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Tidsskriftet SOCIAL UDVIKLING sætter
fokus på viden og tendenser inden
for det social- og ledelsesfaglige
område. Redaktionen bag tidsskriftet er
optaget af at sætte forhold vedrørende
handicap, psykiatri og velfærdsledelse
på dagsordenen. Artiklerne omhandler
faglighed, praksiserfaringer, forskning,
ny viden og nye muligheder.

Så er vi nået til årets 2. udgivelse af
Social Udvikling. Mens disse linjer
skrives er påsken ved at være til ende.
Meteorologerne varsler en uge med
nattefrost og mulighed for sne forude.
Landets haveejere skeler nervøst til
vejrudsigterne og håber inderligt på en
kommende genopstandelse for havens
vækster, der kom i jorden for flere uger
siden, da forårssolens livgivende stråler
havde magt.

Ledelseskommisisonen blev naturligvis
også nævnt i Nyborg. I marts måned
er der kommet navne på regeringens
ledelseskommission, der skal give anbefalinger til, hvordan kvaliteten af offentlig ledelse kan højnes. Det er positivt
(og vigtigt) at kunne konstatere, at der
er blevet plads til flere dygtige offentlige
ledere i kommissionen. For uden input
fra dem, der ved hvad det drejer sig om,
går det ikke.
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Inden påske holdt Socialt Lederforum sit
årlige landsmøde. Det foregik, som altid,
på Nyborg Strand. Her mødtes ledere fra
handicap- og psykiatriområdet for sammen at drøfte de fremtidige udfordringer,
som leveringen af velfærdsledelse byder
på. Der blev også brugt tid på at tale
ledelsesmæssig innovation, styringskrisen i den offentlige sektor og om den
særlige form for ’forhindringsløb’, der
hænger tæt sammen med ledelse af
politisk styrede organisationer.
Flere års nedskæringer og effektiviseringer kombineret med forventninger
om øget professionalisering betyder,
at ledere i dag befinder sig i et prekært
spændingsfelt, hvor der på samme tid
skal leveres faglige resultater af høj
kvalitet og sikker drift.
Ambitionen var at sammensætte et
interessant og udfordrende program på
et højt fagligt niveau med særlig vægt
på offentlig ledelse og leveringen af
velfærdsledelse – som altid kombineret
med gode muligheder for samvær og
netværksdannelse. Det betød ny deltagerrekord, idet næsten 500 ledere var
med. Samtidig oplever vi medlemsfremgang i Socialt Lederforum, så vi mærker
tydeligt, at der fortsat er opbakning til
foreningen og den afstukne kurs.

På den socialpolitiske scene kommer foråret til at byde på det fortsatte
arbejde med udarbejdelsen af nationale retningslinjer for forebyggelse
af vold på botilbud og forsorgshjem.
Her deltager Socialt Lederforum i en
følgegruppe. Fredag inden påske blev
parterne inden for området hasteindkaldt til møde med sundhedsministeren
og socialministeren samt ordførerne
for psykiatrien. Her blev et nyt forslag
vedrørende de specialiserede bosteder
præsenteret. Umiddelbart ser det ud til
at være et forslag, der kan samle bred
opbakning blandt politikere, faglige
organisationer og interesseorganisationer.
Desuden er Socialt Lederforum blevet
tilbudt plads i en referencegruppe, der
skal være tilknyttet det forestående
serviceeftersyn vedrørende anvendelsen af magtanvendelsesreglerne overfor
borgere med betydelig og varig nedsat
psykisk funktionsevne (herunder også
demens). Det forventes, at initiativet vil
kunne danne grundlag for en forenkling
af magtanvendelsesreglerne, så reglerne bliver enklere og lettere håndterbare både for myndighedsniveauet og
udførerleddet.

God fornøjelse med læsningen!
Med venlig hilsen
Bo Mollerup

Ansvarshavende redaktør
bomo@socialtlederforum.dk
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medarbejderne oplever i forhold til et paradigmeskifte.

April / Maj 2017 – 3

Borgernes egne mål
er dem, der virker
Af kommunikationsmedarbejder Herdis Thomsen,
Sønderborg Kommune

Borgerne træffer selv de valg, der former deres hverdag - ikke medarbejderne.
Det er i korte træk det gode og fine resultat, der er kommet ud af at
arbejde med rehabilitering på handicapområdet i Sønderborg Kommune.
Og borgernes ønsker og mål har vist sig at være rigtig gode, fordi de er
realistiske, konkrete og målbare.
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En drøm er en drøm, og den skal man ikke ødelægge. Alle mennesker har drømme, og alle kan
nå et stykke hen imod at realisere dem.
Det var nogle af grundtankerne, da Sønderborg Kommunes handicapområde tog fat på at
arbejde med rehabilitering.
Og jeg skal være ærlig at sige, at når vi
snakkede om, at vi skulle lytte til borgerne
og imødekomme deres ønsker – så tænkte
vi, at ”det gør vi da allerede”. Og vi tænkte
også, at ja, det er da meget godt at åbne for
ønsker og drømme, men hvad hvis de er
helt urealistiske?
Teresa Schürmann er områdeleder i handicapafdelingen i Sønderborg Kommune, og hun smiler
lidt, når hun tænker tilbage. For virkeligheden
har vist sig at være en anden. Det var i høj grad
muligt at lytte mere til borgernes drømme og
arbejde på at realisere dem, og det viste sig også,
at de var meget realistiske:
De er kommet med utroligt realistiske
ønsker og mål, og så er de især meget
specifikke og målbare. Der er absolut
ingen, der drømmer om at blive astronaut
eller faldskærmsudspringer – tværtimod vil
de gerne på café, i karbad, spare sammen
til en lille havetraktor eller lære at købe ind
og lave mad selv, fortæller hun.
Formand for socialudvalget i Sønderborg Kommune, Niels Ole Bennedsen, er glad for, at kravet
om rehabilitering er blevet en succeshistorie på
handicapområdet i kommunen:
Som jeg ser det, har både de involverede
borgere og medarbejderne udviklet sig
og fået merværdi ud af det. For begge
parter er det motiverende at opstille mål
og nå dem – og så er det ikke afgørende,
om målene er professionelle for
medarbejderne eller konkrete for borgerne
i form af karbad, en havetraktor eller at lave
sin egen mad, siger han.

Efteruddannelse
I forbindelse med projektet har en stor gruppe
borgere og medarbejdere været på kursus i
medborgerskab og medbestemmelse. Borgerne
skulle lære at træffe valg, mens medarbejderne
skulle lære at spørge mere indgående ind til
borgernes ønsker og drømme. Måske også finde
på kreative metoder for at få svar, når der er
tale om borgere med minimalt eller intet sprog.
Nogle medarbejdere har givet udtryk for, at de
måske i virkeligheden var mere bundet af normer
og trang til at beskytte end borgerne selv. Når
borgerne kom med deres – beskedne – ønsker,
og medarbejderen tænkte sig om, så endte det
tit med et ”Ja, hvorfor ikke?”. Derudover har alle
medarbejdere i handicapafdelingen fået fire en
halv dages efteruddannelse i, hvordan de indarbejder de nye metoder i rehabiliteringen. Sønderborg Kommune har inddraget Type2Dialog i
denne undervisning.
Teresa Schürmann fortæller, at det i processen
gik op for medarbejderne, at de ofte opstillede alt
for mange mål og ofte for overordnede, luftige
mål.
Det er vigtigt kun at arbejde med ét
mål ad gangen og arbejde med korte
tidsperspektiver. I virkeligheden er der
ingen, der kan overskue at have fem
overordnede mål – hverken borgere eller
medarbejdere, siger hun.
Teresa Schürmann er leder af syv institutioner
med knapt 100 medarbejdere. For hende er det
afgørende, at medarbejderne hele tiden følger op
på borgernes mål – sammen med borgerne.
Medarbejderne får positiv respons på den nye
måde at arbejde på. Borgerne glæder sig over, at
det er mål, de selv har udpeget, som de arbejder
hen imod, fordi det motiverer, og de jubler over
succeserne, når målene nås. Også pårørende har
givet udtryk for, at de ser en positiv forandring.
En far sagde fx på et tidspunkt: ”Det er første
gang, jeg har oplevet, at min datter bliver set
som en helhed”.
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CASE 1
Arnes drøm er en svensk havetraktor
Arne Fich Thomsen plejer og passer area
lerne omkring institutionen Bosager, som
var det hans egen have. Og så drømmer han
om at få sin egen havetraktor – en drøm,
der snart bliver virkelighed.
Torben Bohnensack og Arne Fich Thomsen er et
godt makkerpar. Torben er ansat som ejendomsfunktionær i Sønderborg Kommune og er egentlig ikke pædagog. Men han har ydet et fornemt
pædagogisk arbejde ved at støtte Arne i at nå
sin drøm om selv at eje en havetraktor. Arne har
brug for støtte til at strukturere sit arbejde og til
sociale relationer.
Når man oplever, hvor meget Arne glæder
sig, så glæder vi os også – over at vi så
stort på en masse bekymringer: Hvor skal
traktoren være? Er det muligt for ham
at spare op? Hvad når den går i stykker?
Det er nok hindringer, som før havde
spærret for, at Arne kunne få opfyldt sin
drøm. Men ikke mere, siger områdeleder
for Sønderborg Kommunes døgntilbud
Bosager og Flintholm, Steen Boris Hansen.
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Når det er muligt, så skyldes det, at Arne
gør sig umage – fordi han bare er sådan,
han er et naturtalent. Men også fordi han
har et mål. Han øver sig i at køre godt og
sikkert med sin arbejdstraktor, han spørger
ind til funktioner og vedligeholdelse, og
han gør ikke noget, han ikke må. Så han
vil fint kunne administrere at have sin
egen havetraktor, når han får hjælp til fx
forsikringer og den slags. At han får sin
egen havetraktor er en fin afrunding på,
at han faktisk begyndte her i aktivering,
men nu er her på fuld tid, fortæller Torben
Bohnensack.

Fællesskabet mellem de to går også godt, fordi
begge har en stor passion for musik. Så når der
ikke snakkes traktor, snakkes der musik.
Det bliver SÅ godt, når jeg får min egen
traktor. Men der er ikke nogen, der får lov
til at låne den. Jeg vil selv passe på den,
siger Arne, der netop er kommet til efter at
ha’ bakket arbejdspladsens havetraktor på
plads med millimeter-nøjagtighed.

CASE 2
Claus vil på tur – sagde han uden ord
Claus Bak har mange talenter. Han er fx
god til at tegne. Billederne er en måde at
kommunikere på for ham, for han er autist
og har ikke noget sprog. Men han har
naturligvis ønsker og drømme. Spørgsmålet
er bare hvilke?
Socialpædagogerne Dan Høyer Rasmussen
og Connie Teglgaard Jakobsen ved nu, at Claus
rigtig gerne vil på udflugt og køre i bus sammen
med andre. Men vejen dertil har ikke
været ligetil.
Når vi gerne ville vide, hvad Claus rigtig
gerne vil, så er det vigtigt, at vi bygger
en tryg og afslappet ramme op omkring
ham. Derfor var vi i hans velkendte
lejlighed, hvor han er tryg. Vi valgte at
stille os foran ham, men med ryggen til,
og snakke om seks billeder, der illustrerer
aktiviteter, vi ved, han godt kan lide. Vi
gjorde det i flere minutter for at pejle ham
ind på valgmulighederne og sætte ord på,
hvad de forskellige billeder betød. På et
tidspunkt involverede vi ham langsomt i
snakken og henvendte os til ham med et
spørgsmål om, hvad han kunne tænke sig.

Og han pegede straks på bussen, fortæller
Connie, mens hun viser en video, hvor
seancen er optaget.
Optagelsen er lavet som led i rehabiliteringsprojektet.
Det er meget vigtigt, at vi ikke bare viser
ham billederne uden den forudgående
snak. Han ville ikke kunne honorere et krav
om umiddelbart at udpege et af billederne.
Han ville tro, at det var et krav at vælge her
og nu og blot pege på et af dem for at gøre
os tilfredse, supplerer Dan.
De to kolleger er glade for processen og ikke i
tvivl om, at de har fundet frem til, hvad Claus
ønsker. Og at metoden kan anvendes med ham
igen. Men de tøver, når man spørger til en større
udbredelse og anvendelse af metoden.
Jeg er lidt ambivalent. Man skal virkelig
kende borgeren godt og ha’ en god relation
for, at den er god og troværdig. Borgerne
er meget forskellige, og det, der virker
godt for én, behøver ikke at gøre det for en
anden, siger Dan.
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CASE 3
Jeppe klarer indkøb og madlavning selv
Før kunne Jeppe ikke lave et spejlæg. Nu
planlægger han selv indkøb, køber ind efter
en indkøbsliste på telefonen, og han tilbe
reder god, sund mad. Og han nyder det.

Jeppe er kæreste med Carla, der bor i egen lejlighed med §85-støtte i Sønderborg. I weekenderne
bor de to sammen i Jeppes lejlighed. De arbejder
begge på værksteder under SAABU Sønderborg.

Porrer, peberfrugt og skinke ryger ned i indkøbskurven. Jeppe er på indkøb i Netto i Nordborg,
og han går grundigt til værks. Porrerne er flotte i
dag. Peberfrugten sprød og fin. Så skal der købes
brød. Datoen bliver tjekket. Ind imellem kigger
Jeppe på sin telefon, hvor indkøbslisten er, for at
huske det hele.

Handicapmedhjælper John Weber fortæller om
processen, hvor Jeppes ønske om selv at købe
ind og lave mad blev til handling og virkelighed:

For mange ville opgaven med at købe ind være
nem. Men for Jeppe er indkøbsturen et syvmileskridt:
Jeg vil gerne lave mad og selv købe ind.
Så det er dejligt, jeg med Johns hjælp
har fundet ud af, hvordan jeg bedst kan
gøre det, siger Jeppe, der for kort tid
siden flyttede ind i en helt ny lejlighed i
Langesøgården i Nordborg.
Her er han rigtig glad for at bo, og han har fin
orden i køkkenskabe og skuffer, i køleskab og
fryser.
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Vi tjekker en gang om ugen, hvad Jeppe
mangler. Det sker simpelthen ved at tjekke
skuffe efter skuffe og skab efter skab.
Ting, der er for gamle, bliver smidt ud.
Vi snakker også om hygiejne. De varer,
Jeppe mangler, finder han et billede
af på computeren og overfører det til
indkøbslisten på sin telefon.
Nu bestemmer jeg selv, hvad jeg vil spise,
og jeg kan tilberede det, så vi spiser, når
det passer os, siger Jeppe.

CASE 4
Nu ta’r Susanne karbad hver dag
På et kursus i medborgerskab blev Susanne
modnet til at tænke i ønsker, som kan pas
ses ind i hendes strukturerede hverdag. Nu
er drømmen om et karbad hver dag blevet
virkelighed.
Susanne er myreflittig med sine hænder. De er
konstant i gang med at strikke, hækle eller sy.
Selv om hun hver dag arbejder med håndarbejde
på værkstedet SAABU Søndervang, så tager hun
gerne garn med hjem og fortsætter derhjemme.
Men først sætter hun sig og spiser æbler og
knækbrød sammen med de andre i botilbuddet
Alléen i Gråsten. Bagefter pakker hun sin kurv
med shampoo og håndklæde – så skal hun nemlig i karbad. Der skal også være tid til en tur på
motionscyklen og til aftensmad.
Susanne har Prader-Willi syndrom, og det betyder, at hendes dag skal være meget struktureret.
Der er stort fokus på faste måltider og motion,
og det har bevirket, at Susanne faktisk holder en
fin, lav vægt fra år til år, hvor mange andre med
sygdommen ofte lider af overvægt.
På kurset satte jeg som mål, at jeg ville
blive bedre til mit håndarbejde – og at jeg
ikke vil blive så sur, når noget går galt, eller
jeg ikke kan finde ud af et nyt mønster. Så
skal jeg bare bede om hjælp i stedet for at
blive så sur og skælde nogen ud, fortæller
Susanne.

Susannes kontaktperson, socialpædagogisk
vejleder Linda Holst, fortæller, at Susanne egentlig oplever, at hun selv er herre over sit liv og
tilrettelæggelsen af dagene. Hun er også meget
realistisk, når det handler om at have ønsker til
nyt eller mere.
Efter kurset kom jeg til at tænke over, at jeg
gerne ville ha’ hjælp til at få et karbad hver
dag. Jeg har nok tid, men jeg kan ikke selv
tilrettelægge det. Jeg er ikke sikker på, jeg
kan nå det. Jeg går jo også til linedance.
Så nu hjælper pædagogerne med at huske
det. Det er virkelig dejligt. Det er jeg glad
for, siger Susanne.
Linda glæder sig på Susannes vegne og erkender, at processen kræver tilvænning – også for
medarbejderne:
Det har været en øjenåbner at arbejde
mere med borgernes håb og drømme. Jeg
oplevede lidt, at vi var mere begrænsede i
vores syn på mulighederne, end borgerne
var. For vi skal jo også turde give slip og
ikke beskytte vores borgere helt så meget,
som vi ofte gør. Samtidig tænker vi meget
på det etiske – at vi ikke må umyndiggøre.
Det er en balance. Det er dejligt, når vi
lykkes med at få defineret nogle håb og
drømme – og realisere dem, siger Linda.
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Landsmødet 2017
I dagene den 30. marts - 31. marts var
næsten 500 ledere fra handicap- og psykiatriområdet samlet på Nyborg Strand til
Socialt Lederforums landsmøde.
Her havde lederne mulighed for sammen
at drøfte de udfordringer, der er forbundet
med offentlig ledelse/ledelse af velfærd. Vi
havde fået sammensat et program, der i
høj grad understøttede denne dagsorden.
Samtidig var der god mulighed for faglig
sparring og for at etablere nye samt vedligeholde eksisterende netværk.
Det var også muligt at søge ny inspiration
blandt de mange udstillere indenfor området eller som deltager i en af de mange
interessante workshops.
Vi ses den 22. marts – 23. marts 2018
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Specialpædagogik
& Teknologi
Af Astrid Margrethe Hestbech, lektor (UCSJ),
Astrid Rosenvold Villadsen, adjunkt (UCSJ) og
Elias Helfer, akademisk medarbejder (Autismecenter Storstrøm)

Astrid Margrethe Hestbech
Lektor i Center for Pædagogik på UCSJ, uddannet cand. comm. og folkeskolelærer.
Har særligt specialiseret sig i pædagogisk arbejde med læring, dannelse og
teknologi og har publiceret artikler og bøger bredt inden for dette område.

Astrid Rosenvold Villadsen
Adjunkt på UCSJ siden 2013 med hovedfokus på digitalisering, pædagogik
og sundhed. Arbejder med digitale udviklingsprojekter og e-learning på
pædagoguddannelsen både i grunduddannelsen og i specialiseringen. Cand.soc. i
pædagogik og sundhedsfremme fra Roskilde Universitet.

Elias Helfer
Kandidat i Analytisk Journalistik og Bachelor i Filosofi og Litteraturhistorie fra
Aarhus Universitet. Akademisk medarbejder ved Autismecenter Storstrøm og
arbejder blandt andet med implementering af teknologi i centerets arbejde.

Teknologien er i høj grad til stede i den pædagogiske virkelighed i dag.
Derfor er pædagogerne nødt til at gøre op med sig selv, hvordan de vil
forholde sig til den. Og der er masser af teknologi, der hurtigt vil kunne
anvendes i arbejdet med brugere af specialpædagogiske tilbud. Det er
bare et spørgsmål om, at pædagogerne skal blive opmærksomme på de
muligheder, der byder sig til.

14 – April / Maj 2017

Det var ikke alle, der var 100 % overbevist om
teknologiens velsignelser ved begyndelsen af
vores kursus, Specialpædagogik og Teknologi:
Jeg er ikke blevet pædagog for at sidde
med en skærm, lød det fra en af de
deltagende specialpædagoger.
Denne kursusdeltager er næppe den eneste
specialpædagog, der er noget skeptisk over at
skulle bruge teknologi i arbejdet med brugerne.
Mange ser det som et forstyrrende element, der
står i vejen for kontakten med brugeren, og som
tager tid fra det relationelle arbejde. Nogle kan
måske også være bange for, at elektronik skal
erstatte mennesker i omsorgsarbejdet.
Vi har to indvendinger imod denne modstand.
For det første kan man ikke undgå, at teknologien indgår i det pædagogiske arbejde. Den er
allerede til stede. Det handler derimod om, hvad
man inddrager, og hvordan man forholder sig til
den.
For det andet kan vi se en lang række tilfælde,
hvor den rigtige teknologi kan gå ind og understøtte relationsarbejdet. Det drejer sig bare om
at inddrage teknologien på den rigtige måde.

I vores daglige færden interagerer vi hele tiden
med teknologi, uden at vi nødvendigvis tænker
over det som teknologi. Et eksempel er vores
smartphones, der er så allestedsnærværende, at
vi næsten ikke tænker over dem længere.
Derfor er modviljen imod teknologi ofte i virkeligheden en modstand imod det nye og ukendte.
Når vi pludselig står over for et nyt program eller
en ny “dims,” bliver vi meget bevidste om den
som et stykke teknologi. Det gør det også nemt at
afvise det nye som endnu et stykke teknik, der går
i vejen for den rigtige, menneskelige interaktion.
Samtidig kan det være svært at forestille sig,
hvordan man kan bruge et stykke teknologi til at
understøtte sine brugere, hvis ikke man kender
og forstår den teknologi. Derfor kan der være god
brug for at undervise i brugen af ny teknologi
ligesom med andre nye metoder, der skal indarbejdes i det daglige arbejde.
I den ideelle verden burde teknologi være en
naturlig del af den øvrige undervisning i pædagogiske redskaber og metoder. Elektroniske og digitale værktøjer er ikke noget fundamentalt andet
end alle mulige andre værktøjer i den pædagogiske værktøjskasse.
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Der er vi desværre ikke i dag. Derfor er der stadig
brug for en særskilt indsats for at sætte fokus på,
hvordan teknologien kan udnyttes i den pædagogiske hverdag.
Det fik i sommeren 2016 University College Sjælland og Autismecenter Storstrøm til at gå sammen om at lave et kursus, der kunne give specialpædagoger inspiration og viden til at inddrage
teknologi i deres arbejde. I første omgang kørte vi
et pilot-kursus for autismecenterets pædagoger,
og fra efteråret vil kurset være tilgængeligt for alle
interesserede inden for specialområdet.
I det følgende vil vi komme ind på en lang række
eksempler på, hvordan teknologi kan understøtte
pædagogiske indsatser på specialområdet. Nogle
af de redskaber, vi nævner, er udviklet specifikt
til dette formål. Andre er lavet til andre ofte mere
dagligdags formål, men kan med fordel udnyttes i
en specialpædagogisk kontekst.

Dagsprogrammer og tale-apps
Kommunikation med brugerne kan siges at være
det vigtigste redskab i den pædagogiske værktøjskasse. Og den største teknologiske udvikling
i løbet af de sidste årtier er netop sket inden for
kommunikation. Mange af de nye muligheder kan
med fordel anvendes i det specialpædagogiske
arbejde.
Et oplagt sted at sætte ind er i forhold til mennesker, som har svært ved at kommunikere verbalt eller skriftligt. Tegn-til-tale apps kan hjælpe
brugere med at udtrykke sig og gør dem på den
måde i højere grad i stand til at få medindflydelse
på deres liv. Samtidig kan højtlæsningsprogrammer og talegenkendelsessoftware hjælpe læsesvage brugere med at tilgå ressourcer, der ellers
ville være utilgængelige for dem.
Den teknologiske udvikling har også gjort det
nemt at finde og bruge billeder, video og lyd. Det
kan bruges til at understøtte kommunikation med
visuelle og auditive cues.
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Mange mennesker med autismespektrumforstyrrelser (ASF) har for eksempel stor gavn af meget
konkrete dagsprogrammer til at hjælpe dem med
at håndtere deres hverdag. Det har man mange
steder gjort ved brug af analog teknologi i form af
fysiske tavler med dagsprogrammer. Men de fysiske programmer er ressourcekrævende at lave og
vedligeholde, går let i stykker og kan ikke flyttes.
Derfor er der lavet indtil flere programmer,
der kan erstatte de fysiske programmer. Her er
skemaerne hurtige at lave, de kan laves lang tid
i forvejen, og brugeren kan have sit program
med sig på en tablet, smartphone eller på en
computer. Samtidig har mange af dem en række
yderligere funktioner, der hjælper brugeren - for
eksempel noget så simpelt som et ur, der tæller
ned til næste aktivitet.

Digitalt Nærvær
Nærvær kan være en svær størrelse for en del
brugere af specialpædagogiske tilbud. For mange
er det udfordrende at deltage i almindelige
sociale sammenhænge, og hvis de bor i et botilbud, kan familien være langt væk. Derfor er der
mange, der til daglig kun færdes blandt pædagoger og andre brugere. Der kan digitale hjælpemidler facilitere en anden form for nærvær.

Det er en udbredt opfattelse, at smartphones og
andre devices står i vejen for “rigtigt” nærvær - vi
er ikke rigtigt til stede, hvis vi sidder og kigger
på en skærm. Men den opfattelse gør forskeren
Søren Schultz Hansen op med. Han mener, at
unge søger nærvær i tid i stedet for i rum - de er
hellere “tiltide” end “tilstede”:
Vi har en kliché, der siger, at de mobile
medier har gjort os uafhængige af både tid
og rum. Men det er forkert. For det er rigtigt, at den fysiske tilstedeværelse er blevet
ligegyldig med elektronikken, og at unge i
dag ikke behøver at være i samme rum med
hinanden for at være sammen. Ofte prioriterer de ikke engang dem, de er i rum med.
Men det er vigtigt at forstå, at den uafhængighed af rummet til gengæld har skabt en
tilsvarende afhængighed af tilstedeværelsen i tiden for dem. Nærvær handler om tid
ikke om rum, udtalte Søren Schultz Hansen
til DJØF Bladet oktober 2015.
At nærvær i høj grad handler om tid, gælder
også for brugere af specialpædagogiske tilbud.
Mange beboere på botilbud oplever kun sjældent
deres families tilstedeværelse. Men med Skype,
FaceTime og lignende kommunikationstjenester
kan de få en regelmæssig og nær kontakt med
deres familie, og de kan gøre det, når de har tid
og energi til det, i stedet for når et besøg kan lade
sig gøre. Og uanset brugernes sproglige formåen
giver muligheden for kommunikation med video
en tættere forbindelse end bare at tale i telefon.
Der er meget fokus på risikoen ved sociale netværk og tjenester som Facebook og Instagram.
Men det skulle helst ikke få os til at holde brugere
af specialpædagogiske tilbud fra at bruge de
sociale medier. De kan nemlig opnå betydelige
gevinster ved at deltage på sociale netværk. De
kan melde sig ind i fora for folk, der deler deres
interesser og på den måde pleje relation til personer, de ellers ikke ville komme i kontakt med. De
kan også få kontakt til personer med nogle af de
samme udfordringer, de selv har, og på den måde
finde et sted at dele erfaringer og frustrationer.

Det er selvfølgelig vigtigt at holde sig for øje, at
der er faldgruber forbundet med at interagere
med andre online. Det gælder ikke mindst for brugere af specialpædagogiske tilbud, der ikke altid
kan overskue konsekvenserne af deres interaktioner, og som kan være sårbare over for misbrug af
forskellig art. Derfor er der en vigtig pædagogisk
opgave med at ruste brugerne til at færdes online.

Sansestimulering og spil
Personer med ASF eller andre former for kognitiv
funktionsnedsættelse har ofte sanseforstyrrelser i
en eller anden grad. Derfor kan de have glæde af
forskellige former for sansestimulering og sanseafslapning. Det er et område, hvor teknologien i
høj grad kan spille ind.
Et meget anvendt koncept er det såkaldte
“Snoezelen”-rum, der kombinerer alt fra digitale
installationer til forskellige overflader på gulvet.
Det styrende princip for denne type rum er, at
brugeren selv har stor kontrol over, hvordan de
interagerer med rummet. På den måde kan de
selv dosere stimuleringen af deres sanser, ligesom de får en fornemmelse af kontrol over deres
omgivelser.
Snoezelen-konceptet er meget omfattende og
derfor også meget omkostningsfuldt. Heldigvis
kan mindre gøre det. Mange steder har man gode
erfaringer med sanserum, der kombinerer beroligende musik, tryk og følestimulering med farvede
lys og video.
På samme måde kan spil og interaktive programmer fungere som et fælles tredje, man som
pædagog kan være sammen med brugeren om.
Her er det en fordel at kunne bruge en trykfølsom
skærm eller en bevægelsessensor for eksempel
i form af et smartboard eller Microsofts Kinect
kombineret med en projektor og en computer.
En anden ny teknologi, som man med fordel
kan udforske, er Virtual Reality (VR). Med et sæt
VR-briller eller bare en telefon og en holder til at
sætte foran øjnene kan man blive transporteret til
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et helt andet sted. Denne teknologi har den fordel,
at den også udfordrer vestibulærsansen (det man
populært kunne kalde balancesansen).

Heldigvis har vi oplevet, at når de bliver introduceret til mulighederne i de forskellige teknologiske redskaber, kan de fleste se meningen med, at
man som pædagog skal sidde med en skærm.

Selvstændighed og medindflydelse

Artiklen er skrevet på baggrund af et pilotprojekt lavet i samarbejde mellem University
College Sjælland (UCSJ) og Autismecenter
Storstrøm (ACS)

Indtil nu har vi i høj grad talt om, hvordan teknologi kan understøtte det pædagogiske arbejde
med en bruger. Men det er mindst lige så væsentligt at se på, hvordan brugerne kan udnytte teknologien til at blive uafhængige af pædagogerne og
på den måde opnå en større grad af autonomi.
Denne udvikling kommer ofte gradvist. I et
eksempel fik en bruger med ASF en visuel guide
til at vaske tøj, hvilket satte hende i stand til at
vaske sit tøj uden hjælp fra pædagogerne. Det fik
hende til at ytre et ønske om at lære at bruge en
ovn på egen hånd, så hun kunne lave mad til sig
selv, når hun havde lyst. På den måde kunne hun
stille og roligt erobre mere og mere autonomi
over sit eget liv.
Og det behøver absolut ikke være pædagogerne,
der fører an i brugen af teknologien. Vores erfaringer har i hvert fald været, at visse brugere har et
større kendskab til teknologi end deres pædagoger. Det er på mange måder en optimal tilstand.
For i stedet for at teknologien bliver indført på
pædagogens foranledning, får brugeren lov til at
tage initiativet. Så skal pædagogen være klar til at
gå i dialog med brugeren om, hvordan et bestemt
stykke teknologi bedst kan indgå i hverdagen.
Vi er sikre på, at der er mange pædagoger rundt
omkring, der har lyst til og mod på i højere grad
at inddrage teknologi i det pædagogiske arbejde.
Og vi har oplevet, at en enkelt interesseret medarbejder nemt kan finde masser af gode, teknologiske værktøjer, som brugerne kan drage nytte af.
Men hvis de teknologiske hjælpemidler skal have
den maksimale effekt, skal der helst være en bred
andel af medarbejderne, der kan bruge dem.
Ellers risikerer man, at dyrt indkøbt teknik samler
støv, imens brugerne bliver frustrerede over, at de
ikke kan få adgang til et hjælpemiddel.
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Kursus på UCSJ
Pilotprojektet videreføres i et kursus, der
udbydes på UCSJ fra september 2017.
Kurset kvalificerer kursisternes syn på, hvad
teknologi er, og hvordan den kan anvendes
til at fremme det pædagogiske arbejde, som
allerede foregår.
Der vil være 6 kursusdage og en vejledningsdag.
Om UCSJ
UCSJ er professionshøjskolen for hele
Region Sjælland med 8.500 fuldtidsstuderende og 3.500 i efter- og videreuddannelsesforløb.
Læs mere på ucsj.dk
Om ACS
ACS er en organisation under Vordingborg
Kommune, der driver en bred vifte af tilbud
for børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser.
Læs mere på autismecenter.dk

På sporet af en socialpædagogisk
kernefaglighed - i Bengerds
Huse, Ringsted Kommune
Af teamleder Steen Marlet og psykolog Anne Linder

Steen Marlet
Teamleder på Bengerds Huse, Ringsted Kommune. Uddannet socialpædagog i 1990.
Har siden gennemført en række ledelsesuddannelser, herunder i systemisk ledelse,
personale- og organisationsudvikling. Har fungeret som leder siden 1998.

Anne Linder
Psykolog og centerchef for Dansk center for ICDP, forfatter til mange
bøger og artikler om professionelt relationsarbejde. Holder mange
kurser og faglige oplæg i hele Norden. www.danskcenterfor-icdp.dk

Socialpædagogikkens metoder er mangfoldige, og det er en faglig
udfordring for ledelse og medarbejdergruppe at finde deres egne fælles
faglige veje i en verden med mange muligheder. Socialpædagogikken
lever og har det godt på vores arbejdsplads, men behovet for at
formulere en fælles faglig platform øges i takt med, at kravet om at kunne
redegøre for de faglige overvejelser øges samtidig med, at der indføres
kvalitetsstandarder, differencerede takster, refusionsreform, rehabiliterende
tilgang og VUM (Voksenudredningsmetoden red.)
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I Bengerds Huse, Ringsted Kommune, arbejder
vi i disse år frem mod at skabe vores faglige platform for at tydeliggøre organisationens fælles
metoder og teorigrundlag. Arbejdet er inspirerende, men også udfordrende, da de specialpædagogiske metoder og teorigrundlag ikke trækker på en entydig videnskabelig tradition, men
udspringer af en pædagogisk ursuppe, der får
næring fra både sociologien, psykologien, filosofien og antropologien krydret med den enkelte
medarbejders praksiserfaringer.

Om Bengerds Huse
Bengerds Huse er et botilbud under Ringsted kommune for voksne med væsentlig
nedsat funktionsevne samt autismespektrumforstyrrelser, ledsagende udviklingsforstyrrelser og/eller psykiatriske overbygninger.
Bengerds Huse råder over 38 boliger fordelt
på 6 huse under Almenboliglovens §§ 105.
Borgerne modtager støtte efter § 85 i SEL.
Desuden har Bengerds Huse et midlertidigt
botilbud § 107 med 4 pladser samt et aflastningstilbud med 2 pladser.

Når vi i disse år er så optaget af at finde vores
teoretiske og metodiske ben, udspringer det af
samfundets øgede krav om dokumentation samt
arbejdspladsens endelige opgør med en kultur,
der i værste tilfælde har mere fokus på systemets
logikker end på at ”sætte borgerens behov i
centrum”.
Grundværdierne for vores arbejde er selvbestemmelse, integritet, værdighed og sårbarhed.
Overordnet set er ambitionen med denne artikel
at beskrive vores kernefaglighed ud fra ønsket
om, at der skal være et direkte og gerne synligt
link mellem vores værdier og det pædagogiske
arbejde.
I dette arbejde er vi stødt på ICDP. International
Child Development Program er et program, der
kan spejle Bengerds Huse værdier og samtidigt
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understøtte den socialpædagogiske kernefaglighed, som den er vedtaget på SL´s kongres i 2014:
Socialpædagogers unikke kompetence er
mødet med det enkelte menneske, der hvor
det er, og opbygge en relation.
Denne artikel vil beskrive vores arbejde med
relationsarbejdet.

International Child
Development Program
ICDP står for International Child Development Program og er oprindeligt skabt af den
norske psykolog Karsten Hundeide. ICDP er
et enkelt samfundsorienteret program, der
har til formål at understøtte og fremme psykosocial relationskompetence hos personer,
der har ansvar for børns udvikling, omsorg
og trivsel. Programmet er ikke ekspertbaseret, men har til formål at sensitivere og reaktivere omsorg og medfølelse. I Danmark er
der gennemført ICDP uddannelsesforløb for
ansatte i PPR, dagtilbud, skole, sundhedsplejen, og ICDP er nu på vej ind i sundhedsvæsenet og politiet.
Kilde www.danskcenterfor-icdp.dk

Den relationelle kapital
og det gode samspil
Kerneopgaven i Bengerds Huse er: ”At tilbyde et
meningsfuldt hverdagsliv med fokus på individuel udvikling, kvalitet og nærhed”. Eller formuleret i et mere aktuelt twist – så ønsker vi at øge
borgerens relationelle kapital. Et liv med læring,
selvbestemmelse og glæde. Dette opstår ikke i
forbifarten, men kræver relationel tillid, der
opbygges over tid.
Begrebet relationel kapital udspringer af begrebet social kapital. Kun de færreste vil hævde, at
begrebet om social kapital er en ny ledelsesteori
eller et velafprøvet koncept, man bare kan gå
i gang med at implementerer i sin institution.

Social kapital er mere et mindset eller en forståelsesramme for at skabe et bæredygtigt arbejdsliv. Som institution ville vi gerne arbejde med
begrebet social kapital, men oplevede at stå i et
metodemæssigt tomrum. For hvordan arbejder
man konkret med tillid, retfærdighed og samarbejdet på arbejdspladsen?
Det enkle svar er, det kræver som udgangspunkt,
at man har et fællesfagteknisk sprog for det
relationelle forhold. Den pædagogiske sektor har
i mange år arbejdet med den relationelle kapital gennem ICDP programmet. ICDP er skabt af
den norske psykolog Karsten Hundeide (2004)
og anvendes nu i mere end 42 lande. Metoden
er skabt ud fra en forskningsbaseret viden om,
hvordan gode relationer opbygges i livsstarten.
Metoden har vist sig at være anvendelig på alle
relationelle forhold, selv om metoden oprindeligt
havde fokus på børn og deres forældre.
Det afgørende for arbejdet med relationel kapital
er kommunikation og samspil. Kommunikationsteorien består af tre forskellige dialoger: Den
følelsesmæssige, den meningsskabende og
den guidende/vejledende dialog; formuleret i 8
temaer for godt samspil.
Erfaringerne med at implementere disse samspilstemaer som et fællesfagteknisk sprog i vores
institution har vist sig at være en anvendelig
metode til at arbejde med det værdifulde relationelle forhold.

Det gode samspil
Den følelsesmæssige dialog
1. Vis glæde for borgeren
2. Se borgerens initiativ – justér dig
3. Inviter borgeren til samtale – lyt og svar
4. Vis borgeren anerkendelse
Den lærende/meningsskabende dialog
5. Fang borgerens opmærksomhed
6. Fasthold borgerens opmærksomhed – vis
følelse og entusiasme
7. Fold borgerens oplevelse ud – uddyb og
forklar
Den guidende/vejledende dialog
8. Skab rammerne. Fortæl borgeren,
hvad han må og skal. Trin for trin.
Hundeide, 2004. Linder, 2016

Relationskompetence
hos medarbejderen
Med kompetencemidler fra kommunen har vi
gennemført et internt opkvalificeringsforløb for
vores medarbejdere og er i gang med at implementere kommunikationsstrategien i vores
organisation. Vi anvender de 8 temaer for godt
samspil til at holde fokus på det relationelle
forhold og arbejder på mange niveauer med
systematisk refleksion over egen praksis samt
fastholdelse af det nødvendige ressourcesyn.
ICDP bygger på sensitiveringsprincipper, der
blandt andet indebærer, at borgeren defineres
positivt. Denne positive definition indebærer, at
vi tager livtag med forråelsen, der også glimtvis
ses i det relationelle arbejde med borgerne. De
otte temaer for godt samspil er idealer, som giver
konkrete handleanvisninger i mødet med borgere, så medarbejderen hele tiden tilstræber at
være den bedste udgave af sig selv i mødet med
borgere.
Centralt i vores arbejde med ICDP står Selviagttagelse, Kollegial feedback og Videoanalyse. Den
faglige sikkerhed styrkes af, at deltagerne selv
gør erfaringer med at videofilme og analysere
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situationer med godt samspil, således at de bliver bedre i stand til at fornemme og forstå betydningen af det gode relationelle samspil. Selviagttagelsen og den kollegiale feedback styrker
den relationelle refleksion både for den enkelte
medarbejder og det kollegiale fællesskab. ICDP
understøtter bredt den faglige kultur herunder
også gruppen af uuddannet personale og vikarer.
Ambitionen med udviklingsprojektet er bl.a. at
blive mere bevidst om brugen af ”synsninger”
og private erfaringer.
Derfor har vi også meget fokus på sproget. Det
sprogbrug, vi bruger om borgerne og hinanden,
kan føre til uønskede og uhensigtsmæssige
handlinger, der ikke støtter fagligheden. Ved at
være bevidste om sprogbruget kan vi i langt
højere grad formulere støttende og gavnlige
overbevisninger om relationen med borgerne.

Ny tværfaglighed
Et af ”pejlemærkerne” i Ringsted Kommunes
politik for voksne med særlige behov er at sikre
høj faglighed og specialisering herunder at sikre
en ambition om tværfaglighed for at kunne
hjælpe og støtte borgeren bedst muligt. Ansættelse af SOSU-assistenter på Bengerds Huse
stiller krav om en ny og tværfaglig tilgang til det
socialpædagogiske arbejde. SOSU-assistenternes
jobfunktion er at sikre borgeren en kompetent
sundhedsfaglig hjælp. I det tværfaglige samarbejde indgår også andre faggrupper som for
eksempel socialrådgivere/læger/terapeuter samt
det betydningsfulde samarbejde med borgerens
pårørende. Gode relationer står centralt i det
tværfaglige samarbejde, og sammenhæng og
dialog i opgaveløsningen skal understrege, at det
er afgørende, at hjælp og støtte ses i en sammenhæng og ikke som isolerede ydelser.

Hvad er social – og special
pædagogisk kernefaglighed
hos os?
Kun gennem etik og høj faglighed kan vi imødekomme borgerens udviklingspotentiale både
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set ud fra et teoretisk, men også et mellemmenneskeligt, etisk standpunkt. Håbet er, at vi ved
at sætte spotlys på det relationelle forhold kan
skabe en enkel base og et fælles fagteknisk sprog
for den mest centrale faktor i socialpædagogikken; det relationelle forhold. Udviklingshæmmede udvikler sig på samme måde som andre
– i relation med andre. De ser, og de spejler sig.
Nogen gange får vi vores identitet igennem det,
vi har til fælles med andre. Men det kan også
blive igennem det, vi ikke har til fælles med
andre. Vores identitet skabes også ud fra de
historier, der fortælles om os.
Udviklingshæmmede har ofte svært ved at skabe
og være i relationer. Det har de brug for hjælp og
støtte til, og derfor skal personalet være gode rollemodeller, så de udviklingshæmmede får hjælp
til at udvikle deres voksenidentitet.
Den interne uddannelse på Bengerds Huse med
primær fokus på etik og ICDP har højnet personalets teoretiske viden og refleksionsniveau og har
rusket op i den pædagogiske praksis. Uddannelsen har desuden givet personalet værktøjer til at
møde på arbejde med et mere retningsbestemt
og fokuseret mindset til gavn for borgerne.

Det’ her det sker...

Beboere i ansættelsesudvalg
Af Caroline Winkel, kommunikations- og presseansvarlig
specialkonsulent, Den Sociale Virksomhed

På Blindecenter
Bredegaard er
beboerne med, når
der skal ansættes nye
medarbejdere. Det
har krævet grundig
forberedelse, men er
det hele værd. Og de
foreløbige erfaringer
viser overensstemmelse
mellem, hvem beboere
og personale peger på
som de bedst egnede
kandidater
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Initiativet udspringer af, at Bredegaard sidste år
nedsatte en gruppe, der skulle arbejde med borgerdemokrati. Gruppen arbejder med, hvordan
beboerne kan komme mere i fokus. Og på en
temadag, hvor der skulle brainstormes på, hvordan beboere og brugere kan få større indflydelse,
var beboeransættelsesudvalget en af ideerne.
Beboerne og brugerne af Blindecenter Bredegaard er blinde eller svagtseende voksne med
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Ekstra samtale med
beboeransættelsesudvalget
Ansøgere, som bliver kaldt til samtale på Blindecenter Bredegaard, skal som noget nyt til en ekstra samtale på ca. et kvarter med beboeransættelsesudvalget efter den ordinære jobsamtale. Efter
samtalerne mødes de to udvalg og diskuterer,
hvilken kandidat der er bedst egnet til stillingen.
I ansættelsesudvalget sidder en beboer fra hvert
af de seks huse, hvori der bor syv beboere.
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Medarbejderne har berøringsflade med alle
husene, så det er prioriteret at have en beboerrepræsentant med fra alle huse. Hvis der skal
ansættes personale til dagtilbuddet, er der valgt
en ekstern bruger af dagtilbuddet, der deltager i
udvalget.
Beboerrepræsentanten sidder i udvalget to år ad
gangen. Det giver mulighed for at blive fortrolig
med opgaven og føle sig tryg og at udvikle sine
kompetencer.
Det er en stor udfordring for
nogen af vores beboere at få
sådan en opgave. Derfor er det
vigtigt, at de har mulighed for
at kunne tale sammen efter
samtalerne, så de kan bruge
hinanden, fortæller Anja Peuker
Nielsen, der er socialpædagog
på Bredegaard og har været
med til at udvikle rammerne for
beboeransættelsesudvalget.

Et halvt års forberedelse
Arbejdet med at få beboeransættelsesudvalget
på plads har varet et halvt år. Beboerne har fra
starten været inddraget i at få rammerne på
plads og få fælles fodslag for samtalerne. Processen har været tilrettelagt sådan, at personalet har
fremlagt nogle konkrete forslag for beboerne,
som de så har skullet forholde sig til og diskutere.
Rammerne blev aftalt sammen med
beboerne, og vi lavede et minikursus med
fokus på, hvad det indebærer at være en
del af et ansættelsesudvalg, forklarer Anja
Peuker Nielsen.
Kurset omfattede blandt andet vigtigheden af
at møde til tiden og være velsoigneret, hvordan
man præsenterer sig, hvordan man modtager
ansøgeren, turtagning og tavshedspligt, og hvad
der sker, hvis man bryder den. Tavshedspligt og
forståelse af, hvad det indebærer, har krævet
en del forberedelse med enkelte af repræsentanterne med konkrete eksempler på, hvad der
menes.
Under minikurset blev beboernes individuelle
spørgsmål, som de stiller til samtalen, også
udarbejdet, og det blev diskuteret, hvad der var
vigtige egenskaber ved ansøgeren.
Det var en øjenåbner for personalet. Det
blev for eksempel italesat, at det er vigtigt,
at ansøgeren opleves rolig og med et
behageligt stemmeleje. Når man ikke har
sit syn, kan det være meget overvældende
med larmende adfærd. Fx at man kommer
højrøstet ind i et lokale, fortæller Anja
Peuker Nielsen.
Forberedelserne omfattede også en prøveansættelsessamtale, som viste sig at være en udfordring for enkelte beboere.
Når man er kognitivt udfordret, kan det
være rigtig svært at skulle forestille sig
noget og ikke at tage tingene bogstaveligt,
forklarer Anja Peuker Nielsen.

Sådan foregår samtalen
med beboeransættelsesudvalget
Som led i at skabe tryghed har beboerne
i ansættelsesudvalget faste pladser, og
ansættelsessamtalerne kører efter samme
skabelon. Inden ansøgeren kommer ind til
samtalen, bliver ansøgningen læst op, og
beboernes individuelle spørgsmål bliver
genopfrisket. Det bliver også aftalt, hvem
af beboerne der byder ansøgeren velkommen. Til alle samtaler stiller beboerne deres
spørgsmål i samme rækkefølge. Og personalet skriver ansøgerens svar ned undervejs, så beboerne kan få svarene genopfrisket, når ansøgeren er gået.

Efter hver samtale diskuterer beboerne, hvad der
var godt og mindre godt ved ansøgeren. Til sidst
sammenlignes og bedømmes ansøgerne, og de
vælger, hvem de helst vil have.

Enighed i udvalgene
To personer er blevet ansat efter, at beboeransættelsesudvalget er blevet etableret.
Det er gået over al forventning. Beboerne
var meget velforberedte, og samtalerne
kørte fantastisk. I samtalerne forholdt
personalet sig helt neutralt, og det var kun
beboerne, der var på.
En meget interessant pointe fra
samtalerne er, at personale- og
beboeransættelsesudvalg var enige
ved begge samtaler. Der var fuld
overensstemmelse mellem, hvem vi
skulle ansætte. Så selv om man er blind
og udviklingshæmmet, har man en lige så
god fornemmelse af, hvem der er den rette
kandidat, siger Anja Peuker Nielsen.
Heidi Kahle er nyansat på Blindecenter Bredegaard og er positiv over for initiativet med to typer
ansættelsesudvalg.
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Jeg synes, at det er en super god ide, at beboerne selv har indflydelse på, hvem der bliver
ansat. Jeg kom ind i dagligstuen, hvor vi sad
rundt om bordet. Her fik jeg en fin præsentation
af dem. Der var kun gode og relevante spørgsmål
til mig, og jeg følte på ingen måde, at jeg sad i et
forhør, som nok var det, jeg havde troet. Tværtimod syntes jeg, at det bare fungerede som en
hyggelig samtale med plads til lidt grin. Søde
engagerede beboere og en god stemning.

Trænet i at blive inddraget
Det er ikke uden omkostninger at etablere et
beboeransættelsesudvalg, da der skal bruges en
del ressourcer på det både før og under samtalerne. Det er fx nødvendigt at have støttepersonale med til samtalerne, som kan hjælpe beboerne med deres forskellige kognitive eller fysiske
udfordringer. Til gengæld bliver beboerne trænet
i at blive inddraget og få indflydelse, og de bliver
bedre til at stille krav.
Det er en vigtig del af det pædagogiske
arbejde. Med ansættelsesudvalget oplever
beboerne, at de bliver inddraget. Og at det,
de siger og ønsker, bliver der gjort noget
ved, forklarer Anja Peuker Nielsen.
I evalueringen af de første ansættelsessamtaler
med det nye udvalg giver beboerne også udtryk
for at være meget tilfredse med at være med til
at pege på, hvem der skal ansættes. For beboerne er det dejligt ‘på egen krop’ at få lov til at
opleve ansøgere, der interesserer sig for blinde,
og som stiller spørgsmål til beboerne direkte.
På den måde kan de mærke og høre,
at ansøgerne har lyst til at arbejde med
blinde, fortæller Anja Peuker Nielsen.
Beboerne har i evalueringen også givet udtryk
for, at man vokser, når man deltager i sådanne
opgaver, men også at der er udfordringer. Hvis
der er mange ansøgere, kan det være svært for
beboerne at huske dem fra hinanden.
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Derfor overvejer vi, om en vej kunne
være at optage samtalen eller bare
præsentationen af kandidaten. Og det
er en generel overvejelse, hvor mange
ansættelsessamtaler beboerne kan rumme
på en dag. Det skal der tages højde for i
planlægningen, siger Anja Peuker Nielsen.

Eksempler på spørgsmål, som bliver
stillet af beboeransættelsesudvalget,
som de selv har formuleret:
• Har du erfaring med blinde?
• Fortæl lidt om dig selv, hvem du er.
• Kender du Bredegaard, har du læst på
vores hjemmeside?
• Vil du hjælpe med skriftelige ting om
aftenen?
• Vil du hjælpe med praktiske ting som hårvask og tandbørstning?
• Vil du køre i vores busser?
• Hvad vil du spørge os om?

Etisk stress
Af Mette Rosendal Strandbygaard, Etikos

”Etisk stress” opstår,
når medarbejderne
oplever, arbejdet ikke
længere giver mening
grundet en ændret
organisatorisk retning.
Konsulentvirksomheden
Etikos giver ledere
redskaber til at
håndtere de dilemmaer,
medarbejderne
oplever i forhold til et
paradigmeskifte.

Mette Rosendal
Pædagogisk antropolog mm. og ansat som
chefkonsulent hos Etikos. Arbejder med kultur-,
leder- og medarbejderudvikling.
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Mange offentlige ansatte i de relationelle fag
er stressede. De typiske årsagsforklaringer og
håndteringsmuligheder rammer skævt i de tilfælde, hvor medarbejderne er ”etisk stressede”.
”Etisk stress” er den stress, den enkelte oplever,
når arbejdet ikke længere giver mening, og den
enkeltes integritet bliver udfordret. Vi står midt i
et paradigmeskifte i det offentlige lige nu, hvor
forestillingerne om målgruppen, det gode liv
og det gode professionelle arbejde er i forandring – en forandring, der kan opleves som tab
af mening. Som leder er det vigtigt at forstå og
håndtere den etiske stress.

En praksis-case
Du er afdelingsleder for bostøtte-medarbejdere på psykiatriområdet, hvor visse af
medarbejderne er uenige i den politik og
strategi, der bliver lagt for jeres arbejde med
borgerne. Deres oplevelse er, at rehabiliteringsstrategien i mange tilfælde er blevet
for hård, og at mange sårbare og ensomme
borgere ikke får den hjælp, som de burde.
De synes, der er en tendens til, at ressourcefokuseringen bliver for markant, så
sårbarheden bliver glemt. De er enige i, at
selvhjulpenhed og uafhængighed er værdifuldt i mange tilfælde, men de oplever for
ofte, at politikken i praksis fører til et uværdigt og overfladisk relationsarbejde, hvor
den enkelte borger ikke er klar til at stå selv.
Eller at borgere, de oplever, har et behov for
hjælp, slet ikke tilhører målgruppen længere, da ”normalitetsbegrebet” er blevet
markant udvidet. Hvordan reagerer du?

”Etisk stress”
i paradigmeskiftet
Kan du som leder nikke genkendende til casen?
Så er du helt sikkert ikke alene. Hos Etikos
samarbejder vi med ledere og medarbejdere i
det offentlige herunder særligt med de medarbejdergrupper, der arbejder inden for de relationelle fag. Her forklarer en del medarbejdere, at
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de oplever et meningstab og en tvivl om deres
faglige integritet i disse år. De beskriver, at de
ofte står i etiske dilemmaer, hvor deres egne
faglige og personlige overbevisninger ikke stemmer overens med den organisatoriske retning,
de skal agere indenfor. Eller at den organisatoriske retning kræver, at de på én og samme tid
både skal fokusere på den enkelte borger, deres
faglighed og det fælles mål, og at de samtidige
krav er modsatrettede og for komplekse. Samtidigt beskriver en del medarbejdere møder med
borgere eller pårørende, der ikke kan se meningen i forandringerne, og at de som medarbejdere
heller ikke kan redegøre meningsfuldt for dem.
Disse oplevelser kan med fordel udvide den
forståelse af stress, som stresseksperter traditionelt giver udtryk for. Begrebet ”etisk stress” er
et vigtigt supplement, som kommer til udtryk i
de beskrevne eksempler. Stresseksperter peger
på årsagsforklaringer såsom fx effektiviseringer, nedskæringer, omstruktureringer og politisk detailstyring. En megafonmåling fra 2016
beskriver, hvordan 80 % af de offentlige ansatte
oplever, at arbejdsmængden og arbejdspresset
er større på svartidspunktet end fem år tidligere.
Samtidigt beskriver de arbejdsmedicinske klinikker, at det er de offentlige ansatte i de relationelle
fag, der repræsenterer langt størstedelen af deres
patientgruppe, når det omhandler stress.
Ifølge Lotte Bøgh Andersen, der forsker i, hvad
der motiverer offentlige ansatte, handler motivation i arbejdet i udpræget grad om, at arbejdet
skal give mening. Mening for medarbejderne
selv, mening for andre og mening i samfundet
som sådan. De offentlige ansatte vil altså handle,
så det fremmer gode liv for de enkelte borgere
og for samfundet.
Når medarbejdernes personlige grundholdninger eller faglige syn på det gode og rigtige ikke
længere stemmer overens med det aktuelle
organisatoriske syn på det gode og rigtige, så kan
der opstå ”etisk stress”. ”Etisk stress” kan også
opstå, når det aktuelle organisatoriske syn på
det gode og rigtige ikke er blevet formidlet på en
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måde, så de grundlæggende etiske forestillinger
bag og under er blevet tydeliggjorte og dermed
potentielt set er blevet fyldt med mening. Eller når
der ikke er givet rum til, at de fælles refleksioner
og samtaler omkring hvordan disse nye organisatoriske forestillinger om det gode og rigtige
skal foldes ud i praksis. Så vil den enkelte medarbejder let opleve at stå alene med ansvaret for
at udleve en organisatorisk retning, han ikke selv
personligt eller fagligt (endnu) kan stå inde for.

Fra omsorg til ansvar
I disse år sker der en radikal forskydning i de
organisatoriske forestillinger om, hvad det gode
liv er, som de offentlige ansatte skal samarbejde
med borgerne om at fremme. Overordnet set
kan man sige, at vi er gået fra et ”omsorgsparadigme” til et ”ansvarsparadigme”, hvilket ændrer
forventninger til kompetent ageren hos den
offentligt ansatte. Sat på spidsen kan det udtrykkes således:
I omsorgsparadigmet var det gode liv i høj grad
det trygge liv. Borgerne havde vished om, at det
offentlige var sikkerhedsnettet, der gav kompenserende omsorg, hvis og når behovet opstod. Der
stod professionelle klar, der var eksperter i eget
fag, og som vidste, hvad der var godt for borgeren, og hvad de kunne tilbyde. Succesen for
den professionelle opstod i høj grad, når der var
skabt gode og nære relationer mellem borger og
medarbejder, hvor medarbejderen var ekspert på
sit område, og hvor den professionelle agerede
kompetent i sin lokale organisation. Samarbejdet
var ofte ikke tidsbegrænset og målsætningerne
variable efter eksperternes vurderinger og borgerens behov.
Risikoen her var umyndiggørelse af borgerne,
hvor prisen for trygheden og den kompenserende
omsorg var retten til at bestemme i eget liv.
I ansvarsparadigmet er det gode liv i høj grad
det selvstændige og selvhjulpne liv. De professionelle er flerfaglige samarbejdspartnere, der
sammen med borgeren skal undersøge, hvordan
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borgeren hurtigst muligt kan blive uafhængig af
det offentlige. Borgeren er eksperten i eget liv,
mens de professionelle skal motivere den enkelte
borger til at iværksætte sine ressourcer bedst
muligt.
Succesen for den professionelle er i høj grad, når
borgeren er mest muligt herre i eget liv og bidrager bedst til samfundsfællesskabet økonomisk,
socialt, fagligt eller på anden vis. Samarbejdets
indhold er foruddefineret, og samarbejdet er
tidsbegrænset og ophører, når den visiterede tid
er opbrugt, eller målsætningen er løst.
Risikoen er her omsorgssvigt, hvor prisen for
selvstændigheden og ressourcepresset er et
ansvar, den enkelte ikke magter at bære.
I begge paradigmer er der etik. I begge paradigmer er der dilemmaer, man som leder og medarbejder må have for øje. Det er ikke sort/hvidt.
Mange medarbejdere og borgere har stadig
deres grundholdninger i det gamle paradigme og
kan ikke se meningen i paradigmeskiftet. Dette
udfordrer samarbejdet og risikerer at udløse
”etisk stress”.

Hvordan håndterer du
”etisk stress” som leder?
- Bevidstgørelse, italesættelse,
mening i det nye og valg
Lad os vende tilbage til praksiseksemplet med
bostøtte-medarbejderne, der giver udtryk for
”etisk stress”. To karikerede ledelsestilgange/
faldgrupper, du som leder vil kunne skvatte i, er:
1: Trække ”Luk-i-kortet”. Lukke munden på
medarbejderen med henvisning til fx, det er
politisk bestemt, så det ikke er til diskussion.
Eller ved at definere medarbejdernes ”etiske
stress” som udtryk for brok eller forandringsmodstand.
2: Trække ”alliance- og med-offer-kortet”. Give
udtryk for, at du deler deres holdninger. At I er
i samme båd, og at I må agere bedst muligt
inden for de urimelige rammer, der er sat.

Ingen af ledelsesstrategierne hjælper på den
”etiske stress”. I første ledelsestilgang efterlader
du enten medarbejderne alene med den etiske
stress, som medarbejderne risikerer at blive
syge af grundet oplevelsen af at gå alene rundt
med dybtliggende og tabubelagte meningstab. I
anden ledelsestilgang deler du bekymringerne og
meningstabet med medarbejderne og risikerer at
skabe en kultur, hvor politikerne/strategien bliver
syndebuk, og hvor hele kulturen får ”etisk stress”.
Hvordan kan du så agere? I Etikos er vores
erfaring, at håndtering af ”etisk stress” kalder
på: Bevidstgørelse, italesættelse, formidling og
forklaring af mening i det nye paradigme og valg.
Disse elementer kan være vigtige opmærksomhedspunkter i håndteringen af ”etisk stress”.
Bevidstgørelse: ”Etisk stress” kan være til stede.
Er der nogen, der lider af det i min organisation?
Er jeg selv delvist ”etisk stresset”? Hvad giver
grundlæggende mening for mig i mit arbejde?
Hvad gør jeg for mine medarbejdere?

Træffe et valg: Såfremt jeg selv eller mine
medarbejdere fortsat ikke oplever den professionelle rolle som meningsfuld eller retningen
som meningsfuld, tager jeg og de så det ansvar
på sig? Hvilke dele af mit arbejdsliv er vilkår, og
hvilke dele har jeg indflydelse på? Når meningen
i den organisatoriske retning står klar, kan jeg så
se mig selv i den, eller vil jeg noget andet? Valget
er i sig selv dilemmafyldt og komplekst, kræver
tid og såvel mange fælles som individuelle refleksioner.

Om Etikos
Etikos er en konsulentvirksomhed og et
videnscenter for praktisk etik, som særligt
har specialiseret sig i leder-, medarbejderog organisationsudvikling med fokus på
kultur, grundholdninger og værdier. Etikos’
tilgang kombinerer samarbejdspartneres
specifikke kontekst og den praktiske etik
samt kvalitative metode.

Italesættelse: Det skal være legitimt at lave rum,
hvor I også kan tale om, hvad der udfordrer jeres
grundholdninger og jeres faglige integritet. Er
der det i min organisation?
Mulighed for at finde mening i det nye paradigme: Har jeg fået formidlet og forklaret meningen under og bag paradigmeskiftet? Hvad er
synet på det gode liv bag? Hvad er den gode
professionelle? Hvad er den gode borger? Står
den organisatoriske retning etisk set tydeligt
frem? Giver jeg plads til, at vi taler om dilemmaer, fordele og ulemper ved det gamle og det
nye? Forstår medarbejderne den kompleksitet i
det professionelle rum, og har de redskaber til at
håndtere den?
Skaber jeg rum til, at meningen i paradigmet
bliver gjort konkret via refleksioner om praksiscases, så meningen bliver praksisnær og tilgængelig? Arbejdet med at finde og afprøve meningen i det nye kan ikke laves med et snuptag. Det
kræver tid, fælles refleksioner og et vedvarende
fokus på dilemmaer og mening i hverdagen.
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Tidsskriftet SOCIAL UDVIKLING henvender sig til alle med interesse
for det social- og ledelsesfaglige område, herunder praktikere, ledere,
studerende og forskere, som ønsker at holde sig opdateret med ny
viden, nye muligheder og praksiserfaringer.
I redaktionen modtager vi gerne artikler til SOCIAL UDVIKLING.
Har du erfaringer fra udviklingsprojekter på tilbuddet, eller har du
i forbindelse med din uddannelse eller forskning lavet et projekt,
der er kommet nyttig viden ud af, er du velkommen til at sende os
et artikelforslag. Vi modtager også gerne forslag til anmeldelser af
fagbøger eller ideer til emner, som bør belyses i SOCIAL UDVIKLING.
Vi kan også tilbyde assistance i forhold til ideudvikling – og sparring
under selve skriveprocessen.
Artikler, anmeldelser og ideer sendes til ansvarshavende redaktør Bo
Mollerup på bomo@socialtlederforum.dk eller redaktør Irene Coakley
på ireneodense@yahoo.dk
Med venlig hilsen
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