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1: Velkomst
Jesper Christensen bød velkommen. Jesper orienterede om, at
Dialogforum årligt har fire møder, hvoraf ét af møderne er med
deltagelse af et politisk udvalg. I løbet af valgperioden på fire år
afholdes der således ét møde med henholdsvis Sundheds- og
Omsorgsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt
to møder med Socialudvalget. Jesper takkede medlemmerne af
Socialudvalget for deres deltagelse i mødet med Dialogforum.
Jesper fortalte, at beskæftigelse for borgere med sindslidelser,
som er temaet for dagens møde, er noget der optager
Socialudvalget meget. Beskæftigelse spiller en vigtig rolle i forhold
til borgernes recoveryproces. Dette er uanset om borgeren er på
vej tilbage til et almindeligt arbejdsliv på det ordinære
arbejdsmarked eller om at borgen deltager i andre meningsfulde
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aktiviteter. Jesper afsluttede med at fortælle, at formålet med
dagens møde er, at SUD og Dialogforum skal drøfte forvaltningens
forskellige beskæftigelsesindsatser samt forholde sig til hvorvidt
de nuværende tilbud er tilstrækkelige i forhold til at øge andelen
af borgere der kommer i en form for beskæftigelse.
2: Oplæg ved Gitte Bylov Larsen, kontorchef i Center for
Politik
Gitte gav et overblik over de forskellige former for beskæftigelse
til målgruppen.
Oplæg ved Nadja Hjort Heidemann og Iben Eiby fra VIVIL
Nadja og Iben gav en kort præsentation af VIVIL, som er
Socialforvaltningens ”Jobformidling” og et eksempel på en specifik
beskæftigelsesindsats i Socialforvaltningen.
3: Fælles drøftelse
Gitte Bylov Larsen indledte med at redegøre for Dialogforums
holdninger til beskæftigelse samt hvad de ønskede at komme
nærmere ind på under den fælles drøftelse.
Der er i Dialogforum enighed om, at der er behov for en bred vifte
af beskæftigelsesrettede tilbud, både frivillige job, en større
anvendelse af brugerfrivillighed og ordinære job. Særligt ligger
Dialogforum vægt på vigtigheden af at komme i beskæftigelse på
det ordinære arbejdsmarked, da der blandt borgere i
socialpsykiatrien er et stort ønske om at komme ud i
virkeligheden. Udover Dialogforums drøftelse af beskæftigelse,
havde Lisbeth Jørgensen to punkter, som hun ønskede at få vendt
med medlemmerne fra Socialudvalget.
Jesper Christensen startede med at sige, at Socialudvalget er enige
i de betragtninger Dialogforum fremlagde i forhold til
beskæftigelse og forslog at starte med denne drøftelse, for til slut
at høre de to punkter Lisbeth Jørgensen havde.
Jacob Fenger startede med at fortælle, at han har en oplevelse af,
at der findes en gruppe af ”superbrugere”/kernebrugere rundt om
på værestederne, som får alle jobbene. Jakob efterlyste en større
cirkulation af borgere på de forskellige væresteder, således at
flere borgere får muligheden for at komme i beskæftigelse. Anne
Marie Geisler Andersen spurgte Dialogforum hvad nærhed
betyder for dem i forhold til brugen af aktivitets- og væresteder.
Poul Naisbritt indledte med at sige, at nærhed betyder rigtig
meget for brugerne og nævnte samtidig, at begrebet samværs- og
aktivitetstilbud bruges blandt brugerne.
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Jacob Fenger supplerede med at fortælle, at forskellige borgere
har forskellige behov. Der er nogen, der har behov for nærvær og
andre, der ikke har. Jacob er fra Center Nørrebro og mener, at han
er privilegeret i forhold til udbuddet af samværds- og
aktivitetstilbud. Jakob understregede igen de begrænsede
muligheder i forhold til at komme ud i et rigtigt job og ud i det
virkelige liv uden for bostederne.
Helle Andersen fortalte at man sidder ”fanget” på bostederne. Hun
mente også at nærhed er godt, men at der mangler tilbud, hvor
brugerne kan komme ud i job og ud i virkeligheden.
Jesper Christensen spurgte om der er behov for begge dele, det vil
sige både tilbud inde og uden for bostederne.
Helle Andersen svarede, at der er behov for begge dele, men at der
i dag ikke er tilstrækkelige muligheder for at komme ud i job.
Mette Lauerberg spurgte hvad Københavns Kommune kan gøre
bedre for at borgerne kan komme ud?
Benedicte Møllegaard svarede, at en ide kunne være at lave aftaler
med større firmaer om, at ansætte frivillige, sådan at brugerne
kunne komme ud og være blandt almindelige mennesker uden for
socialpsykiatrien.
Helle Andersen svarede at der mangler ansatte, der går ud på
forskellige virksomheder og skaffer job til brugerne.
Mette Lauerberg spurgte hvad der er brug for af støtte når
brugeren er kommet i arbejde på det ordinære arbejdsmarked?
Nadja Hjort Heidemann fra VIVIL svarede, at de ser den lokale (på
botilbud og aktivitets- og samværdtilbud) beskæftigelse som en
træningsbane. Når brugerne kommer til VIVIL skal de være klar til
at komme ud på det ordinære jobmarked. VIVIL forsøger altid at
efterkomme de jobønsker borgeren har, så hvis borgeren
eksempelvis ønsker at arbejde på et bageri, vil VIVIL forsøge at
realisere dette i første omgang. Nadja fortalte om hvordan de
etablerer kontakt til virksomheder. Dette sker ofte ved, at
virksomhederne anbefaler VIVIL til hinanden, hvilket er den
bedste måde. Med hensyn til den støtte borgeren kan have brug
for når de arbejder på det ordinære arbejdsmarked, så ved
virksomhederne at VIVIL altid står til rådighed og det samme ved
brugerne. Oftest er problemerne, som borgerne oplever ganske
almindelige problemer i hverdagen, som eksempelvis gamle
vaner, som lige skal ud af verden. Det er sjældent den psykiske
lidelse der er et problem i forhold til arbejdsindsatsen. Nadja
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fortalte derudover, at der findes forskellige ordninger, som
borgerne kan få bevilliget, eksempelvis mentorordninger.
Poul supplerede med at fortælle at mentorordninger er gode.
Jacob Fenger fortalte, at den aktivitetstræning der ligger i at
komme på et aktivites- og samværssted kan forbedres. Jacob
oplever, at aktiviteterne på værestederne har for meget fokus på
de kedelige elementer der i relation til beskæftigelse. Han mener,
det brugerne laver skal være mere kreativt og sjovt, og at der i
højere grad skal være fokus på hvordan aktiviteterne kan bidrage
med noget til samfundet. Jakob fortalte, at en funktion som
vicevært tidligere har været muligt og at en sådan opgave vil
komme samfundet til gode. Jacob sluttede af med at opfordre
kommunen til at tænke i nye løsninger.
Lisbeth Jørgensen bragte de to punkter på banen, som lå ud over
beskæftigelsesdiskussionen. Det ene punkt var, at hun oplever, at
der er en personaleflugt fra botilbuddet Sundbygaard. Hun mener,
at flugten har en sammenhæng med den ledelsesstil der er på
Sundbygaard, da hun ikke oplever lignende problemer i de andre
centre. Det andet punkt Lisbeth kom med var, at mange beboere
på Sundbygaard fejlagtigt har modtaget regningerne fra KS, som
er op til 2-3 år gamle. Lisbeth fortæller at der er tale om
fejlopkrævninger og at personalet ikke tager hånd om problemet.
Opkrævningerne betyder at mange af beboerne bliver angste og
forvirrede.
Jesper Christensen fortalte at socialudvalget allerede kender til
problemet med regningerne, da Udvalget har modtaget et brev fra
Sind, som ligeledes rejser problematikken med opkrævningerne
fra KS. I forhold til personaleflugt er Socialudvalget meget
opmærksomme på kultur og arbejdsmiljø på kommunens
Socialpsykiatriske botilbud, og derfor skal der selvfølgelig ses
nærmere på problemet.
Finn Rudaizky spurgte hvorfor VIVIL ikke henvender sig mere til
det offentlige i forhold til at finde arbejdspladser. Derudover
spurgte Finn hvorledes Socialudvalget skal forstå de forskelle i
ledelsesstilene på Kommunens Socialpsykiatriske botilbud, som
Lisbeth Jørgensen refererede til?
Iben Cort Eiby fortalte, at VIVIL tager udgangspunkt i hvad folk vil,
er det dét der afgør hvor de kommer i job. VIVIL har erfaring med,
at de fleste brugere gerne vil ud i det private. Iben forklarede
dette med, at nogle borgerne vil opleve muligheden for en videre
karriere er størst i det private og at nogle borgere gerne vil væk
fra Kommunen.
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Monica Hierwagen fortalte, at hendes oplevelse er, at brugerne
drømmer om på sigt at få et ”rigtigt” job og at chancerne for det er
bedst i det private. Monica fortæller, at alene tanken om, at der på
sigt er mulighed for at få et ordinært arbejde, har stor betydning
for brugernes recovery.
Jesper Christensen spurgte VIVIl om hvilke udfordringer der kan
være forbundet med at få brugerne i job det private erhvervsliv?
Nadja Hjort Heidemann svarede, at det kan tage en del samtaler i
forhold til at nå til enighed om hvordan borgerens ønsker
stemmer overens med de kompetencer borgeren har. Generelt
stiller de fleste brugere realistiske mål for dem selv. Nadja
fortæller, at det ligesom for alle andre jobsøgende gælder, at jo
mere specifikt et job de borgeren søger, jo svære er det at finde
det rette match.
Monica Hierwagen gjorde opmærksom på, at der er stor forskel på
borgere med sindslidelser i forhold til at nogle kommer sig hurtigt
og andre har en kronisk lidelse. Derfor er det vigtigt at der er
jobmuligheder for alle.
Benedicte Møllegaard fortalte, at medicin kan være årsag til at
nogle brugere har svært ved at tænke på job. Benedicte efterlyser
et tilbud, hvor borgere der ønsker at trappe ud af sin medicin kan
komme hen og få professionel hjælp. Hun mener der mangler
opmærksomhed på hvor invaliderende medicin kan være og at
brugerne bliver kronisk syge af medicinen. Benedicte mener
derfor, at det må kunne betale sig i højere grad at støtte folk i at
trappe ud af et medicinforbrug hvis de ønsker det.
Jesper Christensen svarede, at behandlingsdelen, herunder
regulering af medicin ligger i regi af regionen. Samarbejdet
mellem region og kommune er derfor afgørende i denne
sammenhæng. Jesper refererer til det samarbejdsprojekt
Københavns Kommunes er ved at igangsætte med Region
Hovedstadens Psykiatri vedr. et udgående medicin team. Med
projektet vil man styrke dialogen mellem socialpsykiatrien og
regionen, som har ansvar for behandlingen.
Benedicte Møllegaard var enig i dette, men mente at der bliver
brugt for meget krudt på at brugerne skal tage deres medicin, og
der mangler hjælp til hvordan man langsomt kan trappe ud af
medicinen.
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Jesper Christensen spurgte Lisbeth Jørgensen, om hun ville sige
mere om den ledelsesstil på Sundbygaard, som hun tidligere
refererede til
Lisbeth Jørgensen svarede, at medarbejderne fortæller, at de
rejser, fordi de ikke kan få privatlivet til at hænge sammen med de
skiftende vagter samt udfordringen i, at medarbejderne oplever at
blive indkaldt til ekstra vagter med meget kort varsel. Lisbeth
forslog, at man kunne spørge de medarbejdere, der siger op, om
årsagen til deres opsigelse og på baggrund af det udarbejde en
statistik over årsagerne. Lisbeth fortæller, at personaleflugten
betyder, at der er mangel på kvalificeret arbejdskræft hvilket er
ødelæggende for beboerne.
Jesper Christensen spurgte om der var flere input fra
Dialogforum?
Jacob Fenger spurgte, om at Københavns Kommune kunne have
en interesse i at forholde sig mere kritisk i forhold til
medicinalindustrien og overlægerne i Regionen.
Carina Vestergaard spurgte om det var vigtigst at få en løn eller at
komme ud i en virksomhed?
Helle Andersen fortalte at det helt klart var vigtigst at komme ud
og ikke lønnen i sig selv. Det blev fra flere medlemmer i
Dialogforum påpeget, at lønnen også har en betydning i forhold til
at føle sig som en del af samfundet på lige fod med alle andre.
4: Afrunding ved Jesper Christensen
Jesper Christensen opsummerede den fælles diskussion i forhold
til den generelle enighed omkring behovet for en bred vifte af
tilbud og muligheder inden for beskæftigelse samt vigtigheden i,
at der er et stort behov for, at borgere i socialpsykiatrien har
mulighed for at komme ud på det ordinære arbejdsmarked. Jesper
fortalte, at de behov der var blevet drøftet ligger i tråd med den
socialstrategi udvalget har for området og Socialudvalgets ønske
om at være ambitiøse på borgernes vegne. Derefter takkede han
for deltagelsen og gode input.
Afslutningsvist efterlyste Benedicte Møllegaard en videre
drøftelse af medicinering blandt borgere med sindslidelser samt
de udfordringer der er forbundet med at trappe ud af et
medicinforbrug. Jesper Christensen foreslog at medicinforbrug
kunne vare et tema for et af de kommende møder i Dialogforum i
2015.
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