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 Folkemødet

De vigtigste debatter på Folkemødet handler om de mennesker, der ikke selv råber 
op og tiltager sig en plads i samfundsdebatten. Det er de socialt og psykisk udsatte 

børn og voksne. LOS ønsker at give dem en stemme på Folkemødet. Her kan du læse 
artikler og interviews, der giver viden, holdninger og inspiration til debatten. 

Læs det udvidede program fra side 06 til 09 

Udsatte skal på 
Folkemødets dagsorden

Gi’los
Bornholm 16.-19. Juni 2016 

Husk at følge os på 
#gilosfolkemødet

Inklusion kræver 
tid og fokus
Visionen om inklusion i Folkeskolen er 
rigtig, men dårlig forberedt og uden mål. 
Sådan lyder den korte diagnose fra Niels 
Christian Barkholt, der er næstformand 
for Dansk Socialrådgiverforening. Han 
deltager i debatten ”Er inklusion blevet 
til eksklusion” i LOS’ telt fredag kl. 13.

side 03

Sociale tilbud har plads til 
uledsagede flygtninge børn
Vi skal give flygtningebørn en hverdag, 
skolegang og et hjem, ikke  nødvendigvis 
en familie. Derfor skal vi se bredere i 
 arbejdet med børnene end blot pleje
familier. Pladserne er der og special
skolerne er der, mener direktør i LOS 
Michael Graatang.
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Botilbud vil bekæmpe  
magtanvendelse
Nu går de private botilbud forrest 
i  kampen mod magtanvendelse på 
 sociale institutioner. Med støtte fra 
 TrygFonden har de private bosteders 
organisation, LOS, lanceret et projekt, 
der skal skabe ny væsentlig viden til  
at begrænse magtanvendelse. 

side 05

hvad er god behandling 
i Psykiatrien
Det er ikke ligegyldigt, om du er 
 psykiatrisk patient i den ene eller  anden 
region, på et offentligt eller privat 
 hospital. Forskellen på behandlingen og 
ventetider er nemlig stor. Det betyder, at 
patienterne har svært ved at vide, hvilke 
krav de kan stille til kvaliteten. 

side 10
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F olkemødet er blevet den begi
venhed på året, hvor  politikere, 
organisationsfolk, fagfolk og 
 interesserede borgere debat
terer og deler viden om, hvor
dan vi bringer samfundet 

 videre. Et af de områder, hvor debatten  måske 
er allermest vigtig, er på det sociale område. 
Det handler om de mennesker, der ikke selv 
 råber op og til tager sig en plads i demokratiet og 
samfunds debatten. LOS ønsker at give dem en 
stemme på  Folkemødet. 

LOS repræsenterer som organisation de 
 private sociale tilbud i Danmark. Det er botilbud, 
opholdssteder, dagtilbud, specialskoler og social
psykiatriske institutioner. Vore medlemmer 
 sørger for, at socialt og psykisk udsatte menne
sker har et trygt og godt sted at bo, at børn med 
særlige behov kan få en god skolegang, at men
nesker med særlige udfordringer har en beskæf
tigelse, der giver mening i et dagtilbud eller en 
socialøkonomisk virksomhed, at unge har mulig
hed for at tage en uddannelse med særlig støtte 
og at uledsagede flygtningebørn kan få en god og 
tryg tilværelse i Danmark. Hele den mangfoldig
hed af virksomheder med et stort socialt hjerte 
byder velkommen til debat og udveksling af både 
viden og holdninger. 

en fri og åben debat
I denne avis kan du læse om de mange forskel
lige debatter LOS’ medlemsvirksomheder har 
 arrangeret. Samtidig kan du læse lidt om bag

grunden for de forskellige debatter og måske 
blive inspireret til at deltage i debatten. Eller 
du kan tage avisen med og læse, når du er på vej 
hjem fra Folkemødet. For selvom vi debatterer 
lystigt her på Folkemødet, så skal vi insistere på 
at debatten om forholdene og vilkårene for de 
udsatte mennesker i samfundet også fortsætter 
 efter Folkemødet. Det er ikke gjort med fire dage 
på Bornholm. Vi holder i hvert fald fast, så du 
også efter Folkemødet kommer til at se og høre 
LOS råbe op, hvad enten det handler om uled
sagede flygtningebørn, inklusion af udsatte børn 
i skolen eller vilkårene for psykisk sårbare børn 
og voksne. 

Vi byder alle velkomne til debat her i vores telt. 
Vore medlemsvirksomheder er klar til at  svare 
på spørgsmål om alle aspekter inden for det 
specialiserede område. Men du vil helt  sikkert 
også kunne opleve os aktive uden for teltet. Vi 
vil nemlig ikke blot være i vores eget telt og se 
 verden fra vores synspunkt. Vi kommer også ud 
for at debattere og møde verden uden  fordomme 
for at blive klogere og forhåbentlig gøre andre 
 klogere. For det er jo det folkemødet handler om. 
At vi debatterer frit, åbent og i en tone, der er 
hinanden og vores demokrati værdigt. 

Jeg ønsker alle et godt Folkemøde

De bedste hilsner
michael graatang 
direktør LOS – De private sociale tilbud

Velkommen til 
Det sociale Folkemøde

Ansvarshavende redaktør: Michael Graatang

Følgende medlemmer er med fra LOS: 
ConCura, DSI Hedehuset, Foreningen Akkreditering Danmark, 
Egholt Granhøjen, Kanonen, Lille Nørremark, Skovhus Privathospital, 
Startskuddet, Sølvagergaard, Brandstrupgaard, Pernillebo, 
Kærbygård, Botilbudet Gården, Kallehavegaard, Villa Vivamus og 
Fonden Clemens

GI LOS på Folkemødet udgives af 
LOS – De private sociale tilbud
Emdrupvej 115 A 4 sal
2400 København 

laust Westtoft 
sekretariatsleder

nynne haarby Jensen 
webmaster og kursusansvarlig

martin madsen
projektleder

Jacob Føns lomholt
konsulent

michael Graatang 
direktør

Et af de områder, hvor debatten måske er 
 allermest vigtig, er på det sociale  område. 
Det er handler om de mennesker, der ikke 
selv råber op og tiltager sig en plads i 
 demokratiet og samfundsdebatten.

Layout
WAYPoint

Tryk
PE offset A/S

Fra LOS 
kan du møde:



Gi’ LOS på Folkemødet       03

#gilosfolkemødet   /  www.los.dk

ConCura er en nonprofit fond, der udfører socialpædagogisk  
arbejde målrettet børn og unge samt deres familier. 

Vi løser opgaver på børne-, unge- og familieområdet og tilbyder også en række  
konsulentydelser til vores kunder, som er både kommuner og statsforvaltninger.

ConCura betyder “omsorg med hjertet” og er udledt af det latinske ord “cura”, der betyder at  
”pleje, støtte og helbrede”. Som navnet siger, er udgangspunktet for vores arbejde et stærkt  

personligt engagement kombineret med faglighed, professionalisme og en høj etisk standard.  
Som arbejdsplads vægter vi et godt arbejdsklima i et dynamisk, tværfagligt miljø, hvor alle  

medarbejdere løbende tilbydes supplerende efteruddannelse. 

Tveje Merløse 10  ·  4300 Holbæk  ·  Tlf.: 5943 4700
kontakt@concura.dk  ·  www.concura.dk
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certificeret

• Konsulentydelser
 - Familieprojekt - §50 undersøgelser - §54 Støtteperson
 - Familierådgivning - Familierådslagning - Samvær

• Botræning og efterværn

• Concura skolen
 - Skole/dagbehandling  - STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) 

• Aflastningstilbud
 - Weekendaflastning - Hverdagsaflastning - Døgnophold

• Opholdssted

- en vifte af tilbud til børn, unge og voksne med 
hjernemæssige dysfunktioner

Vi giver børn, unge og voksne nye rødder

kontakt: info@neuropaedagogikhuset.dk | tlf: 21449267

OPHOLDS-
STED 
§66 

beskæftigelse 
§103 

og §104

efterværn 
§76 

og botilbud
§107 og §108 

under
visnings-
tilbud, 

STU, 
dagtilbud 

kurser i 
neuropsykologi 

og 
-pædagogik

lejligheder, 
§85-støtte og 
enkeltmands-

projekter

Neuropædagogikhuset

Hvad sker der med unge med hjerneskade, når de fylder 18 år?
Kom til debat i J20, 

Lørdag 18. juni 12:30 - 13:30

Deltag i lodtrækning om weekend-

ophold i ferielejlighed i Sverige.

Inklusion 
kræver tid og fokus

B etingelserne for at få succes med inklu
sionen har ikke været der. Det har været 
uklogt med en inklusionsdagsorden sam
tidig med den nye skolereform, der har gi

vet og fortsat giver mange forandringer for lærere og 
 ledere i folkeskolen.  Det er jo to kæmpe projekter, ” 
siger Niels Christian Barkholt og fortsætter:

”Lærerne er jo yderst pressede. Det er svært at hånd
tere udsatte børn samtidig med, at man som lærer skal 
have fokus på de faglige mål. Hvis folkeskolen skal 
 inkludere alle, så skal den specialisere sig. Man er nødt 
til at have specialiseret hjælp og tænke kompetencer 
ind i undervisningen. De udsatte børn er jo ikke parate 
til læring på samme måde som de øvrige børn, og så er 
det svært for læreren at håndtere alene. Vi risikerer at 
projektet kuldsejler, og det er synd. For visionen er rig
tig, ” siger Niels Christian Barkholt, der efterlyser mere 
tværprofessionelt samarbejde på skolerne. 

”Vi skal have alle faggrupper i spil, der er på  skolen. 
Vi skal bygge bro til den øvrige indsats for barnet og 
se det i en helhed. Hvorfor er barnet ikke kommet i 
skole? Handler det om problemer i hjemmet? Vi har 
ikke brug for, at skolen blot underretter de sociale 
myndigheder om alle bekymringer, men at de ser sig 
som en del af løsningen i et tværprofessionelt sam
arbejde,” siger Niels Christian Barkholt. 

Han efterlyser mere klare og definerede mål for 
 inklusionen. 

”Hvad vil vi med inklusionen? Hvad er målet og 
hvad skal der til? Det mangler vi at få svar på, og det 
er vigtigt at kende målet for at kunne lykkes,” siger 
Niels Christian Barkholt.

Specialskoler må udvikle sig
Da den særlige ekspertgruppe for inklusionsefter
synet fornylig fremlagde deres rapport, var fokus på 

et af målene for inklusionsindsatsen, nemlig målet 
om at 96 procent af alle børn skal være en del af den 
almindelige undervisning. Det mål vil regeringen nu 
efter anbefaling fra ekspertgruppen droppe. Mange 
mindre specialskoler er de senere år lukket efter, at 
kommunerne har inkluderet eleverne i Folkeskolen 
for at nå målet om de 96 procent.

Netop de specialiserede skoler mener Niels 
 Christian Barkholt må være parate til udvikling, hvis 
de skal overleve.

”Der er brug for, at de nytænker sig selv. De må 
skærpe og også udvikle deres kompetencer og have 
fokus på, hvordan de også kan være en bro ud i 
den  almindelige folkeskole,” siger Niels Christian 
 Barkholt.

Fredag d. 17. Juni klokken 1314 diskuterer han 
 emner med Michael Graatang og Regitze Flanov fra 
Danmarks Lærerforening. 

Visionen om inklusion i Folkeskolen er rigtig, men dårlig forberedt og uden mål. 
Sådan lyder den korte diagnose fra niels Christian Barkholt, der er næstformand for 
Dansk Socialrådgiverforening. Han efterlyser mere tværprofessionelt samarbejde på 
skolerne og et mål for hvordan inklusion ser ud, når det lykkes.



04       Gi’ LOS på Folkemødet

Vi skal give flygtningebørn en hverdag, skolegang og et hjem, ikke nødvendigvis 
en familie. Derfor skal vi se bredere i arbejdet med børnene end blot plejefamilier. 
Pladserne er der og specialskolerne er der. Kun børnene mangler, selvom vi 
ved, at de er her i rekordantal. Det siger direktør i LOS Michael Graatang, der på 
Folkemødet sammen med Røde Kors præsident Hanne Line Jakobsen og Susanne 
Crawley, Rådmand for børn og unge i Odense Kommune debatterer, hvordan vi 
sikrer uledsagede flygtningebørn en god og tryg fremtid i Danmark.

B ørnene har fået en 
hård start på livet, 
og står nu over for 
at skulle finde  deres 
fodfæste i et nyt 
land, lære sproget, 
genoptage skolegang 

og etablere et liv tusindvis af  kilometer 
fra deres forældre. Den udfordring 
skal vi som samfund hjælpe børnene 
med på bedste vis. Netop nu ser vi, at 
 børnene begynder at komme ud i kom
munerne, der skal finde en tryg bolig 
og hverdag til børnene. Vi står over for 
en opgave, som handler om langt mere 
end at finde en familie. Måske handler 
det ikke engang om at finde en familie,” 
siger Michael Graatang.

Sidste år slog antallet af  uledsagede 
flygtningebørn rekord. 1.700 børn 
søgte asyl efter at have været på flugt 
i  månedsvis, nogle årevis. Børnene 
bliver som det første sendt til Center 
Gribskov og herefter ud i de særlige 
asylcentre for uledsagede flygtninge

børn. Først når de får asyl og opholds
tilladelse kommer de ud til kommu
nerne for placering i plejefamilie eller 
botilbud.

”Mange af de børn, der kommer hertil, 
er ikke nødvendigvis børn, der ikke har 
forældre. De er måske sendt på flugt af 
forældrene, forældrene er måske stadig 
undervejs eller de har kontakt til anden 
familie i Danmark. Endelig er en stor del 
af børnene teenagere, der alligevel snart 
skal ud og stå på egne ben. Det handler 
om, at give børnene en tryg regelmæs

sig hverdag, hvor der både er plads til 
de individuelle hensyn og til eventuel 
behandling. Samtidig må vi erkende, at 
selvom børnene skal ind under den dan

ske folkeskolelov, 
så begynder man
ge af børnene på 
et udgangspunkt, 
der ikke lige er 
 egnet til en dansk 
folkeskole klasse. 
Det kan være 
hårdt, når man 
måske har haft et 
ophold i sin skole
gang på et år eller 

mere,” siger Michael Graatang, der me
ner, at skal kommunerne løfte opgaven 
er de nødt til at se på den store kapacitet, 
der allerede er i den private sektor. 

Ingen kan erstatte deres familie
”De specialiserede tilbud kan være den 
måske vigtigste samarbejdspartner for 
kommunerne i arbejdet med denne op

gave. Der er i øjeblikket  hundredevis 
af pladser i de specialiserede tilbud, 
som vi kan bruge nærmest fra den dag 
i morgen. Vi har bygningerne, special
skolerne og ikke mindst det speciali
serede personale. Alligevel ser vi, at 
kommunerne holder sig tilbage,” siger 
Michael Graatang, der tror, at det er en 
tilbageholdenhed, der skyldes en hen
syntagen til barnet. 

”Man synes måske, at barnet hellere 
skal i plejefamilie, så de kan komme 
tilbage i en familie og  bringes tilbage 
til barnelivet. Men ingen kan  erstatte 
deres familie. Det er ikke opgaven. 
 Opgaven er at støtte børnene til en 
tryg opvækst med den  specialviden, 
det kræver. Det ved jeg også, at mange 
plejefamilier er i stand til at gør  rigtig 
godt. Men det er en så  specialiseret 
 opgave, at vi ikke kan løse det alene ad 
denne vej uanset de gode  intentioner. 
De specialiserede institutioner og 
 skoler skal på banen her. De kan og de 
vil,” siger Michael Graatang. 

 Det handler om, at give 
 børnene en tryg  regel mæssig 
 hverdag, hvor der både er plads 
til de  individuelle  hensyn og til 
eventuel  behandling.

Sociale tilbud har plads 
til flygtningebørn
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Botilbud vil bekæmpe 
magtanvendelse

V ores mål er altid, at en magtanvendelse er sid
ste udvej. Men viden om, hvordan man undgår 
magtanvendelser er for lille. Med Folketingets 
nye lov om brugen af magtanvendelse forebyg

ger man ingenting, og derfor går LOS nu foran på områ
det,” fortæller direktør Michael Graatang, LOS.

Med støtte fra TrygFonden skal 30 bosteder de kom
mende 2,5 år undersøge to forskellige systematiske meto
der til at begrænse og undgå magtanvendelse i relationen 
mellem borger og medarbejdere. Målet er at udbrede solid 
evidensbaseret viden om metoder, der virker.

”Projektet om nedbringelse af Magtanvendelse ved 
brug af metoderne AM (Anger Management) og ART (Ag
gression Replacement Training) er et stort skridt i denne 
retning,” udtaler Lektor Morten Hesse fra Psykologisk 
Institut  Center for Rusmiddelforskning, Københavns 
Universitet.

Projektet kommer til at forløbe parallelt med at Social
styrelsen også har projekter i gang, der undersøger meto
der til at begrænse magtanvendelse. Men i LOS ser vi et 
stort behov for handling, her og nu. Derfor har LOS, støt
tet af TrygFonden taget initiativ til projektet. TrygFonden 
støtter med 1,9 mio.

”Vi kan som ansvarlige sociale aktører ikke vente på at et 
satspuljeprojekt bliver kommunikeret bredt ud om flere år, 
så derfor har vi taget initiativ til vores eget projekt. På veg
ne af de private bosteder er jeg rigtig glad for, at TrygFon
den har valgt at støtte initiativet,” siger Michael Graatang.

LOS medlemmer tripper for at komme i gang med pro
jektet, for også de har konstateret, at det store fokus på 
magtanvendelser øger kravene til at afdække og iværksæt
te den forebyggende indsats.

”Vi har i flere år haft fokus på det her område på pri
vate bosteder, men med den stigende politiske opmærk
somhed stiger interessen, og så skal vi følge med,” siger 
Projektleder Martin Madsen, LOS.

På Folkemødet vil loS give et indblik i hvad 
 magtanvendelse er,  hvilke situationer det  handler 
om, og ikke mindst  hvilke  løsningsmuligheder 
og metoder, der kan  sættes i spil. Sammen med 
tre praktikere tager vi  publikum med ud på en 
 fiktiv  døgninstitution, hvor  tingene over en  times 
 dilemmaspil  udvikler sig i forskellige retninger, som 
publikum er med til at afgøre. 

Kom Ind I det 
PædaGoGISKe maSKInrum

nu går de private 
botilbud forrest 

i kampen mod 
magtanvendelse 

på sociale 
institutioner. 

Med støtte fra 
TrygFonden har de 
private bosteders 
organisation, LOS, 

lanceret et projekt, 
der skal skabe ny 

væsentlig viden til 
at begrænse 

magtanvendelse. Lørdag d. 18. juni Kl. 15:00 - 16:00

Hos Granhøjen tilbyder vi et helhedsorienteret forløb, der er tilpasset den enkelte borgers funktionsniveau og særlige behov. Gennem samar-

bejde med en række aktører inden for beskæftigelse og aktivering, tilbyder vi skræddersyede tilbud, der er tilpasset den enkelte borgers behov.

Læs mere på www.granhøjen.dk

Stimuler sanserne og  
udvid mulighederne

Blindestræde 1, 4300 Holbæk, tlf. 5993 2301, kontakt@granhojen.dk 
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Fra diagnose 
til menneske 
 mit sted 
midt i verden

Inklusionens pris 
- vold mod 
skolebørn?

hvad er overvejelserne, når kommuner vælger et botilbud til anbringelse af 
borgere? Er det økonomi, ideologi eller kvalitet. Med socialtilsynets godkendelse har 
både offentlige og private et kvalitetsstempel. Eller har de? Hvordan sikrer vi, at 
kommunerne har nogle klare og gennemskuelige parametre at vælge efter, og hvilke 
parametre vælger kommunerne så efter, når der skal findes et botilbud til en borger. 

deltagere:

Michael Graatang, direktør  
LOS – De private sociale tilbud

Rasmus Larsen Lindblom, Velfærdspolitisk chef, Dansk Erhverv

Lone Becker, direktør for Beskæftigelses- og Sundhedsforvaltningen i Thisted 
kommune, hovedbestyrelsesmedlem Socialchefforeningen

Debatten er arrangeret af Granhøjen, Specialpsykiatrisk behandling.

louise Bjørndal fortæller 
om sit liv som psykisk syg. 
11 års institutionsliv tog det, 
før Louise kunne komme ud 
som et helt menneske, og 
dette takket være det private 
botilbud Egholt. Hør en rørende 
historie om op- og nedture, 
relationsarbejde og kampen for 
at føle sig værdig til livet. 

Arrangeret af botilbuddet Egholt.

vold mod skolebørn, er det prisen 
for inklusion? Vi sætter fokus på 
udadreagerende adfærd, hvor ART 
kan være redskab for at undgå 
vold begået af børn - mod andre 
børn. Vi har implementeret ART i 
vores skole/dagbehandlingstilbud 
og anvender ART i undervisning og 
behandling - og det virker!

deltagere:

Jakob Schiøtt, Direktør, Concura. 

Flemming Zusclag Christiansen, 
Leder, Toftemosegaard. 

Helle Aaskilde, Skoleleder, Concura. 

Christina Røschmann, Socialrådgiver, 
Concura.

Arrangeret af Driftsfonden Concura.

Fredag d. 17. juni 
Kl. 9 – 9.30

Fredag d. 17. juni Kl. 12-13

Fredag d. 17. juni  
Kl. 10:00 - 11:00

Bestemmer ideologi, økonomi
eller kvalitet i socialpolitikken?



Gi’ LOS på Folkemødet       07

#gilosfolkemødet   /  www.los.dk

debatten stiller spørgsmålet om 
bestræbelserne på at inkludere børn i 
folkeskolen har udviklet sig til eksklusion, 
fordi børnene ikke trives i folkeskolen? Kan 
folkeskolen rumme det? Hvad betyder det 
for de mange små specialskoler? Løfter 
vi de udsatte børn bedst muligt med 
inklusion?

deltagere:

Niels Christian Barkholt, næstformand 
Danmarks Socialrådgiverforening

Michael Graatang, direktør i LOS

Regitze Flanov, Danmarks Lærerforening 

Debatten er arrangeret af LOS – De private 
sociale tilbud

mange mindre private 
skoletilbud oplever i disse år, at 
kommunerne som en konsekvens 
af inklusionsmålet vælger at tage 
eleverne ud af de specialiserede 
skoler og sætte dem ind i de 
kommunale folkeskoler. Det betyder, 
at flere af de specialiserede skoler 
er i fare for at lukke, og mange er 
allerede lukket, fordi kravet er, at 
der skal være mindst 10 elever i 
skolen. Med lukningen af de små 
interne skoler til fordel for inklusion 
i folkeskolen har mange børn 
mistet det fokus, som var mellem 
behandling, socialpædagogisk 
arbejde og skolegangen. 

Skal de udsatte børn løftes fagligt, 
er der brug for et bedre samarbejde 
mellem kommuner og opholdssteder 
og mellem flere fagpersoner som 

skolelærere, socialpædagoger 
og behandlere. Debatten rejser 
spørgsmålet, hvordan vi i dagens 
virkelighed kan sætte samarbejdet 
højere og støtte udsatte børn til at 
gennemføre en god skolegang.

deltagere:

Jeppe Holmboe Juul, skoleleder 
Kanonskolen

Jacob Føns Lomholt, konsulent LOS

Dorte Lange, næstformand 
Danmarks Lærerforening

Dorte Andreas, næstformand i 
skolelederforeningen 

Debatten er arrangeret af Kanonen, 
Opholdssted for børn og unge - Bosted og 
Døgninstitution 

I mange år har vi hørt fra kommuner, regioner og staten, at 
udgifterne til det specialiserede socialområde nærmest løber 
løbsk. Der er besparelser at hente med tidlig indsats. Men 
hvad er ”tidlig indsats”, og hvornår skal den ske, for at den 
ikke kommer for sent?

deltagere:

Carsten Bredahl, Direktør, Fonden Den Selvejende institution 
Hedehuset.

Arrangeret af Fonden Den Selvejende Institution Hedehuset

Er inklusion blevet 
til eksklusion?

Fredag d. 17. juni 
Kl. 16:00-17:00

Tidlig indsats 
- en ny start!

Fredag d. 17. juni 
Kl. 14:30 - 15:00

Fredag d. 17. juni  
Kl. 13-14

Hvordan får udsatte 
børn den bedste 
skolegang?
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mange problematikker og opvækstvilkår, som udsatte unge er præget af, er stadig 
tabubelagt eller ringe belyst, og de færreste forstår mennesket bag ”borgeren” eller 
”brugeren”. i disse videoer fortæller de unge om de tanker, de gør sig i mørket om natten. 
Om deres håb, frygt, minder og drømme.

Arrangeret af Startskuddet

der er kæmpe forskelle mellem 
regionerne i forhold til hvordan de 
behandler psykiatriske patienter. 
Hele 92 procent af alle patienter 
i Region Hovedstaden udredes 
inden for 30 dage, men kun 60 
procent i Region Sjælland. Region 
Hovedstaden bruger i snit 13 dage 
på det, Region Sjælland 28 dage. 
Region Hovedstaden har kun 18 
procent på 30-dages ventelisten, 
for dem, der er alvorligt syge. 
Region Midtjylland har 35 procent. 
Samtidig kritiserer Statsrevisorerne 
regionerne for ikke at vide, hvad 
der faktisk tilbydes patienterne af 
kvalitet. Det er en ren ’sort boks’. 
Patienter ind, patienter ud. Men 
hvad er der gjort ved dem? Og 
er de overhovedet blevet bedre? 
Sammen med Charlotte Fischer 
(B), der er formand for Danske 
Regioners Social- og psykiatriudvalg 
og Thorstein Theilgaard, der er 

generalsekretær i Bedre Psykiatri 
diskuterer Kit Kjærsgaard, 
sygehuschef på det psykiatriske 
Skovhus Privathospital: Hvad 
kvalitet er i behandlingen? Hvornår 
skal lægen på banen? Hvor mange 
patienter har behov?

deltagere:

Kit Kjærsgaard, Sygehuschef, 
Skovhus Privathospital

Charlotte Fischer, Formand, Danske 
Regioners 
social- og psykiatriudvalg

Thorstein Theilgaard, 
Generalsekretær, Bedre Psykiatri.

Debatten er arrangeret af  
Skovhus Privathospital

I en spændende paneldebat, sætter vi temaet til drøftelse, 
blandt Politiker, Socialtilsyn, Brancheforening (LOS) , et 
opholdssted og akkrediterings organisation.

Socialreformen har nu været i drift i nogle år. Foreningen 
Akkreditering Danmark, sætter dermed fokus på 
kvalitetsarbejdet og hvad kvalitet er. Socialtilsynene går ud 
med en kvalitetsmodel og inviterer til dialog. Er det dialog 
eller er det kontrol?

Foreningen Akkreditering Danmark (FADK) er en faglig 
organisation, der består af medlemmer der arbejder med 
kvalitet i det sociale arbejde, så som Skole/dagbehandling, 
STu og beskyttet dagbeskæftigelse, Døgntilbud for børn og 
unge, Botilbud for Voksne. Vi har indgået driftsaftale med 
en professionel aktør, der foretager Certificering inden for 
organisation og ovennævnte tilbud.

Vi vil med paneldebatten vise, at Akkreditering Danmark 
er et godt supplement til Socialtilsynet, som løfter kvaliteten 
i det daglige og gør det nemmere at møde Socialtilsynene.

deltagere:

Michael Graatang, Direktør, LOS - De private sociale tilbud

Søren Kjærsgaard, Borgmester, Holbæk Kommune

Ulla Bitsch Andersen, Tilsynschef, Socialtilsyn Midt

Liselotte Juul, Behandlings- og udviklingsleder, Fonden 
Clemens

Jakob Schiøtt, Formand, FADK - Foreningen Akkreditering 
Danmark

Debatten er arrangeret af FADK  
Foreningen Akkreditering Danmark

Unges fortællinger 
om natten  i natten

Lørdag d. 18. juni 
Kl.10:00 - 11:00

Hvordan 
løfter vi 
kvaliteten i 
det sociale 
arbejde?

Lørdag d. 18. juni 
Kl. 9:00 - 10:00

Fredag d. 17. juni
Kl. 17:30 - 06:00

Kvalitet i psykiatrien 
-rigtig behandling af  
rigtig behandler
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Hvordan skaber vi en tryg 
fremtid for uledsagede 
flygtningebørn?

Går en hjerneskade væk 
bare fordi, man bliver 18 år? 

magtanvendelser. Vi hører om det i 
medierne og ofte med forfærdelige 
konsekvenser. Betyder det at socialarbejdere 
ikke kan håndtere udsatte unge? i et 
dilemmaspil inviterer vi publikum med 
ind i det pædagogiske maskinrum på en 
døgninstitution. Hvordan arbejder man med 
og imod magtanvendelser?

Sammen med tre praktikere tager vi 
publikum med ud på en fiktiv døgninstitution, 
hvor tingene over en times dilemmaspil 
udvikler sig i forskellige retninger, som 
publikum er med til at afgøre. Vi jagter 

metoder, der kan bringe unge udsatte på 
rette spor, sikre at de trives og undgå 
konflikter med personale og andre unge. Alle 
kan øjensynligt blive enige om, at det giver 
mening at forbedre vilkårene for samfundets 
unge udsatte, men hvordan skal det gøres, 
og hvordan skal de sociale problemer 
forstås. Er det bedre metoder, omsorgsfulde 
socialarbejdere eller noget tredje de unge 
udsatte har brug for? Løbende inddrages 
publikum i dilemmaspillet, og der er mulighed 
for at stille spørgsmål til praktikerne og 
kommentere deres perspektiver.

deltagere:

Janne Fabricius, 
Direktør, Villa Vivamus 

Christian Søllested Hansen, Skoleder og 
lærer, Asgaard-Sødinge

Kit Kjærsgaard, Sygehusdirektør, Skovhus 
Privathospital.

Dilemmaspillet er arrangeret af LOS  
De private sociale tilbud.

Sidste år slog antallet af uledsagede 
flygtningebørn rekord. 1.700 børn 
søgte asyl efter at have været på flugt 
i månedsvis, nogle årevis. Børnene har 
fået en hård start på livet, og står nu over 
for at skulle finde deres fodfæste i et nyt 
land, lære sproget, genoptage skolegang 
og etablere et liv tusindvis af kilometer 
fra deres forældre. Den udfordring skal 
vi som samfund hjælpe børnene med på 
bedste vis. Hvordan vi gør det debatterer 
vi i denne debat, hvor vi hører børnenes 
perspektiv og behov og hvilke løsninger 
kommunerne står klar med. 

deltagere:

Hanne Line Jakobsen, Præsident Røde 
Kors

Michael Graatang, direktør LOS  
– De private sociale tilbud

Susanne Crawley, Rådmand for børn og 
unge i Odense Kommune

Debatten er arrangeret af LOS  
– De private sociale tilbud

mange unge med hjerneskade mister på deres 18-års 
fødselsdag meget af den støtte, som har hjulpet dem til en 
god og tryg hverdag. Misbrug, kriminalitet og vold træder 
ofte i stedet. Debatten tager udgangspunkt i virkelige 
historier og ekspertviden.

 Det kan få alvorlige konsekvenser for de unge, deres 
pårørende og i sidste ende samfundet, når unge med 
hjerneskader mister den støtte, de fik til og med det 17. 
år. For hjerneskaden er der stadig. Mange års arbejde og 
opnåede rutiner og færdigheder kan derfor nemt være 
spildt, når tilværelsen begynder at skride, fordi de unge nu 
skal klare sig selv. Vi som fagfolk undrer os over, hvad det 
lige er, der sker – og denne undren vil vi gerne dele med 
jer. For konsekvenserne kan være dårligt trivsel, misbrug, 
kriminalitet og voldelig adfærd. Det har vi desværre 
mange eksempler på. Der er brug for bedre fokus på 
overgangen fra barn til ung, når det gælder unge med 
hjerneskader. Hvordan får unge en god og tryg overgang 
fra barn til voksen? Det debatterer vi i en paneldebat, som 

tager udgangspunkt i virkelige historier og konkret viden. 
Hør hvordan en hjerneskade påvirker børn og unge, hør 
hvor galt det kan gå, når de unge mister støtten - og hvor 
godt det kan gå med den rette støtte. 

deltagere:

Marianne Verdel, Aut.cand. psych., specialist  
og supervisor i børneneuropsykologi

Vibeke Monnick, Leder Lille nørremark

Sytter Kristiensen, landsformand LEV

Kræn Blume Jensen, Forskningschef Social politik  
og velfærd hos SFi

Flemming Blichfeldt, Koordinator Svalereden/Friheden

Marianne Ludvig, Koordinator Familie Centret

Debatten er arrangeret af Familiecentret Lille Nørremark, 
Neuropædagogikhuset

Lørdag d. 18. juni  
Kl. 11.30-12.30

Lørdag d. 18. juni Kl. 15:00 - 16:00

Lørdag d. 18. juni Kl. 12.30-13.30

Dilemmaspillet om magtanvendelser
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Det er ikke ligegyldigt, 
om du er psykiatrisk 

patient i den ene eller 
anden region, på et 

offentligt eller privat 
hospital. Forskellen 
på behandlingen og 

ventetider er nemlig 
stor. Det betyder, at 

patienterne har svært 
ved at vide, hvad 

deres rettigheder er, 
og hvilke krav de kan 
stille til kvaliteten. På 

Folkemødet debatterer 
tre central aktører 
i psykiatrien, hvad 

god kvalitet er i den 
psykiatriske behandling.

Hvad er god behandling 

i psykiatrien?

E r behandlingen begyndt blot  fordi, 
man har været til samtale med 
en administrativ medarbejder og 
venter på tid hos psykiateren? Det 
mener direktør på Skovhus Privat
hospital Kit Kjærsgaard ikke. Hun 
oplever ikke sjældent at få patien

ter, der er trætte af ventetid på behandling og derfor 
vælger et privat alternativ i stedet.

”De kan ikke vælge privat behandling inden for 
 behandlingsgarantien, men de oplever alligevel at 
vente på behandling. Derfor er det ikke nok med en 
behandlingsgaranti. Vi er nødt til at definere, hvornår 
man er i behandling og over hvor lang tid et behand
lingsforløb må vare,” siger Kit Kjærsgaard. 

Kritiske statsrevisorer
Forskellen mellem regionernes behandling er 
 markant. Hvor 92 procent af alle patienter i Region 
Hovedstaden udredes inden for 30 dage, er tallet for 
Region Sjælland kun 60 procent. Region Hovedstaden 
bruger i snit 13 dage på det, Region Sjælland 28 dage. 
Ser man på 30dages ventelisten, for dem, der er alvor
ligt syge har Region Hovedstaden har kun 18 procent 
på listen, mens Region Midtjylland har 35 procent.

For nylig kritiserer Statsrevisorerne regionerne for 
ikke at vide, hvad der faktisk tilbydes patienterne af 
kvalitet. 2 ud af de 3 undersøgte regioner anvender 
ikke konkrete retningslinjer til at understøtte, at pa
tienter visiteres ens i hospitalspsykiatrien i den en
kelte region. Kun én ud af de 3 undersøgte regioner 
– Region Hovedstaden – følger op på, om patienter
ne er visiteret korrekt, og om patienter, der fejler det 

 samme, får ens behandling i hospitalspsykiatrien.
”I forhold til den private sektor har regionerne jo
nogle muligheder for at stille krav om kvalitet. Vi 

kan undre os lidt over, at de krav, regionerne stiller, 
ikke harmonerer med de krav, de stiller til sig selv. Vi 
vil gerne levere høj kvalitet, men når vi leverer  inden 
for den offentlige sygesikring, bør kvaliteten, som 
borgeren oplever, være ens,” siger Kit Kjærsgaard.

 
vigtigt patienterne er tilfredse
Den særlige LUPundersøgelse som måler tilfreds
heden i den danske hospitalssektor viser da også, at 
de private generelt ligger højere i tilfredshed. 65 pro
cent af patienter i den private psykiatri svarer ’vir
kelig godt’ på spørgsmålet om deres tilfredshed med 
besøget i ambulatoriet. For det offentlige er tallet 51 
procent. For Skovhus Privathospital er tilfredsheden 
ifølge målingen 100 procent.

”Man skal selvfølgelig altid passe på med at konklu
dere for skarpt på denne type tal, men i en debat om 
kvalitet er det relevant at se på. Tilfredse patienter er 
vigtige også af hensyn til behandlingen, fordi en til
freds patient er forudsætningen for en god dialog med 
patienten.

Vi har på Skovhus Privathospital nogle meget smi
dige rammer i hverdagen, så patienterne altid kan 
få adgang til en psykiater. Det er et vigtigt element i 
 vores opfattelse af kvalitet, ” siger Kit Kjærsgaard.

Sammen med Charlotte Fischer (B), der er formand 
for Danske Regioners Social og psykiatriudvalg og 
Thorstein Theilgaard, der er generalsekretær i  Bedre 
Psykiatri diskuterer hun kvalitet i behandlingen 
 lørdag d. 18. Kl. 1011. 
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Skovhus Privathospital er Danmarks største private psykiatriske  
hospital med en fast stab af psykiatere og psykologer

Vi behandler alle former for psykiske lidelser og har både ambulant- og døgnbehandling.  
Herudover leverer vi sundhedsfaglige ydelser indenfor medicinhåndtering, kostvejledning  
og sygeplejekonsultationer.

Kontakt Skovhus Privathospital for yderligere information. Annebergparken 14 | 4500 Nykøbing Sj. |  
Telefon: 5996 1590 | kontakt@skovhusprivathospital.dk | www.skovhusprivathospital.dk

Psykiatrisk behandling 
uden ventetid

Døgnåbent Folkemøde-telt

L igesom at være to personer. Den ene, dér 
vil jeg gerne prøve at gøre en forskel en
gang imellem. Men så er det som om, at 
nogle gange så skifter jeg personlighed og 
hopper over til den anden...” 

Citatet stammer fra Mørkefortællinger, som er en 
række film, der er produceret af det fondsejede op
holdssted Startskuddet. Unge på Startskuddet for
tæller om deres forhold til natten. Hvilke drømme og 
tanker kommer dem i møde, når natten falder på?

en sektor der aldrig sover
Når de andre telte på Folkemødet er lukkede natten 
til lørdag er der stadig lidt lys i LOS’ telt. Ikke for
di man her holder fest eller deler gratis fadøl ud som 

 andre. Det døgnåbne telt er en markering af, at LOS 
repræsenterer en sektor, der aldrig sover. Derfor kan 
man udover at se filmene få en snak med en repræsen
tant fra LOS og høre om LOS’ medlemsvirksomheder 
og deres arbejde for socialet og psykisk udsatte børn 
og voksne.

“LOS ser det som en vigtig del af vores  arbejde 
at øge samfundets evne til at forstå og inkludere 
 samfundets udsatte. Vi har derfor valgt også at tage 
 natten i brug, og der er mange af vores medlemmer jo 
alligevel på arbejde”, siger Michael Graatang,  direktør 
i LOS.

Han fortsætter:
”De færreste danskere har begreb om den del af 

Danmark, som lederne og medarbejderne i vores 

medlemsvirksomheder beskæftiger sig med. De så
kaldt “udsatte borgere”. Mennesker, som ikke hører 
til dem, der blev født under en heldig stjerne og som 
må kæmpe med store sociale udfordringer eller psy
kiatriske lidelser eller handicap  eller det hele på 
en gang. Det sætter vi fokus på denne nat,” fortæller 
 Michael Graatang.

“De må ikke tilbageholde mig her, det må de ikke, så 
hvis jeg har lyst til at gå, så må jeg gøre det, og så må 
de melde mig efterlyst, det er det eneste, de kan gøre. 
De kan prøve at snakke, så jeg ikke smutter, men hvis 
jeg ikke gider lytte til dem, så kan jeg bare gå...”  
(citat fra “Mørkefortællinger”)

Døgnåbent i LOS telt er fredag nat.

Arbejdet for socialt og psykisk 
udsatte børn og voksne slutter ikke 
klokken 16, som når de fleste i 
Danmark går hjem fra arbejdet. Også 
i mørket arbejder de sociale tilbud 
ufortrødent videre for en tryg nat 
frem mod næste dag. Fredag nat kan 
du i mørket høre fortællinger fra et 
Danmark, som de færreste kender. 
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Torsdag den 16.06 
    Event  Ansvarlig 

14.00-15.00   officiel åbning Folkemødet 
15.00-16.00   Åbningsreception – lad os gøre en forskel Arrangeret af LOS
16.00-17.00   det skal være trygt at bo og arbejde på et bosted  Arrangeret af LOS 
17.00-17.30   Partiledertale  Alternativet 

  

Fredag den 17.06 
    Event  Ansvarlig

09.00 - 09.30 oplæg  fra diagnose til menneske - mit sted i verden  Egholt  
09.30 - 10.00  Pause 
10.00 - 11.00 debat inklusionens pris - vold mod skolebørn (ARt)  Driftsfonden Concura 
11.00 - 11.30  Partiledertale  Liberal Alliance 
11.30 - 12.00  Pause 
12.00 - 13.00 debat ideologi, økonomi eller kvalitet i socialpolitikken?  Granhøjen, Specialpsykiatrisk behandling 
13.00 - 14.00 debat er inklusion blevet til eksklusion?  LOS - De private sociale tilbud 
14.00 - 14.30  Partiledertale  Venstre 
14.30 - 15.00 oplæg tidlig indsats - en ny start!  Fonden DSI Hedehuset 
15.15 - 16.00  Pause 
15.20 - 15.30  et bosted skal være et trygt sted at arbejde  Speakers Corner med Michael Graatang, Arrangeret af LOS 
16.00 - 17.00 debat Hvordan får udsatte børn den bedste skolegang?  Kanonen, Opholdssted for børn og unge - Bosted/Døgninstitution 
17.00 - 17.30  Partiledertale  Enhedslisten 
17.30 - 09.00 film Unges fortællinger om natten - i natten  LOS/Startskuddet 

Lørdag den 18.06 
    Event  Ansvarlig

09.00 - 10.00 debat Hvordan løfter vi kvaliteten i det sociale arbejde  FADK - Foreningen Akkreditering Danmark 
10.00 - 11.00 debat kvalitet i psykiatrien - rigtig behandling af rigtig behandler  Skovhus Privathospital 
11.00 - 11.30  Partiledertale  Dansk Folkeparti 
11.30 - 12.30 debat en tryg fremtid for uledsagede flygtningebørn?  LOS - De private sociale tilbud 
12.30 - 13.30 debat går en hjerneskade væk bare fordi, man bliver 18 år?  Familiecentret Lille Nørremark, Neuropædagogikhuset 
13.30 - 14.00   Pause 
14.00 - 14.30  Partiledertale  Socialdemokraterne 
14.30 - 15.00  Pause 
15.00 - 16.00 debat dilemmaspillet om magtanvendelser  LOS - De private sociale tilbud 
16.00 - 17.00   Pause 
17.00 - 17.30  Partiledertale  Radikale 

  

Søndag den 19.06 
    Event  Ansvarlig

09.00 - 12.00   Intet program 
12.00 - 12.30  Partiledertale  Konservative 
12.30 - 14.00   Intet program 
14.00 - 15.00  officiel afslutning af folkemødet  Folkemødet 

folkemødet 
Program 16-19 juni 2016

Konkurrence
Vind en uges ophold  i ferielejlighed i sverige.Besøg LOS’ telt og  deltag i konkurrencen. 

Præmien er doneret af Neuropædagogikhuset


