
Referat af psykiatrifaggruppens bestyrelsesmøde den 19.5.15. 

 

OBS: Vi er i psykiatrifaggruppen ikke tilfredse med, at DS fortsat ikke inddrager psykiatrifaggruppen i 
arbejdsgrupper / udvalg/ planlægning af temadage i tilstrækkeligt omfang, arrangementer der vedrører 
psykiatri i såvel regionsregi som i kommunalt regi. 

Seneste eksempler – sundhedsgruppen og temadagen den 19.5. samt høringssvar i forhold til 
servicelovens ændringer. 

 

 

Opsamling Landskonference: 

Jens skal have introtekst til konferencen, intro til oplægsholdere og deres oplæg senest den 24.5. med 
henblik på deadline til bladet den 27.5. 

Marian står for intro til landskonferencen, kontaktpersoner til oplægsholderne står for intro til disse. 

Der er enighed om, at overskriften til konferencen kan være noget i retning af  

”Nye brikker i et samspil”, samtidens modeller for samarbejde. 

Torsdag formiddag , oplæg fra Socialstyrelsen ved Gro Samsø Bastian, hun vil skaffe en praktiker til 
deltagelse. Arian er kontaktperson. 

Torsdag eftermiddag har Helle nu skaffet oplægsholdere fra Projekt integreret indsats i Ballerup. 

Fredag er aftaler med Tine Black på plads vedr. udskrivning og koordineringsplaner 

Og herefter PSP samarbejde v/ Mette Granjean, centerchef i Århus og Aksel fra politiet. 

 

 

 

Økonomi: 

Intet at bemærke, flere af oplægsholderne er gratis udover transortudgifter. 

 

DS´s efterlysning af kontaktperson / psykiatrirepræsentant. 

Faggruppen er enig om, at foreningen må kontakte Elisabeth, såfremt deønsker hurtige svar fra 
faggruppen. Elisabeth kender de enkeltes kompetencer og kan fordele henvendelser effektivt og hurtigt. 
Derfor vil vi ikke udpege en person til at dække alt. 

 

Deltagelse i Socialrådgiverdage november: 



Beslutning om deltagelse afventer generalforsamling, idet vi ikke kender bestyrelsens sammensætning til 
den tid. 

Faggruppeformandsmøde: 

Elisabeth deltager i kommende uge i faggruppeformandsmøde.Hver især skriver til Elisabeth hvad vi aktuelt 
deltager i på faggruppens vegne. 

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Finder sted 31.8.15 i København, DS lokaler. 

Elisabeth inviterer Mette Berthelsen og Niels til morgenmad og drøftelse af samarbejde og hvad der rører 
sig i DS. 

 

 

Hilsen Birgit den 24.5.15 

 


