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Til medlemmerne i Region Hovedstadens Forretningsudvalg,
Vedr. budgetforslaget om nedlæggelse af Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning.
I lighed med andre faglige organisationer, stiller vi os i Socialpædagogernes Landsforbund undrende overfor
spareforslag til budget 2018, som omhandler lukning af klinikken som selvstændig enhed.
I et overordnet perspektiv vil vi fremhæve en række konsekvenser af spareforslag, som vi vurderer det;
Den ekspertviden, der er akkumuleret i klinikken, vil blive spredt og gå tabt i forbindelse med nedlæggelsen af
klinikken.
Tværfagligt samarbejde og forskning vil være vanskelig at videreudvikle.
Dels pga. den besparelse/nednormering som vil ramme i de forskellige faggrupper. Dels fordi klinikfællesskabet
ophører og de enkelte fagpersoner fremover vil skulle henføres til hver sit afsnit.
Den daglige, faglige sparring vil blive besværliggjort.
Klinikken sikrer i dag den holistiske tilgang i et behandlingssystem, hvor både det psykiske og det sociale perspektiv
dermed inddrages i behandlingen. Dette sikrer, at der bliver taget hånd om barnet/ den unge og familien både før,
under og efter behandlingen.
Den viden klinikken indeholder omkring behandling og indsatser i forbindelse med indlæggelse, er en del af
fundamentet for et behandlingsforløb, hvor man har det hele menneske i centrum.
Konkrete konsekvenser, hvis spareforslaget indebærer besparelser i pædagog gruppen;
Såfremt det påtænkes at spare en del af pædagogtimerne på Rigshospitalet, vil det få direkte konsekvenser for de
børn og unge, som er allermest udsatte og præget af deres sygdom. Det drejer sig særligt om kronisk syge,
traumatiserede, isolerede og langtidsindlagte børn og unge. Pædagogerne arbejder i dag i et tæt tværfagligt
samarbejde med hospitalets øvrige personale, særligt sygeplejersker og læger på de enkelte afdelinger, således at
det pædagogiske tilbud tænkes direkte ind i og tilpasses barnets eller den unges behandlingsplan. Pædagogerne har
fokus både på barnets, den unges og familiens psykiske‐, udviklingsmæssige‐ og sociale situation.
Den pædagogiske kerneydelse på Rigshospitalet kan ikke erstattes af barnets eller den unges normale dagtilbud/
fritidstilbud. Ofte er barnet / den unge indlagt gentagne gange og over længere tid, og har derfor ikke mulighed for
at benytte dagtilbud/ fritidstilbud i eget nærmiljø. I forbindelse med gentagne og eller længerevarende ophold på
hospital, hvor børn/ unge er sat uden for det normale børne‐ og ungdomsliv, er det særligt vigtigt at understøtte det
raske hos børn/ unge med alvorlig sygdom, således at barnet eller den unge kan opretholde dets udviklingstrin.
Pædagogerne er således med til at sikre, at indlagte børn og unge ikke får psykosociale vanskeligheder, men
tværtimod kan fungere godt og alderssvarende, når de vender tilbage til deres normale børne‐ ungeliv efter
sygdommen.
Rådgivning af‐ og støtte til forældre til alvorligt syge børn har stor betydning for, hvordan barnet mestrer
indlæggelsen. Hospitalspædagogens indsats bidrager til at de andre faggrupper på hospitalet hurtigere kan etablere
en god kontakt og et godt samarbejde med barnet/ familien.
Leg og relationer er en vigtig del af børn og unges udvikling og børn og unge med en alvorlig eller længerevarende
sygdom har behov for støtte i den udvikling. Pædagogernes indsats på Rigshospitalet muliggør, at barnet/ den unge
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– trods isolation fra raske jævnaldrende ‐ lærer sociale kompetencer ved at sætte det i relevante
gruppesammenhænge og stille gruppeopgaver, som netop det enkelte barn/unge kan magte. Pædagogerne støtter
forældre i kontakten til – og stimulering af – deres syge og derfor ofte kontaktsvage børn.
Hvis den socialpædagogiske indsats ikke er til stede, vil der ikke være andre faggrupper, som kan overtage den
støtteforanstaltning de udgør overfor hele familien. Det gælder, som beskrevet, både børn og unge med en sygdom,
forældre, søskende og andre pårørende.
Vi betragter det pædagogiske arbejde som et betydningsfuldt bidrag i et holistisk behandlingsforløb – og et godt
understøttende arbejde til den egentlige behandling. Hvis socialpædagoger ikke længere skal udføre det arbejde, vil
det betyde at andre faggrupper vil skulle overtage arbejdet.
Dette forekommer uhensigtsmæssigt i forhold til fagfaglige kompetencer.
Vores bekymring for denne besparelse er derfor, at barnets/ den unges trivsel og udvikling ikke bliver sikret, hvilket
kan have store konsekvenser på kort og længere sigt.
Derudover har vi en bekymring, og stor frustration over, at de enkelte faggrupper i klinikken nu bliver spillet ud imod
hinanden i dette budgetforløb.
Faggrupper som traditionelt arbejder sammen og står stærk i en tværfaglig indsats bliver nu ”hinandens fjender” i
kampen om at argumentere besparelsen over på andre faggrupper.
Dette er ingen tjent med og vi efterlyser derfor en helt præcis udmelding på hvordan besparelsen tænkes udmøntet.
En besparelse som vi i udgangspunktet er helt uenig i og derfor opfordre til bliver taget ud af budgetforhandlingen.
I dette forløb har Socialpædagogernes Landsforbund og Dansk Socialrådgiverforening haft tæt dialog – og vi
anmoder nu i fællesskab om møde med jer politikere, hvor vi kan tage en dybere drøftelse af konsekvenserne af en
eventuel lukning af klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning.
Med venlig hilsen
Lars Petersen
Kredsformand
Socialpædagogerne Storkøbenhavn
Mobiltelefon 22 17 97 06

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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