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”Det er værdifuldt at bringe dem sammen 
og lade dem dele deres erfaringer og 
oplevelser med social udsathed”
Det giver god mening at skabe fællesskaber, hvor mennesker, der har erfaring med at være 
udsatte og sårbare, kan hjælpe og støtte hinanden. Men der er også udfordringer, viser et 
inspirationshæfte fra VIVE. Maya C. Flensborg Jensen er en af forfatterne.

Grundtanken er, at ligesindede indgår i et fælleskab ud fra egne be-
hov og ønsker – og så kan det ellers forstås meget bredt. Det kan 
være mennesker med levede erfaringer med misbrug, psykisk sår-
barhed og så videre. Peer-to-peermøder kan være to personer, det 
kan være større fællesskaber, det kan være en-vejs, to-vejs, meget 
uformelt, meget formaliseret, ad hoc, længerevarende, personlige 
møder eller digitale møder. 

Der har i mange år hersket en idé om, at mennesker med erfaringer 
fra socialt udsathed måske ikke har så mange ressourcer. Men erfa-
ringerne viser, at der er mange ressourcer at hente. Så det er værdi-
fuldt at bringe dem sammen og lade dem dele deres levede erfarin-
ger og oplevelser med social udsathed. Den ligesindethed, det giver, 
er jo anderledes end den, der eksisterer mellem fagpersoner og den 
socialt udsatte. Hvis man kobler to, der for eksempel er på forskel-
lige stadier i et recovery-forløb, kan det give håb om, at det kan lade 
sig gøre eksempelvis at komme ud af et misbrug. 

Nogle steder skaber det kæmpe værdi og udbytte for deltagerne. I 
andre projekter oplever deltagerne ikke et ret stort udbytte. En af 
dem, vi snakkede med, sagde det meget fint: Det handler jo om rela-
tioner, og det er jo også rigtig svært at finde et godt match gennem 
dating. På samme måde er udbyttet af peer-to-peer afhængigt af, at 
man formår at skabe et godt match. 

Rekrutteringsproblemer er noget af det, der fylder mest i de projek-
ter, vi har undersøgt. For hvad kalder man fællesskaber, der ønsker 
at samle mennesker med levede erfaringer med for eksempel mis-
brug? Hvordan får man fat på de mennesker – uden at stigmatisere 
dem? Så altså: Hvordan får man solgt ideen, fundet den rigtige form 
for fællesskaber, og hvordan matcher vi deltagerne? Det er nogle af 
hovedudfordringerne. 

Vi kan se, at det kræver en projektleder, der er en ildsjæl, og som er 
i stand til at udvikle projekterne løbende for eksempel ved at gen-
tænke form og rekruttering. Man skal være meget åben, tålmodig og 
vedholdende. Derudover ligger der store potentialer i, at foreninger 
og kommuner går sammen, for kommunerne er et godt arnested for 
rekruttering. Peer-to-peer-fællesskaber kan være et godt tilbud til 
dem, der står over for udskrivelse efter længere tids behandling. 

I har evalueret 10 
projekter med peer-
to-peer fællesskaber – 
men hvad er et peer-to-
peer fællesskab mellem 
socialt udsatte?

Hvorfor skal man 
overhovedet lave peer-
to-peer fællesskaber?

I inspirationshæftet 
skriver I, at det er svært 
at pege på et entydigt 
udbytte. Hvorfor det?

Hvad er udfordringerne 
for foreningerne, der 
gerne vil etablere peer-
to-peer-fællesskaber?

Hvad er de bedste råd 
til at få et peer-to-peer 
fællesskab til at fungere?

Maya C. Flensborg Jensen, forsker hos VIVE. Medforfatter til ”Peer-to-peer-fællesskaber mellem socialt udsatte”, som kan læses på vive.dk
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”For et par år siden 
satte vi i bestyrelsen fokus 
på, hvordan vi kan højne 
sundhedssocialrådgivernes 
kompetencer og dermed 
forhåbentlig også øge vores 
arbejdsgiveres interesse for 
vores specialviden.
Vibeke Blond, formand, Fagligt Selskab 
for Sundhedssocialrådgivere, som har 
været med til at udvikle en kompetence-
givende efteruddannelse.

Illustration M
arie Priem

MIG & MIT ARBEJDE
Socialrådgiver Maia 
Madsen er glad for at 
rejse – hendes mål er at 
rejse jorden rundt som 
sin morfar.

Når ord 
forurener 
Hvad sker der, når politike-
re og medier i stigende grad 
generaliserer og taler ned-
sættende om flygtninge og 
indvandrere med især mus-
limsk baggrund? Og når po-
litikere beslutter at ændre 
integrationsydelse til hjem-
sendelsesydelse? Hvad gør 
det ved borgerne – og de so-
cialrådgivere, som arbejder 
med integration?

12

3  SOCIALRÅDGIVEREN  04  2019

SOC_04_2019_AO.indd   3 26/03/2019   22.19



TEKST LÆRKE ØLAND FREDERIKSEN

et kan blive endnu sværere for øko-
nomisk trængte borgere at flyt-
te til en bedre eller billigere bo-
lig, hvis regeringen gennemfører 

forslaget om, at ens hjemkommune ikke 
længere kan give flyttehjælp, hvis man 
flytter til en anden kommune.

Forslaget skal gøre op med problemer-
ne med social eksport, hvor en kommune 
giver økonomisk støtte til, at socialt ud-
satte borgere kan flytte til en anden kom-
mune. Det problem er der også grund til 
at gøre noget ved, men regeringens for-
slag er ikke en god måde at løse det på, 
understreger Dansk Socialrådgiverfor-
ening (DS) i sit høringssvar til forslag til 
lov om enklere og skærpede sanktioner 
og styrket kontrol med snyd og færre fejl-
udbetalinger.

- Mange borgere har ikke råd til at sid-
de i deres nuværende bolig, og de kigger 
sig derfor om efter en billigere bolig. Hvis 
Lolland Kommune – eller andre kommu-
ner – så siger nej tak til at modtage dem 
og hjælpe med flyttehjælp, så risikerer vi, 
at de ikke kan betale deres husleje og bli-
ver sat ud, siger Mads Bilstrup, Dansk 
Socialrådgiverforenings formand.

Han mener, at forslaget lader de bor-
gere i stikken, som hverken vil kunne få 
hjælp af deres hjemkommune eller tilflyt-
terkommunen.

I DS’ høringssvar står der blandt an-
det: 

”Det kan få betydning for de borgere, 
som skal flytte væk fra et dårligt miljø, 
eller dem, som har behov for fx at komme 
væk fra en stalker. Tilflytterkommunen 
kender ikke borgeren og sagens historik, 
så det vil være sværere for dem at lave 
vurderingen af, om borgeren er berettiget 
til flyttehjælp”.

Hårdere sanktioner
Forslaget om flyttehjælp kommer som en 
del af regeringens sanktionsudspil, som 
skal forenkle sanktionerne over for ledi-
ge, som ikke står til rådighed for arbejds-

DS: Nye regler om flyttehjælp lader borgerne 
i stikken
Dansk Socialrådgiverforening er kritisk over for, at regeringen som en del af sanktionsudspillet vil forhindre 
kommuner i at give flyttehjælp, hvis borgeren flytter til en anden kommune. DS kritiserer også de hårdere 
sanktioner over for ledige, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. 

markedet. I høringssvaret kritiserer DS, at regeringen lægger 
op til at forhøje satserne for sanktionerne, hvilket for nogle vil 
komme til at betyde markant hårdere sanktioner med risiko 
for at miste sin bolig.

Til gengæld fremhæves det i høringssvaret, at det er posi-
tivt, at regeringen lægger op til at skrive ind i lovgivningen, 
at det skal sikres, at borgeren har forstået sine rettigheder og 
pligter, og at sanktioner kun skal bruges, hvis de vurderes at 
fremme borgerens rådighed og bringe borgeren tættere på ar-
bejdsmarkedet. Omvendt skal der ikke gives sanktioner, hvis 
det vurderes, at borgeres adfærd ikke er et udtryk for manglen-
de vilje til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og der skal 
tages særligt hensyn til aktivitetsparate borgere. S

Læs hele høringssvaret på www.socialraadgiverne.dk/fagogdebat/hoeringssvar
Læs også juraspalten ”Skærpede sanktioner og styrket kontrol på kontanthjælps-
området” på side 29.

”Hvis Lolland Kommune – eller 
andre kommuner – siger nej tak til 

at modtage borgere og hjælpe med 
flyttehjælp, så risikerer vi, at de ikke kan betale 
deres husleje og bliver sat ud.
Mads Bilstrup, formand, Dansk Socialrådgiverforening

D
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Uddan dig  
til coach

ucsyd.dk/videreuddannelse

Hos UC SYD får du en unik coach- 
uddannelse med en integrativ tilgang 
til virkeligheden, hvor du kombinerer 
teoretisk fordybelse, træning af færdig- 
heder og refleksion med undervisning, 
øvelser og feedback. Så du kan udvikle 
din egen coachingstil og praksis.
 
Læs mere om coachuddannelsen,  
certificering og tilmeld dig modul 1  
senest 17. juni 2019 på  
ucsyd.dk/coach

Autenticitet, samskabende dialog, empowerment og kreativitet  
– det er kvalitetsværdierne i UC SYD’s coachuddannelse

?
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ndførelsen af starthjælp til-
bage i 2002 fik flere flygtnin-
ge hurtigere i arbejde. Men på 
trods af den hurtigere beskæf-
tigelse, har starthjælpen in-

gen effekt på beskæftigelsen på 
den lange bane. Til gengæld har 
starthjælpen en række utilsigte-
de konsekvenser, som skader in-
tegrationen. Det konkluderer en 
ny analyse fra Rockwool Fondens 
Forskningsenhed.

Forskerne bag rapporten har 
sammenlignet flygtninge, der fik 
opholdstilladelse i Danmark før 
og efter starthjælpen blev ind-
ført i 2002. De to grupper modtog 
henholdsvis kontanthjælp og den 
væsentligt lavere starthjælp, som 
minder om integrationsydelsen. 

Målet var, at ydelsen, som 
sænkede ydelsesniveauet med 35 
til 40 procent, skulle få flere i job 
hurtigere. Det lykkedes også - på 
kort sigt. Efter et til to år finder 
flere flygtninge med starthjælp 
som sikkerhedsnet et job i for-
hold til flygtninge med kontant-
hjælp som sikkerhedsnet. Men 
forskellen udlignes over tid, og 
efter 9 til 10 år er der ingen for-
skel på jobeffekten mellem de to 
grupper. For begge grupper gæl-
der det, at 34 procent er i job. (Se 
figuren nederst på siden).

Til sammenligning ligger be-
skæftigelsen for danskere i almin-
delighed på over 70 procent.

DS: Uværdig behandling
Da de fleste flygtninge stadig 
stod uden job efter at starthjæl-
pen blev indført, var den direk-
te konsekvens af de lavere ydel-
ser, at flygtninge gik fra at være 
en gruppe med lave indkomster 
til at være blandt de fattigste i 
Danmark

Ny analyse: Fattigdom skader integrationen
De meget lave ydelser skader integrationen og får ikke flygtninge i job på længere sigt. Det fastslår en ny 
analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed – som peger på, at starthjælp gør flygtninge til Danmarks 
fattigste. Som en af flere utilsigtede konsekvenser af den lave ydelse mistede kvinderne det økonomiske 
incitament til at deltage i integrationsindsatsen. Færre børn kom i daginstitution – og klarer sig også 
dårligere i skolen.

- Rapporten bekræfter, hvad socialrådgiverne har sagt længe, 
nemlig at arbejdet med at integrere udlændinge i Danmark lider, når 
man gør dem fattige, siger Mads Bilstrup, formand for Dansk Social-
rådgiverforening med henvisning til, at analysen viser, at:

- Børnene klarer sig dårligere i skolen, færre går i daginstituti-
on og færre kvinder deltager i integrationsprojekter. Samtidig tyer 
markant flere til kriminalitet for at kunne betale deres regninger. Så 
man kan sige, at den fattigdomsskabende starthjælp er indført til in-
gen verdens nytte. Det er både en uværdig behandling af de menne-
sker, der kommer til Danmark på flugt, og dyrt for hele samfundet, 
siger Mads Bilstrup. S

I

Kilde: Rockwool Fondens egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik. 
Note: Figuren omhandler voksne i alderen 18-55 år på tidspunktet for opholdstilladelsen i 2002. 

Ingen beskæftigelseseffekt på lang sigt
Figuren viser beskæftigelse for flygtninge flygtninge med opholdstilladelse umiddelbart 
før og efter indførelsen af starthjælp. Efter 1-2 år finder flere flygtninge med starthjælp 
som socialt sikkerhedsnet et job set i forhold til flygtninge med kontanthjælp som sikker-
hedsnet. Den forskel udlignes dog over tid, og på lang sigt er tilknytningen til arbejdsmar-
kedet ens for de to grupper.
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Albatros Supervision · Klosterport 4R · 8000 Aarhus C · Tlf.: +45 8618 5755  
Email: info@albatros-supervision.dk · www.albatros-supervision.dk

Struktureret faglig samtale om opgaveløsningen. Fordybelse, nærvær og venlig interesse.  
Fokus på at løse og rumme opgaver og udfordringer inden for jeres rammer og vilkår.  
Undersøgelse af nye handlemuligheder. Mulighed for at inddrage ledelse i samtalerne.

STYRKENDE SUPERVISION
PROFESSIONELLE SAMTALER
Supervisionssamtaler er intensive opgave- og arbejds-
orienterede samtaler. Det er styret dialog der højner 
samarbejdet, kommunikationen og koordinationen. 
Supervisionerne kan være individuelle, med en lille 
gruppe – eller med storgrupper helt op til 15-20 
personer. Et tæt samarbejde og en lang periode med 
samme supervisor giver kontinuitet og nærhed.  
Supervision kan holde jer i fagligt i live i en presset 
hverdag. Vi har virkelig god erfaring med supervision  
i det der svarer til 3 timer hver anden måned.  
12 personer kan blive top-professionelt superviseret 
for 3000 kr. pr person om året.

KOMPETENCEGIVENDE  
SUPERVISORUDDANNELSE
Bliv uddannet i at lede professionelle samtaler.  
En kompetencegivende supervisoruddannelse giver 
dig viden, værktøjer, træning og styrker dine kom-
munikative evner. Uddannelsen gør dig til kompe-
tent og tryg supervisor. Kompetencerne kan du få 
 glæde af i mange sammenhænge: mødeledelse, 
MUS, teammøder, samtaler med borgere og pårø-
rende, personalemøder og meget andet. Uddannel-
sen omfatter 18 dage fordelt over et år. Den giver 10 
ECTS point/ diplom i pædagogik – og er momsfritaget. 
Uddannelen koster 49.800 – og du kan få tilskud fra 
kompetence fonden på op til 25.000 om året.

Socialrådgivere – og medlemmer af fx BUPL, DS og SL - kan få tilskud på op til 25.000 til deres 
kompetencegivende efteruddannelse fra den kommunale kompetencefond.

OBS!

SUPERVISION FOR ALVOR  
– hold jer fagligt i live i en travlt presset hverdag 
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ver tredje socialrådgiver er stresset, og hver 
femte socialrådgiver oplever, at de ikke kan 
levere kvalitet i arbejdet. På mange punkter 
er socialrådgivernes psykiske arbejdsmil-
jø væsentligt dårligere end lønmodtagernes 

arbejdsmiljø generelt. Derfor vedtog Dansk Socialrådgi-
verforenings højeste myndighed, Repræsentant-
skabet, på sit møde i november 2018, at 
arbejdet med socialrådgivernes arbejds-
miljø skal have allerhøjeste prioritet de 
næste to år.

Men hvad kan og skal Dansk Social-
rådgiverforening konkret gøre for at for-
bedre socialrådgivernes arbejdsmiljø? 
Det er Dansk Socialrådgiverforening ho-
vedbestyrelse i gang med at finde ud af, 
og første skridt på vejen er, at hovedbe-
styrelsen nu har vedtaget to overordne-
de formål med arbejdsmiljøindsatsen og 
seks delmål.

– Det er afgørende for hovedbesty-
relsen, at vi prioriterer indsatsen på 
en måde, så den bliver meningsfuld, får 
gennemslagskraft og kan mærkes på ar-
bejdspladserne. Det er dog ikke helt li-
getil, da problemerne er massive og ikke 
kan løses med et fingerknips, derfor har 
vi været i tænkeboks om, hvilke kon-
krete mål vi skal sætte for DS’ indsats 
på arbejdsmiljøområdet, siger næstfor-
mand Ditte Brøndum, der er politisk an-
svarlig for området.

Mindre arbejdspres
Overordnet set er formålet med arbejdsmiljøindsatsen, at 
socialrådgivernes arbejdspres skal nedbringes, og at det 
faglige handlerum skal styrkes.

– Dansk Socialrådgiverforening vil gøre alt for, at ingen 
skal sidde alene med et dårligt arbejdsmiljø, at alle får 
redskaber til at kunne gøre noget ved problemerne, og at 
der politisk arbejdes for, at socialrådgiverne kan få lov at 
udfolde deres faglighed, siger Ditte Brøndum.

Styrket handlekraft
Blandt andet skal arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsre-
præsentanter rustes til at sætte spot på arbejdsmiljøpro-
blemerne, inden de vokser sig store, og ledernes mulighed 
for at få og skabe et godt arbejdsmiljø skal styrkes.

DS’ hovedbestyrelse har vedtaget mål for 
socialrådgivernes arbejdsmiljø
- Det er afgørende for hovedbestyrelsen, at indsatsen prioriteres, så den får gennemslagskraft og kan 
mærkes ude på arbejdspladserne. Nu er det op til os alle sammen i fællesskab at arbejde hen imod 
målene, lyder det fra næstformand Ditte Brøndum, efter at hovedbestyrelsen på sit seneste møde 
vedtog en række mål for socialrådgivernes arbejdsmiljø.

H
”Dansk 
Socialrådgi-

verforening vil 
gøre alt for, at ingen 

skal sidde alene med et 
dårligt arbejdsmiljø, at alle får 
redskaber til at kunne gøre 
noget ved problemerne, og 
at der politisk arbejdes for, at 
socialrådgiverne kan få lov at 
udfolde deres faglighed.
Ditte Brøndum, næstformand

– Men der er brug for, at alle hjælper til og tager 
ansvar. Vi politikere og ansatte i DS ville gerne kunne 
trylle problemerne væk for medlemmerne, men kun 
hvis vi handler sammen, kan vi gøre noget ved proble-
merne, siger Ditte Brøndum og understreger, at det 
er afgørende, at der sættes fokus på, hvordan handle-
kraften ude på arbejdspladserne styrkes.

Ud over de to over-
ordnede formål med at 
styrke socialrådgivernes 
faglige handlerum og ned-
bringe socialrådgivernes 
arbejdspres har DS’ ho-
vedbestyrelse vedtaget 
seks mål, som skal kon-
kretiseres yderligere. 

Ditte Brøndum opfor-
drer til, at medlemmer-
ne på alle arbejdspladser 
sammen med deres ar-
bejdsmiljørepræsentant 
og tillidsrepræsentant 
drøfter målene og disku-
terer, hvilke af dem det 
især giver mening at ar-
bejde med i klubben og 
på den enkelte arbejds-
plads.

Næste skridt er, at 
Dansk Socialrådgiverfor-
enings forretningsudvalg 
– formand, næstformand 
og de tre regionsformænd 

– fastlægger en strategi, som prioriterer, hvilke ar-
bejdsmiljøindsatser, der først skal sættes i gang. S

Hvis I har spørgsmål eller input i forbindelse med 
drøftelsen af de seks mål på arbejdspladsen, er I vel-
komne til at kontakte jeres lokale regionsformand el-
ler DS' formand eller næstformand. 

Find kontaktoplysninger på socialraadgiverne.dk/kontakt
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Flere faglige succeser
1. MÅL: Flere arbejdspladser skal ud-
vikle organiseringen af det sociale ar-
bejde, herunder arbejdsmiljøet og 
fagligheden, med afsæt i investerings-
tilgangen.

Socialrådgivernes arbejde skal orga-
niseres på en måde, der understøtter 
sammenhængen imellem socialråd-
givernes faglighed, mulighederne for 
faglige succeser, det gode arbejdsmiljø 
og kvaliteten i opgaveløsningen.

Mere fælles faglig  
refleksion
2. MÅL: Flere arbejdspladser skal an-
vende metoder til fælles faglig reflek-
sion og nye samarbejdsformer for at 
modvirke, at socialrådgiverne sidder 
alene med deres opgaver.

Socialrådgiverne skal kunne drøf-
te og udvikle deres fælles faglige ind-
sats med kolleger og deres ledelse, så-
dan at samarbejdet om kerneopgaven 
styrkes og den faglige kvalitet sikres.

Mere efteruddannelse
3. MÅL: Medlemmernes mulighed for 
at deltage i kompetenceudvikling og ef-
ter/videreuddannelse skal øges.

Socialrådgivernes faglige niveau, viden 
og kompetencer skal være højt, og der-
for skal den formelle efter/videreud-
dannelse prioriteres, så socialrådgive-
re ikke oplever – som mange gør i dag 
– at det er svært at få bevilget og afsat 
tid til efteruddannelse.

Mindre arbejdspres  
og stress
4. MÅL: DS-klubber skal arbejde med 
at få og realisere ideer til at nedbringe 
arbejdspres og stress.

Socialrådgivernes arbejdspres og 
stress skal nedbringes, sådan at syg-
dom på grund af det psykiske arbejds-
miljø undgås, og at der kan blive mere 
tid til det borgerrettede arbejde.

Mere trivsel og kollegaskab
5. MÅL: DS-klubber skal arbejde med 
at få og realisere ideer til at styrke trivs-
len, kollegialiteten og hjælpsomheden.

Når den sociale støtte på arbejdsplad-
sen svigter, så er risikoen for stress 
større. Derfor skal socialrådgivernes 
trivsel styrkes, blandt andet ved at 
støtte det kollegiale fællesskab, for-
bedre modtagelsen af nye kolleger og 
gennem opmærksomhed på vigtighe-
den af gensidig anerkendelse.

Bedre fastholdelse af syge
6. MÅL: DS skal arbejde for, at medlem-
mer, der er blevet syge på grund af ar-
bejdsmiljøet, i højere grad fastholdes 
på arbejdspladsen/arbejdsmarkedet.

Mange medlemmer er i risiko for at 
blive afskediget, hvis de har langva-
rigt sygefravær, derfor er det vigtigt 
at tænke fastholdelse gennem akti-
ve sygdomsforebyggende indsatser på 
arbejdspladserne.

Læs mere på  
socialraadgiverne.dk/stress
z  På Dansk Socialrådgiverforenings 

hjemmeside www.socialraadgiver-
ne.dk/stress kan I finde gode råd 
om stressforebyggelse i fællesskab, 
stress håndtering og stresspolitik. Søg 
også efter tips om introduktion af ny-
ansatte, kompetenceudvikling, efter-
uddannelse, supervision og vejleden-
de sagstal.

z  Læs rapporten om socialrådgivernes 
psykiske arbejdsmiljø lavet af COWI 
for Dansk Socialrådgiverforening på 
socialraadgiverne.dk/publikationer

6 mål for mere fag- og arbejdsglæde
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Brøndby
Efter dalende deltagelse i mødregrupper og  
stigende ønske fra fædre om at blive involveret, 
lancerer Brøndby Kommune nu et kort forløb i 
familiegrupper til førstegangsfødende.

Odense
Erfaringer med at læsegrupper i private 
hjem modvirker ensomhed hos ældre bor-
gere, der sjældent kommer ud, betyder, at 
Odense Kommune og Læseforeningen star-
ter åbne læsegrupper for ældre.

København
Kommunens såkaldte 
RPA-platform har vun-
det en af årets digitali-
seringspriser – Imple-
menteringsprisen – på 
konferencen Offentlig 
Digitalisering 2019.

DANMARK KORT

Silkeborg
Fremover vil Jobcenteret 
ved langtidssygemeldinger 
tidligt i forløbet holde fælles 
møde med medarbejder og 
virksomhed for at sikre kla-
re aftaler og en god dialog 
mellem alle parter.

”Samskabelse af 
velfærd - Muligheder 
og faldgruber” af Anne 
Tortzen, Hans Reitzels 
Forlag, 232 sider, 250 
kroner.

”Lærebog i forvaltnings-
ret” af Bente Hagelund, 
Hans Reitzels Forlag, 
432 sider, 400 kroner.

”Relationer - Kommu-
nikation, interaktion, 
dialog, anerkendelse 
og narrativer” af Ole 
Løw, Samfundslit-
teratur, 109 sider, 148 
kroner.

SAMSKABELSE FOR  
VIDEREKOMMENDE
Samskabelse står højt på 
dagsordenen hos offentlige 
ledere og rummer en ambiti-
on om at forny velfærdssam-
fundet gennem samarbejde 
med borgere, lokalsamfund 
og virksomheder. Denne 
bog kombinerer indsigter fra 
forskningen med cases og ind-
byder til refleksion over, hvad 
vi egentlig har gang i, når vi 
samskaber. Samtidig giver den 
konkrete anvisninger på, hvil-
ke greb der er afgørende for 
at lykkes. 

INTRO TIL FORVALT-
NINGSRET
Lærebog i forvaltningsret er 
en lettilgængelig fremstilling 
af forvaltningsretten. Den er 
opdelt i 3 dele. Den første del 
tegner et billede af det retlige 
landskab, som forvaltnings-
retten befinder sig i, anden del 
gennemgår de generelle reg-
ler, der gælder for hele den of-
fentlige sektor og tredje del 
handler om kontrol med for-
valtningen og borgernes mu-
ligheder for at klage over for-
valtningens afgørelser.

RELATIONER SOM  
KONTEKST
Relationer er en bog om rela-
tioner som kontekst for pro-
fessionsudøvelse. Den har fo-
kus på betydningen af sociale 
relationer mellem mennesker 
i almindelighed og mellem 
fagpersoner og den Anden 
i særdeleshed. Det gælder, 
hvad enten den Anden er bar-
net, eleven, patienten eller 
borgeren. De enkelte kapit-
ler kan læses hver for sig eller 
sammenhængende som fem 
perspektiver på relationer og 
professionsudøvelse.

Aalborg
Kommunen inviterede sammen med Fo-
kus Folkeoplysning virksomheder og kon-
tanthjælpsmodtagere til en middag, der gik 
ud på at skabe små deltidsjob til borgere på 
kanten af arbejdsmarkedet.

Holbæk
Kommunen har gode erfaringer med at 
sende indvandrerkvinder i sprogprak-
tik hos dagplejemødre, som lærer fra 
sig gennem rim, remser, gentagelser og 
masser af snak om dagligdags ting.

Arbejdstilsynet kan give påbud 
om krænkende handlinger 
Arbejdstilsynet har lavet en ny vejledning om, hvordan arbejdspladserne kan 
forebygge og håndtere krænkende handlinger på arbejdspladsen. Krænkende 
handlinger skal fremover forstås som en samlet betegnelse for mobning, seksuel 
chikane og andre former for krænkelser som eksempelvis sårende bemærknin-
ger, at blive råbt ad, latterliggørelse, eller hvis der tilbageholdes nødvendig infor-
mation. 

Fremover kan Arbejdstilsynet give påbud til en virksomhed, hvis der fore-
kommer krænkende handlinger, der udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og 
sundhed. Tidligere var det kun muligt for Arbejdstilsynet at skride ind, hvis der 
var tale om systematisk mobning eller seksuel chikane over længere tid. 

Krænkende handlinger kan medføre en arbejdsskade, som kan anmeldes som 
en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. 
Vejledningen kan ses på Arbejdstilsynets hjemmeside www.amid.dk 

Få styr på de nye ferieregler
De nye ferieregler træder først i kraft i september 2020, men det kan være en 
fordel allerede nu at overveje, om du skal gemme noget ferie, så du både kan 
holde sommerferie og efterårsferie næste år.

Dansk Socialrådgiverforening guider dig igennem de nye ferieregler på hjemmesiden: 
www.socialraadgiverne.dk/ferie  - hvor du også kan læse om overgangsordningen.
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I Socialrådgiveren 4/1994: Selvom Folketinget i 
1987 besluttede at styrke Kriminalforsorgen i Frihed, 
forsvandt de lovede stillinger i den blå luft. Med en 
vedholdende indsats har en gruppe socialrådgivere 
nu sikret, KIF får tilført de ressourcer, som Folketin-
get ønsker. Det konkrete resultat er, at der nu fastan-
sættes flere 
socialråd-
givere i KIF. 
Det er lyk-
kedes dem 
at fasthol-
de, at om-
kring 8 mio. 
kroner skal 
bruges til at 
styrke af-
delinger og 
pensioner. 
I alt er der 
tale om 30 
ekstra års-
værk.

DS I PRESSEN DET SKREV 
VI FOR 25 ÅR 
SIDEN

”Vi har selv aktivt været 
med til at starte debatten 
om behovet for sociale 
investeringer, fordi vi mener, 
det er vigtigt at ændre 
tankegangen om de mest 
sårbare og udsatte borgere 
i Danmark. Vi vil være med, 
fordi vi vil se ideen vokse, 
og vi vil se det ske. Hvis vi 
sætter tidligt ind med kloge 
investeringer i godt socialt 
arbejde, kan vi skabe positive 
resultater.
Mads Bilstrup, formand, DS, og Benny Andersen, 
formand, Socialpædagogerne, 11. marts på 
Altinget.dk/social i debatindlægget ”Uopfordret 
ansøgning til Løhde: Tag os med på det sociale 
område” om at komme med i det organ, der skal 
rådgive bestyrelsen i Den Sociale Investerings-
fond – hvorefter innovationsminister Sophie 
Løhde (V) inviterede de to formænd med. to ed.
Læs mere på socialraadgiverne.dk/nyheder

Stiller  
du op til 
Folketinget 
eller  
EU-valget?
Stiller du op til Folke-
tinget eller Europa-Par-
lamentet ved de kom-
mende valg? Så vil Dansk 
Socialrådgiverforening 
gerne høre fra dig, så vi 
kan lave en oversigt over 
de socialrådgivere, som 
man kan stemme på.
Skriv til redaktionen@
socialraadgiverne.dk  -   
senest den 11. april. 

Seks visioner for DS’ teknologi-
strategi
Hvad betyder digitalisering og automatisering af socialrådgivernes 
arbejdsområder? DS’ hovedbestyrelse har netop vedtaget seks visio-
ner for DS’ teknologi-strategi – herunder i en let forkortet version.
1.  Ny teknologi på velfærdsområdet har borgeren og medborgerska-

bet i centrum.
2.  Socialrådgivere benytter sig af fagligt skøn, som en del af deres fag-

lige handlerum, samtidig med udvikling af og indførelse af ny tekno-
logi.

3.  Borgerinddragelse og borgerens adgang til dialog med en fagpro-
fessionel, samt borgerens oplevelse af gennemsigtighed, retssik-
kerhed og muligheder for at appellere skal gælde, nå  ny teknologi 
inddrages ved  beslutninger om ret til velfærdsydelser.

4.  Etiske vurderinger skal være central i udvikling og ibrugtagning af 
ny teknologi, bl.a. som sikkerhed for et godt arbejdsmiljø

5.  Socialrådgiverne er inddraget i beslutningerne om, hvor ny teknolo-
gi giver mening.

6.  Digital dannelse skal indlejres i socialrådgiveruddannelsen.
Læs temaet om digitalisering i Socialrådgiveren 3/19 på socialraadgiverne.
dk/publikationer.

På under halvandet år er antallet af 
børn, der er indkvarteret i Udrejse-
center Sjælsmark, næsten fordoblet. 
I 2017 var der 65 børn – og i februar 
var tallet steget til 125. 

”Så er det 
bare vigtigt, at 
det ikke kun er 
snak, men ram-
merne følger 
med.
Charlotte Vindeløv, socialrådgiver og 
medlem af DS’ hovedbestyrelse til 
opslag på næstformand Ditte Brøndums 
Facebook-side fra KL- konference om 
helhedsorienteret socialt arbejde med 
udsatte familier.125
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- Du skal huske at stå fast på de drømme og de am-

bitioner, du havde den første dag på uddannelsen. 

For dig selv og for dit fag. Det skal du huske, når du 

fem år efter af økonomiske hensyn bliver bedt om 

at sanktionere 20 hjemløse, fordi de ikke har sva-

ret på breve sendt via e-boks. Dér skal du huske 

dig selv og stå fast på din faglighed.

»

Når ORD  
forurener

Hvad sker der, når politikere og medier 
i stigende grad generaliserer og taler 
nedsættende om flygtninge og indvandrere 
med især muslimsk baggrund?  
Og når politikere beslutter at ændre 
integrationsydelse til hjemsendelsesydelse? 
Hvad gør det ved borgerne – og de 
socialrådgivere, som arbejder med 
integration?

Vi skænker sjældent sproget større 
opmærksomhed, men det er der brug for.  
Ord i sig selv har stor betydning, for ord 
danner en følelse, man ikke helt kan vægre  
sig imod, lyder det fra sprogeksperterne  
Knud Lindholm Lau og Steen Nepper Larsen.

De advarer om et værdiskred og en 
sproglig stigmatisering af bestemte 
befolkningsgrupper, som smitter af både  
på lovgivning og rettigheder.
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vem husker ikke Fat-
tig-Carina og Dovne-
Robert, som fik mas-
ser af medieomtale for 
nogle år tilbage. Medi-
ernes reference til de 
to kontanthjælpsmod-

tagere har været med til at skabe et ge-
nerelt billede af kontanthjælpsmodtagere 
som dovne mennesker, der for alt i ver-
den ikke vil arbejde. 

Hvad sker der, når politikere og medi-
er i stigende grad generaliserer og taler 
nedsættende om flygtninge og indvandre-
re med især muslimsk baggrund? Og hvad 
sker der, når man påkalder sig ret til at 
kalde en spade for en spade – eller en ne-
ger for en neger – uden omtanke for, hvad 
sprog gør ved mennesker? 

Vi har konsulteret to eksperter, som 
er optagede af konsekvenser af sprog, og 
som mener, at ord er handlinger. En af 
dem er kommunikationsrådgiver og jour-
nalist Knud Lindholm Lau, som er aktu-
el med bogen ”Bare fordi at”, som påpe-
ger, at generaliserende og nedsættende 
vendinger er med til at stigmatisere be-
stemte befolkningsgrupper. Materialet 
til bogen har Knud Lindholm Lau sam-
let gennem mange år, og bogen fortæller 

Når ord  
forurener  
menneskers  
ligeværd

HLige inden årsskiftet fik vi med de seneste stramninger 
på udlændingeområdet to nye begreber ind i det danske 
sprog. Paradigmeskiftet i udlændingepolitikken har 
forvandlet integrationsydelse til hjemsendelsesydelse,  
og integrationsprogrammet skifter navn til 
selvforsørgelses- og hjemrejseprogram. Hvad gør  
det ved borgerne – og de socialrådgivere, som arbejder 
med integration? 

To sprogeksperter – kommunikationsrådgiver  
Knud Lindholm Lau og lektor  Steen Nepper Larsen  
– advarer om et værdiskred og en sproglig stigmatisering 
af bestemte befolkningsgrupper, som smitter af på 
lovgivning og rettigheder. De opfordrer socialrådgivere til 
at kæmpe for, at den stigmatiserende retorik ikke sniger 
sig ind i deres praksis og i behandlingen af borgerne.
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»

både om det skjulte sprog i lukkede Face-
bookgrupper og det almene sprog, som dan-
ske politikere, debattører og almindelige 
mennesker gør brug af i forhold til flygtninge 
og indvandrere.

- Sprog i sig selv er en handling. Sprog har 
konsekvenser, og sprog betyder noget. Ord 
i sig selv har stor betydning, for ord danner 
en følelse, man ikke helt kan vægre sig imod. 
Selvom ordene overvægtig, tyk og fed er en 
betegnelse for det samme, så kan alle høre, 
at den fede vejer mest.

- Samtidig er sprog som arsenik. Som be-
skrevet af den tysk-jødiske filolog Victor 
Klemperer, forfatter til værket ”LTI – Det 
Tredje Riges sprog” kan ord virke som bitte 
små doser arsenik. De sluges ubemærket, de 
synes ikke at have nogen virkning, men efter 
nogen tid viser giftens virkning sig alligevel. 
Så når medier og politikere i stigende grad 
bruger nedsættende og generaliserende ven-
dinger om flygtninge og indvandrere, så sæt-
ter det sig ikke bare i dem, det går ud over, 
men også i befolkningen generelt, fordi man 
ubemærket og ubevidst overtager sproget, 
mener Knud Lindholm Lau. 

Magt bag ord 
En anden ekspert optaget af konsekvenser af 
sprog er Steen Nepper Larsen, lektor på Ud-

dannelsesvidenskab på DPU – Danmarks insti-
tut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus 
Universitet. Og han er helt enig. Sprog er hand-
linger. 

- Nogle har den forestilling, at sprog er så-
dan noget luftigt noget – en ikke virkelig virke-
lighed, og så er der på den anden side en virke-
lig virkelighed, hvor vi bevæger kroppe, køber 
benzin og slår hegnspæle i. Men det er en for-
løjet tankegang, for ifølge alle moderne sprog-
filosoffer og sociologer; Wittgenstein, Austin, 
Searle og Jürgen Habermas så er det lige så 
virkeligt at sige noget, som at slå en hegnspæl 
i, fange en fisk eller reparere en bil, pointerer 
Steen Nepper Larsen. 

Ifølge ham er der mange typer talehandlin-
ger. De konstaterende som: ”Jeg erklærer jer 
nu for rette ægtefolk at være” – en talehand-
ling, der både ændrer folks status og retssta-
tus. De forpligtende talehandlinger som: ”Jeg 
lover at stille op til interview”. Og de regulative 
talehandlinger som: ”Nu går I ud i grupper, og 
om en halv time skal I komme med nogle fælles 
svar på de spørgsmål, jeg har formuleret”. 

- Så talehandlinger kan være absolut konkre-
te og ændre social status, magtforhold, adgang 
til rum og alt muligt andet. Samtidig står der 
tit magt bag ordene, så nedsættende tale om 
for eksempel flygtninge og indvandrere ret hur-
tigt kan blive til handlinger, fordi det betyder, 

”Ord danner en følelse, 
man ikke helt kan vægre  
sig imod. Selvom ordene 
overvægtig, tyk og fed  
er en betegnelse for det 
samme, så kan alle høre,  
at den fede vejer mest.
Knud Lindholm Lau, kommunikationsrådgiver

Foto: Søren Kuhn
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at man kommer på hjemsendelsesydelse i stedet 
for integrationsydelse, at man får færre rettighe-
der end andre borgere, bliver placeret på et særligt 
center. Så ord og sprog får implikationer, følgeslut-
ninger ind i lovgivning og folks ret til at bevæge 
sig, forklarer Steen Nepper Larsen. 

Definitionsmagt 
Inden for sprogfilosofi taler man om, at sproget har 
magt i form af definitionsmagten. 

- Når politikere eller andre via sproget navn-
giver andre mennesker som en afvigende befolk-
ningsgruppe eller nogen, der skal behandles på en 
anden måde, så har de definitionsmagten over an-
dre mennesker. Hvis du så kobler den sproglige de-
finitionsmagt til økonomisk magt og politisk magt, 
så udfolder definitionsmagten sig ikke blot i spro-
get, men i økonomi, politik, lovgivning, ydelser, ret-
tigheder eller mangel på samme, siger Steen Nep-
per Larsen. 

Så sproget kan bruges til magtudøvelse, men 
også til manipulation og som strategisk værk-
tøj. Den tyske filosof, Ernst Bloch pegede på, at jo 
større ordene er, desto større er risikoen for, at det 
falske sniger sig ind i ordene. 
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- Vi har i mange år haft en Ud-
lændingeservice, der formuleres 
kompetencekrav, skrives elevpla-
ner og gennemføres medarbejder-
udviklingssamtaler, mens det fal-
ske sniger sig ind i ordene. Er det 
en service for udlændinge at gøre 
det sværere for dem at komme til 
og bosætte sig her i landet? Må-
ske skulle der i ærlighedens navn 
have stået Udblændingsservice. 
Er det ikke længere muligt at 
modarbejde omstilling- og udvik-
lingsmantraerne, når chefen invi-
terer til MUS? Når der navngives 
og klassificeres, så sættes scener-
ne for det sociale spil – og de er 
hverken frie eller neutrale, siger 
Steen Nepper Larsen. 

Bekymrende retorik
At Knud Lindholm Lau valgte 
at udgive bogen ”Bare fordi at”, 
handler om en stigende bekym-
ring over den retorik, der bru-
ges af både politikere, debattører 
og almindelige mennesker over 
for etniske og religiøse minorite-
ter. Som værende mindreværdige 
og farlige og nærmest at betragte 
som genstande i stedet for men-
nesker. En retorik, hvor man op-
deler i et dem og os. Hvor vi kan 
sende dem hjem. Og hvor religion 
og etnicitet skygger for alt andet. 

- Sprogbruget over for etniske, 
religiøse minoriteter er virkelig 
bekymrende, og de er uhyrligt ud-
satte – både i lukkede Facebook-
grupper og avisernes kommentar-
spor og i udtalelser fra politikere 
og debattører. 

- Med bogen vil jeg gerne have 
folk til at tage stilling. Vil vi vir-
kelig det her? Vil vi virkelig læg-
ge bestemte befolkningsgrupper 

mere eller mindre for had? Eller vil 
vi et samfund, hvor vi behandler hin-
anden ordentligt? Og hvor vi taler 
om reelle problemer i stedet for, at 
gardinerne i dag er trukket for, så 
man udelukkende taler om religion 
og etnicitet som årsager til negativ 
adfærd – og ikke socialklasse, job-
situation, traumer, fattigdom. Gar-
diner, der på den måde spærrer for 
årsager og dermed løsninger, siger 
Knud Lindholm Lau. 

Reflektorisk mellemrum
Materialet til ”Bare fordi at” har 
Knud Lindholm Lau samlet gennem 
mange år, og bogen fortæller både 
om det skjulte sprog i lukkede Face-
bookgrupper og det almene sprog 
som danske politikere, debattører og 
almindelige mennesker gør brug af i 
forhold til flygtninge og indvandrere. 

En retorik, der stempler og dis-
kriminerer ved at dæmonisere og 
gøre brug af blandt andet dyreme-
taforer, fækalisering og etnofaulis-
me – hvor man taler dårligt om hele 
folkegrupper. Eller hvor man benyt-
ter sig af bestemt-entalsform, som 
når præst og journalist Sørine Godt-
fredsen skriver om ”Muslimen”, som 
noget bestemt, et særligt stof af dår-
ligdomme, som man intet kan stil-
le op med. 

- En retorik, der giver oplevelsen 
af en essens hos andre mennesker. 
Om det så er en essens af at være 
en plage, en samfundsnasser, krimi-
nel eller uærlig, men i hvert fald no-
get man er født med. Problemet er 
bare, at den form for kommunikati-
onspopulisme giver ikke et helt bil-
lede, den levner ikke plads til reflek-
toriske mellemrum, og den skygger 
for de reelle problemer og løsninger, 
mener Knud Lindholm Lau.  

”Samtidig står der tit magt bag 
ordene, så nedsættende tale om 
for eksempel flygtninge og indvan-
drere ret hurtigt kan blive til hand-
linger, fordi det betyder, at man 
kommer på hjemsendelsesydelse 
i stedet for integrationsydelse, at 
man får færre rettigheder end an-
dre borgere eller bliver placeret på 
et særligt center.
Steen Nepper Larsen, lektor, DPU
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Bogen giver en masse kon-
krete eksempler, som da tidlige-
re erhvervsminister Brian Mik-
kelsen i 2013, som daværende 
skatteordfører udtalte: ”Vi kan 
ikke have en græshoppemodel, 
hvor nogle græshopper, i dette 
tilfælde østeuropæere, hopper 
ind på marken, suger al energi 
ud og derefter hopper videre til 
næste mark.”   

Eller når Folketingets for-
mand og daværende folketings-
medlem for Fremskridtspartiet, 
Pia Kjærsgaard i 1994 udtalte 
ved et møde i Odense: ”At frem-
mede formerer sig som kani-
ner”. 

- Der ligger reelle politiske 
problemer under de to udsagn, 
men i stedet for at bruge dyre-
metaforens nedsættende funk-
tion kunne man sige: At kort-
tidsansatte fra andre EU-lande 
for hurtigt får adgang til sociale 
ydelser. Eller at vi har fået nye 
medborgere, der føder mange 
børn – nøjagtigt som man gjor-
de det her i landet før industria-
liseringen – og det giver et pres 
på de offentlige kasser, forklarer 
Knud Lindholm Lau. 

Opgør med værdier 
Bogens titel ”Bare fordi at” re-
fererer til en sproglig tendens, 
som Knud Lindholm Lau har set 
udspille sig mange gange under 
private diskussioner – og som 
også ses i den offentlige debat. 

- En form for helgardering, 
hvor man for eksempel siger; 
bare fordi at jeg siger, at afrika-
nere er dovne, så er jeg ikke ra-
cist. Eller bare fordi at jeg peger 
på, at der er problemer med in-

tegration, så er jeg ikke racist. Den ta-
lende ved, at det sagte vil møde mod-
stand med henvisning til en norm om 
menneskers ligeværd og laver derfor 
en helgardering, fortæller Knud Lind-
holm Lau. 

Ifølge Knud Lindholm Lau kan 
man sagtens have kritiske synspunk-
ter på en liberal indvandringspolitik 
uden at være racist, men han mener, 
at han med bogen viser, at indvan-
dringsdebatten rummer ansatser til 
et voldsomt opgør med de værdier og 
sigtepunkter, vi danskere hidtil har 
regnet som selvfølgelige. Herunder 
forestillingen om mennesker som li-
geværdige. 

For det nedsættende og ringeag-
tende sprog spreder sig – til for ek-
sempel børns sang i skolegården på 
en skole i Humlebæk, hvor børn i 5.-
6. klasse i stedet for ”Du må få min 
sofacykel, når jeg dør”, synger ”De 
skal ikke integreres, de skal hjem”. 

- En Youtube-video pt. set mere 
end 130.000 gange. Jeg kan slet 
ikke forestille mig, hvad det gør ved 
11-årige drenge og piger med indvan-
drerbaggrund at høre den sang, hvad 
det giver af angst og utryghed. Og 
sangen er et tydeligt eksempel på, at 
politikere og meningsdannere må bo i 
en boble, hvis de ikke tror, at det, de 
siger, har konsekvenser, siger Knud 
Lindholm Lau. 

Sprog dehumaniserer
Konsekvenserne ses også i socialråd-
givernes arbejde, hvor det vedtagne 
paradigmeskifte i udlændingepolitik-
ken ændrer sprogbruget i integrati-
onslovgivningen. Fra den 1. januar 
2020 skifter integrationsydelsen navn 
til selvforsørgelses- og hjemsendel-
sesydelse, integrationsprogrammet 
skifter navn til selvforsørgelses- og 
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seks gode råd 
Som socialrådgiver kan man også selv gøre  
noget for at gå i rette med det nedsættende  
og stigmatiserende sprogbrug og for at undgå, 
at det smitter af på ens egen praksis. 
Her seks gode råd fra Knud Lindholm Lau  
og Steen Nepper Larsen:

1.  Rens sprogbilledet indadtil, så man 
ikke bruger stigmatiserende ord og 
betegnelser. 

2. Brug aldrig stigmatiserende  
sprog i samtale med borgere.

3. Vær kritisk over for sprog. 

4. Vær bevidst om sprogets kraft  
og magt.

 

5. Træd i karakter som fagprofessio-
nelle, der taler et værdigt sprog. 

 

6.  Marker jer i offentligheden  
– fortæl om konsekvenser af  
lovgivning og konsekvenser af  
nedsættende og stigmatiserende 
omtale af borgere.
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hjemrejseprogram. Og fremover 
skal kommunerne i alle samtaler i 
den beskæftigelsesrettede indsats 
vejlede udlændinge om mulighe-
den for at vende tilbage til hjem-
landet. 

- Det er et tydeligt eksempel 
på definitionsmagten koblet til 
politik og lovgivning, og her æn-
drer man simpelthen vokabulari-
um, og samtidig dehumaniserer 
man andre mennesker. Både de 
borgere, som lovgivningen ram-
mer, og de socialrådgivere, der jo 
selvfølgelig skal følge loven, men 
samtidig kan man næsten få lyst 
til at udøve professionel, civil uly-
dighed, mener Steen Nepper Lar-
sen. 

Rens sprogbilledet 
Helt overordnet mener de begge, 
at man som faggruppe skal være 
sig meget bevidst, hvad stigmati-
serende sprogbrug gør ved både 
borgerne og dem selv som fagper-
soner. 

- Den danske filosof Peter 
Kemp skrev i 1991 bogen ”Det 
uerstattelige”, hvori han skriver 
noget meget klogt. Nemlig, at så-
dan som man betegner og omta-
ler mennesket, sådan ender man 
også med at behandle det. Så man 
skal kæmpe for, at den stigmati-
serende retorik ikke smitter af og 
sniger sig ind på tungen af en og 
ind i behandlingen af borgerne, si-
ger Steen Nepper Larsen. 

Knud Lindholm Lau supple-
rer: 

- Når en socialrådgiver skal løf-
te en opgave sammen med en kli-
ent, er det uløseligt forbundet 
med klientens selvopfattelse. Og 
er man udsat for en sproglig stig-

matisering, jo mere oplever 
man sig ringeagtet, forbit-
ret og uden tro på sig selv. 
Så samarbejdet kan blive 
svært, og selv den bedste so-
cialrådgiver kan hurtigt bli-
ve set som systemets mand, 
som bare er sat i verden for 
at nedgøre borgeren, mener 
Knud Lindholm Lau. 

Det offentlige, nedgørende 
sprog kan meget hurtigt dan-
ne en negativ spiral, fordi det 
ifølge Knud Lindholm Lau 
kræver et meget stærkt indi-
vid helt at udelukke den sam-
fundsmæssige stigmatisering. 

- Det kræver virkelig no-
get at friholde sig fra stig-
matiseringen, men som 
socialrådgiver – og socialråd-
givernes fagforening - skal 
man arbejde med at ren-
se sprogbilledet indadtil, så 

man ikke taler stigmatiseren-
de hverken om eller med bor-
gerne, siger Knud Lindholm 
Lau. 

Mediernes rolle
Når man taler sproglig stig-
matisering af bestemte be-
folkningsgrupper, mener 
Knud Lindholm Lau, at pres-
sen spiller en væsentlig rol-
le. Han ser nærmest en is-
lam-betændelse i store dele 
af pressen, når pressen i 
stor stil vinkler historier og 
overskrifter på for eksem-
pel muslimers voldsomme re-
præsentation i kriminalitets-
statistikkerne. 

- Det er rigtigt, at indvan-
drere fra mange muslimske 
lande ligger i toppen, men 
man glemmer alle de andre 
forklaringer om fattigdom, 

”Sådan som man betegner og omtaler mennesket, sådan ender man også  
med at behandle det. Så man skal kæmpe for, at den stigmatiserende retorik  
ikke smitter af og sniger sig ind på tungen af en og ind i behandlingen af borgerne.
Steen Nepper Larsen, lektor, DPU
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z  Sprog er noget, vi lever i og noget, vi ind-
ånder betydninger igennem. Noget, der er 
i os og omkring os. 

z  Sproget er en horisont – en måde, hvor-
på vi bevæger os rundt imellem hinanden, 
men også mellem fortid, nutid og fremtid.

z  Sproget er dér, vi gør os forestillinger, dér 
vi fortolker, forstår og føler os tiltalt af no-
get, som vi ikke selv har fundet på. 

z  Sproget er ikke kun et redskab, men er-
kendelsens kød og blod. 

z  Sproget er i os – et altid, allerede eksiste-
rende, jeg-løst fænomen, hvori vi lever.

z  Sproget er knyttet meget tæt til magt og 
retten til at klassificere og navngive. Al 

magtudøvelse er foregrebet og udfolder 
sig ofte i sprog.

z  Sproget er også aftryk fra andre menne-
sker – som når Winston Churchills tale om 
”et jerntæppe gennem Europa” førte til et 
helt nyt begreb/ord; jerntæppe.

z  Sproget er, ifølge filosoffen Ludwig Witt-
genstein, rammen for menneskers liv. Han 
udtalte blandt andet: ”Mit sprogs grænse 
er min verdens grænse”.  

Kilde: Steen Nepper Larsen, lektor på Uddan-
nelsesvidenskab på DPU – Danmarks institut 
for Pædagogik og Uddannelse under Aarhus 
Universitet. 

hvad er sprog?
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mangel på uddannelse, social-
klasse og baggrunde fra krigs-
plagede lande, og kobler blot 
kriminalitet til islam. Gardiner-
ne trækkes for. Og pressen med-
tager gladeligt Sri Lanka, selv-
om landet kun har 9,7 procent 
muslimer.

- Normale journalistiske dy-
der glemmes, og medierne har 
ofte et meget ensidigt fokus på 
islam, religion og etnicitet, og 
pressens ukritiske behandling 
er med til at øge stigmatiserin-
gen, siger Knud Lindholm Lau. 

Han peger på Victor Klempe-
rers arsenikhypotese om spro-
gets påvirkende evne og henvi-
ser til en undersøgelse lavet af 
tyske forskere i såvel 1998/2002 
og 2010/2011, hvor de begge 
gange interviewede den samme 
gruppe borgere og samstillede 
den enkeltes indvandrerfjendt-
lighed og hvilke medier, man 
brugte. Resultaterne var ret kla-
re. Jo oftere man læser tablo-
idavisen Bild Zeitung, der skil-
drer indvandrer ret negativt, jo 
mere indvandrerfjendsk bliver 
man – uanset holdningen i be-
gyndelsen. I den anden ende af 
medieskalaen er de landsdæk-
kende aviser som Frankfurter 
Algemeine Zeitung, Süddeut-
sche Zeitung og TAZ. Aviser, 
der uanset politiske holdnings-
forskelle ikke tegner noget ne-
gativt billede af udlændinge. Jo 
mere man læser denne type avi-
ser, jo mere positiv bliver man 
over for udlændinge, uanset ud-
gangsniveauet. TV og regio-
nalaviser blev også undersøgt, 
og gennemgående konkludere-
de forskerne, at medieindhol-

det påvirker holdningen til ud-
lændinge. 

Åndeligt fald 
Netop Victor Klemperer fylder 
en del i Knud Lindholm Laus 
bog. Victor Klemperer var ty-
sker, litteraturprofessor med 
speciale i fransk romantik, et 
sprogmenneske, jøde, gift med 
en ikke-jødisk kone, der levede 
under nazismen. Gennem 12 år 
noterer og dokumenterer han 
nazismens sprog, og hvordan 
sproget i Det Tredje Rige de-
praverer og udgrænser blandt 
andet jøder og lægger grund-
stenen til vold, mord og krig. 

Victor Klemperer skriver 
om sprog som henholdsvis et 
kompas og et spejl. Hvor spro-
get både afspejler og styrer fø-
lelser, handlinger og opfattel-
ser. 

Hverken Knud Lindholm 
Lau eller Steen Nepper Lar-
sen mener dog, at den sprogli-
ge stigmatisering af udlændin-
ge er første skridt på vej til en 
ny pogrom – organiseret, vol-
delig forfølgelse af et etnisk el-
ler religiøst mindretal.

- Der er meget stor forskel, 
og det vil være helt vanvittigt 
at sige, at de nutidige, danske 
politikere; Dansk Folkepar-
ti, Socialdemokratiet, Venstre 
er nazister eller fascister. Man 
kan til gengæld sige, at der er 
sket en kæmpe forrykkelse. 
For hvor man efter 2. Verdens-
krig så meget store dele af det 
toneangivende, liberale bor-
gerskab og socialdemokrater 
stå vagt om international lov-
givning, beskyttelse af mindre-
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»

tal og stærke menneskerettigheder, 
så er der i dag en nationalistisk, po-
pulistisk retorik, som i min optik er 
et åndeligt fald mod bunden, siger 
Steen Nepper Larsen. 

En spade for en spade 
Et andet særkende ved det danske 
sprog og den danske debat er mange 
danskeres stolthed over retten til at 
sige tingene direkte – kalde en spa-
de for en spade. Knud Lindholm Lau 
mener dog, at retten stædigt fasthol-
des uden omtanke for, hvad sprog 
gør ved mennesker. 

- Den grove retoriks rensende ka-
rakter lovprises ofte af politikere, 
der hylder, at der tales uden filter, og 
nogle politikere vil endda gerne fjer-
ne racismeparagraffen. 

- Ifølge Freuds forestillinger om 
katarsis – den såkaldte trykkogerte-
ori, er det godt at ytre sine frustra-
tioner – tale lige ud af posen, for så 
falder sjælens overtryk og vreden. 
Men over for Freuds katarsis står te-
orien om, at aggressive tanker kob-
les sammen i hukommelsen og dan-
ner et associationsnetværk. Ment på 
den måde, at man ved at udtrykke 
sig aggressivt ikke får sit psykiske 
overtryk ud, men tværtimod aktive-
rer aggressive tanker og får ekstre-
mer til at vokse, viser undersøgelser, 
fortæller Knud Lindholm Lau.

Ord er foranderlige
Derudover mener Knud Lindholm 
Lau, at man skal være opmærksom 
på, at ord er foranderlige, fordi ord 
opfattes forskelligt i forskellige ti-
der, samfund og af forskellige men-
nesker. 

Som når Dansk Folkepartis næst-
formand, Søren Espersen, insisterer 
på at bruge ordet ”neger”, fordi ”det 

” ... hvor man efter 2. Verdenskrig så meget store dele af det toneangivende, liberale  
borgerskab og socialdemokrater stå vagt om international lovgivning, beskyttelse  
af mindretal og stærke menneskerettigheder, så er der i dag en nationalistisk, populistisk 
retorik, som i min optik er et åndeligt fald mod bunden.
Steen Nepper Larsen, lektor, DPU

»

”  Jeg bryder mig 
overhovedet ikke om, 
at man omskriver lit-
teratur, fordi det skal 
passe til tidens normer. 
For hvad skal der kom-
me ud af det? 
Steen Nepper Larsen, lektor, DPU

ligger dybt i mit vokabularium. Jeg er jo 
en gammel mand, og det ord er nu me-
get dækkende”, og ”ordet jo bare bety-
der sort, som oprindelsen viser, og min 
intention er ikke negativ”.  Og når den 
25 år yngre Jacob Mchangama, direktør i 
tænketanken Justitia ville føle sig kræn-
ket af ordet neger, ”hvis én fra min egen 
generation, som ikke var min ven, kald-
te mig neger – én under 50 år – så ville 
mine parader være oppe”. 

- Der er tale om en bevidst ordhand-
ling fra Søren Espersens side, hvor han 
– uanset hvad andre mener og siger - for-
beholder sig ret til at sige, hvad han vil. 
Samtidig viser eksemplet, at ord opfat-
tes vidt forskelligt, biklange ændrer sig 
over tid, og sproget kan have en stigma-
tiserende funktion, uanset om taleren el-
ler den tiltalte opfatter det sådan, for-
klarer Knud Lindholm Lau. 

Neger eller ej 
Han mener generelt, at man skal lade 
være med bevidst at såre andre menne-
sker. Så hvis nogle føler sig sårede over 
at blive kaldt ”neger”, skal man lade 
være med at bruge ordet. På samme 
måde mener han også, det er helt fint, 
når Pippis far i bøgerne om Pippi er æn-
dret fra ”negerkonge” til ”sydhavskon-
ge”, og at Statens Museum for Kunst æn-
drer i beskrivelserne af malerier, så der 
ikke længere står ”neger”. 

- Så længe man ikke ændrer værker-
nes tidsbundne titler, og når man ikke 
ændrer på tekstens intention, er det OK, 
siger Knud Lindholm Lau.

Steen Nepper Larsen er uenig. 
- Jeg bryder mig overhovedet ikke 

om, at man omskriver litteratur, for-
di det skal passe til tidens normer. For 
hvad skal der komme ud af det? Skal vi 
fjerne alt grufuldt og potentielt støden-
de, så ender det jo med, at vi kommer til 
at leve i et glansbilledalbum af et  studie 
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i Hollywood, hvor alt er glase-
ret med sukker, og kulisserne 
ikke er stødende for nogen som 
helst. 

- På samme måde mener jeg, 
at der skal være meget stor mu-
lighed for ytringsfrihed, og jeg 
er bestemt ikke tilhænger af, at 
man skal pakke alt, hvad der er 
farligt ned i en eller anden iden-
titetspolitisk ramme, hvor man 
ikke krænker folk, ikke må lave 
Mexico-fester på universitetet. 
Du får jo et absurd samfund, 
hvor man ikke må lave satire, 
ironi eller kritik – og det er jeg 
bestemt ikke tilhænger af. 

- Omvendt er jeg hverken 
bleg eller blind for, at der er 
meget ulige magtpositioner 
mange steder i samfundet, hvor 
man sprogligt krænker almin-
delig menneskelighed, udstiller 
og bruger magt til at udgrænse 
dem, der er handicappede, fatti-
ge eller har en forkert hudfarve, 
siger Steen Nepper Larsen. 

Et kritisk beredskab 
De mener begge, at retorikkken 
i udlændingedebatten har væ-
ret med til at indskrænke klas-
siske lighed- og frihedsrettighe-
der via eksempelvis ghettoplan, 
tildækningsforbud og særlige 
strafzoner. 

Ifølge Knud Lindholm Lau 
er der brug for, at nutidens 
kommunikationspopulisme 
med dens tale om et homogent 
os, et truende dem og en svig-
tende elite og den stigmatise-
rende retorik erstattes af en 
samfundsdialog, hvor fokus er 
NU-danskere, og hvor alle mel-
lemregninger tages med. 

- Vi må acceptere, at sproget 
er handling og insistere på at 
tale nøgternt om tingene, siger 
Knud Lindholm Lau.

Steen Nepper Larsen me-
ner, at både borgere og profes-
sionsbærere som socialrådgive-
re skal erhverve sig et gedigent, 
sprogligt vokabular til brug for 
et vågent, kritisk, sprogligt be-
redskab. 

- Vi er alle indfældet i hver-
dagssproget. Vi er dets prag-
matiske brugere, og vi skænker 
det sjældent en tanke eller stør-
re opmærksomhed, hvad der 
nærmest umærkeligt sker med 
hverdagssprogets indhold. Det 
synes jo bare at være der og 
passe sig selv. 

- Men Wittgenstein minder 
os med rette om, at alle pro-
blemer opstår, når sproget ta-
ger på sommerferie. Det gælder 
om at tilbyde og at turde sen-
de ordene til kogevask. Mindre 
vildt end et projekt om at lan-
cere en radikal og omkalfatren-
de sprogkritik er dagligdagens 
forsøg på at højne den sprogli-
ge opmærksomhed om det, der 
faktisk siges og kort tid efter 
gøres; thi sådan som vi taler om 
andre mennesker, sådan har vi 
også for vane at behandle dem. 

- Ingen diskurser er neutrale, 
endsige uden effekter. En væg-
tig erkendelse trænger sig på; 
al vold, magtudøvelse og strate-
gisk selvlegitimation har et for- 
og også ofte et efterspil i form 
af guirlander af ord. Ordene 
kan være farlige; krige og sto-
re forbrydelser forberedes altid 
også kommunikativt, pointerer 
Steen Nepper Larsen. S

”  Vi må acceptere, at sproget er handling  
og insistere på at tale nøgternt om tingene.
Knud Lindholm Lau, kommunikationsrådgiver

steen nepper larsen
Steen Nepper Larsen er lektor på 

Uddannelsesvidenskab på DPU 
– Danmarks institut for Pæda-
gogik og Uddannelse ved  
Aarhus Universitet. Her under-

viser han blandt andet i viden-
skabsteori og uddannelsesviden-

skab. Han dækker en lang række 
områder – herunder sprogfilosofi, erkendelsesteori, 
begrebshistorie, sprogkritik.

Han er en meget brugt foredragsholder og an-
melder bøger for Information og Dansk pædagogisk 
Tidsskrift. Tillige har han udgivet en række bøger 
blandt andet ”Sproget er alles og ingens. Erkendelse 
og spekulation”, og han er en af to redaktører på  
”Sociologisk leksikon”. 

knud lindholm lau
Knud Lindholm Lau er kommuni-

kationsrådgiver, talelærer og un-
derviser via sit firma tekst og 
tale aps - med større virksomhe-
der, advokathuse, institutioner 

og organisationer på kundelisten. 
Derudover er han ekstern lektor i 

retsretorik på Syddansk Universitet. 
Han er uddannet cand.phil. i samfundsfag ved 

Aarhus Universitet og som talelærer i Danmarks Ra-
dio 1987-89. Fra 1982 til 1993 var han ansat som 
programmedarbejder på DR’s P1.   

I 2010 udgav han Victor Klemperers ”LTI – Det 
Tredje Riges sprog” på dansk, og i april 2018 udgav 
han sin egen bog ”Bare fordi at – sprog og forestil-
linger i udlændingedebatten”.  
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Er du medlem af Dansk Socialrådgiverforening, kan du nu låne 
til en ny bil på ekstra gode betingelser. Her er ingen skjulte 
gebyrer eller ekstra ordinære omkostninger – du betaler for 
oprettelse, og får en lav variabel rente på 2,95 % p.a.

Eksempel på billån med medlemsfordele – 2.446 kr./md. før skat
• Løbetid: 84 måneder • Udbetaling: 44.000 kr. (20 %)
• Bilens pris: 220.000 kr. • Lånebeløb: 176.000 kr.
• Variabel rente: 2,95% p.a. • Debitor rente: 2,98% p.a.
• Samlede låneomkostninger: 185.510 kr. • ÅOP: 4,59%
• Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling: 205.499 kr.
• Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2018

Billån med medlemsfordele kræver almindelig kredit god kendelse. 
Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet. 
Renten gælder ved oprettelse af nye billån samt ved overførsel 
af billån fra andre banker/finansieringsselskaber.

Billån med 
medlems-

fordele

, kan du nu låne 
til en ny bil på ekstra gode betingelser. Her er ingen skjulte 

ordinære omkostninger – du betaler for 

Få en ny bil  
for under 
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. Forbehold for trykfejl

Billigt billån – beregn nu
Beregn selv eller søg billån på: lsb.dk/ds

Billigt billån – ring nu
Ring:  Ring 3378 1976 hvis du vil tale 

billån med en personlig rådgiver
Online:   Gå på lsb.dk/ds og ’vælg book’ møde. 

Så kontakter vi dig.
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ygdomsforståelse. Etnicitet og hel-
bred. Ulighed i sundhedssystemet. 
Når du læser denne artikel er 16 
socialrådgivere ansat i sundheds-
væsenet netop startet på deres 

første modul på en helt ny diplomuddannel-
se, som er designet til sundhedssocialrådgi-
vere – af sundhedssocialrådgivere. Diplom-
uddannelsen er blevet til i et tæt samarbejde 
mellem uddannelseskonsulent Bente Falk 
Nielsen fra Professionshøjskolen i Odense – 
UCL  Erhvervsakademi og Professionshøj-
skole  – og repræsentanter fra fire af Dansk 
Socialrådgiverforenings faglige netværk. Et 
af dem er Fagligt Selskab for Sundhedsso-
cialrådgivere, hvor Vibeke Blond er formand.

- For et par år siden satte vi i bestyrelsen 
fokus på, hvordan vi kan højne sundhedsso-
cialrådgivernes kompetencer og dermed for-
håbentlig også øge vores arbejdsgiveres in-
teresse for vores specialviden, som gavner 
helhedssynet på patienterne. Det var en me-
get vigtig dagsorden for os. Og imens vi gik 
og udviklede på ideen og overvejede hvilken 
professionshøjskole, vi skulle kontakte, så 
ringede telefonen. 

Det var Bente Falk Nielsen, som havde 
fået samme idé – blandt andet inspireret af 
en artikel i nærværende fagblad, hvor en sy-
gehussocialrådgiver fortæller om, hvad hun 
har fået ud af tage en diplomuddannelse i sy-
stemisk familieterapi.

- Efter at have læst den artikel tænkte jeg: 
Gad vide om vi som professionshøjskoler 
egentlig ikke har overset den store gruppe 
af socialrådgivere, som arbejder i sundheds-
væsenet i forhold til at tilbyde dem målret-
tet kompetencegivende efteruddannelse. Jeg 
sagde til Vibeke Blond, at jeg havde fået øje 
på deres behov. Og det ville vi gerne gøre no-
get ved.  

Telefonsamtalen mundede ud i en aftale 
om, at Bente Falk Nielsen skulle deltage i et 

Sundheds-socialrådgivere designer deres 
egen diplomuddannelse
Hvad gør man, hvis man savner et relevant uddannelsestilbud? Så finder man sig en samarbejdspartner 
og sammen med sine fagfæller designer man sin egen diplomuddannelse. Det gjorde socialrådgivere 
ansat i sundhedsvæsenet  -  og 16 af dem har netop taget hul på den diplomuddannelse, som er 
specialdesignet til dem.

bestyrelsesmøde i Fagligt Selskab for Sundhedsso-
cialrådgivere.  Det var tilbage i starten af 2018.

- Vi havde et rigtigt godt møde, hvor jeg hørte om 
deres udfordringer, og om kompetenceudvikling via 
en diplomuddannelse kunne være noget af det, de ef-
terlyste. Det var det, så derfor aftalte vi, at jeg skul-
le lave et arbejdspapir til deres kommende general-
forsamling, hvor de kunne drøfte mulighederne i en 
diplomuddannelse. Derefter vendte de tilbage og 
sagde, at de fortsat var rigtig interesserede. Samti-
dig foreslog de, at vi tog kontakt til nogle af de an-
dre socialrådgivere, som arbejder på andre områder 
i sundhedsvæsenet.

Fælles kompetencebehov
Efterfølgende blev bestyrelserne i Faggruppen Psy-
kiatri, Fagligt Selskab for Socialrådgivere i Børne- 
og Ungdomspsykiatrien og Fagligt Selskab for So-
cialrådgivere ansat i Retspsykiatrien kontaktet, og 
de bakkede alle op om ideen.  

- Vi fik samlet bestyrelsesmedlemmerne fra de 
fire selskaber og  faggrupper , og så holdt vi i efter-
året 2018 en stor workshop på Professionshøjsko-
len i Odense. Vi nåede frem til, at der både var nog-
le fælles kompetencebehov for de fire målgrupper, 
men at de også hver især havde nogle behov. Så ud-
fordringen har været at lave et uddannelsesforløb, 
som er relevant for alle fire målgrupper, hvilket jeg 
synes, vi er lykkedes godt med.

Fra patient til borger
Anne Printz er en af de socialrådgivere, som del-
tog i workshoppen.  Hun er medlem af bestyrelsen i 
Fagligt Selskab for Socialrådgivere i Børne- og Ung-
domspsykiatrien.

- Vi er en faggruppe, som ikke rigtig bliver løf-
tet internt i forhold til kompetenceudvikling. Vi skal 
søge en stor del af vores viden uden for sundheds-
sektoren og selv holde os ajour om ny lovgivning, 
kommunale indsatser og metodiske tilgange. Der-
for var det rigtig godt at deltage i udviklingen af den 
nye diplomuddannelse. Vi havde blandt andet fo-
kus på, hvordan vi i den lidt særlige position som 

S
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brobyggere mellem to systemer kan være med til at forbed-
re det tværsektorielle samarbejde. Og hvad betyder det ek-
sempelvis, at vores patienter forvandles til borgere, lige så 
snart vi på deres vegne henvender os til de kommunale for-
valtninger. Derudover pegede vi også på behovet for viden 
om funktionsevnevurderinger, processuelle møer og inddra-
gelse af borgerperspektivet i forhold til rehabilitering siger 
Anne Printz.

Hun arbejder på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling 
på Aarhus Universitetshospital med patienter, som lider af 
spiseforstyrrelser.

- Vi har nogle af de dårligste anoreksipatienter. Jeg bru-
ger meget tid på at samarbejde med kommunen om eksem-
pelvis at have et botilbud klar, når patienten bliver udskre-
vet, og finde ud af, hvad der brug for af social rehabilitering. 
Jeg taler også med forældrene om, hvad der skal ske, når 
deres barn bliver udskrevet, så det kan starte i skolen igen 
og få gang i ungdomslivet. Og måske har en af forældrene 
brug for at være frikøbt i en periode, fortæller Anne Printz.

Svært at få ja fra ledelsen
Sammen med to af sine socialrådgiverkolleger har hun fået 
mulighed for at deltage i den nye diplomuddannelse, men 
det har været svært at få et ja fra ledelsen.

- Vi har været i dialog med ledelsen siden jul om at kom-
me afsted. Vi har kæmpet noget, og i første omgang fik vi af-
slag. Nu har vi fået diplomuddannelsen bevilget under for-
udsætning af, at kompetencefonden (se boks side 26, red.) 
dækkede udgifterne til undervisningen, fortæller Anne 
Printz, som får tjenestefri med løn på undervisningsdagene, 
men derudover ikke ekstra tid til studiet.

Socialrådgiver Elsemarie Rasch har 
også deltaget i workshoppen og er glad 
for, at der nu er etableret en diplomud-
dannelse for sundhedssocialrådgivere.

- Det er så godt, at vi nu har mulighed 
for at tage en uddannelse, som er mål-
rettet vores behov. Men vi har også lagt 
vægt på, at det ikke skal være sådan, at 
man skal have taget den her uddannelse 
for at kunne blive ansat som sundheds-
socialrådgiver, for vi har en bred viden 
med os fra socialrådgiveruddannelsen, 
pointerer Elsemarie Rasch, der er for-
mand for Fagligt Selskab for Socialråd-
givere ansat i Retspsykiatrien.

Hun arbejder på Psykiatrisk Center 
Sankt Hans i Roskilde i Region Hoved-
staden.

- Jeg arbejder med retspsykiatriske 
patienter og ønsker, at uddannelsen også 
sætter fokus på arbejdet med de me-
get komplekse patienter.  Vores patien-
ter ejer ingenting, de er hjemløse, og 90 
procent af dem er også misbrugere. Min 
funktion er at afklare alt om deres øko-
nomi – både hvad de har af forsørgelse, 
men også at lave afdragsordninger, hvis 
det er nødvendigt. Få dem godkendt til 
et bosted – når de skal ud igen. Under-
vejs i forløbet er jeg en del af et tvær-
fagligt samarbejde mellem psykiatere, 

”For et par år siden satte vi i bestyrelsen 
fokus på, hvordan vi kan højne sundheds-
socialrådgivernes kompetencer og dermed 

forhåbentlig også øge vores arbejdsgiveres 
interesse for vores specialviden, som gavner hel-

hedssynet på patienterne.
Vibeke Blond, formand, Fagligt Selskab for Sundhedssocialrådgivere
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psykologer, ergoterapeuter, sygeplejersker og so-
cialrådgivere, som er med til at lave handleplaner. 
Og jeg har også et tæt samarbejde med Kriminal-
forsorgen.

Elsemarie Rasch er ligeledes en af de 16 social-
rådgivere, der er tilmeldt den nye diplomuddan-
nelse, og også for hende har midler fra Den Regio-
nale Kompetencefond været en forudsætning for, 
at ledelsen gav grønt lys. Hun har også fået tjene-
stefri med løn til at deltage i undervisningen, men 
ud over det har hun ikke yderligere frihed til stu-
dierne.

- Jeg har lovet, at jeg bliver som tillidsrepræ-
sentant og som formand i vores faglige selskab. I 
perioder bliver det dog kun det allermest nødven-
dige, jeg kan tage mig af, fordi jeg også skal pas-
se studierne. 

Implementering af ny viden
Uddannelseskonsulent Bente Falk Nielsen, som 
tidligere selv har arbejdet som sygehussocialråd-
giver, har været glad for det tætte samarbejde om 
den nye diplomuddannelse.

- Det er meningsfyldt og en kæmpe fornøjelse 
at arbejde sammen med praktikere, som ved, hvad 
de har brug for.

Hun pointerer, at der under uddannelsen vil 
være fokus på at sikre implementering af social-
rådgivernes nye viden.

- Det er vigtigt for os, at vi hele tiden kan leve-
re en undervisning, som de kan omsætte til egen 
praksis. Jeg har et håb om, at det her kan blive 
starten på en udvikling, hvor flere socialrådgive-
re i sundhedsvæsenet får mulighed for at få efter-
uddannelse. S

Læs mere om uddannelsen på ucl.dk/socialdiplom
Læs også kommentaren på side 30.
Læs mere om Faglige selskaber og faggrupper på  
www.socialraadgiverne.dk/faggrupper

Efteruddannelse:
Søg støtte fra DS’  
kompetencefonde
z  Er du ansat i en kommune eller en region, har du mulighed for 

at få tilskud til din kompetenceudvikling fra DS – enten via Den 
Kommunale Kompetencefond eller Den Regionale Kompeten-
cefond. Så hvis du gerne vil videreuddanne dig – og din arbejdsgi-
ver er enig – så klik ind på socialraadgiverne.dk/kompetencefon-
de og læs mere om betingelserne. 

z  Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening, kan du desuden 
henvende dig til Karrieretelefonen. Her kan du få en halv times 
coaching og sparring på ideer og tvivlsspørgsmål om karriere og 
kompetenceudvikling. Karrieretelefonen er åben hver mandag 
kl. 15-18 på telefon 33 93 30 00.

Eksempler på økonomisk støtte 
til diplomforløb
1 z  Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet kan tages med 

tilskud fra Socialstyrelsen. 
 z  Læs mere på Socialstyrelsen hjemmeside, www.socialstyrel-

sen.dk, find ’børn’, find ’efteruddannelse’, find ’diplomuddan-
nelse’. 

2 z  Støtte fra Den Regionale Kompetencefond eller Den Kommu-
nale Kompetencefond. Den studerende kan søge om 25.000 
kroner om året og kan få op til 80 procent af uddannelsespri-
sen dækket. 

Læs mere på socialraadgiverne.dk/kompetencefonde
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Arbejder du på beskæftigelsesområdet, på børne- og unge-
området, i psykiatrien eller noget helt andet…

Dansk Socialrådgiverforening har 27 faggrupper og faglige 
selskaber, hvor du kan være med til at udvikle socialrådgiver-
faget ud fra dit specifikke arbejdsområde. 

Meld dig ind i de faggrupper eller faglige selskaber, der 
matcher dit område - og vær med i et fællesskab, som styrker 
din faglighed.

Det er i faggrupperne og de faglige selskaber, at DS henter 
input til DS’ politik- og professionsudvikling. Faggrupperne er 
faglige fyrtårne, der tegner de store linjer i udviklingen af fa-
get og profilerer professionen udadtil.

DS’ faggrupper

Meld dig ind i  
Dansk Socialrådgiverforenings  
faggrupper eller faglige selskaber på 
socialraadgiverne.dk/faggrupper

FAGLIG UDVIKLING
Din faggruppe er et fællesskab, hvor du kan hente fag-
lig inspiration i form af videndeling og kompetenceudvik-
ling. I faggruppen kan du engagere dig i faglige diskussio-
ner med dine socialrådgiverkolleger – med udgangspunkt 
i praksis, ny forskning og aktuelle socialpolitiske temaer

POLITISK AKTØR
Din faggruppe bruger sin praksis- og  
ekspertviden til at søge indflydelse på  
den førte socialpolitik både i forhold til Dansk 
Socialrådgiverforenings politikudvikling  
og i den offentlige og politiske debat.

FAGLIG EKSPERT
Din faggruppe påvirker den faglige udvikling 
og deler viden med Dansk Socialrådgiverfor-
ening og omverdenen. Faggruppen profilerer 
dit specifikke arbejdsområde og udvikler 
den særlige faglighed inden for dit felt. 

MELD DIG IND I EN FAGGRUPPE:  

Få – og giv inspiration til dit fag i

GUIDE:
Hvilken efteruddannelse 
skal jeg vælge?
Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du, i den ud-
strækning det kan lade sig gøre, tager en kompetencegi-
vende uddannelse, når du skal vælge efteruddannelse. 
For socialrådgivere er en kompetencegivende efter- og 
videreuddannelse lig med en diplomuddannelse, en ma-
steruddannelse eller en kandidatuddannelse.

z  Diplomuddannelser er erhvervsrettede videregående 
uddannelser på niveau med mellemlange videregående 
uddannelser. Tages oftest på deltid.

z  Masteruddannelser er erhvervsrettede videregående 
uddannelser, og på niveau med en længerevarende vi-
deregående uddannelse. Tages som udgangspunkt på 
deltid.

z  Kandidatuddannelser er som udgangspunkt en to-årig 
længerevarende videregående uddannelse, der tages 
på fuld tid. En række kandidatuddannelser er åbne for 
socialrådgivere og professionsbachelorer. En kandidat-
uddannelse kan give adgang til ph.d.-uddannelse.

Læs mere på socialraadgiverne.dk/kompetenceudvikling
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Maia Madsen, myndighedsrådgiver på un-
geområdet i Horsens Kommune. Bor i Odder 
med sin kæreste.

Jeg har altid vidst, at jeg skulle lave no-
get med mennesker. Ved et tilfælde 
hørte jeg om ’det der socialrådgiver’- 
og så tænkte jeg: Det prøver jeg. 

Jeg er selv vokset op med skilsmisse og 
misbrug tæt inde på livet. Og jeg hav-
de udfordringer følelsesmæssigt som 
teenager og var hele turen igennem 
med psykologhjælp og så videre. Det 
er ikke en faktor, der gør, at jeg kan 
gøre en forskel, men det har givet mig 
en forståelse for den kompleksitet, 
der er i sagerne – og de udfordringer, 
mange borgere kommer med. Jeg hav-
de en lærer, der sagde til mig: Nu skal 
du ikke tro, at du kan redde verden. 

Det vil jeg heller ikke. Men jeg vil ger-
ne skabe gode forandringer.

Jeg er uddannet januar 2016 og har fak-
tisk både været i praktik i Horsens 
Kommune og blev ansat som ny-ud-
dannet. Mens jeg læste færdig, fik jeg 
også en masse gode opgaver. For ek-
sempel var jeg ansat i to timer til at 
passe akut-anbragte tvillinger under 
samvær, og jeg var også inde og hjæl-
pe, da man overgik til at arbejde pa-
pirløst.

Jeg tror, at det var, fordi jeg var kendt i 
huset, at jeg som kun 23-årig og ny-ud-
dannet fik et vikariat i vores modtagel-
se. Det indebar for eksempel vagt en 
gang om ugen, hvor man tog imod alle 
indkomne underretninger, kategori-
serede dem, og i øvrigt også tog sig af 
akutte henvendelser fra politiet, pæda-

goger eller lignende. Jeg var glad for at 
være der, og jeg var der i halvandet år 
i vikariater. Jeg søgte ikke faste stillin-
ger, fordi jeg tænkte, jeg var for ung.

Min nuværende afdelingsleder spurg-
te, om jeg ville komme op og arbej-
de i ungeteamet. Først sagde jeg nej. 
Den gang troede jeg, jeg skulle til Kø-
benhavn og bo med min kæreste. Men 
vi vendte hjem til Jylland, og så kom 
der en fast stilling – og jeg kunne bare 
mærke, at det var rigtigt med de unge.

I dag arbejder jeg med unge, hvor man har 
vurderet, at der er brug for langva-
rig støtte. Vi sidder alle sammen med 
hele paletten - både med anbringelser, 
efterskole og almindelig dagforanstalt-
ninger. Jeg har mange piger med per-
sonlige og følelsesmæssige udfordrin-
ger, og mange med ADHD og autisme.

TEKST METTE MØRK   FOTO KISSEN MØLLER HANSEN
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”Vi er meget 
glade for at rejse, 
så indimellem  
har vi bare forladt 
renoveringspro-
jektet og rejst  
i flere uger.
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JURASPALTEN SKRIVES PÅ SKIFT AF JURISTERNE  
KAREN ELMEGAARD, JANNIE DYRING,  IDAMARIE LETH SVENDSEN

Den 25. februar 2019 udløb fristen for at afgive høringssvar til 
udkast til lovforslag om enklere og skærpede sanktioner 
samt styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger 
på kontanthjælpsområdet. Herunder belyses nogle af de 
centrale forslag til ændringer i sanktionsreglerne, som 
forventes at træde i kraft den 1. juli 2019.

I aktivlovens § 13 stk. 7 er der fastsat en udtømmen-
de liste med 10 rimelige grunde til, at en uddannelses- el-

ler jobparat person ikke har pligt til at udnytte sine uddan-
nelses- eller arbejdsmuligheder. Listen foreslås afskaffet, 
så kommunen allerede ved afgivelsen af et tilbud skal tage 
højde for personens rimelige grunde, så personen fra start 
får en indsats, som pågældende har forudsætninger for og 

pligt til at deltage i. Listen afskaffes også for modtagere af 
ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse. Nærmere regler her-

om vil blive fastsat i en bekendtgørelse. Bestemmelsen i aktivlo-
vens § 13 stk. 8 for de aktivitetsparate bibeholdes.

Forhøjelse af sanktionssatser
De nuværende 80 sanktionssatser reduceres til fire faste satser – 
200, 400, 600 og 700 kroner – og der vil samtidig være tale om en 
forhøjelse af sanktionssatserne. 

Adgangen til at træffe afgørelse om skærpede sanktioner udvi-
des til også at omfatte aktivitetsparate, hvis kommunen vurderer, 
at sanktionen vil fremme personens rådighed. Der vil kunne træf-
fes afgørelse om en skærpet sanktion, når personen har modtaget 
én afgørelse om en sanktion på grund af manglende opfyldelse af 
rådighedsforpligtelsen. 

Den skærpede sanktion indebærer, at personen kan miste ret-
ten til hjælp i op til tre måneder, og at pågældende alene mod-
tager hjælp for de dage, hvor personen møder op. Den skærpe-
de sanktion forudsætter, at personen ved sin adfærd udviser en 
manglende vilje til at stå til rådighed for arbejde, uddannelse, til-
bud m.v., samt at kommunen har vejledt herom.

Endelig kan personens ydelsessag lukkes helt, hvis pågælden-
de efter en skærpet sanktion i en måned ikke møder op i den ak-
tivitet, som kommunen anviser. Kommunen har alene pligt til at 
stille et åbent tilbud til rådighed i denne måned, idet aktivlovens § 
41 om ophør af ydelse ophæves. En eventuel ægtefælles ydelsessag 
lukkes ligeledes. 

Der skabes hjemmel til, at kommunerne kan sende partshø-
ring og afgørelse i samme brev til uddannelses- og jobparate mod-
tagere af hjælp – en såkaldt agterskrivelse. Har personen ikke be-
mærkninger hertil, udgør agterskrivelsen dermed den endelige 
afgørelse.  

Kommuner med utilfredsstillende resultater - det vil sige en 
markant højere eller lavere andel af personer, som sanktioneres 
end landsgennemsnittet - skal udarbejde en redegørelse, som skal 
drøftes med aftalepartierne.
Læs udkastet til lovforslaget på Hoeringsportalen.dk og DS' høringssvar på  
socialraadgiverne.dkJannie Dyring er cand.jur., ph.d. og mediator (MMCR), juridisk 
rådgivning-, konsulent- og kursusvirksomhed.

Det har været en god dag, hvis jeg føler, at jeg 
har haft betydning, og jeg har ændret no-
get. Jeg har haft familier, der siger: ’Vi 
kan mærke, at du vil os, og du gør noget’. 
Det bliver jeg meget glad for. Det betyder 
også meget, at samarbejdet rundt om den 
unge fungerer. Det brænder jeg for at få 
til at virke.

Vi har købt et hus i Odder, som vi selv har re-
noveret. Det har været en kæmpe opga-
ve – også større, end vi troede. Og så er 
vi meget glade for at rejse, så indimellem 
har vi bare forladt renoveringsprojektet 
og rejst i flere uger. Min morfar nåede jor-
den rundt – på nær Australien. Det vil jeg 
også. Jeg skal giftes lige om lidt, så vi kig-
ger på en bryllupsrejse til Fransk Polyne-
sien. S

Skærpede sanktioner 
og styrket kontrol
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I regeringens udspil til 
en sundhedsreform 
er socialrådgiverne 
nævnt to gange. De 
er en faggruppe, der 
kan inddrages ved 
behov. Men hvis 
politikerne vil skabe 
bedre sammenhæng 
for patienterne, skal 
faggruppen have 
en mere central 
rolle, efterlyser fire 
socialrådgivere.

H vad skulle vi have 
gjort uden dig?" 
Den sætning hø-
rer vi dagligt i for-
skellige afskyg-
ninger i vores 
arbejde med pa-
tienter i det dan-

ske sundhedsvæsen. Vores arbejde gør 
en enorm forskel for mange, som på 
grund af sygdom bliver kastet ud i en 
uoverskuelig livssituation.

Desværre er der ikke mange af os 
tilbage. Siden 2008 er antallet af social-
rådgivere i regionerne faldet fra 894 til 
580. Og i regeringens udspil til en sund-
hedsreform på 138 sider bliver social-
rådgivere nævnt to gange som en fag-
gruppe, der kan inddrages ved behov.

Socialrådgivere skal have indflydelse
Men hvis politikerne virkelig mener 
det, når de kræver bedre sammenhæng 
for patienterne, er de nødt til at give 
socialrådgivere en central placering 
i sundhedsvæsenet. Ingen anden fag-
gruppe har den samlede viden om bor-
gernes behov og rettigheder, kommu-
nernes organisering, lovgivningen på 
tværs af områder, forsikring og pensi-
onsforhold og forskellige myndigheders 
fagsprog. 

Den viden kræves for at kunne ska-
be sammenhæng for det hele menneske, 
børn som voksne, og bygge bro mellem 
sundhedsvæsenet og kommunerne.

Vi møder og hjælper alle typer men-
nesker i vores arbejde: Kontanthjælps-
modtageren, læreren, murersvenden, 
direktøren og advokaten. Selvom pa-
tienterne er meget forskellige, har de 

Politikerne skal give os  
en central rolle i sundhedsreformen

TEKST VIBEKE BLOND, KIRSTEN MØLLER, SIGRUN FRANK OG LOUISE MARIE FRIIS
BESTYRELSESMEDLEMMER, FAGLIGT SELSKAB FOR SUNDHEDSSOCIALRÅDGIVERE.

socialrådgivere:

”Som socialrådgivere ved vi, 
hvilke problemer systemet kan 
hjælpe patienterne og deres fami-
lier med, samt hvor de kan finde 
hjælpen. Vi oversætter lægens ord 
for sagsbehandleren på jobcentret 
og omvendt, og vi hjælper patien-
ten med at forstå både lægen og 
sagsbehandleren.

grundlæggende brug for det samme, når de eller 
deres pårørende bliver ramt af alvorlig sygdom: 
Et menneske, der på en professionel måde tager 
ansvar for at hjælpe dem med at få overblik over 
deres situation og lytter til deres behov.

Sygedagpenge og enkelttilskud 
Et eksempel er Erik, en mand i slutningen af 
50'erne, som er blevet opereret for en hjernetumor 
og nu er indlagt til genoptræning. Han er selv-
stændig erhvervsdrivende og har på grund af en 
uhelbredelig sygdom i hjertet måtte skære ned på 
sit arbejde det seneste halve år.

Da han bliver indlagt, hjælper socialrådgiveren 
ham med at melde sig syg og søge sygedagpenge, 
men fordi hans indtægt, som sygedagpengene be-
regnes ud fra, er svundet kraftigt ind, får han kun 
4.000 kroner udbetalt om måneden. Derfor hjæl-
per socialrådgiveren Erik med at søge om et en-
kelttilskud, så han kan betale for eksempel husle-
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Politikerne skal give os  
en central rolle i sundhedsreformen

je, varme eller el, indtil der er skabt 
overblik over hans situation.

Ro til at fokusere på genoptræning
Overlægen vurderer det som urea-
listisk, at Erik kan komme tilbage i 
job med sin kraftigt nedsatte hjer-
tefunktion og følgevirkninger efter 
hjernetumoren. I samarbejde med 
socialrådgiveren beslutter Erik der-
for, at han vil søge førtidspension.

Socialrådgiveren kontakter sags-
behandleren på jobcentret, for-
klarer sin og lægens vurdering og 
arbejder i de følgende uger tæt sam-
men med læger, sygeplejersker og 
fysioterapeuter for at lave en udfør-
lig, samlet beskrivelse af patientens 
funktionsniveau og prognose, som 
lever op til kommunens krav.

Erik får tilkendt førtidspension 
og dermed ro om sin økonomi og 
kan nu koncentrere sig om sin gen-
optræning.

Ser det, læger ikke altid ser
Bekymringer om den økonomiske 
situation er meget almindelige for 
mennesker, der bliver ramt af alvor-
lig sygdom. De kommer til tider til 

”Vi skaber sammenhæng for patienterne  
og bygger bro mellem sundhedsvæsenet  
og kommunerne, så borgerne også får hjælp  
og støtte efter udskrivning, som er præcis det,  
som politikerne efterlyser.

ler mistrivsel, som en læge ikke al-
tid ser.

Underviser og rådgiver dagligt
Som socialrådgivere ved vi, hvilke 
problemer systemet kan hjælpe pa-
tienterne og deres familier med, samt 
hvor de kan finde hjælpen. Vi over-
sætter lægens ord for sagsbehandle-
ren på jobcentret og omvendt, og vi 
hjælper patienten med at forstå både 
lægen og sagsbehandleren.

Vi underviser, rådgiver og vejleder 
dagligt læger og sygeplejersker i for 
eksempel at se mistrivsel hos udsatte 
børn og underrette kommunen, mens 
de er indlagt. Vi bidrager til at skabe 
det bedst mulige grundlag for kom-
munernes arbejde med borgerne ef-
ter udskrivning, og vi holder fokus på 
borgernes rettigheder, så de hurtigt 
får den indsats, der er nødvendig.

Med andre ord: Vi skaber sammen-
hæng for patienterne og bygger bro 
mellem sundhedsvæsenet og kommu-
nerne, så borgerne også får hjælp og 
støtte efter udskrivning, som er præ-
cis det, som politikerne efterlyser.

Desværre er socialrådgivere i 
sundhedsvæsenet en truet art. Hvis 
de politiske ambitioner om bedre 
sammenhæng, nærhed og brobygning 
skal blive til virkelighed, skal udvik-
lingen vendes, så vi får langt flere af 
vores fagfæller som kolleger i sund-
hedsvæsenet. S

Kommentaren har tidligere været bragt på Al-
tinget.dk/social, og er skrevet inden regeringen 
og Dansk Folkeparti 26. marts præsenterede en 
aftale om en ny sundhedsreform.

at fylde så meget for patienten, 
at det går ud over behandlings-
forløbet, og derfor er det helt 
afgørende, at patienten får støt-
te og hjælp til at sikre sit for-
sørgelsesgrundlag.

En del patienter har børn, 
som de bekymrer sig for, mens 
især ældre patienter kan have 
brug for hjælp til lavpraktiske, 
men vigtige ting som at tjekke 
og reagere på breve i e-boks.

Det samme gælder foræl-
dre til børn, der er indlagt. Her 
hjælper vi med praktiske ting 
som at ansøge om orlov til at 
passe barnet, dækning af tabt 
arbejdsfortjeneste og kompen-
sation for merudgifter på grund 
af sygdommen – alt sammen i 
det kommunale system, som 
ofte er svært for forældrene at 
overskue og finde rundt i. 

Vi sørger også for kontakt 
med daginstitution og skole og 
hjælper med at tolke barnets 
symptomer. Ondt i maven er 
ikke nødvendigvis et symptom 
på sygdom, men skyldes hos 
børn ofte psykisk belastning el-
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Odense-klubben
Odense-klubben inviterer til fyraftensmøde med formand og næstfor-
mand for Dansk Socialrådgiverforening Mads Bilstrup og Ditte Brøndum, 
som vil fortælle om foreningens opbygning, arbejde, visioner og mål. Der 
bliver mulighed for en uformel snak og spørgsmål til din fagforenings 
øverste ledelse.
Det sker 2. maj kl. 17.30 – 20 på Fagforeningshuset – Mødecenter “Fabrikken”. 
Læs mere og tilmeld dig senest 28. april på socialraadgiverne.dk/kalender.

Socialrådgivere ansat i  
Retspsykiatrien
Fagligt Selskab for socialrådgivere ansat i Retspsykiatrien indkalder til 
generalforsamling. Den holdes 9. maj kl. 16 i forbindelse med et seminar 
på Sct. Hans, Boserupvej 2 i Roskilde. Forslag til dagsorden sendes til for-
manden seneste 3 uger inden på elsemarie.rasch@regionh.dk. Tilmel-
ding er ikke nødvendig.

Region Nord: Præstationssamfundet
Stress, angst og depression trives i bedste velgående, hvordan kan vi forklare 
det? Mød Anders Petersen, lektor i sociologi på Aalborg Universitet, som vil 
komme med et svar. Anders er aktuel med bogen "Præstationssamfundet".
Læs mere og tilmeld dig på socialraadgiverne.dk/kalender. Det sker i Aarhus 14. 
maj kl. 16-18.

Region Nord: Mandecentret
Kom og hør om Mandecentret - gratis personlig rådgivning til mænd i forbin-
delse med skilsmisse og parbrud, samvær med børn samt vold i parforholdet.
Læs mere og tilmeld dig på socialraadgiverne.dk/katlender. Det sker kl. 16-18 i
Aalborg: 7. maj, tilmeldingsfrist 23. april
Holstebro: 21. maj, tilmeldingsfrist 7. maj

Privatansatte tillidsrepræsentanter
Kom til en temadag med andre privatansatte TR og TR-suppleanter. Formand for DS, Mads 
Bilstrup, åbner dagen med et oplæg om, hvad der rører sig på det private ansættelsesområ-
de. Resten af dagen bliver delt mellem 1. tips og trick til forhandling og 2. hvordan vi skaber et 
stærkt fællesskab på arbejdspladsen, som kan være med til at skabe forandringer og arbejds-
glæde for socialrådgiverne.
Det sker 15. maj i DS’ mødelokaler i København. Læs mere og tilmeld dig senest 7. maj på socialraadgi-
verne.dk/kalender.

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

Åben mandage kl.15-18 på telefon 33 93 30 00
Læs mere på socialraadgiverne.dk/karrieretelefon

Region Øst: Faglig Fællesskabsdag
Til maj har du chancen for det helt store faglige boost, når Region Øst 
for første gang åbner dørene for Faglig Fællesskabsdag.

Med hele 9 workshops at vælge imellem, er der forhåbentlig noget 
for dig! Emnerne spænder over faglighed på beskæftigelsesområdet 
til konfliktende perspektiver på handicapområdet, sammenhængen-
de borgerforløb, investeringer på voksenområdet, retssikkerhed, ram-
merne for samarbejdet med hjemløse, efterværn og tvangsbehandling 
af stofbrugende gravide - og et kursus i at skrive et læserbrev, der får dit 
budskab ud over rampen. Det sker:
15. maj kl. 9.15-17 i Høje-Taastrup. Tilmelding senest 30. april.
29. maj kl. 9.15-17 i Karrebæksminde (Næstved). Tilmelding senest 13. maj.
Læs mere på socialraadgiverne.dk/kalender, hvor du også kan tilmelde dig.
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HJOR T HOLM  
KOS T SKOLE

Døgntilbud  
til udsatte børn og unge  

med psykosociale udfordringer.

Et godt sted at være
Et godt sted at lære 

Tlf. 3010 0700
www.hjortholmkostskole.dk

ocialrådgiveren nr. 
3/19 bragte et deba-
tindlæg af Søren An-

dersen vedr. PKA's inve-
steringer, hvor han skriver 
om en række temaer, som 
de delegerede skal tage 
stilling til på pensionskas-
sens generalforsamling. 
Jeg vil gerne kommente-
re på nogle af hans syns-
punkter.

PKA bygger på et soli-
darisk grundlag, hvis ho-
vedopgave er at investere 
penge med så højt et af-
kast som muligt til gavn 
for medlemmernes pen-
sionsopsparinger. PKA 
er samtidig underlagt et 
skærpet tilsyn af Finans-
tilsynet, der har godkendt 
alle bestyrelsesmedlem-
mer. PKA's afkast ligger 
i den positive ende i for-
hold til sammenligneli-
ge selskaber. Det skyldes 
især PKA's mange alter-
native investeringer i bo-
liger og alternativ energi. 
Pensionskassen for so-
cialrådgivere, socialpæda-
goger og kontorpersona-
le har en samlet formue på 
70 mia. kr.

Boligernes leje ligger al-
tid indenfor markedslejen. 
Andet ville Finanstilsynet 
heller ikke godkende. Det 
er derfor ikke muligt at 
udleje billigere til PKA's 
medlemmer, hvilket heller 
ikke ville være solidarisk 
overfor de medlemmer, der 
ikke bor i PKA's boliger. 

PKA er førende i Dan-

mark i klimarelaterede 
projekter og har i alt inve-
steret 21 mia. kr. i vedva-
rende energi- og klimain-
vesteringer. Siden 2017 har 
PKA ekskluderet 63 olie- 
og gasselskaber. 19 olie- og 
gasselskaber er sat på ob-
servationslisten. Derud-
over har PKA eksklude-
ret 60 kulselskaber og sat 
7 på observationslisten og 
er ophørt med at investe-
res i tjæresand. PKA vil på 
samme kritiske måde gå i 
dialog med bilindustrien 
for at sikre, at de også vil 
arbejde efter Paris-aftalen.

PKA ser som kun-
de i Danske Bank med al-
vor på bankens hvidvask. 
PKA har sat Danske Bank 
på observationslisten og 
har haft flere møder med 
bankens ledelse for at få 
klarhed over sagen og føl-
ge bankens videre tiltag. 
PKA ser endvidere med al-
vor på uberettiget refusion 
af udbytteskat og har der-
for også sat andre banker 
på observationslisten. 

Sammen med ATP, PFA 
og Macquarie har PKA in-
vesteret i TDC. For at få 
afdækket Macquaries in-
volvering i skatteudbyt-
tesager har PKA, ATP og 
PFA været i kritisk dialog 
med Macquaries, som nu 
har ændret kultur og pro-
cedurer, der skal sikre, at 
det ikke sker igen. S 
Susanne Grove
Medlem af DS’ hovedbestyrelse og 
bestyrelsesmedlem i PKA

debat
PKA er førende i klima- 
relaterede projekter i Danmark

S

Læserbreve må som udgangspunkt kun fylde 2.000 enheder. For lange indlæg 
bliver returneret eller forkortet af redaktionen. Husk navn, afsenderadresse og evt. 
telefonnummer. Du kan maile til redaktionen@socialraadgiverne.dk. 
Deadline for læserbreve til nr. 5/19 er 12. april klokken 9.00
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HVIDOVRE
KOMMUNE SØGER
OPLÆGSHOLDER 
PÅ SENIORKURSER

Ældreliv Hvidovre er en kursusrække for 
hjemmeboende ældre i Hvidovre Kommune over 
60 år. Kurset giver gennem faglige oplæg fra 
kommunalt ansatte og eksterne oplægsholdere 
deltagerne viden om emner som økonomi, folke-
pension, tryghed i hverdagen, sundhed, netværk 
og fællesskaber.

Vi søger en oplægsholder, der kan fortælle om 
folkepension og pensionsregler – gerne illustreret 
ved eksempler, herunder: 
• pension som enlig og samlevende
• opsat folkepension og personlig tillægsprocent
• boligydelse og boligstøtte 
• hvordan den økonomiske situation ændres, hvis 

ægtefællen kommer i plejebolig

Vi vil meget gerne høre fra dig, der har lyst til at 
formidle viden til helt almindelige borgere.

Et oplæg forventes at vare 1,5–2 timer inklusiv 
spørgsmål. Vi afholder fem Ældreliv-kurser samt 
et eller to temamøder for kommende pensioni-
ster om året. Honorar inkl. udlevering af oplæg til 
deltagerne aftales nærmere.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Tovholdere Jette Spelling Clausen (6197 1623 / 
jsc@hvidovre.dk) eller Bodil Lindekilde (6197 1658 
/ bql@hvidovre.dk).

ÆldrelivHvidovre

Er du uddannet socialrådgiver med et 
godt kendskab til folkepension og pensi-
onsregler? Så er det måske dig, vi søger 
som oplægsholder på kurser for
Hvidovres seniorer

ocialrådgiveren nr. 
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steringer, hvor han skriver 
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ikke bor i PKA's boliger. 

PKA er førende i Dan-

mark i klimarelaterede 
projekter og har i alt inve-
steret 21 mia. kr. i vedva-
rende energi- og klimain-
vesteringer. Siden 2017 har 
PKA ekskluderet 63 olie- 
og gasselskaber. 19 olie- og 
gasselskaber er sat på ob-
servationslisten. Derud-
over har PKA eksklude-
ret 60 kulselskaber og sat 
7 på observationslisten og 
er ophørt med at investe-
res i tjæresand. PKA vil på 
samme kritiske måde gå i 
dialog med bilindustrien 
for at sikre, at de også vil 
arbejde efter Paris-aftalen.

PKA ser som kun-
de i Danske Bank med al-
vor på bankens hvidvask. 
PKA har sat Danske Bank 
på observationslisten og 
har haft flere møder med 
bankens ledelse for at få 
klarhed over sagen og føl-
ge bankens videre tiltag. 
PKA ser endvidere med al-
vor på uberettiget refusion 
af udbytteskat og har der-
for også sat andre banker 
på observationslisten. 

Sammen med ATP, PFA 
og Macquarie har PKA in-
vesteret i TDC. For at få 
afdækket Macquaries in-
volvering i skatteudbyt-
tesager har PKA, ATP og 
PFA været i kritisk dialog 
med Macquaries, som nu 
har ændret kultur og pro-
cedurer, der skal sikre, at 
det ikke sker igen. S 
Susanne Grove
Medlem af DS’ hovedbestyrelse og 
bestyrelsesmedlem i PKA

debat
PKA er førende i klima- 
relaterede projekter i Danmark

S

Læserbreve må som udgangspunkt kun fylde 2.000 enheder. For lange indlæg 
bliver returneret eller forkortet af redaktionen. Husk navn, afsenderadresse og evt. 
telefonnummer. Du kan maile til redaktionen@socialraadgiverne.dk. 
Deadline for læserbreve til nr. 5/19 er 12. april klokken 9.00
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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

INTRODUKTION 
TIL SIGNS OF SAFETY

Århus d. 2.-3. oktober 2019
Seminar med Henrik Vesterhauge-Petersen

ARBEJDET MED 
SIKKERHEDSPLANER

København d. 7.-8. November 2019
Workshop med Marieke Vogel

SIGNS 
OF SAFETY

Fra ovennævnte legat uddeles legatportioner på normalt 
kr. 5.000 til 10.000. Kræftramte patienter kan søge legatet, idet 
der iflg. fundatsen ydes understøttelse til trængende kræftlidende 
såvel under deres sygdom som under en efterfølgende rekreation. 
Dersom den sygdomsramte er mindreårig, kan legatportioner 
søges af indehaveren af forældremyndigheden.

Legatet søges ved udfyldelse af autoriseret skema, hvori ansøgeren 
oplyser om sygdommen og dens forløb samt indtægtsforhold og 
formueforhold. 

Lægeerklæring skal vedlægges ansøgningsskemaet. 
Lægeerklæringen skal være dateret i 2019. Reg.nr., bankkonto 
nummer samt evt. mailadresse bedes oplyst i skema.

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

Ansøgningsfrist er den 15. maj 2019. Ansøgninger fremkommet 
efter dette tidspunkt tages ikke i betragtning. Legatet udbetales 
i juni/juli måned.

På legatbestyrelsens vegne
Georg Meyer, advokat
Nørre Voldgade 88, 4.

1358  København  K

Tømrermester Lauritz Hansen og 
Hustru Karen Dorthea Valborg Hansen, 

født Gulfeldt’s Mindelegat

slagelse.dk

Der kan ved ansættelse i Slagelse Kommune indhentes straffeattest.

Har du lyst til forandringsledelse og sikre borgerens stemme 
blive hørt i balancen mellem socialfaglige og økonomiske 
hensyn?

Som leder skal du gå i spidsen for 19 kompetente og enga- 
gerede rådgivere, som er midt i en kulturforandring fra 
forvalter til forvandler. 

Vi ønsker at understøtte borgerens forvandling ved at vores 
indsatser, så vidt muligt afspejler og tager afsæt i borgerens 
ønsker, drømme og håb om fremtiden. 

Du insisterer på at ville gøre en forskel og hylder mantraet 
om, at det skal være sjovt at gå på arbejde!

Du bliver en del af et supersejt lederteam, som ser ledelse 
som en holdsport og ikke er bange for ”prøvehandlinger”. Vi 
arbejder med udgangspunkt i en dynamisk opgaveløsning i 
tværfaglige teams ud fra en tese om, at ”opgaven sætter 
holdet”.

Vi ser gerne, du har en uddannelse som socialrådgiver, jurist 
eller lignende og har erfaring inden for servicelovens paragraf- 
områder og tilstødende lovgivninger.

Ansøgningsfrist 
23. april 2019 kl. 12.00.

Læs det fulde opslag og søg online på slagelse.dk

Stærk faglig leder 
til Stab og Myndighed i Center for Handicap og Psykiatri – genopslag

150000 Socialrådgiveren 04-2019.indd   34 27/03/2019   08.59



”Kvindekamp er klassekamp – klassekamp er 
kvindekamp”. Et kampråb, som jeg husker fra 
min barndom, er her i 2019 blevet støvet af og 
bliver igen brugt flittigt. Det kunne jeg konsta-
tere på dette års 8.marts, kvindernes interna-
tionale kampdag. Og med rette… For det står 
langt dårligere til med den kønsmæssige li-
gestilling på det danske arbejdsmarked, end 
langt de fleste (også undertegnede) går rundt 
og tror. 

Kvindekamp og klassekamp er i 2019 sta-
dig aktuelt. Dels er vores arbejdsmarked me-
get kønsopdelt, og dels er der en ulighed i løn 
mellem mænd og kvinder – også blandt social-
rådgivere. Det skal der gøres op med! Mænd 
og kvinders arbejde er lige meget værd – og 
det skal selvfølgelig afspejles i en større lig-
hed i løn. 

Den kamp skal kæmpes på mange arena-
er – for det drejer sig jo overordnet om, at der 
skal skrues på mange håndtag, så vi kan stop-
pe skævdelingen på arbejdsmarkedet. Men én 
ting, som vi ved kan have en udlignende effekt, 
er løngennemsigtighed. Og dén kamp kan og 
skal kæmpes lokalt på arbejdspladserne. 

re
gi

on
sle

de
r Taler I om løn på din arbejdsplads? Ved du, hvad dine 

kollegaer får i løn? Eller tænker du bare, at de helt sikkert 
får meget mere end dig? 

Vi ved, at de arbejdspladser, som har åbenhed om løn og 
lønforskelle, har meget bedre og større mulighed for at ska-
be ligeløn. For det er meget nemmere at tale om lønforskel-
le og handle på dem, når man ved, hvordan billedet er på 
arbejdspladsen. 

Af mange årsager bliver der ofte ikke talt konkret om 
lønforskelle kollegaer imellem. Løn bliver opfattet som no-
get meget privat, ja, næsten tabubelagt at tale om. Men 
hvis vi vil ligestillingen og ligelønnen, så kræver det, at 
vi bryder dette tabu. At vi taler åbent med vores kollega-
er om vores egen og deres løn – i kroner og ører. Kun på 
den måde kan vi tydeliggøre uligheden i løn og gøre op med 
den. For den er både konkret og reel – og sådan skal den 
behandles.

Hvis vi skal have stoppet uligheden mellem kønnene på 
arbejdsmarkedet, må vi starte med os selv. Så hvis I gerne 
vil tale åbenhed om løn på din arbejdsplads – så ta’ têten. 
Tal med dine kollegaer og med din tillidsrepræsentant. 
Konsulenterne i din DS-region stiller sig også gerne til rå-
dighed og hjælper, hvis det er en snak, som svær at få hul 
på, og der er brug for sparring for at komme videre. 
Gør hver dag til en kampdag – for ligeløn og ligestilling! S

Ligeløn:
Taler I om løn på din arbejdsplads?

TRINE QUIST, FORMAND, DS REGION NORD

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

1. april, Fredericia
Kursus for nyvalgte TR-suppleanter i 
DS Region Syd.

2. april, Slagelse
Stiftelse af en fælles socialrådgiver-
klub i Slagelse Kommune.

23. april, Aalborg
Fyraftensmøde om præstationssam-
fundet.

24. april, Ringsted 
TR-kursus om grafisk facilitering.

24. april, Odense
Seniorer: Temadag om de sociale ind-
satser i Vollsmose.

24. april, Ringsted
Region Øst: Medlemsmøde om  
ulighed.

25. april, Odense
Faggruppen Revalidering holder  
temadag og generalforsamling.

26. april, København
Faggruppen Kvindekrisecentre holder 
temadag og generalforsamling.

29. april, Taastrup
Kursus for nyvalgte TR-suppleanter  
i Region Øst.

29. april, Holstebro
Fyraftensmøde: Kan du hjælpe en  
familie ramt af psykisk vold?

2. maj, Holstebro
Region Nord: TR-netværksmøde, 
Vestjylland.

2. maj, Odense
Odense-klubben holder fyraftensmø-
de med Mads Bilstrup og Ditte  
Brøndum.

6. maj, København
Faggruppen Beskæftigelse holder  
temadag og generalforsamling.

7. maj, Aalborg
TR-netværksmøde Nordjylland.

7. maj, Odense
Faggruppen Stof holder temadag og 
generalforsamling.
7. maj, Aalborg
Fyraftensmøde om Mandecentret.

7. maj, København
Seniorer spiser frokost på Restau-
rant Karla.

13.-15. maj, Vejle
TR-grunduddannelse hold 1903.

14. maj, Aarhus
Fyraftensmøde om præstationssam-
fundet.

15. maj, København
Temadag for privatansatte TR.

15. maj, Taastrup
Region Øst: Faglig Fællesskabsdag.

21. maj, Holstebro
Fyraftensmøde om Mandecentret.

27.-29. maj, Vejle
TR-uddannelse: TR forhandler.

29. maj, Karrebæksminde
Region Øst: Faglig Fællesskabsdag.

3. juni, Fredericia
Region Syd: TR-møde KL-Jylland.

4. juni, Odense
Region Syd: TR-møde KL-Fyn.

4. juni, København
Seniorer spiser frokost på Restau-
rant Karla.
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TEKST MADS BILSTRUP, FORMAND

Vi nærmer os et folketingsvalg, og det er et valg, som Dansk Socialrådgiverforening gerne 
vil være med til at præge på flere måder. Først og fremmest vil jeg opfordre alle med-
lemmer til at stemme på en kandidat, som stiller skarpt på de socialpolitiske dagsorde-
ner. For som man siger: ”Vi har de politikere, vi fortjener”. Derfor er der al mulig grund 
til at granske de forskellige kandidater og stemme på en person med en stærk socialpo-
litisk profil, som har nye forslag til socialpolitikken, og som vil samarbejde med de for-
skellige interessenter.

Der er også flere socialrådgivere blandt folketingskandidaterne – så tjek op på, om en af 
dine fagfæller matcher din politiske overbevisning og dine socialfaglige ambitioner. Sæt 
dit præg på valgkampen ved at skrive debatindlæg og deltage i valgmøder, hvor I udfor-
drer kandidaterne.

Der skal være plads til uenighed, men Dansk Socialrådgiverforening vil gerne være med 
til at sikre, at debatten foregår på et oplyst grundlag uanset kandidaternes forskellige 
holdning. Derfor vil Dansk Socialrådgiverforening under valgkampen – lige som vi i øv-
rigt altid gør – byde ind med viden, dokumentation, erfaringer og faglighed. Sammen 
med jer.

Sammen skal vi med udgangspunkt i vores socialfaglighed minde politikerne om, at fat-
tigdom ikke er godt for nogen, og at de nedsatte ydelser ikke har nogen positiv effekt. 
Tværtimod. Senest har en undersøgelse dokumenteret, at med starthjælpen mistede 
indvandrer- og flygtningekvinder det økonomiske incitament til at deltage i integrati-
onsindsatsen, og den meget lave ydelse får heller ikke flere i job på længere sigt. 

Vi vil minde politikerne om, at på et enkelt år er antallet af fattige børn steget med 
12.000 til i alt 64.500. Og vi ved, at det har langsigtede konsekvenser at vokse op i fattig-
dom. For eksempel betyder bare ét år i fattigdom i teenageårene, at livsindkomsten bli-
ver 12 procent lavere end ellers.

Vi vil minde politikerne om, at investeringer i socialt arbejde betaler sig. Både menne-
skeligt og økonomisk. Investering i socialt arbejde er også en investering i socialrådgi-
vernes arbejdsmiljø - hvilket er tiltrængt, når hver tredje socialrådgiver er stresset, og 
hver femte oplever, at de ikke kan levere kvalitet i arbejdet. Her spiller DS’ vejledende 
sagstal en væsentlig rolle. Der skal være tid til faglighed, og det siger næsten sig selv, at 
der er stor forskel på at have ansvar for 50 eller 25 børnesager.

Vi vil minde om, at kriminaliteten blandt unge har været faldende i mange år, og hvis 
den tendens skal fortsætte, skal vi gøre mere af det, vi allerede gør i dag: Forebygge, at 
udsatte unge ryger ud over kanten. For man kan ikke straffe sig ud af kriminalitet.

Lad os kvalificere valgdebatten sammen. Og sidst, men ikke mindst: Sæt kryds med din 
socialfaglighed.
 
Klik ind på socialraadgiverne.dk/folketingsvalg og læs om de socialrådgivere, som stiller op til folketingsvalget.

Sæt kryds med din socialfaglighed

le
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r
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