
Referat fra seminar for Faggruppen af socialrådgivere i 

retspsykiatrien den 7. til 8. maj 2015 i Risskov 

 

Ved morgenkaffen og præsentationen delte Bente en skrivelse rundt med 

de arbejdsopgaver hun sidder med i sit arbejde. Dette til inspiration samt 

faglig drøftelse fredag. 

 

Oplæg ved cand. scient. san. publ. ph.d. Anne Petersen fra KORA (Det 

Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) om erfaringer med 

tværsektorielt samarbejde omkring borgere med alvorlig psykisk sygdom og de paradigmer, 

der er i dette. 

 

Efter frokost var der oplæg og diskussion med Aarhus kommunes kontorchef for 

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Mette Svarre, med overskriften ”tværsektorielt 

samarbejde set fra en kommunes perspektiv”. 

 

Generalforsamling i Faggruppen - se vedlagte referat herfra. 

 

Fredag formiddag startede med udviklingskonsulent Elisabeth Brix Westergaards oplæg om 

psykiatriplanlægning. Her blev det klart, at socialrådgiverne er en udsat gruppe i regionerne 

og at holdningen i Region Midt er, at socialrådgiverne bør sidder i kommunalt regi med 

begrundelse i, at vi ikke en del af Region Midt psykiatri-kerneydelse. 

 

Under faglige drøftelser blev Sannes mail omkring underretninger ift. børn, delt rundt og der 

var diskussion ud fra denne. Der henvises til Bekendtgørelsen nr. 1446 af 16.12.2010 om 

underretningspligt overfor kommunen efter lov om social service. Erfaringerne og rådet er, 

at så snart der er en bekymring, så bør der underrettes; herefter er det kommunens pligt at 

undersøge denne bekymring nærmere. Underret konkrete oplysninger. Der er gode 

erfaringer med at søge råd og vejledning om dette emne i Ankestyrelsen, hvor man kan 

ringe døgnet rundt. 

 

Drøftelse af Bentes skrivelse. Der opleves besparelser indenfor området f.eks. bliver Bentes 

stilling ikke genopslået, når hun vælger at forlade afdelingen. 

 

Drøftelse af, om vi skal fastholde den nuværende form med at mødes to dage i maj måned 

(den første torsdag-fredag i maj) samt 1 dags seminar i november (første torsdag i 

november). Vi fastholder denne form og fastholder punktet ”faglig drøftelse”. 

Der er forslag om oplægsholdere: Jannie Dyring om social lovgivning, herunder ”hvordan 

har den nye lovgivning på f.eks. førtidspensions-området- og kontanthjælpsområdet virket?”. 

 

Der bliver foreslået drøftelse af hvordan vi som faggruppe/kollegaer(på afdelingerne) 

indbyrdes sikrer en ens praksis for hjælp til patienterne med deres forsørgelse. Gør vi det 

ens eller gør vi ikke? 

 

Næste 1 dags seminar er den 5. november 2015 i Middelfart. 

 

Næste 2-dages seminar er den 12. - 13. maj 2016 i Aalborg. 

 

 

 

Referent: Mette 

 

 


