»

1
Få gerne erfaring med socialfag-
ligt arbejde allerede inden studi-
et. Alternativt kan man søge erfa-
ringen tidligt på studiet.

2
Lad dig ikke slå ud, selv om den 
første tid på uddannelsen kan 
være hektisk.

3
Engagér dig fagligt og socialt - det 
har stor betydning for studieglæ-
de og trivsel. 

4
Brug studiets intranet til at fin-
de information om studieordnin-
gen og modulplanen - og læs dem 
grundigt, så du har indsigt i ud-
dannelsens opbygning.

5
Prioritér og strukturér din læsning 
efter studiets krav - ikke alt skal 
læses i detaljen. 

6 
Lav forventningsafstemning in-
ternt i din studiegruppe og hold 
hinanden op på jeres aftaler. 

G U I D E  
10  
gode råd  
til nye  
studerende
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Sådan kontakter  
du SDS
Du kan kontakte din lokale afdeling direkte på 
din uddannelsesinstitution eller via SDSnet.dk 
eller facebook.com/SDSnet. Det kan ske når 
som helst under uddannelsen.

Medlemsfordele  
for kun 32 kroner 
Studiemedlemskab af Sammenslutningen af 
Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) - og 
dermed Dansk Socialrådgiverforening (DS) - 
koster kun 32 kroner om måneden. Som stu-
diemedlem får du blandt andet: 

Fagbladet Socialrådgiveren og tidsskriftet 
”Uden for Nummer” i din postkasse. 

Nyhedsbrev fra Dansk Socialrådgiverfor-
ening og SDS samt daglige nyheder fra det 
sociale område i din mailbakke.

Mulighed for medlemskab af en eller flere 
af DS’ faggrupper. Læs mere på socialraadgi-
verne.dk/faggrupper.

Adgang til DS’ konferencer, temadage i fag-
grupperne, fyraftensmøder i regionerne og 
fagfestivalen Socialrådgiverdage.

Mulighed for personlig coaching og spar-
ring om karrierespørgsmål via DS’ Karriere-
telefon 33 93 30 00.

Stemmeret, når DS’ formand, næstfor-
mand, regionsformænd og studenterfor-
mænd skal vælges.

Tre måneder på studie-kontingent som le-
dig nyuddannet, hvis du har været medlem i 
mindst 12 måneder inden endt uddannelse.

Mulighed for billig forsikring, fordelagtig 
studiekonto, skrivekursus, rabatter i butik-
ker og en lang række andre fordele. 

Læs mere på  
socialraadgiverne.dk/kontantefordele,  
hvor du også kan melde dig ind.
 
 
 

organiseret i SDS fordelt på 13 uddan-

nelsessteder. 

- Organiseringsgraden skal fort-

sat stige, og en af mine mærkesager 

er at styrke SDS som fagligt fælles-

skab for studerende og gøre det endnu 

mere synligt, hvad SDS kan. For jo fle-

re man er, jo mere man arbejder sam-

men, jo stærkere en stemme har man. 

I forhold til institutionslederen, i for-

hold til Folketinget, og når der sker 

nedskæringer, mener Anders Bruun 

Andersen. 

- Samtidig skal vi fortsat arbejde 

med forskellige måder at være med-

lem på ude i lokalafdelingerne. For-

skellige måder at engagere sig på. For 

nogle vil det være noget socialt kryd-

ret med lidt fagligt. For andre noget 

fagpolitisk eller socialpolitisk, og der 

skal være plads til alle. 

Kritisk stillingtagen
Af øvrige mærkesager vil Anders Bru-

un Andersen gerne være med til at 

forme de studerende, så de bliver 

mere kritiske over for den socialpoli-

tiske dagsorden og endnu bedre til at 

råbe vagt i gevær. 

- På mange måder er velfærdssam-

fundet under pres. Der sker hele tiden 

forringelser, og flere og flere grupper 

får ikke adgang til hjælp. Så SDS skal 

i endnu højere grad tydeliggøre vigtig-

heden af, at socialrådgiverstuderende 

er kritiske og går aktivt ind i prote-

ster, debatter og andre aktivistiske til-

tag, siger Anders Bruun Andersen.  

Som sin sidste mærkesag fremhæver 

Anders Bruun Andersen uddannelses-

kvaliteten. 

- Kvaliteten er under pres, så det er 

et klart fokuspunkt. Samtidig efter-

spørger mange studerende mere prak-

sisorienteret undervisning – herunder 

mere praktik og mere praksisorien-

terede eksamensformer. Men jo flere 

nedskæringer, jo større hold, jo svæ-

rere er det at praktisere praksisorien-

teret undervisning. Så igen tag ansvar 

for jeres studie – og engager jer, lyder 

opfordringen. S 

7
Engagér dig i praktikken, det 
kan muligvis føre til studie- vi-
kar- eller fast job senere. 

8
Bevar din nysgerrighed under-
vejs i praktikken og få gavn af 
dine færdiguddannede kolle-
gers viden. 

9
Udnyt uddannelsens bredde og 
vælg fag inden for flere forskel-
lige områder. 

10 
Hvis du overvejer at tage en 
kandidatuddannelse efter din 
socialrådgiveruddannelse: Un-
dersøg karakterkrav og ad-
gangsbegrænsning hos den 

pågældende uddannelsesin-
stitution. Så ved du, hvad der 
kræves.

Rådene er indsamlet via 
interviews med studievejledere 
samt nuværende og tidligere 
studerende på landets socialråd-
giveruddannelser.
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eldigvis hø-

rer det til 

undtagel-

serne, at det 

går så galt, 

som i DR-

dokumenta-

ren ”Hvor-

for slog du mor og far ihjel?”, der 

blev vist for nylig, hvor en soldater-

veteran fra borgerkrigen på Balkan 

slår sine forældre ihjel med en økse. 

Udsendelsen skildrer forældrenes 

langvarige kamp for at få den rette 

hjælp til deres søn.

Fælles for veteranerne er, at de 

ofte har brug for hjælp – og at det 

kan være vanskeligt for dem at fin-

de et tilbud, der matcher deres be-

hov. Selv om indsatsen overfor 

PTSD-ramte veteraner de seneste 

år er blevet væsentlig forbedret, er 

der stadig mange, der kæmper med 

kaos, angst, isolation og misbrugs-

problemer. 

Det er baggrunden for Soldater-

legatets projekt ”Tættere på ar-

bejdsmarkedet med et godt hver-

dagsliv”, der fra slutningen af 2015 

til begyndelsen af 2017 tilbød en 

TEKST BIRGITTE RØRDAM

Veteraner rydder op på hverdagens slagmark
Et helt år uden at skulle stå til rådighed for jobcentret, og en indsats, der tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker, 
har givet PTSD-ramte veteraner et bedre liv. Socialrådgiver håber, at kommuner vil benytte metoden fremover.

social rehabiliterende indsats af 

et års varighed til 24 veteraner, 

der havde været i behandling for 

PTSD. 

Konstant alarmberedskab
Soldaterveteranen Kim var en af 

deltagerne i projektet. Før han tog 

til Afghanistan i 2010 var han social 

og udadvendt. Han gik på handels-

skole og håndboldcollege og havde 

mange planer for fremtiden. Men da 

han vendte hjem fra sin udsendel-

se som 21-årig, havde han pludselig 

svært ved at være ude blandt andre 

og var i konstant alarmberedskab. 

Det endte med, at han røg mere og 

mere hash og brugte alle sine penge 

på at spille poker på nettet. 

Det fremgår af rapporten ”Bed-

re hverdag for veteraner med 

PTSD”. Her fortæller Kim også, at 

han oplever, at der er sket positive 

forandringer i det år, han har væ-

ret med i projektet ”Tættere på ar-

bejdsmarkedet med et godt hver-

dagsliv”.

”Jeg har fået forståelse for, hvor-

for jeg har det sådan her, og jeg 

har fået redskaber til at håndte-

re det. Jeg er blevet bedre til at mærke på 

min krop, hvornår jeg skal trække mig, så det 

ikke ender i et angstanfald. I de fem år, hvor 

PTSD’en kontrollerede mig, var jeg skyld i 

mange tillidsbrud. De relationer er jeg nu ved 

at bygge op igen”.

Styr på hverdagen
Også socialrådgiver Sidsel Jacobsen vurderer, 

at forløbet har haft været meget tilfredsstil-

lende for deltagerne. Hun var koordinator for 

projektet for klinik for PTSD og Transkultu-

rel Psykiatri i Aarhus, som henviste 12 vete-

raner til forløbet.

- Deltagerne fremhæver, at de i dag har 

mere glæde i deres liv. De har fået bedre styr 

på deres hverdag og overskud til at etablere 

sociale relationer og deltage i forskellige akti-

viteter og fællesskaber, og det var essensen af 

det, vi ville. For en stor del forsvinder PTSD-

symptomerne ikke helt, så det handler om at 

give dem redskaber til at leve med dem, si-

ger hun.

I efteråret 2015 indgik klinik for PTSD 

og Transkulturel Psykiatri i Aarhus og Kri-

se- og Katastrofepsykiatrisk Center i Køben-

havn et samarbejde med Soldaterlegatet, der 

gik ud på at hjælpe de 24 veteraner. Ideen var 

at støtte dem i at forbedre deres hverdag og 

give dem nogle gode oplevelser med det mål, 

OM VETERANER
Der har i perioden fra 1992-2016 været udsendt 31.852 soldater, der tilsammen 
har haft 63.541 udsendelser. Hvis man tæller veteraner med fra før 1992, er der i 
runde tal 60.000 danske veteraner, oplyser Veterancenteret.
På veteran.forsvaret.dk viser et kommunekort, hvor mange veteraner, der er i de 
enkelte kommuner.
Veterancentret yder en tværfaglig indsats for at støtte veteranen og trækker på 
en række forskellige faggrupper, herunder militærpsykologer, socialrådgivere, 
job- og uddannelsesrådgivere, mentorer og beskæftigelsesrådgivere. Veteran-
centret fungerer som én indgang for den enkelte veteran og koordinerer den 
samlede indsats. 
Veterancentret har hovedsæde i Ringsted og syv filialer rundt om i landet. 

Læs mere på veteran.forsvaret.dk.

H
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at det ville give dem mere mod på fremtiden og rykke 

dem tættere på arbejdsmarkedet.

Ro til at arbejde med sig selv
Projektet for de 24 veteraner startede med en uges høj-

skoleophold, hvor alle deltog sammen med to konsu-

lenter fra Handicapidrættens Videnscenter. Veteraner-

ne blev herefter tilknyttet en af de to konsulenter, der 

besøgte dem i deres hjem en gang om ugen og i øvrigt 

stod til rådighed fuld tid for at støtte dem med det, ve-

teranerne havde brug for: En ville for eksempel gerne 

i svømmehallen, en ville have hjælp til at åbne sin post 

og en til at lægge budget og skrive breve til kommunen. 

Ofte helt basale ting, men ting, der var uoverskuelige 

for dem, fordi deres normale rutiner var brudt sammen.

- Veteraner har svært ved at bede om hjælp, fordi de 

er vant til at være stærke og klare sig i krig. Og deres 

PTSD gør, at de er skeptiske og på vagt. Derfor var det 

afgørende, at konsulenterne fik skabt en tillid til vete-

ranerne, at de ikke repræsenterede en myndighed, men 

var uden ”magt”. Og at de stod til rådighed hele tiden 

og ligegyldigt, hvor små eller store problemer, vetera-

nerne ville have hjælp til, forklarer Sidsel Jacobsen og 

fortsætter:

 - Det viste sig da også, at mange af deltagerne fik 

overskud til at tænke længere frem, når de først havde 

fået styr på de mere basale ting. En af veteranerne fik 

for eksempel støtte til at starte i en virksomhedsprak-

tik som lærer, og er i dag i gang med en læreruddannel-

se. En anden kom i misbrugsbehandling og fik støtte til 

OM PROJEKTET
Der har været følgende partnere i projektet ”Tættere på arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv”:

Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Aarhus. Klinikken dækker regionerne Midt- og Nordjylland og 
har henvist 12 deltagere til projektet. 
Krise- og Katastrofepsykiatrisk Center, København. Centret dækker landsdelene øst for Storebælt og har 
henvist 12 deltagere til projektet. 
Institut for Antropologi, Københavns Universitet har varetaget følgeforskningen. 

 Fonden Soldaterlegatet har ansvaret for projektledelse og økonomi.
Handicapidrættens Videnscenter har stået for den praktiske gennemførelse af projektet og har leveret 
projektets to konsulenter. På baggrund af projektets positive resultater tilbyder Handicapidrættens Vi-
denscenter gratis rådgivning og praktisk hjælp til kommuner, der ønsker at udvikle deres arbejde i forhold 
til de PSTD-ramte. 

Interesserede kan kontakte centerleder Kristan Jensen på kj@handivid.dk

”Noget af det vigtigste ved 
projektet var for mig at se, at 
deltagerne ikke på noget tids-
punkt skulle frygte, at miste 
deres forsørgelsesgrundlag 
eller at de for eksempel blev 
sendt ud i arbejdsprøvning 
med mindre, at det var en del 
af projektet. 
Sidsel Jacobsen, socialrådgiver og koordinator på veteranprojektet.

FINANSIERING
Projektet er gennemført med 
økonomisk støtte fra beskæfti-
gelsespuljen for veteraner, der 
administreres af Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering 
(STAR).

Kilde: Handicapidrættens  
Videnscenter. Læs mere på  
centerets hjemmeside:  
handivid.dk
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FAKTA OM PTSD
PTSD ”Posttraumatic Stress Disorder” er en psykisk lidelse, som 
kan optræde efter, man har været vidne til eller deltaget i livstruen-
de hændelser såsom krigshandlinger. Symptomerne ved PTSD er 
blandt andet:

Genoplevelse af den katastrofale hændelse i form af mareridt og 
påtrængende minder, såkaldte flashbacks. Genoplevelsen præ-
ges af angst, søvnløshed og stærke muskulære spændinger.
Stærk trang til at undgå situationer, som minder om traumet.
Øget vagtsomhed. Den mindste uventede lyd får én til at fare 
sammen.
Personlighedsforandring, mindsket interesse for omgivelserne, 
mindsket evne til at føle kærlighed og nærhed og mindsket inte-
resse for egen person.
Koncentrations- og hukommelsesproblemer.

Kilde: Netdoktor.dk

EVALUERING AF PROJEKTET
58 procent er kommet i gang med uddannelse, ar-
bejde, praktik eller anden jobmæssig aktivitet.
96 procent har givet udtryk for, at de har fået et 
bedre liv.

Kilde: Handicappens Videnscenteret
Fra rapporten: ”Tættere på arbejdsmarkedet med et 
godt hverdagsliv.”

at få ordnet sine tænder, så han igen 

turde smile. Han kom i virksomheds-

praktik, hvor han nu har fået fleksjob.

Sidsel Jacobsen havde forud for pro-

jektet lavet aftaler med deltagernes 

sagsbehandlere, som sikrede, at de var 

fredet af jobcentrene undervejs i for-

løbet. 

- Noget af det vigtigste ved projek-

tet var for mig at se, at deltagerne ikke 

på noget tidspunkt skulle frygte, at mi-

ste deres forsørgelsesgrundlag eller 

at de for eksempel blev sendt ud i ar-

bejdsprøvning med mindre, at det var 

en del af projektet. Det gav dem ro til 

at arbejde med sig selv, siger hun.

Skulle ikke selv have overblikket
I hele forløbet var der et tæt samar-

bejde mellem handicapkonsulenter-

ne, psykiatrien, pårørende, kommuner-

ne og Veterancentret, som tager sig af 

hjemvendte veteraner. 

- Det er ikke nyt at arbejde helheds-

orienteret, men det helhedsorientere-

de perspektiv mangler ofte i dag, og 

det var det, projektet tilbød. Konsulen-

ten deltog i alle møder, og veteranerne 

oplevede, at alle professionelle og på-

rørende talte sammen, og at indsatsen 

var sammenhængende. Og de har gi-

vet udtryk for, at det var en stor lettel-

se, at de ikke selv skulle have overblik-

ket, siger hun.

Ifølge Sidsel Jacobsen har der været 

arbejdet intensivt og over lang tid med 

hver enkelt deltager. Det har været 

ressourcekrævende, men hun er sikker 

på, at det er en god investering. 

Soldaterlegatet har efter projektets 

afslutning talt med kommuner landet 

over for at inspirere dem til at arbej-

de efter samme principper med PTSD-

ramte veteraner, og indtil nu har 20 

kommuner vist interesse for at bruge 

erfaringerne.

- Jeg håber, at projektets metoder 

fremover vil blive spredt til flere kom-

muner. Som socialrådgiver, der kender 

tolv af deltagerne fra deres PTSD-be-

handling, har det været fagligt interes-

sant at konstatere, hvad der sker, når 

man tager udgangspunkt i deres egne 

ønsker: Jeg har set, at det har øget ve-

teranernes livskvalitet og derefter de-

res funktionsniveau. Og det bekræfter 

mig i, at det nytter med sådan en ind-

sats, siger hun.

Alle deltagerne er efter projektets 

afslutning blevet tilknyttet en kontakt-

person enten i Handicapidrættens Vi-

denscenter, Veterancentret eller hos 

en veterankoordinator, så de ikke bli-

ver overladt til sig selv, før de er klar 

til det. S

Læs de to rapporter ”Tættere på arbejdsmarkedet 
med et godt hverdagsliv” og Bedre hverdag for 
veteraner med PTSD på handivid.dk.

”Jeg har fået forståelse for, hvorfor jeg har det sådan her, og jeg har fået redskaber til 
at håndtere det. Jeg er blevet bedre til at mærke på min krop, hvornår jeg skal trække 
mig, så det ikke ender i et angstanfald. I de fem år, hvor PTSD’en kontrollerede mig, 
var jeg skyld i mange tillidsbrud. De relationer er jeg nu ved at bygge op igen.
Soldaterveteranen Kim

TEKST BIRGITTE RØRDAM



tidlig indsats 
hjælper udsatte 

børn bedst

læs mere på www.integrationsnet.dk

i et tæt samarbejde mellem den pædagogiske og 
den terapeutiske indsats og godt familiesamarbejde 

hælper vi udsatte børn og deres familier.

I Memox har vi den rette 
familiebehandler til jer... 

Vi taler mere end 50 sprog

हम 50 से अधिक भाषाओं में बोलते हैं

We speak more than 50 languages

 Hablamos más de 50 idiomas

memox.dk
Ring til os og få den rette familiebehandler. 

Tlf.: 22 53 33 17
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Line Moth Larsen, fællestillidsrepræsentant i  
Faaborg-Midtfyn Kommune. Bor i Odense med  
sin mand og sin datter på 11 måneder.

 

Jeg blev socialrådgiver, fordi uddannelsen har 

det hele: Kontakt med mennesker, jura og 

et samfundspolitisk perspektiv. Og jeg sy-

nes, at det er rigtig interessant at arbejde i 

en politisk styret organisation.

 Jeg var 22 år, da jeg blev uddannet, så 

jeg var ung, men jeg var ret hurtigt klar 

over, at jeg skulle være socialrådgiver. Jeg 

arbejdede med arbejdsfastholdelse på syge-

dagpengeområdet, og det var lige mig. Jeg 

har altid været optaget af den identitets-

skabelse, der ligger i at have et job. 

 

Efter et par år blev jeg tillidsrepræsentant på 

arbejdsmarkedsområdet og senere fælles-

tillidsrepræsentant. Jeg er nok lidt  

TEKST METTE MØRK   FOTO HUNG TIEN VU
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Pippi Langstrømpe, så jeg tænkte: 

Det her ved jeg ikke noget om, men 

det lyder spændende, så det skal nok 

gå. Det har vist sig at være en super-

spændende, men også en stor opgave. 

Først var det opgaven med at stå i spid-

sen for 160 socialrådgivere og tale de-

res sag på direktionsgangen, hvor 

man er i et krydspres med ledelsen på 

den ene side og medarbejdernes øn-

sker og forventninger på den anden. 

Og så foregår det samtidig i en poli-

tisk ledet organisation. Du kan ikke 

læse dig til, hvordan man håndterer 

det krydspres, og nogle gange lykkes 

det godt, andre gange går man galt i 

byen. 

 For at løse opgaven bedst muligt har 

jeg brugt meget tid på at efteruddan-

ne mig gennem blandt andet Dansk 

Socialrådgiverforening, men også for 

eksempel i kommunikation på Dan-

marks Medie- og Journalisthøjskole. 

Det har været en stor hjælp, for jeg 

er siden blevet næstformand i Hoved-

MED-udvalget, hvor alle fagprofessio-

ner er repræsenteret. Jeg repræsente-

rer 3500 medarbejdere, så al min tid 

går med fagpolitisk arbejde nu.

 

Min motivation er, at det skal være fedt 

at gå på job i Faaborg-Midtfyn Kom-

mune, uanset om man er socialrådgi-

ver, rengøringsassistent eller pæda-

gog. For mig handler det om, hvordan 

vi kan få mest mulig indflydelse på 

den arbejdsplads, vi er på. Så jeg ta-

ger bolden og løber med den. For ek-

sempel har vi kigget på vores volds-

politik, der mildt sagt ikke var ret 

”Squash 
handler om 
strategi og  
timing –  
ligesom mit 
arbejde.
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jura

JURASPALTEN SKRIVES PÅ SKIFT AF JURISTERNE  
KAREN ELMEGAARD, JANNIE DYRING,  IDAMARIE LETH SVENDSEN

Sager om overgreb mod børn – 
nye domme og regler

Folketinget behandler for øjeblikket et forslag om, at strafansvaret ved 

seksuelle overgreb over for børn under 18 år og erstatningskrav for 

myndigheders svigt ved overgreb over for samme fremover ikke for-

ældes. Lovændringen forventes at komme til at gælde fra 1. janu-

ar 2018 og at komme til også at gælde for forhold, der ligger før lo-

vens ikrafttræden, medmindre forældelse efter de hidtil gældende 

regler er indtrådt før lovens ikrafttræden.

Forslaget om nye regler om forældelse har været på vej i nogen 

tid pga. de senere års rystende børnesager, som i 2013 førte til, at 

Børns Vilkår fik midler til at støtte børn og unge i sagsanlæg mod kom-

munerne. Med Østre Landsrets dom i ”Slagelse-sagen” tilkendtes for 

første gang godtgørelse for mangelfuldt kommunalt tilsyn. I sagen 

var der enighed om, at tre piger, anbragt i begyndelsen af 00’erne, 

var udsat for umenneskelig/ nedværdigende behandling efter artikel 

3 i Menneskerettighedskonventionen, som er en del af dansk ret. Efter 

Menneskerettighedsdomstolens praksis har staterne en positiv forplig-

telse til aktivt at forebygge og retsforfølge overgreb, jf. også FN’s Børne-

konvention. Anbragte børn er særligt sårbare. Esbjerg Kommune frikend-

tes således i en anden ny dom, idet kommunen ikke kunne påregne, at en 

skolekammerats far begik overgreb på børn, som ikke var anbragt.

Umuligt med ”neutralt” tilbageblik 
Ifølge Slagelse-dommen er det ikke en forudsætning for ansvar, at der er 

handlet i strid med de dagældende danske regler. Alligevel lægges vægt 

på, at servicelovens tilsynsregler også blev tilsidesat. Der lægges dog ikke 

vægt på de danske forældelsesregler, som ville have afskåret godtgørel-

se. Dette ville være uproportionalt efter konventionskravet om effektive 

retsmidler. I en anden ny sag om artikel 3, anlagt af anbragte på Godhavn 

i 1962–1965, fandt Østre Landsret dog godtgørelseskravet forældet efter 

forældelsesloven af 1908. 

Reglerne er blevet ændret løbende de senere år, og i realiteten er det 

”neutrale” tilbageblik, som dommene beskriver, kognitivt umuligt, idet 

senere ændringer ikke kan undgå – ubevidst - at påvirke blikket. Og som 

Børns Vilkår har påpeget, kan kommunerne faktisk ikke altid klandres, 

selvom børn og unge med rette føler sig svigtet. De har krav på ordentlige 

løsninger, og der er derfor brug for mere pragmatiske tilgange end lang-

varige retssager og stykvise regelændringer. Børns Vilkår har med støtte 

fra KL, DS og Børnerådet foreslået indført nævnsbehandling af krav (er-

statningsnævn), forsoningsmøder, og støtte til de unge i de lange og fru-

strerende sagsforløb. Det kan kun bakkes op.

Tekst Idamarie Leth Svendsen, lektor, Professionshøjskolen Metropol

Læs mere: 
L31 2017/18. Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forældelse af 
fordringer, lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for 
forbrydelser
Resume af Østre Landsrets domme, jf. sagsnr: B-2952-15 og B-2081-16 og 
B-1142-16, og Vestre Landsrets dom, jf. sagsnr. B379, B399 
Børns Vilkårs Projekt om støtte til børn ved erstatningssager, 2016.

god. Så sagde jeg: Må jeg ikke kigge på den? Og 

det gjorde jeg så.

 

Fagbevægelsen ligger nok i mit DNA: Jeg har selv-

følgelig også været elevrådsformand, og jeg er fem-

te eller sjette generation af fagpolitisk aktive i 

familien. Jeg blev valgt ind i Dansk Socialrådgiver-

forenings bestyrelse i Region Syd for syv år siden, 

mens jeg var studerende. Jeg blev taget rigtig godt 

imod af de ”gamle rotter,” der har været med i 

mange år. For mig er det er en rigtig god energikil-

de at komme til bestyrelsesmøde, men også til alt 

det andet fagpolitiske. Mit job er min passion. 

 Jeg blev mor for snart 11 måneder siden. Jeg hav-

de barsel i ni måneder, så tog min mand over. Det 

fungerer rigtig godt. Når jeg har tid, spiller jeg 

squash. Jeg kan godt lide, at man får pulsen op, 

der er tempo på, og så er det overstået på 45 mi-

nutter. Squash handler om strategi og timing – li-

gesom mit arbejde. S



32  SOCIALRÅDGIVEREN  01  2018

For de fleste af os er julen vel overstået. Mine tan-

ker går tilbage til den første søndag i advent, 

hvor jeg sammen med tusindvis af andre århu-

sianere deltog i juletræs-tænding, julesang og 

juletale på pladsen foran byens rådhus. Der 

blev spillet julesalmer, børnekoret sang og by-

ens borgmester Jacob Bundsgaard (S) holdt ju-

letalen. I sin tale lagde han vægt på værdien af 

et fællesskab i en kold juletid, hvor ikke alle 

har til dagen og vejen, og mange lever en ensom 

tilværelse. Her skal vi alle tage ansvar og hjæl-

pe og støtte hinanden. Alt sammen gode og vel-

menende ord og budskaber.

Men det er et resultat af politiske beslutnin-

ger, når data fra Danmarks Statistik viser, at 

17.000 børnefamilier i 2016 blev ramt af kon-

tanthjælpsloftet. Det berørte 34.400 børn, som 

må leve et børneliv i afsavn og fattigdom, hvor 

der ikke er råd til en varieret kost, nyt tøj, del-

tagelse i fritidsaktiviteter og andre oplevel-

ser, som deres jævnaldrende kammerater ny-

der godt af.

Forskningen viser desuden, at disse børn er 

i stor risiko for selv at ende i det offentlige for-

sørgelsessystem, da de ikke får de samme bog-re
gi

on
sle

de
r

lige og sociale kompetencer, som der skal til for at kunne 

leve et ”normalt” voksenliv. Altså er næste generation af 

udsatte borgere født.

Kontanthjælpsloftet, integrationsydelse og 225-timers 

regel er for familier og i særdeleshed for deres børn, blevet 

en reel risiko for en tilværelse i fattigdom.

Er det så her fællesskabet skal træde til og hjælpe? In-

gen familier og især ikke børn må vokse op i fattigdom i 

Danmark. Vi har et socialt sikkerhedsnet, der skal være 

med til at sikre dette. Problemet er, at der er kommet for 

store huller i sikkerhedsnettet på grund af diverse lovind-

greb og lovprisende ord om, at det skal kunne betale sig at 

arbejde. 

Mantraet i disse år er: Jo færre penge, jo større motiva-

tion for at arbejde. Problemet er blot, at de forældre, der 

rammes af de nedsatte ydelser og fattigdom, ofte ikke har 

ressourcerne og/eller kvalifikationerne til at komme i ar-

bejde, eller at der pt. ikke er et relevant arbejdsmarked for 

dem.

Så selvfølgelig skal vi sikre fællesskabet og støtte hinan-

den i svære situationer. Men at undgå at voksne og børn le-

ver i fattigdom er og bliver en politisk opgave - og pligt. Og 

her kunne borgmesteren og hans parti jo gå forrest og give 

en garanti for, at de vil arbejde for at fjerne disse ”fattig-

domsydelser” – det vil nemlig være gode og velmenende ord 

og budskaber i mine ører. S

Budskaber om fællesskab i en kold tid

MADS BILSTRUP, FORMAND, DS REGION NORD

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

6.-7. februar, Vejle

TR- og AMiR-uddannelse: TR og  

AMiR i samspil.

8. februar, Odense

Faggruppen Børn, unge og familier 

holder temadag.

26. februar, Fredericia

27. februar, Roskilde

AMiR-temadag: Bevar det gode  

kollegaskab, også når (sam-)arbejdet 

er under pres.

1.-2. marts, Nyborg

Sygehusfaggruppen holder  

Landsseminar 2018.

12.-14. marts, Vejle

TR-uddannelse: TR og medlem.

13.-14. marts, Nyborg

TR-uddannelse: TR lederskab,  

coaching og netværk modul 2

15. marts, Vejle

Faggruppen Handicap:  

Konference 2018.

20.-22. marts, Vejle

TR-uddannelse: TR forhandler.

23.-25. april, Vejle

TR-uddannelse: TR i DS.

24.-26. april, Vejle

TR-uddannelse: Stats TR i DS.

15.-17. maj, Vejle

TR-uddannelse: TR forhandler.

22.-24. maj, Vejle

TR-uddannelse: TR og medlem.

29.-30. maj, Vejle

FTR-seminar. Fællestillidsrepræsen-

tanter har en nøglerolle, når det  

gælder om at få maksimal indflydelse 

på arbejdspladsen.

23.-24. november, Aarhus

DS’ Repræsentantskabsmøde



Få mere kvalitet i sagsbehandlingen 
på det specialiserede børneområde

Her får du chancen for at blive klogere på hvordan:

KONSULENTVIRKSOMHED

Se programmet og tilmeld dig på: 

tilmeld.kl.dk/myndighedmedmomentum

Den 23. januar 2018 slår KL’s Konsulentvirksomhed dørene op til konferencen 

”Myndighed med Momentum - Kvalitet og virkning i sagsbehandlingen på det 
specialiserede børneområde”. 

I sikrer en fornuftig sags-

fordeling, god systematik 

og sammenhæng i myn-

dighedsarbejdet

I opnår en fælles faglig praksis 

og fokuseret tilgang i sagsarbej-

det blandt sagsbehandlerne i 

jeres teams 

Data kan bruges til 

at skabe flow i jeres 

myndighedssags-

behandling

Konferencen 
foregår 

den 23. januar 2018 
i KL-Huset 

i København

LØSN I NGSFOK USER ET TERAPI  & U DDAN N ELSE

Leading from
one step behind
LØSNINGSFOKUSERET, SYSTEMISK UDDANNELSE   

En engagerende og ressourceorienteret tilgang til 
problemløsning, som øger dit fokus på dine egne 
og dine klienters kompetencer og som giver dig 
værktøjer til:

  arbejde med børn, voksne og familier
  grupperådgivning og teambuilding
  rådgivning i forbindelse med kriser og tab
  projektudvikling
  arbejde med egne faglige og personlige mål

133 timers undervisning, supervision og seminarer.
For rådgivere inden for familiebehandling, revalidering,
misbrugsbehandling, sundhedsarbejde…
Uddannelsen starter København d. 19.01.2009

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

Uddannelsen starter d. 20 2013

arbejde med forandringsprocesser 

samarbejde med voksne, familier, børn og unge

arbejde med udsatte børn og deres familie

løbende evaluering af effekten af samarbejdet

projektledelse og –udvikling

Uddannelsen starter d. 12. 201

LØSNINGSFOKUSERET TERAPI & UDDANNELSE

23 83 75 57

• arbejde med forandringsprocesser 
• samarbejde med voksne, familier, børn og unge
• arbejde med udsatte børn og deres familie
• løbende evaluering af effekten af samarbejdet
• projektledelse og –udvikling

SEMINAR MED  
YASMIN AJMAL 

 
København d. 31. maj - 1. juni 2018

LØSNINGER 
MED BØRN  
OG UNGE

Frem for at fokusere på hele familiens 
integrationsproces, tilbyder vi

 skræddersyede løsninger på komplekse 
opgaver i arbejdet med flygtninge- og 
indvandrere, med fokus på det enkelte 

barns trivsel og udvikling.
 

Tydelighed - Nysgerrighed - Målrettethed

integrationVi vender

på hovedet

sivitas www.sivitas.dk
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DS 
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Seniorsektionen: 
Mandag i Valby
29. januar mødes vi kl. 10 i Hotel Fy og Bi på Val-
by Langgade 62. Mens vi nyder kaffen fortæller 
ledende socialrådgiver Nadia Buchard og social-
rådgiver Camilla Beyer-Nielsen om Sclerose-
foreningen. Kl. 12 spiser vi frokost, og bagefter 
fortsætter vi til Nordisk Film, hvor vi skal på rund-
visningen ”Den danske Filmskat”. 
Læs mere på  
socialraadgiverne.dk/kalender.

Døgninstitutioner 
og opholdssteder
Faggruppen Socialrådgivere på Døgninstitutioner 
og opholdssteder holder kursus 14.-15. marts på 
Fredericia Vandrerhjem. På programmet er fagli-
ge oplæg om
•  Forældresamarbejde, Børn og Unge  

Center Vejle Fjord
•  Selvkontrol og konflikthåndtering,  

Rune Kappel
•  Gennemgang af juraen på området,  

Bente Adolphsen
Og 14. marts kl. kl.17.45-19.15 er der generalfor-
samling. Her vil Mette Grostøl fra DS deltage og 
fortælle om seneste nyt.
Se mere på vores facebookside: Faggruppen af 
Socialrådgivere På Døgninstitution Og Opholds-
steder eller på socialraadgiverne.dk/kalender, 
hvor du kan tilmelde dig senest 29. januar.

Få presseklip i indbakken
Hold dig ajour på det sociale område. Som medlem af Dansk Socialrådgiverfor-
ening kan du gratis abonnere på Dagens’nb og få presseklip fra den sociale ver-
den - du får resumeer fra dagens aviser i din indbakke alle hverdage.

Tilmeld dig på medlem.socialraadgiverne.dk - log på med dit login til med-
lemssystemet, vælg MIT MEDLEMSKAB – Personlige oplysninger – scrol ned til 
Egne felter - klik ud for “ja tak” - og klik på Gem.

Karrieretelefonen

Har du brug for hjælp til personlig afklaring  
og udvikling af dit jobforløb som socialrådgiver? 

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

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

Læs mere på  
socialraadgiverne.dk/karrieretelefon.

Region Øst:
TR-temadag 
om OK18
TR i kommuner og regio-
ner indkaldes til møde 7. 
marts med detaljeret gen-
nemgang og diskussion af 
OK18-forhandlingsresulta-
tet – hvad har vi fået igen-
nem af forbedringer, hvil-
ke kameler har vi slugt og 
hvad har vi afværget af for-
ringelser? Herefter er det 
tanken, at I skal diskutere 
resultatet i klubberne, in-
den urafstemningen om re-
sultatet - den forventes at 
løbe de sidste 2-3 uger af 
marts. 
     DS’ formand, Majbrit Ber-
lau, vil deltage i mødet.
Mødet holdes kl. 9.30-
12.30. 
Læs mere og tilmeld dig  
senest på 4. februar på  
socialraadgiverne.dk/ 
kalender.

Kari Killén  
– Omsorgssvigt  
er alles ansvar
Vi har været så heldige at få Kari Killén 
til at holde kursus for os i Børn og Un-
ge-faggruppen – medlemmer af andre 
faggrupper er også velkomne.
     Kari Killén anses for at være en af 
Nordens absolut førende eksperter i 
forhold til tilknytnings- og omsorgs-
svigtede børn – både på det forsk-
ningsmæssige og teoretiske niveau og 
i lige så høj grad i forhold til det indivi-
duelle møde med barnet.
Det sker 8. februar i Odense.  
Læs mere og tilmeld dig senest  
31. januar på  
socialraadgiverne.dk/kalender.

Børn og Unge: 
Generalforsamling
Faggruppen Børn og Unge indkalder til 
generalforsamling 8. februar kl. 15-16 
på Fabrikken, Lumbyvej 17F i Odense.
Dagsorden ifølge lovene. 
Læs mere på  
socialraadgiverne.dk/kalender

Husk at opdatere dine medlemsoplysninger
DS har brug for dine oplysninger. Og du har brug for, at DS har dine korrekte op-
lysninger, så du kan få de rette tilbud og informationer – og ikke mindst, så du 
kan stemme om OK18. 

DS får ikke automatisk oplysninger om din e-mail, dit telefonnummer, hvor 
du arbejder, om du er ledig eller andet. Vi kan kun få dem fra dig, så det er vig-
tigt, at du løbende ajourfører dine oplysninger i vores selvbetjening - Dit DS - på 
medlem.socialraadgiverne.dk

Hvis du har brug for hjælp til Selvbetjeningssystemet kan du sende en mail til 
medlem@socialraaadgiverne.dk eller kontakte medlemssystemet mellem  
kl. 9-12 på 3338 6176.

Seniorer 
i Øst
6. februar mødes se-
niorer til frokost kl 12-
14 på restaurant Karla, 
Dantes Plads 1 i Kø-
benhavn (tæt på Ho-
vedbanegården.) Der 
vil være en fra arran-
gementsgruppen til 
stede. 
Der er ingen tilmel-
ding. Frokost og 
drikkevarer er for  
egen regning. 

Karrieretelefonen
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Telefonerne er åbne 
mandag-fredag kl. 9-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Den dag jeg holdt op med at være et menneske

klu
m

m
e

tanker fra praksis 

Inden for vores fag snakker vi meget om, at bor-

geren ikke må umyndiggøres. Vi skal sør-

ge for, at borgeren bliver hørt og inddraget 

– opnår ejerskab, til sin sag, til projektet, til 

sit liv. Jeg synes, at dette er det vigtigste ved 

vores fag, overhovedet. 

Den her klumme handler ikke om det vig-

tigste. Den handler om noget andet vigtigt. 

Vi kan jo kalde det for det næst-vigtigste i 

vores fag - sådan kan det i hvert fald godt fø-

les – det er den umenneskeliggørelse, vi som 

myndighedssocialrådgivere nogle gange op-

lever.

For ikke længe siden skrev en skolele-

der til mig, om der snart skete noget i en be-

stemt drengs sag, for det var helt galt, og så 

fulgte en række skarpe superlativer. Der var 

sandt nok tale om en dreng med store ud-

fordringer, og jeg var godt klar over, at sko-

len var presset. Mailen undrede mig dog. Jeg 

havde og har et rigtig godt og tæt samarbej-

de med AKT-læreren på skolen, og hun hav-

de ikke informeret mig om, at der var sket 

nogen dramatisk ændring omkring drengen. 

Jeg skyndte mig at ringe til skolelederen for 

at høre nærmere – helt sikker på, at der var 

sket en eller anden konkret hændelse. Det 

var der nu ikke. Faktisk havde hun ikke noget nyt at for-

tælle om drengen. Men hun havde talt med AKT-lære-

ren. Og AKT-læreren var kommet til at sige, at det gik 

nogenlunde med drengen, ja faktisk var der nogle ret po-

sitive ting. Men det værste var, at AKT-læreren var kom-

met til at sige til skolelederen, at hun havde fortalt dette 

til mig. Det var derfor, at skolelederen havde kastet sig 

over tastaturet. For som hun sagde til mig i telefonen: 

”Man må jo aldrig sige til kommunen, at det går godt. Så 

fjerner de jo støtten”. 

Da jeg lagde røret på, havde jeg sådan en underlig 

fornemmelse af, at jeg var blevet ham kommune-Hen-

rik. Ham der repræsenterer det der rigide betonsystem, 

og som man endelig ikke må tale til som sådan et rigtigt 

menneske. 

Samme følelse har jeg nogle gange, når jeg har holdt 

handleplansmøde. Der kan ofte være 8-10 andre perso-

ner tilstede. Sidste punkt på dagsordenen er ”Hvordan 

var det at være til møde i dag?” Her kører vi så en run-

de, og det er en fantastisk følelse, når et svært møde er 

endt med, at mødedeltagerne fortæller, at de har haft en 

god oplevelse. Når vi så er nået hele vejen rundt, og bol-

den er tilbage hos mig, så rejser folk sig som regel op 

og siger farvel og går, uden jeg får sagt noget. Så sidder 

jeg så der tilbage og er ham den grå kommune-gut. Ham 

som ingen interesserer sig for, hvordan han har oplevet 

mødet. Det er en underlig fornemmelse! 

TEKST HENRIK CHRISTENSEN
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Godt nytår. Vi er netop trådt ind i 2018, og jeg 

håber, at I alle har nydt en velfortjent juleferie. 

2018 startede som altid med statsministerens nytårstale, som i år slog fast, at 

det (åbenbart) går så godt, at der er råd til både bedre velfærd og skattelettelser. 

Nuvel. Det regnestykke kan jeg ikke helt få til at gå op, men der er ikke tvivl 

om, at det går godt for dansk økonomi. Derfor går jeg optimistisk ind i det nye 

år, hvor særligt første halvår kommer til at stå i OK18’s tegn, for det må betyde, 

at der også er råd til bedre lønninger til de offentligt ansatte. 

I det politiske landskab er der også bred retorisk enighed om, at vi skal vær-

ne om velfærdsstaten som en løftestang for samfundets mest udsatte. Men vi må 

konstatere, at der er grund til bekymring for udviklingen i øjeblikket. Der er 

store udfordringer, for eksempel med ledige, der er for længe på kontanthjælp, 

og mange flere børnefamilier, som lever i fattigdom. 

Når vi ser, at det går den forkerte vej, skal vi som faggruppe kæmpe 

imod med vores unikke socialfaglige indsigt og argumenter. 

Det sociale arbejde er grundstenen i velfærdssamfundet. Det viser vi 

som faggruppe dagligt, og det har vi gjort gennem årtier. Flere forsø-

ger at tegne et billede af, at pengene til sociale indsatser bruges i blinde, 

men vi har historien på vores side, når vi siger, at det betaler sig at inve-

stere i sociale indsatser – både for den enkelte og for hele samfundet.  

Hvis vi eksempelvis kigger seks årtier tilbage, levede enlige mødre stigmatiseret 

på kanten af samfundet. Sådan er det ikke længere. Ved en massiv social indsats 

lykkedes det at nedbryde barriererne for de enlige mødre – ikke mindst ved op-

findelsen af uddannelsesrevalidering, som desværre bliver brugt mindre nu.  

De faggrupper, som dagligt arbejder for at omsætte de flotte ord om en solida-

risk velfærdsstat til mærkbar virkelighed for de mest udsatte borgere, skal til-

bydes et ordentligt arbejdsmiljø. Det er en kerneopgave for vores faglige fælles-

skab i DS at sikre en fornuftig balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Og det er 

en kamp, som vi vil fortsætte i 2018 - nu har vi jo også fået Dronningens ord for, 

at der skal være tid til at gøre noget ”unyttigt” ved siden af arbejdet.

Udviklingen viser, at der mere end nogensinde er brug for os som fag-

gruppe. Men vores rammer og vilkår skal være i orden, for vi har ret til 

et arbejdsmiljø med arbejdsglæde, hvor vi ikke bliver nedslidte - deri-

gennem kan vi sikre kvaliteten i det kontinuerlige sociale arbejde. Så 

i OK18’s tegn vil jeg slutte af med en stærk opfordring til, at I bliver 

ved med at blande jer i debatten om jeres løn- og arbejdsforhold både 

på og uden for arbejdspladsen. Tak for jeres store indsats i 2017!

Opsvinget skal løfte  
det sociale arbejde
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