Psykologisk Klinik Brørup

Pædagogisk & Erhvervspsykologisk Rådgivning

Til:
Socialminister Eva Kjer Hansen
Emne: I anledning af Strandvænget
m.m.
Bilag: “Bolignød”
“Bolignød 2”
Brørup 3 marts 2007

Kære Eva Kjer Hansen

Foranlediget af den senere tids “afsløringer” af udviklingshæmmedes vilkår på visse danske
institutioner og de forskellige politiske og “faglige” reaktioner herpå, tillader jeg mig hermed at
skrive til dig og fortælle om nogle erfaringer, som mine kolleger og jeg har draget i årenes løb og
hvad disse har medført af praktiske tiltag.
De mennesker, jeg refererer til som kolleger, er medarbejde og ledere i henholdsvis PLAN 98 og
i dennes søsterorganisation i bydelen “Backa”, Göteborg.
PLAN98 er en uformel organisation af børnehaver, bo-og arbejdssteder for udviklingshæmmede.
Vores hjemmeside hedder www.plan98.dk.
PLAN98 blev dannet i 1994 dengang med et foreløbigt 4 årigt perspektiv for vores samarbejde.
Medlemmerne er pt. følgende:
Brejning: Skansebakken
Spurvetoften
Trindvold
Enghuset
Hedensted: Kernen
Vejle: Spiren
Horsens: Vestcentret
Give: Bofællesskabet
Ølgod: Nørreskov B & A Center
Silkeborg: Æblehaven
Kolding Psykologisk Klinik (v. cand.
Brørup/Skander-borg psych. Per Ankjær)

Undertegnede er selvstændig psykolog. Jeg har de sidste 26 år hovedsagelig beskæftiget mig
med undervisning/supervision og systemudvikling indenfor området. De seneste 16 år også i
Sverige.

De store spørgsmål
Den følelse af afmagt, jeg sad tilbage med efter tv-udsendelserne, var, hovedsagelig knyttet til den
mangel på indsigt og perspektiv som, jeg syntes, fremgik af de forskellige forslag, analyser og
løsningmodeller, der blev ventileret.
Måske skulle jeg ikke være så kæphøj og nøjes med at sige, at der i hvert fald manglede noget.
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Langt hovedparten af overvejelserne var rettet mod symptomerne og symptombehandling, hvad
enten det drejede sig om, hvad man gør med en beboer,s der har skreget i 3 timer (dem holder
man åbenbart om) eller om, at man skulle have nogle flere uanmeldte kontrolbesøg og div.
landsdækkende undersøgelser. Faldt talen på “uddannelse”, så lød det som ord ud i den blå luft,
uden at man egentlig havde nogle konkrete billeder på, hvad det kunne indebære.
På et tidspunkt nævnte forestanderen fra Strandvænget noget om
“uddannelser/konsulentbistand” efter behov og det gav jo mindelser om de
lagkageuddannelsesmodeller, som vi selv har forladt mange år tilbage, simpelthen fordi vi
uddannede personalet ud i hjælpeløshed.
Hvad jeg mener med “symptombehandling”, afspejlede sig f.eks i, at der ikke var nogen, der
spurgte: “Hvad kan man forvente, når man lader beboerne “tåge rundt” i timer og dage uden mål og
med, uden opgaver og aktiviteter?” Underforstået, at det er meningløst at beskæftige sig med “her og
nu løsninger”, når hele situationen i udgangspunktet er “bindegal”.

Hvor hører de udviklingshæmmede til?

Et meget vigtigt, men tilsyneladende uerkendt problem, er for mig at se, at vi i Danmark overhovedet
ikke kan finde ud af, hvordan vi skal forstå det at være udviklingshæmmet, endsige få placeret de
udviklingshæmmede som borgere i vores samfundsstruktur.
TV-udsendelserne og debatten viser, at vi, når det gælder udviklingshæmmede, lever i et etisk og
moralsk ingenmandsland, hvor der er frit valg på hylderne blandt bizarre udlægninger af de
menneskelige behov og “den menneskelige indretning”. Serviceloven bliver tolket i øst og vest og alt
for mange udsagn, om hvad man foretager sig og har som mål, er tomme overskrifter.
Det er tragi-komisk, når forestanderen for “Strandvænget” refererer stedets værdigrundlag a la
“nærhed, respekt” o.s.v., men det er i øvrigt et meget godt eksempel på, hvorledes det er umuligt at
begribe virkeligheden uden at dykke ned i den praktiske hverdag.
Hvorfor var der ingen, der spurgte: “Hvordan i alverden er det, disse mennesker bor?”
De forløbne dage viste os to af de typiske kasser/forståelser, som man ynder at benytte sig af.
Så længe der “var ro på bagperronen” på Strandvænget, var alt godt eller næsten godt (“vi er på vej”).
Den eneste legale opførsel, der var til rådighed for beboerne, var - ikke at forstyrre, alt andet var
problematisk og personalet havde/har ikke alternative roller til beboerne.“De usynlige”
Når endelig danskere, der ikke direkte er indvolverede, bliver opfordret til at mene noget om
udviklings-hæmmede, så er det tilsyneladen en udbredt holdning at : “Det er synd for dem - og de
skal ha’ det godt”.
Få dage efter den første udsendelse kunne en lettet og glad nyhedsvært på TV2 fortælle, “ at der
heldigvis ikke var alle steder, at det var ligeså forfærdeligt som på Strandvænget.”
Man så derefter et klip fra en festlig lejlighed, hvor en glad mand med mongolisme kunne berolige
Danmarks TV-seere. “Hvor er de dog søde/pudsige og hvor de dog hygger sig.” Den slags
idylliseringer er typisk, det man møder, når medierne (uden katastrofal årsag) beskæfiger sig med
udviklingshæmmedes vilkår.“Krammedyrene”
Et andet eks. fra en tv-programoversigt, 21.02.07, uddrag:
I dag er loven ændret og nu bor de udviklingshæmmede i mindre, hyggelige boliger, hvor det er
meningen, at selvstændighed, nærhed og omsorg er hverdag for beboerne.
Nu er der så blot det, at ingen andre danskere ved deres fulde fem ville finde sig i at bo under
sådanne betingelser. Det “hyggelige” er til at overse, når man ikke forstår og kan kommunikere med
sine medbeboere og måske endda er bange for dem. At kalde det “bo-fællesskaber” er
selvbedragerisk idyllisering. Men det har jeg beskrevet mere udførligt i vedlagte bilag.

Sund fornuft & almindelig redelighed

Eksemplet med boligerne er blot et af mange tegn på, at vi lever med et specielt sæt “sund fornuft &
almindelig redelighed”, når det handler om udviklingshæmmede. Deres dagligdag, rundt omkring i
Danmark, har for manges vedkommende mindelser af kurophold, hvor hovedingrediensen (hvis der
altså foregår noget i det hele taget) i dagcenter og bosted er “oplevelser, feelgod og wellness”:
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Tur i bussen, fodbad, massage, fjernsyn, pauser, musik, fødselsdag, flag og balloner, mere musik,
mere fjernsyn, rytmik, pause-pause og pause, lægge puslespil, samle perler, gå-ture, sidde sammen i
sofaen og blive holdt om o.s.v
Tanken om, at det skulle være værdigt og at man skaber tryghed ved at holde om mennesker og
iøvrigt servicere dem dagen lang, er primitiv og psykologisk bizar og hvis vi nogensinde skal gøre os
håb om at kunne tale om integration og ligeværd, så bliver vi nødt til at afvikle specialtænkningen og
de specielle værdisæt for udviklingshæmmede.
Udviklingshæmmede har ligesom andre borgere brug for at “yde” og “virke” med deres talenter.
Udviklingshæmmede skal- og har ret til, i forhold til deres forudsætninger, at fortjene deres liv og som
alle andre mennesker, går de til i indlært hjælpeløshed og problemadfærd, hvis de ikke får brugt sig
selv og hvis de bliver overhjulpet. Der er ingen, der finder det hverken behageligt eller naturligt f.eks
at blive holdt om af hvem som helst når som helst - ej heller udviklingshæmmede.
Vi skal selvfølgelig have de samme normer, værdisæt og den samme etik for alle borgere.

Hvad kan PLAN 98?
Den grove personaleopførsel, som vi ser i diverse tv-indsalg, har nok aldrig været et emne eller
problem i PLAN 98, bl.a fordi de ledere, der har søgt samarbejdet et langt stykke ad vejen, har være
enige om nogle grundlæggende betingelser.
Når jeg derimod en gang imellem i undervisnings- og supervisionsøjemed kommer udenfor de
nævnte “organisationer” i Danmark og Sverige, kan det ske, at jeg støder på variationer af
nedværdigende personaleadfærd overfor beboere og brugere. “De Fynske billeder” er således ingen
overraskelse, hverken for mine kolleger eller mig og de er endda også i vid udstrækning til at forklare.
Disse gruopvækkende tilstande er resultatet af mangler og svigt på mange niveuer og jeg vil i det
følgende, kortfattet og i udpluk gøre rede for, hvordan man i de ovennævnte børnehaver, bo- og
arbejdssteder, bl.a. med støtte i PLAN 98-organisationen har forsøgt at løse sine opgaver. Følgende
gælder også i store træk for vores svenske søsterorganisation.

Video

PLAN 98’s “egen” undervisning (se senere) og supervision bygger på medarbjedernes
videooptagleser af dem selv og beboerne, brugerne eller børnene. Ideerne bag dette er bl.a, at vi først
kan afgøre, om en praksis er tilstrækkelig og “god” i det øjeblik, vi ser den. Hvis vi ikke havde
videoen, måtte vi f.eks leve med alt for store og uacceptable divergenser mellem idealer og realiteter.
Videoen åbner desuden mulighed for, at personalet bliver hinandens og deres egne lærere og det er en
umådelig effektiv indlæringsform. Endelig er videoen uundværlig i forbindelse med dokumentation,
både af de planlagte pædagogiske tiltag og af beboernes liv i almindelighed.
Af samme årsager har jeg ikke selv siden 1981 superviseret uden brug af video og det har været
gældende uanset, om det drejede sig om pædagoger, lærere, forældre eller for den sags skyld
erhvervsledere.

Styregruppen

De forskellige fælles tiltag i PLAN 98 organiseres af “Styregruppen”, der mødes ca. 8 gange om året
og består af Centerlederne/forestanderne og undertegnede. Jeg har selv mange års erfaring med
ledere, der “blev væk” og støtte og indsigt, der manglede, når uddannelserne skulle udmøntes i
praksis og det var derfor naturligt, at “deltagelse i styregruppen” indgik som en af betingelserne ved
opstarten af samarbejdet.
“Den aktivt og positivt støttende leder” er et nøglebegreb og dette indebærer bl.a, at de øverste ledere
samt mellemlederne ofte er til stede i undervisningerne. Dels sammenbinder vi undervisning og
dagligdag optimalt med ledernes tilstedeværelse og dels skabes der status omkring pædagogisk
arbejde gennem deres tilstedeværelse.
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“De fælles tiltag”

Medlemmerne i PLAN 98 er relativt løst knyttet til organisationen. Det betyder, at man hver for sig
bestemmer i hvilken udstrækning, man vil benytte organisationens muligheder og tilbud. Visse
elementer er man dog fælles om.
•Alle nye medarbejdere kommer indenfor det første halve år af deres ansættelse på 3-dages
grundkursus i systematik, hvilket bl.a. omhandler projektarbejde i teori og praksis.
•Alt projektarbejde er tilknyttet en intern supervisor (pædagog fra andet bosted, dagtilbud. Vi har p.t 6
interne supervisorer).
•Vi har to projektledergrupper med hver 12 deltagere, i hvilke deltagerne i min. 2 år (8 gange om året)
modtager supervision.
•Vi afholder 2x2 dages pædagogiske dage om året. Vi kalder dem “Afdansningsballer”.

De her nævnte tiltag incl. styregruppen skal fungere indenfor budgetterne og er i princippet
uendelige.
Kort sagt, så er hensigten med PLAN 98 at skabe en overbygning, der fremmer kontinuitet og
kvalitet i det pædagogiske arbejde, inspiration og læring indenfor- og imellem milieuerne og som
udvikler vores forståelse af dels den enkelte person og dels udviklingshæmmede generelt.

A blessing in disguise

Den øjeblikkelige situation kunne være den berømte “velsignelse i forklædning”. Den kunne
være startskuddet til, at man fik gjort noget afgørende ved udviklinghæmmedes betingelser.
Det er jo kun på overfladen, at det drejer sig om at tale pænt til beboerne.
Hvad det end måtte blive til, så er det måske værd at lytte til erfaringerne fra Sverige:
Overgangen, til at udviklingshæmmede fik egen bolig(hjem), blev ikke initieret af hverken
forældre, anhörige eller personalet. Det kom ovenfra/politisk .
Kommunaliseringen (overgangen fra centralinstitutioner til kommunalt regi) af servicen overfor
borgere med “funktionshinder” var et kvantesprig i retning af at opleve udviklinghæmmede
som borgere.
Den største forandring i personalets “förholdningssät” indtraf automatisk, da beboerne flyttede
i egen lejlighed og man droppede fællesarealerne.

Hvis du er interesseret og vil vide mere, så er du yderst velkommen til kontakte mig. Vi kan aftale
møder. Du kan komme med til vores pædagogiske dage, hvor alt stort set er video. Vi kan tage dig
med til Sverige - mulighederne for at komme tættere på erfaringer, praktiske tiltag og forslag er
utallige.
Jeg skriver dette brev på egne vegne, men jeg ved, at alle vil være glade, for at kunne bidrage med
erfaringer og forslag.
Der er blot 2 forbehold: Forvent ikke at det er en kort og “nem historie” og undlad at referere til os
offentligt.
“Jacta est alea”
Venlig hilsen

cand. psych.
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Region Nordjylland
Regionsrådsformand Orla Hav
Region Nordjylland
Social Direktøren
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Region Sjælland,
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