SOCIALPÆDAGOGERNES BIDRAG TIL AT

STYRKE KVALITETEN I INDSATSERNE
FOR MENNESKER MED PSYKISK SYGDOM

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

M

ennesker med psykisk sygdom
skal kunne leve en så normal
tilværelse som muligt med
meningsfulde liv, fællesskaber, bolig,
arbejde, venner og familie. For de er
først og fremmest mennesker. De er
ikke deres sygdom.

SOCIALPÆDAGOGERNE
ARBEJDER FOR
→ At mennesker med sindslidelser opnår øget livskvalitet
og bedre livsmuligheder
→ Et massivt løft til og udvikling
af den kommunale socialpsykiatri med fokus på kvalitet.
Vi skal have tilbud med
tilstrækkelige ressourcer og
uddannet personale

Benny Andersen
Forbundsformand, Socialpædagogerne
Ricky John Molloy

→ Tydelige målsætninger for den
socialpædagogiske indsats og
det tværfaglige arbejde

Desværre er det sådan i dag, at alt for
mange mennesker med psykiske lidelser ikke får den hjælp, de beder om og
har behov for i rette tid. Og derfor taber
vi dem. Samtidigt er antallet af mennesker med psykiske lidelser steget
voldsomt de seneste år, mens midlerne
ikke er fulgt med. Det betyder, at hjælpen bliver mangelfuld, og at mennesker
med psykiske lidelser ikke får de rette
betingelser for at komme sig.
Vi har derfor hårdt brug for en langsigtet og ambitiøs psykiatriplan med
sigte på rettidige indsatser, der er
præget af høj kvalitet og med de bedste
muligheder for at leve et meningsfuldt
hverdagsliv for det enkelte menneske.
Det vil Socialpædagogerne gerne
bidrage til. Derfor har vi udarbejdet
10 konkrete forslag til, hvordan vi
kan styrke kvaliteten i indsatserne
for mennesker med psykisk sygdom.

Ingen skal mødes med frygt
Selvom vi arbejder med voldsomt psykisk syge mennesker,
har vi et værdigrundlag, der bygger på, at vores beboere
aldrig skal mødes med frygt eller behandles som farlige
mennesker. Alle vores medarbejdere er uddannet i neuropædagogik og nænsom nødværge, men i hverdagen er det
i høj grad medarbejdernes kendskab til den enkelte beboer,
der er nøglen. Vi kommunikerer utrolig meget med vores
beboere, vi spiser sammen med dem morgen, middag og
aften - og det, at vi kender dem så godt, er med til at forebygge alt det, der potentielt kan ende med at blive farligt.
Marlene Engel, forstander på det socialpsykiatriske bosted Pensionatet
Mette Marie i Vanløse
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DER ER BRUG FOR EN
SAMLET PSYKIATRIINDSATS
Psykiatrien er et stort og komplekst
område, som involverer forskellige sektorer og faggrupper, der er afhængige af
hinanden. Samarbejdet er helt afgørende
for at yde kvalitet i indsatsen.
Derfor er det nødvendigt, at både de
sundhedsfaglige og socialfaglige indsatser er velfungerende i en samlet psykiatri og spiller godt sammen til fordel for
den enkelte, der har behov for hjælp.
Socialpsykiatrien og socialpædagogiske
indsatser spiller en helt central rolle for
mange mennesker med psykiske lidelser. I socialpsykiatrien får mennesker
med sindslidelser støtte til at genoptage
hverdagen efter sygdom og indlæggelse
og til at leve deres liv.
Det kan være mennesker, der bor i eget
hjem og får hjælp til at fastholde og
mestre et liv, hvor hverdagsting skal
struktureres. For nogle er der også børn,
der skal holdes kontakt til og sørges for.

Det er også mennesker på socialpsykiatriske bosteder, der har brug for intensiv støtte og til tider hele døgnet for
at få hjælp til at leve med sin psykiske
sygdom, kontakt til psykiatrien, praktiserende læge, jobcenter m.m.
Det er helt centralt, at der er mulighed for at tage udgangspunkt i de vidt
forskellige liv, udfordringer og behov,
det enkelte menneske har, så de så vidt
muligt kan leve liv, der også handler
om andet end sygdommen og have de
bedste betingelser for at komme sig fra
deres psykiske sygdom.
For at det kan lykkes, er det nødvendigt,
at der tages udgangspunkt i inddragelse af borgerne og deres nærmeste.

Foto Hanne Loop

Vi er det nærmeste
netværk
I socialpsykiatrien er
vi med borgerne i alle
livets facetter. Vi er
deres nærmeste netværk
i dagligdagen – og vi er
her, både når det går
godt, og når det går
skidt. På bostedet møder
borgerne fast personale,
og vi opbygger tætte
relationer – og den
stabilitet har i sig selv
en forebyggende effekt.
Leise Hamann Tomeh, socialpædagog
på det socialpsykiatrisk bo- og
døgntilbud Århusvej i Slagelse.
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SOCIALPÆDAGOGERNES KONKRETE
FORSLAG TIL, HVORDAN VI STYRKER
SOCIALPSYKIATRIEN:

SOCIALPÆDAGOGERNE
ARBEJDER FOR, AT

Foto Simon Jeppesen

→ Krav om socialpædagogiske
kompetencer på sociale tilbud
som forudsætning for godkendelse. Personalesammensætningen skal følges systematisk
af Socialtilsynet og offentliggøres på Tilbudsportalen, så det
bliver muligt at følge udviklingen og sammenligne tilbud
på tværs.

STYRKET FAGLIGHED

D

et er absolut nødvendigt, at vi
sikrer, at medarbejderne i socialpsykiatrien er fagligt rustet
til at håndtere opgaven. Det kræver en
relevant uddannelse at arbejde med
fokus på udvikling hos og inddragelse
af det enkelte menneske.
Vi skal sikre, at botilbud og bostøtte
har den fornødne faglighed og specialisering til at hjælpe borgerne med
deres specifikke behov. Socialpædagogiske indsatser kræver socialpædagogisk uddannede medarbejdere.
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Det kan fx være i forhold til dobbeltdiagnose og udadreagerende adfærd,
autismeforstyrrelser kombineret med
psykisk sygdom m.v. Det kræver samtidig adgang til nødvendig og kontinuerlig kompetenceudvikling i takt med,
at opgaverne udvikler sig, og borgerens behov forandrer sig, ligesom det
kræver, at arbejdspladserne tilbyder
faglige læringsmiljøer i dagligdagen.

→ Specialeplan på det mest
specialiserede område for at
sikre, at der er de nødvendige
specialiserede faglige miljøer til, at borgerne kan få den
rette hjælp, uanset hvor de bor
i landet. Det faglige hensyn skal
være det bærende hensyn i udredning, visitation, indsatser og
opfølgning på det højt specialiserede område.
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FLEKSIBEL TILPASSET BOSTØTTE

B

ostøtten skal styrkes, så den i
højere grad kan tilrettelægges
fleksibelt og løbende tilpasses den
enkeltes aktuelle støttebehov og mål.
Der kan i perioder, fx i forbindelse med
udskrivning fra behandlingspsykiatrien
eller andre overgange, være et intensivt støttebehov, mens behovet i andre
perioder kan være mindre, men dog
nødvendigt.
Det kræver et fleksibelt samarbejde
mellem borger, visitation og bostøttemedarbejderne. En fleksibel tilrettelæggelse kræver en opnormering af
bostøttemedarbejdere.

Faglighed er
helt afgørende

SOCIALPÆDAGOGERNE
ARBEJDER FOR, AT

Beboerne har krav på at
blive mødt af en faglighed.
Hvis man er for mange
uden faglighed, risikerer
man at bygge sine handlinger ud fra ’synsninger’. Det
skal være faglighed, der
ligger til grund. Derudover
uddanner vi løbende personalet i voldsforebyggelse
og konflikthåndtering. Al
erfaring viser, at jo bedre
rustet du er, jo tryggere er
du - og jo mere rolig fremstår du. På den måde kan
du undgå konflikter. Det er
simpelthen så vigtigt.

→ Fleksibelt tilpassede
støttemuligheder, der
imødekommer borgerens
aktuelle situation og støttebehov. Det kan fx være hvilende
overgangsstøtte med nem og
smidig mulighed for genoptagelse samt massiv og intensiv
støtte ved udskrivning eller
for at forebygge indlæggelse
→ Socialområdets dagtilbud
skal omfattes af Socialtilsynet.
Det gælder fx socialpædagogisk bostøtte (§ 85), beskyttede
beskæftigelsestilbud (§ 103)
og samværs- og aktivitetstilbud
(§ 104)

Jeanette Lindberg, socialpædagog
og tillidsrepræsentant på det
socialpsykiatriske botilbud
Lindevang i Helsingør

Foto Rasmus Baaner
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KAPACITET OG KVALITET
PÅ BOTILBUD
SOCIALPÆDAGOGERNE
ARBEJDER FOR, AT
→ Garanti for, at ansatte altid
som minimum er to på arbejde
i perioder, hvor der er risiko
for, at der kan ske voldsomme
episoder.
→ Udvidelse og fastholdelse af det
koordinerede tilsyn mellem Socialtilsynet og Arbejdstilsynet.
→ Styrkelse af de fysiske rammer,
som er tilpasset beboernes
behov, og som afspejler, at
det er et hjem.
→ Etablering af akut- og aflastningspladser i regi af bosteder
med stående ret til selvvisitation
til borgere med bostøtte.

P

å de socialpsykiatriske tilbud skal
der være trygge rammer for borgerne i dagligdagen, og det skal
være sikkert for medarbejderne at gå på
arbejde. Alle socialpsykiatriske botilbud
skal derfor have tydelige strategier for
risikovurderinger.
Det kræver systematik omkring vidensdeling, sparring og dokumentation samt
tydelige retningslinjer vedr. forebyggelse
af voldsomme episoder.
Det kræver endvidere, at personalenormeringen altid vurderes, og at der som
minimum er to på arbejde i de perioder,
hvor der er risiko for, at der kan ske
voldsomme episoder.

Vi udvikler mennesker
Jeg har stået med en
mand, der begyndte at
græde, fordi han ikke
kunne overskue at tage
en kop ud af opvaskeren
og sætte den op i skabet.
Det kan jo synes ubegribeligt for mange, som ikke
kender den her målgruppe – men vi arbejder altså
med mennesker, som har
så svært ved nogle af de
ting, som de fleste af os
tager helt naturligt – som
at tage en opvask, få støvsuget, få ringet til lægen
eller lagt et budget. Og
her kan socialpædagoger
noget særligt. Måske fordi
vi ikke ser på opgaven som
en sag – det er et liv, vi
har med at gøre, og vores
opgave er at udvikle mennesker til at kunne mestre
deres liv.
Sune Pors, Afdelingsleder på
Socialpædagogisk Center i Brørup
døgntilbud Århusvej i Slagelse.
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→ Fast tilbud om en gennemgående støtteperson til alle borgere,
der har støttebehov på tværs af
flere områder, fx behandlingspsykiatrien. Støttepersonen
skal sikre, at der er kontinuitet
og sammenhæng i indsatserne
for borgeren og støtte borgeren
i at have overblik. Det kan fx
være i forbindelse med indlæggelse, udskrivning, kontakt til
jobcenter m.v. Støttepersonen
skal være en medarbejder, der i
forvejen er tilknyttet indsatsen.
→ Øremærkede midler til fælles
kompetenceudvikling på tværs
af region og kommune. Med afsæt i recovery og rehabilitering
udvikles der fælles kompetenceudvikling, der skal sikre
videndeling og samspil mellem
indsatserne.

SAMMENHÆNG I INDSATSERNE

D

er er behov for at skabe en reel
helhedsorienteret indsats for
den enkelte borger, og det
kræver, at samarbejdet mellem
sektorerne styrkes.
Skift mellem social-og behandlingspsykiatri er alt for ofte svær og problemfyldt. Det kan være mangelfuld
visitation, tab af informationer, behandlingsoverlap m.v.
Især for mennesker med sindslidelse
kan det opleves som uigennemskuelige
systemer, der skaber forvirring og fru-

stration, og som kan forværre tilstand
og sygdom.
Vi skal sikre, at de mange kontakter og
indsatser, borgerne møder, bidrager til
en helhed og sammenhæng med fokus
på borgerens mål.
Det kræver, at medarbejderne har
kendskab til hinanden og de forskellige indsatser, ligesom det kræver en
gennemgående støtteperson, der følger
borgeren og hjælper med sammenhængen på tværs.
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