
   

    

Hvordan handler 
fagprofessionelle når deres bud 
på hjælp producerer mere 
udsathed?



        
  

 

      

      

   
  

De næste 35 minutter

Et bud på 

 hvordan fagprofessionelle handler når det , de først har tæ nkt som hjæ lp ser ud 
til at producere mere udsathed

 hvordan kan vi forstå det som paradokser og hvor stiller paradokserne de 
fagprofessionelle?
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Oplæggets afsæt

Tendenser på tværs af en lang række projekter:
Når manualbaseret praksis skubber unges deltagelse ud af praksisrummet
Når socialpsykiatriens rækkevidde (truckkørekort) skubber mennesker ud af 
hjælpen.
Når inklusionslovgivning skubber børn ud af skolen.
Når kategoriseringer skubber mennesker ud af stoffri behandling
Når kategoriseringer skubber mennesker ud i hjemløshed og som følge der af 
forværring af sociale problemer
Mødre i sårbare situationer
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Hvordan handler de fagprofessionelle når d  
unge takker nej

Forståelser tyknes 

Situationen 
forklares ved 

personegenskaber 
hos den unge –

årsagsforklaringer 

Forklaring af den 
unges adfærd 

gennem 
kategorisering af 

den unge 
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Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Forståelser tyknes: eksempel med den unge kvinde, drømme, håb og forventninger Kontekstualisering: forståelse af livsvilkårPersonegenskaber ved den unge: diagnoser, adfærdsmønstre over tid overfor fagprofessionelle, familiebaggrundKategorisering: bandemedlem, diagnoSEN, ung ml 18 og 30, ‘der skal være to’ kontekstualisering: strukturelle betingelserUng kvinde på rusmiddelcenteret – de forebygger afvisningen ved at lave afvigelserEksemplet med den unge som har et klart billede af, hvad han har brug for, for at blive stoffri …. Men systemet kan ikke tilbyde / imødekomme de ønsker han har … der er flere samtaler mellem den fagprofessionelle og den unge, hvor den fagprofessionelle forsøger at forklare den unge på flere forskellige måder, hvorfor tilbuddet er godt og det rigtige for ham (altså forsøger at overbevise ham) – den unge bakker og bliver væk fra behandlingen (finder ikke tilbuddet meningsfuldt eller relevant) – den fagprofessionelle reflekterer … hvad er det jeg ikke har formået at forklare den unge godt … og så ender det også med, jamen den unge har ikke erkendt sit behandlingsbehov Går videre til den sidste bobel med eksempel på Stefanie – forklaringen bliver at hun er paranoid skizofren …. Både systemet og kvinden  er sådan set enig om bekymringsgraden, men ikke om årsagen … systemet laver hele tiden årsagsforklaringer at det er den psykiske sygdom og det er kvinden ikke enig i … og så ender dem med at skalere hende med en ringe forældreevne, fordi hun ikke forstå, at hun faktisk er psykisk syg og det udgør en bekymring for barnet Frustrationen går på … at de fagprofessionelle stiller forskellige hjælpetilbud / indsatser op, som hun ikke profiterer af, som systemet havde tænkt … og det gør jo sådan set at bekymringen omkring hendes forældreevne ikke reduceres … og det er jo så fordi hun er psykisk syg. 



        
  

 

      

      

   
  

Hvad gør det ved de fagprofessionelle når 
de unge takker nej

Forståelser tyknes
Situationen 

forklares ved 
personegenskaber 

hos den unge

Forklaring af den 
unges adfærd 

gennem 
kategorisering af 

den unge
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Træthed Utilstræk -
kelighed

Frustra -
tion

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Træthed: man kan godt blive træt over tid når afvisningen fortsætter trods tykning eller rationalisering?Personegenskaber: jeg oplever mig utilstrækkelig, er det noget personligt hos mig der gør at der ikke er kontakt – måske ikke noget personligt hos mig … måske nærmere der er noget jeg ikke lykkes i eller jeg er ikke dygtig nok eller jeg sagde eller gjorde noget forkert  … altså så det bliver mig pilen peger på og ikke noget omkring de vilkår og muligheder jeg fagligt har … måske en mere indadrettet utilstrækkelighedKategorisering af den unge: frustration, bliver selv målt på kategorier, hvad andet er der at gøre



        
  

 

      

      

   
  

Her tegner forskellige paradokser sig

Penduleren mellem  Rolle | Person 

Hjælpsomme koblingsmuligheder i små tidslommer | Levet liv kompleks tid

Pendulerer mellem  Frustration | Tykkere forståelser

27. oktober 2022Hvordan handler fagprofessionelle når deres bud på 
hjælp producerer mere udsathed? 6



        
  

 

      

      

   
  

Fremmedgørelse og resonans

Fortællingen 
tyknes

Situationen 
forklares ved 

personegenskaber 
hos den unge

Kategorisering af 
den unge
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Træt-
hed

Utilstræk -
kelighed

Frustra -
tion

Frem
m

edgørelse

R
es

on
an

s Kontinuum

Jf. Harbo, 2023 

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Handlen producerer fremmedgørelse over for hjælpen over for den unge over for sig selv Ift. de unge øges udsatheden og de skubbes ud i miljøer som også understøtter fremmedgørelsenIft. de fagprofessionelle forsvinder formålet og herved skabes fremmedgørelsenDe strukturelle betingelser spiller en særlig rolle ift. at medvirke til at producere fremmedgørelsenOg for at skabe meningsfulde koblingsmuligheder og øge hjælp til hjælpsomme koblingsmuligheder er resonans en vej at gå … refleksionen producerer muligheder for at resonans kan opstå … De unge kalder på personen / mennesket i fagpersonen … og fagpersonen finder mennesket / personen frem i de menneskelige grundværdier … de nuancere åbne nysgerrig sensitive måder at være til stede i mødet på …. 



        
  

 

      

      

   
  

Pointer for faget

Afvisninger som fast tema i arbejdet med mennesker i udsathed.

Grundlæggende arbejde med nysgerrighed åbenhed og nærvær –en 
opmærksomhed på mulighed for at skabe resonansoaser.
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