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Helsingør Kommune vil genbehandle samtlige sager om sygedagpenge i kommunen de seneste uger. Det sker, efter at TV2 
har kunnet beskrive en konkurrence udskrevet af ledelsen i kommunens jobcenter, der lovede sagsbehandlerne en isbar, 
hvis de blandt andet fik nedbragt antallet af borgere på sygedagpenge. Og det er altså de sager, der er blevet behandlet, 
mens konkurrencen har stået på, der nu skal ses på igen. - Den omtalte konkurrence har ikke medført, at vi har ændret 
vores praksis i behandlingen af sygedagpengesager, udtaler Kristjan Gundsø Jensen fra Helsingør Kommune. /ritzau/

 b Indland

Roskilde Festival vil reducere 
madboders CO2-aftryk

Hvor stor er klimabelastningen ved at lave en 
cheeseburger? Og er det mere bæredygtigt at væl-
ge en kyllingeburger?

Det spørgsmål kan festivalgæster få svar på, 
når Danmarks største musikfestival, Roskilde Fe-
stival, i denne uge løber af stablen.

For i år er det nemlig muligt at vælge mad efter, 
hvor stort et CO2-aftryk det enkelte måltid efter-
lader. Det sker ved hjælp af såkaldte klimamenu-
er, som hænger ved alle madboder.

- Maden udgør en stor del af det CO2-aftryk, fe-
stivalen efterlader, og det vil vi selvfølgelig gerne 
ændre på, så aftrykket bliver mindre, siger Lars 
Orlamundt, der er Roskilde Festivals divisions-
chef.

Sidste år kom 40 procent af Roskilde Festivals 
samlede CO2-udledning fra maden.
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Donation skal sikre første 
børnehospice i Vestdanmark

Byggeriet af det første vestdanske børnehospice 
kan nu gå i gang, skriver DR Østjylland.

Strandbakkehuset i Rønde er en realitet, da Ole 
Kirks Fond, opkaldt efter Legos grundlægger, har 
doneret syv millioner kroner til byggeriet.

Donationen fra Lego-fonden er afgørende for at 
komme i gang med byggeriet. 

For det kommende børnehospice er en selvejen-
de institution, og det betyder, at den selv skal ud 
og skaffe alle penge.

I dag er der kun et enkelt hospice for børn i 
Danmark, som ligger i Hellerup.

- Det betyder, at det i praksis kan være ret 
svært for familier i den vestlige del af landet at 
benytte sig af sådan et tilbud, siger Lego-fondens 
direktør, Karin Hindkjær.
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Hver 20. patient er smittet 
med multiresistente bakterier

Fem procent af patienterne - det svarer til hver 
20. person - på landets skadestuer er smittet med 
multiresistente bakterier.

Det skriver DR på baggrund af en ny undersø-
gelse på otte skadestuer i fire regioner.

- Det er så mange, at vi er nødt til at være be-
vidste om, at det ikke må sprede sig. Hverken på 
sygehusene eller ude i samfundet, siger Christian 
Backer Mogensen til DR.

Han er overlæge på Sygehus Sønderjylland og 
en af forskerne bag undersøgelsen.

Ifølge overlægen er undersøgelsen »en øjenåb-
ner«, der kalder på handling.

At bakterier er resistente betyder, at de ikke er 
modtagelige over for behandling med gængse ty-
per antibiotika.

/ritzau/
 

Flere unge børn får en  
spiseforstyrrelse

Flere og flere helt unge børn rammes af en spi-
seforstyrrelse.

Det skriver Kristeligt Dagblad.
Hos Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og 

selvskade oplever vicedirektør Sabine Elm Klin-
ker, at børn helt ned til syv år kontakter dem for 
at få hjælp.

- Der er flere børn og forældre, der kontakter 
os med spiseproblematikker. Børnene bliver yng-
re og yngre, og det er særligt gruppen mellem 7 
og 12 år, der vokser hos os. Og vi ser også tenden-
sen i psykiatrien.

- Det er stadig relativt små tal, men for få år si-
den så vi slet ikke henvendelser fra så unge børn 
eller forældre til børn i den alder, siger Sabine 
Elm Klinker til Ritzau. 

/ritzau/

Børn og unge med depressi-
on og angst skal have ret til 
gratis psykologhjælp.

Regeringen vil invitere de 
øvrige partier til forhand-
linger om en ny ordning, 
der skal sikre alle mellem 
6 og 24 år behandling, uden 
at familien eller den unge 
selv skal have penge op af 
lommen.

I Bedre Psykiatri er 
landsformand Knud Aarup 
positiv, for der er i dag alt 
for mange, som ingen hjælp 
får, eller som må nøjes med 
medicinsk behandling.

- Det er så utrolig bela-
stende for en familie ikke 
at kunne få hjælp til at få 
at vide, hvad deres barn 
fejler. Det her er bestemt et 
skridt i en bedre retning, si-
ger Knud Aarup.

Siden juli 2018 har det 
været muligt for unge mel-
lem 18 og 20 år med let 
til moderat depression og 
angst at få gratis psykolog-
behandling, hvis de har en 
lægehenvisning.

Det har 3189 personer 
gjort brug af til og med april 
i år, viser tal fra Danske Re-
gioner.

Den nye ordning skal 
bygge videre på den eksi-
sterende, men hvor mange 
flere, der vil benytte mulig-
heden, er ifølge regionerne 
endnu for tidligt at anslå.

Men det ligger fast, at an-
tallet af børn og unge med 
psykiske problemer stiger. 
Mens 2354 børn og unge op 
til 18 år i 2006 havde diag-
nosen angst eller depres-
sion, gjaldt det for 7189 i 

2016, viser tal fra Sund-
hedsstyrelsen.

Det er så voldsom en stig-
ning, at regeringen samti-
dig med at indføre gratis be-
handling bør afsætte penge 
til forskning i årsagerne til 
psykisk mistrivsel, mener 
Bedre Psykiatri.

- Lige nu afhænger det 
af, hvem du spørger. Nogle 
peger på de sociale medier - 
andre på høje karakterkrav.

- Vi mangler viden om, 
hvad vi kan gøre anderle-
des for at knække stignin-
gen. Gerne som i Norge lave 

en national handleplan, si-
ger Knud Aarup.

Professor på Center for 
Ungdomsforskning ved 
Aalborg Universitet Noe-
mi Katznelson er enig i, at 
gratis psykologbehandling 
er positivt, for det kan fore-
bygge behandling i psykia-
trien.

- I dag ender mange børn 
og unge med at blive meget 
dårlige, før de får hjælp. I 
mellemtiden forsøger nog-
le sig med behandling, der 
ikke bygger på viden, men 
mere på behandlernes egen 

overbevisning.
- Vi ved ikke, hvor ud-

bredt det er, men det kan 
ende med at forværre bar-
net eller den unges situati-
on, siger Noemi Katznelson.

Hun leder i øjeblikket et 
forskningsprojekt om en 
såkaldt »ny udsathed hos 
unge«. Foruden data byg-
ger det på interviews med 
30 unge fra 15 til 24 år. 

Men der er behov for me-
get mere forskning i årsa-
gerne. 

-I perioder peger pilen på 
forældrene, som kritiseres 
for at pakke børnene ind i 
vat og dermed svigte at gøre 
dem robuste.

- Et andet gennemgåen-
de tema er, at børn og unge 
i dag mangler frirum. Går 
det dårligt i skolen, så gør 
de sociale medier, at pro-
blemerne følger med der-
hjemme, siger Noemi Katz-
nelson.

Men det er vigtigt, at 
forskningen ikke alene fo-
kuserer på den enkelte, 
men også undersøger hvil-
ke strukturer der er på spil 
i samfundet.

- Psykologhjælp retter 
sig mod den enkelte, men vi 
skal også have blik for kol-
lektive årsager og løsninger, 
siger Noemi Katznelson.

I Dansk Psykolog For-
ening oplyser formand Eva 
Secher Mathiasen, at der 
er tilstrækkeligt med psy-
kologer til ordningen. Også 
uden for de større byer.

/ritzau/

Gratis psykolog skal  
følges af forskning

Forældre, der er gået fra 
hinanden og er i konflikt om 
fælles børn, må vente op til 
14 uger på at få møde i Fa-
milieretshuset.

 Det fremgår ifølge Jyl-
lands-Posten af Familie-
retshusets hjemmeside.

I loven står der ellers, 
at forældre i konflikter om 
samvær, forældremyndig-
hed og barnets bopæl skal 
indkaldes til første møde 
så vidt muligt inden for ti 
hverdage.

Den lange ventetid på op 
til knap fire måneder møder 
kritik på Christiansborg. 
Ikke mindst fordi en af in-
tentionerne med at ned-

lægge Statsforvaltningen 
og erstatte den med Famili-
eretshuset var ønsket om at 
nedbringe de lange og ud-
skældte sagsbehandlingsti-
der hos forvaltningen.

Jakob Sølvhøj, som er 
børneordfører for Enheds-
listen, kalder det »meget 
problematisk«, hvis de lan-
ge ventetider gentager sig i 
Familieretshuset, der åbne-
de i april i år.

- Det har været tanken, 
at man allerede i løbet af 
ti dage efter modtagelsen 
af sagen skulle i gang med 
sagsbehandlingen, så når 
der er 14 ugers ventetid, så 
er det i strid med den hen-

sigt, der har været med lov-
givningen, siger han til Rit-
zau.

Han understreger, at det 
ikke er godt nok og påpeger, 
at ministeren bør gå ind i 
sagen.

Hos Familieretshuset for-
klarer kontorchef Kirsten 
Rosenkilde Olsen, at vente-
tiden er en »overgangspro-
blematik«, som skyldes nye 
opgaver og arbejdsgange.

Desuden påpeger hun, at 
det hænger sammen med, 
at alle verserende sager fra 
Statsforvaltningen skal vi-
siteres efter de nye regler.

- Vi er meget opmærk-
somme på, at ventetid kan 

have betydning for konflik-
ten mellem forældrene, og 
at det kan gå særligt ud 
over børnene, siger hun til 
Jyllands-Posten.

Social- og indenrigsmini-
ster Astrid Krag (S) under-
streger i en skriftlig kom-
mentar, at der »her og nu« 
sættes ekstra ressourcer 
ind på opgaven.

- Det er klart, at famili-
erne ikke skal vente man-
ge uger på et møde, udtaler 
hun ifølge avisen.

Familieretshuset blev til 
som del af en reform, som 
alle Folketingets partier 
stemte for i december 2018. 

/ritzau/

Forældre i konflikt må vente  
flere måneder på hjælp
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