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SANSEINTEGRATION Sanseterapi
kan berolige hjernen. s06

BOSTED Mohammed fik ro på
sit liv ved at bo på et bosted. s10

MISBRUG Sådan skal de pårørende
håndtere misbrug. s18

SUND PSYKE

Saszeline Dreyers
storebror begik selvmord:
”Du skal være hel for at
kunne hele andre”
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Bosteder
Alt for mange
psykisk sårbare
anbringes
forkert.

Faglig udvikling
Derfor er efteruddannelse
vigtig for mennesker,
der arbejder med
psykisk sårbare.

STU
Særlig tilrettelagte
uddannelser gør en stor
forskel for unge psykisk
sårbare mennesker.
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Vi er nødt til at tale om det
Hvis der er noget, der står lysende klart for mig, efter at have beskæftiget mig med psykiatri, både på nationalt og lokalt
plan i mange år, er det, at uanset hvilke gode tanker og initiativer, vi tager, så løses udfordringerne i psykiatrien ikke af
enten fagfolk, politikere eller af os frivillige foreninger alene. Vi skal samarbejde og supplere hinanden. Kun derved kan
vi lukke hullerne i kæden, når børn og unge har brug for hjælp.

D

et kendetegner naturligvis et velfærdssamfund, at der er velfungerende behandlingsmuligheder - også for
mentale sygdomme. Sagen er blot, at
Psykiatrien ikke kan stå alene, fordi
den først træder til, som det sidste
led i kæden, når sygdommen er slået
igennem, og diagnosen er stillet. Psykisk sårbarhed er noget, der angår os
alle, og vi kan stadig gøre langt mere
for at hjælpe tidligt og dermed forebygge, at mental mistrivsel bliver til
psykisk sygdom.
Jeg vil gerne rose den nye regerings
intention om at gennemføre en 10års plan for styrkelsen af psykiatriområdet. Jeg er særligt glad for, at der
indføres gratis psykologhjælp til unge
under 18 år, for det må ikke og skal ikke være økonomi, der afgør, om man
opsøger hjælp eller ej.
Men uanset de gode takter i udspilFølg os

let vil jeg opfordre til, at man styrker både civilsamfundet og det offentlige. For der er behov for at udfylde hullerne i kæden. Mange unge,
der mistrives, isolerer sig, søger ikke hjælp, med risiko for at falde helt
ud af uddannelse og job. Her kan det
velorganiserede civilsamfund hjælpe
i tide, før det offentlige behandlingssystem er sidste udvej.
Det forsøger vi for eksempel i Det
Sociale Netværk, særligt med vores
initiativ headspace rettet mod sårbare unge. Her møder de unge ligeværdige mennesker, der ikke er behandlere, og som ikke stiller diagnoser, men som blot er ”nogen at tale
med”. Et åndehul, et fællesskab, hvor
samtalen sker på de unges egne præmisser. Spørger man de unge selv, føler langt de fleste (over 75%) sig godt
hjulpet på vej igen.
Vi har netop fået en satspuljebevilling, så headspace kan blive fuldt

mediaplanetstories

Poul Nyrup
Protektor for Det Sociale Netværk
og headspace Danmark

landsdækkende i de kommende år.
Det er glædeligt, for behovet er stort for
den form for frivillighed og modtagelse
af de unge, der kendetegner headspace
og lignende frivillige foreninger.

Du tæller, fordi du er dig
Det, at der er et rum, hvor du tæller,
alene i kraft af det menneske du er, bemediaplanetdk

tyder, at du tør sige noget, du måske
ikke har sagt til nogen før. Du møder
andre, der vil og kan hjælpe dig. Det er
frivillighed af en ganske særlig karakter. Det er en direkte mellemmenneskelig relation, hvor ingen bliver puttet ind i bestemte kasser.
Frivillighed kan noget ganske
særligt, når det fungerer side om side med det offentlige system. Det
er et bindeled mellem det enkelte
menneske og velfærdssamfundet.
Det er i virkeligheden det ”missing
link” i velfærdssamfundets maskinrum, som får alt til at spille optimalt
sammen.
Ungdommen er – sagt med en fortærsket kliché – fremtiden, og vi, der
kan og vil, er nødt til at stille os til rådighed, så vi ikke taber unge på gulvet. Vi er nødt til at tale om det, der
hvor de unge er, og hvor de gerne skulle have et frirum til at komme op på
eget livsspor igen.

Motion som frirum
I øjeblikket arbejder vi i Det Sociale
Netværk sammen med en række fodboldklubber i projektet Brug Bolden
for at mindske presset for de unge på
13-18 år i fodboldklubben. Alle mennesker har brug for frirum, og motion er
et godt frirum. Og der skal selvfølgelig
præsteres, men man skal også kunne
præstere på en måde, hvor psyken følger med og kan holde til det.
Derfor vil der fremover være en repræsentant til stede fra Brug Bolden i
fodboldklubberne, så de unge kan dele deres udfordringer, der hvor de har
et frirum, og hvor de føler sig trygge
ved at tale om dem.
Jeg siger absolut ikke, at alle problemer kan tales væk. Men åbenhed, og
det, at man deler sin sårbarhed, viser
en vej frem, så mulighederne står klarere, og der kan sættes ind i tide. Det er
til gavn for de unge og for det offentlige
system. Vi er nødt til at tale om det.
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VIL DU GØRE EN FORSKEL MED DIN MUSIK?
- L Æ S M U S I K T E R A P I PÅ A A L B O R G U N I V E R S I T E T
Vil du være musikterapeut?

Vil du arbejde med mennesker og musik?

SOM MUSIKTERAPEUT arbejder du med en viden
skabeligt funderet behandlingsform, hvor du bruger
dine musikalske evner til at skabe kontakt og sam
vær med mennesker med psykologiske eller sociale
udfordringer.

BYG OVEN PÅ DIN UDDANNELSE med et toårigt forløb
i professionel anvendelse af musikinterventioner.

MUSIKTERAPI er en kreativ uddannelse på Aal
borg Universitet, der forener musik og psykologi.
Uddannelsen er en kombineret bachelor og kan
didatuddannelse, der varer fem år i alt.
Læs mere på musikterapeut.aau.dk

PROMUSA er et toårigt videreuddannelsesforløb i ud
valgte fag fra musikterapiuddannelsen. Forløbet er for
dig, der i forvejen har en sundhedsfaglig, pædagogisk
eller kunstnerisk uddannelse. Her får du et solidt fun
dament til at bruge musik i arbejdet med mennesker,
der har særlige behov.
Læs mere på promusa.aau.dk
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Tidlig indsats
Tidlig indsats til forebyggelse af mistrivsel, omsorgssvigt og fejludvikling, der kan medføre
at barnet i skolen bliver specialklassebarn og/eller udvikler psykisk sårbarhed, der ofte
medfører fravær af uddannelse og et normalt arbejdsliv med selvforsørgelse, kan ikke
sættes i værk tidligt nok.

A

llerede i livmoderen kan de allerførste kim til mistrivsel og
fejludvikling udvikles hos det
ufødte barn. Derfor er det bydende nødvendigt, at der tidligt tages professionelt handling.
Sårbare spædbørn og nye familier
Vi ved, at forældre med en sårbarhed i forhold
til egen opvækst – og omsorgshistorik ikke
bare skal/ kan tage sig sammen og passe deres
barn. I Danmark findes der vordende forældre/ særligt sårbare forældre og kommende
nye børn med et stort og massivt behov for en
tidlig og højt specialiseret hjælp. Dette for at
det lille barn ikke tilføres en fejludvikling, der
vil påvirke hele barnets livsbane.
At det finder sted, er helt afgørende for barnets hjerneudvikling og kvaliteten af det samspil der udvikles. Et sensitivt og responsivt
samspil med udgangspunkt i nøje aflæsning
af barnets adfærd. Sårbare forældre kan ofte
ikke selv klare hele forældreansvarsopgaven, i
et tempo der er foreneligt med barnets behov.
Tilbydes de sårbare vordende og nye forældre ikke hjælp i tide, lades de i stikken isoleret og ofte uden netværk og bringes dermed i
omsorgssvigt som vil ramme deres børn både
fysisk og psykisk. Vi fødes langtfra med de
samme potentialer og muligheder. Nogle børn
mistrives allerede i mors mave.
50 års tilknytnings- og hjerneforskning har
påvist følgende: Ethvert barn har behov for
sensitive og responsive voksne omkring sig
hver dag for at udvikle sig alderssvarende kognitivt, socialt og emotionelt.
Det helt centrale er, at den tidlige børne- og
familieindsats sker tidligst muligt og helst i et
forebyggende og ikke kun behandlende perspektiv. Særligt er investeringen i de prænatale
som 0-3 års indsatserne bevist at give det største afkast jf. Hekmann. Forskning og klinisk
erfaring viser, at en tidlig indsats nytter.
På Holmegaardshuset arbejder vi indgående med samspilsbehandling og har gode resultater med forældre der indgår i samspilsbehandling. Vi ser, at den helt tidlige indsats
bærer frugt. Formår forældrene at udvikle sig

Anna- Kathrine Højland

Gerda Bejder
og tillære sig at indgå i udviklingsstøttende
samspil med deres barn, ser vi også, at barnet
bringes i en god udviklingsspiral både mentalt og fysisk.
Vi ser børn som har vist tegn på tidlig social
tilbagetrækning på grund af omsorgsvig igen
bliver modtagelige og udvikler sig med stimuli
og kontakt, når de igen føler sig trygge ved,
at forældrene/omsorgsgiverne ser og reagerer
relevant på deres signaler.
På Holmegaardshuset ses også børn, der
ankommer som 4-5-årige, der er beskrevet
med funktionsniveau som retarderede pga.
omsorgssvigt med massiv understimulering.
Disse børn kan bringes i en positiv mental og
fysisk udviklingsspiral, når de mødes af professionelle omsorgsgivere, der arbejder med
samspilsbehandling. Mødes barnet allerede
fra helt spæd med udviklingsstøttende samspil

er der langt større chance for, at barnet kan
opnå en positiv og bæredygtig trivselsudvikling, følelsesmæssig som færdighedsmæssig
udvikling og dermed opnå et liv uden for store
udfordringer som relationsforstyrrelser, neuroudviklingsmæssige forstyrrelser samt traumer, stress og deprivation samt udfordringer i
indlæringsmæssige og undervisningsmæssige
kontekster.
Tidlig Børneindsats & Samspilsbehandling - en uddannelse
Der findes viden hos professionelle omkring
tilknytning og mentalisering og der findes en
ny uddannelse i Danmark TIDLIG BØRNEINDSATS OG SAMSPILSBEHANDLING
for professionelle, der arbejder med gravide,
spædbørn og familiedannelse. Denne uddannelse omsætter teoretisk viden på området
til professionelle. Der arbejdes således med
følgende: Hvordan omsættes al denne viden
fra en tilknytnings-og mentaliseringsbaseret

teoretisk referenceramme helt konkret i behandlingsarbejde med vordende familier og
spæd- og småbørnsfamilier? Hvordan skal
man arbejde konkret i hverdagen, når formålet er at yde såvel tidligt forebyggende som
intensiv samspilsbehandling? Hvordan nås
målet at yde en relevant samspilsbehandling,
når formålet er at hjælpe forældre til at skabe
udviklingsstøttende samspil med deres børn?
Vi har udviklet en uddannelse med fokus på
den forebyggende og tidlige behandlende børne- og familieindsats, alene fordi vi har erfaret
at alt for mange behøver hjælp langt tidligere og
at der findes større potentialer at støtte, styrke
og udløse hos mange børn og familier, hvis vi
kan få lov til at komme ind med en indsats tidligere og allerede inden barnet er født. Udviklingen af uddannelsen ”Tidlig Børneindsats &
Samspilsbehandling” er superviseret af psykolog Margareta Brodén, tidligere Viktoriagården
i Malmø, som er den forebyggende del af spædbarnspsykiatrien i Sverige.
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SUND EGOISME

Saszeline Dreyer:

”Du skal være hel for
at kunne hele andre”
Åbenhed, psykologsamtaler og såkaldt sund egoisme er nogle af de ting, der
har hjulpet den tidligere sangerinde Saszeline Dreyer gennem chokket og
sorgen over sin storebrors selvmord for 10 år siden. Her deler hun ud af sin
erfaringer som tidligere pårørende til en deprimeret.
Af Stine Troense

M

åske kender
du historien,
for Saszeline
Dreyer har fortalt den flere
gange. Ellers
får du her den korte version: I 2010
begik Saszelines halvstorebror Christian selvmord. I dagene efter var
den dengang 27-årige Saszeline nødt
til at tale med medierne om tabet af
sin elskede bror, der også var hendes bedste ven. Hvor andre ville slukke deres telefon og forskanse sig, gik
Saszeline altså en mere åben og ærlig
vej. Heldigvis viste det sig, at det net-

op var den vej, der var med til at hjælpe hende gennem chokket og senere
sorgen, fortæller hun i dag.
Psykiske lidelser kan ramme alle,
og Saszeline er overbevist om, at jo
mere vi tør tale med hinanden om for
eksempel depression, angst og stress,
des bedre. Og kan Saszeline ved at
fortælle om sine erfaringer som tidligere pårørende til en psykisk sårbar,
hjælpe bare én person, fortæller hun
gerne sin historie igen.

Svært at være pårørende
Pårørende til en deprimeret person
kan have svært ved at vide, hvad den

deprimerede har brug for, og hvad der
er det bedste at gøre. Det ved Saszeline alt om.
”Depression kan gå op og ned. Nogle dage virker det som om, at vedkommende er i bedring. Men ugen efter
går han eller hun 10 skridt tilbage. Depression har ikke en fast formel. Og er
du, ligesom jeg, fightertypen, kan det
være svært at møde et menneske med
psykiske problemer der, hvor han eller hun er. Er det for at få opmærksomhed, at han eller hun træder vande i stedet for at komme videre? Jeg
vidste ikke, hvordan jeg skulle håndtere Christians depression. Jeg var og-

Det kan være svært at gå alene rundt med en masse
svære tanker og følelser. I headspace kan du helt gratis
og anonymt tale med nogen om både store og små
problemer. Find et headspace nær dig eller chat med
os på www.headspace.dk.

så for optaget af mit eget liv,” fortæller
Saszeline, der dengang var aktuel med
et soloalbum og forholdsvis ny i rollen
som mor.
”Jeg har gået til psykolog i flere år
efter, min bror døde og arbejdet med
min skyldfølelse. Men den vil nok altid være der. Selv om jeg jo godt ved, at
Christian var meget syg.”

Øver sig i at lytte
I dag er Saszeline bedre klædt på til
at møde mennesker, der er psykisk
sårbare.
”Jeg tror på, at der altid er en læring
i det, vi oplever. Christians død har gi-

vet mig indsigt i psykiske lidelser. Jeg
har stillet de spørgsmål, jeg ikke stillede ham. Jeg har for eksempel mødt
en pige, som udadtil har det hele, men
hun har også dage, hvor hun ikke kan
komme ud af sengen. Jeg spurgte hende, uden at være fordømmende, hvad
det handlede om. Depressionen er som
en fysisk sygdom, som forhindrer hende i at stå op, fortalte hun mig.”
Saszeline har også erfaret, hvor vigtig det er at kunne lytte som pårørende til en person, der har det svært.
”Jeg taler ofte med min gode vens
kæreste. Hun lider af depression og
angst. Jeg øver mig i at stille spørgs-

MEDIAPLANET 5

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET

FOTO: ANNE MORTENSEN

”Jeg tror på, at der
altid er en læring
i det, vi oplever.
Christians død har
givet mig indsigt i
psykiske lidelser.
Jeg har stillet de
spørgsmål, jeg
ikke stillede ham.”

mål, lytte og forstå, hvordan det er at
være hende i stedet for at komme med
en masse løsninger. Det er mit behov,
ikke hendes.”

Derfor er sund egoisme vigtigt
Som pårørende til en person med
psykiske problemer, skal man også
huske at være der for sig selv. Og give
sig selv lov til at dyrke de ting, der giver energi og glæde:
”Det må være så svært at praktisere
det, jeg kalder sund egoisme, som forældre til et barn, der eksempelvis har
en depression. Jeg tror simpelthen ikke, man kan tænke på sig selv i den si-

tuation. Er du søster eller bror til en
psykisk sårbar, kan du bedre yde støtte til en vis grænse. Det er som i et fly,
hvor du skal tage iltmasken på, før du
hjælper andre. Det er ikke egoistisk,
det er nødvendigt. Det er heller ikke
egoistisk, at pårørende bruger tid på
egenomsorg,” siger Saszeline, der har
brugt meditation som en praksis til at
lære sig selv bedre at kende.
”Det er i virkeligheden enkelt. Du
skal være hel for at kunne hjælpe andre med at hele andre.”
Læs mere på etsundtsind.dk

BLÅ BOG FOR SASZELINE DREYER

Iværksætter, tidligere sangerinde, model, tv-vært m.m.
37 år
Delemor til to drenge
Bor i Rungsted Kyst
Skiftede for tre år siden sit fødenavn Saseline Sørensen
ud med Saszeline Emanuelle Dreyer
I 2010 begik Saszelines halvstorebror Christian selvmord
efter lang tids depression
Blev kendt som den ene halvdel af popduoen S.O.A.P.,
der gik i opløsning i 2002

SORG KAN IKKE TIES IHJEL
SNAK – DET HJÆLPER

H

vert år er der ca. 600 danskere, der begår selvmord. Hvert dødsfald berører 5 – 6
andre mennesker. Det betyder, at der hvert år er 3000 – 4000 mennesker, der oplever, at en af deres nærmeste pårørende har taget sit eget liv. Mange mennesker
ved ikke, hvordan man taler med efterladte efter selvmord. Derfor oplever efterladte ofte at blive isoleret i sorgen.

Vi afholder hvert år selvhjælpsseminar og ungeseminar. Vi arrangerer temaaftener forskellige
steder i landet. Vore lokalkredse inviterer til cafeaftener og/eller Walk & Talk. Man er velkommen til at ringe på kontakttelefonen, som er en telefonsvarer, som aflyttes af frivillige 2 – 3 gange om ugen. Vi ringer tilbage til dig, hvis du indtaler en besked. Landsforeningen for efterladte
efter selvmord er en forening, hvor man møder frivillige, der selv har mistet ved selvmord.

Et af formålene i Landsforeningen for efterladte efter selvmord er at skabe mulighed for at
deltage i fællesskaber, hvor efterladte kan møde andre med lignende erfaringer. Vi ved, at
det kan løfte og hjælpe at møde nogen, der har oplevet det samme som en selv.

Det vigtigste for os er at skabe fællesskaber for mennesker, der har mistet ved selvmord,
men vi arbejder også på at komme til orde i det offentlige og politiske rum og hjælpe med at
bryde tabuet om selvmord.

Læs om Landsforeningen for efterladte efter selvmord og foreningens tilbud på www.efterladte.dk eller
på Facebook www.facebook.com/efterladte eller ring på foreningens kontakttelefon 70 27 42 12
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SANSEINTEGRATIONSTERAPI

SNOEZELRUM

Sanseterapi kan
berolige hjernen
En særlig terapiform, der øger tolerancen over for sanseindtryk som
lyde, lugte eller berøring, kan hjælpe psykisk sårbare personer, der
har svært ved at bearbejde indtrykkene normalt.
Af Sanne-Maria Bjerno

P
Sanserum kan skabe ro

S

ærlige sanserum, der er indrettet ud fra snoezelen-tænkningens baggrund, kan være en hjælp til
at skabe ro i en kaotisk hverdag.
I et sanserum kan man lave et særligt sansemiljø af
bl.a. lyde, stilhed, lys, mørke, dufte og fysiske sansninger som vandseng, tyngdedyne og boldbassin. Der kan
være en storskærm, der skaber en visuel stemning, men
det vigtige er, at sanserummet kan hjælpe de personer,
der skal bruge det.
Det behøver ikke koste mange penge at indrette et
sanserum, og der findes offentligt tilgængelige sanserum, ligesom mange af landets psykiatriske hospitaler
har fået indrettet den slags rum til deres patienter.
Læs mere på www.snoezelnet.dk

ersoner, der lider af
autisme, depression,
skizofreni, psykoser,
hjerneskader eller andre lidelser, kan have
glæde af en særlig type terapi, kaldet Sanseintegrationsterapi. Det kan foregå både
i hverdagen eller i særligt indrettede sanserum, også kaldet Snoezelrum.
Ordet snoezelen er en sammentrækning af de to hollandske ord, snuffelen og
doezelen, der betyder snuse og døse.
I snoezelentilgangen har man fokus
på at give personen den sansemæssige ro
(døse) til, at de kan få overskud til at håndtere (snuse til) de mange andre sanseindtryk i omgivelserne.

Hjernen påvirkes af depression
Sanseintegrationterapien kan hjælpe
dem, der lider under deres hjernes manglende evne til at integrere sanseindtryk.
“Nogle kan ikke bearbejde hverdagens
mange sanseindtryk ordentligt. Deres
opfattelse af sanseindtrykkene er forrykket, så de oplever f.eks. berøring eller lyde som meget voldsomme, eller de
kan slet ikke kan mærke deres krop eller

Mere tolerant nervesystem

Hanne Holmer
Ergoterapeut og sansekonsulent

Alle har deres egen sanseprofil i forhold
til, hvordan de bearbejder sanseindtryk.
Men hvis man er overfølsom på nogle
områder, kan sanseintegrationsterapi
bruges til at vænne sig til de ubehagelige
indtryk.
“Behandlingen handler om at flytte deres neurologiske tolerancetærskel.
Personer, der f.eks. ikke bryder sig om
berøringer, kan have svært ved at gå i
bad eller have sit arbejdstøj på. Vi arbejder med at kunne tåle berøring bedre,
så de kan genoptage deres arbejde og i
det hele taget have en mere almindelig
hverdag,” siger hun.

Tilpasning af hverdagen
dens signaler,” fortæller ergoterapeut og
sansekonsulent, Hanne Holmer.
“Sanseindtryk bliver bearbejdet i hjernestammen, og hjernens evne til at bearbejde input bliver forstyrret ved depression og psykoser. Derfor har forskere fundet ud af, at vi, ved at adressere den måde,
sanseindtrykkene bliver bearbejdet på,
kan hjælpe personerne til at få det bedre,”
fortæller hun.

Bedre søvn – mere velvære

Hanne Holmer forklarer, at en kombination af behandlingssessioner og tilpasning af hverdagsomgivelserne kan hjælpe langt de fleste til bedring.
“Vi hjælper bl.a. personer, der har fået
en hjerneskade eller af andre årsager
skal hjælpes tilbage til arbejdsmarkedet.
Så tegner vi personens sanseprofil og finder ud af, hvordan hjemmet eller arbejdspladsen kan indrettes, så de fungerer bedst,” siger Hanne Holmer.

Søvnproblemer, utryghed og uro er ofte en stor del
af hverdagen for mennesker med psykiske lidelser.
Vi har siden 1994 udviklet sansestimulerende hjælpemidler, bl.a. Protac Kugledynen™ med fokus på at
skabe bedre livskvalitet og trivsel. Tyngden og de
dybe tryk fra kuglerne stimulerer kroppens sanser og
virker beroligende - og kan være et godt alternativ
til sovemedicin.
n

Få et gratis konsulentbesøg af vores terapeuter

n

Se mere på protac.dk eller ring på 8619 4103

n

Tilmeld dig vores nyhedsmail på protac.dk
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LOS: Alt for mange psykisk

sårbare anbringes forkert

Når borgere skal anbringes på opholdssteder og botilbud, bør det ske med meget
større omhu, end det gør i dag, mener LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud.

I

Danmark findes der en lang
række offentlige og private
sociale tilbud til psykisk sårbare børn og voksne. Mange
af tilbuddene er højt specialiserede, og det burde i de fleste
tilfælde være muligt at tilbyde en passende indsats til alle borgere,
uanset hvad deres individuelle behov
måtte være.
Men det sker for tit, at borgere bliver anbragt det forkerte sted og derfor
må genanbringes. Det oplever Danmarks største brancheorganisation
for sociale tilbud - LOS.
”Ofte bliver borgerne ikke anbragt
på det bedst egnede sted første gang.
Et klassisk eksempel er et barn, der
anbringes hos en plejefamilie, hvor
det viser sig at være et dårligt match.
Der kunne eksempelvis være et behandlingsbehov, som familien ikke
kan tilbyde, så barnet må hjemtages
og visiteres ud til et nyt tilbud,” siger
Laust Westtoft, politisk- og strategisk
chef i LOS.

Af Mads Moltsen

”Vi skal være langt
bedre til at anerkende
behandlingsbehovet
og give borgerne den
indsats, de har behov
for, fremfor den der
er mest økonomisk
rentabel”

”Derefter anbringes barnet måske
i et andet socialt tilbud, som heller
ikke er målrettet de individuelle behov, og først tredje gang lykkes det at
finde et egnet specialiseret opholdssted, som matcher barnets behov.”

Undgå genanbringelser
Genanbringelser går først og fremmest ud over borgeren.
”Borgeren skal pludselig vente
meget længere tid på den rette behandlingsindsats, og det er et alvorligt problem. Psykisk sygdom kan i
mange tilfælde behandles, og derfor
gælder det om at sætte ind med en
behandlende indsats så hurtigt som
muligt, ligesom man gør i resten
af sundhedssystemet,” siger Laust
Westtoft, der også påpeger, at genanbringelser er en økonomisk byrde
for samfundet.
”Hver gang skal der laves en ny udredning for at sikre, at borgeren får
det rette tilbud. Det er alt for omkostningsfuldt,” mener han.

Laust Westtoft
Politisk- og strategisk chef i LOS

Anerkend borgerens behov
Når der ifølge LOS sker alt for mange
forkerte anbringelser, skyldes det ifølge organisationen, at kommuner ofte
tilbyder den mindst indgribende indsats først, selvom borgeren har mere krævende behandlingsbehov. Formentlig fordi den mindst indgribende indsats er den billigste.

LOS mener i stedet, at kommunerne altid bør følge Indsatstrappens anbefalinger og finde den bedste placering på Indsatstrappen til den enkelte
borger. Efterfølgende kan man skalere
indsatsen op eller ned.
”Langt de fleste borgere, som skal
anbringes, har et behandlingsbehov,
og der skal ofte en større indsats til
end den mindst indgribende. Vi skal
være langt bedre til at anerkende behandlingsbehovet og give borgerne
den indsats, de har behov for, fremfor

den der er mest økonomisk rentabel,”
mener Laust Westtoft.

Inddrag borgere og pårørende
LOS mener desuden, at kommunerne bør være langt bedre til at anbringe tidligere, og at anbringelser altid
skal ledsages af en konkret handlingsplan for den enkelte borger.
”Det skal skitseres, hvad borgeren
har behov for, og hvordan de når deres mål. Og så skal der laves opfølgning på alle anbringelser for at sikre,
at handlingsplanen bliver fulgt,” mener Laust Westtoft.
Når det gælder valg af opholdssted,
bør man også i højere grad tage borgeren og de pårørende med på råd.
”Det gode match mellem borger og
botilbud sker, når der er et tæt samarbejde mellem borger, pårørende, kommunen og anbringelsesstedet. Det er
vigtigt, at både botilbuddet og borgeren
bliver hørt, og vi mener, at man bør det
samarbejde i langt højere grad, end
man gør i dag,” siger Laust Westtoft.

MEDIAPLANET

Helhedsorienteret indsats støtter
personer med komplekse udfordringer
Selv personer med meget komplekse problemstillinger kan blive hjulpet videre hos botilbuddet
Granhøjen. De samarbejder med Skovhus Privathospital, der har speciale i psykiatri.
Af Sanne-Maria Bjerno

SPONSORERET

D

et kræver en helhedsorienteret
indsats at hjælpe
et menneske, der
er ramt af psykiske problemer, ikke
har nogen uddannelse, har svært ved
at finde og beholde et arbejde, lider af
en eller flere sygdomme, har sociale
udfordringer og måske har været ude
i kriminalitet.
“Mange af vores beboere oplever at
blive sendt frem og tilbage mellem
psykiatrien, hospitalerne, kommunen, socialforvaltningen og andre of-
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fentlige instanser. Kommunerne har
ofte svært ved at hjælpe disse personer netop på grund af kompleksiteten
i deres udfordringer,” fortæller viceforstander ved botilbuddet Granhøjen, Sanne Ferdinandsen.
Det er baggrunden for det samarbejde, som bostedet har grundlagt
sammen med Skovhus Privathospital, der er specialiseret i psykiatrisk
behandling.
”Vi tilbyder en rehabiliterende indsats, der også indeholder bolig og beskæftigelse og bliver koordineret af
det faglige personale sammen med
beboeren selv.”

Stabilitet er grundlaget
for udviklingen
Når Granhøjen får nye borgere ind
med særligt komplekse problemstillinger, bliver de ofte indlagt på Skovhus Privathospital som det første.

få det bedre, også på lang sigt,” fortæller Sanne Ferdinandsen.

Hverdagen kan helbrede
Beboeren kan bo på Granhøjen i en
kortere eller længere periode. I den tid
bliver der arbejdet med at skifte deres
selvopfattelse fra en, der er psykisk
syg, til en person, der kan bidrage og
arbejde og være en del af et fællesskab.
“Granhøjen er ikke et opbevaringssted. Vi stiller krav om, at vores beboere skal udvikle sig personligt og fagligt. Vi giver dem små, nødvendige
skub,” siger hun.

Faste personer giver tryghed

Majbritt Nyholm
Skovhus Privathospital

Sanne Ferdinandsen
Viceforstander ved botilbuddet
Granhøjen

Her bliver de udredt både psykisk
og fysisk og startet op på en eventuel behandling. Når de er klar, starter
indsatsen på Granhøjen, hvor de bliver hjulpet videre til en mere almindelig hverdag.

“Vi ved, at hverdagen virker stabiliserende. Så vi arbejder på at skabe en hverdag, der giver mening for
den enkelte. Det giver dem motivationen til at arbejde for den udvikling, der er nødvendig, for at de kan

Perioden, hvor beboerne er tilknyttet botilbuddene under Granhøjen,
er ofte præget af op- og nedture. Og
når nedturene kommer, har beboerne brug for tryghed og kontinuitet.
“Mange har tidligere haft flere
forskellige psykiatere og behandlere, som hver har deres holdning til,
hvad der er det bedste. De har måske
ændret på tidligere beslutninger og
har dermed gjort indsatsen ustabil
og forvirrende. Hos os har beboerne
få faste personer omkring sig og en
fast psykiater, der kender dem, og
det samme med kontaktpersoner,”
siger Majbritt Nyholm og fortsætter:
”Det er netop i kraft af vores fleksibilitet og samarbejde, at vi kan lykkes
med at skabe de bedste muligheder
for borgerne. Det er tid til et opgør
med silotænkningen.”

Botilbud for voksne med
psykiske problemer
- med fokus på socialt samvær

Bo- og Behandlingscenter Blokhus er
et bo - og dagtilbudtilbud § 107/104
for voksne med psykiske -og/eller
sociale problemer, som har behov for
et midlertidigt ophold for at genvinde
eller opøve fysiske, psykiske og sociale
færdigheder med henblik på at leve et
mere selvstændigt liv i overensstemmelse
med egne ønsker og behov.
Vi er et tilbud til mennesker, som har brug
for omsorg og støtte samt behandling
til at håndtere de udfordringer, der er
uoverskuelige for dem i hverdagen. Vi har
plads til 12 beboere, som er fordelt i to
afdelinger: Purkærhus og Skovkærhus.
Begge afdelinger fremstår lyst og
hjemmeligt. De ligger begge på landet
i smukke omgivelser, tæt på Pandrup i
Nordjylland og få kilometer fra det dejlige
Vesterhav, hvor der er mulighed for at
sommer – og vinterbade eller blot gå
lange ture.

”Det betyder meget for
os, at skabe et trygt og
hyggeligt hjem sammen
med vores beboere med
masser af omsorg, nærhed
og menneskelig varme så
rammerne for selvudvikling
er en mulighed. Vi giver
ofte vores beboere et kram
når de har behov for det og
vi mener, at alle har ret til
at blive set, hørt, forstået,
anerkendt og rost.”
- Forstander Gitte
Simonsen

Bo- og Behandlingscenter Blokhus - 9490 Pandrup – Tlf: 26 35 55 94
E-mail: bobeh-blokhus@live.dk – www.bobeh-blokhus.dk
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Mohammed har boet på et opholdssted:

”Jeg fik ro på og blev taget alvorligt”
24-årige Mohammed Idris har kun gode ting at sige om det socialpædagogiske opholdssted, han
boede på for to år siden. Især de hjemlige rammer og de engagerede pædagoger gjorde en stor
forskel for ham – og det gør de på sin vis stadig.
Af Stine Troense

M

ohammed Idris har
egentlig ikke tid til
at give interview.
Han står over for
en vigtig eksamen
og skal snart flytte for sig selv i en ny
lejlighed. Alligevel finder han tid til
at fortælle sin historie. En historie,
han kalder ”lyserød” sammenlignet
med sine gamle venners historier – og
sammenlignet med den historie, vi
formentlig ville skrive om ham i dag,
hvis han ikke havde fået den rigtige
hjælp i tide.

Hjemlige rammer gav ro
Da Mohammed var 14 år, blev han anbragt på en kommunal døgninstitution i en forstad vest for København.
Her boede han, indtil han fyldte 18
år og flyttede på et selvejende socialpædagogisk opholdssted på Fyn. Mohammed husker tydeligt sit første
indtryk af stedet:
”Det lignede ikke en steril institution. Det var meget hjemligt. Køkkenknivene var ikke låst fast, og der var

”Jeg fik ro på til at
finde mig selv og
finde ud af, hvad jeg
ville. Det vigtigste,
jeg lærte, var nok
at kunne tage imod
hjælp.”

Mohammed boede på opholdsstedet i fire år.

Hvordan ændrede du dig under
opholdet?
”Jeg fik ro på til at finde mig selv og
finde ud af, hvad jeg ville. Det vigtigste, jeg lærte, var nok at kunne tage
imod hjælp. Det har jeg ikke været
vant til, for i min kultur skal man kunne klare sig selv. Sådan er det bare.”

Fik støtte til sin hobby
fri adgang til køkkenet. Hvis jeg ville, kunne jeg stå op om natten og tage
mad. Der var ingen lange gange med
døre ind til en masse værelser,” fortæller Mohammed og fortsætter:
”Vi var maks. fem unge af gangen.
Pædagogerne var glade for deres arbejde, og de betragtede mig ikke som
en værre en. De var åbne og imødekommende. Jeg blev faktisk inviteret hjem til flere af pædagogerne. Jeg
havde aldrig forestillet mig, at det ville kunne ske. Vi var næsten som en familie på opholdsstedet.”

Mohammed er vokset op i en lejlighed sammen med sin far og stedmor, der er flygtninge fra Ethiopien,
og fem søskende. Mohammed har et
kærligt forhold til sin familie, men
den gav ham ikke den støtte, han
havde brug for. Derfor var det blandt
andet svært for ham at passe sin skole, fortæller han:
”Jeg havde krudt bagi og var nok ikke noget nemt barn. På opholdsstedet på Fyn, fik jeg hjælp til at komme
op om morgenen og nå mit tog, så jeg
kunne passe en HF-uddannelse.”

På opholdsstedet fik Mohammed
med andre ord både et trygt hjem og
den nødvendige voksenstøtte til at
skabe gode venskaber og til at kunne
gennemføre en ungdomsuddannelse.
Og ikke nok med det:
”Jeg fik mindre krudt bagi. Jeg tror,
det især skyldes, at pædagogerne tog
min store hobby atletik meget seriøst. De støttede mig med redskaber og
hjalp mig med at begynde til atletik.
Det havde aldrig været muligt, hvis
jeg var blevet boende hjemme.”

Holder kontakten
I dag læser Mohammed til folkeskolelærer i Odense. Han flytter snart i
en ny lejlighed uden bofæller – og
dyrker selvfølgelig atletik hver uge.
Mohammed har stadig kontakt til
flere af de unge og voksne fra sit gamle opholdssted.
”Dengang boede jeg sammen med
en yngre fyr. Vi spillede ofte fodbold
i baghaven eller på boldbanen, og vi
spillede også en hel masse videospil.
Vi fik et lillebror-storebror forhold, og

vi er stadig venner. Jeg har haft meget at se til med min uddannelse, men
jeg så ham for en måned siden til en
madklub, som består af gamle og nuværende unge og voksne fra opholdsstedet. Det er snart min tur til at holde
madklubben,” fortæller Mohammed.
Den nuværende og tidligere forstander på opholdsstedet har også stadig snor i Mohammed, fortæller han:
”Det er en af de to, jeg ringer til,
hvis det hele brænder sammen, og
når jeg har gode eller dårlige nyheder. Før sommerferien dumpede jeg
en eksamen, og så var det dejligt at
have en at ringe til.”
Mohammed har et klart svar på,
hvordan det ville være gået ham,
hvis han ikke var havnet på det fynske opholdssted som 18-årig:
”Hver gang, jeg besøger min familie på Sjælland, bliver jeg mindet om,
hvor heldig jeg er. Mine barndomsvenner hænger stadig ud der, hvor vi
plejede at hænge ud sammen. I dag
er de fleste enten kriminelle eller afhængige af stoffer.”
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Et godt match kræver tid og tålmodighed
På det socialpædagogiske opholdssted Åstedet bor der fem udsatte unge, som hver især passer til netop Åstedet. Det er magtpåliggende
for leder Tine Dybmose Larsen, at der er et match mellem de unges behov og den specialiserede hjælp, Åstedet tilbyder.
Af Stine Troense

SPONSORERET

Åstedet

E

n plus en giver to. Sådan
svarer Tine Dybmose
Larsen på spørgsmålet
om, hvorfor det er afgørende, at der er et match
mellem den unge, der skal bo på et
opholdssted, og opholdsstedet. Hun
er leder af Åstedet, et socialpædagogisk opholdssted for udsatte unge i
Aarup på Fyn.
”Det er ret simpelt. Åstedet har ét
gyldent mål: Vi skal hjælpe den unge
med at få de bedste forudsætninger
for en god udvikling. Og for at kunne
gøre det, skal vi være sikre på, at der er
overensstemmelse mellem det, vi er
gode til og det, den unge har brug for.
Ellers giver det ikke mening at vælge
os. En plus en giver to.”

Hvad sker der, hvis der
et mismatch?
”Hvis det unge menneske har udfordringer, vi ikke er blevet oplyst om,
og som vi ikke er specialiserede i, kan
det få negative konsekvenser for både
den unges og medarbejdernes hverdag, fordi vi ikke kan hjælpe i det omfang, der er brug for. Passer den unge
og Åstedet ikke sammen, kan det også
få negative konsekvenser for de andre
unge, der bor på Åstedet i form af for
eksempel utryghed.”
Hvis et opholdssted er nødt til at sige fra på opgaven, er det selvfølgelig
heller ikke godt for det unge menneske, det hele handler om, forklarer Tine Dybmose Larsen:
”Mange af de unge, der kommer til
Åstedet, har allerede boet mange forskellige steder i deres liv. De har ikke
brug for flere nederlag i bagagen.”

Kommunerne bør ikke forhaste sig
Inden for anbringelsesområdet har
der været en tese om, at et opholdssted skulle kunne hjælpe alle unge

re i. Men det kræver, at også sagsbehandlerne ude i kommunerne tilgår
den indledende undersøgelsesproces
med stor seriøsitet og grundighed,
også selvom den kan trække ud. Det
skylder vi de unge.”

Det er ”uhyre vigtigt” også at have
fagligheden med. På Åstedet bliver alle medarbejdere derfor uddannet i
den et-årige efteruddannelse ’Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med
børn og familier’, så de er klædt fagligt på til at hjælpe de udsatte unge.

Det særlige ved Åstedet

Tine Dybmose Larsen
Leder, Åstedet

for at være et godt sted. Det er i hvert
fald Tine Dybmose Larsens indtryk.
Men sådan ser hun ikke selv på det.
Tvært imod:
”På Åstedet har vi af bitter erfaring
lært at tage ansvar for, at vi ikke kan
hjælpe eller rumme alle unge, men
vi er rigtig dygtige til at hjælpe nogle. Og det er selvfølgelig derfor, at det
netop er de unge, vi skal have fing-

Den pædagogiske grundpille, Åstedet hviler på, kaldes ’neuroaffektiv
udviklingspsykologi.’
”Vi gør brug af en relationel tilgang
for at skabe udvikling. Kort fortalt er
udgangspunktet, at et ungt menneske ikke kan ændre noget i sit følelsesliv, medmindre det sker i et samspil med en voksen. Så vi medarbejdere stiller os selv til rådighed i
arbejdet og samværet med de unge.
Vi tillader de unge at holde af os, ligesom vi holder af dem. I dét terapeutiske samspil træner vi de kompetencer, de unge ikke har fået med hjemmefra,” siger Tine Dybmose Larsen.
Hun mener, at en dygtig pædagog
skal have hjertet med i sit daglige arbejde, men hjertet kan ikke stå alene.

OM ÅSTEDET
Åstedet i Aarup på Fyn er et
socialpædagogisk botilbud
for udsatte unge fra hele
landet. Der er plads til fem
unge fra 12 til 18 år. Åstedet er
en selvejende institution, der
er ejet af Fonden Åstedet.
Åstedet er for unge, der har
emotionelle, kognitive eller
adfærdsmæssige udfordringer
som følge af opvækstvilkår.
Åstedets spidskompetence er
at skabe udvikling hos unge,
der kommer med belastninger
og/eller traumer fra en
opvækst med omsorgssvigt,
misbrug eller vold i familien.

Ørnehøj er et helhedsorienteret botilbud
med undervisning, arbejds- og botræning til
borgere med særlige behov.

PÅ ØRNEHØJ BETRAGTES HVER BEBOER
ELLER STU-ELEV SOM ET UNIKT MENNESKE,
DER HAR KRAV PÅ EN LØSNING TILPASSET
LIGE PRÆCIS DE BEHOV, DEN ENKELTE HAR
RING PÅ 5531 2500 ELLER
LÆS MERE PÅ ORNEHOJ.DK
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INDDRAGELSE AF PÅRØRENDE

Pårørende
skal bruges i
behandlingen
af psykisk syge
Af Sanne-Maria Bjerno

Pårørende er en vigtig ressource i
behandlingen af psykisk syge. Hvis
de bliver inddraget i behandlingsog rehabiliteringsforløb, er risikoen
for tilbagefald og genindlæggelser
mindre.

Rigtig mange pårørende til psykisk
syge er frustrerede over, at de ikke
bliver inddraget i behandlingen og
rehabiliteringen af deres kære.
Undersøgelser viser, at op mod to
tredjedele af de pårørende ikke synes, de er involveret i behandlingen.
Og det står i kontrast til flere større internationale undersøgelser,
der viser, at inddragelse af pårørende kan føre til 45 pct. færre tilbagefald og 22 pct. færre genindlæggelser. Samtidig øges den syges samarbejdsvilje i forhold til medicinsk
behandling med 40 pct.
“Inddragelse af de pårørende er
vigtigt for en positiv udgang på sygdomsforløbet. Forskning viser, at re-

coveryprocessen går meget hurtigere, når pårørende involveres. Derfor
er det påfaldende, at så mange pårørende alligevel bliver holdt udenfor,” fortæller Knud Aarup, der er formand for foreningen Bedre Psykiatri
- Landsforeningen for Pårørende til
Psykisk Syge.
Pårørende er vejen tilbage til livet

Han mener, at de pårørende er en
stor ressource, når det kommer til
at hjælpe personer med psykisk sygdom på landets botilbud.
“De pårørende har en uvurderlig viden om personen. Når en person med
psykisk sygdom kommer i behandling, har de pårørende ofte allerede
forsøgt at hjælpe i flere år. De kender
personen meget bedre, end behandlerne kan komme til,” siger han.
Dertil repræsenterer de ofte vejen
tilbage til et normalt liv.
“De syge har brug for de nære relationer, som de pårørende er for

Knud Aarup
Formand for foreningen Bedre
Psykiatri - Landsforeningen for
Pårørende til Psykisk Syge

dem. De ser deres pårørende og bliver motiveret for at arbejde for at få
det, de pårørende har - et normalt
liv, et arbejde, en familie. De pårørende repræsenterer en vej tilbage
til livet som ikke-syge,” siger Knud
Aarup og fortæller, at man ser det

”De pårørende
har en uvurderlig
viden om personen.
Når en person
med psykisk
sygdom kommer
i behandling, har
de pårørende ofte
allerede forsøgt at
hjælpe i flere år.”
samme med somatisk syge - altså
personer, der lider af fysiske sygdomme og er igennem længere behandlingsforløb.
“Vi har alle brug for grundlæggende
relationer, ikke mindst når vi kæmper
for at komme tilbage til livet.”

Bedre uddannelse af personalet

Når pårørende alligevel ikke bliver
inddraget nok, skyldes det ifølge
Knud Aarup flere vilkår.
“Nogle steder er personalet ikke godt
nok uddannet. Og så har de ikke nok viden om betydningen af pårørendeinddragelse,” siger han og fortsætter:
“Flere steder hører vi, at der ikke er
ressourcer til det. Det bliver set som
en omkostning og belastning, og ikke som et aktiv. Men de kan netop være en ressource, og derfor skal vi have
mere fokus på, hvor betydningsfuldt
det kan være.”
Foreningen Bedre Psykiatri foreslår derfor, at det bliver et krav, at
pårørende bliver inddraget.
“I Norge har behandlerne pligt til at
inddrage de pårørende, og det mener
vi er en god vej at gå. Når det kommer
til behandling af børn, står det flere
steder i loven, at forældrene skal inddrages og informeres. Det bør også ske
i voksenpsykiatrien.”

Atriumhus tilbyder miljøterapeutisk
behandling til unge med psykiske lidelser

Atriumhus tilbyder miljøterapeutisk
Vi arbejder med miljøterapi i den bredeste forstand. De rolige
behandling
til unge med psykiske lidelser
og smukke omgivelser, som indbyder til fordybelse og som
skaber ro, er en vigtig del af den miljøterapeutiske ramme.
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skaber ro, er en vigtig del af den miljøterapeutiske ramme.
Atriumhus er et opholdssted for psykisk syge børn og unge.

D

yssegården tilbyder psykiatrisk behandling af
børn og unge med begyndende psykiatriske lidelser. De unge på Dyssegården er fra 10 til 25 år, og
er normalt begavede.

Som følge af sygdom kan de unge bl.a. miste tidligere
indlærte kognitive og sociale færdigheder med tab af
funktionsniveau, som får betydning i forhold til relationer,
arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.
Vi arbejder ud fra en holdning om at kunne skabe et meningsfuldt liv ved behandling, undervisning og fritidsaktiviteter, med faste og trygge rammer tilpasset den enkelte.
Dyssegården har ﬂere forskellige faggrupper ansat, hvilket afspejler en høj grad af professionalisme i behandlingstilgang til de unge på baggrund af psykiatrisk, psykologisk, socialfaglig, pædagogisk og sundhedsfaglig
ekspertise. Indsatsen tilrettelægges tværfagligt ud fra
den enkeltes udfordringer.
Behandlingen tager udgangspunkt i kommunens handleplan og evt. beskrivelser fra psykiatrisk udredning.
Herefter lægges de terapeutiske retningslinjer på behandlingskonference for den fremadrettede behandling.

Tlf.: 4820 7800 | E-mail: dyssegaarden@dyssegaarden.dk | www.dyssegaarden.dk

Antallet af patienter med kontakt til psykiatriske sygehuse er
steget med 30% mellem 2010 og 2016.
I samme periode har væksten i det sundhedsfaglige
personale været 14%*.

Kilde: Dansk Sygeplejeråd
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EFTERUDDANNELSE

FAMILIETERAPI

Faglig udvikling
styrker støtten
til psykisk syge
Sådan kan en
familieterapeut
hjælpe dig og din
familie

F

amilieterapi er en terapiform, hvor hele familien
får hjælp samtidig. Udgangspunktet for terapien
er, at alle i familien påvirkes, hvis et familiemedlem har udfordringer.
I familieterapi får I mulighed for at snakke med en terapeut, der er specialiseret i at håndtere udfordringer i
familiære relationer, og ved hvordan sådanne udfordringer påvirker vores psykiske, fysiske ve og vel, og hvordan vi
fungerer socialt.
Det er vigtigt, at alle i familien får lov til at komme til orde
under terapien, men også at alle lytter til, hvad de andre har
på hjertet. Kun således er forudsætningerne optimale for at
imødekomme og bearbejde udfordringerne.

Læs mere på etsundtsind.dk

Der er mange muligheder for at efteruddanne
sig og tage kurser i, hvordan man hjælper til at
forebygge psykisk sygdom eller genetablere et
normalt liv efter endt behandling. Det gælder
næsten uanset hvilken faglighed og uddannelse,
man har med sig.
Af Sanne-Maria Bjerno

E

n lærer kan spotte elever, der
ikke trives, og dermed forhindre, at mistrivslen udvikler sig til værre problemer.
En socialpædagog kan hjælpe nyligt
udskrevne borgere med psykiske lidelser til at åbne op og modtage den nødvendige hjælp, så man sammen kan forebygge unødige genindlæggelser.
En leder kan sætte fokus på særlige
behov hos en medarbejder, der er kommet sig oven på et længere forløb med
psykisk sygdom.
Rigtig mange mennesker kan gøre
en indsats for at støtte mennesker omkring sig, der viser tegn på at have brug
for hjælp på grund af psykisk mistrivsel.
Men det kræver ofte en særlig fag-

BLIV FAMILIE- OG
PSYKOTERAPEUT PÅ DFTI
4-årig videreuddannelse for dem, der vil udvikle
deres personlige og faglige forudsætninger for at arbejde
terapeutisk med familier og relationer i øvrigt.
27 dage pr. studieår.

Kontakt

HOLDSTART
Aarhus:
København:

15. november 2019
26. maj 2020

Tlf. 72 17 07 65
kontakt@dfti.dk
www.dfti.dk

lighed og viden at kunne spotte og tage hånd om den type situationer. Det
fortæller Johanne Bratbo, der er projektleder i EN AF OS, en landsindsats,
der arbejder for større åbenhed og færre tabuer om livet med psykisk sygdom som led i at modvirke den udstødelse fra uddannelse, arbejdsmarkedet
eller det sociale liv, som mange ellers
kan opleve. Landsindsatsens bidragydere er bl.a. Sundhedsstyrelsen,
Danske Regioner, TrygFonden og PsykiatriNetværket.

Mange muligheder for faglig udvikling
Johanne Bratbo har i løbet af sin karriere selv set, hvordan den rette støtte
kan gøre en afgørende forskel. Hun op-

fordrer til, at man undersøger sine muligheder for efteruddannelse og faglig
udvikling, hvis man interesserer sig
for emnet.
“Der er mange muligheder for at udbygge sin faglighed med de kompetencer, der skal til for at hjælpe mennesker
med psykiske lidelser eller sårbare personer, som man kommer i kontakt med
via sit arbejde,” siger hun.
“Man behøver ikke tage tre år ud af
sit liv for at tage en særlig uddannelse.
Der findes mange diplomuddannelser
og kurser i særlige metoder,” fortæller
Johanne Bratbo og nævner bl.a. kurser i
at lave handleplaner, livshistoriefortælling eller Åben Dialog, der kan bidrage
til at aktivere ressourcer i den hjælp-

Oplevelsesorienteret
familieterapi
– AT VÆRE SIG SELV – SAMMEN…

En grundbog om betydningen
af de nære relationer og om
hvordan familieterapi kan være
en hjælp, når man sidder fast i
utilfredsstillende eller direkte
symptomskabende måder at
være sammen på. Skrevet af
DFTI’s stiftere, Ruth Hansen
og Peter Mortensen.
Udgivet på Gyldendal i 2017.
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TERAPEUTUDDANNELSE

Anette Kjærgaard
Souschef på Diakonissestiftelsen i Gentofte

Souschef:
Terapeutuddannelsen har
givet mig vigtige
redskaber

trængende borgers netværk.
“Det handler altsammen om, at man
kan blive dygtiggjort i mere systematiske måder at arbejde på med de problemstillinger, der er relevante for netop ens
egen hverdag og de konkrete patienter
eller brugere, som er i fokus.”

Systematiske metoder giver håb
Både når det gælder tidlig opsporing og
tilbagevenden til et liv med de samme
muligheder som andre, er der i dag er et
stort behov for at tilegne sig kompetencer til at gøre en forskel.
“Hvis en lærer ved, hvordan de kan få
støtte til en elev, der ikke har det godt,
så spotter de dem hurtigere,” siger Johanne Bratbo.

Johanne Bratbo
Projektleder i EN AF OS

Læs mere på etsundtsind.dk

Når det kommer til personer, der har
lidt af psykisk sygdom og været i behandling, er der brug for støtte til at
holde fast i, at der er håb og udviklingsmuligheder.
“Her kan man have stor gavn af en
medarbejder, der kan arbejde med systematiske metoder, der er knyttet til
den specifikke problemstilling, uden at
man taber et helhedssyn på borgerens
behov. Måske kan medarbejderen have
erhvervet psykoterapeutisk viden om,
hvordan man taler om de svære ting.
Det kan være med til at bære håbet hos
borgeren eller kollegaen, så man med
små skridt kan komme videre og få et
liv, som fungerer for den enkelte,” siger
Johanne Bratbo.

S

ouschef på Diakonissestiftelsen i Gentofte, Anette Kjærgaard, oplevede i sit arbejde
som socialpædagog i socialpsykiatrien, at
hun savnede redskaber til at hjælpe borgere, der kom til dem efter indlæggelse på et
psykiatrisk hospital.
“Mange af borgerne er ikke færdigbehandlede, når
de bliver udskrevet, så jeg manglede kompetencer til at
hjælpe, så de ikke faldt ned i gabet mellem psykiatrien og
kommunens tilbud.”
Derfor valgte hun at tage en uddannelse som psykoterapeut med fokus på samtaleteknikker.
“Det har givet mig en metode til at spørge ind til borgeren og få dem til at åbne op om, hvordan de har det, og
hvordan jeg kan hjælpe dem til at komme videre. Som
leder bruger jeg psykoterapeutuddannelsen til at skabe
mere mening for den enkelte medarbejder, og give dem
metoder og redskaber til at hjælpe borgerne. Det giver
fagligt stærke medarbejdere, som også er motiverede for
at tage uddannelser og udbygge deres færdigheder.”
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SKIZOFRENI

FAKTA OM SKIZOFRENI

I Danmark lever ca.

40.000

mennesker med skizofreni

Lidt flere mænd end kvinder
lider af skizofreni
Den typiske debutalder for
skizofreni er

16–24 år

Typer af skizofreni
De skizofrene sindslidelser
kan opdeles i fire hovedtyper:
Paranoid skizofreni domineres af
hallucinationer og vrangforestillinger.

Formanden for Skizofreniforeningen:

”De mest psykisk sårbare
kan ikke hjælpes ambulant”
Skizofreniramte kan få et normalt liv, men det kræver den rette indsats
fra det psykiatriske system. De hårdest ramte patienter har brug for lange
indlæggelser samt en omfattende udredning og behandling. Og alle, der
henvender sig på en psykiatrisk akutmodtagelse med en psykose, bør tages
imod. Dét mener Holger Steinrud, der er Skizofreniforeningens formand.
Af Stine Troense

Hebefren skizofreni domineres
af følelsesmæssige forandringer,
blege eller utilpassede følelser og
usammenhængende tale og adfærd.
Kataton skizofreni domineres af
katatone symptomer f.eks. stivnen.
Udifferentieret (blandet)
skizofreni betyder, at man kan have
fremtrædende (blandede) træk fra
flere af ovenstående typer
på én gang.
Kilde: Psykiatrifonden

E

n psykose kan have flere årsager og er ikke
nødvendigvis behandlingskrævende. Hænger psykosen (eller psykoserne) sammen med
sygdommen skizofreni, har personen
dog ofte brug for at blive indlagt på en
psykiatrisk afdeling.
”Det er påkrævet, at behandlingen både består af medicin og masser af tiltag, der kan rette op på de
skader, der er sket. Psykoser og skizofreni går ud over de kognitive evner,
patienten kan lide af socialangst og
kan have mistet troen på, at han eller hun kan klare sin egen situation.

Det er udløst af de faktorer, som er en
del af psykosen, nemlig vrangforestillinger, apati og manglende vilje til at
agere på andet end det, der foregår inde i ens hoved, og som ikke har noget
med virkeligheden at gøre. De fleste
skizofreniramte står over for et meget langt sygdomsforløb,” siger Holger Steinrud, der er formand for Skizofreniforeningen.
Unge mellem 18 og 35 år, der debuterer med en psykose, får tilbudt det ambulante behandlingsforløb OPUS. Det
hjælper mange skizofreniramte med
stor succes, ifølge Holger Steinrud. For
behandlingstilbuddet er intensivt og
specialiseret – og førstegangspsykoser

kan ofte tages i opløbet.
”Ambulante behandlingstilbud er
ofte ikke relevante for personer med
flere psykoser bag sig. De har brug
for at være på en afdeling, hvor der er
konstant psykiatrisk tilsyn, og hvor
der er mulighed for flerfaset forløb
med eksempelvis kognitivtræning,
psykoterapi og socialadfærdstræning. Det er også vigtigt, at den skizofreniramte bliver sluset ud i noget
meningsfuldt f.eks. et deltidsjob,” siger Holger Steinrud.

Psykotiske afvises
Holger Steinrud er langt fra tilfreds med
forhold, han oplever i psykiatrien i dag:

MEDIAPLANET

”Jeg har en personlig oplevelse med en dybt psykotisk person.
Vedkommende kunne ikke sige sit
CPR-nummer i porten til det psykiatriske center, og så fik vi ikke adgang
til venteværelset. Når dybt psykotiske
personer bliver sendt på gaden, risikerer vi, at de volder skade på sig selv
eller andre.”
Det er ikke kun skizofreniramte,
der ikke kan eller vil sige deres personnummer, der bliver afvist:
”Hvis du kommer på et akut psykiatrisk center og siger, at du har det
dårligt psykisk, bliver du ofte sendt
hjem på grund af manglende kapacitet. Holdningen er, at har du klaret dig

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET

selv indtil nu, kan du også klare at blive sendt hjem med et klap på ryggen
og råd til, hvordan du får det bedre.”

Hvad skal pårørende til en
psykotisk person gøre?
”Pårørende er dårligt stillede. For
selv dybt psykotiske personer, der jo er
momentalt uberegnelige, har fuld bestemmelsesret over egen behandling.
Det er et stort dilemma, og det har
frygtelige juridiske konsekvenser, hvis
man ikke følger proceduren. Men jeg
kunne alligevel ønske, at der i særlige
tilfælde fandtes en kattelem, hvor
tvangsindlæggelse kunne komme på
tale,” siger Holger Steinrud.

”Ambulante behandlingstilbud er ofte ikke relevante
for personer med flere psykoser bag sig. De har
brug for at være på en afdeling, hvor der er konstant
psykiatrisk tilsyn, og hvor der er mulighed for
flerfaset forløb med eksempelvis kognitivtræning,
psykoterapi og socialadfærdstræning.”
Flere langtidspladser og
grundigere behandling
Formanden for Skizofreniforeningen har flere forslag til, hvordan det
psykiatriske system bør indrettes for
bedre at kunne hjælpe de omkring
30.000 skizofreniramte i Danmark.

”Man må ikke afvise personer, der
henvender sig i psykiatrien. De psykiatriske centre bør også gøre en reel
og konstruktivt indsats for at udrede
og diagnosticere patienterne. Tidligere brugte personalet eksempelvis to til
tre måneder på at finde det rette me-
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dicinske præparat og se en udvikling,
og man fik patienterne i dialoggrupper. Det er der ikke ressourcer til mere.
Nu bliver patienterne overladt til det
ambulante behandlingssystem. Men
patienter, der lige er kommet fri af en
psykose, vil ikke altid på eget initiativ
tilvælge en ambulant behandling.”
Holger Steinrud mener, at der er
brug for flere af langtidspladser i psykiatrien.
”Det er ikke populært at sige, for
det er den dyreste løsning og en løsning, man i mange år har bevæget sig
væk fra. Man kan løse mange ting
ambulant, men man kan ikke hjælpe
de mest psykisk syge personer.”
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MISBRUG OG AFHÆNGIGHED

MEDIAPLANET

Anne-Camilla Nielskov
Leder af Fri af misbrug
familierådgivning - en
gratis anonym rådgivning
for mødre og fædre med
rusmiddelproblematikker

Pårørendes
støtte til
forandring kan
få afhængige i
behandling
Af Jesper Henning Pedersen

Pårørende spiller en vigtig rolle
ved afhængighed og med den rette
tilgang til rusmiddelproblematik
kan man motivere den afhængige
og opsøge hjælp til de mange
muligheder for behandling.

”Som pårørende er man ikke magtesløs, og man skal ikke bare lade den
afhængige passe sig selv og ramme
bunden. Folk med afhængighed har
brug for folk omkring sig til at finde
den kraft, der skal skabe forandringen i deres liv,” siger Anne-Camilla
Nielskov, som er daglig leder af ’Fri af
misbrug familierådgivning’.
Alle pårørende ønsker at kunne
hjælpe den, de holder af, men ofte
bliver det at leve tæt på misbrug så
usundt, at de selv bliver sygemeldt
med stress, angst eller depression.
Det er derfor vigtigt også at huske

sig selv og at lære at vise omsorg på
en sund måde.
Til at blive en mere konstruktiv pårørende har Anne-Camilla Nielskov
følgende råd:
Man skal ikke råbe, bebrejde, græde
og tigge – skyld og skam skaber kun en
svag form for motivation, og det kan
give grobund for mere misbrug
Vær ikke overansvarlig og beskyttende – det skaber ikke motivation,
men tager initiativet væk
At være vred, skuffet og føle sig
svigtet er naturlige følelser, men det
kan være bedre at tale med andre
end den afhængige om det
Vigtigt at nedsætte konfliktniveauet og have en sikkerhedsplan, så
man som pårørende ikke bliver udsat
for risiko i form af ulykker eller vold
Øve sig i at mærke sine egne græn-

ser og stå ved dem. Det er f.eks. okay at
have brug for en pause fra relationen
Drop de gode råd

”Og så skal man droppe de gode råd!
Ingen kender de rationelle argumenter for at stoppe bedre end den afhængige. Derfor kan gode råd ude fra
komme til at virke modsat. For der er
en ambivalens inde i den afhængige med en række argumenter for at
fortsætte og nogle for at stoppe. Når
den pårørende argumenterer med
fornuft, så vil den anden side svinge ud, og de argumenter vil så vinde
hos den afhængige. De rationelle argumenter er ikke stærk motivation,
hvis de ikke kommer fra personen
selv,” siger Anne-Camilla Nielskov.
Den pårørende bør i stedet udforske situationen ved at spørge ind til,
hvad misbruget gør for personen.

”Derved begynder den afhængige
selv at tale sig ind i, hvorfor det ikke
er en god idé at fortsætte, og så bliver det deres egen motivation, der
styrer dem i den rigtige retning. Motivation handler om troen på forandring – der bunder i selvværd, succeser og indre ressourcer – sammen
med vigtigheden af at gøre det. Pårørende skal hjælpe ved at påvirke troen på forandring,” siger Anne-Camilla Nielskov.
Behandling af afhængighed

Både pårørende og afhængige er ofte
ikke klar over de muligheder, de har
for at opsøge hjælp til behandling.
”Der er muligheder for bevilling
af hjælp i kommunerne. Men mange henvender sig ikke bl.a. pga. mistillid til systemet. Det kan også skyldes manglende viden, og der kan

være barrierer, da ikke alle jo tidligere har haft kontakt til systemet,
og problemet rammer jo alle sociale lag,” siger Anne-Camilla Nielskov.
Alle har retten til at komme i behandling. Kommunerne tilbyder
gratis dels ambulant hjælp, dvs. man
taler med en behandler i et samtaleforløb f.eks. en gang om ugen, dels
dagbehandling, hvor man bor hjemme og møder i behandling hver dag,
og dels døgnbehandling, hvor man
bor på et behandlingssted i en periode. Behandlingen kan foregå individuelt eller som gruppebehandling.
”Pga. fordomme afslår mange
gruppebehandlinger. Jeg vil alligevel klart anbefale det, for mange oplever store fordele ved at gå gennem
forandringen sammen med andre,
man kan spejle sig i,” siger Anne-Camilla Nielskov.

Kender du en misbruger der har brug for behandling – eller har du selv? Så kontakt:
Døgnbehandling for misbrugere
- også dobbeltdiagnosticerede

Den selvejende institution

Midtgaarden
Stenbrovej 2, Sejstrup - 6740 Bramming
www.midtgaarden.dk
E-mail: post@midtgaarden.dk
Tlf: 75 17 20 80 • SE Nr. 26856191

-

Lægeordineret afgiftning
Psykiater tilknyttet
NLP og kognitiv terapeutisk behandling
Pædagogisk behandling og social træning
CENAPS behandlingsmodel og NADA akupunktur
Bio-psyko-social model
Fysiske aktiviteter og sport
Struktureret ugeprogram
Tværfagligt samarbejde med primærkommuner,
misbrugscentre, kriminalforsorg mv
- Godkendt som § 78 - alternativ afsoning
På Midtgården kombineres terapeutisk,
pædagogisk og lægelig behandling med fysisk
aktivitet og sund mad i balance...

Brug for at tale
med nogen?
TUBA tilbyder specialiseret terapi
og rådgivning til unge mellem
14 og 35 år, der er vokset op i
familier med misbrug.
Se, hvordan du kan få hjælp
på tuba.dk
Se kortﬁlmen Ida på tuba.dk/ida fra den 2.10

At komme fri af
alkoholafhængighed
og det der ligger bag
På Ringgården i Middelfart får mennesker med
alkoholmisbrug kombineret med psykiske problemer
hjælp til at komme ud af deres misbrug, så de kan vende
tilbage til hverdagen.

A

lkoholafhængighed medfører stor fysisk og psykisk usundhed for den der drikker og
mange frustrationer og lidelse hos pårørende. For mange af de 140.000 danskere, som
ifølge Sundhedsstyrelsen hænger fast i et alkoholproblem skal der ofte specialviden til
for at finde årsagerne.

Flere undersøgelser peger nemlig på, at mange med alkoholproblemer har psykiske problemer, som ikke nødvendigvis reduceres, måske endda forværres, når alkoholindtaget stopper. Disse bagvedliggende problemer skal identificeres og behandles, da der ellers er stor
risiko for tilbagefald, indtil den afhængige har taget endegyldigt skade på krop og psyke, og
dermed bliver endnu vanskeligere at behandle.
I nyere tid er der sket en rivende udvikling i den professionelle alkoholbehandling, hvor det
ikke er ”tørlagte” alkoholmisbrugere, der behandler aktive misbrugere. I den fagligt orienterede behandling trækkes på forskning og metodeudvikling i forhold til alkoholafhængighed og
tilgrænsende psykiske problemstillinger. Behandling for afhængighed kan dermed leveres på
niveau med behandling af andre psykiske lidelser i det offentlige sundhedsvæsen.

Strandvejen 1, 5500 Middelfart | Tlf. 6441 2505 | alkohol@ringgaarden.dk

www.ringgaarden.dk

Ringgården fungerer med Sundhedsministeriets blåstempling som Nationalt kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling med det formål at servicere de
kommunale rusmiddelcentre med behandling og opkvalificering. Ringgården tilbyder en
behandling på to ben: dels af afhængigheden ud fra nyeste kognitive terapeutiske metode
og dels en udredning af bagvedliggende psykiske problemer som f.eks. depression, angst,
adhd eller personlighedsforstyrrelse, som derefter behandles i ét fælles perspektiv.
Alle medarbejdere er fagligt grunduddannede og har omfattende specialiseret efteruddannelse, så der kan ydes en kvalificeret behandling efter de kliniske retningslinjer.
Når ambulant behandling i kommunalt regi ikke slår til, enten fordi afhængigheden er for
svær, eller fordi der er psykiske sideproblemer, kan der henvises til dobbeltfokuseret døgnbehandling på Ringgården. Her vil psykologer og speciallæge i psykiatri udrede borgerens vanskeligheder og ressourcer, så der kan lægges en behandlingsplan. Denne plan afklares med
borgeren, så samarbejdet bliver en gensidig proces. Der arbejdes med gruppebehandling og
individuel terapi efter behov, ligesom der gives medicinsk behandling, hvor dette er relevant.
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STU

Det unikke har en pris
Unge med nedsat funktionsniveau kan opnå stærkere personlige, sociale og faglige kompetencer
gennem en Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU). Men skal ungdomsuddannelsen fortsat kunne
tage hånd om den enkelte elev, skal kommunerne afsætte penge nok. Kvalitet og økonomi hænger
sammen, siger Per Saaby fra STU-foreningen Consentio.
Af Stine Troense

E

En Særligt Tilrettelagt
Uddannelse (STU) er
et treårigt uddannelsesforløb rettet mod
unge med et handikap eller særlige behov, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Men
hvor de almindelige erhvervs- og studieforberedende ungdomsuddannelser skal ruste eleverne til videreuddannelse eller et arbejde, har STU et
formål mere – og det er i mange tilfælde det vigtigste:
”Hvis vi når dertil, hvor det unge
menneske ved, hvad det vil, og hvad
det kan – og hvordan det passer sammen med det omkringværende samfund, er vi nået rigtig langt med STU.
For så står det unge menneske et sted,
hvor det ikke bliver mere udfordret,
end det allerede er, og foran et meningsfuldt liv, det kan se idéen med at
kaste sig ud i,” siger Per Saaby, der er
bestyrelsesmedlem i Consentio.
En STU stykkes sammen af undervisningsforløb på forskellige institutioner med STU-udbud, erhvervspraktik og andre elementer, der er relevante for den enkelte elev. Consentio er

en STU-forening for udbydere af særligt tilrettelagte uddannelser i Danmark. Foreningen har til at opgave at
sikre, at paletten af STU-udbud er lige
så varieret som STUs målgruppe.

Nedskæringerne rammer eleverne
Det er landets kommuner, der tilrettelægger STU, vurderer om en given
ung kan blive optaget på uddannelsen og i det hele taget har ansvaret
for den.
”STU er en individualiseret uddannelse. Det er i hvert fald det, STU
bør være. Men STU får færre og færre
penge til at gøre uddannelsen specialiseret. Københavns kommune
har eksempelvis skåret 4000 kroner
per elev per måned i de seneste udbud. Hvis man gerne vil have mange
små tilbud, der kan ramme lige præcis den elev, der har brug for netop
det, skal man ikke skære i budgettet.
Det afskærer de små steder for at byde sig til,” siger Per Saaby.
Nedskæringerne går med andre ord ud over mangfoldigheden i
STU-udbuddene. Højere normeringer på uddannelsen kan være en anden konsekvens:

Per Saaby
Bestyrelsesmedlem i Consentio

”Hvis der kommer flere elever per
underviser eller kontaktlærer, er konsekvensen mindre tid og overskud
til den enkelte STU-elev. Det gælder
i hvert fald alle STU’er i København.”
Per Saaby forklarer, at det langt
fra er alle STU-elever, der fungerer i
en klasse eller gruppe. De elever, der
udfylder relativt små roller i eksempelvis virksomheder, har også brug
for kvalificeret støtte. Og den er ikke billig.
”De specialuddannede medarbejdere, der er brug for i STU-sammen-

Mange unge på STU har
hele deres liv fået at vide,
at der er mange ting, de
ikke kan. STU hjælper den
unge med at træffe valg,
der er gode for ham eller
hende på trods af, at
han eller hun kan
være udfordret på alle
leder og kanter.
hæng, skal jo have en ordentlig løn,
selvom kommunerne skærer i økonomien. Kvalitet og økonomi hænger sammen. Det kan vi ikke komme
udenom,” fastslår Per Saaby.

Hvad er løsningen?
”Man bør sætte en grænse for, hvor
meget en STU skal koste. Hvis kommunerne bare fulgte Kommunernes
Landsforenings anbefalinger for, hvad
uddannelsen skal koste, var meget
reddet. Men det beløb går mange kommuner langt under. STU er en dyr uddannelse, det er der ingen tvivl om.
Men når man har valgt at give de ud-

fordrede unge en særligt tilrettelagt
individuelbaseret ungdomsuddannelse, som de ved gud har brug for,
skal der følge en vis økonomi med. Ellers er det svært at løfte opgaven,” siger Per Saaby.

FAKTA
Om særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse (STU)
Unge under 25, der ikke
kan gennemføre en anden
ungdomsuddannelse, har
et retskrav på at få tilbudt
en særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse
(STU). Uddannelsen er ikke
kompetencegivende til videre
uddannelse eller erhverv.
Den har til formål, at unge
udviklingshæmmede og andre
unge med særlige behov
opnår personlige, sociale og
faglige kompetencer til en så
selvstændig og aktiv deltagelse
i voksenlivet som muligt og
eventuelt til videre uddannelse
og beskæftigelse.
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet
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Udfordrede unge tryller
sig til kompetencer
På Sputnik STU kan unge med autisme eller psykisk sårbarhed udvikle sig i kraft af deres egne interesser.
I et trygt ungdomsmiljø med veluddannet personale gør de sig klar til livets næste skridt.
Af Sanne-Maria Bjerno

SPONSORERET

P

oker, yoga, trylleri, japansk, outdoor, musik.
På skolen Sputnik STU
bliver de unges egne interesser en del af undervisningen. Det øger motivationen
for at udvikle sig fagligt, personligt
og socialt.
Det fortæller leder af den særligt
tilrettelagte uddannelse for unge i alderen 16-25, Mie Helslev. Her kan unge med udfordringer som autisme
eller psykisk sårbarhed få en uddannelse, der gør dem bedre klædt på til
livet som voksne.

Med motivation i fokus
Før i tiden mente man, at de unge enten havde lidt eller meget motivation.
I dag arbejder Sputnik STU ud fra en
ny forståelse: Motivation er afhængig
af den sammenhæng, den unge befinder sig i.
“For nogen er det relationen til de
andre unge, der motiverer. For andre
er det oplevelsen af at mestre konkrete opgaver. Hvis en studerende f.eks.
vil dyrke e-sport, så skal de også forpligte sig til at gå i fitness-center, og
vi taler om fysisk og mental sundhed, om samarbejde og holdånd, og
hvordan man reagerer på forskellige
situationer og mennesker,” fortæller
Mie Helslev.
“På den måde kommer vi omkring
en masse forskellige kompetencer. Så
selvom de ikke tror, de kan, så opdager de, at de allerede er gode til f.eks.

”Dermed forpligter vi os på, at vi
må flytte os og give de unge de bedste muligheder for at udvikle sig. At
kunne det kræver veluddannet og
højt reflekterede undervisere. Derfor
prioriterer vi også efteruddannelse,
supervision og faglig sparring højt,”
fortsætter hun.

Skriver ny historie om sig selv

Mie Helslev
Leder af Sputnik STU

at være en del af et hold, når de dyrker
e-sport. Og de kompetencer arbejder
vi med at overføre til andre sammenhænge,” siger hun og fortsætter:

Netop de unges tro på, hvad de kan og
ikke kan, bliver udfordret på Sputnik
STU, fortæller Mie Helslev.
“Vi bærer alle rundt på en fortælling om vores fortid, som kan låse os
fast. Og her siger vi, at de unge kan
skrive en ny historie om sig selv.
F.eks. kalder vi dem “studerende” og
ikke “elever”, for her skal de lære at
tage ansvar for deres egen læring og
udvikling. Det er et meget bevidst
sprogvalg,” fortæller Mie Helslev.

“Når de unge har opbygget tilstrækkeligt gode fortællinger om sig selv,
tør de tage større skridt ud i livet.”

Får sprog til arbejdslivet
I løbet af tre år på Sputnik STU skal
de unge også i praktik. Praktikkerne
bliver - ligesom undervisningen generelt - tilpasset den enkelte unges
behov og evner.
“Her lærer de unge, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads. Der
stilles store krav til medarbejdere om
at være fleksible og omstillingsparate, så her er det også vigtigt, at de unge får et sprog for, hvordan de kan
være den bedste udgave af sig selv. At
de kan sige til deres arbejdsgiver, at
hvis de kan lave de her opgaver og arbejde på den her måde, så fungerer
det bedst for dem.

Idræts- og Uddannelsesakademiet
Vi er et højtspecialiseret tilbud til børn, unge og yngre voksne
med psykiatriske problematikker og psykiske sårbarheder.
Vi tilbyder helt individualiserede forløb med fokus på udvikling af de ressourcer, der også ligger
i diagnosebillederne, afstigmatisering, recovery,
uddannelse og personlig/social udvikling.
Vores forskellige tilbud henvender sig også til
unge med Autismespektrum-forstyrrelser og
andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Vi har tilbud om både psykologisk
og psykiatrisk behandling, bistand og
udredning.
• Skoleafdeling med undervisning
jf. folkeskoleloven. Vi modtager
elever på mellemtrinnet og i
overbygningen.
• STU-uddannelse med en
lang række valgfag, der også
tilbydes vores folkeskoleelever. Vi har en stor idrætslinje med alt inden for idræt:
fitness, yoga, parkour, boldspil, dans, ridning, crossfit
og meget andet. Studielinjer
med HF-fag, 10 klassescenter, 11. & 12. skoleår m.m.
Frisør- og kosmetologilinje,

•
•
•
•

vagt- og sikkerhedslinje, kreativlinje med billedkunst og smykkedesign. Esportlinje, rideterapi,
iværksætterlinje, samt håndværk & design.
Fritidstilbud med musik, kreative og sociale
tilbud. Praktisk støtte til hverdagen m.m.
Støttekontaktordninger og mentorstøtte (kørsels- og henteordninger).
Ressourceforløb, jobtræning, aktivering og
afklaring.
Psykiatrisk/psykologisk behandling, udredning
og bistand.

Vi lægger stor vægt på samarbejde, dokumentation, ﬂeksibilitet og har mulighed for at tilrettelægge helt særlige og ﬂeksible forløb. Vi arbejder
opsøgende, fastholdende, ressourcefokuseret og
vægter ejerskab, empowerment og afstigmatisering betydeligt.
Vores undervisningsmiljø er præget af en
ikke-klientgørende tilgang, er meget roligt, forudsigeligt og ikke-konﬂiktfyldt.
Se mere på idraetsakademiet.dk eller kontakt os
på 44 44 03 04. Kom gerne til en rundvisning,
forbesøg, praktikforløb eller kontakt os for en
afklarende samtale.

VESTERLUNDVEJ 20,1. / HERLEV HOVEDGADE 201 C • 2730 HERLEV • TLF. 44 44 03 04 • IDRAETSAKADEMIET.DK
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KRONIK

ARRANGEMENTER

Mental
Days

P

sykiatriNetværket afholder Mental Days fra den 28/9 - 5/10 og sætter landsdækkende fokus på mental
sundhed.
- Du kan være med, når vi afholder arrangementer i 4 byer landet over!

Roskilde 28/9 kl. 12.30
Vandring for psykiatrien Vis politikerne, at vi vil have større politisk fokus
på psykiatrien, når vi går tur i de smukke
naturomgivelser nær Sct. Hans Hospital.
Start og slut i Sct. Hans Have, hvor der vil
være taler og andre aktiviteter.

Aarhus 29/9 kl. 14.00
Vandring Sæt fokus på bedre forhold
for psykisk sårbare! Start ved Ovartaci-museet, hvor Knud Kristensen, formand
for SIND, byder velkommen. Herefter går vi
til Friendship Park AUH, afdeling K, hvor der
vil være kaffe/te og kage i caféen.

Kolding d. 30/9 kl. 19.00
Dialogmøde i Sundhedscentret i
Kolding, hvor der med publikum
diskuteres de nødvendige tiltag for psykiatrien. Formand for Skizofreniforeningen Holger
Steinrud er ordstyrer, mens Gitte Ahle,
formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, og
overlæge Karin Gaarde, deler deres erfaringer
og faglighed.

Farum d. 2/10 kl. 19.00
Debat Flere partier har udtrykt, at
psykiatrien har brug for en kærlig hånd.
Men hvad skal der ske nu, når valget er
overstået? Der skal vi, igen i selskab med
Holger Steinrud, Gitte Ahle og Karin Gaarde,
tale om til dialogmøde i Biografsalen i Farum
Kulturhus.

Mental Days leder op til dette års
Psykiatritopmøde d. 5. oktober.
For 11. år i træk ruller vi den røde løber ud for
psykisk sårbare, pårørende, peers, politikere
og patienter for at diskutere, hvordan vi kan
få hvert menneske til at tælle i psykiatrien.
Fra kl. 9.30-16.30 vil der i Imperial biografen
være oplæg, paneldebatter, musikere, taler
samt dialoggrupper.

Alle arrangementer er at finde på
Det Sociale Netværks Facebook side

Alle skal have ret til en
kompetencegivende
ungdomsuddannelse
Alt for mange mennesker med en psykisk lidelse står uden for
arbejdsmarkedet. Flere undersøgelser har dokumenteret, at der
er markant forskel på beskæftigelsesstatus mellem de, der har en
sindslidelse, og de der ikke har.

R

ockwool Fondens Forskningsenhed har påvist at
kun 27 % af mænd med en
sindslidelse i 2005 var beskæftiget som lønmodtagere. For mænd uden en sindslidelse var tallet 80 % (Blandt kvinder var tallene hhv.
33 og 77 %).
En del af forklaringen er, at gruppen af
mennesker med sindslidelse i gennemsnit har langt mindre uddannelse end
personer uden en sindslidelse.
Mange sindslidelser viser sig i den sene
barndom eller i ungdommen, og dette vil
naturligvis ofte påvirke deres skolegang/
uddannelse.

Knud Kristensen
Landsformand, SIND –
landsforeningen for psykisk sundhed

En række undersøgelser har påvist, at
der er en betydelig sammenhæng mellem sindslidelse og uddannelse. Rockwool Fondens Forskningsenhed har
vist, at blandt mennesker med sindslidelser er der 46 % mænd og 40 % kvinder, der har folkeskolen som højeste
fuldførte uddannelse. For mennesker
uden en sindslidelse er de tilsvarende
tal 19 og 16 %.
Mennesker med psykiske lidelser får altså i langt ringere grad end andre en kompetencegivende ungdomsuddannelse.
Sindslidelsen påvirker den enkeltes mulighed for at følge med i skolen,
dels fordi lidelsen kan reducere indlæ-
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ringsevnen, dels fordi lidelsen kan
forøge antallet af fraværsdage pga.
sygdommen.

FN’s Handicapkonvention
Det følger ellers af FN’s Handicapkonvention, at mennesker med handicap
ikke må udelukkes fra det almindelige
uddannelsessystem på grund af handicap, og at der skal foretages en rimelig tilpasning ud fra den enkelte behov.
Det følger endvidere af konventionen,
at personer med handicap skal have
den nødvendige støtte i det almindelige uddannelsessystem.
Mennesker, der på grund af en psy-
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kisk lidelse har en funktionsnedsættelse, er i konventionens forstand personer med handicap.
Som ovenstående tal tydeligt dokumenterer, så lever Danmark ikke
op til sine forpligtigelser i henhold
til konventionen. Alt for mange unge med en psykisk lidelse går glip af
mulighederne for at få en ungdomsuddannelse, og de udelukkes ofte fra
arbejdsmarkedet.

Specialpædagogisk støtte
Der bør gøres langt mere for, at unge
med psykiske lidelser får mulighed for
at gennemføre en gymnasial uddan-

nelse. Det kan bl.a. gøres ved at tilbyde
mere og bedre specialpædagogisk støtte i folkeskolen og i ungdomsuddannelsesinstitutionerne.
For nogle vil specialpædagogisk
støtte i kombination med særligt tilrettelagt uddannelse, være en mulighed. Det gælder f.eks. de særlige
klasser for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) – også kaldet ASF-klasser. Problemet med
ASF-klasserne er bare, at der er alt
for få af dem (der er 13 klasser fordelt
på de fem regioner), og at de er forbeholdt mennesker med en Autisme
Spektrum Forstyrrelse. Er man ramt

af en anden lidelse, kan man ikke få
en af disse pladser.

STU
Mange unge med psykiske lidelser
henvises til Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse – STU. STU kan være en rigtigt god ordning for unge med
særlige behov.
Men man skal være opmærksom
på, at en STU ikke giver adgang til videregående uddannelser. Man får i
stedet et kompetencepapir for det,
der er gennemført i løbet af uddannelsen. Dette kompetencepapir skal
give den studerende mulighed for at

ETSUNDTSIND.DK 23

finde et arbejde efter endt uddannelsesforløb. Udfordringen er, at arbejdsløsheden er forholdsvis høj efter gennemført STU.
Løsningen kan være, at alle – også
unge med en psykisk lidelse – får mulighed for at tage en kompetencegivende ungdomsuddannelse.
Det kan – alt efter den enkeltes forudsætning – være en almindelig gymnasial uddannelse (evt. med specialpædagogisk støtte), særligt tilrettelagte gymnasieklasser (a la ASF-klasserne)
eller en STU, der målrettes bedre, så
den kvalificerer til jobs, som den enkelte kan og vil bestride.

1 ud af 5

rammes af psykisk sygdom

*

Psykisk sårbarhed vedkommer os alle

*Kilde: en-af-os.dk

