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 Eva, Annika, Tina och Cecilia var där. 
 

Vi träffade 
Carsten som arbetar som föreståndare på ett institution för barn med multihandikapp. Är även 
socialpedagog och har tidigare varit ordförande för PS föreningen.  
 
Grete som tidigare arbetat som sjuksköterska.  Greta har erfarenhet från att ha arbetat inom 
psykiatrin samt med barn med omsorgssvikt. Hon har också arbetat som socialrådgivare med 
erfarenhet av familjebehandling. Grete är ordförande i PS föreningen och Carsten är f d ordförande.  
 
Föreningen startade i Köpenhamn för ca 17 år sedan av socionomer. Ändringar i lagstiftningen gjorde 
att socialsekreteraren uppmärksammade behovet av att stötta föräldern. 
 
SP fungerar som egna företagare och tecknar avtal med kommunerna runt om i Danmark. 
Kommunen har en lista på personer som kan vara lämpliga som SP. Listan täcker hela landet och 
består av ca 100 personer. Listan förändras fortlöpande. De flesta som försvinner från listan gör det i 
samband med att de går i pension. För övrigt ökar medlemsantalet. De flesta som är PS har egna 
företag som dom kan kombinera med ett annat arbete.  
 
Föräldern kontaktar/ väljer själv vem man skulle vilja ha som SP. Det finns en kort, skriftlig 
presentation kring varje SP. Socialsekreteraren tar också kontakt med den som väljs till SP och ett 
kontrakt upprättas tillsammans med den kommun som avses. 
Kontraktet omförhandlas en gång per år utifrån aktuellt behov. Uppdragets omfattning - kontrakt 
skrivs där timmar och lön anges. 4-5 timmar per månad är en vanligt förekommande  omfattning av 
ett uppdrag.  700 kr per timme - 2 500 kr /månad per uppdrag  (4-5 timmar) 
 
SP:s roll är bland annat att sitta tyst under samtalet men samtalar efteråt med föräldern. Paus kan 
tas. Man förbereder sig tillsammans inför de olika möten som man ska vara med på. SP varken kan 
eller ska vara ett ombud för föräldern. Det är väldigt viktigt att möta föräldern på den energinivån 
där föräldern befinner sig. Inte ta parti. Inte skapa allians på den information som föräldern lämnar. 
SP förklarar för föräldern hur systemet/ lagstiftningen fungerar och är tydliga med att förmedla att 
man inte kan hjälpa till att få hem barnet – inte skapa orimliga förväntningar.   
 
Blir det för komplicerat hänvisas föräldern till ombud/ juridiskt ombud. SP ska vägleda, samtala och 
härbärgera känslorna runt omkring det som väcks i processen. SP kommer inte med råd utan visar på 
olika alternativ för att gå vidare  och har ett helikopterperspektiv. Insikt  - självkännedom krävs av PS. 
PS ska fungera som en rollmodell för föräldern. 
 
SP har tystnadsplikt gentemot socialtjänsten. 
 
Kontakten avslutas när barnet blir 18 år och kan således pågå under 19 år som längst.  
 
Hur ser då socialtjänsten på er roll? De flesta blir lättade och tycker att det är bra då  
processen ofta förs framåt. Det krävs att socialsekreteraren har kunskap om lagstiftningen. 
 
17 procent tackar ja till erbjudandet om PS.  Oklart hur många som blir erbjudna 
 
Träffas oftast hemma hos föräldern men det händer också att man ses på ngn offentlig plats.  



 

Professionell stötteperson - PS 
 
Det krävs en grundutbildning på 3 år eller likvärdigt. 
Erfarenhet kring barns utvecklings och lagstiftningen som råder krävs också. 
Ansökan görs av den som har intresse av det och därefter tar PS föreningen beslut om personen ska 
godkännas för uppdraget. Det finns etiska regler - uteslutning kan förekomma i vissa fall.  
Att tillhöra föreningen borgar för en viss kvalité.  
 
Föreningen utbildar också andra som fungerar som SP. 
Föreningen träffas också en gång per år för fortbildning.  
 
Ideell förening. Får inget betalt. Arbetar med lobbyverksamhet för att påverka politiken. 
Är du inte medlem i PS föreningen tar Du inte del av föreningens utbud. Föreningen utgör en 
plattform för kvalité.  
 
 
SP föreningen består av en styrelse med 6 ledamöter och 2 ersättare. 
Man håller i temadagar och har nätverksgrupper med erfarenhetsutbyte mellan PS personer.  
Vilket också blir ytterligare en plattform för arbetet. 
Man medverkar vid Folkemöte  - typ  Almedalen. 
Ger ut ett nyhetsbrev 
Har en FB grupp 
Jourtelefon för rådgivning för socialtjänsten Medverkar då och då i socionom utbildningen samt vid 
socionomdagarna. 
 
Anmälningsplikten är utvidgad för PS.  
 
Övrigt 
 
FBU .dk 
landsföreningen för föräldrar  
Telefonrådgivning och vissa social aktiviteter förekommer. 
Kurs en gång per år. 
 
 
Vilka problem upplever Ni? Personliga problem med enskilda handläggare samt politiska beslut. 
När kontraktet är skrivet upphör kontakten med handläggaren. 
Vissa kommuner kräver ngn form av åter rapportering. 
 
Inget systematiserat sätt att vara på PS tysta och samlade kunskap. 
Mkt handlar om att arbeta in sig som PS och bli känd. 
 
18-23 år fortsatt stöd för den unge som varit placerad! 
 
 
 
 
 
 


