Studiebesök på Föräldrastötten i Köpenhamn 2017-09-04
Deltagare: Barbro, Eva, Tina, Cecilia, Marie, Carina och Anne.
Varför denna institution? 2001 kom det in i den danska Servicelagen att en stödperson ska
utses till föräldern när barn placeras. En rättighet som utredaren ska informera om.
En egen enhet, en plats att träffa andra, en person utanför myndigheten. Man kan välja om
man vill ha en person från kommunen eller en fristående. På föräldrastötten hålls
nätverksskapande aktiviteter och upplysande aktiviteter. Om rättigheter, om vad som utreds
och prövas i vården.
Broschyrer om föräldrastötten och vad en förälder vill att socialsekreteraren ska veta, fråga
om.
Stöd från det att en utredning visar att en placering kan komma i fråga tills dess att
förälderns själv vill avsluta, som längst tills barnet är 19 år?
Kriterier att man är folkbokförd i kommunen, att föräldern har vårdnaden och att barnet ska
placeras.
Föräldrestötten en del av kommunens verksamhet. Ingår psykologer, barnahus, åtta
institutioner totalt. Ligger inte i lokaler tillsammans med annan verksamhet.
PS-personer, professionella stödpersoner. Hjälper till att vägleda så att föräldern får en bra
stödperson, som inte är negativt inställd till kommunen så att förälderns missgynnas. En
förening, en vän etc. CV begärs in och referens. Guide finns för uppdraget. Honorar,
ersättning för uppdraget.
Socialsekreteraren kan inte styra eller påverka samarbetet mellan föräldern och
stödpersonen. Gå med till möten, läsa akter, förstå sin socialsekreterare.
52 har hittat en egen stödperson och 90 har de hjälpt att få en stödperson sedan år 2001?
De verkar för att beslutet om föräldrastödet ska ligga på myndighetsutövningen inne på
kontoret, inte på Föräldrastötten. Idag är det föreståndaren som beslutar. Alla besluten och
urvalet är nu hos Föräldrastötten.
Genomsnittet idag är att man kan få stöd fyra timmar i månaden. Om mer behövs måste
föräldern ansöka om det och få ett beslut. Gruppaktiviteterna i grupp är utöver den tiden.
Samma som i Sverige när det gäller tvång eller frivillig placering. En del samtycker fast att de
inte vill. Frivilligt tvång.
Sex anställda. 3,3 miljoner i budget för Köpenhamn. Stort tryck. Beställare och utförare.
Planer på att skapa grupper för stödpersoner för att utbyta information.

857 föräldrar som kan behöva hjälp? Hur mycket kan man utöka en verksamhet?
Mammorna har mer långvariga kontakter än papporna, som är mer aktiva i konkreta frågor.
Vad är mina rättigheter? Det skulle behövas en manlig stödperson på Föräldrastötten, men
av de som sökt tjänsterna har kvinnorna varit mest meriterade. Kvinnorna blir oftare ledsna
och vänder skulden inåt vid ett omhändertagande av barnen. Männen vill oftare agera.
Samtalen förs både på Föräldrastötten, i hemmen och t.ex. på psykiatrisk avdelning.
"Tätt på familjen" ett arbete med att lära sig mer från kommunens sida om hur man ska
förbättra samarbetet med familjerna. Tre familjer ställer upp med input. En hel dag om detta
19 september. Intervjuer på scen. 300 medarbetare som ska ta del av det.
Samarbete med brukarföreningar? Ja, finns FBR, föräldrar till omhändertagna barn. Deras
nyhetsbrev kommer till Föräldrastötten, men inga möten hålls. Föräldrastötten vill ta del av
deras kunskaper och kunna vägleda till civilsamhället. Om man kommer in tidigt i processen
är det lättare att hjälpa och lindra. Har funderingar på att kunna ge anonym rådgivning. En
del föräldrar har ett fungerande samarbete med socialtjänsten från början och när det sedan
inte fungerar hör de av sig till Föräldrastötten.
Föräldrastöttens roll är att hjälpa föräldern mår så bra som möjligt under tiden barnet är
placerat. De hjälper föräldern att få svar på sina frågor om t.ex. vad som måste ske för att
barnet ska kunna flytta hem.

