
Mit oplæg til SL Konference 10/2 2016 

Jesper van der Schaft, førtidspensionist fra nov. 2005, 45 år, kom videre med sit 

 

Det er nok mest berammende beskrivelse af mig, som jeg ikke selv har kunnet beskrive bedre. Fra 

JP Aarhus 4/12 2014:” Han gik rundt på gaderne og kunne ingenting. Han lavede aldrig mad, men 

spiste på McDonald’s. Ofte turde han ikke sove alene, så han blev nødt til at sove hos andre. I seks 

år var Jesper van der Schaft indhyllet i psykiatrien (1999-2005). Han var kommet så langt ud på 

havet, at han ikke kunne bunde, som han selv udtrykker det, og kræfterne rakte ikke til at kæmpe sig op 

med et par svømmetag. Heldigvis var der gode folk omkring ham. De bar ham igennem den 

lange sygdomsperiode, og Jesper van der Schaft kom ud på den anden side. Næsten i hvert fald. I 

dag er det omkring 10 år siden, at Jesper van der Schaft blev »lidt mere rask«. Han kan stadig have 

dage, hvor han ikke har kræfter og overskud til andet end at sidde og stirre ud af vinduet.” 

Relationsarbejde 

 

Husk altid at lytte; husk at skabe lige værdighed mellem dig og den psykisk sårbare, som du skal hjælpe. 

Sorg for at den psykisk sårbare kan forstå dig; husk at sætte dig ind i den psykisk 

sårbares situation, for jeg oplevet det modsatte med en bostøtte, hvor det gik rigtigt galt og det 

medførte, en politianmeldelse. Hvis jeg skulle have hjælp fra bostøtten skule det forgå i lokalpsykiatriens 

lokaler. Det som skete, var at jeg var helt langt nede og frustreret. Det hele endte 

med, at jeg i affekt kom til at kaste en krus ind i væggen ikke i bostøttens retning og kruset blev 

smadret, øjeblikkeligt efter gik bostøtten. Jeg ringede for at spørge om vedkommende var okay, 

hvilket der blevet svar ja på, næste dag — pr. post--kom der en politianmeldelse for vold og trusler. 

Jeg fortæller denne historie til Jer, fordi denne sag viser, hvordan der ikke blev taget hånd om min psykisk 

sårbares situation men at det kun handlede om bostøttens ve og vel. Jeg ved godt, at der skal sørges for at 

bostøtterne ikke skal udsættes for vold og trusler fra deres borgere. Men hvis der 

var en der forstod mig, så var vedkommende blevet hos mig; eller i hvert fald fortalt mig, at jeg var blevet 

politianmeldt og senere skulle til samtale hos ledelsen. Jeg følte mig som nul og niks af ledelsen og af 

bostøtten i lokalpsykiatrien. 

 

Hvordan kom jeg videre? Det var simpelthen af især at en tidligere SL’er, som jeg fik kontakt 

med, da jeg begyndte at komme i et værested for sindslidende. Da jeg var blevet anmeldt for vold 

og trusler af lokalpsykiatrien, så overtog min tidligere kontaktperson fra værestedet.  SL’eren - alt 

arbejdet. Og det blev gjort ved at lave “relationsarbejde”, hvor hun brugte meget sig selv. F.eks. ved 

at hun selv var i tvivl om nogle spørgsmål og sager, så kunne det være at hun spurgte mig til råds, 

og på den måde oplevede jeg hende som et menneske, som også kunne have problemer. 

Jeg havde det så skidt, så vi fik lavet planer, hvad jeg skulle, hvis jeg kom ud i uvante og trælse 



situationer, så som at gå en tur, kig på himlen og se på de nuancer, når jeg synes livet blev for sort og hvidt 

for mig. Hun brugte samtaler. Hun forstod mig. Nogle gange skulle jeg skubbes i gang 

med “kærlig snak; andre gang skulle jeg sparkes i gang med “hård snak”. Men hun forklarede altid, 

hvorfor hun gjorde det, så jeg vidste, hvorfor hun gjorde det. I min dårligste periode kunne jeg ringe 

til hende – fik hendes private tlf.nr. – en til to gange dagligt, men efterhånden, hvor hun fik mig på 

rette spor med, hvad jeg skulle gøre i den og den situation via skrift og samtaler, så blev telefonsamtalerne 

færre og færre. Jeg har flere gange været på skadestuen på Psykiatrisk Hospital i Risskov og en gang indlagt, 

men det eneste de kunne gøre, var at proppe mig med medicin. Meget lidt samtale med en læge. Men med 

den tidligere SL’er med hendes “relationsarbejde”, så kunne jeg komme mig så meget, at jeg i dag laver 

mad, har styr på økonomien og har hjulpet til med at råbe op om vilkårene på handicap- og 

psykiatriområdet via debatindlæg, demonstrationer, foredrag og min Facebook-side: “Forbedr forholdene 

for menneske med handicap”. 

 

Desværre er mine kræfter blevet mindre, så jeg har måttet opgive at arrangere demonstrationer 

og gå ud til debatmøder/arrangementer om aftenen. Og jeg laver kun frivilligt arbejde “for mig 

selv”, for jeg ved, at det skal gøres i mit eget tempo. I forhold til recovery, så er jeg noget så langt, 

at jeg kan være noget for andre når, jeg har kræfter og overskud til det. For andre er recovery, det at 

kunne tage en bus alene ind til byen og handle ind, fordi de har været så socialangst, at de ikke har turdet 

gå ud fra deres hjem. Andre har fået fleksjob eller skånejob. Der er så mange forskellige grader af recovery. 

Jeg ved selv, at jeg har min sindshdende resten af mit liv, men jeg er kommet så 

langt, at jeg kan leve med det. 

I dag er der heldigvis flere eksempler på, at socialpædagogiken er ved at tage over i forhold til 

medicin, når man som psykiatrisk patient er indlagt på et psykiatrisk hospital. Nedenfor stående et 

eksempel fra DR - Midt- og Vestjyllands hjemmeside - 19. dec. 2015: 

 

Hver fredag mødes patienter og ansatte i Regionspsykiatrien i Viborg til et uformelt møde. - Jeg 

synes, det er en god ting, fordi der er sådan en afslappet stemning, fortæller Maria Jensen, der er psykisk 

syg og indlagt for fjerde gang med diagnosen paranoid skizofreni med angst og depression. Normalt, når jeg 

skal snakke med en fra personalet, så er der en dagsorden for, hvad vi skal snakke 

om. Så jeg synes, det er rart, at der om fredagen er den der uhøjtidelige, uforpligtende dialog, 

fortæller Maria Jensen, der blandt andet har brugt fredagssnakken til at ønske en speciel 

kyllingesuppe til middag, som hun havde fået på en anden afdeling. Sune Frederiksen er 

sygeplejerske på afsnit for psykotiske lidelser i Regionspsykiatrien Viborg-Skive, hvor fredagscaféen foregår. 

Han er projektleder for ‘Sikker psykiatri’ og har været med tit at starte caféen sidste sommer. - Jeg tror 

især, at det er vigtigt for psykiatriske patienter, som med rimelighed nogle gange har følt, at behandlingen 

bliver trukket ned over hovedet på dem. De føler sig magtesløse og vil gerne have indflydelse på, hvad der 

skal ske, siger Sune Frederiksen. 


