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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 23. oktober 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 38 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Marie Bjerre (V). 

Spørgsmål nr. 38: 

”Med henvisning til Fagbladet FOAs artikel ”Vold ødelægger livet for ansatte på bo- og 

Væresteder” bragt på www.fagbladetfoa.dk den 21. oktober 2020, der viser, at 146 
medarbejdere på bo- og væresteder i årene 2013-2019 har fået anerkendt PTSD som 

arbejdsskade, og hvor ministeren bl.a. udtaler, at ”vi bliver nødt til at passe bedre på 

dem, der passer på de allermest udsatte og sårbare. Det er et kæmpestort problem, 

hvis det er med livet som indsats, at man skal passe på nogle af de mest udsatte og 

sårbare” hvilke tiltag vil ministeren da tage for at minimere risikoen for vold på bo- og 

væresteder og dermed også mindske risikoen for, at medarbejderne udvikler arbejds-

relateret PTSD, og mener ministeren i den forbindelse, at det er nødvendigt at priori-

tere og finde ekstra midler til området, hvis risikoen for vold skal mindskes?” 

Svar: 

De personer, der går på arbejde hver dag for at hjælpe samfundets svage, eksempelvis 

mennesker som har en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug, skal selvfølgelig kunne 

føle sig trygge på deres arbejde. Derfor mener jeg, som det også er citeret i artiklen fra 

Fagbladet FOA, at vi skal passe bedre på dem, der passer på de allermest udsatte og 

sårbare. 

I regeringens oplæg til udmøntningen af reserven til foranstaltninger på social-, sund-

heds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024 foreslår vi derfor at prioritere midler til 

at videreføre Socialstyrelsens indsatsteam, som implementerer de nationale retnings-

linjer til forebyggelse af vold på botilbud og boformer for hjemløse.  

Regeringen har desuden igangsat en evaluering af de 150 særlige pladser i psykiatrien. 

De særlige pladser er målrettet en særligt udsat gruppe af borgere med svære psykiske 

lidelser og særlige sociale problemer, som vurderes at være eller i risiko for at blive til 

fare for andre. Med evalueringen bliver vi klogere på, om formålene med pladserne 

bliver opfyldt, og dermed også på, om de særlige pladser bidrager til at forebygge vold 

mod medarbejdere, som hjælper borgere, der er i risiko for at have en udadreagerende 

adfærd.  

Vi er desuden nødt til at sikre, at de medarbejdere, som arbejder med denne gruppe af 

mennesker, har de rette kompetencer, og at der er den fornødne kvalitet på landets 

botilbud. Derfor vil regeringen med den kommende 10-års plan for psykiatrien samt i 

Evalueringen af det specialiserede socialområde se på, hvordan vi kan få styrket kvali-

teten i bl.a.  socialpsykiatrien.  

Sagsnr. 

2020 - 10366 

 

Doknr. 

332774 

 

Dato 

17-11-2020 

Social- og Indenrigsudvalget 2020-21
SOU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 38 

Offentligt



 

 2 

Denne dagsorden blev også adresseret i satspuljeaftalen for 2019, hvor der er igangsat 

et initiativ, som skal løfte kvaliteten i socialpsykiatrien blandt andet med et indsatska-

talog om god kvalitet på botilbud.  

Hvis vi skal nedbringe antallet af voldsomme episoder mod medarbejdere, er der des-

uden behov for en mere sammenhængende hjælp til den meget udsatte gruppe af 

mennesker, som har en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug, de såkaldt ”dobbeltbe-
lastede”. Regeringen er i gang med at se på en model for en ændret ansvarsfordeling 

for behandlingen af mennesker med dobbeltbelastning, så vi sikrer, at de ikke bliver 

hængende i svingdøren mellem den kommunale misbrugsbehandling og den regionale 

psykiatri, som kan forværre problemerne og føre til vold mod de mennesker, som er 

ansat til at hjælpe dem.  

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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