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Denne bog består af en indledning og 14 kapitler med hvert sit tema, der behandler for-
skellige dilemmaer og arbejdsmiljøproblemer i handicaphjælperarbejdet. Det er en god 
idé at læse indledningen først. Kapitlerne kan læses i rækkefølge, eller du kan plukke ud 
fra de kapiteloverskrifter som vækker størst interesse.
 
Bag kapitlerne ligger flere hundrede siders båndudskrifter og analyser af diskussioner 
mellem hjælpere. Her i bogen opsummerer vi hjælpernes erfaringer og de dilemmaer 
de møder. Vi genfortæller også eksempler på, hvordan det nogle gange lykkes hjælpere 
at forbedre arbejdsforholdene. Når du møder navngivne hjælpere i teksten, såsom Julia, 
Gudrun, Henrik, Alex osv., så er det opdigtede navne på virkelige hjælpere. Der er også 
andre detaljer end navnene der er ændret, for at anonymisere hjælperne. Brugere optræder 
aldrig med navn, vi ved heller ikke hvem de omtalte brugere er. 

Ind imellem i teksten er der bokse med citater fra samtalerne som illustrerer dilemmaer 
eller pointer. Disse bokse hedder HJÆLPERNE SIGER.
 
Hjælpernes diskussioner rejser nogle spørgsmål, som vi prøver at svare på. Disse svar er 
indsat i form af OPLYSNINGSBOKSE. Oplysningsboksene indeholder både fakta og vores 
vurderinger.

Ind i mellem er der bokse med grundlæggende spørgsmål det er VÆRD AT OVERVEJE. 
Disse spørgsmål egner sig til at drøfte kolleger imellem, eller i netværk mellem handicap-
hjælpere i fagforeningen, eller hjælperne sammen med brugeren og/eller servicefirmaet.

Bogen er skrevet om og til handicaphjælpere. Men den kan læses af alle med interesse 
for omsorgsarbejde, handicapomsorg og offentlig service. Socialforvaltere, brugere, fag-
foreningsrepræsentanter, handicaporganisationsrepræsentanter, politikere – kan her få et 
grundigt indblik i en del af dansk omsorgssektor, som hidtil har levet sit eget liv udenfor 
offentlighedens søgelys. Problemstillingerne har relevans for hele social- og sundheds-
sektoren, fordi denne sektor forandrer sig i retning af individuel hjælp og privatisering. 

Læsevejledning
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1.1. Handicaphjælperarbejdets historie.
Brugerstyret hjælp er i dag den mest almindelige form for offentlig hjælp til personer 

med svært nedsat fysisk funktionsevne (handicappede). Også flere og flere personer med 

nedsat mental eller psykisk funktionsevne får bevilget brugerstyret hjælp. Det betyder at 

flere og flere personer ansættes som handicaphjælpere under brugerens ledelse. Af dem 

er der mange der har brugeren både som arbejdsgiver og som daglig arbejdsleder. Andre 

har et privat servicefirma eller kommunen som arbejdsgiver, men alligevel brugeren som 

arbejdsleder. Brugeren er hjælpernes chef, hvad enten hun/han både er arbejdsgiver og 

arbejdsleder, eller kun arbejdsleder.

Brugerstyret handicapomsorg startede i 1970’erne. Det var et ”ungdomsoprør” blandt de 

fysisk handicappede der startede det. De unge med handicap ville ikke længere bo på in-

stitution og de ville heller ikke have kommunal hjemmehjælp. I stedet for ville de bo for 

sig selv, have personlige hjælpere og styre deres eget liv og deres egne hjælpere. Sådan er 

det blevet. Brugerstyret hjælp har fået stor politisk opbakning. De fleste handicaphjælpere 

er privatansatte, i stedet for ansat af det offentlige, selv om det offentlige betaler. Han-

dicaphjælpere har derfor ingen kollektiv overenskomst og er i mindre grad beskyttet af 

Arbejdsmiljøloven end de offentligt ansatte omsorgsarbejdere.

1.2. Omsorgsarbejdets nye karakter.
”En hjælper skal være brugerens arme og ben”, lød en udbredt definition af arbejdet som 

personlig hjælper. Definitionen udsprang fra den handicappolitiske bevægelse som rej-

ste sig i USA og Europa i 1960-70’erne. Unge fysisk handicappede protesterede mod de 

sundhedsfaglige professioners magt, til at definere hvilken hjælp, de havde brug for. Den 

nye måde, at definere forholdet mellem den handicappede og de sundhedsprofessionelle 

på, vendte magten på hovedet. I stedet for at være klienter der modtog hjælp, defineret af 

professionelle, ville de unge handicappede være brugere der styrede hjælpen. Som kom-

pensation for deres manglede evne til at styre deres egne lemmer, ønskede de handicap-

pede ret til at styre deres hjælperens arme og ben. Synspunktet fik politisk gennemslag 

som ideologi og praksis. 

At lade sin krop og sin person, styre af en anden, med det formål at yde personlige tjene-

ster/hjælp/omsorg, giver nogle meget specielle arbejdsvilkår. Det er en usund arbejdsfor-

skrift, hvis man tager den bogstaveligt, fordi den gør et menneske (hjælperen) til genstand 

for et andet menneskes personlige vilje (brugerens); den ene (brugeren) får personlig magt 

over den anden (hjælperen). Hjælperne bliver umyndiggjorte af at arbejde som brugerens 

arme og ben.

1 Indledning
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I de brugerstyrede ordninger har brugerne fået en magt på basis af, at de er funktions-

hæmmede. De har både en instrumentel magt: ledelsesretten, dvs. de kan ansætte, afske-

dige og bestemme hvordan hjælperne skal arbejde, og en psykosocial magt: de bliver anset 

som den svage part, som personer der skal tages særlige hensyn til. Den magt brugere får, 

i kraft af deres handicap, har karakter af en offermagt. 

Offermagt kræver en nærmere forklaring. Brugere er anerkendt som svagtstillede med-

borgere på grund af deres funktionshæmning. Det ligger i vores sociallovgivning, at sam-

fundet skal kompensere funktionshæmmede borgere for deres svagere position i sam-

fundslivet. Alle borgere, også funktionshæmmede, skal desuden have myndighed over og 

i deres eget liv. Det er en del af begrundelsen for at brugerindflydelse, selvbestemmelse 

og individuelle hjælpetilbud vinder frem på alle områder i social- og sundhedssektoren. 

Men der er forskel på selvbestemmelse, og på at bestemme over andre. I hjælperordningen 

bliver brugeren kompenseret for sin funktionshæmning ved at få myndighed over andres 

arbejdsliv. Brugernes svagere samfundsposition bliver udlignet ved, at de får uafgrænset 

myndighed i forhold til hjælpernes arbejdsliv, både med hensyn til hvad hjælperne skal 

gøre, og hvordan de skal gøre det. Brugerne får en ledelsesret, en ret til at lede og fordele 

hjælpernes arbejde efter deres personlige præmisser, de kan styre arbejdet, som om hjæl-

perne var deres arme og ben. Denne vidtstrakte ledelsesret kalder vi den instrumentelle 

offermagt. Den bygger på kompensationsprincippet.

Chefpositionen (arbejdsgiver- og/eller arbejdslederpositionen) er den overordnede magt-

position i arbejdsforholdet. Men på trods af at brugeren har fået denne magtposition, 

så opfatter mange andre stadigvæk brugere, som svagtstillede i forhold til hjælpere. Et 

synligt handicap leder tit til en opfattelse af, at brugere er svage medborgere, som andre 

bør tage særligt hensyn til, og i denne forbindelse er andre de personer, der ikke er funk-

tionshæmmede. Dette er den psykosociale offermagt. Den psykosociale offermagt er ikke 

en direkte magt brugere har. Det er en indirekte magt de får ved at andre personer tager 

særlige hensyn til dem; hensyn de ikke ville tage til mennesker, som de opfattede som 

overordnede eller ligeværdige. Den psykosociale offermagt skinner igennem når ansatte, 

pårørende eller socialforvaltere ikke stiller samme krav til brugere, som de ville have stillet 

til andre chefer, slægtninge eller borgere. Sådanne særlige hensyn og mangel på ligevær-

dige krav - offermagt - kan give nogle personlige fordele for den enkelte bruger, men of-

fermagten underminerer samtidig den mellemmenneskelige ligeværdighed. Når hjælpere 

tager særlige hensyn til brugeren; hensyn de ikke ville have taget til andre chefer (eller til 

deres venner), så kan det både bero på den indirekte psykosociale offermagt og på den 

direkte offermagt, dvs. den instrumentelle magt brugeren har fået som kompensation for 

sin funktionshæmning, og som betyder at brugeren kan fyre hjælperen.
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Når brugeren styrer hjælpen, ændrer arbejdet sig fra omsorg til service. Et omsorgsforhold 

har en omsorgsyder og en omsorgsmodtager. Omsorg bygger på at et menneske opfat-

ter og anerkender et behov hos et andet menneske, som hun/han drager omsorg for. I et 

omsorgsforhold er omsorgsmodtageren altså afhængig af, at omsorgsyderen anerkender 

modtagerens behov og føler sig tilskyndet til at imødekomme det. Omsorgsyderen hjælper 

dermed ud fra sin egen medmenneskelighed og indføling, sin egen vilje og sin egen fag-

lighed. Man kan sige en sådan omsorgsarbejder er et subjekt. En hjælper der arbejder som 

om hun/han er brugerens arme og ben, er derimod et objekt for brugeren.

 

Et serviceforhold har en ordregiver og en der leverer en tjeneste. Ordregiveren, eller be-

stilleren, bestemmer hvad tjenesten skal bestå af. Dermed er bestillerens ønske den over-

ordnede rettesnor for tjenesteleverandørens arbejde. Den der leverer tjenesten skal ikke 

vurdere hjælpens karakter ud fra sin omsorgsansvarsfølelse, men opfylde bestillingen. In-

denfor den offentlige social- og sundhedssektor er denne servicedrejning f.eks. sket med 

BUM, bestiller-udfører-modtager-modellen. 

Det er ikke den enkelte modtager af praktisk bistand (hjemmehjælp), der bestiller direkte 

hos sin udfører (social- og sundhedshjælper eller hjemmehjælper). Det er kommunens 

visitator der bestiller. Der er faste regler for hvilken service kommunen yder. Reglerne 

foreskriver hvad social- og sundhedshjælperne (udførerne) er forpligtet til at hjælpe med, 

og også hvad social- og sundhedshjælperne (udførerne) ikke må hjælpe med. Reglerne 

kan godt være i strid med den enkelte social- og sundhedshjælpers personlige og faglige 

omsorgsansvarsfølelse, eller med modtagerens ønsker. Men hvis reglerne falder sammen 

med hjælperens egen opfattelse af hvad det er godt og nødvendigt at hjælpe med, så er 

det alligevel omsorgsarbejde for hjælperen. Og hvis reglerne passer med det modtagerne 

ønsker sig, så kan modtageren godt føle at der bliver draget omsorg for hende/ham, og 

ikke bare ydet service.

 

Brugerstyret hjælp er uden grænser for hvad arbejdet kan/skal omfatte. Der er ingen reg-

ler om hvad en personlig hjælper skal yde eller ikke må yde af service eller omsorg. Hver 

bruger har fået ret til selv at definere sine behov og sine krav til de personlige hjælpere, 

indenfor de timer som det offentlige har bevilget. Brugeren kan bestille hvad hun/han 

vil, direkte hos den der yder hjælpen. Som vejledningen fra Center for Hjælperordninger 

i Århus siger det: ”En hjælper skal hjælpe brugeren med alt det han ville have gjort hvis 

han kunne”.1 Brugeren kan bruge sine personlige hjælpere til at få opfyldt sine personlige 

behov, ønsker, lyster, laster, vaner eller luner – så længe og så langt som hjælperne går med 

til det. Rammer og regler mangler.

1 Indledning
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At hjælperne nu er servicearbejdere, betyder ikke at de mangler indlevelse og omsorgs-

ansvarsfølelse. Hjælperen kan stadig vurdere behov og ønsker som enten fornuftige og 

positive, og derfor føle sig personligt tilskyndet til at hjælpe. Eller en hjælper kan opfatte 

ønskerne som ligegyldige eller negative. Hjælperens bedømmelse af fornuften i hjælpear-

bejdet har imidlertid ikke længere formel magt. Mens brugerne har fået ret til at få hjælp 

på deres præmisser, har hjælperne mistet ret til selv at bedømme og vurdere hvad de vil 

hjælpe med. De har fået pligt til at yde ubegrænset service. Hjælperen må stadig gerne 

yde omsorg, bare brugeren kan lide det. Ja, faktisk kan det være et ønske fra brugeren, at 

hjælperen skal vise medfølelse og ikke bare udføre arbejde af pligtfølelse.

 

Brugerstyret personlig hjælp er en velsignelse i mange brugeres øjne. Ordningen med 

personlige hjælpere bliver kaldt en ”handicappolitisk kronjuvel” eller ”verdens bedste 

hjælperordning” blandt handicaporganisationer. Dels er timeudmålingen meget gavmild 

i forhold til ordinær hjemmehjælp, dels er der ingen regler for indholdet af hjælpen, dels 

arbejder hjælperne under brugerens kontrol.

I denne undersøgelse ser vi hjælperarbejdet gennem hjælpernes øjne. Hvordan er det at 

arbejde uden kolleger og uden faglig supervision, uden regler til at afgrænse opgaverne, i 

et meget nært arbejds- og hjælpeforhold, hvor arbejdets formål er at tilfredsstille chefens 

personlige behov og ønsker?

1.3. Hjælpere imellem.
I denne undersøgelse af handicaphjælperarbejdet har 41 handicaphjælpere, fordelt på 5 

fokusgrupper, diskuteret hjælperarbejde med hinanden. Den første fokusgruppe var en 

pilotfokusgruppe på 17 hjælpere fra FOA, som diskuterede i 1 time. I de næste 4 fokus-

grupper var der 5-7 deltagere mellem 22-55 år. Disse grupper bestod tilsammen af 17 

kvinder og 7 mænd fra hele landet, men med hovedvægt på Københavnsområdet. Hver af 

grupperne diskuterede i 3 timer. Fordi handicaphjælpere som regel arbejder alene, var de 

meget glade for at få lejlighed til at dele deres erfaringer med andre i samme situation. 

Fokusgrupperne var forskelligt sammensat, for at dække alle typer af hjælpere, fordi hver 

type kunne have et forskelligt forhold til arbejdet.

 

1. FOA-gruppen, dvs. pilotfokusgruppen, bestod af hjælpere der var fagforeningsaktive. 

Her blev spørgsmål om hjælpemidler grundigt diskuteret. Manglerne ved brugerstyring 

og dilemmaer i forhold til brugerens pårørende kom også til diskussion.



13

2. Gruppen Alternative bestod af hjælpere der alle havde et kreativt eller alternativt fag ved 

siden af hjælperarbejdet, f.eks. skuespillere/kunstnere og alternativ behandlere. Frihed og 

fleksibel koncentreret arbejdstid var meget centralt i denne diskussion. 

3. Gruppen Unge Kvinder bestod af kvinder under 30 år. 5 af de 6 var samtidig studerende, 

dermed blev studenter-gruppen også dækket ind. Her blev uønsket seksuel opmærksom-

hed fra brugeren grundigt diskuteret. De følelsesmæssige og sociale krav og belastninger i 

arbejdet blev også godt belyst.

4. Gruppen Professionelle bestod af hjælpere der havde social- eller sundhedsfaglig ud-

dannelse eller erfaring fra andre typer omsorgsarbejde udover hjælperarbejdet. Her blev 

diskussionen sporet ind på det samfundsmæssige og på forskellene mellem brugerstyret 

hjælp og anden offentlig omsorg.

5. Den Blandede gruppe var en opsamlingsgruppe af personer fra de 3 ovenstående typer 

og andre typer. Her løb diskussionen i flere retninger og alle arbejdsmiljøproblemstillin-

ger blev berørt.

Foruden fokusgrupperne omfatter undersøgelsen interviews med repræsentanter for of-

fentlig forvaltning, servicefirmaer, fagforening og brugerorganisationer. Vi har også lavet 

en spørgeskemaundersøgelse med svar fra 90 hjælpere. Og vi har afholdt fremtidsværk-

sted og forskningsværksted om fremtidens handicaphjælperarbejde, som handicaphjæl-

pere kan tænke sig det skal se ud.2 

Det er en analyse af samtalerne i fokusgrupperne (41 hjælpere i alt), der er det centrale her. 

Handicaphjælpere har sjældent lejlighed til at diskutere deres arbejde med ligestillede. I 

disse samtaler diskuterede de, holdninger til og meningen med, arbejdet. Diskussionerne 

kastede lys over de forhold og dilemmaer som mange hjælpere står i på deres arbejde. For 

selv om alle brugere er forskellige, er de fleste af problemstillingerne og dilemmaerne ved 

brugerstyret hjælp fælles.

1.4. Arbejdets belastninger.
Denne undersøgelse studerer især bagsiden af medaljen på brugerstyret hjælp. Det er be-

lastningerne i arbejdet, der bliver sat under luppen. 

Handicaphjælpere er i høj grad loyale overfor at hjælpen skal ydes på brugerens præmis-

ser. Ellers var de nok heller ikke blevet handicaphjælpere. Men her har vi studeret hvordan 

1 Indledning
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princippet om ”brugerens præmisser” former deres arbejdsvilkår og arbejdsmiljø. Vi ret-

ter et kritisk blik mod den privatiserede brugerstyrede handicapomsorg.

Og hvorfor så det, når nu så mange brugere og handicaporganisationer lyder så tilfredse 

med personlige hjælperordninger? Fordi det kræver en meget høj grad af indlevelse og 

selvkontrol af en arbejdsgiver/arbejdsleder/chef, at sørge for balancen mellem sine per-

sonlige behov og ønsker, og hensynet til de ansattes vilkår og arbejdsmiljø. Brugerne har 

fået ret til at få personlig hjælp til alt det de kunne tænke sig, men har samtidig ansvaret 

for de ansattes arbejdsmiljø. Der kan komme konflikt mellem hensynet til hjælpernes 

arbejdsmiljø og til brugerens personlige ønsker, og det kan nemt blive på arbejdsmiljøets 

bekostning. For det første fordi ”brugerens præmisser” er et overordnet princip for ord-

ningen, og for det andet fordi balancen mellem hensynet til begge parter skal skabes uden 

hjælp af organisatoriske rammer og uden standardregler. Brugerne har beslutningsmagt 

til at afgøre hvordan og hvorvidt personaleomsorg og arbejdsmiljø er en del af dagsorde-

nen. Hjælperne kan kun forsøge at påvirke dette. Og vi skal se på hvordan hjælperne går 

frem for at skabe forbedringer, og hvor langt de når. 

Forskriften ”hjælp på brugerens præmisser” skubber hjælpernes arbejdsmiljø i baggrun-

den. Ved at lytte nøje til hjælpernes fortællinger og diskussioner bliver skjulte arbejdsbe-

lastninger synlige. Nogle belastninger fremstår ved første øjekast som en ”naturlig” kon-

sekvens af at yde hjælp på ”brugerens præmisser”, men netop denne ”naturlighed” leder 

nogle gange til groteske arbejdsmiljøforhold for hjælperne. 

Rammerne for handicaphjælpernes arbejdsmiljø er kendetegnet af:

- de arbejder alene og i private hjem

- den bruger de skal hjælpe er samtidig deres chef

- de har ingen kollektiv overenskomst.

1.5. Fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø.
I fokusgrupperne blev problemer med det fysiske arbejdsmiljø grundigt diskuteret. Det 

var særlig hjælpemiddel-spørgsmål ved forflytning og plejearbejde der trængte sig på. Men 

de fysiske belastninger hjælperne udsættes for, er forbundet med det psykosociale samspil 

mellem hjælpere og bruger. Der var ikke et eneste eksempel på fysiske arbejdsbelastninger, 

som kun var praktiske problemer. Der var altid blandet noget socialt eller følelsesmæssigt 

ind i de fysiske arbejdsmiljøproblemer. Derfor prøver vi ikke at adskille de fysiske og de 

psykosociale belastninger i de næste kapitler. Alligevel er nogle arbejdsmiljøproblemer 

overvejende fysiske, og andre er overvejende psykosociale.
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De sociale og følelsesmæssige krav er dels er vævet ind i det praktiske arbejde, og dels ud-

gør de en selvstændig del af forventningerne til hjælpernes arbejde. Brugerens sociale og 

følelsesmæssige behov kan det være svært at afgrænse sig fra, som hjælper. Sådanne behov 

og ønsker taler til hjælpernes omsorgsansvarsfølelse. Samtalerne i fokusgrupperne viste 

tydelige eksempler på hvordan hjælpere var brændt ud, ved at prøve at tilfredsstille umæt-

telige omsorgsbehov. Mange risikofaktorer for stress og udbrændthed i hjælperarbejdet 

blev synlige i fokusgruppesamtalerne. 

Vægten på det psykosociale udspringer af arbejdets karakter. Omsorgsarbejde er relati-

onsarbejde. Det er personorienteret snarere end genstandsorienteret. Dag og nat på lange 

vagter lever hjælperne sig ind i et andet menneskes behov, og er orienteret mod at opfylde 

en andens ønsker. Orienteringen mod en andens personlige behov betyder ofte udsæt-

telse at egne behov. Ens egne personlige behov kan udsættes, men ikke i det uendelige. 

Fokusgruppesamtalerne viser en tendens til at overse hjælpernes behov, både hos brugere 

og hjælpere. I de næste kapitler koncentrerer vi os om hjælpernes behov. Vi går tæt på 

manglerne i brugerens medarbejderomsorg og i hjælperens egenomsorg.

1 Center for Hjælperordninger, Århus kommune, udateret.
2  Se f.eks. Munk-Madsen 2006: ”Verdens bedste hjælperordning?”, Tidsskrift for Arbejds-

liv nr. 1 2006 s. 11-31 og Munk-Madsen 2006: ”Brugerens arme og ben”, Social Kritik nr. 

105-maj 2006 s. 58-71, samt Munk-Madsen 2007: ”Når sex er ret, hvem har så pligt?”, 

Social Kritik nr. 109-juni 2007 s. 5-19.

1 Indledning
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”... det jeg synes er mest fru-
strerende er, at man aldrig kan 
vende nogen af sine tanker og 
overvejelser omkring noget 
som helst, med nogen ... ”

Kontakt med kolleger 
– en mangelvare
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Hjælperarbejdet er alenearbejde. Hjælperne er alene med deres bruger og har ingen kolle-

ger at tale med i arbejdsdagen og på arbejdspladsen. Næsten alle hjælpere giver udtryk for 

at de i høj grad savner kolleger på arbejdet, for de møder kun hinanden på dørtærsklen.

Nogle steder holdes der vagtplanmøder, andre steder ikke. Ofte er vagtplanmøder den 

eneste formelt planlagte kollegakontakt handicaphjælpere har. Og vagtplanmøder kan 

have tvivlsom indflydelse på forholdet mellem kollegerne (se senere). Udover vagtplan-

møder, så er kollegakontakt noget hjælperne selv må organisere, uformelt og ulønnet, til 

tider også hemmeligt. 

En velkendt måde, at få et minimum af kontakt med hinanden på, er at blive lidt længere 

eller komme lidt før arbejdstiden begynder. Hjælperne laver et ulønnet overlap med hin-

anden. Det er så vigtigt, at mange hellere vil overlappe uden løn end undvære mødet med 

en kollega. 

Dels er overlap en måde at få kollegial kontakt, og dels åbner det for faglig udveksling. Den 

afgående hjælper formidler oplysninger til den ankommende og de kan udveksle erfarin-

ger. Der er stor forskel på om overlap er aftalt og betalt, eller om det er frivilligt og ubetalt. 

Når det ikke er lagt ind i arbejdstiden er det sårbart og kan nemt smuldre væk. Det er ikke 

normal praksis at bevilge betalt overlap i hjælperordningerne. I princippet er arbejdet jo 

brugerstyret og brugeren, der samtidig er chefen, lapper altid over. Men både ud fra faglige 

overvejelser og af sociale grunde, prøver mange hjælpere at lave et lille overlap. 

HJÆLPERNE SIGER
Gudrun: Altså en god vagt for mig, det er f.eks. når jeg bliver en halv time 
længere. Mange af mine kollleger, når de kommer, så er det tit at de tager 
rundstykker med, og jeg bliver tit og får en kop kaffe. En halv time med snak, 
selv om vi står inde ved vores bruger i soveværelset, og han er med i snakken, 
det er en god vagt for mig. Når bare jeg får den der halve times kontakt med 
kolleger - og det behøver ikke være de store diskussioner.

Hvis brugeren sover ved vagtskiftet, så får hjælperne et frirum hvor de kan tale sammen 

uden chefen. Overlappet kan være med til at skabe sammenhold. På Alex’s hold laver de 

lange overlap, mens brugeren sover. Der snakker de sammen om arbejdets glæder og gen-

vordigheder. Når der er noget de er utilfredse med, hører de om andre har samme ople-

velse. Det er nemmere at finde mod til at stille forslag om ændringer, når man er flere, end 
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når man er alene. Og på holdet har de fået ændret flere ting i arbejdet som var generende. 

F.eks. fik de afskaffet bagvagter (se senere). Deres kollegasnak har også betydet, at bruge-

ren fik feedback på, at han gik for sent i seng. Når han først gik i seng kl. 4 om morgenen 

blev døgnvagterne for hårde for hjælperne, det var derfor brugeren ikke kunne holde på 

dem. Han var faktisk glad, for at få det at vide.

 

Der er en hel del brugere, som ikke vil have, at hjælperne snakker sammen. Nogle bryder 

sig ikke om at hjælperne overlapper, og så bliver det svært at gøre det. Andre brugere 

holder aldrig personalemøder, ikke en gang om vagtplanen. Hvis brugeren vil undgå at 

hjælperne danner et kollegialt fællesskab, kan hun/han forhindre både frivilligt overlap og 

betalte personalemøder. Så må hjælperne finde andre måder at skabe kontakt på.

Når kollegerne taler sammen, er brugeren ikke nødvendigvis i centrum. Selv om brugeren 

måske er med i samtalen, føler nogle brugere sig truede hvis hjælperne bliver kollegiale. 

Brugeren kan komme i mindretal, hvis hjælperne taler om at ændre på ting i arbejdet. At 

beholde styringen er en væsentlig årsag for en bruger, til at ønske hjælperne adskilt. Det er 

en velkendt gammel arbejdsgiverstrategi til at beholde kontrollen. 

Selv om vagtplanen måske ligger fast og ikke kræver vagtplanmøder, så ønsker mange 

hjælpere alligevel at mødes. På Lises hold, er brugeren nu gået med til, at indkalde til per-

sonalemøde hver anden måned. På Alex’ hold har de fået et årligt personalemøde, fordi 

vagtplanen bliver fastlagt via email. I mange af de kommunale bevillinger på hjælperord-

ninger er der afsat midler til aflønnede personalemøder, men brugeren bestemmer om 

VÆRD AT OVERVEJE
Betyder ”hjælp på brugerens præmisser” at hjælpere skal undvære et kollega-
fællesskab?

Er det rimeligt at afskære hjælperne fra at mødes og tale sammen, fordi bruge-
ren vil beholde kontrollen?

Vil din bruger gå med til at indkalde til personalemøder jævnligt, hvis I foreslår 
det fra hjælpernes side?

Skal det være en samlet henvendelse, eller er der en hjælper der nyder særlig 
tillid, der skal bringe det på bane?
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de afholdes. Det er dog ikke kun hjælperne der har glæde af at mødes, også brugerne kan 

have gavn af, at ting og sager bliver drøftet i fællesskab.

Det er svært at få et ordentligt kollegafællesskab uden at mødes. Men når det ikke sker, 

så er der andre udveje. Nogle hjælpere ringer til hinanden privat i fritiden, særlig når der 

er problemer på arbejdet. Andre hjælpere skriver til hinanden i en kommunikationsbog, 

med eller uden brugerens vidende. Det er ofte under de værste arbejdsforhold, at beho-

vet for kollegafællesskab er størst. Når der er vanskeligheder og konflikter i arbejdet for 

brugeren, har hjælperne brug for at kommunikere udenfor chefens rækkevidde. Det er de 

nødt til at gøre privat, fordi det ikke er lagt ind i arbejdstiden.

HJÆLPERNE SIGER
Karoline: Altså på mit gamle arbejde, der havde vi et meget bedre kollegialt 
fællesskab, men det var fordi, vi havde sådan nogle dårlige arbejdsbetin-
gelser. Det var sådan en dårlig måde, at have det godt kollegialt. Men der 
ringede vi sammen næsten dagligt. Og så havde vi en bog vi skrev i, som 
lå inde på hjælperværelset, og som min bruger faktisk ikke vidste noget om. 
Fordi det kunne hun ikke ha’. Der skrev man simpelthen gode råd og sådan 
nogle ting. Så det kommer meget an på hvordan arbejdsbetingelserne er, i 
forhold til hvordan fællesskabet bliver.

Nogle hjælpere føler sig illoyale hvis de skriver i en bog som brugeren ikke kender til. Det 

er normal praksis, at skrive journal på boformer og bofællesskaber, men det er ikke for-

maliseret praksis ved brugerstyret hjælp. For hjælperne er en bog en måde de kan afhjælpe 

VÆRD AT OVERVEJE
Har du/I behov for skriftlig kommunikation?

Finder du/I det respektløst at kommunikere skriftligt om brugeren?

Er der situationer hvor selvrespekt og respekt for dine kolleger, bør tilsidesætte 
din loyalitet med ”brugerens præmisser”?

Kan I som kolleger stole på hinandens loyalitet, hvis I skriver til hinanden?
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manglen på kollegakontakt. Det gælder hvad enten brugeren er indforstået med det, eller 

om bogen bruges uden brugerens vidende.

HJÆLPERNE SIGER
Kristoffer: Det sted hvor jeg er mest, der har vi en bog vi skriver i hver eneste 
dag: hvad vi har lavet og om der er nogle bemærkninger. Det bliver sådan lidt 
institutionsagtigt, men vi skriver det alligevel, for det er rart for den næste at 
vide, at nu er han startet på nogle nye piller. Og den er han helt med på. Den 
ligger fremme på køkkenbordet, han ved hvad der står i den og sådan, og det 
er fint nok.
Karin: Det får min bruger helt knopper over, hvis vi gjorde det ... 
Flemming: Det har vi også. Vi har bare to bøger, altså en der ligger fremme og 
så en han ikke kender til. Det er jo ikke altid han behøver, at få alting at vide 
hvad vi snakker om - om ham. Altså, vi har også overlap og personalemøder 
og sådan noget, men der er jo lige sådan nogle ting i hverdagen, det er godt 
for den næste at vide, men som brugeren ikke nødvendigvis behøver at vide. 
Birgit: Er der ikke nogen risiko for at familien eller nogle kan komme ind og 
finde den bog? For den kan godt blive ”kriminel”, sådan en.
Flemming: Ja det kan den, men den er nede på vores værelse, og der er ikke 
nogen der har noget at gøre der.

Kolleger har behov for at kommunikere, ikke bare med chefen, men også om chefen, og 

når de ikke mødes er det en nødløsning at gøre det gennem en bog udenfor chefens ræk-

kevidde. Det er et følsomt tema. Nogle hold har en sådan bog. Andre hjælpere finder det 

forargeligt, fordi det for dem ikke stemmer overens med at arbejde på ”brugerens præmis-

ser”. En skriftlig bog er samtidig et konkret bevis på, at kollegerne snakker om brugeren. 

Hvis der er risiko for at den kommer til brugerens kendskab, og hun/han føler sig krænket, 

så har brugeren som regel magt til at fyre hjælperne. 

I andre dele af omsorgssektoren har man personalemøder og taler om klientarbejdet 

og forholdet til klienterne. Her er tavshedspligten en beskyttelse af klienternes privatliv 

i forholdet til omverdenen og andre instanser. I de brugerstyrede arbejdsforhold bliver 

tavshedspligt af nogle brugere, fortolket som et middel til at forhindre kommunikation 

hjælperne imellem. Hvis brugeren giver udtryk for at hjælperne ikke bør tale sammen, så 

kommer hjælperne i en loyalitetskonflikt. På Kirstens hold blev arbejdsforholdene eks-

treme, før hjælperne brød brugerens fortolkning af meningen med tavshedspligt. Alle var 
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nedbrudte og udkørte før de begyndte at ringe til hinanden i fritiden, og fik afholdt møder 

med kommunen som overtog arbejdsgiveransvaret. Det kan have en høj pris for det psyki-

ske arbejdsmiljø at hjælperne er isolerede fra hinanden. Under vanskelige arbejdsforhold 

er det specielt vigtigt at støtte sig til sine kolleger og udveksle erfaringer, frem for at gå 

alene med sine overvejelser. 

HJÆLPERNE SIGER
Kirsten: Hver gang der har været snak om, at vi hjælpere skulle snakke om 
noget sammen, så har min bruger haft den holdning, at det ville hun ikke ha´. 
Så da det rigtig gik galt her i foråret, så brød vi den tavshedspligt og begyndte 
at ringe til hinanden. Og så kommer der den der negative loyalitet, altså soli-
daritet med hinanden. Det hele er bare ad helvede til, og man har brug for at 
læsse af. Og de to første møder som kommunen holdt med os, hvor de var 
ved at overtage arbejdsgiverrollen, der sad vi jo bare alle sammen og græd. 
Og snakkede, snakkede og snakkede, fordi der bare aldrig nogensinde, i det 
arbejdsmiljø på stedet, defineret af den handicappede, havde været mulighed 
for at solidarisere sig med de andre.

Alenearbejde egner sig simpelthen ikke som permanent arbejde, sagde en af de unge kvin-

der. De unge kvinder var også den gruppe der havde mindst kollegakontakt. Når der ikke 

er kolleger at dele vanskelige arbejdsoplevelser med, så bruger de deres private omgangs-

kreds. Kærester og venner må lægge øre til meget. De unge opfatter gennemgående tavs-

hedspligten sådan at de ikke må tale med andre, fordi de ved at brugeren ikke vil kunne 

lide det. Men de gør det alligevel, ”for ellers bliver jeg sindssyg”, som Pernille sagde. Fokus-

gruppen blev et frirum som hjælperne var meget begejstrede for, fordi de kunne tale med 

andre hjælpere, uden at være belastet af tavshedspligt.

Nogle hold arrangerer møder uden brugeren. På Mettes hold lavede de et hemmeligt 

møde, fordi de havde brug for at snakke sammen om brugerens misbrug. På Annettes 

hold holder de månedlige ulønnede personalemøder privat, for at være enige om hvordan 

de skal forholde sig til brugerens seksuelle ønsker, og for at bakke hinanden op. Deres 

bruger ved godt at hjælperne holder møder både med og uden ham. Men kun de møder, 

hvor han er til stede, er lønnede.

Kolleger generelt har brug samvær og samtale uden at ledelsen er til stede. De har brug 

for et frirum, hvor chefens tilstedeværelse ikke leder til selvcensur og begrænser hvad de 
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kan tale om. For handicaphjælpere er det til og med chefen, som person, arbejdet handler 

om. Derfor har de i endnu højere grad brug for at kunne tale om chefen og ikke kun med 

hende/ham. Alle arbejdsspørgsmål berører brugeren som person, og derfor er det meget 

personfølsomt at tale om arbejdet. Det kan både være umuligt, og ufølsomt, at tale frit om 

brugeren når hun/han er til stede.

Bofællesskaber, institutioner og lignende, har et fagligt personalekollektiv. De fleste han-

dicaphjælpere med institutionserfaringer, har oplevet personalekollektivet som alt for do-

minerende. Nogle brugeres frygt for kollegakontakt, kan bunde i erfaringer med at blive 

overstyret af personalet. Alligevel er muligheden for et fagligt fællesskab vigtigt for hjæl-

perne, så dilemmaerne i arbejdet ikke bliver så personlige. Når brugeren kan bede om 

hjælp til hvad som helst, også sex, er det nødvendigt at kunne sætte fælles grænser. Et 

fælles konsekvent nej til urimelige ønsker, støtter den enkelte hjælper – og også brugeren, 

som på den måde får faglig feedback på sin arbejdslederrolle. Den mulighed for fagligt 

fællesskab eksisterer på institutioner, mens den er fjernet i de private hjælperordninger. 

 

At kræve at kolleger afstår fra at tale med hinanden, er et udslag af offermagt – det er at 

kræve et særligt hensyn. At undlade at tale med sine kolleger, af hensyn til sin chefs følelser, 

er også et udslag af offermagt – det er at tage et særligt hensyn.

 

Der er psykosociale omkostninger ved at arbejde isoleret, særlig hvis forholdene er van-

skelige. Samfundet kan drage omsorg for hjælperne ved at bevilge overlap. Brugeren kan 

drage omsorg for hjælperne ved at afholde personalemøder. Og hjælperne kan drage om-

sorg for sig selv og hinanden ved at ringe eller skrive sammen, og ved at mødes.

Der er god grund til at vende problemerne, og mulige forbedringer, med sine kolleger, 

under vanskelige arbejdsforhold, og før man bliver syg af belastningerne. Man kan aftale 

en kollektiv tavshedspligt med hinanden. Det kan hver enkelt hjælper også gøre med sit 

personlige netværk og sin fagforening (FOA), når hun/han har brug for at tale om sit ar-

bejde med nogle hun/han har tillid til. Hjælperundersøgelsen har vist, at mange hjælpere 

tror det er strafbart at fortælle om deres arbejdsforhold til andre. Men det er faktisk ikke 

tilfældet. Vi har undersøgt reglerne om tavshedspligt for hjælpere, og oplyser derfor om 

begrænsningerne i tavshedspligten.
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OPLYSNING OM TAVSHEDSPLIGTENS BEGRÆNSNINGER

Tavshedspligt i henhold til loven:
I modsætning til offentligt ansatte omsorgsarbejdere er privatansatte hjælpere 
ikke omfattet af den lovpligtige tavshedspligt der gælder for offentligt ansatte. 
Hvis du er ansat af din bruger er der ingen paragraffer i Forvaltningsloven, Ser-
viceloven eller Straffeloven der forhindrer, at du taler med dine kolleger. 

I følge straffelovens § 264d om freds- og ærekrænkelser, må vi ikke krænke 
privatlivets fred ved at offentliggøre private oplysninger om hinanden. Det er en 
paragraf der særlig vedrører medierne, men den gælder for os alle sammen, 
også for hjælpere og deres brugere. At indvie dine nærmeste i dine arbejdsfor-
hold er ikke ”at offentliggøre”, og derfor ikke forbudt (selv om det også vedrører 
brugerens privatliv). Du kan også frit udtale dig til medierne om dine arbejds-
forhold, uden at nævne hvem der er din bruger.

Hvis du er kommunalt ansat hjælper er tavshedspligten lovbestemt – men den 
er alligevel begrænset.

Straffelovens § 152 siger, at en offentlig ansat - eller tidligere offentligt ansat - 
ikke må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger. 
§ 152e siger, at bestemmelsen ikke omfatter tilfælde, hvor den pågældende er 
forpligtet til at videregive oplysningen eller handler i almeninteresse. 

Forvaltningslovens § 27 siger at tavshedspligten kun gælder, når det er nød-
vendigt at hemmeligholde en oplysning, for at varetage væsentlige hensyn til 
offentlige eller private interesser. 

Hvis du er kommunalt ansat kan du altid tale med dine overordnede i kom-
munen om problematiske forhold, uden at det er brud på din tavshedspligt. 
Desuden er det almindelig praksis med en kollektiv tavshedspligt på personale-
møder, således at I som kolleger kan drøfte alle aspekter ved arbejdsforholdene 
og arbejdsmiljøet.
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Tavshedspligt i henhold til ansættelsesaftalen:
Hvis du er privatansat, kan din ansættelseskontrakt indeholde en formulering 
om at du har tavshedspligt. Det gælder hvad enten du er ansat af brugeren el-
ler af et servicefirma. Brud på tavshedspligten i det private erhvervsliv er ikke 
strafbart, men det kan være bortvisningsgrund.

Da de fleste bruger-hjælper arbejdsforhold kan afsluttes uden særlig begrun-
delse, har det ikke den store praktiske betydning, at brud på tavshedspligten 
kan være bortvisningsgrund. Hvis du er ansat af en bruger har du næppe sik-
kerhed i ansættelsen, hvad enten du tier eller taler.

Hvis du er ansat af et servicefirma kan du altid tale med dine overordnede, og 
ofte også med dine kolleger. Der er ingen eksempler i hjælperundersøgelsen 
på hjælpere der er blevet bortvist for brud på tavshedspligten, men hjælpere 
bliver hyppigt opsagt hvis brugeren mister tilliden til dem. 

Af nogle kontrakter fremgår det at tavshedspligten er altomfattende. Hjælperen 
må ikke sige noget som helst, til nogen som helst, vedrørende arbejdet for og 
med brugeren. Selv om du eventuelt har skrevet under på at du ikke må tale 
om dit arbejde med nogen, så kan du ikke blive draget til ansvar, med mindre 
brugeren rejser og vinder et civilt søgsmål mod dig. 

Hvis en bruger rejser sag mod en hjælper for brud på en aftalt tavshedspligt, 
så vil det være afgørende for udfaldet hvordan og hvorfor du har brudt den. 
Hvis du bryder den aftalte tavshedspligt fordi du vil drage omsorg for dig selv, 
for dine kolleger, for brugeren eller måske for brugerens pårørende, så er det 
meget usandsynligt at et søgsmål mod dig kan vinde frem. 

Hverken gennem hjælperundersøgelsen eller i FOA har vi kendskab til, at der 
nogensinde er rejst et civilt søgsmål om en hjælpers brud på en privat aftalt 
tavshedspligt. Brug din fagforening (FOA), hvis du har brug for støtte.
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Tavshedspligt i henhold til omsorgsetiske regler:
Hvis tavshedspligten ikke er defineret nærmere i din kontrakt, så kan du bruge 
din sunde fornuft og din faglige etik til at afgrænse omfanget. Selv om dit juridi-
ske ansvar er meget begrænset, så er omtanke og respekt for brugerens privat-
liv udbredt og vigtigt. Dit arbejde handler stort set altid om brugerens privatliv. 
Derfor vil næsten alle forhold, som du har brug for at dele med andre, have 
privat karakter. Det er alligevel vigtigt at du taler om arbejdsforholdene, hvis 
noget belaster dig. Men en ting er at snakke om sin bruger af faglige grunde, en 
anden sag er at snakke om brugerens privatliv som underholdning. Det første 
er vigtigt, det sidste er upassende. Her må I lære at skelne, så I kan udvikle en 
etik der hverken forhindrer faglig støtte og erfaringsudveksling, eller mangler 
respekt for det private.
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”... man mødes, og så slås man 
om hvad for nogle vagter man 
skal have ... ”

Fordele og ulemper ved 
fleksibel arbejdstid
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Handicaphjælpere er uden undtagelse begejstrede for at deres arbejdstid er koncentreret 

på få og lange vagter, i stedet for at være fordelt på korte vagter alle ugens dage. Koncentre-

ret arbejdstid giver større fleksibilitet i hverdagslivet udenfor arbejdet. Hjælperne oplever 

at de har meget mere tid til sig selv, end med et 8-16 job. Men fleksibilitet er også en ydelse 

hjælperne skal levere.

”Du skal være fleksibel”, lyder det i mange stillingsannoncer for handicaphjælpere. For at 

brugeren kan udfolde sit liv spontant og efter eget ønske, skal hjælperne være parate til 

at lade brugerens planer gå foran deres egne. Det gælder især når vagtplanen skal lægges 

eller ved sygdom eller ferie. Selv om arbejdstiden normalt bliver fastlagt i en månedlig 

vagtplan, kan den tit ændres uden varsel. 

Dette krav om fleksibilitet synes de fleste hjælpere er en byrde. Og de får ikke ekstra beta-

ling for ekstra fleksibilitet. Der er meget sjældent overarbejdspenge eller højere timeløn, 

til den der tager på arbejde akut, eller arbejder en hel vagt over. Brugeren vil have hjælpere 

der er fleksible i forhold til hendes/hans hverdagsliv, og hjælperne vil have vagter der er 

fleksible i forhold til deres eget hverdagsliv. Fleksibilitet er et knapt gode. 

Der er udbredt modstand blandt brugere mod at bestille vikar fra et vikarbureau/service-

firma, frem for at indkalde en af de faste hjælpere. Fleksibilitetskravet skaber spændinger 

mellem kollegerne, eller mellem hjælper og bruger. Hvilken hjælper skal ”ofre” sine egne 

planer og træde til? Ofte ender fleksibilitetsbyrden hos hjælperen. Enten må hjælperen 

tage syg på arbejde, eller selv finde en afløser blandt de andre på holdet. Eller også må den 

hjælper der skulle afløses, forsætte et døgn mere. Mange gange bliver akutdilemmaet løst 

ved, at den hjælper der er på vagt bliver pålagt vagtforlængelse – uden overtidsbetaling. 

Hjælpere har som regel ikke lov til at forlade brugeren, før der kommer en afløser. Men 

vagtforlængelser koster træthed, udmattelse og de griber ind i hjælpernes egne planer. 

De fleste hjælpere har forståelse for at mange brugere kvier sig for at bruge vikarer udefra. 

VÆRD AT OVERVEJE
Når en hjælper bliver syg, hvem skal så bære fleksibilitetsbyrden?

Bør de faste hjælpere altid være parate til at ændre deres egne planer?

Skal brugeren være parat til at henvende sig til et vikarbureau?
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Men det belaster hjælperne meget, at de enten skal presse sig selv eller kollegerne, for at 

brugeren skal undgå ubehaget ved at få en ukendt vikar. Selv om løsningen af vikarpro-

blemet er brugerens ansvar, bærer hjælperne som regel fleksibilitetsbyrden for brugeren. 

Mange får dårlig samvittighed hvis de ikke sætter brugerens behov forrest. En opringning 

fra brugeren med et ”der er ingen der kan komme”, midt i hjælperens hyggelige veninde-

frokost, kan give dårlig samvittighed. Når dårlig samvittighed overfor brugeren får hjæl-

peren til at være mere fleksibel end hun/han helhjertet står inde for, så er det offermagt 

der er på spil. 

HJÆLPERNE SIGER
Mette: Hvis jeg var syg, så havde jeg dårlig samvittighed i forhold til den kol-
lega der skulle komme ind, og for det andet så skulle jeg selv sørge for at 
finde en afløser, selv om jeg lå syg og havde feber. 
Julia: Sådan er det de fleste steder. Og ellers så skal man have dårlig sam-
vittighed over at den hjælper, der er på arbejde faktisk skal blive. Dengang 
jeg var på fuld tid, så kunne jeg godt være på arbejde i to døgn. Der har jeg 
oplevet, at der er en om morgenen der ringer og melder sig syg. Og du kan 
bare ikke finde en vikar, og man kan jo ikke bare smutte! Så jeg har prøvet 
flere gange at tage et helt ekstra døgn. Og alle dine planer er du nødt til at 
droppe, og det er fandme hårdt at tage et helt ekstra døgn, når man i forvejen 
har haft en lang vagt.

Fleksibilitetsbyrden kan omfordeles. Et hold har skiftet den dårlige samvittighed ud med en 

anden fornuft. I en akut situation, hvor ingen faste hjælpere kunne træde til, var Annettes 

VÆRD AT OVERVEJE
Er der gode og dårlige grunde til at sige nej til vagtforlængelse eller akut ar-
bejde?

Hvem kan/skal afgøre om en afvisning af akutarbejde er velbegrundet?

Ofrer du dine planer, for at brugeren skal undgå ubehag og besværligheder?

Ofrer du hensynet til dig selv, for at holde dig på god fod med brugeren?
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bruger tvunget til at bestille vikar udefra. Det gik godt, og nu er det blevet meget nemmere at 

sige nej til akutarbejde, uden dårlig samvittighed. I stedet for at lægge skyldfølelse oveni i sin 

egen forkølelse, kan Anette melde sig syg med god samvittighed, når hun rent faktisk er syg. 

Fordi der findes vikarbureauer, kan brugeren aldrig komme til at stå helt uden hjælp. 

Det er en balancegang mellem hensynet til hjælperen selv og hensynet til brugeren. Det er 

ikke ligegyldigt for brugeren, om vedkommende har en hjælper der kender alle rutinerne 

eller om vedkommende har en ukendt vikar. Det kan forstyrre brugerens planer for dagen. 

Men det er heller ikke ligegyldigt for hjælperen, om vedkommende kan gennemføre sine 

planer for dagen. Annettes hold har lagt både fleksibilitetsbyrden og samvittighedsbyrden 

fra sig. Nogle brugere lægger konsekvent fleksibilitetsbyrden på hjælpernes skuldre. Alex’ 

bruger havde en bagvagtplan. Hvis en hjælper fik 5 månedlige vagter så fik hun/han i til-

læg 3-4 bagvagter. Det vil sige at udover sine vagter havde hjælperen 3-4 fastlagte døgn 

med ubetalt rådighedspligt. I disse døgn havde hjælperen pligt til at være vikar, hvis der 

blev brug for det. Selv om det ikke var så tit de blev kaldt på arbejde, så kunne hjælperne 

kun lave halve aftaler, på de dage, hvor de havde bagvagt. Bagvagt greb i høj grad ind i 

deres personlige frihed i hverdagslivet. 

Selv om det havde været sådan i mange år kunne det laves om! Da nogle af hjælperne sam-

men begyndte at udtrykke deres store utilfredshed: de ville ikke have bagvagter, ja så blev 

bagvagtsystemet nedlagt. Brugeren blev tvunget til selv at tage ansvar for at finde vikar, når 

behovet opstod. Da han stadig ikke ville bruge vikarbureau, tilbød han af egen lomme et 

akuttillæg til de faste hjælpere ved akut vikarbehov. Det er brugerens valg og brugeren der 

bærer konsekvensen af sit eget valg.

Der er ikke noget ulovligt ved at lave en bagvagtplan med ubetalt rådighedspligt, for der 

er ingen overenskomst. Men hvis hjælperne ikke vil, så kan brugeren ikke gennemføre 

det. Mange forandringer kræver blot at tilstrækkelig mange af hjælperne stiller krav til 

arbejdsforholdene i fællesskab.

VÆRD AT OVERVEJE
Betyder ”hjælp på brugerens præmisser” at brugeren skal fritages for sit ar-
bejdslederansvar, og de gener der kan opstå når en ansat bliver syg? 

Hvorfor er brugerens belastning ved at få vikar udefra vigtigere, end hjælpernes 
belastning ved akutarbejde?
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Når brugeren har vikaraftaler, med gamle hjælpere eller familiemedlemmer, mennesker 

som kender brugeren og som er villige til at komme akut, så er fleksibilitets-dilemmaet 

lettere at løse. Det er en måde brugeren kan bære sit eget ledelsesansvar på. Og løsningen 

er udbredt blandt velfungerende brugere. Hvis vikarproblemet helt og aldeles overlades 

til hjælperne, så er det ledelsessvigt, som stiller spørgsmålstegn ved brugerens egnethed til 

brugerstyret hjælp. 

Fleksibilitetskonflikten mellem hjælpernes behov og deres brugers behov, optræder også 

ved fordelingen af vagter. Når der ikke er kollektivt fastlagte regler for arbejdstiden, kan 

fordelingen af vagter blive en kamp, når vagtplanen skal lægges. 

At være fleksibel lyder som en positiv personlig egenskab, men det er en belastning, når 

den uregulerede arbejdstid gør indtægten usikker. Og spillet om vagtfordelingen skaber 

spændinger mellem kollegerne. Flere af hjælpere giver udtryk for stor anspændelse ved 

personalemøderne, fordi det er svært at opnå en rimelig fordeling af vagterne. 

Nogle hjælpere efterlyser, at brugerne tager deres lederansvar alvorligt, og sørger for en 

retfærdig fordeling af arbejdet. Men det er ikke sikkert at brugeren prioriterer en retfær-

dig/ligelig fordeling af vagterne. Nogle brugere ønsker, at bestemte hjælpere skal have flest 

eller de bedste vagter. Det er udbredt på mange hjælperhold at brugeren har en ”første-

hjælper”, en som er brugerens fortrolige og som hjælper brugeren med vagtplanlægning 

og andre administrative opgaver. Det kan give personlige fordele at være ”førstehjælper”.

HJÆLPERNE SIGER
Bent: Jeg har generelt oplevet sådan et hjælperhierarki. Hjælperhierarkiet 
handler ikke bare om hvor længe, man har været der, men det handler også 
om hvor glad, brugeren er for vedkommende (flere bekræfter dette).
Og så kommer der sådan en vagtfordeling der hedder: familiesammenkom-
ster, ferier, gode vagter, osv. Og jeg har det sådan, at de steder hvor jeg har 
været inde, og været det jeg kalder for ”førstehjælper”, der har jeg bare haft det 
så godt, og hvis ikke jeg har haft den position, jamen så har jeg tænkt ”øv ”.

Spørgsmålet er hvilken indflydelse ”førstehjælperen” har på fordelingen af fordele og 

ulemper. En af hjælperne, Pia, forklarede at hun er ”førstehjælper” for sin bruger. Det be-

tyder at hun uden problemer får ændret sit vagtskema i skoleferien, hvor hun vil arbejde 

mindre. Men hun bruger også sin position til, at opnå en lige fordeling af vagterne. Frem 
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for at den der råber højest får mest, har hun sørget for at ekstra vagter bliver delt ud efter 

tur og weekendvagter ligeså. En ”førstehjælper” kan altså godt være loyal overfor sine kol-

leger, og tilmed påvirke brugeren i retning af ligebehandling. Det går ud over de kollegiale 

relationer når hjælperne forskelsbehandles. Det er lige slemt om forskelsbehandlingen 

skyldes brugerens ønske, eller om det skyldes, at en hjælper misbruger sin uformelle magt 

som brugerens mest betroede hjælper. 

Brugerens ”fleksibilitetsbehov” i vagtfordelingen kan virke splittende på kollegerne på 

flere måder. Hos Anjas bruger, blev de flotteste piger vist frem, når brugeren skulle ud i 

byen. Det var hjælpernes udseende der bestemte hvilke vagter de fik – nogle fik vagt når 

han skulle hjem til sin mor, andre skulle på arbejde når han skulle ud med vennerne. 

Anja sluttede på den arbejdsplads, fordi det var grænseoverskridende at blive tildelt vag-

ter efter udseende – selv om hun blev anset som klasse-A-hjælper. Alle hjælperne i Anjas 

fokusgruppe fandt en sådan arbejdsledelse forargelig, men forskelsbehandling optræder i 

mange variationer.

Også når servicefirmaer, har ansvar for at lægge vagtplanen for en bruger, kan vagtplan-

møder være nervepirrende. Peter siger, at vagtplanmøderne er det hårdeste ved hele hjæl-

perjobbet. Der bliver skænderier og alle sidder på spring. Henrik sammenligner vagtplan-

møderne med hundeslagsmål. Og Erling tilslutter sig at møderne er en slåskamp. Alle tre 

er ansat gennem et servicefirma.

Erling synes det er meget ærgerligt at tiden bliver brugt på nervepirrende vagtfordeling. 

I stedet for kunne man gøre personalemøderne til et forum, hvor man fik snakket ting 

og sager godt igennem, og dermed forbedret arbejdssituationen for hjælperne og hver-

dagslivssituationen for brugeren. Servicefirmaerne arrangerer jo netop personalemøder 

uden brugeren. Grunden til at møderne bliver så vanskelige, er at firmaet ansætter flere 

hjælpere på et hold, end der er vagter til at brødføde, siger Erling. Når holdet tilsammen 

VÆRD AT OVERVEJE
Hvor går grænsen for, hvor personlige krav en bruger kan stille til hjælperne?

På hvilke måder bliver der stillet krav til din personlighed i dit arbejde?

Kan i stille jer solidariske overfor en eventuel forskelsbehandling, fra brugeren, 
på dit hold?



32

ønsker flere vagter end der er mulighed for at få, så er det nemmere for servicefirmaet at 

få vagtplanen til at hænge sammen. Når hjælperne har for få faste vagter til at kunne leve 

af det, så er de også nødt til at sige ja til at tage akutvagter. Det er en anden måde at lægge 

fleksibilitetsbyrden over til hjælperne – uden at betale dem for at bære den. Hjælperne 

bliver tvunget til at være fleksible, ved at få for lidt fast arbejde. Men det underminerer 

kollegafællesskabet og mulighederne for en faglig udvikling på holdet.

Selv om der er fordele ved at have en fleksibel arbejdstid, hvor man kan have flere vagter 

i en periode og færre i en anden, så er der også usikkerhed ved det. Hvis arbejdstiden lig-

ger fast, slipper man for hele tiden at skulle forhandle, kæmpe eller forsvare sin ret til sine 

vagter. 

Måske er forestillingen om det fleksible arbejdes velsignelse stærkere end den reelle flek-

sibilitet for hjælperne? Mange er motiverede til at blive handicaphjælpere netop på grund 

af muligheden for at koncentrere arbejdstiden. Når man arbejder i døgnvagter, eller i fler-

døgnsvagter, så får man tid til at lave andre ting end at passe sit arbejde. Handicaphjælpere 

kan selv passe deres børn, ombygge deres hus, spille med deres band, tage på udlandsrej-

ser, studere osv. Det føles som meget mere fritid, når arbejdstiden er samlet på 6-7 døgn 

om måneden end spredt ud på 20-22 dage. 

I fokusgrupperne var der bred tilslutning til, at døgnvagter var en vigtig grund til at være 

hjælper. I gruppen af ”Alternative” blev det set som den vigtigste. Døgnvagter gav frihed. 

Frihed til at lave det man brændte for, men som man ikke kunne leve af. 

Ved at være handicaphjælper kan man tjene penge, og stadig have tid til at dyrke sin ho-

vedinteresse. Derfor er Karoline f.eks. fortsat som hjælper efter afsluttet studium, selv om 

det egentlig var et studiejob. Hvis hun skal bruge sin uddannelse, får hun daglig møde-

pligt. Nu kan hun arbejde i sit designværksted til hverdag, uden at bekymre sig om, hvor-

vidt hendes kreativitet giver penge til huslejen. 

Mange ser kombinationen mellem hjælperarbejde og deres kreative fag som permanent. 

Hvis det er for hårdt eller usikkert kun at satse på kunst eller alternativ behandling, så kan 

et hjælperjob stabilisere indtægten. Andre er kun hjælpere, indtil de får fodfæste på det 

område, de drømmer om at udfolde sig på.

 

”Frihed” ved hjælperarbejdet består af koncentreret arbejdstid, penge og ingen krav om 

særlig uddannelse. Når ”friheden” først og fremmest er noget hjælperne udfolder uden-

for arbejdet, så tillægges arbejdet mindre betydning og mening. Arbejdet er brugerstyret, 
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mens hjælpernes egne aktiviteter er selvstyrede. Det selvstyrede arbejde tillægges højest 

værdi og størst betydning. For nogle er det vigtigt at holde arbejdet i baggrunden, og 

beskæftige sig mindst muligt med det, tidsmæssigt og mentalt, for at give plads til deres 

egenstyrede aktiviteter.

Men hvor forskellige man end er som handicaphjælpere, så har man dog arbejdet og ar-

bejdspladsen til fælles med sine kolleger. Og hvad enten man selv, alene eller sammen, 

prøver at påvirke arbejdsmiljøet, så er alle under påvirkning af deres arbejdsmiljø. Kirsten, 

som var en af kunstnerne, der betragtede hjælperarbejdet som et bijob, hun gjorde ud af 

sit menneskelige overskud, opdagede først da hun var brændt ud, at hun havde brug for 

både kollegafællesskab og faglighed i arbejdet. 

HJÆLPERNE SIGER
Peter: Ja, jeg ville ikke have lyst til at møde de andre hjælpere i løbet af ugen, 
fordi det ville minde mig om mit arbejde. Det ville jeg slet ikke have lyst til. Jeg 
vil helst ha´ det på et minimum, fordi jeg har så mange ting at lave. I den an-
den verden jeg lever i, teaterverdenen, har jeg et privatliv, som er et arbejdsliv 
hvor vi er private sammen. Der er entusiasme, vildt meget, og det er heller ikke 
magen til de fleste andres liv.
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”... det med at finde sin egen 
rytme igen, når man har levet 
efter en andens rytme, det 
tager tid. Man har sat sig selv 
fuldstændigt til side, for en 
andens rytme ... ”

Lange vagter og natarbejde
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Hjælperne synes der er mange fordele ved koncentreret arbejdstid, men der er også mange 

belastninger ved lange vagter. Mennesker kan ikke være vågne og i fuld aktivitet 24, 48 el-

ler 72 timer i træk. Hjælperne er afhængige af, at få et minimum af søvn og hvile under 

vagten. Hvis man vitterlig skal holde sig vågen hele tiden, er døgnvagter sjældne. Men krav 

om absolut vågenhed hele natten er ualmindeligt. Hvis det forekommer (det gør det hos 

en del respiratorbrugere), så bliver døgnet som regel splittet op i kortere vagter. Det be-

tyder at de populære døgnvagter forsvinder, og vågne 12-timers nattevagter kan det være 

svært at finde hjælpere til. Mange respiratorbrugere har derfor hjælpere i døgnvagt, uden 

at stille krav om absolut vågenhed hele natten. Brugerne kan nemlig også godt lide lange 

vagter, for det giver bedre sammenhæng i hverdagen.

Fordi der ikke er nogen arbejdstidsregler, udover at man over en længere periode ikke må 

arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit, så kan hjælpere arbejde en masse timer 

i træk. Det er en økonomisk fordel, som mange er opsatte på, at beholde. Derfor ser mange 

hjælpere arbejdsmiljøregler som en modsætning til ubegrænset vagtlængde. Selv hjælpere, 

der har været udbrændte flere gange, er sygemeldte eller holdt op på grund af overbelast-

ning, tager afstand fra arbejdstidsreguleringer. Men fuldtidshjælperjob kombineret med 

fuldtidsstudier eller fuldtidskreativitet, har fået flere af hjælperne til at gå helt ned med 

flaget. Fordelene ved uregulerede arbejdsforhold har altså sin pris. 

HJÆLPERNE SIGER
Bent: Det er jo et totalt gråt marked, hvor der ikke er nogen styring overhove-
det. Det er rent anarki, og hvis man skal begynde at lave om på det, så skal 
man have nogle regler og nogle bestemmelser, bl.a. om arbejdstid. Og som 
hjælper har jeg aldrig været interesseret i det, fordi jeg gerne vil arbejde de 
der 14 dage i træk, eller 48 timer i træk, eller 24 timer i træk. Dvs. det jeg får, 
med alle de kompromisser jeg så også indgår, det er, at jeg får en god ind-
tjening og nogle gode arbejdstider. Men resten, det er rent af hekkenfeldt til. 
Altså, at der ikke er nogen regler, og der ikke er nogen måde at blive støttet op 
på, hvis der er nogen ting der ikke fungerer, f.eks. mellem bruger og hjælper.

Lange vagter giver bonus i lønningsposen. Men forstyrret eller manglende nattesøvn be-

laster. En del brugere/servicefirmaer/kommuner giver kun rådighedsbetaling om natten; 

også selv om hjælperen skal op og hjælpe i løbet af natten, eller må sove i samme rum 

som brugeren. Når hjælperne fortæller om hvordan deres nætter forløber så er døgnvag-

ter ikke så misundelsesværdige endda. Soveforholdene er vidt forskellige og nogle gange 
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uappetitlige. Der er ingen faste regler for hjælpernes soveforhold, selv om det anbefales 

at hjælperen har en god seng. Drømme-hjælper-jobbet indebærer at hjælperen kan sove 

uforstyrret, til fuld betaling, i sit eget hjælperværelse. Det forekommer også at nogle kan 

det. Men virkeligheden er ofte langt fra drømmen. Et kor af hjælperstemmer, beretter om 

nætter der er hårde og opslidende. Selv om hjælperen får tilbud om at sove, taler mulig-

hederne ofte imod det. 

HJÆLPERNE SIGER
Mette: Generelt synes jeg det er meget problematisk, det der med lange vag-
ter og ikke ret meget søvn. Fordi det var noget af det jeg blev kørt ned på. 
Vores hjælperværelse blev rykket til at være nærmest en lille boks på 4 m2, 
hvor der lige kunne stå en seng, lige klods op og ned af soveværelset. Vi 
kunne høre alt hvad der foregik derinde. Fjernsyn, snorken. Han havde sådan 
en iltmaske på om natten, og så kunne man også høre det. Og jeg kunne 
høre når han var ved at vågne. Sådan en 10-15 gange om natten skulle han 
typisk have hjælp til at hoste, enten fordi han havde røget meget, eller fordi 
han skulle op at ryge. Så det endte faktisk med at jeg ikke faldt i søvn overho-
vedet, når jeg var på arbejde. Jeg kunne simpelthen ikke, fordi min søvn blev 
hele tiden forstyrret. 

Når hjælperen skal stå til rådighed om natten, er hun/han stadig helt involveret i bruge-

rens behov med alle sine sanser. Hvis hjælperen skal være parat til at svare på brugerens 

kalden, hosten, vejrtrækning, drikketrang, tissetrang, rygetrang osv. i løbet af natten, så er 

hjælperen på arbejde, selv om hun/han ligger i en seng, på en sofa eller en i drømmeseng. 

Uanset om hjælperen kan gå i seng igen efter at have været oppe at hjælpe, så er det bela-

VÆRD AT OVERVEJE
Hvis du står til rådighed og får rådighedsbetaling om natten, er det så pengene 
værd at være hos brugeren i nattetimerne?

Kan du se andre muligheder end at være på døgnvagt hos din bruger?

Er du opmærksom på, om du i dit hverdagsliv har tid til at genvinde kræfterne 
efter natarbejdet?
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stende at sove på stilke, og blive vækket igen og igen. De fleste hjælpere er klar over hvor 

meget det tærer på kræfterne. Mange synes til gengæld, at deres brugere slet ikke forstår, 

hvor forstyrrende det er for hjælperen at blive vækket. De synes ikke brugeren tager hen-

syn til deres arbejdssituation.

Der var kun nogle få hjælpere i fokusgrupperne, der arbejdede hos brugere, hvor de kunne 

sove igennem om natten. Ellers kendte alle til udmattelsen ved manglende eller forstyrret 

søvn. Belastningen handler ikke kun om hvor mange timer man får sovet, den handler i 

høj grad om, at man ikke følger sin egen daglige rytme. Det er brugerens sove- og døgn-

rytme der styrer. Hvis brugerens personlige rytme ligger langt fra hjælpernes, så er der 

store tilpasningsomkostninger for hjælperne. På et hold halverede det hjælpernes sygefra-

vær, da brugeren begyndte at gå i seng til midnat, i stedet for mellem 4 og 8 om morgenen. 

Døgnvagter er kun et gode når man kan opretholde sin normale rytme efter vagten, og 

ikke skal bruge flere døgn på at finde tilbage til sin egen hverdagslivsrytme. 

De mangfoldige, og nogle gange grænseløse, omsorgsbehov hos brugeren, afgør hvordan 

hjælperens nat forløber; om hjælperen skal ligge med åben dør ind til brugeren, om hjæl-

VÆRD AT OVERVEJE
Kan du forestille dig forandringer på dit arbejde, der kan give dig bedre søvn 
og hvile?

Forandringer vedrørende din soveplads?

Forandringer vedrørende brugerens sengetid?

Forandringer vedrørende hvad du/I skal hjælpe med om natten?

Kan nogle af brugerens behov fremskyndes eller udsættes så du/I får mere 
sammenhængende hvile? 

Kan du/I tale med brugeren om forandringer der forbedrer jeres sovemulig-
heder om natten?

Strider det mod princippet om ”hjælp på brugerens præmisser”, at der også 
tages hensyn til dit behov for søvn og hvile om natten?
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peren skal ligge ved siden af brugeren eller om hjælperen skal holde i hånden hele natten. 

Kravet, om konstant nærvær og opmærksomhed overfor en andens behov, belaster. Tit 

har hjælperne ikke reelle tilbagetrækningsmuligheder fra brugeren.

At hjælperne sover i deres brugers hjem (evt. i samme rum eller samme seng), er med til at 

gøre forholdet meget tæt og også mere privat. Hjælperen kan nemlig ikke lukke af overfor 

brugeren, og lave fysisk og psykisk afstand, men skal være klar til at svare på brugerens 

behov også fra sin søvntilstand. Det øger nærheden mellem bruger og hjælper på et dybt 

plan. Det er med til at opløse grænserne mellem bruger og hjælper, mellem hjemme og ar-

bejde, og mellem privat og professionel. Denne grænseløshed forandrer fuldstændig ind-

holdet af den tid hjælperen tilbringer på arbejdet, og den tid hjælperen tilbringer hjemme, 

hvad enten hjælperen er i praktisk aktivitet eller ej.

HJÆLPERNE SIGER
Kirsten: I en periode der lå vi ved siden af min bruger og holdt hende i hånden 
om natten. Så vi kunne jo ikke bevæge os, for så vækkede vi jo hende. Og 
hun havde i forvejen søvnproblemer. For 6 år siden, der var det jo ikke sådan. 
For der sov jeg jo i rummet ved siden af, bare med en åben dør, fordi jeg så 
skulle høre når hun kaldte. Men nu havde hun jo ikke noget sprog mere, og 
man kunne heller ikke ud af hendes bevægelser gætte, om hun ikke kunne få 
vejret eller sådan noget. 

VÆRD AT OVERVEJE
Kan du få din bruger til at tilbyde en helbredsundersøgelse, hvis du beder om 
det?

Vil du henvende dig til kommunen og bede dem om at indfri din rettighed til en 
helbredsundersøgelse?

Kan I som hjælperhold, lave en samlet henvendelse til brugeren eller kommu-
nen om helbredsundersøgelser?

Kan I sammen med brugeren henvende jer til kommunen, hvis brugeren er posi-
tivt indstillet, men ikke ved hvordan hun/han skal opfylde sin arbejdsgiverpligt?
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4 Lange vagter og natarbejde

OPLYSNING OM NATARBEJDE
Det er offentligt anerkendt at natarbejde er belastende og kan give dårligt hel-
bred. Et EU-direktiv fra 1993 påbyder at natarbejdere skal have særlig op-
mærksomhed. Direktivet er indarbejdet i Arbejdstidsloven, som siger at: 
- natarbejdere er ansatte som har mindst 3 timer af deres daglige arbejdstid i 
natperioden, eller ansatte som har 300 timer, eller mere, om året af sin arbejds-
tid i natperioden.
- natarbejdere har ret til gratis helbredsundersøgelse før de starter på natarbej-
de og med jævne mellemrum, max. 3 år.
EU-domstolen har afgjort at rådighedstimer som tilbringes på arbejdspladsen 
tæller som arbejdstid.
Det vil sige at alle hjælpere som fast arbejder i døgn- eller nattevagter, har ret 
til helbredskontrol. Arbejdsgiveren (bruger, servicefirma, kommune) har pligt til 
at tilbyde dette. 
Det er ikke sikkert, at din bruger kender denne arbejdsgiverpligt. Det er ikke 
sikkert, hun/han har overblik over omfanget af sine hjælperes natarbejde.
Det er ikke sikkert, at din bruger er positivt indstillet overfor at opfylde denne 
arbejdsgiverpligt. Derfor er det ikke altid ligetil, at indfri denne rettighed. 

Århus kommune, der har mange brugere med hjælperordninger, har givet han-
dicaphjælpere mulighed for at henvende sig direkte til kommunen, hvis de øn-
sker en helbredsundersøgelse. 

Hvis din bruger er din formelle arbejdsgiver, og du ønsker helbredsundersø-
gelse, kan du først spørge brugeren. Hvis det ikke giver resultat, kan du spørge 
brugerens kommune. Hvis du er ansat af et servicefirma, eller en kommune, er 
det dem du skal henvende dig til.

Du kan henvende dig til fagforeningen (FOA) hvis du har brug for støtte.
Helbredsundersøgelse løser ikke i sig selv problemerne, hvis du er overbelastet 
af natarbejde. Offentlige arbejdsgivere har pligt til prøve at omplacere medar-
bejdere der er belastede af natarbejdet. Du kan være nødt til selv at skifte job.
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”... jeg sidder hele tiden og 
er oppe på dupperne, for du 
risikerer hele tiden at blive 
kaldt på ... ” 

Pauser?
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5 Pauser?

Det er indlysende at hjælpere har brug for pauser, i løbet af deres lange vagter. Nogle bru-

gere vil også gerne være alene af og til. Og de færreste brugere har brug for hjælp uafbrudt. 

Hjælpere kan af og til læse, se fjernsyn, hvile sig, måske endda gå en lille tur, alt efter hvem 

de arbejder for. Pauserne er imidlertid styret af brugerens rytme. Det er når brugeren 

ønsker en pause fra hjælperen, at hjælperen får en pause fra brugeren. Derfor behøver 

pausen, ikke at opfylde hjælperens behov for pauser. 

Pause i hjælperarbejdet har 2 betydninger. Dels handler det om pause i det praktiske ar-

bejde, og dels om pause fra brugeren. Det er svært for de fleste hjælpere, at få pause fra 

brugeren når de står til rådighed hele vagten. Det er nemmere at få en pause i det praktiske 

arbejde.

HJÆLPERNE SIGER
Mette: Jeg synes det kan være svært at sige hvad jeg har behov for. Ikke fordi 
jeg ikke godt ved det. F.eks. hvis jeg bare har brug for en pause til mig selv. 
Hvis jeg har arbejdet i 2 døgn, og så har jeg altså lige brug for at være alene. 
Altså, det kan godt være det ikke har været så hårdt, men jeg har bare behov 
for at være alene. Men det er svært at sige, fordi ... hjælperarbejde … det er 
ikke defineret særligt klart. Så hvad kan jeg egentligt tillade mig at bede om? 
Kan jeg overhovedet tillade mig at bede om at være alene? Fordi jeg jo skal 
være hjælper! Jeg skal jo hjælpe! Og altså hvad indebærer det? 

Der er ikke nogen regler om, at hjælperen skal have tid for sig selv. Det stemmer nemlig 

ikke overens med at yde hjælp på ”brugerens præmisser”. Det er en fremmed tanke for de 

fleste hjælpere, at de selv kan kræve en pause fra ”brugerens præmisser”. Meget få hjælpere 

har en arbejdsdag med planlagte pauser. Lise får som regel altid et eftermiddagshvil, fordi 

brugeren selv tager et hvil. Alex har et kvarters frokostpause for sig selv ved hver døgn-

vagt. Det var en nyansat hjælper der krævede en lille frokostpause, og så fulgte Alex op og 

forlangte det samme. Brugeren er ikke begejstret, men accepterer at mens Alex spiser sin 

frokost i køkkenet, så må han vente med at bede om hjælp, med mindre det er respirato-

ralarmen der lyder. Der er mange pauser i arbejdet undervejs i dagen, men Alex bestem-

mer ikke over dem. Nogle gange er de bare irriterende, fordi de ting Alex skal hjælpe med 

trækker ud.

Jette har stort behov for at spise sin mad uforstyrret, men det er næsten aldrig muligt. Og 

hun kan i hvert fald aldrig vide på forhånd, om hun får madro. Hun prøver at ordne alle 
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tænkelige opgaver før hun går ind for at spise, og spørger om der er mere hun skal gøre. 

Men at kræve en uforstyrret pause, kan hun slet ikke forestille sig. Karoline mener også 

at faste pauser er umulige. Brugeren kan risikere, at komme til, at føle sig magtesløs hvis 

hun/han ikke kan få hjælp på minuttet. Så princippet om ”brugerens præmisser” indebæ-

rer åbenbart, for mange hjælpere (og brugere), at brugerens behov altid kommer i første 

række. 

Hvorvidt bruger og hjælper spiser sammen eller hver for sig, er det oftest brugeren der 

afgør. Måltiderne foregår først og fremmest på ”brugerens præmisser”. Det kan være hyg-

geligt at spise sammen for begge parter, men det er ikke hjælperens egen tid. Hjælperen 

får måske pause i det praktiske arbejde, hvis brugeren da ikke skal mades, men hjælperen 

får ikke pause fra brugeren.

Som hjælper er man hele tiden årvågen overfor et andet menneskes ønsker og behov. At 

leve sig ind i en andens behov hele tiden, er et stort men uhåndgribeligt arbejde i forhold 

til det praktiske arbejde. Praktiske belastninger er til at tage og føle på. Nogle gange er 

praktisk arbejde en kærkommen pause fra brugeren. Lone støvsuger med discman for 

ørerne og er utilgængelig imens rengøringen står på. Peter lufter hunden, og får på den 

måde en tur ud i det fri. Pias bruger gider ikke tage med ud at handle. Det bliver hendes 

frirum, hvor hun kan følge sin egen rytme. Han kan ikke kalde på hende imens.

 

VÆRD AT OVERVEJE
Hvis brugeren og hjælperen spiser sammen, har hjælperen så spisepause? 

Har du pause hvis du mader din bruger samtidig med du selv spiser?

Har du pause hvis du spiser sammen med brugeren for selskabs skyld? 

Spiser du den mad du selv foretrækker?

Spiser du den mad som brugeren foretrækker?

Er der noget du gerne vil forandre ved dine måltider/spisepauser, og kan det 
lade sig gøre?
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VÆRD AT OVERVEJE
Er det nødvendigt at brugerens mangfoldige behov, uanset hvilke, kommer i 
første række hele vagten?

Kan man skabe et godt arbejdsforhold, hvis det kun hviler på brugerens person-
lige præmisser?

HJÆLPERNE SIGER
Bent: Man har aldrig fri. Og man laver tusind ting på engang. Men paradokset 
er, at så kan man så sidde 2 timer andre gange og have dem helt for sig selv.
Lone: Det negligerede jeg de første par år, jeg arbejdede. For det er som du 
siger, man laver kun noget nogle af timerne. Og så tænkte jeg, jamen så burde 
jeg kun være træt for 5 timer, for i virkeligheden havde jeg måske kun lavet 5 
timers arbejde i løbet af de 24 timer. Men jeg havde aldrig slappet af. Selv om 
jeg tror jeg sidder og slapper af når jeg sidder og ser fjernsyn, så slapper jeg 
ikke af. Fordi jeg sidder hele tiden og er oppe på dupperne. For du risikerer 
hele tiden at blive kaldt på.
Pia: Hele tiden, også selv om du sover.

Der er brugere der ikke tåler at hjælperne sidder stille. Det er noget at det værste hjælperne 

ved. De hader meningsløst arbejde, der bare handler om at aktivere dem. Nina synes det 

er for tåbeligt at hun skal trevle gamle trøjer op, selv om garnet aldrig skal bruges. Pia blev 

sat til at vaske et rent bryggers ned. Senere opdagede hun, at en anden hjælper havde gjort 

det samme dagen før. Det er sygelig arbejdsledelse, siger hun. Peter kom hjem med virkelig 

ømme fødder, efter hver vagt, hos sin forrige bruger. Han oplevede, at han skulle lave en 

masse unødvendige ting fordi brugeren var frustreret indvendig. 

Brugeren har magt til at styre hjælperens arbejde, og den magt kan selvfølgelig misbru-

ges. Hvis brugeren føler sig afmægtig i andre forhold, kan hun/han afreagere i forhold til 

hjælperen. Et misbrug af hjælperens arbejdskraft er ikke nødvendigvis noget brugeren gør 

bevidst, mener flere hjælpere. Det er snarere et spørgsmål om manglende indlevelsesevne. 

Da Pia var med sin bruger på ferie, var brugeren kun opmærksom på sine egne behov og 

forstod ikke, at Pia kunne have brug for en pause før et nyt ønske blev indfriet. Heller ikke 

selv om Pia sagde fra. Hver ferieoplevelse for brugeren betød hårdt arbejde for Pia, uden 



44

at brugeren bemærkede det eller forstod det. Hvorvidt hjælpere bliver overforbrugt på 

grund af brugerens uvidenhed eller på grund af hendes/hans kontrolbehov, blev grundigt 

diskuteret i en af fokusgrupperne. 

Klaus mener, at brugere er handicappede med hensyn til indlevelse, fordi de aldrig selv 

skal udføre deres egne planer. Brugeren kan sidde i sin kørestol hele dagen og lægge pla-

ner, som andre skal udføre. Hun/han mærker ikke selv på kroppen den træthed, der er 

resultatet af veludført arbejde. Manglen på kropslig erfaring med hjælperens gøremål, kan 

være grunden til, at nogle brugere negligerer hjælperens arbejdssituation, var Anja enig 

i. Men at magtmisbrug også forekommer, er Bent sikker på. Han har arbejdet for mange 

forskellige handicappede, men har oplevet meget få, der har indlevelsesevne. Brugerens 

afmægtighed overfor sit handicap, kan føre til en mindreværdsfølelse, som brugeren kom-

penserer for ved at behandle hjælperne som mindreværdige, siger Bent. 

Vi kender fra os selv, hvordan vi kan have større/flere planer end vi magter at føre ud i 

livet, fordi vi kan mærke vi bliver trætte. Brugeren mærker ikke nødvendigvis selv konse-

kvenserne af sine planer, det gør hjælperen. I forhold til hjælperne er brugerne desuden 

vant til at alt drejer sig om deres egne behov. Den form for ubalance smitter af på andre 

medmenneskelige forhold, siger Klaus. Han observerede at den bruger han arbejdede for 

gennem 10 år, behandlede alle andre mennesker som sine tjenere, og det fik folk til at 

trække sig væk fra ham.

VÆRD AT OVERVEJE
Betyder ”hjælp på brugerens præmisser” at du ikke kan bede om pauser?

Hvad tror du der vil ske hvis du bad om at få pauser der passer til dine behov? 

Hvad forhindrer dig/jer i at få nogle pauseordninger og pauseprincipper på ar-
bejdspladsen?

Kan I sammen sætte ”pauser” på dagordenen overfor brugeren, og sikre nogle 
daglige rytmer der tager hensyn til jeres behov? 

Vil overordnede regler om pauser for hele handicaphjælperområdet være en 
løsning? 
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1 Indledning

”...” kan du ikke lige løfte mig”, 
og der har man måske lyst til 
at sige nej! men altså, man 
gør det måske alligevel ... ”

Hjælpemidler i modvind
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Brug af hjælpemidler blev anset som vigtigt, for et godt arbejdsmiljø af mange hjælpere. 

Særlig af de hjælpere der havde tidligere erfaringer fra den offentlige omsorgsektor, fordi 

de havde noget at sammenligne med. Der er sket en stor udvikling af hjælpemidler; hjæl-

pemidler der skal lette de fysiske belastninger for dem, der udfører plejearbejde for andre 

mennesker. Brug af hjælpemidler ved forflytning og i plejearbejde, er blevet indarbejdet i 

den offentlige omsorgssektor. 

Nogle tekniske hjælpemidler ændrer den fysiske nærhed mellem hjælper og bruger. De 

kan skabe mere fysisk distance, men de beskytter både brugeren og hjælperen. Det gælder 

hvad enten der er tale om at bruge lift til forflytning eller handsker til personlig pleje. 

Manuel forflytning foregår i et nært favntag, når hjælperen med sin krop, sine ben og sine 

arme, understøtter brugerens krop, ben og arme, eller når hjælperen bærer brugeren i sine 

arme. Personlig pleje uden handsker, ligner den intimitet vi ellers kun har med familie-

medlemmer (f.eks. når forældre vasker deres børn) eller mellem kærester. Hjælpemidler 

gør altså kontakten mellem bruger og hjælper mindre fysisk intim, og det bliver tydeligt at 

plejearbejdet er et professionelt forhold.

 

En del brugere vægrer sig mod hjælpemidler. Det kan stå i den arbejdsaftale brugeren har 

udformet, at hjælperen skal løfte manuelt. Som arbejdsleder i det daglige, er det brugeren 

der instruerer og bestemmer hvordan hun/han vil have arbejdet gjort. Det er ikke i tråd 

med nutidens sundheds- og sikkerhedspraksis, og dermed heller ikke med arbejdsmiljø-

lovgivningen, men foreløbig har Arbejdstilsynet ikke grebet ind i de private ordninger. 

Brugeres modstand mod hjælpemidler kan bero på flere ting. En lift fylder og dens tilste-

deværelse gør funktionshæmningen mere synlig. Lift-forflytninger kan tage længere tid 

end manuelle forflytninger. Noget af den familiære menneskelige berøring kan forsvinde, 

når hjælperen lifter i stedet for løfter, eller bruger handsker ved personlig hygiejne. Det er 

snarere manglende brug af hjælpemidler, end manglende hjælpemidler der er problemet, 

for hjælpemidler koster ikke brugeren noget, de bevilges og betales af det offentlige. 

I spørgsmål om hvorvidt der skal bruges hjælpemidler eller ej, er offermagten i høj grad 

på spil. Mange hjælpere har svært ved at sige nej, hvis brugeren beder om at blive løftet. 

Det er desuden nemmere at holde fast ved gode forflytningsrutiner hjemme end ude. 

Er bruger og hjælper ude sammen, er det endnu sværere for hjælperen at sige nej til at 

løfte. Brugeren bestemmer hvorvidt man tager hjemmefra med eller uden lift, men det er 

hjælperen der bærer konsekvensen af brugerens beslutning, hvis brugeren alligevel skal 

forflyttes. Mange hjælpere fremhæver hvor svært det er at sige nej, når man står i den kon-

krete situation. Andre holder fast på, at det er hjælperens eget ansvar konsekvent at afvise 
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risikoen for at skade sig selv ved at løfte. Også om det så betyder at man må tage hjem fra 

det sommerhus brugeren har bestilt til sin ferie, fordi liften ikke kan komme ind ad døren, 

eller lade brugeren tisse i bukserne ude i byen, fordi hun/han ikke ville have liften med i 

bilen, men alligevel får brug for at komme på toilettet.

Det er alligevel hensynet til brugeren der styrer mange hjælperes accept af uhensigtsmæs-

sige fysiske belastninger. Selv om hjælperen helst vil sige nej, er det ikke sikkert arbejdsfor-

holdet kan bære det. Hvis brugeren føler sig dårligt behandlet risikerer hjælperen at blive 

fyret. På den måde er hjælperen reelt i klemme.

I en fokusgruppe holdt Flemming og Birger på, at hjælperne ikke må ofre sig og løbe en 

risiko, fordi de synes det er synd for brugeren. Der kan faktisk også ske mere alvorlig fysisk 

skade ved at en hjælper overbelaster sin ryg, end ved at en bruger ikke kan komme på toi-

lettet og ikke kan holde sig. Våde bukser kan vaskes og tørres, mens en diskusprolaps kan 

være meget svær at helbrede. 

Det kræver alligevel stort mod af en enlig hjælper at hævde sine egne behov, f.eks. hvis 

konsekvensen er at brugeren må afbryde sin ferie. Det er en alment accepteret tankegang 

at handicappede skal kunne leve så normalt som muligt, og deltage i samfundet på lige fod 

med andre. Begrænsninger i brugerens udfoldelsesmuligheder fremstår som en slags uret-

færdighed. Derfor kommer selv begrænsninger, der bunder i hensynet til hjælperne, til at 

fremstå som uretfærdige. Problemet rækker ud over forholdet mellem bruger og hjælper; 

der er et samfundsmæssigt aspekt ved offermagten. Hvis hjælperen sætter sin egenomsorg 

forrest, kan det blive stemplet som omsorgssvigt i omverdenen. 

VÆRD AT OVERVEJE
Hvordan skal man balancere mellem hensynet til sin egen sikkerhed og sund-
hed og brugerens ønsker? 

Hvad tror du der vil der ske hvis du ikke vil løfte brugeren i sommerhuset, så 
hun/han må afbryde ferien? 

Bliver I uvenner eller bliver I bedre venner, når du yder ærligt modspil?

Bliver du fyret, eller kan din bruger tåle mere modspil end du tror?
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OPLYSNING OM ARBEJDSMILJØLOVEN

Overordnet siger Arbejdsmiljøloven at man skal tilstræbe at skabe et sikkert 
og sundt arbejdsmiljø, der er i overensstemmelse med den tekniske og sociale 
udvikling i samfundet.

- Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således at det er sikker-
heds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

- Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæs-
sig betydning, skal følges.
Det er arbejdsgiverens forpligtelse og ansvar at dette overholdes og at arbejds-
pladsen lever op til de gængse standarder.

At leve op til ”anerkendte normer og standarder” betyder at man i den private 
handicapomsorg skal følge med i de normer og standarder der udvikler sig i of-
fentlig omsorg, med hensyn på personalets arbejdsmiljø – eller gøre det bedre 
og trække standarden opad. 

Hjælperne har loven på sin side med hensyn til arbejdsmiljøstandarder og brug 
af hjælpemidler. Men det er brugeren der skal håndhæve loven. Der er en indre 
modsætning i, at brugeren har ansvar for, og myndighed over hjælpernes ar-
bejdsmiljøforhold, samtidig med at brugeren har ret og magt til at styre arbejdet 
på sine personlige præmisser. Det tilsidesætter hjælpernes fysiske og psykiske 
velfærd, at deres rettigheder er indordnet under ”brugerens præmisser”.
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OPLYSNING OM ARBEJDSTILSYNET

Arbejdstilsynet skal føre tilsyn med alle danske virksomheder/arbejdspladser. 
Brancher med tunge løft og psykiske belastninger er blandt de prioriterede om-
råder. I 2005 blev social- og sundhedssektoren screenet, dog ikke de private 
hjælperordninger. Arbejdstilsynet har generelt mulighed for at påbyde arbejds-
giveren brug af arbejdsmiljørådgiver til at rette på konkrete forhold, eller brug af 
rådgivning i en bestemt periode.

Medarbejdere kan klage til Arbejdstilsynet, hvis de mener Arbejdsmiljøloven 
bliver overtrådt. Ved klager fra de ansatte kan Arbejdstilsynet komme på detail-
tilsyn, men det er Arbejdstilsynet selv der afgør om de vil komme. En vurdering 
af problemerne kan medføre både påbud og forbud på arbejdspladsen. Den/de 
der klager er sikret anonymitet.

Det er endnu ikke hørt, at Arbejdstilsynet har brugt sin myndighed til at komme 
med påbud eller forbud i en hjælperordning. Vi kender dog heller ikke til at 
hjælpere har klaget til Arbejdstilsynet.

Du/I kan henvende jer til det nærmeste af Arbejdstilsynets tilsynscentre og 
klage over arbejdsmiljøforholdene, hvis I ikke kan få løst problemerne sammen 
med brugeren/servicefirmaet/kommunen. 

Har du/I brug for hjælp til at klage, kan du/I også spørge i jeres fagforening 
(FOA).
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Ferieophold er ofte skoleeksempler på grænseoverskridende fysisk/psykiske belastninger. 

Brugeren har forventninger til ferien og hjælperen er bange for at skuffe vedkommende. 

For at brugeren kan leve som ”alle andre”, f.eks. på et ferieophold eller en festival, bliver 

der nemt trukket store veksler på hjælperne. Handicaporganisationerne kræver, at handi-

cappede brugere skal have ret til 6 ugers ferieophold om året med deres hjælpere, i stedet 

for de nuværende 2 uger. Det sker med henvisning til at andre borgere kan rejse på ferie, 

6 uger om året. Men for hjælperen betyder ferieophold med brugeren, tit urimelige og 

skadelige belastninger. 

BREV FRA EN HJÆLPER
Jeg var en af de ”betroede” medarbejdere i ordningen, bl.a. på grund af min 
uddannelse og min evne til at håndtere X på en tryg måde – også under andre 
forhold end de hjemlige. Derfor spurgte X, om jeg ville tage med hende på en 
3 dages ferie til sin brors sommerhus. Da vi sidst på dagen ankommer, instru-
erer X mig i at jeg skal bakke handicapvognen op ad en smal indkørsel med 
bevoksning på begge sider. Jeg giver udtryk for at det ser lidt snævert ud. ”Ja, 
men jeg ville ikke sige det til dig på forhånd, så ville du bare ikke med”, siger 
X, eller noget i den retning. Jeg kunne mærke, at jeg blev rystet over denne 
bemærkning, men ignorerede det foreløbigt, fordi der var noget konkret og 
praktisk, der skulle ordnes, og det lykkedes da også. Men det generede mig 
voldsomt, at hun bevidst havde tilbageholdt oplysninger for mig om de forhold 
og opgaver, som jeg ville møde på vores fælles tur. 

Men det skulle blive meget værre!
Da jeg havde fået bakket bilen op, blev vi modtaget af bror og svigerinde. 
Broderen viste mig rundt. Der var tale om et hoved-sommerhus og et lille 
annekshus med en smal halvdør, hvor kørestol med nød og næppe kunne 
komme ind. Her skulle vi bo. Inde på bagvæggen af huset var bygget en køje-
seng. I den nederste skulle X ligge. Jeg skulle ligge på madras på gulvet. Jeg 
var ved at gå i sort, da jeg så den køjeseng. I hjemmet har X både plejeseng 
og loftlift. Det har man kun når der er brug for det. Her stod jeg og skulle have 
hende bakset ind i en køjeseng, hvis højde var under min knæhøjde. Det var 
simpelthen rædselsfuldt. Det overskred mine grænser langt! Men jeg var totalt 
fanget. 
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Hjælperne mangler en nærliggende overordnet instans, de kan støtte sig til i de situatio-

ner hvor brugeren ikke vil have at der anvendes hjælpemidler, eller tilrettelægger arbejdet 

(og ferien) uden at tage ansvar for hjælperens arbejdssikkerhed. Der mangler indgreb fra 

faglige autoriteter (Arbejdstilsynet) til at påbyde brug af hjælpemidler. Og der mangler 

sanktioner (Arbejdstilsynet) overfor brugere, der ikke løfter deres arbejdsgiveransvar for 

arbejdsmiljøet. På en arbejdsplads inddrog hjælperne kommunen, og de fik medhold i 

at få indført hjælpemidler i hjemmet – en lift. Men det er i sidste instans brugeren der 

bestemmer om liften anvendes, og det blev den ikke. 

Hjælpernes sidste udvej på belastende arbejdsforhold som de ikke kan ændre, er at sige 

op. Pia brød sig bare ikke om at overlade problemet til den næste, og den næste og den 

næste, derfor prøvede hun at inddrage kommunen ved at fortælle om forholdene på sin 

arbejdsplads. Det hjalp altså ikke, og så sagde hun op.

HJÆLPERNE SIGER
Pia: Der er jo ikke noget sted hvor du kan henvende dig!
Jeg har været et sted hvor vi simpelthen inddrog kommunen i hvad der fore-
gik, og ved I hvad vi fik ud af det? Nul og niks! Hende fra kommunen, hun 
fik det råt og usødet om hvad det egentligt var der foregik i det hjem. Vi fik 
intet ud af det. Vi fik en lift! Som aldrig blev brugt. Som blev stillet nede under 
sengen. Hun ville simpelthen ikke bruge den. 
Klaus: Det vil sige at der kommer en lift hjem til brugeren, som brugeren ikke 
vil bruge?
(bekræftes af Pia)
Klaus: Men på en måde er det da kommunen der betaler hjælpernes løn, 
ikke?
(bekræftes af Pia)
Klaus: Så skulle der da også være en instans som siger, at hvis det er blevet 
besluttet at brugeren, for at beskytte hjælperen, skal bruge liften og brugeren 
ikke vil bruge liften, så får brugeren ikke nogen bevilling.
Pia: Det sker bare ikke.
Bent: Problemet lander hos hjælperen selv.

Behov for flere hjælpemidler er tit et tegn på tilbagegang i brugerens tilstand. Det kan være 

brugeren helst vil lukke øjnene for sit fysiske forfald. Det er hjælperen, der har den sanse-

lige oplevelse og kan mærke hvor grænsen går for hvad hun/han kan magte. Hjælperen er 
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praktisk ansvarlig for forflytningen, men har ikke autoritet til at bestemme hvordan den 

skal foregå.

I princippet er det brugeren, som arbejdsleder, der både skal sørge for at de nødvendige 

hjælpemidler er til rådighed og at de anvendes. Risikoen ved forflytninger øges af, at hjæl-

perne hovedsagligt er uuddannede. Deres viden om mulige hjælpemidler og risikofrie 

forflytninger er ofte meget begrænset. Det er brugeren der står for oplæringen af sine egne 

hjælpere, så derfor bliver de lært op i det brugeren ønsker sig.

HJÆLPERNE SIGER
Erling: Hende jeg arbejder hos, hun forfalder hurtigt. Så der skal hele tiden 
nye metoder og nye hjælpemidler til. Og der er, nogle af mine kolleger på den, 
fordi de har ikke samme sans for balance og kropsligt samarbejde som jeg 
har. Så jeg kan høre at de har brug for nogle hjælpemidler, som min bruger 
ikke er parat til at tage imod, endnu.
Lise: Ja, fordi det er svært at have en selvindsigt i at man faktisk bliver dårli-
gere.
Erling: Ja, fordi man skal ligesom opleve, at ”nu kan jeg ikke mere”. For det er 
hjælperen der oplever at ”jeg kan ikke, jeg kan ikke håndtere situationen mere, 
det er ved at blive farligt, der er chance for at vi falder”.

Brugerstyring og privatansættelse har løsrevet hjælperne fra udviklingen i den øvrige 

omsorgssektor vedrørende fysisk arbejdsmiljø. Der er ingen instanser der håndhæver de 

arbejdsmiljøstandarder vi kender fra institutioner og hjemmehjælp. Brugernes formelle 

magt som arbejdsgivere, sammen med offermagten, åbner for mange situationer hvor 

VÆRD AT OVERVEJE
Kan I drøfte usikre eller risikable rutiner kolleger imellem?

Kan I få gennemslag for bedre praksis, hvis I tager det op med brugeren i fæl-
lesskab?

Er du parat til støtte kolleger der har brug for hjælpemidler, selv om du ikke selv 
føler behov for dem? 
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VÆRD AT OVERVEJE
Hvad tror du andre vil mene om en hjælper som kører sin bruger hjem fra som-
merhuset, fordi hjælperen ikke vil løfte brugeren manuelt? 

Hvad tror du andre vil mene om en hjælper der lader brugeren tisse i bukserne 
ude i byen, fordi hun/han ikke vil løfte brugeren over på toilettet uden lift?

Er du påvirket af andres mening om dine grænser for den hjælp du vil yde?

Er samfundets generelle syn på ligestilling for handicappede, med til at be-
grænse din omsorg for dig selv?

Synes du, at du er en god hjælper når/hvis du altid opfylder brugerens øn-
sker? 

hjælpernes fysiske sikkerhed bliver tilsidesat. Det er også et psykisk pres for hjælperen at 

hævde sine egne behov, når det er blevet brugerens almengyldige ret at leve uden begræns-

ninger, på trods af sit handicap og ved hjælp af sine hjælpere. 
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”... hold kæft hvor man lug-
tede når man gik derfra. Men 
jeg vidste jo godt at de røg, da 
jeg startede ... ”

Røgfrit arbejdsmiljø?
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Passiv rygning er et kompromis mange hjælpere indgår i, i forbindelse med arbejdet. Det 

blev tit nævnt i fokusgrupperne, som en af de belastninger man lever med som handicap-

hjælper, for hvad skal man ellers gøre? Mange hjælpere finder røgen generende og ønsker 

sig et røgfrit arbejdsmiljø, men det støder samtidig imod princippet om ”hjælp på bru-

gerens præmisser”. Lise er meget generet af røg, og ville gerne have det var reguleret, men 

hun synes samtidig at man skal have lov til at ryge i eget hjem.

HJÆLPERNE SIGER
Søren: Jeg var et sted hvor vi sov i en stue. Det var hos en bruger og hans 
kone. De røg. Og de storrøg, 30 om dagen hver. Der var ingen udluftning og 
vi sad simpelthen i et lokale hvor der var røget 60 cigaretter. Og så havde de 
4 katte som også var inde i det samme rum, med kattebakker og det hele. Jeg 
kunne simpelthen smide tøjet udenfor når jeg kom hjem. Mine sokker, de lug-
tede ikke af sure tæer, de lugtede simpelthen af cigaretrøg, altså. Alt lugtede i 
den grad. Det var helt uhyggeligt. Og så de der kattebakker. Føj.

Brugerens hjem er hjælperens arbejdsplads, spiseplads og soveplads under vagten. Hjæl-

peren kan ofte ikke undgå røgen, for mange brugere kan ikke ryge uden hjælperens hjælp. 

At være passiv ryger er kun en af de negative effekter brugerens rygning, kan have for 

VÆRD AT OVERVEJE
Er det frivilligt at du opholder dig i brugerens røg på din arbejdsplads, eller er 
det et kompromis?

Træffer I forholdsregler mod passiv rygning på din arbejdsplads?

Kan du/I opholde jer andre steder når brugeren ryger og lufte ordentligt ud 
bagefter?

Synes du at passiv rygning hører med til at yde hjælp på ”brugerens præmisser”, 
og at hjælperne bør tilpasse sig?

Risikerer du at miste dit job, hvis du kræver et røgfrit arbejdsmiljø, eller er din 
bruger samarbejdsvillig?
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hjælperen. Hvis brugeren vil ryge om natten skal hjælperen op og sørge for det. Søren 

der skulle sove i stuen, luftede ud før han gik i seng. Men når brugeren ville have hjælp til 

en smøg klokken 3 om natten, så skulle døren til soveværelset åbnes igen, og han kunne 

begynde forfra med udluftningen bagefter. Mettes bruger skulle have hostehjælp. Jo mere 

han røg, jo mere hostehjælp skulle han have, og det var meget anstrengende for hjælperne. 

De skulle både tænde hans cigaretter og trykke ham på brystet undervejs og bagefter.

Hjælperne ved på forhånd, om brugeren ryger når de siger ja til et job. Men ikke alle 

hjælpere er passive rygere af den grund. Mette fortalte at hun til sidst begyndte at forlade 

brugeren, mens han røg, og luftede ud bagefter, før hun selv opholdt sig i rummet igen. 

Da havde hun været et par år hos sin storrygende bruger. Mens han røg, måtte han altså 

undvære hendes tilstedeværelse og hjælp. (Hun blev da også sagt op).

At have lugten, af andres privatliv, til at hænge ved når man går hjem, kan ingen af hjæl-

perne lide, det er for nært. Det gælder hvad enten det er røglugt, kattetis eller andre lugte. 

Lise vil ikke være i hjælperværelset, fordi hendes tøj og sengetøj kommer til at lugte jord-

slået. Mange andre arbejdspladser har også lugte som kan hænge ved når man går hjem: 

hospitaler, bagerier osv., men de er mindre private.
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OPLYSNING OM RØGFRIT ARBEJDSMILJØ

Den nye lov om røgfrit miljø, siger som hovedregel at både offentlige og private 
arbejdspladser skal være røgfrie.

Der er lavet en undtagelse vedrørende private hjem, hvor rygning kan tillades 
når der ikke er personale tilstede. 

I helt særlige tilfælde (kriser) kan patienter og pårørende tillades at ryge (på 
hospitaler, plejeboliger etc.), men kun hvis ingen ufrivilligt udsættes for passiv 
rygning.

Brugerens hjem er en privat arbejdsplads, og du/I må ikke udsættes for passiv 
rygning.

Brugeren kan tillade sig at ryge i dit nærvær i helt særlige tilfælde – men ikke i 
det daglige – og kun hvis du/I frivilligt er til stede i røgen. At brugeren er funk-
tionshæmmet gør ikke rygning til et helt særligt tilfælde.

Du/I har ret til et røgfrit arbejdsmiljø – hver vagt – hele vagten. I juridisk forstand 
står denne ret over princippet om ”brugerens præmisser”.

Dit job kan stå på spil, hvis brugeren føler sig krænket af, at du hævder din 
ret.

Du/I kan søge støtte i fagforeningen (FOA).
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”... der er jo ingen forskel på 
at lægge et uridom eller et 
kondom på?” 

Uønsket seksuel 
opmærksomhed på arbejdet
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I tre af fokusgrupperne diskuterede hjælperne erfaringer med og synspunkter på, bruge-

res seksuelle behov og ønsker til deres hjælperarbejde. Når temaet kom op blev diskus-

sionerne lange. Det krævede megen fælles diskussion, at afklare hvad hjælpere bør bistå 

med på det seksuelle område, og hvad de bør holde sig fra, og hvad der var passende og 

upassende ønsker fra brugeren. Særlig de unge kvinder, er udsat for forespørgsler fra deres 

brugere om hjælp til seksuel tilfredsstillelse eller om hjælp med seksuelle undertoner, men 

også modne kvinder fik forespørgsler om at onanere på brugeren.

Hjælperne forholder sig forskelligt til hvorvidt brugerens sexlyst og tilfredsstillelse falder 

inden for eller uden for rammerne af hjælperarbejdet. For alle de kvindelige hjælpere 

(på nær én) som var blevet spurgt om direkte hjælp, var forespørgslerne en grænseover-

skridelse. Hjælperne følte sig intimideret og chikaneret. Der er ingen eksempler i hjæl-

perundersøgelsen på, at kvindelige brugere har bedt deres hjælpere om hjælp til seksuel 

udløsning. Problemerne med uønsket seksuel opmærksomhed fra brugere rettet mod 

hjælpere, handler om mandlige chefers seksuelle forslag og forespørgsler til kvindelige 

underordnede.

Det er svært at afgrænse sig konsekvent fra brugerens seksualitet som hjælper. Dels er 

det brugeren der definerer sine egne hjælpebehov, og hjælperen er generelt gået ind på at 

hjælpe på ”brugerens præmisser”. Dels er det samfundsmæssigt anerkendt, at funktions-

hæmmede har ret til samfundets hjælp med hensyn til deres seksuelle behov. 

Funktionshæmmede har fået en særstilling i samfundet som en gruppe med ret til hjælp 

til sex. Mange andre grupper i samfundet end funktionshæmmede kan have svært ved at 

finde sig en seksualpartner, f.eks. de hjemløse eller de arbejdsløse. Netdating og single-

klubber blomstrer, som tegn på at også masser af velintegrerede borgere savner en partner 

til erotik og/eller samliv. Men funktionshæmmede, er udpeget som en særlig gruppe, som 

i så høj grad bliver anset som ofre for seksuel frustration, at det offentlige ligefrem anbe-

faler brug af prostituerede for at tilfredsstille dem.

Handicaphjælperne står i et dobbelt pres, når de skal afbalancere hensynet til brugerens 

ønsker med hensynet til deres egne grænser. De er presset af princippet om ”brugerens 

præmisser”, og de er presset af den samfundsmæssige anerkendelse af handicappedes sek-

suelle offerposition; offermagten. Hjælpernes grænser og selvrespekt står for skud. Græn-

sedragningen er i praksis overladt til den enkelte hjælper, og grænserne drages derfor vidt 

forskellige steder; nogle gange slet ikke.
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HJÆLPERNE SIGER
Mette: I starten, da fandt jeg mig da i mange ting, som jeg ikke gjorde til sidst. 
Jeg måtte simpelthen definere overfor mig selv, hvad jeg egentligt ville gå med 
til og hvad jeg ikke ville. Jeg ville ikke høre på hans historier om sex. Jeg måtte 
selv definere hvad hjælperarbejde er, fordi der jo ikke var andre der gjorde det 
for mig. Altså man hører de utroligste ting om hvad folk er gået med til; til at 
have sex med den pågældende, til at hjælpe vedkommende med at onanere 
og sådan nogle ting. Fordi hvor går grænserne? De kan jo ikke selv, jeg er jo 
hjælper! Altså sådan nogle ting hører man. Det ville jeg så aldrig selv have gået 
med til, men det er ikke defineret særligt godt og jeg synes det er svært. 

Der er ingen af hjælperne i undersøgelsen der kan lide at være genstand for brugerens 

seksuelle opmærksomhed og fortrolighed. Forespørgsler om hjælp til sex kommer i for-

trolighed og enrum. De hjælpere der udsættes for sådanne forespørgsler har ingen ledelse 

at støtte sig til, for det er chefen der spørger, og de har ingen kolleger at gå til, for de ar-

bejder alene. 

Der er nogle hjælpere der deler den samfundsmæssigt anerkendte opfattelse af, at funk-

tionshæmmede er ofre for egne seksuelle behov og derfor har berettiget krav på hjælp til 

tilfredsstillelse. Nogle ser brugerens seksuelle tilfredsstillelse som et fagligt professionelt 

spørgsmål. Men de vil heller ikke inddrages i det personligt. Brugerens seksuelle fortrolig-

hed er der ingen der ønsker at have alene – og det er jo netop kendetegnet ved fortrolig-

hed. For at beskytte deres egen integritet, er hjælperne helt afhængige af et fagligt forum, 

der flytter sex-spørgsmålet væk fra egen person og over til noget professionelt. Men det 

har de ikke.

Vibekes faglige synspunkt er, at forespørgsler fra en bruger til en hjælper om at onanere 

på sig, er et udtryk for at brugeren viser tillid. Men da det skete for hende selv, arrangerede 

hun ulønnede personalemøder (uden brugeren), for at få et fagligt fællesskab til at drøfte 

dette i. Hun ville ikke være den eneste der nød en sådan ”tillid”. Brugerens seksualitet 

skulle alle forholde sig til, ikke hun alene, så blev det alt for personligt. 

De kvindelige hjælpere føler sig personligt ramt af brugerens seksuelle opmærksomhed – 

selv dem der prøver at se professionelt på det. Blandt de mandlige hjælpere er der ikke me-

gen forståelse for brugerens offerposition. Flemming mener, at alle mænd kunne drømme 

om det brugere har fået ret til. Hvilken mand føler sig ikke af og til som offer for sine sek-
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suelle lyster, uden at det giver grønt lys til at bede kvindelige underordnede om at tilfreds-

stille sig? Flemming ligestiller handicappede mænd med andre mænd mht. seksuel lyst.

HJÆLPERNE SIGER
Lisbeth: Jeg kan ikke hjælpe min bruger. Han er ikke i stand til at onanere selv 
og der er min grænse, det kan jeg heller ikke, fordi det gør jeg ikke for penge. 
Jeg vil gerne hjælpe ham til en dame, eller sørge for at der kommer en dame, 
men der sætter jeg mine grænser. Og jeg var den eneste af de fire hjælpere 
der blev spurgt, fordi jeg åbenbart bare var typen han turde spørge. De andre 
er ikke blevet spurgt. Det har virkelig været et problem for mig. Jeg følte mig 
billig. De andre, de var åbenbart for gode til at blive spurgt.
Vibeke: Måske ku’ du ha’ vendt den på den positive måde og tænke, at han 
havde den fortrolighed til dig, og at du er så åben, at han turde spørge dig 
om det.
Lisbeth: Ja, men der gik lige et stykke tid hvor jeg tænkte, ”nå, er jeg virkelig 
sådan én?” Vibeke: Jeg tror ikke du skal opfatte det sådan.

Mange hjælpere tilslutter sig, at mænd der er fysisk ude af stand til selv at onanere, er ofre 

for deres egen seksualitet. Som Julia siger det: ”Jamen når man ikke en gang kan holde sin 

egen penis, så er det da et behov man også har brug for hjælp til”. Det betyder dog ikke, 

at Julia vil onanere på sin bruger, selv om han har bedt hende om det. Hun vil imidlertid 

gerne bestille en prostitueret til ham. For Julia var det nemt at få brugeren til at rette sin 

seksuelle opmærksomhed mod prostitution, i stedet for mod hende. Lisbeths bruger ville 

imidlertid kun have seksuel tilfredsstillelse af hende. Det gælder også for nogle andre bru-

gere, det er hjælperne der skal hjælpe til med seksuel udløsning, ellers kan det være det 

samme. 

Hjælpernes mange opfordringer til at brugeren benytter prostituerede, er en måde at af-

lede den uønskede seksuelle opmærksomhed fra sig selv på. På et hold ”blev det ligesom 

en naturlig ting” at opfordre brugeren til opsøge prostituerede. Når brugeren retter sit 

begær mod prostituerede, så går de ansatte fri. Det er også svært at få øje på hvilke anden 

beskyttelse mod brugerens seksuelle opmærksomhed, hjælperne kan iværksætte. 

De unge kvinder er særlig udsatte for seksuelle tilnærmelser i bruger-hjælper arbejdsfor-

holdet. Og hvor skal grænsen sættes? Når man som ung har et åbent og frimodigt forhold 

til sex generelt, er det nemt at forstå andres lyst. Men er alt tilladt? Og hvordan stopper 
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man det, når brugeren går for vidt? Hvad er legitime personlige plejebehov, og hvornår 

bliver de personlige plejebehov misbrugt til at skabe seksuelle undertoner i forholdet til 

hjælperen? 

Når definitionen på hjælperarbejdet er, at man skal hjælpe brugeren med alt det han ville 

have gjort hvis han kunne, så bliver det forståeligt at nogle hjælpere kan have svært ved, 

at afgrænse deres medvirken i brugerens seksualliv. Der er ingen ledelse at spørge til råds 

udover brugeren. Og brugeren både fremmer og definerer sine egne behov for hjælp, samt 

ansætter og afskediger.

Bettina har været udsat for tydelig og uønsket seksuel interesse fra sin bruger. Han bad 

hende om at smide tøjet og mere til. Det var meget pinligt for hende, men hun skæld-

te ham ud og gjorde det tydeligt, at han ikke kunne tillade sig at komme med seksuelle 

opfordringer til sine ansatte. Hendes harme voksede, da han alligevel gjorde det samme 

overfor den næste nyansatte. Bettina klagede til bevilgende kommune, som gav brugeren 

supervision. Men den seksuelle chikane fik ingen direkte konsekvenser for brugeren. De 

nye hjælpere, som ofte kommer lige fra gaden, blev alle prøvet af med seksuelle forslag, for 

Bettinas bruger ville ikke ”spises af” med en prostitueret. 

Der bliver ikke stillet samme krav til brugere som til andre arbejdsgivere på dette område. 

De bevilgende kommuner trækker meget sjældent en bevilling tilbage. Selv om det er en 

chef der chikanerer sine ansatte, er opfattelsen af brugeren som et offer for seksuel margi-

nalisering stærk. Dette er med til at overlade problemet til hjælperne selv. Kan de ”ikke lide 

lugten i bageriet” må de holde op. Brugere får ikke bevilget hjælperordning ud fra en vur-

dering af, om de er i stand til styre deres seksuelle begær udenom de ansatte. Tværtimod, 

har de fået papir på, at deres seksuelle behov er et samfundsansvar, som hjælpepersoner 

skal hjælpe med bliver tilfredsstillet. Ikke alle brugere er ydmyge på det seksuelle område, 

så denne offermagt åbner for seksuel chikane.

I en fokusgruppe blev 3 holdninger tydelige. Amalie, Bettina, Mette tager klart afstand fra 

brugerens ret til at bede sine hjælpere om at bidrage til seksuel tilfredsstillelse. Mette er 

mest radikal. Hun anser ikke seksuel udløsning som et fundamentalt behov, på linje med at 

spise og sove. Det er ikke noget nogen mennesker kan have krav på at andre sørger for - selv 

om det er dejligt. Bettina og Amalie synes sex er fundamentalt, men det er alligevel vigti-

gere, at brugeren behandler sine ansatte ordentligt, og det vil sige undlader at stille seksuelle 

forslag. Julia synes brugeren gerne må spørge sine hjælpere om hjælp til sex, men bør tage 

et nej for et nej. Hun giver magt til brugerens offerposition: Hvis man ikke kan tilfredsstille 

sig selv, så bør man have hjælp. Også selv om hjælpen skal købes fra en prostitueret.
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8 Uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdet

VÆRD AT OVERVEJE
Synes du/I at jeres chefs seksuelle lyster er en privat sag, eller et offentligt om-
sorgsanliggende?

Synes du/I det er rigtigt at hjælpere skal have omsorgspligt i forhold til bruge-
rens seksuelle behov? 

Hvordan beskytter du/I jer mod uønsket seksuel opmærksomhed fra brugerens 
side?

Vil du opfordre andre end din bruger til at købe sex, hvis de føler sig seksuelt 
frustrerede og beder dig om at tilfredsstille sig - eller vil du bede dem klappe i 
og skrubbe af?

Har du/I 2 standarder, en der gælder for handicappede og en der gælder for 
andre, med hensyn til prostitution?

Når sex er løsrevet fra et gensidigt forhold, hvor parterne er intime fordi de kan lide hin-

anden, så er det teknisk seksualitet. Handicaphjælperne bidrager til adskillelsen af sex og 

kærlighed, når brugerens seksuelle tilfredsstillelse bliver til et professionelt teknisk spørgs-

mål, frem for brugerens private sag.

 

I en anden fokusgruppe var der enighed om at brugerens seksualitet var en privat sag. 

Dermed var det også et spørgsmål, som man skulle slippe for at snakke om. Hjælperne var 

parate til at hjælpe praktisk til, såsom at køre brugeren til et bordel, hvis de fik besked på 

det, eller lægge brugeren klar til sin partner i sengen. Men de var ikke parate til at snakke 

om deres brugeres sexliv, det var for privat. 

Pia begrunder hvorfor det seksuelle helt skal udskilles fra hjælperarbejdet med, at der ind-

går så megen fysisk intimitet i hjælperarbejdet, f.eks. skal mange hjælpere vaske brugeren 

i skridtet. Det må ikke kunne misforstås, at pleje er pleje og ikke har med sex at gøre, siger 

Pia. For at den personlige hygiejne kan være fri for seksuelle undertoner, skal hjælperen 

slet ikke involveres i brugerens seksualitet. 

Flere hjælpere fortalte om brugere, hvis plejeønsker havde seksuelle undertoner. Mette var 

blevet bedt om at stimulere sin brugers penis, så det skulle være lettere at sætte uridom på. 



64

Julia var blevet bedt om at sætte kondom på en tidligere brugers penis, før den prostitu-

erede ankom. Mette havde afvist ønsket, men Julia havde accepteret det. 

Julia blev præsenteret for kravet/ønsket ved jobsamtalen. Og hun syntes det var grænse-

overskridende. Hendes første tanke var: hvorfor kunne den prostituerede ikke selv sætte 

kondom på brugeren? Men hun ville gerne have jobbet, så hun flyttede sin grænse ved at 

minimere forskellen mellem et kondom og et uridom. Begge dele er gummihylstre der 

skal rulles på penis, forklarede hun de andre i fokusgruppen. Men ingen af de andre købte 

den forklaring. Et kondom skal trods alt sættes på en erigeret penis, og det skal bruges til 

sex, mens uridomet kun har et hygiejneformål, lød modargumenterne.

Grænseskred som Julias, er forståeligt i lyset af princippet om at yde hjælp på ”brugerens 

præmisser”. Hvad har Julia eller andre unge kvinder at støtte sig til når der skal sættes 

grænser? Der var desuden allerede hjælpere ansat, som var gået ind på de arbejdsbetingel-

ser Julia blev præsenteret for – skulle hun gå glip af jobbet ved at være snerpet?

Der er ingen af fokusgruppedeltagerne der selv har indladt sig på at have sex med bru-

geren, som en del af deres arbejde. Men alle har hørt at det forekommer. Bent har været 

hos en bruger der fik sine kvindelige hjælpere til at onanere på sig. Pia er fortaler for, at 

dette skal forbydes. Lige præcis på det seksuelle område, vil Pia gerne have klare regler, der 

udelukker både små og store seksuelle tjenester i arbejdsrelationen i en ellers brugerstyret 

ordning.

HJÆLPERNE SIGER
Anja: Så må jeg spørge om, hvad er det der får hjælperen til at ha’ sex med 
brugeren? For langt, langt, langt de fleste ville det være en kæmpe overskri-
delse af grænser ... 
Pia: Jeg tror ikke det er fordi de kan li´ det 
Anja: Men hvad er det så, hvorfor gør de det så, er de bange for at blive fyret?
Pia: Ja, det tror jeg. Er vi så enige om at vi har brug for en regel?
Bent: Det er manglende personlige grænser.
Klaus: Jeg tror heller ikke nødvendigvis altid, at det er angsten for at blive fyret, 
jeg tror det er manglende grænser.
Pia: De kan ikke sige fra.
Lone: Jamen det er vel også lidt empati. Der er vel også nogle der tænker: ”ja-
men der går ikke noget af mig, hvis jeg gør et andet menneske glad”.
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Når hjælperne diskuterer hvorfor sådanne grænseoverskridelser forekommer, så hand-

ler det dels om manglende officiel afgrænsning af hjælperarbejdet. Dels handler det om 

mange hjælperes opfattelse af hjælperrollen. Man skal hjælpe brugeren med at leve et godt 

liv. Beviset på at det lykkes er, at brugeren er glad og tilfreds. Man misbruger sig selv lidt, 

for at gøre den anden glad, og derved fremstå som en god hjælper. Den form for misbrug, 

at man yder tjenester der egentlig byder en imod, kan også forekomme på andre områder 

end det seksuelle. Men det er nemmest at få øje på misbruget, når det gælder seksuelle 

tjenester, fordi de fleste stadigvæk opfatter seksuelt samvær som personligt og privat; og 

som noget der er for værdifuldt til at handle med. På det venskabelige og følelsesmæssige 

område, kan grænseskredene overfor hjælperens personlige integritet, være sværere at få 

øje på end på det seksuelle område, men de kan være ligeså belastende.

VÆRD AT OVERVEJE
Er det misbrug når hjælpere opfylder brugerens seksuelle ønsker?

Synes du/I der bør formuleres etiske regler mod sex i bruger-hjælper arbejds-
forhold?

Kan du få støtte hos dine kolleger til at afvise brugerens eventuelle seksuelle 
ønsker?

Er du parat til at melde brugeren til bevilgende kommune eller tage sagen op 
med fagforeningen (FOA), hvis brugeren foreslår dig eller dine kolleger at yde 
seksuelle tjenester?
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OPLYSNING OM BRUGERES “RET TIL HJÆLP MED SEKSUALITET”

Som en særlig gruppe i samfundet har fysisk og psykisk funktionshæmmede 
fået ophøjet udfoldelsen af deres seksualitet, og tilfredsstillelsen af deres sek-
suelle behov, til et samfundsmæssigt ansvar. 

Det er nedfældet i Socialministeriets vejledning fra 2001: ”Seksualitet uanset 
handicap”. Vejledningen siger at det er hjælpepersoner, seksualvejledere og 
prostituerede der skal føre den samfundsmæssige omsorgspligt ud i livet.

Vejledningen forholder sig kun konkret til boformer, hvor de ansatte har et so-
cialpædagogisk ansvar overfor funktionshæmmede beboere. Den siger at hjæl-
pepersoner ved boformer har mulighed for at give oplæring i onani, men kun 
oplæring, ikke gentagen tilfredsstillelse. De har mulighed for at hjælpe personer 
der ønsker samleje med hinanden (f.eks. lægge dem i stilling). De har mulighed 
for at hjælpe med at kontakte en prostitueret. 

Det er ikke tilladt for en hjælpeperson, at fungere som seksualpartner ved sam-
leje eller andre former for seksuelt samkvem. Det anbefales i øvrigt at inddrage 
seksualvejledere, frem for de daglige hjælpepersoner, hvis praktisk seksualop-
læring er nødvendig. Ingen ansat kan pålægges af arbejdspladsen at bidrage 
mod sit ønske.

Kollegiale diskussioner og faglig supervision er centralt som støtte til de an-
satte, siger vejledningen.

Der er ikke politisk enighed i Danmark om at yde offentlig hjælp som fremmer 
prostitution. Københavns Kommune har i 2006 forbudt offentligt ansatte at 
hjælpe handicappede med at bestille prostituerede. 
I Århus Kommune er der politiske drøftelser om, at fritage ansatte for at skulle 
beskæftige sig med seksuelle spørgsmål i det hele taget.

Brugere med hjælperordninger udgør en stor del af de funktionshæmmede 
borgere, som vejledningen giver ret til samfundsmæssig støtte, til at udleve 
deres seksualitet. Men arbejdsforholdene i de private hjælperordninger er slet 
ikke omtalt i vejledningen. 
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Handicaphjælpere i hjælperordningerne mangler et bagland med kolleger og 
ledelse der kan supervisere, yde støtte og eller sætte kollektive grænser i for-
hold til at blive involveret i brugerens seksualitet. Når handicaphjælpere møder 
seksuelle ønsker i arbejdet er det fra deres chef, ikke fra en klient.

Det er en del af brugerens ansvar for arbejdsmiljøet, at modvirke seksuel chi-
kane på arbejdspladsen. Brugeren er i stik modstrid med sit arbejdsgiveransvar, 
hvis han udsætter hjælperne for uønsket seksuel opmærksomhed.

Du/I kan anmode brugeren om at henvende sig til en seksualvejleder med sine 
eventuelle seksuelle ønsker eller problemer.

Du/I kan klage til kommunen og/eller Arbejdstilsynet, hvis I udsættes for uøn-
sket seksuel opmærksomhed fra brugeren.

Du/I kan også søge hjælp i jeres fagforening (FOA).
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”... jeg tror nogle gange kun jeg 
er ansat for at underholde ...”

Sociale krav i arbejdet
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9 Sociale krav i arbejdet

Når et menneske har personlig hjælper 24 timer i døgnet, så er det sjældent fordi der er 

brug for 24 timers praktisk hjælp. De personlige behov som brugerne får dækket af hjæl-

perne, omfatter meget andet end praktisk arbejde. Venskab, trøst, psykisk støtte, vejled-

ning, planlægning, underholdning er en del af mange hjælperes arbejde. 

Det er mange hjælperes opfattelse, at de er en meget vigtig del af deres brugeres sociale 

liv, måske den vigtigste. Det sociale og følelsesmæssige hjælperarbejde er vævet ind i de 

praktiske gøremål og det almindelige samvær i dagligdagen. Om man f.eks. drikker kaffe 

sammen eller hver for sig, følger brugerens behov. Måske vil hjælperen hellere sidde i 

hjælperværelset og snakke i sin mobiltelefon, mens hun/han drikker kaffe, mens brugeren 

gerne vil have selskab til kaffen. At holde brugeren med selskab er en del af arbejdet for 

mange hjælpere.

Hvis brugeren skal ud til fest og ikke kan spise selv, så er hjælperen nødvendig for at made 

under måltidet. Men hvis brugeren er genert eller har dårligt sprog, så sørger hjælperen 

ikke kun for hendes/hans praktiske deltagelse i festen, hjælperen bliver også brugerens 

sociale buffer i omverdenen.

 

At tilfredsstille et andet menneskes sociale og følelsesmæssige behov, kan imidlertid være 

mere belastende end de fysiske og praktiske opgaver. Og det er belastninger, det er svært 

at afgrænse sig fra. Vi så i afsnittet om pauser, hvor svært det var at bede om pause fra 

brugeren, mens det var nemmere at bede om pause fra det praktiske. Hvis hjælperen vil 

trække sig tilbage fra brugerens selskab, så strider det mod princippet om ”hjælp på bru-

gerens præmisser”.

Det er ikke kun brugere der prøver at dække deres sociale kontaktbehov gennem forhol-

det til hjælperne. Det kan også være omvendt. Når hjælperen lægger vægt på de sociale 

VÆRD AT OVERVEJE
Bestemmer du selv hvor fortroligt forholdet er mellem dig og din bruger?

Er der den afstand og nærhed som du ønsker?

Ønsker du at I skal være som venner, eller ønsker du et professionelt forhold?

Kan du ændre det – trække dig væk eller nærme dig?
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og følelsesmæssige sider af arbejdet, så får deres hjælperrolle større betydning end når de 

kun er praktiske tjenere. Og hvis hjælperen bliver venner med brugeren, er det desuden et 

tydeligt tegn på anerkendelse og påskønnelse.

 

Hvor nært, personligt og venskabeligt forholdet mellem chef og ansatte er i en hjælper-

ordning, er imidlertid defineret af brugeren. Det er brugerens behov for nærhed eller af-

stand, der afgør bruger-hjælperforholdets karakter. Nogle brugere og hjælpere spiser deres 

måltider sammen, andre gør det ikke. Det kommer an på hvad brugeren foretrækker. Som 

regel kommer det an på, om brugeren har nogle andre at spise sammen med, familie f.eks., 

og ikke vil have hjælperen blandet ind i familielivet. Hvorvidt arbejdsforholdet skal være 

upersonligt, eller hvorvidt brugeren og hjælperne skal være venner, er ikke noget hjæl-

perne afgør. Det styres af brugerens ønsker.

HJÆLPERNE SIGER
Kirsten: Primærpersonen, brugeren, definerer hvem der bliver, hvem der ikke 
bliver, og om det er noget man går ind og ud af, eller om det er noget der er 
”steady” og bliver til en venindekreds. Og i virkeligheden så har vi en forestil-
ling om at det er en frihed vi har. Men vi er faktisk defineret i den grad af en 
anden person.

Venskaber i hjælperordningerne er på ”brugerens præmisser”. Hjælperne kan have de 

uformelle pligter der hører til et venskabsforhold, såsom at lytte til brugeren eller at udvise 

fortrolighed om sig selv. Men hjælperne har ikke krav på gensidighed som i et ligeværdigt 

venskab. På den måde forbruger brugeren hjælperens venskab. Venskab på den ene parts 

præmisser er en forvrængning af venskab, det er tilsløret magt.

HJÆLPERNE SIGER
Jette: Min bruger er enormt sød til at spørge til mit liv, mit barn og min mand, 
og på den måde får hun indblik i mit liv. Men jeg kan ikke tillade mig at spørge 
særligt meget til hendes liv, så overskrider jeg en grænse. Så det gør jeg ikke. 
Så på den måde er det ikke en pingpong vekselvirkning. Det er på hendes 
præmisser og det synes jeg har været lidt svært nogle gange. 
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Brugerens sociale kontaktbehov styrer ofte både hvem de ansætter og hvem de afskediger. 

Erlings bruger vil gerne have flere hjælpere på holdet, med færre vagter til hver, fordi hun 

synes det er sjovere. Han må derfor se frem til at få beskåret sine vagter. Sådan en beskæ-

ring af hans levebrød handler ikke om, at hans praktiske arbejde er for ringe. Det er hans 

underholdningsværdi der ikke er tilstrækkelig stor, hvis han kommer for tit. 

Når brugeren har selskab alle døgnets 24 timer, så kan hendes/hans sociale liv nemt be-

grænses til hjælperne. Brugeren kan mætte sine sociale behov gennem hjælperne, fordi det 

er nemmest. Men der er ikke tale om ligeværdige sociale relationer – det er købt venskab, 

den der betaler bestemmer mest.

HJÆLPERNE SIGER
Lone: Jeg kan godt være rigtig åben og deltagende i min brugers liv, og ae 
ham over kinden når hans mor er død. Jeg kan også godt fortælle meget om 
mit liv. Men der er altså også lige en intimsfære som jeg bliver nødt til at over-
holde, for ikke at blive brændt ud.

Lones bruger brugte meget sine hjælpere som venner, siger hun. Hjælperne tog f.eks. bru-

geren med til deres egne familiefester når de havde vagt. På den måde får hjælperne løn for 

at være med til deres egen familiefest, og brugeren får oplevelsen af at have nære venner. 

På arbejdet får hjælperne desuden frihed til at lave nogle af deres egne ting i arbejdsti-

den, det hele drejer sig ikke kun om brugerens behov. Men hjælperne og brugeren har 

forskelligt udbytte af det venskabelige forhold. Brugeren får social omsorg, hjælperne får 

fordele. I sådan et forhold er det kun brugeren der får følelsesmæssig omsorg. For at yde 

følelsesmæssig omsorg må Lone åbne sig, hun må være indlevende og nærværende. Sam-

tidig holder Lone igen med lukke op for sine egne private følelser. For megen nærhed er 

risikabelt, siger hun. Brugeren er ikke en ven, hun selv har valgt som ven. Han har ikke en 

vens uformelle pligter overfor hende.
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HJÆLPERNE SIGER
Susanne: Jeg synes det er en interessant pointe, det der med at være bru-
gerens liv. Vi kommer som nogle personer, og medbringer en duft af frisk luft 
og noget energi og dynamik, og nogle fortsatte historier om hvordan det er 
gået med det og det. De suger det til sig og vi kan yde så meget, bare ved at 
komme med vores personlighed. Samtidigt, så er det også det der gør os eks-
tremt sårbare. Fordi så kommer vi ikke som arme og ben, som håndlangere, 
men vi lægger faktisk en del af vores personlighed i det og blotter os.

For hjælpere med lang erfaring fra omsorgsarbejde, er følelsesmæssig afstand som det 11 

bud - ellers brænder man ud. Mange talte om, at passe på hvor meget man involverede sig. 

Tætte forhold duer ikke i længden, siger Ellen, der har set det gå galt for kollegerne når et 

arbejdsforhold blev som et venindeforhold. For det er i realiteten et asymmetrisk forhold 

mellem en arbejdsgiver og en ansat. Hos landets største servicefirma på handicapområdet 

gør man en dyd ud af at opfordre hjælperne til, at finde deres venner andre steder, end i 

forholdet til brugerne. 

Hjælperne kan passe på de ikke bliver socialt eller følelsesmæssigt afhængige af brugerens 

anerkendelse, men de kan ikke forhindre at brugeren udvikler sådan en afhængighed af 

dem. Det er som regel social/følelsesmæssig utilfredshed der leder til fyringer, snarere end 

brugerens utilfredshed med det praktiske hjælperarbejde – derfor kan ”nærhed” være et 

krav i arbejdet, de er nødt til at tilfredsstille.

HJÆLPERNE SIGER
Søren: En af grundene til at jeg helt holdt op på en institution, det var lige 
præcis det, at her kommer man med frisk luft og skal ligesom give liv til et 
liv. Og på den institution, der kom jeg så mange steder i løbet af en 8 timers 
vagt, at man kunne ligesom mærke at livet det blev suget ud af en. Man skulle 
fylde op på dem og så videre til den næste. Og det var min egen fejl, for det 
var den måde jeg var på. Jeg var vittig og jeg var sjov, og jeg fortalte nogle 
ting fra hvad jeg oplevede med alverdens ting. Ud af døren, et kvarter og så 
videre ind til den næste igen, og så skulle man ligesom give. I hjælperordnin-
gen er det dog kun én!
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At skabe liv og bevægelse gennem at åbne sig, kan både give arbejdstilfredsstillelse og 

udmattelse. Netop ved at være personlig, gør man et godt stykke arbejde, men samtidig 

kan man blive tappet for kræfter, når modpartens behov for ens personlighed er for store. 

Hvis man ikke får liv og bevægelse tilbage fra den anden, kommer man i ubalance. Social 

omsorg, frem for social udveksling, indebærer at hjælperne giver af sig selv uden nød-

vendigvis at få igen. Her er en part med underskud, brugeren, og en part med overskud, 

hjælperen. Hvis udvekslingen mellem dem hovedsageligt består i et flow af livslyst fra 

hjælperen til brugeren, så kan hjælperen brænde ud.

Særlig de unge kvinder var enige om at deres sociale rolle tit var ubehagelig og belastende. 

At være chefens selskabsdame, og optræde som en slags pseudopartner, syntes de ikke 

burde høre med til hjælperarbejdet, men de kunne ikke komme uden om det. Hvis det er 

det, der er brugerens behov, så er det de præmisser der gælder for deres arbejde.

HJÆLPERNE SIGER
Pernille: Det synes jeg er hårdt nogle gange, som du siger, med de sociale 
sammenhænge, at der er mange der opfatter mig og min bruger som et par. 
Så kommer ham og Pernille. Og så kommer vi sammen, og så bliver vi sat ved 
et bord ved siden af hinanden, ligesom alle de andre par, og så fungerer jeg 
som den anden part i et parforhold, når vi er ude et eller andet sted. Det synes 
jeg også er enormt mærkeligt. Og det svært at sætte sig ud over. Nogle gange 
har jeg lyst til at sætte mig over i hjørnet, og sidde og bare være fuldstændig 
usynlig, men det er altså svært.

For mange hjælpere er det svært at sætte grænser for deres sociale roller og for deres 

underholdning af brugeren. I princippet er de unge kvinder enige om, at de ikke bør 

være selskabsdamer eller sociale escortpiger, det burde ikke høre med til et brugerstyret 

hverdagsliv. Men i praksis er det svært at undgå. Når brugeren indgår i socialt samvær 

med andre, kunne der være mulighed for social aflastning af hjælperen. Hjælperen kunne 

i princippet nøjes med at tage sig af praktisk hjælp. Men netop i sociale sammenhænge, 

oplever flere hjælpere de sociale krav som ekstra stærke. Så skal de nemlig også socialisere 

med brugerens omgangskreds. 

Hjælperen kommer til at leve brugerens liv, og ikke sit eget, når hun/han er på arbejde. Det 

gælder ikke bare brugerens praktiske levemåde, det er også brugerens sociale levemåde og 

værdier, hjælperen følger, som om det var hendes også. 
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HJÆLPERNE SIGER
Julia: Noget der er rigtigt hårdt, det er, hvis min bruger skal af sted med venner, 
eller især familie, en hel weekend og du skal med. Du skal faktisk socialisere. 
Du kan ikke bare sætte dig hen i hjørnet. Du har måske intet tilfælles med de 
mennesker, og så alligevel skal du sidde og socialisere og det kræver at du er 
på. Det er så hårdt, altså! 
Malene: Man skal ligesom bare lukke af for sin egen verden, og så glemme 
alle dem man har derhjemme, og så bare leve hans liv, med hans venner, og 
hans familie, og så bare være der. Det bliver man nødt til.

Det er forståeligt nok, at en bruger uden samfundsmæssige forpligtelser kan være i vildrede 

om, hvad hun/han skal fylde sin hverdag og sit liv med. Mange brugere er permanent ar-

bejdsløse. Men mange hjælpere vil gerne være fritaget for at udfylde brugerens liv med ind-

hold. De synes ikke det er meningsfyldt, at de personligt skal give indhold til brugerens liv.

Brugerens følelsesmæssige og sociale kontaktbehov er tit vævet sammen med den fysiske 

hjælpeløshed. Jo dårligere brugeren bliver, jo sværere kan det blive at trække grænsen for, 

hvor megen omsorg man vil yde som hjælper. Skal man f.eks. holde i hånden hele natten, 

hvis brugeren er bange? Det er en omsorg, der langt overskrider, hvad både familiebase-

ret omsorg og institutionsbaseret omsorg ville tilbyde. Men hjælperne har ingen faglige 

normer, der kan hjælpe dem med at balancere mellem brugeromsorg og egenomsorg. De 

har heller ikke den moralske ret som familiemedlemmer har, til at balancere mellem hvad 

de yder af omsorg til den anden og til sig selv. Hjælperne er bærere af en uafgrænset sam-

fundsmæssig pligt til at opfylde grænseløse omsorgsbehov. Det er der hjælpere, der bliver 

syge af at prøve på at leve op til.

VÆRD AT OVERVEJE
Er det en del af dit arbejde at underholde brugeren?

Føler du dig forpligtet til det, eller kan du lade være, hvis du finder det bela-
stende?

Er det positivt at brugeren bliver tvunget til selv at finde indhold i sit liv, hvis du 
afstår fra at underholde?
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Når brugeren er i krise, eller har det dårligt, kan det være grænseoverskridende for hjæl-

perne at skulle lægge øre til al hendes/hans smerte. Hjælperne har ingen faglig støtte til 

deres terapeutiske hjælpefunktioner. Det ligger nemlig udenfor ideologien om den selv-

styrende bruger, der bare har brug for et par ekstra arme og ben. Sådanne selvstændige 

selvstyrende brugere findes, men det er ikke flertallet, efter hjælpernes udsagn at dømme. 

At have en terapeutisk støtterolle når brugeren er i krise kan være en stor belastning – for 

hvor holder den op? Og hjælperen har ingen chef at gå til med problemet, for det er chefen 

selv der er i krise.

HJÆLPERNE SIGER
Julia: Mange de spørger ”når du så er på arbejde, hvad laver du så? Skal du 
så underholde ham?”. Og den er meget svær, når man skal underholde. Men 
man kan altså ikke hver dag være på og underholde 48 timer i træk. Det kan 
man ikke. Så nogle dage der trækker man sig væk, men det bliver meget så-
dan, hvornår kan jeg trække mig væk og hvornår skal jeg være underholder? 
Man er jo ikke ansat som underholder.

VÆRD AT OVERVEJE
Lægger du/I ubegrænset øre til brugerens problemer?

Yder du/I al den psykiske støtte brugeren ønsker, eller vælger du/I hvad du/I 
yder af støtte ud fra jeres egen kapacitet?

Kan du snakke med dine kolleger, når brugeren er i krise, om grænserne for 
jeres ansvar? 
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HJÆLPERNE SIGER
Mette: Det terapeutiske er for grænseløst. Det der med at skulle sidde og høre 
på alle hans ulykker og alt det der. Det ville jeg enormt gerne, og jeg brugte 
meget tid på det i starten, men så bliver det bare de samme ting, for der sker 
ikke rigtig noget ved noget. Og så bliver det næsten hver gang han får øje på 
en, så skal man lige komme, og det er enormt hårdt og bare sidde og tage 
imod alt det der. Der er ikke noget at sige til, at en psykolog tager 5-600 kro-
ner for tre kvarter, for det er sgu hårdt. Så der synes jeg også den er svær, for 
man vil gerne lindre alle de der følelsesmæssige problemer der er, og man er 
hjælper fordi man dybest set også gerne vil hjælpe et andet menneske.

Kravene om at yde psykisk støtte kommer både indefra og udefra. Dels fra brugeren som 

ønsker kontakt og forståelse, og dels fra hjælperen selv som ønsker at lindre og støtte. Men 

følelsesmæssige omsorgsbehov kan være uendelige, og de kan opsluge hjælperen. Bru-

gerens personlige kriser (permanente eller forbigående) er en belastning som hjælperne 

bærer alene, fordi de hverken har kolleger i det daglige arbejde eller faglig supervision.
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1 Indledning

Når ledelsen svigter

”... jeg ser nogle mennesker 
som skal varetage en arbejds-
giverrolle, som de ikke har no-
gen som helst forudsætninger 
for ... ” 
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Det er brugeren der skal styre sin egen omsorgsordning. For hjælperen er det et dilemma 

at være på en arbejdsplads, hvis der mangler kompetent ledelse, mens der samtidig råder 

en stærk ideologi om brugerstyring. Hjælperne må så at sige styre i det skjulte, når/hvis 

brugeren ikke leder i det daglige. Men hjælperne har ingen formel ledelsesautoritet. 

Det var tydeligt i fokusgrupperne, at hjælperne bliver længere på arbejdspladser, hvor 

brugeren løfter sit lederansvar. På Alex’ hold, hvor brugeren udfylder sin lederposition, og 

hjælperne desuden har indflydelse på forholdene, er der mange veteraner blandt hjælper-

ne. En har været der i 20 år, en anden har været der i 12 år og Alex selv har været 7 år hos 

samme bruger. Men mange brugere magter eller løfter ikke opgaven, at lede 6-8 ansatte i 

en døgnvagtordning og skabe en god arbejdsplads.

HJÆLPERNE SIGER
Susanne: Det var helt klart mit overblik, og meget min faglige baggrund også, 
der gjorde at jeg var en god hjælper. Jeg var en enorm støtte for min bruger. 
Hun magtede i virkeligheden ikke rollen. Hun kunne ikke selv køre vagtord-
ningen, hun havde ikke overblik over hjælpernes adresser og nogen ting, eller 
hvordan hun skulle komme på ferie. Så hvis ikke jeg havde haft det overblik 
og initiativ til at skabe sammenhæng omkring hende, så ville hun være fuld-
stændigt på den. Hun har en mand, som så skulle hjælpe med at køre ord-
ningen. Men det var han heller ikke i stand til. Altså, jeg oplevede at det var 
hjælperne der fik tingene til at hænge sammen, det sted hvor jeg arbejdede, 
helt klart.

Når en bruger ikke lyster, evner eller magter at løfte sit lederansvar, så får det selvfølge-

lig indflydelse på vedkommendes egen livsudfoldelse. Samtidig har det overordentlig stor 

indflydelse på hjælpernes arbejdsliv. Nogle hjælpere får ikke udbetalt sygedagpenge, fordi 

brugeren ikke ved hvordan hun/han skal indberette. Andre får ikke deres løn til tiden, fordi 

brugeren glemmer at indsende timesedler. Andre oplever at aftaler om arbejdet smuldrer 

så snart de er indgået, fordi brugeren er konfliktsky, glemmer aftalerne eller ikke overskuer 

situationen. Utrygheden spreder sig også, hvis brugeren lader en dominerende hjælper 

bestemme alt, eller bare ikke vil beskæftige sig med sine arbejdsgiverpligter, fordi hun/han 

opfatter det som noget der har mindre betydning end sine personlige aktiviteter. 

Hjælpere der arbejder for brugere som faktisk kan lede arbejdet fornuftigt, og gør det, kan 

opfatte andre brugere som fejlvisiterede. Det er Gudruns holdning, for hun arbejder for 
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en bruger der tidligere var virksomhedsleder. Gudrun synes, at det kun er brugere der har 

lederegenskaber, der bør få brugerstyret hjælp. Men sådan er virkeligheden ikke. Langtfra. 

Præmisserne for at få bevilget hjælperordning, er at man har hjælpebehov, ikke at man 

har lederevner.

Pia er faglig aktiv og har foruden sine egne erfaringer, kendskab til mange andre hjælperes 

erfaringer. Mange brugere har simpelthen ikke den nødvendige kapacitet til at skabe en ri-

melig arbejdsplads, med rimelige arbejdsforhold for de ansatte, siger hun, og efterlyser en 

overordnet instans, selv om hun ved det er meget kontroversielt i handicappolitiske kredse.

Oplæringen af de ansatte ligger i brugerens hænder. Unge som ældre, oftest uden sund-

hedsfaglig baggrund, bliver ansat til omfattende og komplicerede plejeopgaver. Selv om 

det i princippet er brugeren der har ansvaret for oplæringen, kan hun/han være helt uden 

overblik over hvad oplæringen kræver. For mange nyansatte er det en ilddåb. Julia skulle 

med sin bruger på festival i 2 døgn på sin allerførste vagt. Hun havde aldrig kørt kassevogn 

før, hun kendte ikke festivalforholdene, brugeren kunne ikke tale, og hun anede endnu 

ikke noget om hans tilstand og plejebehov. At Julia naturligvis havde brug for oplæring, 

var underordnet at brugeren havde planlagt at tage på festival. Oplæringen blev givet på 

”brugerens præmisser”. Det der er ”brugerens præmisser”, bliver også hjælperens vilkår 

– f.eks. manglende kommunikation. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at brugeren 

er en usympatisk slavepisker. Det er snarere et udtryk for, at brugeren hverken overskuer 

vagtplanen eller hvad oplæring af nyt personale kræver.

HJÆLPERNE SIGER
Malene: Den første dag jeg var der, var det sammen med en hjælper som 
havde sin anden vagt. Så jeg fik overhovedet ikke noget at vide om, hvordan 
man skulle gøre noget som helst. Så jeg var også bare helt på herrens mark. 
Brugeren kunne ikke snakke og hans stavepil, den kunne jeg jo ikke finde ud 
af at bruge den første dag. Der var jeg godt nok lige ved at gå hjem og græde, 
for det var bare så uoverkommeligt. Og han fik en spasme i sin stol, så jeg 
fik bare sådan én lige i panden, og jeg stod bare, fuck altså, hvad helvede er 
jeg kommet ud til her? Det kunne jeg bare slet ikke have med at gøre. Det er 
meget svært i starten, synes jeg. 
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Særlig de unge hjælpere savner ofte klare anvisninger fra deres brugere. I situationer uden-

for hjemmet, eller når der er gæster kan alle hjælperne være usikre på hvilken rolle de skal 

indtage, men også i det daglige arbejde skal der være en ledelse. Når brugeren, som formelt 

set har lederskabet, ikke løfter det, opstår der nemt konflikter mellem hjælperne, f.eks. om 

fordelingen af det praktiske arbejde. På Lones hold lavede de mange aftaler om arbejdet, 

men ingen af dem blev overholdt, for brugeren var sådan set ligeglad, og det var ham der 

havde autoriteten til at håndhæve aftalerne.

Nogle gange kan manglen på ledelse eller styring, føre til alvorlige omsorgssvigt eller ulov-

ligheder fra hjælperside. Det er meget belastende for andre hjælpere at være vidne til, fordi 

de ikke har magt til at gribe ind og tage ledelse. Det er ikke kun et styrings- og arbejdsmil-

jøproblem, når en bruger fyrer for mange af sine hjælpere, det er det også et arbejdsmiljø-

problem når brugeren ikke fyrer nogen, men lader stå til overfor upålidelige hjælpere.

HJÆLPERNE SIGER
Lone: Vi andre syntes jo at ham Hans der, han skulle bare fyres, fordi det var at 
overskride alle grænser og groft udnytte vores bruger. Og det havde vi andre 
været irriterede over meget længe. Men når vores bruger ligesom var ved at dø, 
så stopper festen. Hvor jeg egentlig havde besluttet mig for, at jeg ikke ville blan-
de mig i min brugers liv, og jeg ville bestemt ikke være den der rendte rundt, og 
skulle sige at nogle af mine kolleger skulle fyres. Men det der synes jeg bare var 
så dybt grænseoverskridende. Så der var mig og et par andre kollleger inde og 
sige til vores bruger ”nej, nu må du fandme tage dig sammen”, men det gjorde 
han så ikke. Der kunne vi ikke komme nogen vegne igennem. Og så kunne jeg 
så godt mærke, at det passede mig fint, at jeg så stoppede til jul. Fordi det synes 
jeg ikke var cool, at skulle arbejde i et firma hvor sådan nogle ting var okay.

 

Både omsorgen for brugeren selv og omsorgen for hjælpernes arbejdsmiljø lider, når en 

bruger ikke lever op til sit formelle arbejdsgiveansvar eller sin arbejdslederposition, og 

tager ansvar for sig selv og sine ansatte. 

For Kirsten er en ansvarlig arbejdsgiver et ukendt fænomen, og hele holdet led mere og 

mere under det efterhånden som brugerens sygdom skred frem. Kirsten blev forbavset 

over at høre at nogle hjælpere havde brugere der bestred deres arbejdsgiverrolle. På Kir-

stens hold trak ”brugerstyringen” en stribe af nedbrudte hjælpere i sit kølvand, før kom-

munen skred ind og overtog omsorgsansvaret.
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Jette og Karolines bruger er veluddannet og kender sociallovgivningens regler. Hun ser 

sig selv som arbejdsgiver og udfylder sin ledelsesposition. Dette skaber stabilitet på ar-

bejdspladsen. I sin ledelse understreger brugeren, at arbejdet sker på hendes præmisser. 

Hjælperne får ingen forhåndsinformation. F.eks. udvælger brugeren hvem der skal med på 

ferie, underretter om tidspunkt, men ikke om hvor eller hvad. Hjælperne skal også være 

mest mulig usynlige i hendes familieliv. Men hjælperne på holdet accepterer ”brugerens 

præmisser”, og hendes stærke styring og råderet. 

Velfungerende ledelse ser ud til at være centralt for hjælpernes arbejdsmiljø. Hos ledel-

sessvage brugere opstår i bedste fald den situation at en ”førstehjælper” træder til. En 

uformel førstehjælper udfylder en mellemlederrolle. Til gengæld står de andre hjælpere 

lige magtesløse hvis ”førstehjælperen” er manipulerende. Enkelte kommuner udpeger en 

hjælper som kontaktperson mellem bruger, hjælpere og kommune; en kontaktperson som 

sørger for ferieplaner, vikarindkaldelse osv. Karin har sådan en position og kan se at det 

får arbejdspladsen til fungere meget bedre. Samtidig er det dog hende, der skal løse alle 

konfliktspørgsmål for brugeren, så han selv slipper; det kunne hun godt have undværet.

VÆRD AT OVERVEJE
Er det nemmere at arbejde for en bruger der styrer stramt, end for en bruger der 
ikke styrer noget?

Er det nemmere at få indflydelse på arbejdet hos en bruger der løfter sit leder-
ansvar, end når brugeren mangler evner til at lede?

Synes du/I jeres bruger er egnet til at have brugerstyret hjælp?

Hvad kunne løsningen være, og kan du/I øve indflydelse for at for ændre det?
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OPLYSNING OM BRUGERSTYRET HJÆLP

Brugerstyret hjælp er et omsorgstilbud der også bevilges til personer med hjer-
neskade, til personer der ikke kan tale og til personer som er stærkt svækkede 
både mentalt og fysisk. Det bevilges også til personer der, selv om de er intel-
lektuelt velfungerende, mangler sociale evner til at løfte et lederansvar og drage 
omsorg for 5-8 ansatte.

Når brugere, der ikke evner at styre og lede på fornuftig vis, alligevel har bruger-
styret hjælp, er det ikke bevilget ved en fejltagelse. Det er en socialpolitisk ideo-
logisk beslutning der ligger bag. Visitering til personlig hjælperordning bygger 
ikke på en konkret evaluering af brugerens arbejdslederegenskaber, men på en 
konkret vurdering af brugerens behov for hjælp og ønsker om aktivitet.

Fremvæksten af servicefirmaer har desuden gjort det muligt at bevilge bru-
gerstyret hjælp til personer, der åbenlyst er ude af stand til at administrere en 
hjælperordning. Selv om et servicefirma påtager sig administrationen af hjæl-
perordningen, er brugeren stadig hjælpernes chef. I det daglige arbejde, kan 
hjælperen befinde sig i et tomrum hvor chefen træffer hovedløse beslutninger, 
og hjælperen ikke har autoritet til at gå imod dem. 

Du kan snakke med kollegerne, underrette kommunen, involvere Arbejdstilsy-
net og/ eller fagforeningen (FOA), hvis jeres psykiske arbejdsmiljø er kriseramt 
på grund af inkompetent ledelse.
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1 Indledning

Skjult omsorgsansvar

”... han drikker som et hul i 
jorden, og der synes jeg da 
godt nogle gange, at det kan 
være svært at tage væk fra 
ham ... ”
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Den brugerstyrede hjælperordning er baseret på ideen om en bruger der er afklaret med 

hvilke tjenester hun/han har brug for, og er i stand til at bestille dem hos sine ansatte. Men 

sådan er virkeligheden langt fra altid. På den måde er der både omsorg og pædagogisk 

arbejde i hjælperrollen, selv om den er defineret som en servicefunktion. Disse sider ved 

hjælperrollen er imidlertid tabu, fordi ideologien bag hjælperordningen er, at brugeren 

styrer hjælpernes arbejde. For hjælperne betyder det, at de kan have mange pædagogiske 

opgaver, men ingen pædagogisk autoritet, hvilket skaber et svært dilemma.

I mange situationer er omsorg påkrævet og brugerstyring fraværende. Lis’ bruger, f.eks., 

ryger sig som regel skæv hvis han skal hjemmefra. Lis er ikke ligeglad med hvordan det 

går når hun og brugeren er ude sammen. Mens brugeren nyder sin hashrus, prøver Lis at 

sørge for at de kommer til rette sted til rette tid, ved at vejlede og rådgive brugeren. Mange 

hjælpere drager omsorg for at brugeren skal kunne leve sit eget liv, selv om vedkommende 

ikke evner at styre og lede. Erling støttede en brugers evne til at træffe beslutninger ved at 

lade sig lede, så brugeren kunne lære at udfolde sin ledelse. Det vil sige Erling, som hjælper, 

drog omsorg for brugerens lederrolle. Der hvor han arbejder nu, prøver han så ofte som 

muligt, at få brugeren til at grine, fordi han kan mærke at hun har det meget bedre i lang 

tid efter et grineanfald – det er ikke en tjeneste hun har bestilt, den udspringer af Erlings 

omsorgsansvarsfølelse.

Det er ikke alle brugere, som er afklarede omkring deres behov og tager initiativ til at få 

dem opfyldt. Tit er det hjælperen, der fortolker brugerens uudtalte ønsker og selv prøve 

at finde måder at opfylde dem på. Ud fra deres omsorgsansvarsfølelse prøver hjælperne, 

at påvirke deres brugeres liv i en positiv retning. Hvis de altid skulle vente på at få ordrer 

eller bestillinger, kunne det i nogle tilfælde komme til at ligne omsorgssvigt. Men de fleste 

hjælpere optræder som omsorgsansvarlige, viser fokusgruppesamtalerne.

HJÆLPERNE SIGER
Søren: Man ved faktisk godt hvad brugerens behov er, og så prøver man at 
leve op til det. Måske på en anden måde end brugeren egentligt regner med 
at man gør det. Men man har det overblik, så man har nogle strategier til, at 
brugeren opnår det, som han på en eller anden måde siger, han gerne vil 
ha´ ud af nogle situationer, eller ha’ ud af sit liv. Der synes jeg, at jeg er en 
skidegod hjælper, når jeg gør det. Men man skal passe på, at det ikke bliver 
manipulerende.
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Mange hjælpere har en pædagogisk rolle, når vi lytter til deres beskrivelse af arbejdet. Men 

at ”være pædagogisk” er for handicaphjælpere et belastet begreb. Hjælperne opfatter det 

på linje med at være formynderisk og manipulerende. De vil gerne drage omsorg for bru-

gerens livskvalitet, og de gør det på eget initiativ, men de vil ikke kaldes ”pædagogiske”.

Omsorg er hjælperens bonus til brugeren. Den kan ikke leveres efter ordre eller bestilling. 

Brugeren kan godt have store kontaktbehov og behov for medmenneskelig omsorg, men 

brugeren har ikke krav på hjælperens omsorg. Mange hjælpere finder det alligevel svært at 

afgrænse sig fra kontaktbehov som virker umættelige. Fordi brugeren har ret til og krav på 

praktisk hjælp, så kan praktiske hjælpebehov nogle gange blive et dække over brugerens 

egentlige ønske, nemlig ønsket om omsorg/kontakt. 

Når Bettinas bruger kalder om natten, så beder han om noget at drikke. Men ofte klager 

han over ondt i hovedet eller i maven, og han kan godt lide, at hjælperen bliver siddende 

ved siden af ham. Bettina har siddet ved siden af sengen i 3 stive timer om natten. Så sid-

der brugeren og småsover, men når hun spørger om han vil lægges ned igen, eller om hun 

kan gå ind og lægge sig, så kan han ikke rigtig svare, og så synes hun ikke, hun kan være 

bekendt at gå.

HJÆLPERNE SIGER
Julia: Der har jeg oplevet, at blive kaldt på en del gange, hvor det handler om, 
at min bruger har ondt et eller andet sted. Ondt i en fod eller et eller andet. Og 
der var intet jeg kunne gøre, der kunne gøre en forskel. Jeg spurgte også ”Er 
der noget jeg kan gøre, for at det bliver anderledes?”. ”Nej”. ”Hvorfor kalder 
du så på mig?”. Det var sikkert medfølelse og omsorg af en eller anden art, 
afledning måske, jeg ved det ikke. Det synes jeg bare ikke man er ansat til. De 
er jo ikke børn, som man skal sidde og trøste.

Julia siger, at man ikke ansat til at trøste brugeren som om hun/han var et barn. Men de 

fleste gør det alligevel. Selv om Bettinas bruger om natten træder ud af lederrollen, og ind 

i en rolle der minder om et ensomt barn, så bliver hun ved med at forholde sig til ham som 

sin chef. Hun venter på hans anvisning, før hun går igen. Men brugeren har givet slip på 

ethvert lederansvar, han er opslugt af sine egne behov. I starten gjorde Julia som Bettina 

overfor sin bruger. Men nu yder hun modspil, når han kalder af kontaktbehov. Derved 

tvinger hun brugeren til at opføre sig som en voksen. Hun vil ikke længere stå op og trøste 

ham om natten. Han må selv udholde sin smerte eller ensomhed. 
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Nu er det ikke specielt for brugere, at de kan føle sig bange og ensomme om natten. Det 

kan alle voksne komme ud for, og alle kan ønske sig at blive trøstet. Det specielle for bru-

gere er, at de har ansat døgnhjælp. Dermed er der nogen der har pligt til at komme når de 

kalder. Andre er nødt til at blotte sig og bede om hjælp eller trøst. Julia leverer ikke trøst 

på bestilling. Hun bestemmer selv hvordan hendes omsorgsansvar og medfølelse kommer 

til udtryk. 

Følelsesmæssig omsorg er ikke er noget brugeren har ret til. En bruger kan ønske sig kon-

takt, men kun bestille et glas vand. Der er særlige sider ved brugerstyret hjælp i forhold 

til andre typer service og omsorg. Brugerstyring åbner for, at hjælperen får besked på at 

yde ”hjælp” som ikke er omsorg, hverken for brugeren eller dennes eventuelle børn. Når 

brugeren ønsker at hjælperen skal gøre ting, der strider mod hjælperens omsorgsansvars-

følelse så er det en stor psykisk belastning i arbejdet.

Hvis brugeren er misbruger, og har brug for praktisk hjælp i sit misbrug, bliver hjælpe-

ren en medmisbruger. Dette er en meget stor arbejdsmiljøbelastning. Når hjælperen skal 

udføre handlinger, som hun/han opfatter som skadelige, så kommer hjælperen i konflikt 

med sig selv. Hvis hjælperen nægter at udføre handlinger, som hun/han opfatter som ska-

delige, så bliver der konflikt med brugeren og med princippet om ”brugerens præmisser”.

Blandt hjælperne er der forskellige holdninger til misbrug blandt brugere. Gudrun tilslut-

ter sig at ”brugeren præmisser” er overordnet hendes faglighed. Brugeren røg 30 cigaretter 

om dagen, og skyllede dem ned med 20-25 øl, mens han sad i sin kørestol 12-18 timer i 

træk. ”Det ku´ jeg da godt se, at det var forkert, men det var jo hans valg, det er jo hans 

liv”, siger hun. Men brugerens valg gør det umuligt at helbrede hans store liggesår, lige 

meget hvor godt hun plejer det. Det er hans liv og hendes arbejdsliv. Hun har ansvaret for 

at passe og pleje hans sår, så det kan heles. Men selv om hun kan sit kram, så hjælper det 

ikke, når brugeren ikke også tager ansvar for sin helbredelse. Gudruns faglighed får ingen 

anerkendelse og det frustrerer hende.

Dorte havde også haft en bruger der drak. Hun syntes det var en stor psykisk belastning. 

Når hun gik hjem om aftenen, så vidste hun aldrig om han drak videre og skvattede fuld 

rundt, slog sig til blods, lå på gulvet og tissede i bukserne. Det var hendes arbejde, at lappe 

ham sammen om morgenen, men det værste var, at hun ikke havde nogle at dele byrden 

med. Dortes omsorgsansvarsfølelse, fortæller hende at der bør skrides ind. Men når bru-

geren er øverste chef og hun føler sig bundet af sin tavshedspligt, så bliver omsorgsan-

svarsfølelsen en psykisk belastning. 
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11 Skjult omsorgsansvar

HJÆLPERNE SIGER
Birger: Det er ligesom din brugers problem. Det er ham der drikker. Man kan 
godt fortælle ham, at hvis du drikker noget mindre, så falder du ikke så meget. 
Og hvis du gerne vil drikke, så falder du og det er dit problem.
Trine: Jamen, du står jo stadigvæk med et ansvar som hjælper.
Birger: Det gør du da ikke. Du skal da ikke overtage ansvaret for hans liv. Det 
er ganske simpelt en menneskeret, ikke at påtage sig andre folks problemer.

Hvis man forholder sig helt konsekvent til princippet om ”brugerens præmisser”, så er 

hjælperen ansvarsfri. Og det holder nogle hjælpere fast på. Men mange hjælpere føler 

et ansvar, som de ikke kan udfolde, for de mangler autoritet og overordnet ledelse. Når 

hjælperens omsorgsansvarsfølelse kommer under pres af ”brugerens præmisser”, så er den 

eneste udvej ofte at sige sit job op, for at bevare sin selvfølelse. Hjælperen kan også nægte 

at udføre arbejde, som er i strid med hendes/hans omsorgsansvarsfølelse, men det kan 

nemt lede til fyring. Hvis hjælperen arbejder i modstrid med sine egne værdier i længere 

tid, kan det være meget nedbrydende for selvfølelsen og det psykiske helbred.

HJÆLPERNE SIGER
Mette: Jeg ville ikke hjælpe min bruger med at ryge i en periode, fordi det var 
med til at slå ham stille og roligt ihjel. Hans lunger blev værre og værre. Jeg 
ville ikke hjælpe ham med at drikke, det måtte han få nogle andre til. Han var 
alkoholiker, stærkt, og han fik blackouts, og han svigtede sine børn og familie. 
Og til sidst måtte jeg simpelthen sige fra. Hvis jeg nogensinde bliver hjælper 
igen, så vil jeg sige det fra starten af, at jeg går ikke med til at støtte misbrug, 
det vil jeg ikke. Jeg vil hjælpe, men det andet, det er ikke at hjælpe. Men det 
har helt vildt taget mig mange år, at tage mig mod til det. Og det var også det 
jeg blev fyret af, faktisk.

Hvis en bruger er misbruger, svigter hun/han ikke kun sin familie, men også sine ansatte. 

Mens brugeren har ret til at leve som hun/han vil, har hjælperne pligt til at hjælpe hende/

ham dag og nat. Ofte får misbrug ubehagelige og arbejdskrævende praktiske konsekven-

ser, såsom hostehjælp, ekstra toiletbesøg, overvågning af tilstand etc.
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HJÆLPERNE SIGER
Mette: Min bruger han røg ind og ud af hospitalet med lungebetændelse, 
hvor vi andre hjælpere, vi skulle være indlagt sammen med ham i 2 døgn og 
hjælpe ham med at hoste, for han kunne ikke hoste selv. Det var sådan noget 
med at vi skulle stå og trykke ham under mellemgulvet, for at få alt det her 
op af lungerne. Og det var altså 48 timer i træk, også om natten. Og han var 
så ligeglad med vores arbejdsvilkår. Lige så snart han blev udskrevet og kom 
hjem, så tændte han en cigaret. Halvanden pakke Cecil om dagen røg han.

Nogle af de værste værdikonflikter hjælperne omtaler, er at være inddraget i omsorgssvigt 

overfor børn. Omsorgssvigt overfor børn er ikke noget der er specielt for brugere. Det 

specielle er at hjælpere bliver inddraget i disse svigt, ved at arbejde på ”brugerens præmis-

ser”. Nogle gange skal de servicere børn, på måder der strider mod deres bedste overbevis-

ning, andre gange får de ikke lov at hjælpe børn, selv om brugeren ikke selv kan. Henrik 

måtte forlade sit job, fordi han ikke kunne holde ud at være en medsvigter. Jette lever med 

konflikten indeni sig. Hun passer børnene på ”brugerens præmisser”, selv om måden at 

gøre det på, strider mod hendes egen overbevisning. Når hun er loyal overfor ”brugerens 

præmisser”, er hun illoyal overfor sin egen omsorgsansvarsfølelse. Det er ikke nok, at Jette 

gør sit arbejde på brugerens måde, i stedet for på sin egen måde. Hun diskuterer heller 

ikke måden med brugeren. For at skåne brugeren og sig selv for en åben værdikonflikt, 

bærer hun den indeni. 

VÆRD AT OVERVEJE
Er du opmærksom på om dit arbejde er i konflikt med dine værdier?

Er du medmisbruger eller medsvigter i dit arbejde?

Skal brugeren skånes for vigtige værdikonflikter om f.eks. børneomsorg, mis-
brug, prostitution?

Kan du snakke med dine kolleger om værdikonflikter i arbejdet?

Hvordan opretholder du dine egne præmisser for hvad du vil hjælpe med, og 
hvad du ikke vil hjælpe med?
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Både Jette og Karoline mener, at det er for meget for brugeren, at skulle tåle at de ansatte 

hjælpere har egne værdier, som kommer til udtryk i arbejdet. Hjælperne må i stedet for tåle 

at arbejde efter brugerens værdier uden protester. Flere hjælpere genkender situationen og 

bekræfter at de har underordnet deres egne værdier under ”brugerens præmisser”. 

Når hjælperne ophøjer ”brugerens præmisser”, over deres egen omsorgsansvarsfølelse ska-

ber det frustrationer og psykiske belastninger. Værdikonflikter kan ikke undgås. Spørgs-

målet er om de bliver drøftet i åbenhed og i gensidig respekt, eller om hjælperen er nødt til 

at undertrykke sine egne værdier og arbejde i modstrid med dem, uden at protestere.

Hvad der egentlig hører med til hjælperarbejde og hvad der falder udenfor, kan tit være 

forskelligt i hjælperens og brugerens opfattelse. Annette siger, at hun ikke gider vaske den 

voksne søns sure sokker. Det synes hun ikke er hendes arbejde som hjælper. Tværtimod 

bør sønnen lære at gøre noget selv. Andre i fokusgruppen mener, at det ikke er Annet-

tes arbejde at opdrage på sønnen. Hun skal være brugerens forlængede arm, og måske 

ville brugeren have vasket sønnens tøj, hvis hun kunne. Men Annettes synspunkt er ikke 

bare et spørgsmål om hendes merarbejde. Det udspringer faktisk fra Annettes omsorgsan-

svarsfølelse. Kollegerne imellem har de snakket om hvordan sønnen udvikler sig. Han har 

opdaget at det er en fordel at være ”syg”, for så bliver man vartet op af andre mennesker 

hele tiden. Så nu er han konstant ”syg”. Som kolleger er de enige om, at det ikke er sundt 

for sønnen, at han aldrig skal gøre noget selv. Når samtalen drejer den vej, så kan Karoline 

også se at børneopdragelsen lider under hjælpernes tjenerrolle. Hun har selv talt med sine 

kolleger om, at det er en mærkelig opdragelse brugerens 2 små piger får, der bliver fejet 

foran dem hele tiden af hjælperne.

HJÆLPERNE SIGER
Peter: Situationen er bare den, at du er handicappet og du bliver nødt til at 
få hjælp af 6 forskellige mennesker. Så det vil sige, der kommer 6 forskellige 
universer i den lejlighed og det er bare en realitet.
Kirsten: Det er et dilemma, som bare er dér!
Karoline: Ja, og derfor bliver man også nødt til at have en fast regel, der siger 
hvem det så er der bestemmer. Det må være den handicappede, ikke?
Peter: Ja, men hvis vi snakker om at ha´ det ultimative klima, det er ikke at ha´ 
en slave rendende. Det er at have et samspil, hvor man helst bliver gode ven-
ner, og brugeren efterhånden accepterer eller faktisk får positive input, af dem 
der kommer igennem hans liv.
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Selv om Annette er uenig i, at hun skal vaske tøj for den voksne søn, så gør hun det al-

ligevel. I praksis bliver hun en medsvigter i opdragelsen – hun ser det, hun bryder sig ikke 

om det, men hun arbejder på ”brugerens præmisser” uden protester. Når omsorgssvigtene 

bliver værre, må de fleste hjælpere enten protestere eller holde op. Karoline har protesteret, 

mod den måde børnene leger med deres kæledyr. Selv om børnene stadig får lov at lege 

med dyrene som de vil, så har hun i det mindste taget klar afstand fra det og taget kæledy-

renes parti. Bare det at protestere, hjalp hende.

 

Når hjælperen giver udtryk for sine værdier, bliver der bedre balance i forholdet til bruge-

ren. Hjælperen bliver et selvstændigt subjekt, ikke bare en genstand. Peter understreger, at 

det vigtigt at holde fast i sine værdier, selv om brugeren har mange hjælpere. For brugeren 

er det et livsvilkår at møde 5-8 personers værdier i sin hverdag. Det er ikke noget som 

hjælperne skal skjule, for at skåne brugeren. Tværtimod så er det en kvalitet der går tabt, 

hvis hjælperne kun indordner sig på arbejdet.

Diskussionen om ”brugerens præmisser” versus hjælperens omsorgsansvarsfølelse er en dis-

kussion om, hvorvidt hjælperen er et subjekt med egne værdier i arbejdet, eller om hjælpe-

ren arbejder som et redskab for brugerens personlige værdier. Flere hjælpere beskriver, at de 

stiller sig selv udenfor døren når de går på vagt. Nogle siger at de lægger hovedet på trappen. 

Jette gør ”brugerens præmisser” til sine når hun træder ind ad døren, så den egentlige Jette er 

ikke med på arbejde. På den måde er der mange hjælpere der nærmest overtager brugerens 

værdier og levemåde i arbejdstiden. Som Johanne siger: ”Det tager lang tid at finde sin iden-

titet igen når man går ud af en vagt. Man har gjort alt på hendes måde.”

Hvis hjælperen ikke har sig selv med på arbejde, så er omsorgsansvarsfølelsen heller ikke 

med. Uden den kan hjælperen ikke se brugeren som et medmenneske. Når hjælperarbej-

det bliver til brugerstyret service, og hjælperen skal holde sine egne værdier udenfor, så er 

det en umenneskeliggørelse af arbejdet og af hjælperne. Hjælperne har brug for at følge 

deres omsorgsansvarsfølelse i forhold til sig selv, i forhold til brugeren og i forhold til an-

dre – det er den der gør dem til medmennesker.

VÆRD AT OVERVEJE
Er en hjælper nødt til at være et redskab for brugerens vilje og værdier?

Er en bruger nødt til at acceptere at hjælperne har anderledes værdier, som 
kommer til udtryk i arbejdet og i samspillet?
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1 Indledning

Manglende styring fra 
offentlige myndigheder

”... der burde være en tredje-
part indover ... ” 
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Hjælperne savner en anden instans end brugeren, som de kan henvende sig til med alle 

slags problemer. Men det er meget svært af få de kommunale myndigheder på banen. 

Som regel kommer kommunens sagsbehandler på et tilsynsbesøg om året og snakker med 

brugeren – ikke med hjælperne. 

Hvis der foregår ulovligheder, og den kommunale myndighed bliver bevidst om det, så må 

myndighederne revurdere om brugeren opfylder kravene til at have brugerstyret hjælp. 

Enten kan kommunen selv yde hjælp via den kommunale hjemmepleje, eller købe et pri-

vat servicefirma til at yde hjælp. Det sker dog meget sjældent, at en ordning bliver nedlagt 

mod brugerens vilje. Dels skal forholdene hos brugeren være ekstreme og dels skal kom-

munen være overbevist om det ikke kan ændres. Der er imidlertid rigtig mange situatio-

ner udover de ekstreme, hvor hjælperne savner en overordnet instans.

HJÆLPERNE SIGER
Pia: Du har ikke noget sted du kan henvende dig, hvis der er nogle ting der 
går galt. Sådan en bruger som har rengøringsvanvid, der har du ingen steder 
du kan henvende dig, hvor du kan sige ”det her det er ikke okay”. Hun fyrer 
bare, og så ansætter hun bare en ny hjælper, hvis ikke de vil makke ret. Og i 
de modsatte situationer, så har brugeren heller ingen steder at henvende sig. 
Fordi hvis hun henvender sig til kommunen og siger at der er 2 hjælpere der 
har overtaget hendes styring, så sker der bare det at de siger, at ”du er uegnet, 
du ryger over på et plejehjem”. Og det er jo smadder synd.

 

Hverken brugeren eller hjælperen har nogen officiel støttespiller eller ledelse at henvende 

sig til, når der er konflikter i arbejdsforholdet eller problemer med det ene eller det andet. 

Det er derfor fyring og opsigelser er den almindeligste løsning på konflikter. Bent siger, at 

brugerstyringen er rent anarki, og Pia siger det for nemt bliver groteske arbejdsforhold. 

De efterlyser både generelle regler for arbejdet og et generelt tilsyn med arbejdspladsen. 

Hjælperne ønsker en tredjepart som kan gå ind og regulere arbejdsforholdene, og som kan 

støtte både hjælpere og brugere. 

En del problemer i hjælperarbejdet bliver vanskeligere af, at forholdet mellem hjælper og 

bruger er så personligt. Når man på overfladen er venner, så er det sværere at forholde 

sig rent sagligt til problemer eller uenigheder på arbejdspladsen. Når der ikke er nogen 

mulighed for afstand mellem parterne, fordi arbejdsforholdet er så nært, så er det sårbart 

overfor konflikter. Der bliver lagt meget stor vægt på det personlige ved hjælperarbejdet, 

når handicaporganisationerne fremstiller det. Hjælperne bliver ofte ansat på deres per-
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sonlighed, for brugeren udvælger sine hjælpere efter hvem hun/han bedst kan lide, og ikke 

efter faglige kvalifikationer. 

HJÆLPERNE SIGER
Lis: Jeg kunne simpelthen ikke holde det ud til sidst. Der var ikke nogen 
tredjepart man kunne konsultere, hver i sær. Der var kun ens chef, der også 
var ens arbejdsobjekt, som også var ens ven, og alligevel ikke, og som havde 
den fulde magt over alting. Og jeg har også prøvet at arbejde hos andre. Jeg 
synes at det gennemgående, var det samme. Der var ikke rigtig nogen der 
kunne tage hånd om os. Vi havde ikke nogle retningslinjer.

Mette talte for at nedtone det personlige ved hjælperrollen. Hun overvejede om det var 

bedre at tildele hjælpere, frem for at lade brugeren vælge. Det kunne gøre arbejdsforholdet 

friere af forventninger om venskab, og dermed mere fagligt og robust. Det var alligevel en 

fremmed tanke for de fleste hjælpere, at brugerne skulle have tildelt hjælpere, ligesom i 

hjemmeplejen, fordi hjælperne tilbringer så meget tid sammen med brugeren. 

HJÆLPERNE SIGER
Mette: Det kunne måske faktisk være en fordel at det ikke var brugeren der 
selv, alene i hvert fald, men måske i samråd med den der tredjepart, sidder og 
får tildelt en handicaphjælper. Fordi, i det øjeblik du sidder og vælger ”hvem 
kan jeg bedst lide”, så får du også nogle personlige forventninger til et ven-
skab. Det gør det sådan lidt grænseløst. Hvorimod hvis du får tildelt, ligesom 
en hjemmehjælper, så ved du det er mere professionelt. Og man har også en 
tredje instans, som både bruger og hjælper kan kontakte i tilfælde af spørgs-
mål. Det tror jeg ville gøre det nemmere at kunne sætte en grænse, at kunne 
adskille job og venskab.
Amalie: Jeg synes det er rigtig god idé, at det er brugerne selv der ansætter 
deres hjælpere, for det er deres liv det handler om, og det er også det primære 
formål med vores arbejde. Og der er det meget vigtigt, at brugeren selv kan 
være med til at afgøre, hvilke personer han vil have skal fylde så meget i sit liv, 
som man gør som hjælper.
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Flertallet i fokusgruppesamtalen synes, at brugeren skal have afgørende indflydelse på, 

hvem hun/han vil have som hjælpere. Men der er forskel på om brugeren alene har magten 

til at ansætte og afskedige efter personlig tiltrækning eller misstemning, og på om bruge-

ren har afgørende indflydelse på ansættelser og afskedigelser. 

I daglig tale vil brugerne have hjælpere med ”god kemi”. ”God kemi” er når hjælperens 

personlighed passer godt sammen med brugerens personlighed. ”Dårlig kemi” er, når de 

to personligheder støder sammen. Da det er brugeren der har magten til at hyre og fyre, 

så er det op til hjælperen at tilpasse sin personlighed til brugerens. For hjælperen kan det 

betyde ”hak en hæl og klip en tå” at sørge for at passe til jobbet/brugeren/chefen. Hvis der 

bliver disharmoni mellem hjælperens og brugerens personligheder, så kommer hjælpe-

rens levebrød i fare. I Norge har myndighederne indskærpet, at ”dårlig kemi” ikke er gyl-

dig opsigelsesgrund af handicaphjælpere. Det er for at give de ansatte samme rettigheder, 

som andre på arbejdsmarkedet har. 

HJÆLPERNE SIGER
Mette: På mit arbejde der kommer vi til samtale og han vælger mænd og 
kvinder alt efter hvem han godt kan lide. Og ”godt kan lide”, betyder lig med 
én som ikke modsiger ham for meget. Og der er altså op til flere der er blevet 
fyret, hvor de bare får at vide at de ikke skal møde op mere. På det grundlag, 
at de bare ikke har samme holdning som ham mere. Der er ikke nogen andre 
steder i arbejdslivet, hvor man kan blive fyret på sådan et grundlag. Altså, det 
er da enormt utrygt, at man ikke kan have lov at være ærlig rent personligt, 
at jeg ikke bare kan få lov at være mig, når jeg er på arbejde, fordi jeg kan 
risikere at blive fyret på min personlighed. Derfor synes jeg, at der burde være 
en tredjepart ind over.

Hjælperne er ikke enige om, at brugeren ikke bør vælge sine hjælpere selv, tværtimod. 

Hvad de derimod er enige om, er behovet for fælles retningslinjer for arbejdet og behovet 

for en overordnet tredjepart.

Hjælperne føler sig i høj grad svigtet af de kommunale myndigheder, fordi det er så svært, 

at få dem til at gribe ind overfor urimelig brugerstyring. På Pias hold fik de inddraget kom-

munen i et møde. Hjælperne ville forbedre de urimelige forhold, frem for bare at holde op 

på arbejdspladsen. Selv om kommunen hørte på al deres kritik, fik det ikke konsekvenser 

for brugerstyringen. Alt fortsatte som før, så Pia måtte give op, og overlade problemerne 
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til den næste og den næste og den næste. Erfaringen viser at supervision af brugeren ikke 

altid er tilstrækkeligt, der skal myndighed til: påbud og sanktioner.

Som det er nu, tager de kommunale myndigheder med fløjlshandsker på brugere, som 

forbruger deres hjælpere. Det er brugernes rettigheder, der er kommunernes fokus, det er 

ikke hjælpernes arbejdsforhold. Tilsynspligten bliver ikke brugt til påbud og sanktioner. 

De kommunale myndigheder sætter ikke magt bag kravene. Offermagten er også på spil i 

forholdet mellem myndigheder og brugere. 

Om det er seksuelle tilnærmelser, modstand mod brug af hjælpemidler, manglende orden 

på timesedler og lønudbetaling, omsorgssvigt overfor børn, urimelige opsigelser; pro-

blemstillingerne kan være mange og alvorlige nok, men de kommunale myndigheder gri-

ber ikke ind, hvis ikke brugeren ønsker kommunal indgriben, siger Søren, som har været 

hjælper i 14 år og kender mange brugere og hjælpere. 

HJÆLPERNE SIGER
Søren: Det svigt har vi fra vores kommune også. I de situationer hvor bru-
geren ikke er med på at der er behov for hjælp og vejledning, så siger kom-
munen godt nok at ”vi hjælper” og ”vi tager derop” og ”vi snakker med”. Jeg 
har haft fat i den sagsbehandler mange gange, og jeg har bare aldrig hørt om 
at de har gjort det! Og de siger det hele tiden, og jeg har aldrig hørt om det 
endnu, aldrig. Det er socialt svigt af hjælperne. Kommunen vasker i den grad 
hænder, hvis brugeren ikke er med på den! 

VÆRD AT OVERVEJE
Er det sundt for hjælperne at deres personlighed er så afgørende for deres stil-
ling?

Vender og drejer du dine meninger, holdninger og din væremåde for at gøre 
brugeren tilfreds med din personlighed? 

Er det rimeligt og naturligt, eller er det snarere mærkeligt, at en bruger har ret til 
personlige hjælpere?
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Nogle af hjælperne fra fokusgrupperne arbejder i ordninger, hvor der rent faktisk er en 

tredjepart involveret, nemlig et privat servicefirma. Kommunerne køber flere og flere om-

sorgsordninger til børn eller svagere brugere af private servicefirmaer. Servicefirmaerne 

administrerer arbejdsgiverformaliteterne og vagtplanen for brugeren. Men hjælpen er i 

princippet stadig brugerstyret. Selv om servicefirmaet er en tredjepart mellem bruger og 

hjælper, er hjælperne alligevel meget utilfredse. Det hjælper ikke med en tredjepart, når 

tredjeparten er ensidigt orienteret mod ”brugerens præmisser”, siger de.

 

Der er flere fra fokusgrupperne der er ansat gennem servicefirmaer, og erfaringerne er 

de samme. Servicefirmaerne ser kun tingene fra brugerens side, lyder det, fordi det er 

det de får penge for. Det grundlæggende problem er dermed at ”brugerens præmisser” 

overskygger alle andre værdier, hvad enten brugeren styrer, kommunen fører tilsyn eller et 

servicefirma administrerer. 

Henrik og Erling er enige om, at der er stor forskel på hvad servicefirmaet siger de tager 

hånd om, og hvad de egentlig gør. Når der er problemer på arbejdspladsen får hjælperne 

tit at vide, at det må de selv finde ud af sammen med brugeren. Det koster tid og penge for 

firmaet, at holde møder med hjælperne. Hjælperne føler sig ligeså svigtet af servicefirma-

erne som af myndighederne.

Brugere og kommuner er servicefirmaernes kunder. Det er kundeorientering som ser-

vicefirmaernes indtjening er afhængig af. Kommunerne køber ordninger, der skal opfylde 

Servicelovens krav og sikre brugernes velfærd. Der er ikke fokus på Arbejdsmiljølovens 

krav og hjælpernes velfærd i denne ”handel” mellem det offentlige og det private.

HJÆLPERNE SIGER
Pia: Firmaet ser det kun fra brugerens side. Brugeren har ret til at bruge hjæl-
peren lige nøjagtig som han har lyst til, og ellers så finder vi bare en anden, 
sådan er holdningen lidt, for det er brugeren de servicerer, fordi de servicerer 
kommunen, det er dem der betaler. Hjælpere har de nok af.
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OPLYSNING OM KOMMUNALT TILSYN

Bevilling på brugerstyret hjælp er en juridisk rettighed for personer med vidtgå-
ende funktionsnedsættelse og store hjælpebehov. Men der er nogle betingelser 
der skal være opfyldt – ifølge socialministeriets vejledning

Brugeren skal være i stand til at fungere som arbejdsgiver, og til at tilrettelægge 
arbejdet og vejlede hjælperne.

Brugeren skal også forstå at tage hensyn til de ansattes arbejdsbetingelser og 
sørge for at de gældende bestemmelser i Arbejdsmiljøloven efterkommes.

Der er kommunal tilsynspligt med ordningerne, og mindst en gang om året skal 
det vurderes om ordningen fungerer efter hensigten.

Kommunen skal vurdere om betingelserne opfyldes, blandt andet om brugeren 
udfylder sit arbejdsgiveransvar tilfredsstillende.

Hjælperne har socialministeriets vejlednings ord for, at deres brugere skal være 
i stand til at tage vare på dem, og for at kommunerne skal føre tilsyn med dette 
forhold. Det står i skærende kontrast til hjælpernes erfaringer. Selv om kommu-
nerne har hjemmel og pligt til at føre tilsyn med og vurdere, hvordan en bruger 
fungerer som arbejdsgiver, så sker det som regel først når forholdene er blevet 
ekstreme. 

Du/I kan hjælpe med at få tilsynet til at fungere. Du/I kan gøre kommunen 
opmærksom på det, hvis brugeren ikke tager hensyn til jeres arbejdsmiljø eller 
på anden måde ikke løfter sine forpligtelser overfor jer. Det er i almenhedens 
interesse at vejledningens betingelser efterleves.

Har du/I brug for hjælp til at underrette kommunen, så kan du/I tale med jeres 
fagforening (FOA).
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Fravær af faglig rådgivning

”... der er et voldsomt behov for 
supervision af hjælperne ... ” 
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Tankegangen bag brugerstyret hjælp, fremstiller brugere som personer med servicebehov. 

Men mange brugere er personligt ustabile og svækkede. De har store omsorgsbehov fysisk, 

psykisk og socialt. Der er ofte også en psykisk side/svækkelse ved mange brugeres fysiske 

tilstand. Den mentale kapacitet kan svækkes, og frustrationerne stige, når kroppen og fær-

dighederne forfalder. Det lægger et stort omsorgsansvar på hjælperne, som de må løfte 

uden at få faglig vejledning. Her føler hjælperne sig også svigtet. De har store social- og 

sundhedsfaglige opgaver, men bliver betragtet som praktiske grise, og ingen instanser har 

ansvar for at rådgive og vejlede dem.

Det er svært at yde den bedste hjælp uden faglig vejledning. De får heller ingen støtte til at 

drage omsorg for sig selv, når belastningerne med vanskelige situationer eller vanskelige 

brugere, bliver urimelig tunge. Ingen myndigheder tager ansvar for at vejlede og støtte 

hjælperne. Når hjælperne svæver i et tomrum uden faglig støtte, skyldes det til dels ideo-

logien bag hjælperordningen. Brugerstyring betyder, at det er brugeren, der skal vejlede og 

rådgive hjælperne, hvilket i mange krisesituationer er absurd. 

HJÆLPERNE SIGER
Susanne: Jeg er meget enig i, at der er et voldsomt behov for supervision af 
hjælperne. Netop det der med at rumme brugerens frustration, som virkelig 
kan blive så kvalmende tungt for en at gå med, i de der lange vagter. Og hvor 
det kan tage flere døgn at komme af med, når man kommer hjem. Så jeg har i 
den grad savnet at få supervision indover, og hvor jeg synes at kommunen de 
bare har givet en pose penge og så har de lukket øjnene og taget skyklapper 
på. Der er eddermaneme mange hjælpere, der har været inde og få et par på 
kassen, sådan i overført betydning, og så ud igen.

Hjælperne bliver ladt i stikken, og flere går ned med flaget hos omsorgstunge brugere, 

fordi de mangler faglig støtte. Kun hjælperne selv ved, hvornår de har behov for supervi-

sion og faglig støtte, men de har ingen steder at gå hen med deres behov. Susanne klager 

over, at kommunen lukkede øjnene, mens den ene hjælper efter den anden brændte ud. 

Men nogle kommuner gør en dyd ud af ikke at blande sig, netop for at sikre princippet om 

at hjælpen ydes på ”brugerens præmisser”. Det koster helbred for hjælperne, at de mangler 

faglig supervision og overordnet myndighed der kan gribe ind ved kriser. I en kommune 

med stærk opbakning om ideen om brugerstyring, er der et eksempel på, at en henven-

delse fra en hjælper til kommunen om et vanskeligt omsorgsspørgsmål, blev afvist med 

henvisning til, at hjælperen havde tavshedspligt ifølge sin kontrakt. 
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HJÆLPERNE SIGER
Julia: Jeg har oplevet en veninde, der har ringet ind til den person indenfor 
kommunen, som er den man ringer til. Og det var så i forhold til en bruger, 
som var stoppet med at spise og drikke og tage sin medicin. Og det var 
rimelig galt, fordi det jo var en form for selvmord. Og da det var virkelig ved 
at tage overhånd, jamen så ringede hun ind, og der fik hun bare skældud for 
at overtræde sin tavshedspligt 
Mette: Nej! Hvor er det tarveligt.
Julia: Men man ved jo ikke, hvad man skal stille op i sådan en situation? Man 
kan ikke kontakte nogen som helst i hele verden, hvis det er sådan at man 
ikke må bryde sin tavshedspligt? Hun skulle i hvert fald have et sted, hvor 
hun kunne få rådgivning.

Hvis en bruger har en selvdestruktiv adfærd, er det selvfølgelig en stærk belastning for 

de hjælpere, som er ansat til at hjælpe vedkommende. Hjælperne arbejder isoleret og har 

hverken kolleger, ledelse eller udenforstående rådgivning at støtte sig til. Der er lagt til 

rette for psykiske belastninger og sammenbrud blandt hjælperne. I fokusgruppen var der 

spontan tilslutning til, at det er omsorgssvigt overfor hjælperne, hvis deres tavshedspligt 

bliver brugt imod dem af myndighederne. Hvis kommunen af principielle grunde ikke 

kan gribe ind i krisesituationer, så må der i hvert fald være instanser, der kan tage vare på 

hjælperne, altså yde rådgivning og omsorg til hjælperne. 

I et handicappolitisk perspektiv, har det været meget vigtigt at skelne mellem sygdom og 

handicap. Det har været vigtigt for handicappede selv at blive eksperter på deres eget liv. 

De handicappede har ønsket at tage magten over deres eget liv fra den sundhedsfaglige 

profession. Men hjælperne bliver gidsler i denne ideologiske magtkamp. Når brugeren er i 

krise og samtidig har ledelsesretten, så er det stærkt belastende at være en ufaglært hjælper, 

der ikke kan få støtte og rådgivning andre steder.

Handicapomsorgen er et sammensat område. Selv om der tit er alvorlige og livstruende 

sygdomsbilleder, så er hjælperne helt koblet fra de almindelige sundhedsfaglige rutiner. 

Det kan godt være, at mange brugere synes det er et fremskridt at hjælperordningerne er 

uden sundhedsfaglig indblanding. Men det er i hvert fald ikke hjælpernes ønske, at være 

uden faglig supervision. Og her er hjælperne eksperter på deres arbejdsliv og deres behov. 

De har brug for at kunne lade ansvaret gå videre, når de møder deres egen begrænsning. 
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HJÆLPERNE SIGER
Mette: De skal jo være i stand til at kunne tage vare på sig selv, for at man 
kan komme ind som hjælper. For det er bare for stort at stå med. Altså vi er 
jo ufaglærte - vi aner ikke en skid. Jeg kan ikke se tegnene på hvornår noget 
er alvorligt. Det skal ikke være mit ansvar. Og jeg savner en tredjepart man 
kan ringe til med alle de her spørgsmål man har på hjerte, og man kan blive 
rådgivet.
Julia: En hotline.
Bettina: Ja altså, man har ikke mulighed for at sige, ”her stopper mine kompe-
tencer. Det her har jeg faktisk ikke forstand på”. Jeg synes lidt man får tudet 
ørene fulde på mit studie om, at der hvor du har kompetencer, ja der gør du 
bare hvad du kan. Men lige så snart dine kompetencer slutter, så siger du til, 
og så er det ikke dit felt mere. Og hele sundhedsfeltet arbejder med det, men 
ikke her!
Mette: Det er mærkeligt, det er så mærkeligt altså.
Bettina: Ja, man har brug for den der supervision med nogen. Man har brug for 
at få vendt de der problemer der er. 

Og det er hjælperne der ved, hvornår de har behov for supervision, det er ikke noget bru-

geren ved på deres vegne. 

Inden for offentlig omsorg findes krisesystemer, der skal sørge for at tage vare på persona-

let og yde omsorg til dem. Klaus arbejder i en boform og her er der rutiner for supervision 

og støtte til personalet ved kriser, foruden at de har kolleger til daglig. Tidligere var han 

personlig handicaphjælper i et andet europæisk land. Her var der et rådgivningssystem, 

som hjælperen skulle henvende sig hvis der var problemer på arbejdet. Alle blev informe-

ret og lært op i disse rutiner, før de blev sendt ud som hjælpere. De havde desuden også 

introduktionskursus med både pædagogik og psykologi. Det var altså erkendt, at hjælper-

rollen bød på mange forskellige udfordringer. 

Mulighederne for at skabe støttende rammer for hjælperne er mange. Hotline, faste su-

pervisionsmøder osv. Når det slet ikke foregår i dag, skyldes det ikke mindst styrken i 

den handicappolitiske dagsorden om, at brugeren er ekspert på eget liv. Der er imidlertid 

flere ”liv” inde i billedet end brugerens. Hver bruger har 4-8 hjælpere. Det er som Mette 

siger, ”mærkeligt” at efterlade en stor gruppe omsorgsarbejdere med høj risiko for kriser i 

arbejdet, i et fagligt tomrum.
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HJÆLPERNE SIGER
Klaus: Hvis vi virkelig vil forandre noget til begges fordel, så det som vi nu 
har lavet i dag, været sammen i en gruppe, den her unormale situation, at vi 
sidder og snakker om arbejdet, det burde være normalt! Og det burde være 
en proces der starter, men ikke ender. Altså at der er en eller anden form for 
system, som tvinger begge parter til at være reflekterende og gi’ hinanden 
feedback hele tiden.

Det burde både være normalt og påbudt at tale sammen om hjælperarbejdet og proble-

merne. Dels for hjælperne og dels for brugerne. Det kalder på en struktur som skaber rum 

for fælles refleksion og feedback mellem brugere og hjælpere, og rum for faglig udvikling 

for hjælperne og brugerne hver især. 



103

1 Indledning

Uigennemskuelige forskelle i 
arbejdsvilkår og rettigheder

”... det er jo det, at der er 271 
kommuner og der er mindst 
271 forskellige måder ... ”
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Selv om vi fra januar 2007 kun har 98 kommuner, så varierer hjælpernes ansættelsesfor-

hold meget. Dels stiller brugerne deres personlige krav til hjælperne og dels har kommu-

nerne forskellig forvaltningspraksis i forhold til de paragraffer i Serviceloven der åbner for 

brugerstyret hjælp. Endelig kan de enkelte brugere opnå forskellig bevilling ud fra, hvor 

gode de er til at forhandle og stille krav, hvilket også kan resulterer i forskelle i lønvilkår 

hos de enkelte brugere. 

At arbejde hos nogle brugere, er dermed lønmæssigt bedre end hos andre. At arbejde i 

nogle kommuner, kan give bedre vilkår end i andre. Mens hjælpere hos en bruger får akut-

tillæg ved akut vagt, får hjælpere hos en anden bruger ulønnede bagvagter. Mens hjælpere 

i en kommune får løn under sygdom, får hjælpere et andet sted deres sygedag som en 

fridag.

Nogle hjælpere får ingen kontrakt eller ansættelsesbrev, og ved heller ikke at de har krav 

på det. Selv om de eventuelt ved det, så ved de måske ikke hvordan de skal få brugeren til 

at give dem et. Andre er hjælpere i kommuner, som tager ansvaret for lønadministration, 

selv om brugerne stadig er hjælpernes arbejdsgivere. Når kommunen står for administra-

tionen, betyder det som regel mere lige vilkår for alle, og alle får kontrakter.

Manglen på en overenskomst for området, og de private ansættelser, gør det uigennem-

skueligt hvad en hjælper kan forvente, og hvad hun/han kan stille krav om. Hjælperne 

kender ikke nødvendigvis til andre vilkår end deres egne. Det er også svært at stille krav, 

når brugeren kan pege på kommunen som ansvarlig, og kommunen kan pege på brugeren.

Jo bedre lønvilkår en bruger kan tilbyde sine hjælpere, jo større chance har hun/han for at 

holde på dem. Men lønnen afgør ikke alene, om et hjælperjob er attraktivt. Hvorvidt man 

kan sove om natten eller ej, er også af stor betydning. Hvis nattetimerne er til rådigheds-

betaling er jobbet også mindre attraktivt. 

Med hensyn til lønnen, er der et oplagt interessefællesskab mellem hjælpere og bruger 

overfor kommunen som bevilger pengene. Men det er brugeren, der har det afgørende 

ord i forhold til at forhandle med kommunen. Forbedringer i hjælpernes lønvilkår står 

og falder med brugerens engagement og evner. Hos Gudrun får hjælperne fast overtidsbe-

taling. De er kun 4 hjælpere til at dække en døgnordning, og det betyder at de alle 4 hver 

måned har en del af deres arbejdstimer som overarbejde. Gudruns bruger har forhandlet 

sig til overtidsbetaling for sine hjælpere, som dermed har bedre lønforhold end hjælpere 

hos kommunens andre brugere. 
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Når en hjælper har privilegerede lønforhold, så har vedkommende ofte en højere tærskel 

for andre sider ved arbejdsvilkårene. Derfor er det også fordelagtigt for brugerne at lønnen 

er bedst mulig. Der er eksempler på, at en kommune tilbyder 50 % højere timetakst for 

at skaffe hjælpere til en specielt vanskelig bruger, hvor ”man må kunne tåle at blive sagt 

imod”. 

Jette og Karoline er blandt de heldige, der får fuld nattakst, mens de kan sove om nat-

ten. Brugeren fik afskaffet rådighedstaksten ved forhandling, da hun fik små børn, som 

nu er blevet store nok til at sove igennem. For mange hjælpere virker rådighedsbetaling 

om natten urimelig, fordi de må sove på stilke og i brugerens hjem, under meget variable 

forhold. 

Mange steder er reglerne for bevilling af hjælperordning dog sådan, at fuld nattakst kun 

kan bevilges, når der normalt er konkret behov for hjælp mere end 3 gange i løbet af nat-

ten. Her kan brugeren og hjælperne danne alliance overfor kommunen, men hjælperne 

bliver afhængige af at brugeren vil snyde, fordi fuld nattakst ikke er deres aftalte rettighed.

HJÆLPERNE SIGER
Julia: Den er lidt tricky. Vi får ikke rådighedsbetaling, for det hedder sig, at han 
vågner. Jeg tror det hedder 4 eller 5 gange før man får fuld takst?
Malene: Ja, det er sådan noget, ja.
Mette: Men det er der altså flere der omgår.
Malene: Der har lige været en ude at snakke med ham, eller det er snart et 
halvt år siden, hvor de bare snakkede, og sad og diskuterede, om han sta-
digvæk havde behov for at have nattehjælp. Hvor han så fik forklaret, at det 
havde han.
Julia: Der er også nogle gange hvor han har haft det. Men det er jo lidt på en 
måde, fordi han snyder. For det var nemmest, og det er også nemmere at få 
hjælpere.

Det er sjældent at en bevilling skæres ned, som regel går det den anden vej. Også hos 

Bodils bruger sover de om natten til fuld takst. Det blev indført på grund af sønnen. Nu 

er han i mellemtiden blevet voksen. Alle hjælpere, der tilbringer natten på arbejdspladsen 

med sanserne rettet mod brugeren, fortjener sikkert fuld nattakst – også hjælpere der ikke 

får det i dag. Der er imidlertid forskel på, om man tjener sin ærlige løn, eller om det byg-

ger på en lille løgn. Når fuld nattakst er et illegitimt gode, så får bruger/arbejdsgiver og 
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hjælpere/ansatte en fælles interesse i lukkethed omkring forholdene på arbejdspladsen. 

Brugeren kan købe sig en loyal arbejdskraft på kommunens bekostning. 

Der findes flere muligheder for kreativ forvaltning af bevillingen. Der kan gøres forskel 

på hvem der får rådighedsbetaling, og hvem der får fuld takst. Lønnen kan udbetales i et 

andet navn osv. Familiemedlemmer der også tager vagter, eller ”førstehjælpere”, kan blive 

særlig tilgodeset. Muligheden for at uddele privilegier til nogle hjælpere skaber også luk-

kethed, og underminerer solidariteten mellem kollegerne. 

HJÆLPERNE SIGER
Lone: Her i sommer der havde vi en meget ubehagelig oplevelse. Efter at vi 
havde skændtes i meget lang tid over nogle sommerferievagter, så tog X bru-
geren med. Og han tog så også hele sin familie med, sin kone og 3 børn, og 
fik ansat sin kone. Og så blev der bare fusket på højt plan. Og der var 3 unger 
med, og kone, og 2 fulde lønninger. Og det var i brugerens campingvogn og 
de skulle af sted til Frankrig. Vi var bare skide sure over det der. Og vi følte jo 
også den rent økonomiske del, at vi ikke fik nogen løn. Og de fik bare, hvad 
fik de, 120-140.000 kr. for at tage på ferie

At tjene sit gode levebrød på velregulerede og legitime måder, giver både en bedre smag i 

munden og en større sikkerhed i indtjeningen. Fusk kan være som at tisse i bukserne for at 

holde varmen, og man skammer sig jo også lidt over det. I det lange løb og i et solidarisk 

perspektiv giver rene linjer i lønforholdene et sundere arbejdsmiljø.

VÆRD AT OVERVEJE
Er der åbenhed om jeres løn- og ansættelsesforhold på arbejdspladsen?

Kender I jeres rettigheder til ferieafholdelse, sygedagpenge osv., og ved I hvad 
bevillingen er ment at dække?

Kan I få brugeren til at forhandle om jeres vilkår med kommunen? 
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14 Uigennemskuelige forskelle i arbejdsvilkår og rettigheder

OPLYSNING OM KONTRAKTER

Det er lovstridigt at undlade at give et/en ansættelsesbrev/kontrakt. En hjælper 
kan få tilkendt erstatning fra brugeren i Arbejdsretten for manglende ansættel-
sesbrev. Hvis du ikke har et, og ikke kan få et, så kan du henvende dig til din 
fagforening (FOA).

FOA og KL har udarbejdet en standardkontrakt med standardvilkår beregnet 
på brugere og privatansatte hjælpere. Med kontrakten laver man aftaler om 
ferie, pension, opsigelsesvarsler osv. De Samvirkende Invalide Organisationer 
har frarådet medlemmerne (brugerne) at bruge standardkontrakten. KL gør op-
mærksom på at brugeren skal sikre sig, at bevillingen dækker de forhold, der 
aftales i kontrakten ved at lade kommunen se kontraktudkastet igennem.

Selv om din bruger ikke vil bruge standardkontrakten, kan den være god for dig, 
at kende til, når du skal forhandle om din ansættelse. Du kan finde kontrakten 
og en medlemsvejledning på FOAs hjemmeside Du kan også bruge FOA, før 
du skriver under på en kontrakt.

Hvis du kræver et/en ansættelsesbrev/kontrakt hos en bruger, der afviser at 
skrive kontrakt, kan det måske være svært at få jobbet. Du kan imidlertid altid 
stille krav om det, også efter du er blevet ansat og begyndt i jobbet. 
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Myter og realiteter

”... jeg tror sgu ikke de fatter 
hvor meget ensomhed der er 
rundt omkring i de hjem ... ” 
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15 Myter og realiteter

Isolation er ikke kun et problem for hjælperne, der arbejder alene i hjælperordningen. 

Mange brugere lever også isoleret i deres eget hjem. Der er mange hjælpere, der er opta-

gede af deres brugeres mangel på ligeværdig kontakt med andre, dvs. mangel på kontakt 

med folk, der ikke får betaling for at være sammen med dem.

HJÆLPERNE SIGER
Søren: Ja, men det der med arme og ben, det er også en myte, som de stærke 
brugere, de holder fast i. Vi er meget, meget mere. De svage brugere, som er 
flertallet, vi er sgu da hele deres liv, altså. De ser ikke deres familie, de har 
ingen venner, de har intet liv, de har ingen interesser. Det er os, der er deres 
liv, altså.

Det uafhængige individuelle ”normale” liv er tit et meget ensomt liv. Institutionens ram-

mer og regler er fjernet, men det er fællesskabet også. Netop isolation, er det meningen 

hjælperordningen skal bøde på. Hjælperordningen skal muliggøre at brugeren kan deltage 

i samfundslivet. Men mange gange bliver hjælperne dem der opfylder brugerens kontakt-

behov, i stedet for at brugeren opsøger kontakt med andre. Hjælperne bliver substitutter 

for familie- og venskabsforhold. 

I en fokusgruppe kritiserede hjælperne den fremherskende opfattelse af brugere som 

personer med veldefinerede servicebehov. Bent siger, at en hjælperordning ligefrem kan 

modvirke brugerens integration og kontakt med andre. Når brugeren hele tiden har betalt 

selskab, selskab der samtidig er styret af ”brugerens præmisser”, så kan vedkommende 

blive inaktiv i forhold til at skabe andre kontakter. Pårørende og venner kan miste deres 

omsorgsansvarlighed overfor brugeren, fordi der hele tiden er andre omkring vedkom-

mende.

 

HJÆLPERNE SIGER
Bent: Jeg tror, at mange af de steder jeg har været, der har hjælperordningen 
været direkte medvirkende til, måske endda hovedårsagen til, de handicappe-
des ensomhed og isolation. Netop fordi familien tænker ”der er taget hånd om 
det, vi behøver ikke!”. Vennerne siger også ”jamen, nu er der jo altid nogen” 
og så videre. Så man kan sige, at den der pose penge simpelthen er blevet for 
stor. At der ikke er brug for familien, i gåseøjne. Det er der jo stadigvæk.
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Med en bevilling på et rigeligt antal hjælpertimer forsvinder det synlige kontaktbehov. 

Både brugeren og dennes omgivelser kan blive passive. Susanne sætter imidlertid bru-

gernes ensomhed ind i en større samfundsmæssig sammenhæng. Mange andre grupper 

lider under ensomhed, det er derfor ikke sikkert at det betalte selskab er problemet. Vores 

individuelt orienterede livsstil leder til et fælles ønske om mere samfundsengagement og 

mindre personligt engagement i omsorgen for hinanden. Vi er således fælles om, at bede 

velfærdssamfundet om at overtage ansvaret. Andre grupper, uden hjælperordning, kan 

være endnu mere isolerede. På den måde er brugere med hjælperordning privilegerede, 

for nok lever de med betalt selskab, men de har dog selskab.

HJÆLPERNE SIGER
Susanne: Ja men det er jo så spørgsmålet, hvad kom først, hønen eller æg-
get? Fordi hvad er sammenhængskraften i vores samfund, altså? Netværket 
forsvinder i forskellige sammenhænge, også hvor det ikke handler om syg-
dom eller ulykker, men om arbejdsløshed eller om misbrug. Altså vi stiller 
sgu ikke så meget op for hinanden mere, vel? Det er her velfærdssamfundet 
støtter op og laver sikkerhedsnet. Det spiller da sammen, at når ikke vi stiller 
så meget op for hinanden mere, men beder samfundet om at gøre det, jamen 
så er det jo den vej det går, ikke? 

De fleste omsorgsarbejdere, på tværs af hele sundhedssektoren, møder mennesker der 

lever i ensomhed og isolation. Ældre, sindslidende osv. Ensomhedens udbredelse i vores 

VÆRD AT OVERVEJE
Skal der små eller store ændringer til, for at dit arbejdsliv kan blive sundere og 
mere meningsfyldt?

Skal der små eller store ændringer til, for at din brugers hverdagsliv kan blive 
sundere og mere meningsfyldt?

Hvilke ændringer ser du/I, som kan forbedre forholdene for alle parter, hjælpe-
ren, brugeren og samfundet?
Er der nogen steder du/I kan give din/jeres mening til kende og bruge din/jeres 
indflydelse?
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15 Myter og realiteter

samfund, er en problematik som langt fra er begrænset til at vedrøre brugere med hjæl-

perordning. Tværtimod. 

Spørgsmålet for hjælperne er hvilke andre måder at organisere omsorg på, der kan styrke 

fællesskaber og kontaktdannelse. Dem der har erfaringer fra institutionssektoren er som 

regel kritiske overfor institutioner. Også institutioner laver omlægninger fra omsorg til 

service, fra kollektive til individuelle ordninger. Men individuel service er meget ressour-

cekrævende og personalet skal løbe stærkt for at opfylde formålene. 

HJÆLPERNE SIGER
Lise: Jeg var chokeret i den sidste døgninstitution jeg var på, herinde i Køben-
havn. Hvor flot det lød på institutions- og ansættelsesbeskrivelsen. Og hvad 
var det? Det var røv og nøgler! Fordi du ikke kunne nå at løbe hurtigt nok. De 
skulle have deres egen lejlighed og deres eget køkken, og deres eget bad 
og toilet, og der var ikke en skid af dem der kunne bruge det køkken, bad og 
toilet, andet end hvis der var nogle ansatte, der kunne løbe med 300 kilometer 
i timen op, og ned af gangene. 

At indrette institutioner til boliger for enkeltpersoner, er den billigste del af individualise-

ringen i omsorgssektoren. Idealerne om individuelt frem for kollektiv organiseret hjælp, 

øger behovet for hjælpere. Det kræver faktisk personalenormeringer der svarer til hjæl-

perordningen (én til én-princippet). Mange af de gamle, af de sindslidende, af de psykisk 

funktionshæmmede, kunne også koge deres egen middag hver dag, handle efter deres egen 

indkøbsseddel, vaske i deres egen vaskemaskine, tage på deres selvstændige udflugt osv., 

hvis de havde hver deres personlige hjælper til rådighed. Men de ville få mindre kontakt 

med hinanden end i et bofællesskab.

Ved at lægge afstand til kollektiv omsorg og fremhæve individuel omsorg, sker der ændrin-

ger i mulighederne for kontakt- og fællesskabsdannelse. Kollektive ordninger giver måske 

mulighed for fællesskab og tilhørighed, som kan bøde på ensomheden. Men i nutidens 

tankebaner bliver kollektive omsorgsordninger mest betragtet som tvungne fællesskaber. 

Et praktisk baseret fællesskab kan imidlertid også ses som et naturligt fællesskab.

Hjælperne kommer med en kritik af, at individuelle hjælperordninger er paradis sam-

menlignet med kollektive omsorgsordninger, hvor man naturligt indgår i et fællesskab. 

Det er en kritik af det handicappolitiske frigørelsesprojekt, som tilskriver at ”bo i eget 
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hjem” og ”leve normalt” for høj værdi. Den handicappolitiske ”krondiamant” glimrer ikke 

for de mange, men for de få. Men hjælperne synes, de selv har fordel af døgnvagter og den 

gode normering. Alligevel leder de, i den fælles faglige samtale i fokusgruppen, efter al-

ternativer til både institutioner og individuelle ordninger; alternativer der støtter kontakt 

og fællesskabsdannelse både mellem brugere og mellem hjælpere. Hjælperne ønsker sig 

omsorgsordninger der fremmer kvaliteten i hverdagslivet for brugerne og i arbejdslivet 

for hjælperne.

HJÆLPERNE SIGER
Søren: Men det er stadigvæk nogle stærke ”handicappolitikere” som bestem-
mer. Jeg tror sgu ikke, de fatter hvor meget ensomhed der er rundt omkring i 
de hjem. Det tror jeg altså ikke. Og så kalder de hjælperordningen for ”kron-
diamanten” i dansk sociallovgivning. Det er fandme ensomhed at sidde sam-
men med en hjælper, der er betalt for at være der, uanset hvordan det er. Det 
er jo ikke et naturligt liv, vel? Det er simpelthen et unaturligt liv.
Bent: Er det ikke historien om de stærke, der hævder deres ret på bekostning 
af de svage?
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”... det jeg synes er mest frustrerende er at man al-
drig kan vende nogen af sine tanker og overvejelser 
omkring noget som helst, med nogen ... ”

”... man mødes, og så slås man om hvad for nogle 
vagter man skal have ... ”

”... jeg sidder hele tiden og er oppe på dupperne, for 
du risikerer hele tiden at blive kaldt på ... ” 

”... ”kan du ikke lige løfte mig”, og der har man 
måske lyst til at sige nej! men altså, man gør det 
måske alligevel ... ”

”... jeg tror nogle gange kun jeg er ansat for at un-
derholde ... ”

”... jeg ser nogle mennesker som skal varetage en 
arbejdsgiverrolle, som de ikke har nogen som helst 
forudsætninger for ... ” 

”... der er et voldsomt behov for supervision af hjæl-
perne ... ” 

”... det er jo det, at der er 271 kommuner og der er 
mindst 271 forskellige måder ... ”

”... jeg tror sgu ikke de fatter hvor meget ensomhed 
der er rundt omkring i de hjem ... ” 


