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Med venlig hilsen  
Anette Schjøtt 
Sekretær 
 

 
Haderslev Kommune 
Sekretariat og Udvikling 
Gåskærgade 26 - 6100  Haderslev 
Direkte telefon: 74340004 
assc@haderslev.dk 
www.haderslev.dk  

 

 

Haderslev Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. 
Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du kontakte afsenderen af denne mail, som vil hjælpe dig videre. 
Du kan læse mere om dine rettigheder på https://www.haderslev.dk/databeskyttelse 

Fra: Maria Hurup Sigurdson  

Sendt: 14. august 2019 07:41 
Til: Sekretariat og Udvikling 

Cc: Lotte Nielsen 
Emne: Høring Handlekatalog 

 

Hermed høringssvar fra Verdande 
 
 
 
Konsekvenser ved lukning af Verdande  
 

- Veterankoordinatoren vil komme til at stå alene i forhold faglig og personlig sparring ift. at 
arbejde med traumatiserede/PTSD ramte. I dag bruger veterankoordinatoren ofte Verdande til 
faglig sparring i forhold til indsatsen men også til supervision i forhold til det at arbejde med 
PTSD ramte. 

 
- Ingen mulighed for deltagelse af PTSD fagperson ved REHAB møder 

 
- Haderslev kommune vil miste væsentlig faglighed ift. PTSD og måden hvorpå man skaber 

relevante indsatser for denne gruppe.  
 

- Verdande letter presset på socialpsykiatrien med deraf reduceret brug bostøtter og 
støttekontakt personer m.m.  
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- Verdande letter presset på Børn/familie ift. en styrkelse af forældrerollen af de kursister som 
deltager i forløbet. Med deraf færre dysfunktionelle og utilpassede voksne, unge og børn  

 
- Verdande letter presset på sundhedssystemet ift. reduceret henvendelser til privat 

praktiserende læger, sundhedscentre, udeblivelser fra undersøgelser og opperationer på 
sygehuse og mindre shopping i sundhedstilbuddene.  

 
- Selvom der p.t. kun er et ganske lille antal nytilkomne flygtninge er der på denne målgruppe 

oftest en ”lang leveringstid” på at problemer vokser sig store, da traumer mange gange først 
udvikler sig lang tid efter voldsomme oplevelser. Verdande får stadigvæk kursister visiteret fra 
Balkan og dette er 25 år siden at denne gruppe kom til Danmark.  

 
- Verdande er p.t. i gang med at lave ”øvebaner” med Kolding kommune, hvor der på sigt skabes 

mulighed for at sælge pladser ud af kommunen.  
 

- Verdande – Special viden  
Verdande har opbygget en helt særlig viden og færdigheder ift. målgruppen som Verdande 
deler med hele organisationen gennem åben vejledning ift. enkeltsager eller generelle 
problemstillinger. Verdande tager initiativ til kurser og efteruddannelser som sikre at vi som 
organisation, bredt har viden, fagsprog og metoder til at arbejde med traumatiserede 
mennesker.  
 
 

Hvis man ikke ønsker at bevare Verdande i sin nuværende form kan der peges på en retænkning af 
indsatsen overfor PTSD ramte. Se gerne vedhæftede  
Den kunne organiseres med en PTSD konsulent og tænkes sammen med Integrations og 
ModtageCentrets Jobvejen, hvor der er i forvejen er medarbejdere med relevante kompetencer samt 
en virksomhedsvendt indsats.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
Maria Hurup Sigurdson 
Afdelingsleder, Integrations- og ModtageCentret, Rehab og Ressourceforløb, Projekter og Styring 
 

 
Haderslev Kommune 
 
Østergade 48 - 6100  Haderslev 
Direkte telefon: 61128113 
mhsi@haderslev.dk 
www.haderslev.dk  

 

Haderslev Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. 
Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du kontakte afsenderen af denne mail, som vil hjælpe dig videre. 
Du kan læse mere om dine rettigheder på https://www.haderslev.dk/databeskyttelse 
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Korte fakta om indsatsen 

Verdande - et pædagogisk rehabiliteringscenter for traumatiserede mennesker, hvor vi arbejder ud fra 

visionen om at hjælpe traumatiserede mennesker fra isolation til fællesskaber. Det gøres ved at støtte 

kursisten i at udvikle viden og færdigheder til bedre, at kunne mestre et liv med PTSD eller PTSD lignende 

symptomer. 

Antal timer pr. uge   

 

Antal uger indsatsen varer for den enkelte deltager 

Antal timer pr. uge: Individuelle behov, 

men Verdande har åben 30 t/u. 

Antal uger pr. deltager: Ca. 26 uger 

Hvor mange deltager i indsatsen ad gangen? Antal deltagere: 15 +/-  

Efterværn når borgerne er kommet i job og 

uddannelse 

Er der løbende optag eller fælles start? (sæt kryds) Løbende optag: X Fælles start: 

 

Målgruppe 

Målgruppen er personer over 18 år, som har fået konstateret PTSD eller har PTSD lignende symptomer.  

Derudover er der ingen specifikke krav.  

Symptomer: 

- Sover lidt og dårligt om natten  

- Flashback 

- Angst  

- Depression  

- Mange smerter i kroppen  

- Hovedpine 

- Bliver hurtigt vred 

- Nedsat hukommelse  

- Koncentrationsproblemer  

- Nedsat sprogtilegnelse  

- Isolation  

Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD) kan ramme alle mennesker, som oplever voldsomme eller 

livstruende situationer. Det være sig flygtninge, indvandrere, erfarne soldater (veteraner) eller etniske 

danskere. Hele målgruppen er tænkt ind.  

 

Hvad er kriterierne for at blive udvalgt til deltagelse? 

Beskrivelse: 

Hvis man som borger er ramt af PTSD eller har PTSD lignende symptomer og har brug for viden og 

mestringsstrategier til at håndterer en hverdag bedre.  

I arbejdsmarkedsrettet regi ses dette oftest som langtidsledighed, manglende lyst/energi til deltagelse i 

samfundet og isolation. Dette indebærer at sagsbehandlerne ofte oplever at borgerne ikke møder op til 

jobsamtale. Det er næsten en umulig opgave at fremme beskæftigelse, hvis ikke der er en tæt 

tillidsrelation og borgeren ikke har erhvervet sig strategier til at agere i samfundet på trods. 

 

Formålet med indsatsen 

Hvad er formålet med indsatsen? 
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Overordnet set er målet for indsatsen at ”hjælpe traumatiserede mennesker fra isolation til 

fællesskaber”.  Fællesskaber som arbejdsmarkedet, familieliv, netværk og fritidsliv. Traumer skaber 

dysfunktionelle mennesker, familier og systemer omkring sig. Pårørende og fagpersoner som arbejder tæt 

på traumatiserede mennesker, er altid i risiko gruppen for at udvikle sekundær traumatisering.  

 

Der arbejdes med 3 overordnede målsætninger, som på sigt kan have indflydelse på andre(s) 

målsætninger: 

 

1. At kursisten opnår mulighed for at få varig og succesfuld tilknytning til arbejdsmarkedet, 

tilpasset personlige ønsker samt begrænsninger 
Ønsket om selvforsørgelse ligger dybt i alle mennesker og selvom traumatiske oplevelser kan skabe store 

negative følgevirkninger ligger ønsket om at kunne klare sig selv og tage ansvar for sin families liv stadig 

højt hos mennesker med PTSD. Pædagogisk rehabilitering handler om at hjælpe kursisten til at genvinde 

tillid til sig selv og sine omgivelser, for derigennem at frisætte ressourcer til at kunne varetage et arbejde, 

som passer til individuelle kompetencer og begrænsninger.  

 

2. At kursisten opnår et øget funktionsniveau i hverdagen som forebygger yderligere 

udvikling af PTSD eller PTSD lignende symptomer 
Det betyder i hverdagen, at hvis kursisten tilegner sig viden og mestringsstrategier ift. PTSD samt håbet om 

at livet kan forandre sig til det bedre, har dette altid en positiv indvirkning på alt fra: 

- Søvnproblemer 

- Angst  

- Smerter i kroppen 

- Hukommelsesproblemer  

- Koncentrationevnen  

- Indlæring  

- Depressiv adfærd 

- Evnen til at kunne rumme at være sammen med andre 

Et øget funktionsniveau vil altid være et stort skridt i retningen af en øget normalitet, hvor der kan 

frisættes energi til andet end at have fokus på de negative følger af traumatiske oplevelser.  

 

 

3. At pårørende oplever, at deres forældrer eller ægtefælle modtager den støtte og hjælp 

som er nødvendig for at opretholde den størst mulige grad af normalitet for, at 

forebygge social isolation og uhensigtsmæssige reaktionsmønstre i familien 

Et samfund som ikke tager PTSD problematikker alvorligt og sørger for at rette en ofte længerevarende 

psykosocial indsats mod traumatiserede mennesker og deres nærmeste pårørende, vil på sigt generere 

dysfunktionelle mennesker/familier/lokalsamfund som udvikler: 

- Nedsat integrationsevne og stigende grad af parallelsamfund.  

- Børn og unge med manglende nære rollemodeller ift. social kontakt, arbejdsidentitet og 

deltagelse i fritids- og foreningslivet.  

- Børn og unge som vokser op og udvikler en anderledes personlighedsstruktur. Disse børn og 

unge er overrepræsenteret statistisk ift. kriminalitet, banderelaterede problemstillinger og 

terror. 

- Ægtefæller og nære pårørende til traumeramte mennesker kan have svært ved at holde sig i 

beskæftigelse eller uddannelse, hvis ikke der er den nødvendige støtte og opbakning.  

- PTSD gør at det som forældre er vanskeligt at mobiliserer det overskud som skal til for at 

kunne udøve en acceptabel forældreevne, som forebygger anbringelser og 

støtteforanstaltninger ift. børn og unge.  
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Grundlæggende handler indsatsen om at hjælpe den PTSD ramte til at rumme sig selv, og på ny få tillid til 

at kunne håndtere en hverdag med de vanskeligheder som PTSD skaber. Dette medvirker at negative 

symptomer kommer til at fylde mindre, og dette frisætter ressourcer til at rette fokus på evt. 

beskæftigelse, familieliv og fritidsliv.  

 

Beskrivelse af indsatsen 

Aktivitet 1 

Beskrivelse: 

Strukturerede gruppebaserede undervisningsforløb med udgangspunkt i ”gruppe metoden”:  

- Reminiscensarbejde som tager udgangspunkt i at genfinde fortidens ressourcer gennem kreative 

aktiviteter og inddragelse af ”de mange intelligenser”.   

- Kropsarbejde med fokus på udvikling af kropsbevidsthed og afspænding.  

- Kreative aktiviteter som flytter fokus fra fysiske og psykiske problemer og sætter gang i kursistens 

foretagsomhed. 

- Ugentlige ”ud af huset” aktiviteter ift. virksomhedsbesøg, besøg på uddannelsesinstitutioner, 

lokale tilbud og naturoplevelser. 

- Psykoedukation – Tematiseret undervisning i PTSD problematikker, som giver muligheden for at 

tilegne sig viden og mestringsstrategier. 

Aktivitet 2 

Beskrivelse: 

Mentorforløb for særligt udsatte og traumatiserede mennesker som ikke umiddelbart er i stand til at indgå 

i gruppebasserede forløb.  

Målet for disse forløb vil som udgangspunkt handle om at bidrage med viden og mestringsstrategier til 

bedre at kunne håndtere en hverdag med traumer og dermed også at kunne deltage i 

arbejdsmarkedsrettede indsatser 

Aktivitet 3 

Beskrivelse: 

Dansk undervisning til gruppen af nydanskere.  

- PTSD påvirker hukommelses- og koncentrationsevnen i negativ retning og stiller særlige krav til 

sprogundervisning. Målet med den særlige tilrettelagte danskundervisning er at skabe en 

grundlæggende forudsætning for integration og deltagelse i det danske samfund, herunder 

beskæftigelse, samt opleve normalitet i hverdagen.   

Aktivitet 4 

Beskrivelse: 

Arbejdsmarkedsrettede samtaler og indsatser i samarbejde med sagsbehandlerne. Den enkeltes 

progression tydeliggøres overfor borgeren, og der aftales i fællesskab en ny målsætning ud fra den enkelte 

borgers ressourcer. 

 

 

 

Aktører / undervisere  

Aktørtype 1 og vedkommendes titel/rolle/opgave mv. 

Medarbejder/PTSD konsulent som står for visitering, undervisning, gennemførsel af pædagogiske 
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aktiviteter, vidensdele bredt i organisationen, deltage i rehabiliteringsmøder, supervision af 

samarbejdspartnere/medarbejdere i organisationen og sparringspartner på veteranindsatsen.  

Aktørtype 2 og vedkommendes titel/rolle/opgave mv. 

2 Mentorer – Beskæftigelsesfaglige og pædagoiske medarbejdere(findes på Jobvejen)  

Tovholder på borgerforløb, gennemførsel af beskæftigelsesrettede og pædagogiske aktiviteter, indgå i 

undervisningen af borgere, mentor opgaver ift. de særligt udsatte og traumatiserede PTSD ramte borgere.  

Aktørtype 3 og vedkommendes titel/rolle/opgave mv. 

1 Fleksjobber som hjælpeunderviser og andre forefaldende praktiske opgaver. 

Aktørtype 4 og vedkommendes titel/rolle/opgave mv.  

Dansk underviser(findes på Jobvejen/Sprogskolen) 

med særlig viden om og formidlingsevne til mennesker med PTSD og andre sårbare flygtninge grupper.  

Med opgave at støtte kursisten i at tilegne sig dansk sprog i skrift og tale.   

 

Samarbejde med virksomheder 

Forud for indsatsen 

Den virksomhedsrettede kontakt varetages at Virksomhedsservice under Jobcentret 

 
Under indsatsen 

Der undervises i det danske arbejdsmarked, de skrevne og uskrevne regler samt informeres om de 

forskellige brancher hvor der er gode jobmuligheder. Integrations- og ModtageCentrets job- og 

integrationsambassadører samt jobformidlere tilknyttets indsatsen 

 

 

Efter indsatsen 

Beskriv: 

Med tanke på at der er individuelle målsætninger, forventes det at borgerne har opnået redskaber til at 

kunne agere i samfundet. 

Ud fra kendskab til den enkelte borgers ressourcer, sættes der nye målsætninger og iværksættes relevante 

arbejdsmarkedsrettede indsatser.  

I samarbejde med sagsbehandlere, jobformidlere, ambassadører og Veteranindsatsen ydes der hjælp til 

jobsøgning og kontakt til virksomheder. 

 

Metode 

Hvilke erfaringer / metoder bygger indsatsen på? 

Når mennesker uanset etnicitet, uddannelse og køn oplever meget voldsomme begivenheder som krig, 

død, ulykker og andet, kan det bringe deres central nervesystem ud af balance (PTSD). I sådanne 

situationer reagerer levende systemer altid ved enten: 

1. Regiditet (Hyper arousal, stress, angstfyldte erindringer og frygt)  

2. Kaos (eksistiensielt opgivenhed, depression, bortvendthed og undgåelsesadfærd) 

Verdande arbejder med at genskabe sammenhænge(balance) i traumatiserede menneskers liv, gennem 

undervisning og pædagogiske aktiviteter som antropologen Aron Antonovsky beskriver som begribelighed, 

meningsfuldhed og håndterbarhed.   

Teorier og metoder bygger på SYNERGAIA´s (http://www.synergaia.vision) mere end 20 års udviklings 

arbejde med traumatiserede mennesker.  
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Forventet effekt 

Hvilke effekter forventer I, at ovennævnte indsats vil give? 

Vi arbejder med progression og målsætning ud fra en bæredygtig model som vi kalder ”Bæredygtig 

udvikling”. Denne metode handler om, forud for de enkelte forløb, at vedtage overordnede målsætninger 

som f.eks. ”At kursisten tilegner sig viden og mestringsstrategier ift. PTSD”.  

Herefter vil vi eksponere kursisten for evidens baseret pædagogiske aktiviteter samt tematiseret 

undervisning i PTSD. Dette set i et systemisk perspektiv vil skabe forandring hos den enkelte uden vi helt 

ved om det er at måle på borgerens fremmøde, selvforståelse, søvnproblemer, kropssmerter eller andet.  

Systematiske iagttagelser jounaliseres af personalet og danner grundlag for opfølgnings- og 

udviklingssamtaler samt beskrivelser af borgeren.    

Indsatsen sigter efter rehabilitering af mennesker med PTSD eller PTSD lignende symptomer ift. et øget 

funktionsniveau i hverdagen både socialt, fysisk og psykisk, rettet mod arbejdsmarkedet, familieliv og 

fritidsliv.  

 

 

Dermed kan effekten af forløbet heller ikke kun måles ud fra den enkelte borgers progression, men skal 

også ses i det nærmiljø, som borgeren færdes i eller kommer til at færdes i.   

 

For at der skal ske progression, handler det i bund og grund om opnåelse af: 

1. At forstå (PTSD).  

Handler om at få viden og forståelse om PTSD og hvorfor dette opstår, så det kan afmystificere og 

normalisere.  

2. Identificere/genkende.  

Handler om at kunne identificere og genkende traumers mange udtryk og fremtrædelsesformer i 

hverdagslivet.  

3. Mestre små situationer. Handler om at kunne: 

Lægge mærke til kroppen når traumer ”banker” på 

Orientere sig i tid – dvs. kunne genkende en positiv situation/kvalitet.  

Erkende og finde personer eller ting som vækker tillid  

At træne afspænding   

 

Observationer/erfaringer undervejs 

Cases: 

En familiesammenført kvinde sidst i 30’erne har gennemført et forløb i Verdande. Hun er pga. krig 

traumatiseret fra sit hjemland og en kompliceret sagsbehandling ift. opholdstilladelse i DK har bidraget med 

yderligere traumatiske oplevelser. Hun er mor til tre mindre børn. Da hun startede i Verdande var hendes 

tilværelse styret af en permanent angstfølelse, som gjorde hende indadvendt og handlingslammet. Hendes 

koncentrationsevne og hukommelse var meget begrænset. Gennem det pædagogiske forløb i Verdande har 

hun fået fokus på og viden om egne problemstillinger, så hun har været i stand til at udvikle 

mestringsstrategier, så hverdagens problemer kan tackles. Familien har været indraget; ved hjælp af leg, 

tegninger og livshistorier er tabuer blevet brudt og viden formidlet. Børnene er blevet set og mødt, og de 

har fået mulighed for at sætte ord på det, der er svært, når mor er traumatiseret. Det har gjort det legalt at 

tale om det, der er svært.  Efter 13 måneder er kvinden udvisiteret til VUC på SU, som hun supplerede med 

vikartimer indenfor rengøring. Efter VUC fortsatte hun med rengøringsjob, 30 timer om ugen. 
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En mand midt i 40’erne må efter fængsling og tortur på grund af politisk arbejde forlade sit hjemland. Hans 

kone og teenagebarn kommer efterfølgende. Han har en mellemlang videregående uddannelse, som dog 

ikke har kunnet give ham nogen direkte mulighed for arbejde. Efter 2½ år i Danmark er PTSD- symptomerne 

markante. Han sover dårligt, har smerter i hele kroppen og lider af mareridt. Han er fuldstændig uafklaret i 

forhold til sin egen situation og muligheder og har brug for støtte til afklaring af egne ressourcer. Verdande 

har givet ham stor forståelse for, hvad PTSD gør ved ham. Han sover bedre. Smerterne er aftaget. Han har 

overblik over sig selv og sine muligheder. I løbet af 1½ år i Verdande har han gennemført en længere 

praktik i et supermarked, bestået Prøve i Dansk 3 og taget truckcertifikat. Han har efterfølgende fået 

ordinært fuldtidsarbejde hos en fødevareproducent. Han har sagt om Verdande: ”Verdande hjælper mig til 

at finde mig selv”. 


