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EN FORTÆLLING SOM BESKRIVER 

YDELSEN ”SPECIALRÅDGIVNING TIL 

DØVE OG ANDRE MED HØRETAB, 

HERUNDER MED PSYKIATRISKE 

PROBLEMER” 

”Som døvekonsulent møder jeg mange forskel
lige borgere, som ikke kun efterspørger råd og 
vejledning i forhold til lovgivningen, men bredt 
indenfor hele det sociale område. Jeg har f.eks. 
kontakt med et ægtepar, hvor manden er af 
dansk oprindelse, mens kvinden, som er familie
sammenført, har anden etnisk baggrund,” for-
tæller døvekonsulent Emilie Bruus.

”Begge parter er arbejdsløse og kontanthjælps
modtagere. Vi har haft flere samtaler om deres 
tilknytning til arbejdsmarkedet og deres mulig
heder for at komme i gang med et forløb med 
støtte til at finde praktikker og afprøve, hvordan 
man som døv kan indgå på en arbejdsplads,” 
fortsætter Emilie.

”Under en af vores samtaler, oplyste kvinden, at 
hun har vanskeligt ved at sove om natten, hun 
har mange tanker, er ked af det og har mest lyst 
til at isolere sig derhjemme, og at hun slet ikke 
har energi til at få lavet nogle af de praktiske 
ting i hjemmet. Den personlige hygiejne er det 
også så som så med,” siger Emilie.

”Da kvinden nu fik åbnet op og fortalt om de 
vanskeligheder, hun slås med, gav det mig mu
lighed for at rådgive hende til via egen læge 
at blive henvist til døvepsykiatrisk afdeling i 
Ballerup. Døvekonsulenterne har et tæt samar
bejde med medarbejderne her,” fortæller Emilie.

”Da jeg efter nogle måneder blev indkaldt til 
et opfølgningsmøde på afdelingen, fik jeg op
lyst, at kvinden nu var kommet i behandling for 
en alvorlig depression. I en periode skal hun 
komme hver 14. dag til samtale på afdelingen.
På mødet blev det aftalt, at jeg ville kontakte 
Jobcentret for at orientere om kvindens situa
tion og forberede et senere møde med henblik 
på at få kvinden ud på arbejdsmarkedet, når  
hun igen har fået det bedre psykisk,” slutter 
Emilie Bruus.

DET VISTE SIG, AT KVINDEN HAVDE BEHOV 
FOR PSYKIATRISK BEHANDLING 

”Under en af vores samtaler, oplyste kvinden, at hun har vanskeligt 
ved at sove om natten, hun har mange tanker, er ked af det og har 
mest lyst til at isolere sig derhjemme, og at hun slet ikke har energi 
til at få lavet nogle af de praktiske ting i hjemmet. Den personlige 
hygiejne er det også så som så med.”


