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”Jo, man kan sagtens frygte, at inklusionen, også med 
baggrund i lærernes og organisationernes usikkerhed 
og nervøsitet, kan komme til at koste nogle børn med 
for eksempel autisme og ADHD dyrt.”

Jesper Pedersen, ledende overlæge, 
Psykiatrien Region Sjælland

En kombination af tværsektorielle barrierer og en dårligt forberedt 
inklusion kan sende de mest sårbare børn i psykiatrisk behandling.

 Inklusion kan sende børn i 

 psykiatrisk 
 behandling

Børn med autisme og opmærksomheds-

forstyrrelser kan have meget forskellige 

behov. Generelt handler det om fleksibili-

tet til at finde specifikke løsninger og til-

stedeværende voksne. Overordnet har 

børnene brug for kompetente voksne, op-

mærksomhed, struktur og et roligt miljø.

- Jeg siger ikke, at inklusion som sådan 

er forkert. Der er sikkert mange børn, der 

vil få glæde af inklusion, men vi har også 

en gruppe børn, der hverken kan eller bør 

inkluderes. De har brug for en helt anden 

specialiseret indsats, siger Jesper Pedersen, 

ledende overlæge, Ph.d, Psykiatrien Region 

Sjælland og fortsætter: 

- Vi har en del familier, med børn der har 

det svært, som kommer og siger: Hvis vi 

dog bare havde vore gamle specialskole. Jo, 

man kan sagtens frygte, at inklusionen, og-

så med baggrund i lærernes og organisatio-

nernes usikkerhed og nervøsitet, kan kom-

me til at koste nogle børn med for eksempel 

autisme og ADHD dyrt. At de får belast-

ningsreaktioner med angst og depression 

og en forværring af deres symptomer.

Jesper Pedersen tilføjer, at hvor PPR tid-

ligere var en individuel indsats i forhold til 

det enkelte barn, forventer han, at indsat-

sen frem over bliver en mere generel ind-

sats i klasserne. Også det kan få betydning 

og konsekvenser for de særligt sårbare 

børn, som har et individuelt behov.

Tilsvarende erfaringer i Aalborg

På Klinik for Børn og Unge, Aalborg Uni-

versitets Hospital, er de afventende hvad 

angår inklusionen.

- Vi oplever en stigning i henvisninger 

på børn med svære belastningsreaktioner, 

men det er for tidligt at sige, det er inklu-

sionens skyld. Det kan jeg ikke dokumen-

tere, fortæller Marianne Kryger, der er kli-

nikchef på Klinik for Børn og Unge, Aal-

borg Universitetshospital. Marianne Kry-

ger er også formand for Børne- og Ung-

domspsykiatrisk Selskab i Danmark – BUP-

DK.

- Men vi har erfaringer fra enkeltinte-

gration af elever, og de er ikke udelukken-

de gode. Når inklusionen går i gang efter 

sommerferien er det mange flere børn, der 

skal forsøges inkluderet samtidigt, fortsæt-

ter Marianne Kryger.

For nylig var Michala Høgsberg, leden-

de overlæge på Friklinikken i Aarhus, ude 

med tilsvarende erfaringer og udtalte til 

TV2 Østjylland, at et stigende antal børn 

havner i det psykiatriske system, fordi de 

bliver ofre for inklusion i folkeskolen.

- De børn, der har store vanskeligheder 

og brug for en speciel indsats, de reagerer 

tit med at få det dårligere – med angst og 

adfærdsforstyrrelser, sagde hun.

Tværsektorielle barrierer

Såvel Jesper Pedersen som Marianne Kry-

ger peger på, at samarbejdet på tværs af 

sektorerne, skolemyndighederne i kom-

munerne og psykiatrien i regionerne, også 

er et stort problem.

- Regionens psykiatri kan udtale sig om 

behov for ekstra støtte til et barn, men 

kommunen kan sagtens være uenig og 

mene, at det kan de godt klare uanset en 

udtalelse fra psykiatrien om det modsatte. 

Det er kommunen, der beslutter, og de føl-

ger ikke nødvendigvis en anbefaling fra 

psykiatrien. Der bør være en større sam-

menhæng mellem råd og praksis, men det 

er der ikke i dag, siger Jesper Pedersen.

- Vi bliver mødt med udbredte prote-
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ster fra kommuner, som helst ikke ser vi udtaler os. Vi har en 

stor udfordring i at kommunikere patientens behov, fordi for-

ældre og kommune har forskellige forventninger. Hvis vi siger 

specialpædagogik høres det måske som specialtilbud, og det 

er en bekostelig affære i modsætning til inklusion med special-

pædagogik tilknyttet, forklarer Marianne Kryger.

For de børn, der får eller kan få belastningsreaktioner, er 

det vigtigt med en tidlig opfølgning. Der er børn med autisme 

og opmærksomhedsforstyrrelser, som det vil være vanskeligt 

at inkludere, og det vil i hvert fald kræve et velforberedt grund-

lag, og at kompetencerne fra specialtilbuddene bliver anvendt, 

understreger hun.

- Vi kan komme med anbefalinger og ikke anvisninger. Og 

jeg vil sige det sådan, at det er på ingen måde usædvanligt, at 

vores anbefalinger ikke bliver fulgt. Hvad der er baggrunden 

for kommunens beslutninger og handlinger ved vi ikke, men 

ved mange genhenvisninger på baggrund af belastningsreakti-

oner hos børnene, tænker vi ofte, at der ikke er blevet gjort no-

get og vores anbefalinger ikke er blevet fulgt. 

”Vi kan komme med anbefalinger og 
ikke anvisninger. Og jeg vil sige det 
sådan, at det er på ingen måde 
usædvanligt, at vores anbefalinger ikke 
bliver fulgt.”

Marianne Kryger, klinikchef, 
Klinik for Børn og Unge; 

Aalborg Universitetshospital

- I dette blad kan vi nu læse, hvordan tre personer med tilknyt-

ning til børnepsykiatrien understøtter den fornemmelse yderli-

gere. Ledende overlæge Jesper Pedersen fra Psykiatrien Region 

Sjælland siger lige ud, at man kan frygte, at inklusionen kan 

komme til at koste nogle børn med for eksempel autisme og 

ADHD dyrt. At de kan reagere med angst og depression og en 

forværring af deres symptomer, siger sekretariatsleder i Lige-

værd Esben Kullberg og fortsætter:

- Ønsket om, at vores børn og unge med særlige behov skal 

være en del af de store samfundsmæssige fællesskaber var fak-

tisk drømmen, der startede Ligeværd. Det er det, Ligeværd si-

den har arbejdet og kæmpet for. Vi tror bare ikke, at måden po-

litikerne gør det på lige nu, får drømmen til at gå i opfyldelse. 

Det vi kan læse i bladet denne gang peger faktisk i den helt 

modsatte retning. Det er vigtigere end nogen sinde, at vi sikrer 

alles mulighed for at deltage i samfundet og fællesskaberne. 

Det vi er i gang med lige nu, bringer os desværre næppe der-

hen.

Den utrygge fornemmelse var grunden til, at Landsforenin-

gen igangsatte konferencerækken om inklusion i folkeskolen. 

Konferencerne er båret af den nagende fornemmelse, at inklu-

sionsprocessen, som skal sættes i værk til sommer, ikke bringer 

os derhen, hvor vi ønsker. Og de seneste ugers avisoverskrifter 

viser, at både lærere og forældreorganisationer deler Ligeværds 

utryghed.

- Reformerne er et udtryk for, at regeringen ønsker foran-

dringer på folkeskoleområdet. Men hvilke mål har de rent fak-

tisk sat sig, for den forandring, der nu skal skabes og med hvil-

ke midler, siger Esben Kullberg.

- Når man spørger de ansvarlige politikere, om målet for in-

klusion, er svaret ofte, at alle børn skal være en del af fællesska-

bet. Det mål, er det svært at være uenig i. Men det bliver svært 

ved spørgsmålet ’hvordan’. Når svaret er, at 96 % af en børne-

årgang skal følge undervisningen i folkeskolen, så er vi mange 

der får fornemmelsen af, at der ikke er sammenhæng mellem 

det vi ønsker, og det vi sætter i værk. 

Ligeværd har, som mange forældre 
og lærere, en utryg fornemmelse af 
inklusion i folkeskolen.

Utryg fornemmelse af 

inklusion


