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- fra medarbejdergruppen i Gaderummet

Vedr. udtalelser af Thor Grønlykke (S) i pressen om Gaderummet
Gaderummet er et alternativt tilbud til nødstedte unge. Gaderummets medarbejdere er uddannet i
og besidder klinisk psykologisk behandlingskompetence, også overfor vanskelige psykiske problemstillinger. Dette kan dokumenteres. Gaderummets brugere og boere udgøres ikke hovedsagligt
af unge med psykiatriske diagnoser. Gaderummet er ikke et psykiatrisk botilbud.
Når medlem af Socialudvalget Thor Grønlykke (S) i går den 24-04-2007 med politisk ansvar på
TV-Lorry udtaler sig om forhold i Gaderummet med helt udokumenterede påstande, inden udvalgets møde, så antager sagen en meget bekymrende karakter.
I Tilsynsrapport fra 2006 skriver de tilsynsførende, som hverken har psykologisk eller psykiatrisk
uddannelse om deres observationer: ”Vi havde individuelle samtaler med to unge, hvoraf den ene
var alvorligt psykisk syg. De unge gav udtryk for, at de kunne få hjælp og støtte hos personalet
ved behov […] personalets tilgang til de unge er præget af, respekt omsorg og ligeværdighed” (Bilag 3, side 10) og videre: ”Nogle unge med psykiske lidelser bliver støttet i ikke at tage medicin.
Det er Gaderummets opfattelse, at det har hjulpet nogle af de unge at være uden medicin”
(Bilag 3, side 8)
Gaderummets medarbejdere meldte tilbage på Tilsynsrapporten i dialogform (Bilag 12, side 2):
”..det særlige ved Gaderummet (er) netop, at man ikke skal kvalificere sig til hjælp, dvs. at man
heller ikke skal være i medicinsk behandling, hvis man ikke ønsker det, selvom det vurderes hensigtsmæssigt af psykiatrien” og videre. ”De unge vi ser, der trapper sig ud af en medicin, som de
ikke ønsker og til tider føler sig invalideret af, opfordrer vi i stort set alle tilfælde at delagtiggøre psykiatrien i”.
Thor Grønlykke udtaler:
”Det bekymrer mig at unge som er svært psykisk syge øjensynligt bliver opfordret til ikke at
tage deres medicin, og at de samme svært psykisk syge uden at personalet overhovedet gør noget
ved det ryger hash, måske endda dagen lang. De skal have den hjælp de har brug for, og det mener
jeg sagtens man kan give dem i tilbud som er mindst lige så godt som det nuværende samtidig med
at man lever op til alle de krav som vi har.”
Den ene unge, som tilsynet vurderede som alvorligt psykisk syg, efterspurgte Daglig leder Kalle
Birck-Madsen i tilbagemeldingen til tilsynet i et opfølgningsperspektiv, herunder at de fremlagde
”deres faglige vurderingsgrundlag”, så der kunne igangsættes ”en revurdering af indsatsen” (bilag
10, side 9ff). Der kom aldrig noget svar. Der var absolut ingen dialog.
Gaderummet har oplevet store vanskeligheder i samarbejdet med den psykiatriske bistand, som vi
har aftale med Hvidovre Hospital om (jf Bilag 9). I de konkrete sager, hvor en ung har haft brug for
psykiatrisk hjælp, har vi måttet konstatere, at det trods vores indsats ikke er lykkedes i samarbejdet
med psykiater Henrik Rindom. For konkret sagsdokumentation henvises til Gaderummet.dk, ”200704-18 Gaderummet tilbagemelding vedr. samarbejdet med Hvidovre Hospital”
Vi opfordrer til større saglighed og må i nærmeste fremtid bede om redegørelse for sagsgang og
forhold mellem forvaltningen, sagens parter og det politiske niveau.
Cand. mag Maya Thisted, på vegne af den samlede medarbejdergruppe

