Svar på 10-dages forespørgsel fra Radikale Venstre om tilbud til
når tragedien rammer

Svarene på denne 10-dages forespørgsel er udarbejdet af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med input fra Magistratsafdelingerne for Børn og Unge samt Sundhed og Omsorg.

1) Radikale Venstre ønsker belyst hvilke tilbud vi har i Aarhus kommune til familier og mennesker, der rammes af en tragedie, hvor de
fx mister et barn, en forælder, en søster eller en bror.
På Aarhus Kommunes hjemmeside (https://www.aarhus.dk/borger/sundhedog-sygdom/sundhedstilbud/naar-du-har-det-svaert/sorg-og-selvhjaelpsgrupper/) findes et overblik over nogle af mulighederne hos forskellige organisationer i Aarhus. Tilbuddene er listet nedenfor:
Til voksne og ældre
• Kræftens Bekæmpelse i Aarhus - tilbyder forskellige samtalegrupper
for kræftramte, pårørende og efterladte
• Folkekirkesamvirket i Aarhus - tilbyder sorg- og livsmodsgrupper
for efterladte
• Ældre Sagen i Aarhus - tilbyder livsmodsgrupper for efterladte. Kræver ikke medlemskab
• Selvhjælp Aarhus - tilbyder forskellige selvhjælpsgrupper til pårørende og efterladte
• Klostergade Centret - tilbyder samtalegrupper for psykisk sårbare
borgere over 60 år
Til børn og unge
• Børn, unge & sorg - når forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde
• Selvhjælp Aarhus - sorggrupper for børn
• Børnetelefonen.dk - gratis og anonym rådgivning til børn og unge
• Kræftens Bekæmpelse i Aarhus - tilbyder samtalegrupper for børn
og unge
• Børns Vilkår - temaside om sorg.
Under svaret på spørgsmål 3 beskrives nærmere, hvilke tilbud der er for
børn og unge i sorg.
Ældre der mister ægtefælle
Sundhed og Omsorg tilbyder forebyggende hjemmebesøg hos ældre over
65 år, der mister deres ægtefælle.
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Det forebyggende hjemmebesøg er en samtale med en forebyggelseskonsulent. Samtalen handler om det, der er vigtigt for den ældre i forhold til livskvalitet og helbred. Sundhed og Omsorg bidrager med viden og fortæller om
muligheder, der kan støtte den ældre i at have en god hverdag, hvor den ældre fortsat kan gøre de ting, der er vigtige for den ældre. Sundhed og Omsorg tilbyder også gratis psykologsamtale via Center for Livskvalitet.
Se mere om disse tilbud her:
https://www.aarhus.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/hjaelp-i-hverdagen/forebyggende-hjemmebesoeg/
https://www.aarhus.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sundhedstilbud/naar-duhar-det-svaert/psykologsamtaler-til-aeldre/

2) Desuden ønsker Radikale Venstre belyst hvordan eventuelle indsatser koordineres med regionen samt hvilke huller, der evt. måtte
være opstået imellem indsatsen i sundhedsvæsenet og lokalt i kommunen.
Kommunen har mulighed for at orientere om indsatser i regionalt regi, ligesom regionen kan orientere borgere om kommunale tilbud. Kommunen kan
eksempelvis henvise til egen læge, som har mulighed for hjælp i form af psykologsamtaler.
Kommunen er ikke bekendt med, at der opleves huller i indsatsen mellem
sundhedsvæsenet og lokalt i kommunen.
3) Herudover ønsker Radikale Venstre belyst hvilke muligheder især
børn og unge i Aarhus har for at få terapi og indgå i en sorggruppe,
når der opstår et ønske herom? Vi ønsker et fokus på forebyggende
indsatser og på at få afdækket hvilke behov der er, som vi for øjeblikket ikke har ressourcer eller indsatser der tager hånd om i Aarhus kommune.
Se også svar på spørgsmål 1.
Børn og unge, der mister en far, mor eller en søskende, har brug for hjælp
og omsorg. De fagprofessionelle i barnet/den unges hverdag har en forpligtelse til at forholde sig til og søge at imødekomme barnet/den unges og familiens behov i den vanskelige situation. Mange dagtilbud og skoler i Aarhus
Kommune har lokale handleplaner for den konkrete indsats, som er mulig at
iværksætte for børn og unge i sorg.
Det er individuelt hvilken omsorg et barn/en ung har brug for, når krise og
sorg rammer i familien. Både barnet, men også en tilbagebleven forælder,
har brug for omsorg og samtaler om, hvordan omsorgen for barnet/den unge
bedst gribes an, når barnet/den unge er i dagtilbuddet eller skolen. Det er
derfor de fagprofessionelle, som er tæt på barnet og familiens hverdag, der
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har ansvaret for at vurdere, hvordan den enkelte situation skal gribes an.
Indsatsen for børn og unge i sorg skal ses i sammenhæng med det grundlæggende helhedsblik for børns generelle trivsel, som er i Børn og Unge.
Uanset årsagen til at et barn er i krise eller mistrives, er der en lang og bredt
funderet række af tiltag og indsatser, som børn omfattes af. Tiltag der spænder fra en skærpet opmærksomhed i hverdagen til sociale indsatser i MSB.
Børn og Unge har i henhold til gældende lovgivning ikke mulighed for at yde
psykologbehandling i form af samtaleterapi eller anden psykologbehandling
til børn og unge i krise og sorg. Det er barnets eller den unges egen læge,
som eventuelt kan henvise til psykologbehandling. I forliget om budget 2020
er besluttet, at børn og unge under 15 år kan få op til fem gratis psykologsamtaler. Der er tale om samtaler af rådgivende og vejledende karakter og
ikke om behandling, herunder samtaleterapi eller anden psykologbehandling.
Derudover kan unge mellem 15-27 år få op til fem gratis samtaler hos en
psykolog.
Hvis der sker noget voldsomt for en familie, som har et barn/en ung i et dagtilbud eller skole i Aarhus Kommune, herunder f.eks. tab af forældre og søskende under tragiske omstændigheder, kan medarbejdere med tilknytning
til barnet/den unge modtage psykologisk krisehjælp ved rekvirering af akut
krisehjælp. Krisehjælp til medarbejdere giver bl.a. også medarbejderen redskaber til at kunne møde barnet/den unge og familien i en krisesituation. Krisehjælpen udføres p.t. af Institut for Relationspsykologi efter rekvisition.
Særligt vedr. unge med kompliceret sorg
Børnecenteret i Sociale Forhold og Beskæftigelse tilbyder gruppeforløb til
børn og unge op til 15 år med kompliceret sorg i forbindelse med forælders
dødsfald.
Kompliceret sorg er sorg, der er længerevarende, intensiv og behandlingskrævende. Den forhindrer barnet eller den unge i at opretholde en almindelig
hverdag ikke bare i starten, men også på sigt. Hvis den komplicerede sorg
ikke behandles, er der risiko for, at børnene udvikler følelsesmæssige, kognitive, fysiske og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder, der kan påvirke barnets muligheder for at udvikle sig personligt, fagligt og socialt.
Der visiteres til tilbuddet fra Familiecentret i Sociale Forhold og Beskæftigelse og fra Børn, Unge og Sorg. Børnecentret screener de visiterede sager.
I tilfælde, hvor der er tale om kompliceret sorg tilbydes der gruppeforløb. I
nogle sager tilbydes der individuelle samtaler inden gruppeforløb på baggrund af behov. Der er i 2019 to gruppe-forløb i Børnecentret for børn med
kompliceret sorg. Medarbejdere i Børnecentret er af Børn, Unge og Sorg
blevet kompetenceudviklet til at arbejde specifikt med denne målgruppe
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ligesom gruppeforløbene er baseret på en behandlingsmanual fra Børn,
Unge og Sorg.
For børn der er i sorg uden at der er tale om kompliceret sorg, gælder den
normale visitationsvej.
Hvis ventetiden på et af de to årlige gruppeforløb er en udfordring, eller hvis
der er tale om andre problemstillinger end sorg, kan der efter aftale med barnets forældre indkaldes til et møde på barnets skole, hvor familiens netværk
inddrages. Her er formålet at drøfte, hvordan de voksne på tværs af barnets
netværk kan støtte op om barnet i sorgprocessen. Børnecentrets medarbejdere byder her ind med ekspertise i forhold til at klæde de øvrige professionelle og netværk på i forhold til sorg, og mødet skal derfor ikke forveksles
med et netværksmøde.
Det er Sociale Forhold og Beskæftigelses vurdering, at de børn og unge, der
har behov for støtte, er dækket ind af de nuværende tilbud i kommunalt regi
og de frivillige tilbud, der er på området.
4) Endeligt ønsker Radikale Venstre en vurdering af ressourcebehovet
i forhold til at sikre at langt bedre sikkerhedsnet, når behovet opstår.
Som beskrevet under spørgsmål 3, så det Sociale Forhold og Beskæftigelses vurdering, at de børn og unge, der har behov for støtte, er dækket ind af
de nuværende tilbud i kommunalt regi og de frivillige tilbud, der er på området. Derfor er der ikke foretaget en vurdering af eventuelt ressourcebehov.
Børn og Unge har endvidere oplyst, at de ikke har data for, hvor mange børn
og unge i Aarhus Kommune, der mister f.eks. en forælder eller en søskende
og kan derfor ikke vurdere et eventuelt ressourcebehov på et faktuelt grundlag.
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