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- De første 100 dage efter refor-
men har været præget af forvir-
ring. Kommunerne har tydeligvis
brugt meget forberedelsestid til at
finde ud af, hvordan hele projek-
tet skulle køre og på at tilrettelæg-
ge egen struktur. Men vores ople-
velse er nok, at de nogle steder
har glemt hele det kæmpe
ansvarsområde specialinstitutio-
nerne og sundhedsområdet. Det
betyder fx, at der mange steder
mangler regler for visitering, tilsyn
og den almindelig daglige drift.
Der er også stadig medarbejdere,
som ikke får løn, og leverandører
som ikke får betaling for deres
ydelser.

Formanden for Socialt Leder
Forum, Ib Poulsen, lagde ikke
fingrene imellem ved åbningen af
foreningens første landsmøde
efter strukturreformen:

- Lige nu føles det som om
beslutningskompetencen er blevet
centraliseret, mens opgaverne er
decentraliseret, sagde Ib Poulsen
og rejste spørgsmålet om, hvad
kommunerne egentlig havde i tan-
kerne, da de besluttede at overta-

ge 80 procent af de sociale institu-
tioner fra amterne.

For at få besvaret det spørgsmål
havde Socialt Leder Forum invite-
ret formanden for Social- og Sund-
hedsudvalget i Kommunernes
Landsforening, Tove Larsen og
formanden for Danske Regioners
Social- og Psykiatriudvalg, Bent
Norman Olsen.

Jo tak, det går fint
Tove Larsen, der selv er borgme-
ster i Aabenraa Kommune, lagde
ud med et virkelighedsbillede fra
sin egen kommune:

- Kender I fornemmelsen af at
blive stoppet på gaden og spurgt,
hvordan har du det? Så svarer
man jo, fint, selv om man måske
egentlig har det skidt. Sådan har
jeg oplevet de sidste tre måneder,
hvor jeg har svaret: Jo, vi er næs-
ten på plads, og det kører rimeligt
godt. Men virkeligheden er jo, at
vi i Aabenraa ikke ved noget om
økonomien. Og vi har liget overta-
get en skole med svamp, som må-
ske skal rives ned.

Men når det så er sagt, så har det
sociale specialområde været det

område, som jeg har været mest
tryg ved at overtage, selv om det er
et underligt stort og vanskeligt
område. For vi har jo samtidig
overtaget institutionerne sammen
med alt personalet, sagde Tove
Larsen, der erkendte, at ikke alt er

De første 100 dage med reformen:

Forvirring - men også 
spirende visioner
Af journalist Per Roholt

Tove Larsen



gået som planlagt i de første 100
dage, blandt andet fordi en mæng-
de sager har hobet sig op i de
gamle kommuner. Nu er tiden til
gengæld inde til at tage de store
udfordringer op, mente Tove Lar-
sen:

- Vi skal have omsat strukturre-
formens visioner til handling. Det
betyder, at vi skal udvikle tilbud,
der afspejler forventningerne, sæt-
te fokus på god ledelse og satse på
dokumentation, metodeudvikling
og styring af tilbud, sagde Tove
Larsen og understregede, at kom-
munerne ikke har overtaget 80
pct. af de amtslige institutioner for
at trække i håndbremsen, selv om
de begrænsede resurser betyder, at
udvikling skal finansieres ved at
spare på de eksisterende tilbud.

- Både regeringen og folketinget
må tage et økonomisk medansvar,
hvis vi skal have gjort op med insti-
tutionspræget. Et reelt løft af den
sociale sektor kræver mere end
gode intentioner, sagde Tove Lar-
sen, der også anbefalede institu-
tionslederne at ruste sig til at age-
re i den nye verden, som er en
blanding af plan- og markedsøko-
nomi.

- I skal i dialog med kommuner-
ne om udbud og efterspørgsel
samt pris og indhold. Det er en
udfordring, men I er nødt til at
målrette jeres tilbud mere til
behovene, sagde Tove Larsen.

Regionerne vil levere 
de bedste ydelser
Bent Norman Olsen gjorde det
klart, at de fem regioner trods
strukturreformen fortsat har
ansvar for at udvikle og drive et
stort antal institutioner, og at de
fem regioner samlet set stadig er
de største enkeltudbydere af til-
bud i regionerne.

- I Danske Regioner har vi der-
for sat os det ambitiøse mål, at vi
også skal være den bedste udbyder
af sociale tilbud. Indsatsen skal
samtidig være evidensbaseret, så
derfor udvikler vi en dansk kvali-
tetsmodel for de regionale sociale
tilbud, sagde Bent Norman Olsen.

Det indebærer, at de enkelte
ydelser skal måles, vejes, sammen-
lignes og vurderes. Målet er på
den måde at få skabt en form for
varedeklaration af de regionale
ydelser med akkrediteringslignen-
de elementer.

- Det lyder måske kommercielt
og managementagtigt, men sprog-
brugen skal naturligvis omsættes
til vores verden, sagde Bent Nor-
man Olsen, der mener, at en
dansk kvalitetsmodel vil matche
kommunernes ønske om at kunne
sammenligne tilbud og dokumen-
tere, hvor kommunerne får mest
kvalitet for pengene.

Samtidig sætter regionerne
gang i brugerundersøgelser blandt
brugere samt forældre og pårøren-
de til brugere af de regionale soci-
ale tilbud i lighed med de under-
søgelser, som amterne løbende
har foretaget på det socialpsykia-
triske område i årevis.

- Brugeroplevet kvalitet er en
helt central faktor i det videre
arbejde med at udvikle og forny
regionernes sociale tilbud, sagde
Bent Norman Olsen, der også
bebudede, at regionerne vil være
klar med en standardiseret, regio-
nal tilsynsmodel inden sommerfe-
rien.

Rammeaftaler 
som udviklingsværktøj
Generelt set mente Bent Norman
Olsen, at rammeaftalerne har vist
sig som et godt styringsredskab for
samarbejdet mellem regionerne
og kommuner. På landsplan
omfatter rammeaftalerne 35.000
pladser, og arbejdet med ramme-
aftaler er foregået i en god og
konstruktiv dialog, så aftalerne
også har rakt ud over områder,
som ikke formelt er omfattet af
loven.

- Skal rammeaftalerne udvikle
sig til et virkeligt stærkt planlæg-
nings- og koordineringsværkstøj,
så kræver det dog, at aktører
erkender, at det kræver samarbej-
de på tværs - også af kommune-
grænserne, tilføjede Bent Norman
Olsen.

På trods af de optimistiske toner
udtrykte han dog også en vis
bekymring for, om borgfreden
holder, når de nuværende borg-
mesteraftaler om ikke at ændre på
udbuddet af pladser udløber, og
han lovede desuden, at regioner-
ne vil holde et vågent øje med om
strukturreformen i sidste ende
betyder en afspecialisering af de
sociale tilbud.

- Formålet med at specialisere
har jo aldrig været at afskære en
gruppe borgere fra det øvrige sam-
fund men at kompensere for
deres funktionsnedsættelse. Der-
for følger Danske Regioner nøje
det specialiserede socialområde i
de kommende år, sagde Bent Nor-
man Olsen med henvisning til et
evalueringsprojekt, som AKF skal
gennemføre for perioden 2006 til
2010 om reformens betydning på
tværs af sektorer for mennesker
med behov for specialiserede til-
bud.

- Det giver os mulighed for at
analysere, om samspillet er blevet
bedre, og om samspillet mellem
det statslige og det regionale/
kommunale niveau fungerer i vir-
kelighedens verden, sagde Bent
Norman Olsen.
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Socialt Leder Forums landsmøde
på Nyborg Strand den 29. og 30.
marts var det hidtil største med
310 tilmeldte, og det var en positiv
overraskelse for foreningens for-
mand: 

- Inden mødet var jeg bekymret
for, om lederne overhovedet hav-
de tid til at deltage. Sad de og hav-
de travlt med at udbetale løn?, sag-
de foreningens formand Ib Poul-
sen i sin åbningstale, hvor han gav
udtryk for stor glæde over, at så
mange ledere havde valgt at prio-
ritere deres sparsomme tid for at
deltage i det faglige netværk og
Socialt Leder Forum.

For der er ingen tvivl om, at
lederne har mærket forandrin-
gens vinde på institutionerne og
haft hænderne fuld af både gamle
og nye opgaver i de sidste måne-
der.

Udvikling har derfor spurgt tre
af landsmødedeltagerne om, hvor-
dan de oplevede de første 100
dage efter strukturreformen. 

Regionskommunen skal 
omorganiseres igen
Som institution på Bornholm har
vi haft et andet udgangspunkt for
strukturreformen end de fleste
andre, for vores reform startede
allerede i 2003, og den er endnu
ikke afsluttet.

Den bornholmske model var at
tænke den nye regionskommune
som en koncern, hvor de enkelte
institutioner var selvstændige virk-

somheder i koncernen. Udgangs-
punktet var reelt nok, men em-
bedsværket blev spredt ud på alle
de gamle rådhuse. Den beslutning
er kommunen ved at gøre om nu,
så reelt starter der nu en helt ny
æra for organisationsopbygnin-
gen. 

Aktuelt er Bornholms Regions-
kommune blevet en del af Region
Hovedstaden, men i praksis bety-
der det ikke så meget, da vi stadig
er en selvforvaltende kommune. 

Mit håb for de kommende 100
dage er, at administrationen kom-
mer på plads rent geografisk, så vi
ved, hvor de enkelte stabe og
sekretariater er placeret, og hvor-
dan opgaverne løses. 

I dag er der stadig alt for meget,
der går i tomgang, fordi regions-
kommunen er tilbageholdende
med at starte nye projekter, så
længe de ikke ved, hvem og hvor
opgaverne skal løses fremover.

Fra monopol til det frie marked
Forskellen er umiddelbart ikke så
stor i hverdagen, på medarbejder-
siden er det vigtigt at alle får deres
løn, og det gør alle her hos os, det
virker. Men kommandovejene er
ændret, og som leder oplever jeg
en tendens til, at problemerne
hurtigt kan hobe sig op, fordi det
kan være svært at finde lige den
person i det kommunale system,
som skal varetage de opgaver og
spørgsmål, som jeg lige sidder
med. Jeg oplever, at der ikke er så
mange på de poster i den nye
sammenlægningskommune, som
jeg har været vant til i Ribe Amt.
Tidligere var der flere konsulen-
ter, som vi kunne henvende os til,
nu er der kun èn. Vi mærker tyde-
ligt, at vores nabokommune, Es-

Hvordan har du oplevet 
de første 100 dage?
Af journalist Per Roholt

Svend Pedersen, forstander, Østergade
54, Bornholms Regionskommune, et
botilbud for voksne udviklingshæmme-
de med støttetilbud til voksne udvi-
klingshæmmede i egen bolig samt kul-
turhustilbud til øens voksne udvik-
lingshæmmede.
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bjerg Kommune, har trukket de
fleste kræfter fra handicapafde-
lingen i Ribe Amt. Desuden er der
flere ubesatte stillinger i forvalt-
ningen i Varde Kommune og et
stort pres på medarbejderne. Hel-
digvis føler jeg, at vi bliver lyttet til,
og at kommunen er åben over for
at drage nytte af vores erfaringer.

Nu ser jeg frem til de udfor-
dringer, som det bliver, at vi, som
tidligere monopolinstitution i

Ribe Amt, skal sælge os selv til
hele Danmark, blandt andet via
Tilbudsportalen. Det bliver en stor
og meget spændende udfordring.

Regionen er i gang 
med at harmonisere
Ved overgangen fra Roskilde Amt
til Region Sjælland har der været
en del tekniske problemer med
edb og regnskab, men det blev løst
i løbet af januar og februar. 

Nu kan vi så mærke, at regionen
er trukket i arbejdstøjet og begyn-
der at melde visioner, ideer ud, og
der indkaldes til målrettede
møder, hvor forvaltningen begyn-
der at sætte en dagsorden med

hensyn til magtanvendelse, tilsyn,
valg af ledelsesrepræsentanter til
regionen med videre. 

Regionen er dermed godt i
gang med at skabe en profil og en
dagligdag på det sociale område,
og man ønsker tydeligvis at har-
monisere de 22 institutioner, som
kommer fra de tre amter, der blev
til Region Sjælland. Så vi må nok
forvente, at vi bliver kigget mere i
kortene i den kommende tid i for-
hold til de første måneder, hvor vi
som ledere sikrede den daglige
drift efter nedlæggelse af amterne.

Nu er forvaltningen ved at være
på plads, og de ved hvad de vil,
men det er også mit indtryk, at de
er parat til at lytte.

For mig at se handler de næste
100 dage derfor om at være aktiv i
forhold til regionen og være med
til at sikre en udvikling, hvor for-
valtningen ikke bare centraliserer
og harmoniserer institutionerne
for at centralisere og harmonisere.
Det er nu, det gælder om at få sat
en dagsorden, hvor der fortsat er
fokus på det menneskelige aspekt
i vores arbejde.

Tina Gregersen, stedfortræder for for-
stander, Krogen, Varde Kommune, et
aflastningstilbud for børn, unge og
voksne med 30 pladser.

Egon Kryger Larsen, forstander, Mar-
grethehøj, Region Sjælland, et aflast-
ningssted for fysisk og psykisk udvi-
klingshæmmede børn og voksne, der
bor hjemme
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Under temaet, Nye tider – nye
vinde, havde Socialt Leder Forum
på sit landsmøde i marts inviteret
tre markante aktører fra den socia-
le verden til at give deres bud på
de aktuelle udviklingstendenser,
der præger den sociale sektor. 

De tre oplægsholdere, Asbjørn
Agerschou, Idamarie Leth Svend-
sen og Erik Kaastrup Hansen hav-
de valgt tre meget forskellige vink-
ler, som tilsammen var benzin på
bålet, da de 309 mødedeltagere
efterfølgende kastede sig ud i hef-
tig debat ved cafebordene.

Her er et udpluk af oplægshol-
dernes mest markante synspunk-
ter og citater fra debatten.

Idamarie Leth Svendsen: 
I bliver tappet for blod

- Kravene fra både borgere og
politikere kvaser forvaltningen og
hiver blodet ud af jer.

Ikke uden sans for dramatik
præsenterede lektor Idamarie
Leth Svendsen fra den Sociale
Højskole i København sit syns-
punkt på udviklingen i den sociale
sektor, hvor personalet i frontlini-
en efter hendes mening er presset
af øgede centrale krav om effekti-
vitet og saglighed i sagsbehand-
lingen og af lovens krav om aner-
kendelse af den enkelte brugers
individuelle behov

- Hvor bliver forvaltningen af i
alt det, spurgte Idamarie Leth
Svendsen og argumenterede for at
presset på forvaltningen som insti-
tution sammen med den ubegræn-
sede forestilling om, at der findes

en rigtig løsning på enhver udfor-
dring er med til at undergrave den
sunde fornuft. 

- Der findes ikke bare én men
mange løsninger, sagde hun og
gjorde sig samtidig til talsmand
for, at der bør sættes bedre græn-
ser for, hvor det offentlige skal
skride ind, og hvor det private er
privat. 

- Gennem dokumentation og
digitalisering får vi mere og mere
viden om brugerne. Men hvornår
har vi skabt viden nok? Engang var
det vigtigt at undgå, at borgeren
blev totalt gennemlyst af det
offentlige. Nu skal staten vide alt,
sagde Idamarie Leth Svendsen,
der mener, at selv om det i sidste
ende fører til en mere ensartet
sagsbehandling, er subjektiverin-
gen af individet også udtryk for en
overgribende styring, der i sidste
ende kan tage livet af forvaltning-
en og være til skade for den svage
medborger.

Det moderne samfund
Idamarie Leth Svendsen pegede
på, at de øgede krav til dokumen-
tation og ensretning af indsatsen
blandt andet skyldes det generelle
skred i samfundet fra respekten
for autoriteterne og objektivitet til
nutidens mere individorienterede
samfund, hvor borgeren er sat i
centrum og subjektiviteten er i
højsædet.

- Det har skabt et behov for en
ny objektiv viden, som anerkender
borgeren som subjekt og individ.
Faren er, at det sker på bekostning
af forvaltningen som fællesskabets

sunde fornuft og de svageste bor-
gere, der måske mere har brug for
at blive behandlet forskelligt end
ensartet. For når noget dokumen-
teres, vil andet udgå af synsfeltet.
Når noget prioriteres op, priorite-
res noget andet ned. Hvad er det,
der ryger ud? Og hvad sker der
med borgerne med deres forskelli-
ge behov for omsorg, talenter, styr-
keforhold i familien, umodenhed
og svaghed – hvordan får det
plads?, sagde Idamarie Leth
Svendsen og mindede om, at
regler altid er historiske:

- Derfor kan regler også laves
om, sagde hun og manede delta-
gerne til refleksion med et citat fra
Jorge Luis Borges eventyr om et
folk, der havde det med at katego-
risere dyr på en mærkelig måde:

”Dyrene deles i: a/dem, der tilhører kej-
seren, b/balsamerede dyr c/tamme dyr,
d/pattegrisene, e/havfruerne, f/fabel-
dyrene, g/løse hunde, h/indbefattede i
denne klassifikation, i/dem, der tér sig
som gale, j/dem, der ikke kan tælles,
k/dem, der er tegnet med en meget
spids kamelhårspen,

l/et cetera, m/dem, der netop har
knust krukken, n/dem, der på afstand
ligner fluer”

- Vi skal passe på, hvordan vi
dokumenterer og kategoriserer
verden, så vi ikke glemmer den
sunde fornuft, konkludere Idama-
rie Leth Svendsen sit oplæg til for-
samlingen.

Idamarie Leth er lektor ved Den
Sociale Højskole i København, cand.
jur., med mange år i Socialministeriet.

Nye tider – nye vinde
Af Per Roholt
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Asbjørn Agerschou: Pas på 
kampen om opmærksomheden
- Lad mig fortælle to dårlige og to
gode historier. 

Sådan indledte Asbjørn Ager-
schou med brask og bram sit
oplæg med en omtale af sandhe-
dens øjeblik i den sociale sektor, -
det øjeblik, hvor brugeren med
behov for særlig støtte bliver mødt
af den kommunale forvaltning.

# 1: Dårlig - En dreng med alvorlig
knogleskørhed fik en støttepæda-
gog for at lære at undgå at brække
ben og arme i tide og utide. Det
lykkedes, så drengen et år holdt
op med at komme til skade. Der-
for fjernede kommunen støttepæ-
dagogen. Nu har drengen igen
brækket en arm.  

# 2: God - En pige i familiepleje
klarede sig så godt, at sagsbehand-
leren ikke længere følte behov for
at komme på tilsyn. Men i årene
fremover sendte han hende hvert
år en fødselsdagshilsen. 

# 3: Dårlig - En kommune beslut-
ter sig for at hjemtage en udvik-
lingshæmmet fra en anden kom-
munes botilbud og får ham til at
give et samtykke. Den udviklings-
hæmmede er gift. Nu bor han 130
km fra sin hustru. 

# 4: God - En 20-årig kvindelig
stofmisbruger er på vej ud af sit
stofmisbrug. Sagsbehandleren
mødes med hende en gang om
ugen, hvor de spiller badminton. I
cafeteriet klares samtalerne med
pigen. Hun har nu været stoffri i
mange år, har familie, uddannelse
og arbejde.

- Jeg er voldsom usikker på, om
man som sagsbehandler i dag kan
tillade sig at spille badminton med
brugeren. Hvordan skal det passes
ind i tidsregistreringsskemaerne?
Men koster det meget set på det
lange sigt? Samfundet har for-
mentlig hurtigt tjent pengene
hjem igen, sagde Asbjørn Agers-

chou og kickstartede dermed sit
indlæg, der satte fokus på behovet
for at skabe forståelse og dialog
mellem aktørerne på det sociale
område.

For uden dialog og viden risike-
rer de sociale specialtilbud at tabe
kampen om opmærksomhed i for-
hold til daginstitutioner, folkesko-
len og ældreområdet.

- Husk, at kun en tåbe frygter
ikke småbørnsforældre, hvis man
vil være kommunalpolitiker!, sag-
de Asbjørn Agerschou, der desu-
den var usikker overfor nogle
kommuners ambitionsniveau:

- Jeg er for eksempel blevet præ-
senteret for en kommune, der her
i 2007 havde stillet tre krav til et
botilbud: I må ikke være årsag til
negative historier i pressen, bud-
gettet skal overholdes, og det skal
loven også – og så skal vi i øvrigt
lære hinanden bedre at kende,
sagde Asbjørn Agerschou og
understregede, at det er vigtigt, at
botilbuddene selv gør en indsats
for at sikre, at kommunerne ken-
der virkeligheden i tilbudene.

- Når man siger udviklingshæm-
mede, så tænker de fleste på Mor-
ten og Peter fra TV2-programmer-
ne, men virkeligheden er jo langt
mere differentieret og mangfol-
dig, mente Asbjørn Agerschou,
som også advarede om, at der er
en uheldig tendens til, at forhol-
det mellem de folkevalgte på
Christiansborg og kommunerne
er dårligt:

- De taler grimt om hinanden,
og tit bliver det til en debat
mellem Det Forenede Kommune-
parti versus de forskellige partier i
folketinget, sagde Asbjørn Ager-
schou og opfordrede botilbudene
til at gøre en indsats for at være
med til at fremme den konstrukti-
ve dialog

De mange virkeligheder
På tilsvarende måde fremhævede
han behovet for at få skabt over-
ensstemmelse mellem den forvalt-
ningsmæssige virkelighed og den
socialpædagogiske virkelighed i
kommunerne:

- Det tvungne partnerskab kom-
mer ikke af sig selv. I skal være
med til at tage initiativet, så de to
virkeligheder mødes, sagde
Asbjørn Agerschou.

Erik Kaastrup Hansen: 
I skal stå vagt om fagligheden
- Hvorfor er vi hoppet med på
markedsgørelsesbølgen midt på
den jyske hede?

Det spørgsmål besvarede social-
og arbejdsmarkedsdirektør Erik
Kaastrup Hansen fra Herning
Kommune selv med henvisning til
både tidens og lovens krav:

- Borgerne har fået og skal have
en større grad af frit valg. Det lig-
ger i den eksisterende lovgivning,
og det er et stærkt element i rege-
ringens kommende kvalitetsre-
form, lige som brugernes organi-
sationer lægger større og større
pres på, at deres medlemmer får
samme vilkår og muligheder som
alle andre borgere, sagde Erik
Kaastrup Hansen, der pegede på,
at selv de nye store kommuner er
nødt til at være bestiller af ydelser
hos andre.

Asbjørn Agerschou er socialfaglig kon-
sulent Socialpædagogernes Landsfor-
bund, tidligere seminarielærer og tidli-
gere medlem af Folketinget for SF.
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- På det specialiserede socialom-
råde, samt på genoptrænings og
behandlingsområdet, vil vi have
under 50 % af opgaveløsningen i
egen organisation i 2007. Derfor
er vi ved at organisere os, så vi kan
matche “salgsorganisationen”, og
vi skal “købe”, der hvor pris og
kvalitet er bedst, sagde Erik Kaas-
trup Hansen, der sammen med
kommunens øvrige embedsmænd
arbejder på at udvikle en intelli-
gent Bestiller-Udfører-Modtager-
model, der bygger på to princip-
per, nemlig at ydelsen leveres af
brugerens udvalgte, og ydelsen
købes, hvor pris og kvalitet er mest
fordelagtig.

Tilbudsviften kan blive smallere
Erik Kaastrup Hansen mener, at
den største udfordring for kom-
munen i en markedsgjort økono-
mi er at sikre kvaliteten og et
bredt udbud af ydelser, der både
dækker normalområdet og de
meget specialiserede opgaver.

- For man kan naturligvis frygte,
at kommercialiseringen vil få den
samlede vifte af tilbud til at blive
smallere, sagde Erik Kaastrup
Hansen, der dog mente, at ram-
meaftalerne mellem kommunerne
og regionen og kommunerne ind-
byrdes er et vigtigt redskab, der
kan være med til at sikre, at de rig-
tige tilbud til stadighed er til ste-
de, selv i en markedsgjort verden.

Heftig debat
Efterfølgende trak Erik Kaastrup
Hansen fulde huse ved cafebor-
det, hvor diskussionen om mar-
kedsgørelse af institutionerne
udløste en heftig debat om presset
på fagligheden.

- Det er vigtigt, at institutioner-
ne får sat ord på, hvad det er de
leverer, og hvem de skal kommu-
nikere det til. Spørgsmålet er, om
man skal have sin egen salgsorga-
nisation på institutionen? Det tror
jeg ikke nødvendigvis, men institu-
tionerne skal i hvert fald tilpasse
sig den nye virkelighed og levere
en god kvalitet i ydelsen og samti-

dig udvikle sig uden at gå på kom-
promis med deres faglighed, sag-
de Erik Kaastrup Hansen.

- Skal vi konkurrere på ærlighed,
pris og kvalitet, spurgte Mogens
Møller, Bo/Servicecenter Ring-
sted:

- Ja, et godt navn hos sagsbe-
handlerne er den bedste form for
markedsføring, man kan få, sagde
Erik Kaastrup Hansen, der dog
straks fik svar på tiltale af andre
debatdeltagere, der mente, at
institutionerne i dag alt for ofte er
tvunget til at sige ja til brugere,
som de slet ikke er gearet til at
håndtere. Blandt andet spurgte
Susan Kjeldsen, Daghjemmet Vir-
kelyst, om det var realistisk at fore-
stille sig, at en institution i fremti-
den kan sige nej til en bruger, hvis
man ikke har de rette kompeten-
cer og faciliteter.

- Det er naturligvis op til drifts-
herren, men jeg mener, at I som
ledere har et ansvar for at stå vagt
om fagligheden, også selvom det
kan have konsekvenser. Kravet er,
at I siger fra og ikke lader jer pres-
se til at løse opgaver. På den
anden side har jeg da også en for-
ventning om, at I går konstruktivt
ind i dialogen om at finde løsning-
er på de udfordringer, som opstår,
og kan argumentere for de beslut-
ninger, der skal træffes. Jeg synes,
det er trist at høre, at nogle af jer
mener, at I dagligt kompromitte-
rer jeres faglighed. Det må ikke
ske, sagde Erik Kaastrup Hansen.

- Er vores nuværende organisations-
form overhovedet gearet til en BUM-
model, ville formanden for Socialt
Leder Forum, Ib Poulsen, gerne
vide.

- Jeg tror, at vi bliver nødt til at
udvikle nye organisations- og styre-
former. Det er vigtigt hurtigt at
kunne geare op og ned alt efter
behovet. Det kender jeg flere gode
eksempler på måske specielt på
opholdsstedsområdet. Så hvis
behovet er til stede, så er der også
plads til højtspecialiserede institu-
tioner, hvis de er fleksible, sagde
Erik Kaastrup Hansen, der efter-

følgende gav forsamlingen en
opsang, da der var opsamling på
gruppearbejdet i plenum:

- I cafedrøftelserne blev jeg
eksponent for dårlig kommunal
ledelse, der tvinger stakkels, stak-
kels institutionsledere til at påtage
sig opgaver, der kompromitterer
deres faglighed igen og igen. Og
eksponent for en virkelighed, hvor
ledere nødtvunget påtager sig at
løse en opgave med det
halve af den nødvendige norme-
ring, og hvor centralledelsen
bagefter skubber aben videre til
forstander og pædagoger, når de
eksponeres i medierne for at have
leveret utilstrækkeligt. Det har jeg
det forfærdeligt skidt med som
forvaltningsleder i den kommuna-
le virkelighed. Så det må jeg hjem
og arbejde med sammen med
mine kolleger.

Jeg mener nemlig - uanset
debatten her i dag - at det vigtigste
er aldrig at kompromittere den
inderste del af faglighed, og det
princip har denne kreds et stort
ansvar for at stå vagt om, sagde
Erik Kaastrup Hansen.

Erik Kaastrup Hansen er cand.sci-
ent.pol og social- og arbejdsmarkedsdi-
rektør i Herning Kommune.
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VISO - hvor skal vi hen du?
Af journalist Per Roholt

VISO er først og fremmest et
vidensnetværk, der skal hjælpe og
støtte med rådgivning og udred-
ning i de mest komplicerede sager
på det sociale område. 

Men det kan være lidt svært her
og nu at besvare alle spørgsmål
om VISO, for vi er stadig i gang
med at definere vores rolle.

Det forklarede vicedirektør Helle
Thiele, Styrelsen for Specialråd-
givning og Social Service, med et
skævt smil, da hun skulle præsente
det nyoprettede center for special-
rådgivning for deltagerne i Socialt
Leder Forums Landsmøde på
Nyborg Strand. 

Den nationale Videns- og Speci-
alrådgivningsorganisation, VISO,
hvor Helle Thiele er chef, har til
opgave at sikre, at man - uanset
hvor i landet man bor - kan man
få professionel og dækkende spe-
cialrådgivning og udredning til de
mest komplicerede problemstil-
linger i enkeltsager

Samtidig skal VISO sikre opsam-
ling, udvikling og formidling af
viden indenfor specialrådgiv-
ningsområdet til alle relevante
aktører.

På plads i lokalerne
I de første måneder er en stor del
af arbejdet for VISO gået med de
rent praktiske opgaver, som at
komme på plads i kontorerne i

VISO-leverandører

Efter kommunalreformen er det kommunerne, der har ansvaret for al
rådgivning og udredning på socialområdet. 

VISO er derfor et supplement og en støttefunktion i de mest specia-
liserede og komplicerede enkeltsager, hvor hverken kommunen eller
regionen har den fornødne viden og erfaring. 

Når den centrale enhed i Odense får en henvendelse om bistand fra
en person, en institution eller eller kommune, tager VISOs faglige
konsulenter derfor stilling til, om der er tale om en sag for VISO, eller
om kommunen eller regionen selv skal løse opgaven. 

Hvis det er en VISO-sag, bliver der indgået en aftale om sammen-
sætningen af ydelser med leverandør-netværket, som leverer den aftal-
te rådgivning og udredning.

Det er VISO-leverandørerne, et fagligt netværk, der leverer den kon-
krete rådgivning og udredning, og netværket består af kommunale,
regionale, selvejende og private leverandører fra hele landet. 

Det er VISOs centrale enhed i Odense, der finder frem til og indgår
kontrakter med de leverandører, der har de bedste faglige kompeten-
cer på et givet område. Som hovedregel er det ikke blot enkelte speci-
alister, men fagfolk, der indgår i et helt fagligt miljø, som i det daglige
arbejde opbygger og vedligeholder et speciale, der kun findes ét eller
få steder i landet. 

VISO har indgået kontrakt med leverandører 
inden for følgende områder:
• Børn, unge og voksne med handicap 
• Børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer 
• Udsatte grupper herunder socialpsykiatrien 
• Specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, 

unge og voksne

Læs mere om VISO på 
www.spesoc.dk/wm141263
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Odense og at få etableret et net-
værk af VISO-leverandører, der
skal være parat til at løse de kon-
krete opgaver.

- Vores største udfordring nu er
så at finde frem til, hvordan vi
bedst støtter kommunerne. Kom-
munerne har jo den fulde myn-

dighed, mens VISO skal rådgive
og udrede, sagde Helle Thiele. 

En VISO-sag
Udfordringen består blandt andet
i at få defineret klart og tydeligt,
hvad det er for sager, som VISO
går ind i. 

Udgangspunktet er, at en VISO-
sag skal leve op til en række for-
skellige kriterier. Der kan være
tale om 
• Flere forskellige symptomer/ 

problemkomplekser
• Sager der kun forekommer 

sjældent 
• Ekspertisen findes kun få steder

i landet
• Eksperter forskellige steder i 

landet indgår i løsningen

Samtidig skal de kendte mulighe-
der for at løse problemet være
udtømt:
• Ingen effekt af sædvanlige 

metoder og hidtidig indsats 
• Tilbageskridt i udviklings-/

funktionsniveau
• Institutioner med særlig eksper-

tise kan ikke få etableret et 
positivt/stabilt udviklingsforløb 

• Manglende overensstemmelse 
mellem adfærdsmønster/
symptomer og allerede 
foretaget udredning

Bare ring!
Så længe grænserne for, hvad
VISO kan - og ikke kan arbejde
med - endnu ikke er lagt i helt fas-
te rammer, havde Helle Thiele en
klar opfordring til landsmødets
deltagere:

- Hvis I er i tvivl om en beboer
eller en sag og overvejer, om den
er kompliceret nok til at være en
sag for os, så ring. 

Så finder vi sammen ud af, om
det er en VISO-sag eller ej, sagde
Helle Thiele og mindede deltager-
ne om, at mange af medarbejder-
ne i det nye VISO er kendte ansig-
ter fra amterne.

- Derfor er det også meget vig-
tigt for mig at få sagt, at VISO er
et udviklingsprojekt, og vi har et
ønske om tæt, åben og konstruktiv
dialog med alle interessenter. Vi
ønsker et samarbejde, der bygger
på gensidig tillid og respekt, stor
fleksibilitet og åbenhed, sagde
Helle Thiele, chef for VISO og
vicedirektør i Styrelsen for Speci-
alrådgivning og Social Service. 

Vicedirektør Helle Thiele, Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service.
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Sanseintegrationsproblemer er ef-
ter vores mening en overset pro-
blematik blandt voksne udviklings-
hæmmede i Danmark. I dagligda-
gen kan personale og pårørende
opleve adfærd fra brugere, som
kan virke uforståelige og uhen-
sigtsmæssige. Denne adfærd kan
bunde i sanseintegrationsproble-
mer som det er muligt at behandle
for gennem en ergoterapeutisk
indsats.

Peter er udviklingshæmmet og
taktilsky. Han er med andre ord
angst for berøring. For ham føles
berøring som smerte og ubehag,
og derfor undgår han alt kontakt
med andre mennesker og genstan-
de. I dagligdagen bliver Peter ofte
misforstået på grund af sin
adfærd, og mange tror, at han er
sur eller bedst kan lide at være i sit
eget selskab. Desuden tager han
altid alt sit tøj af. 

I Ergoterapien på Kellervej,
hvor vi arbejder med voksne udvi-
klingshæmmede, talte vi med
pædagogerne på Peters dagtilbud
om hans adfærd, og foreslog dem
at lave en undersøgelse for at
finde frem til eventuelle sanseinte-
grations problemer. Konklusionen
på undersøgelsen viste, at Peter
har en væsentlig ubalance på
berøringssansen. I fællesskab med
pædagogerne tog vi en beslutning
om at indlede et behandlingsfor-

løb i ergoterapien med udgangs-
punkt i sanseintegrationsbehand-
ling. Peters behandling bestod af
følgende aktiviteter: Dybe tryk på
hele kroppen, boldmassage, mas-
sageapparat, kugledyne og børste-
program (se nedenfor). Når Peter
er angst for berøring, er det fordi,
at hans sansesystem tolker signa-
lerne forkert og derfor sender en
besked af sted om, at berøring er
farlig. Derfor er det en god ide at
starte med dybe tryk, da det virker
beroligende og er med til at
afgrænse kroppen. Peters sansesy-
stem er overfølsomt overfor berø-
ring og har derfor brug for, at vi
”bombarderer” det med indtryk,
så det kan vænne sig til det. I star-
ten af Peters behandlingsforløb
kunne vi ikke røre ham, uden at
han enten trak hånden til sig eller
skubbede os væk. Efterhånden
kan vi nu udføre alle de planlagte
aktiviteter i behandlingen, og han
er glad for at blive børstet, hvis
han selv bestemmer hvor meget
og hvornår.  Og personalet fortæl-
ler os at de fornemmer, at Peter er
mere rolig ved fysisk kontakt. 

Hvordan ses 
sanseintegrationsproblemer?
Sansemæssige problemer kan
komme til udtryk i mange forskel-
lige slags adfærd. Man kan groft
sagt dele sansemæssige problemer
ind i tre kategorier svarende til de

tre basale sanser; berøringssansen,
balancesansen og muskel-ledsan-
sen. 

I Ergoterapien på Kellersvej
oplever vi, at de hyppigste proble-
mer med berøringssansen er, at
brugeren fx er meget optaget af
konstant at have noget i hænder-
ne, putter ting i munden eller er
meget sky over for berøring. 

Inden for balancesansen ople-
ver vi, at den problematiske ad-
færd kan komme til udtryk ved, at
brugeren rokker kroppen frem og
tilbage, fra side til side, let mister
balancen eller har forsinket eller
ingen falderefleks. 

Hvad angår muskel-ledsansen
kan brugeren udvise uhensigts-
mæssigt adfærd ved fx at skære
tænder, slår sig/bider sig eller ved
at have en ringe kropsfornem-
melse. 

Udover de ovennævnte eksemp-
ler ser vi utrolig mange andre
måder, hvorpå brugeren kan udvi-
se uhensigtsmæssigt adfærd. Det
er vigtigt at gøre opmærksom på,
at denne form for adfærd kan skyl-
des andre ting, men vi erfarer, at
sanseintegrationsbehandling kan
være med til at dæmpe den uhen-
sigtsmæssige adfærd.

I Sanseintegrationsbehandling
arbejder vi hovedsagelige med de
tre basale sanser: berøringssansen,
balancesansen og muskel-ledsan-
sen. De kaldes de basale sanser

Hvorfor gør han, 
som han gør?
Af ergoterapeuterne Andrea Hadberg Nielsen og Maria Sørensen, Center for Specialterapi, Ergoterapien, Gentofte Kommune



fordi de reagerer på stimuli, der
opstår inden i kroppen eller som
påføres direkte på kroppen.

Sådan kan den uhensigtsmæssige 
adfærd reduceres
I Ergoterapien på Kellersvej bru-
ger vi forskellige behandlingstiltag
alt efter hvilken sans der er uba-
lance på. Er der ubalance på berø-
ringssansen, kan behandlingen
foregå som i Peters tilfælde. 

Når der er tale om problemer
på balancesansen, bruger vi hæn-
gekøje, gynge og vippebræt til at
stimulere denne sans. Her varierer
vi mellem rotation, frem og tilba-
ge og fra side til side. Bevægelser
fra side til side kan virke beroli-
gende, hvorimod bevægelser frem
og tilbage kan virke opkvikkende. 

At brugeren er aktivt deltagen-
de i aktiviteten er af afgørende
betydning for udviklingen af mus-
kel-ledsansen. Når man er i aktiv
bevægelse og bruger sine muskler,
modtager man maksimal feedback
fra muskler og led. Passive bevæ-
gelser bidrager ikke i samme grad
til denne sans. I behandlingen af
denne sans gør vi brug af kugledy-
ne, strække ud og bøje sammen i
alle led eller skubbe, trække, løfte
og bære tunge ting.

Børsteprogrammet
Børstemetoden er et eksempel på
et behandlingstiltag inden for san-
seintegrationsteorien. Denne be-
handling kan med god effekt
anvendes til mennesker med ned-
sat kropsopfattelse, nedsat føle-
sans, indre uro/rastløshed, ”san-

sesult” og skyhed over for berø-
ring. 

Hvordan børster man?
Børst på ryggen, armene, benene,
men undgå det ovale område:
ansigt, bryst og inderside af lår. 

Brug lange seje strøg både frem
og tilbage og hold børsten på
tværs. 
Hvis den er på langs, kan det være
ubehageligt da den føles hård. 
Brug børstesiden - ikke skum-
siden. 

Tryk derefter alle led sammen
med ti hurtige moderate tryk 
Hvis personen ikke bryder sig om
børstning kan man nøjes med 
ledkompressionen. 
www.birgitte-gammeltoft.dk/
artiklernye/artikler/
borsteinstr.htm

Hvad stammer 
sanseintegrationsteorien fra?
Sanseintegrationsteorien er udvik-
let af den amerikanske ergotera-
peut Jean Ayres i 1960´erne. Den
er oprindeligt udviklet til børn
med motoriske vanskeligheder.
Jean Ayres var den første til at
beskrive følgerne af central nerve-
systemets utilstrækkelige bearbejd-
ning af sansernes information.
Jean Ayres påviste gennem forskel-
lige studier og undersøgelser, at
utilstrækkelig sansebearbejdning
og utilstrækkelig integration af
sanserne i hjernen var årsag til fle-
re motoriske, indlærings- og
adfærdsmæssige problematikker.

Vær opmærksom!
For mange brugere, særligt de
meget fysisk handicappede, kan
det være svært selv at opsøge den
stimulus, de har behov for. Derfor
bliver deres sanser ikke stimuleret
optimalt. Af den grund er det vig-
tigt for disse brugere, at man som
pårørende eller personale giver
dem mulighed for at ”træne”
deres sanser, fx gennem sansesti-
mulering og/eller ergoterapeutisk
behandling. Velintegrerede sanser
kan være med til at skabe ro i bru-
geren, og der igennem gøre det
nemmere for brugeren at handle
mere hensigtsmæssigt i dagligda-
gen.

For mere information er I vel-
komne til at kontakte os på
ahn@gentofte.dk eller msor@gen-
tofte.dk Vi kan yderligere tilbyde
undervisning i Sanseintegration til
pædagoger og andet personale. 

I ergoterapien på Kellersvej 15 er vi
fire ergoterapeuter ansat, der arbejder
med voksne udviklingshæmmede. Vi
servicerer døgn- og daginstitutioner i
de 18 kommuner fra det tidligere
København Amt. Vores daglige arbejde
består i behandling, vedligeholdelse,
sundhedsfremme og forebyggelse. Der-
udover arbejder vi tværfagligt med
pædagogiske medarbejdere og fysiotera-
peuter.
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Definition på sanseintegration:
Den neurologiske proces der organiserer sanseimpulser fra egen krop
og fra omgivelserne, så kroppen kan bruges på en effektiv og målret-
tet måde i samspil med omgivelserne.

Sansning er den energi der stimulerer, eller aktiverer nervecellerne
og sætter neurale processer i gang.

Integrere handler om at bringe forskellige elementer sammen eller
organiserer dem til en helhed. Når noget er integreret, arbejder alle
elementer sammen som en helhed.
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Med liv og sjæl” handler om Rita
Møller Nielsens arbejdsliv gennem
mere end 40 år. Jeg har kendt Rita
i de fyrre år. Arbejdslivet bragte os
sammen, og danner rammen om
et venskab. Det var derfor natur-
ligt, at vi efter at være gået på
efterløn, dannede en gruppe på
fire, som mødes en gang i kvarta-
let. Vi diskuterer historien, samt
de nye strømninger og udviklin-
gen inden for vort fag. Gruppens
medlemmer er: Vera Madsen,
Inge Birthe Sørensen, Rita Møller
Nielsen og Helen Jørgensen. Vi
har diskuteret hvorvidt vi skulle
skrive historien, og det førte til et
møde med Hans Christian Hansen
fra Forlaget Udvikling i maj 2006.
Hans Christian mente, at Rita som
havde været mest flittig med pen-
nen skulle udgive sin historie.

”Med liv og sjæl” er en barsk,
men også kærlig fortælling, om
livet dels på Ebberødgård, dels på
Brejning. Rita Møller Nielsen var
pioner og startede den første
enhed for demente udviklings-
hæmmede i Danmark. Det skete i
Brejning i 1996. For mig er der
ingen tvivl om at hendes fortæl-
ling er et bevis på, at interaktio-
nen mellem beboerne og persona-
let er forankret i en dyb respekt
for den enkelte beboer. For det
enkelte menneske. Hendes histo-
rie om navngivne beboere er
bevægende og smukt.

”Med liv og sjæl” bør være lære-
bog på alle landets seminarier.
Her får de studerende virkelig
noget, der fortæller om fortid og
nutid skrevet af en kvinde med
hjertet på rette plads. ”Med liv og

sjæl” bør også finde sin plads på
alle enheder, der arbejder med
ældre, demente udviklingshæm-
mede.

Med liv og sjæl
Rita Møller Nielsen
Forlaget Udvikling
127 sider

Med liv og sjæl
Boganmeldelse af Helen Jørgensen
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Når livet ikke er let
Boganmeldelse af Hans Christian Hansen

Mennesker er enestående. Men-
nesker kan have særlige behov.
Nogle mennesker kan have flere
og helt specielle støttebehov, som
ingen institution er gearet til at
klare. Vi taler om, at en person
kan falde mellem to stole. Det ene
tilbud efter det andet siger: Det er
ikke vores bord og spiller bolden
videre. Af og til kan vi i formid-
dagsbladene læse om skæbner der
er faldet igennem det sociale sik-
kerhedsnet, fordi der ikke var
nogen der hjalp.

Bogen ”Når livet ikke er let”
handler som et menneske med
helt specielle behov for støtte,
men den handler også
om et botilbud og en
enestående personale-
gruppe, der har påtaget
sig en ekstraordinær
opgave. Botilbuddet er
beliggende i Jylland og
målgruppen er voksne
udviklingshæmmede. En
dag får de en henven-
delse. Det drejer sig om
en kvinde midt i fyrrerne.
Kvinden er lettere udvi-
klingshæmmet, men har
også, viser det sig, en gen-
nemgribende psykisk syg-
dom. 

Da botilbuddet får hen-
vendelsen bor kvinden
hos sin mor og har en
svær depression. Hun har
været indlagt flere gange
på psykiatrisk hospital af
forskellige årsager. Nogle
gange med depression.
En anden gang indlæg-
ges hun manisk og psyko-
tisk. Botilbuddet havde
ikke tidligere modtaget

beboere med svære depressioner,
men påtager sig opgaven. 

Straks efter at kvinden er flyttet
ind på botilbuddet stilles persona-
let overfor nogle svære dilemma-
er. Kvinden ligger i sengen, vil
ikke spise, drikke eller i bad. ”Er
det omsorgssvigt at lade hende lig-
ge? Eller er det omsorgspligt at få
hende ud af sengen?” Det er ikke
nogen let opgave. Men ved hjælp
af nærværende, personlig pæda-
gogisk støtte, kombineret med
medicinsk behandling, bedres
kvindens tilstand. Hun kommer
ud af sengen, kommer i bad og
begynder at spise og drikke.

Men træerne vokser ikke ind i
himlen. Kvindens sindslidelse
ændrer sig. Den dybe nedtrykthed
afløses af mani og psykose. Det
betyder, at den pædagogiske støtte
og medicinske behandling må til-
passes den nye situation. I bogen
beskrives det konkret og nærvæ-
rende, hvordan der hele tiden
opstår nye problemstillinger og
dilemmaer, der skal håndteres af
personalet. 

Bogen giver et meget fint ind-
blik i hvordan en pædagog etable-
rer og opbygger en tæt relation til
et menneske, der er udviklings-
hæmmet og sindslidende. Samti-

dig medvirker bogen
også til, at et mennes-
kes liv italesættes og
beskrives på en vær-
dig og respektfuld
facon. Der arbejdes
eksempelvis ikke med
”hun gider ikke”, men
med ”hun magter det
ikke”.

Når livet ikke er let. - Et
botilbuds pædagogiske
arbejde med depression.
Redigeret af Sine Nissen.
Bogen fås ved henven-
delse til botilbuddet på e-
mail: naarlivetikkeer-
let@hotmail.dk
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Appetitvækkeren
Af Hans Christian Hansen.

Her er plads til alle
Børnebogen ”Her er plads til alle”
handler om Max, der har Downs
syndrom. Bagerst i bogen er det
fint beskrevet hvad Downs syn-
drom er: ”Langt de fleste børn
med Downs syndrom (ca. 95 %)
har et ekstra, løst kromosom 21
(kaldet trisomi 21) i samtlige cel-
ler. I stedet for 46 har de 47 kro-
mosomer. Nogle kalder også men-
nesker med Downs syndrom for
mongoler. Alle mennesker med
Downs syndrom er psykisk udvik-
lingshæmmede, men de er først
og fremmest individer med deres
egen personlighed og dernæst
mennesker med et handicap, der
kræver en særlig indsats.”
Franz-Joseph Huainigg
Verena Ballhaus
Her er plads til alle
Max har Downs syndrom
Forlaget Klematis

Fusioner i det offentlige
Kommunalreformen har ændret
store dele af den offentlige sektor.
Samtidig har en række ledere fået
til opgave, at gennemføre fusio-
ner. Bogen ”Fusioner i det offentli-
ge” belyser blandt andet hvordan
man gennemfører fusioner, hvor-
dan man skaber en ny kultur og
hvordan man motiverer medarbej-
derne. 
Anemette Digmann
Ditte Hughes
Fusioner i det offentlige
Børsens Forlag

Livskvalitet
Bjarne Lenau Henriksens bog
”Livskvalitet - en udfordring” er
netop udkommet i en ny udgave. I
denne anden udgave er bogen
ajourført, og i enkelte kapitler er
der foretaget ny- og omskrivnin-
ger. I bogen beskrives hvad livskva-
litet er, og hvilke livsvilkår der har
indflydelse på menneskets mulig-
hed for at opleve livskvalitet. Det
gælder eksempelvis helbred, soci-
alt netværk, fattigdom, social
udstødelse, stigmatisering, sorg og
lidelse. Forfatteren Bjarne Lenau
Henriksen er cand. theol. og har
blandt andet undervist på en ræk-
ke socialpædagogiske seminarier.
Bjarne Lenau Henriksen
Livskvalitet - en udfordring
2. udgave
Gads Forlag
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Hvor svært kan det være?
I bogen ”Hvor svært kan det være?
– Kommunikation med psykisk
udviklingshæmmede præsenterer
forfatteren Jette Flindt Pedersen

en pædagogik. Bogens centrale
tema er udviklingshæmmedes
medbestemmelse og medansvar
for eget liv og for det fællesskab,
de indgår i. Bogen beskriver hvor-
dan det er muligt at føre denne
pædagogik ud i livet ved hjælp af
teori, anvisninger og eksempler.
Bogen er blevet til i et samarbejde
med leder Sussi Larsen, pædago-
gerne og brugerne ved dagcentret
Regnbuen, Nødebo i Nordsjæl-
land. 
Jette Flindt Pedersen
Hvor svært kan det være?
- Kommunikation med psykisk
udviklingshæmmede
Forlaget Lindhøjgård Kurser
Birkemosevej 17
3400 Hillerød
Tlf. 48 24 78 86

Social ulighed
Bogen ”Social ulighed” handler
om forskelle i menneskers adgang
til samfundet ressourcer. Det kan
eksempelvis være økonomiske res-
sourcer, uddannelse, beskæftigelse
og bolig. Men det kan også være
social eksklusion, som belyses i et
af bogen kapitler. Gode sociale
relationer er ikke hver mands eje.
Specielt i den ældre del af befolk-
ningen er der risiko for social eks-
klusion. Op imod 10 procent af
den ældre gruppe af befolkningen
giver udtryk for, at de ofte er uøn-
sket alene.
Bogens forfatter, Niels Ploug, er
økonom og forskningschef på
Socialforskningsinstituttet.
Niels Ploug
Social ulighed
Forlaget Columbus Andre veje

”Lægen glemte sin notesblok
hjemme hos Ehs og Poul, da han i
1965 hjalp Camilla til verden. På
notesblokken stod der mongolis-
me? - og på den måde fik den
nybagte far at vide, at parrets før-
stefødte var mongol, som man
dengang kaldte børn med Downs
Syndrom.” Sådan introduceres
”Andre veje” på bogens bagside-
omslag. Bogen handler om Camil-
la og hendes liv. Fra fødslen til i
dag hvor hun er 41 år. Det er
Camillas far og mor der har skre-
vet bogen, der dokumenterer vil-
kårene og udviklingen i denne
periode. Bogen er illustreret med
dejlige billeder, og der er masser
af stof til eftertanke og inspiration
til det professionelle personale,
der arbejder på dette område.
Ehs og Poul Østergaard

Andre veje
Forlaget Jelling
Nordkrogen 19
7300 Jelling
Tlf. 75 87 17 44
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Snedronningen på Glad Teater
Den 2. juni 2007 præsenterede
Glad Teater sin første forestilling:
Snedronningen. Forestillingen
spilles af fysisk handicappede og
udviklingshæmmede skuespillere i
en professionel ramme i Køben-
havn. Professionelt teater med
skuespillere med funktionsnedsæt-
telser har i årevis eksisteret i
udlandet med stor succes. Sne-
dronningen skal være med til at
etablere professionelt og vedva-
rende teater med funktionsnedsat-
te skuespillere som en ny og bli-
vende teaterform i Danmark.
Se mere på: www.tv-glad.dk/teater

Kampen mod de mindreværdige
Bogen dokumenterer og beskriver
hvordan videnskaben og kirken
var involveret i nazistatens kamp
mod de såkaldt mindreværdige.
De mindreværdige var jøder, sigøj-
nere, handicappede, homoseksu-
elle, politiske modstandere og
”asociale” individer. Det er uhyg-
gelig læsning. For eksempel
udstedte indenrigsministeren i
delstaten Bayern en forordning
den 30. november 1942 hvori det
præciseres, at uarbejdsdygtige
patienter skulle ernæres til døde
ved nedtrapning af eksakte doser
ved måltiderne. På denne måde
indtraf en forventet ”naturlig død”
– f. eks. pga. lungebetændelse.

Bogens forfatter er seniorfor-
sker i socialetik ved universitetet i
Stavanger.

Øyvind Foss
Kampen mod de mindreværdige
Auschwitz, videnskabens og 
kirkens forræderi
Aarhus Universitetsforlag

Handicappet i Bangladesh
Aage Staffe, født 1925, er
forfatter til bogen ”Handi-
cappet i Bangladesh” Han
har været skoleleder i Sta-
tens Åndssvageforsorg og
arbejdet som ulønnet
ulandsfrivillig for handicap-
pede. I denne bog skildre
han forholdene for handi-
cappede i Bangladesh i
1985, hvor han som ulands-
frivillig blandt andet har
medvirket til at introducere
normaliseringsprincippet
og integrationstankerne.
Aage Staffe
Handicappet i Bangladesh
Forlag: Bogpartisanen
Tlf. 46 73 17 24
www.aage.staffe@12move.dk 
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Brugerinddragelse på flere måder
I bogen præsenteres forskellige
vinkler på brugerinddragelse for
handicappede. I alt seks forfattere
har bidraget til bogens indhold.
Udgangspunktet for bogen er at
vise mangfoldigheden og bredden
i måder at arbejde med brugerind-
dragelse i en konkret virkelighed.
Martin Sandø har redigeret anto-
logien, der desuden har bidrag af
Helle Lindegård, Jørgen Bak,
Peter Lütken Christensen og Ben-
te Hansen Kermenoglou.
Bruger inddragelse på flere måder
- en antologi 
Redaktion Martin Sandø
Forlag: Formidlingscenter Øst /
Handicapenheden
www.ufch.dk

Bogen om Andreas
”Andreas er født med
svære funktionsnedsæt-
telser som spastisk lam-
melse, epilepsi og gene-
relle indlæringsvanske-
ligheder. Bogen fortæl-
ler om hans skolegang
fra børnehaveklasse til
og med 8. klasse på
Rosenvængets Skole i
Viborg, en specialskole
i Viborg Kommune”.
Bogens forfatter, Nina
Schou, er lærer med
videreuddannelse som
cand. pæd. psych.
Nina Schou
Bogen om Andreas
Forlag: Frydenlund

Lederskab
Rudolph W. Giuliani var
borgmester i New York den
11. september 2001. Den-
gang fremstod han som en
enestående leder, mens han
ledte både byen og nationen
gennem den værste nationa-
le krise i landet historie. I
bogen ”Lederskab” giver han
en række personlige råd til
håndtering af ledelse. Bogen
er fyldt med gode eksempler
og historier fra virkelighe-
den.
Rudolph W. Giuliani
Lederskab
Schultz Forlag



Forlaget Udvikling
Udviklingshæmning og socialt netværk
Af Hans Christian Hansen.

I bogen giver forfatteren en indføring i, hvordan
opfattelsen af udviklingshæmmedes sociale netværk
har udviklet sig historisk. I den forbindelse illustre-
res blandt andet det frivillige arbejde med netværk
som besøgs- og pakketanterne har udført. På bag-
grund af danske og internationale undersøgelser
dokumenteres værdien og vigtigheden af, at udvik-
lingshæmmede har socialt netværk, og der gives
anvisninger på metoder og hjælpemidler, som
pædagogisk personale og støttepersoner kan anven-
de, når de skal hjælpe og vejlede udviklingshæmm-
mede med at udvikle og bevare socialt netværk.
Pris kr. 150 inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Mediepædagogik
Redaktion Lisbeth Bruus-Jensen.

Demokrati og ytringsfrihed - hæfte om arbejdet
med mediepædagogik med udviklingshæmmede.
Udgivet i samarbejde med Landsforeningen LEV.
Pris kr. 30 inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk
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Forlaget Udvikling
Fra rejseleder til stifinder
Af Peter Westergaard Sørensen.
At være rejseleder indebærer, at jeg udstikker målet for, hvor
den anden skal hen. Jeg kender den rigtige vej samt alle sevær-
dighederne undervejs.

At være stifinder indebærer derimod, at jeg får målet
udstukket af den anden. Jeg peger på mulige veje at gå, og jeg
accepterer, at målet forandrer sig undervejs. Seværdighederne
finder vi sammen.

Stifinderen er den nye pædagogrolle. Stifinderen hænger
sammen med de samfundsmæssige forandringer, der sker
omkring os, og ikke mindst med den ånd, der hersker i Lov
om social service fra 1998.

En inspirerende bog af Peter Westergaard Sørensen om
pædagogens ændrede rolle fra rejseleder til stifinder.

112 sider. Pris kr. 200,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

De glemte 
Nye perspektiver på udviklingshæmning og socialt netværk
Af Hans Christian Hansen.

I bogen, der er en opfølgning af forfatterens bog „Udviklings-
hæmning og socialt netværk“ bliver der kastet lys på fortidens
og nutidens behandling af en overset og glemt gruppe af
udviklingshæmmede. Det dokumenteres, at manglende socialt
netværk ikke kun er et historisk fænomen. I dag lever hun-
dredvis af udviklingshæmmede på amtslige botilbud uden
nogen form for kontakt udefra.

Der bliver givet en række konkrete bud på, hvad vi kan og
bør gøre for at afhjælpe situationen.

172 sider. Pris kr. 200,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk
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Forlaget Udvikling

Udviklingshæmmede i arbejde – mere end en dagdrøm
Af Lisbeth Bruus-Jensen og Henning Jahn.
Bogen der blandt andet sætter fokus på udviklingshæmmedes integration på arbejdsmarkedet. For-
fatterne peger i bogen på nye veje, der kan udvide udviklingshæmmedes jobmuligheder på arbejds-
markedet. Lisbeth Bruus-Jensen og Henning Jahn fremlægger en vidtfavnende og aktuel gennem-
gang af udviklingshæmmedes deltagelse i arbejdslivet.

Pris kr. 200,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk
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Forlaget Udvikling
Jeg er OK som jeg er
Af Peter Westergaard Sørensen

Udviklingshæmmede har
været udsat for rigelige
mængder af opdragelses-
forsøg i deres opvækst og i
mange tilfælde langt ind i
deres voksenliv. Sådan in-
troducerer Per We-
stergaard Sørensen temaet
i hans bog ”Jeg er OK som
jeg er”. Med udgangspunkt
i praksis giver forfatteren
herefter en bred gennem-
gang af emnet. Teorier og
den praktiske virkelighed
forbindes på en fremragen-
de måde, og ikke mindst
med stor respekt og solida-
ritet i forhold til menne-
sker med handicap. 

Peter Westergaard Søren-
sen har tidligere udgivet
bogen ”Fra rejseleder til
stifinder”. Bogen henven-
der sig til alle faggrupper,
der arbejder i handicap-
området, men også til på-
rørende, politikere, em-
bedsmænd og andre der vil
styrke deres viden og ind-
sigt på dette område.

Pris kr. 200 inkl. moms +
forsendelsesomkostninger.   

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk
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Forlaget Udvikling
Dansemusen
Af Lars Holmgaard Jørgensen

Stedet er Åndssvageforsorgens
Center V i Hammer Bakker
ved Vodskov i Vendsysseel.
Bogen beskriver 1960’ erne,
hvor så mange forhold ændre-
des for den store gruppe af
medborgere, som dengang
bar betegnelsen “åndssvage”,
og som for størstedelens ved-
kommende var samlet på
gigantinstitutioner, anstalter
som den i Hammer Bakker. Vi
følger en stor dreng, hvis far
arbejder ved forsorgen, og vi
følger en voksen åndssvag
mand - i den turbulente tid,
som 1960’erne var for både
de åndssvage og for de men-
nesker, der arbejdede med
dem - og for den lille by, hvis
eksistens i høj grad var
afhængig af anstalten i Bak-
kerne. Mange af de personer,
der optræder i bogen, lever
eller har levet i det virkelige
liv - på den tid, der skildres i
bogen. Bogen er skrevet som
fiktion, og ikke alle begiven-
heder, som personerne i for-
tællingen drages ind i, er
hændt. Bogens forfatter, Lars
Holmgaard Jørgensen, er født
i 1952 i Vodskov af forældre,
der arbejdede på Statens
Åndssvageforsorgs Center V i
Vodskov.
Pris kr. 150,- inkl. moms + for-
sendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk
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Forlaget Udvikling
Udviklingshæmning 
og brugerinddragelse
- ”det er mig, der 
bestemmer her…!!?”
Af Mona Burgdorf Herskind

I bogen kaster forfatteren Mona
Burgdorf Herskind lys på beting-
elserne for brugerinddragelse og
brugerindflydelse for mennesker
der er udviklingshæmmede. Det er
en gedigen, grundig og meget
inspirerende bog, der også peger
på udfordringerne i arbejdet for at
realisere brugerinddragelse. I
bogen giver Mona Burgdorf Her-
skind de udviklingshæmmede
ordet. Ved hjælp af kvalitative
interviews med udviklingshæmme-
de fremkommer herlige kritiske
udsagn som ”Der er hele tiden
nogen der blander sig i vores for-
hold – vi må snart ingenting – de
tror de skal dirigere det hele – de
jager så’n med os – vi skal skrue
ned for fjernsynet.” Men bruger-
inddragelse afdækkes også gen-
nem det professionelle personales
øjne. På den måde giver bogen et
nuanceret billede af hvordan det
står til med brugerinddragelse hos
mennesker der er udviklingshæm-
mede.

Mona Burgdorf Herskind er
cand. scient. soc. fra Aalborg Uni-
versitet og områdeleder for ti for-
skellige dag- og døgntilbud for
voksne udviklingshæmmede.

Pris kr. 280,- inkl. moms + for-
sendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk
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Forlaget Udvikling
Udviklingshæmning, 
beskæftigelse og netværk
Af Lis Jessen

Hvad sker der med det sociale net-
værk, når man skifter job fra et
beskyttet værksted til et job på det
almindelige arbejdsmarked? Det
belyser Lis Jessen i bogen ”Udvik-
lingshæmning, beskæftigelse og
netværk”. Ét af svarene lyder: “Jeg
kender mange flere. Alle ved, hvem jeg
er og snakker med mig. Før var det kun
dem fra værkstedet, man snakkede med
og ikke andre.” En anden fortæller:
“Jeg har det bedst med, at de personer,
jeg omgås, er på samme niveau, som
mig.” Men hun fortæller også om
en god ikke-handicappet kollega:
“Vi hilser på hinanden, når vi ser hin-
anden og skriver sammen på mobilen.”
En række andre tankevækkende
udsagn fremlægges i bogen.
Udsagn fra mennesker der selv har
oplevet forandringen. Bogen giver
også et godt teoretisk og historisk
indblik.

Lis Jessen er cand. mag. fra
Århus Universitet og afdelingsle-
der på et beskæftigelsestilbud der
støtter mennesker der er udvik-
lingshæmmede på det ordinære
arbejdsmarked.

Pris kr. 225,- inkl. moms + for-
sendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk
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Forlaget Udvikling
Med liv og Sjæl
Af Rita Møller Nielsen

”Med liv og sjæl” er historien
om Rita Møller Nielsen og
hendes arbejde for udvik-
lingshæmmede.

I bogen skildrer hun i
dagbogsform udviklingen fra
1961 til 2004 i arbejdet for
udviklingshæmmede. Det er
en konkret, nærværende og
hjertevarm skildring af insti-
tutionslivet. I bogens indled-
ning til læserne argumente-
rer forfatteren for åbenhed
på dette område: ”Jeg har
valgt åbenheden. Det er der
brug for på det her område.
Det er ingen skam at være
handicappet. Det er ikke
noget, der skal gemmes væk
og skjules.”

I forordet til bogen skri-
ver Helen Jørgensen ”Med
liv og sjæl” bør være lærebog
på alle landets seminarier.
Her får de studerende virke-
lig noget, der fortæller om
fortid og nutid skrevet af en
kvinde med hjertet på rette
plads.”

Rita Møller Nielsen blev
uddannet som omsorgsassis-
tent i 1964 og har siden 1969
været leder på forskellige
institutioner på handicap-
området.

Pris kr. 225,- inkl. moms

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk



29UDVIKLING NR. 2 - 2007

Husk Socialt Leder Forums årlige

MELLEMLEDERKONFERENCE
22.-23. oktober 2007

på Hotel Nyborg Strand

Konferencen henvender sig til mellemledere 
og konsulenter i regionalt kommunalt og privat regi, 

som arbejder med udviklingshæmmede.

Programmet forventes udsendt i slutningen af juni.

Følg med på www.socialtlederforum.dk
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VISO
TIL DIG, DER ER NOGET SÆRLIGT

Kig ind på hjemmesiden:

http://www.social.dk/Modernisering/VISO.html

VISO er en ny videns- og specialrådgivningsorganisation, der skal sikre, at borgere

med handicap og svære sociale problemer får den bedst mulige hjælp og støtte.

VISOs opgave er at yde specialrådgivning til både kommuner, borgere og kommu-

nale, regionale og private tilbud i de mest komplicerede og specialiserede enkelt-

sager. Og kommuner kan desuden få hjælp til udredning af deres borgere, når det

handler om de få mest specialiserede og komplicerede enkeltsager.

Videnscentre under VISO:

Videnscenter for Autisme 

Videnscenter for Bevægelseshandicap 

Videnscenter for Døvblevne, Døve og 

Hørehæmmede 

Videnscenter for Døvblindblevne 

Videnscenter for Døvblindfødte 

Videnscenter om Epilepsi 

Videnscenter for Hjerneskade 

Dansk Videnscenter for Ordblindhed 

Dansk Videnscenter for Stamen 

Videnscenter for Synshandicap 

VIKOM 

Hjælpemiddelinstituttet 

Center for Små Handicapgrupper 

Videnscenter for Socialpsykiatri
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Tilbudsportalen
Kig ind på

Tilbudsportalens hjemmeside på:
http://www.tilbudsportalen.dk

Formålet med Tilbudsportalen er at styrke grundlaget for valg af 
konkrete tilbud til den enkelte borger indenfor områderne udsatte 

børn og unge, handicappede og socialt udsatte. 

I Tilbudsportalen kan du søge og sammenligne de tilbud som er 
omfattet. Du kan søge på geografi, målgrupper, tilbudstyper, 

ydelser eller fritekst. 

Du kan enten søge på enkelte kategorier eller en kombination af 
kategorier fx indenfor en region, en bestemt tilbudstype, til en 

bestemt målgruppe eller/og en bestemt ydelse. 

Du kan efterfølgende sammenligne de relevante tilbud og vælge 
hvilke oplysninger du vil sammenligne på. 

Det er Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service der 
administrerer Tilbudsportalen jf. § 14 i Lov om Social Service 



DANMARKPP
Afsender:
Udvikling
Sekretariatet
Ladegårdsgade 44-46
5610 Assens

B

Udvikling modtager gerne artikler om arbejdet for
og med mennesker, der er udviklingshæmmede.

Udvikling er interesseret i artikler om boligudvik-
ling, dagtilbud, undervisning, uddannelse, fritid og
som noget helt naturligt noget om, hvordan bruge-
rene ser på tingene.

Har du lavet et spændende projekt eller en opgave i
forbindelse med din uddannelse, så send en artikel
om det til Udvikling.

Udviklingshæmmede der har lavet digtsamlinger,
postkort eller lignende kan få formidlet materialet
gennem Udvikling.

Grib pennen og brug fotografiapparatet og send en
artikel til Tidsskriftet Udvikling.

Redaktionen
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