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Fra: Preben Brandt
Til: kallebm@mail.dk; 
Emne: vedr forespørgelse
Dato: 26. august 2007 21:39:48


Kære Kalle
 
I mail af 23. august spørger du blandt andet om jeg vil påtage mig:
 
 
"At være den psykiater, der yder psykiatrisk bistand i 
Gaderummet i henhold til Kommunens krav." 


og/eller om jeg vil indgå i en rekonstrueret bestyrelse:


"En af de vigtigste opgaver, vi står overfor lige nu, er 
rekonstruktionen af en ny og troværdig bestyrelse for den 
selvejende institution Gaderummet. Derfor vil vi gerne spørge dig 
om du har lyst til eller kan blot overveje at gå ind i den nye 
bestyrelse. Bestyrelsesarbejdet forventes ikke at være særlig 
belastende rent tidsmæssigt, det vil dreje sig om en times tid om 
måneden. Bestyrelsen vil formodentlig bestå af 7 personer, hvoraf 
3 er valgt fra brugergruppe, 1 medarbejder repræsentant, samt 3 
medlemmer med faglig kompetence på hver sit område: 
sundhedsfagligt, socialt og juridisk."


Jeg er helt på det rene med, at begge funktioner ikke er nemme i en 
organisation som gaderummet, der som du ved jeg mener, både 
skal være bureaukratisk og anarkistisk og både skal kunne arbejde 
med traditionel psykiatrisk tænkning og med antipsykiatrisk.  


Men, da jeg mener, at der er behov for tilbud efter den model, for ikke 
at slippe nogle mennesker, der vil have uendelig svært ved at indgå i 
mere traditionelle tilbud, ud på den gade, som bare er en gade og ikke 
noget rum, vil det både være i overensstemmelse med mine 
grundholdninger om, at alle skal kunne modtage en eller anden form 
for omsorg, støtte og hjælp og min faglige og administrative erfaring, at 
indgå i arbejdet med at opretholde et tilbud som Gaderummet.
 
Jeg påtager mig derfor meget gerne en af de to roller, eventuelt for en 
periode begge. Men naturligvis på betingelse af, at det er det 
nuværende Gaderum, vi taler om.
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Med venlig hilsen
 
Preben
 
 
Preben Brandt
dr.med., psykiater
Formand, projekt UDENFOR
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