Nyhedsbrev

November 2014.

Kære alle sammen.

Som I ved var SBH inviteret til møde med socialminister Manu Sareen d. 23. november 2014.
Fra SBH deltog Sus Rask, Søren Romar og undertegnede.
Den direkte anledning til mødet var Saxenhøjbegivenheden, den tendens til stigning vi ser i
grove voldsepisoder, og dermed den bekymring for vores arbejdsmiljø, begivenhederne nødvendigvis må medføre.
I forlængelse af det ville vi tale om de forventninger, der er til hvilke, især psykiatriske, lidelser, vi skal håndtere, og endelig sammenhæng mellem især boformer og regionspsykiatri.
Ministeren var lyttende og deltagende i dialogen.
Vi oplevede bestemt forståelse, og også forståelse for nødvendigheden af at borgeren skal
kunne henvende sig selv, og at det er nødvendigt at lederen skal kunne beslutte optagelse,
især i et arbejdsmiljøperspektiv.
Vi oplyste også, at der kan være en tendens til, at boformerne kritiseres for lange ophold. Vi
oplyste, at det ikke er os, der står i vejen for hverken kontakt eller samarbejde med kommunerne, og at vi har en norm, der siger, at vi hurtigst muligt skriver til en handle- og betalingskommune om en borgers ophold. På den baggrund vil vi eget gerne have mere samarbejde
med kommunerne, oplyste vi.
Det lyttede ministeren også meget til.
En minister lover selvfølgelig ikke noget, men vi oplevede at blive hørt, og Søren Romar tilbød
besøg på Lindevangen-Lærkehøj, et tilbud ministeren tog imod. Han var især interesseret i at
komme en weekend.
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Efterfølgende havde vi møde med Rådet for socialt udsatte og SAND om den opmærksomhed
både de og vi har på selvmøderprincippet, og vi aftalte at rette henvendelse til de rigtige politikere og gøre opmærksom på de forskellige perspektiver i den sag.
Ud over det deltager SBH i både følge- og arbejdsgrupper i forhold til 2020-målene og hjemløshedsstrategi, og senest er vi inviteret til konkret møde om hvordan boformernes rolle kan
være i udrulning af kommende hjemløshedsstrategi.
Jo, der er nok at gøre for raske kvind-og karlfolk!

Med venlig hilsen
Jakob May
Formand
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