
 

Referat af bestyrelsesmøde i psykiatrifaggruppen den 31.august 
2015, DS’ lokaler i Toldbodgade, København 

 

Afbud fra Karen Schmidt og Helle Tornberg 

 

Niels fra DS deltager i den første halve time. 

Der ser ud til at være store besparelser i vente i 2017 fra finansministeriet. 

Sundhedsarbejdsgruppen arbejder stadig indenfor psykiatrien. Ydelsesregistreringer løftes 
fortsat med andre aktører – det er der god grund til. 

 

Socialpsykiatrien: 

Sune har skrevet flere gange, der ønskes fokus på socialpsykiatrien. Det er vi enige med Sune 
i, idet langt størstedelen af socialrådgivere i DS under psykiatrifaggruppen er beskæftiget i 
socialpsykiatrien. 

Aftalt, at der satses på temadag/ næste års konference. Vi forsøger at arbejde med nedslag i 
problematisering af den udvikling vi ser i forhold til sagstal, samarbejde, VIHS, faglighed i 
myndighed kombineret med nedskæringer i regionspsykiatrien og pakkeløsninger. 

 

Program: 

Socialstyrelsen kan kun fylde fra 10.15 – 11.30 plus pause. Vi har 3 kvarter, der skal fyldes 
ud. Vi laver et kvarters summen ved bordene – herefter en halv time til fælles diskussion og 
debat:  

Faglige muligheder i den generiske model 

Udfordringer i praksis 

Mariann introducerer gruppearbejde/ plenum og er ordstyrer for debatten. 

 

Generalforsamling: 

Mariann medbringer kassen 

Og tjekker forinden 

Kuglepenne får vi 

Tjek navneskilte – tjek mapper – der behøver ikke være til alle. 

Jens: 

Sange 

Dagsorden til generalforsamling 



Program 

Budget/ regnskab 

evalueringsskemaer 

Helle: 

Styr på torsdag eftermiddags program og introducerer 

 

Birgit og jens indskriver 

 

Vi har deltaget i temadag for regionsansatte/ sundhedsområdet arrangeret af DS– vi aflyste 
derfor vores planlagte temadag i maj måned pga tidspres. 

 

Elisabeth sørger for vin til Birgitte, Karen, Judith, Mette Granjean og politimanden( gratis 
oplægsholdere), 

Tine Black Nielsen, tre fra socialstyrelsen, 

Vi er usikre på om Helles aftale skal have penge for oplægget? 

 

De ansvarlige for oplægsholderne introducerer disse og byder velkommen.  

Elisabeth byder genereelt velkommen torsdag. 

 

Alle følger op på de aftaler hver især er ansvarlige for – tid, pris, oplæggets indhold, 
hvem kommer. 

Tilbagemelding senest 4.9. 

Vedr. materialer: der er bestilt materialer ved Akademisk forlag og psyk info. 

Elisabeth bestiller d.d. Elisabeth ringer fredag den 4. og meddeler antal til spisning i forhold til 
oplægsholdere 

Der deltager 37 til fuldt program. Samt 6 værelser fra onsdag til torsdag. 

1 tilmelding til dagsprogram torsdag 

 

Socialrådgiverdage: 

Elisabeth og Jens sørger for tilbagemelding til DS om faggruppereception på 
Socialrådgiverdage. 

Hvem der deltager aftales efter generalforsamling. 

 

Temadag: 



Vi har forespurgt Sven Brinkmann om oplæg først i december under titlen stå fast. Vi tænker 
arrangement først i december i Fredericia fra kl. 13. Vi afventer besked før vi laver booking 
aftaler med DS i Fredericia. 

 

Økonomi: 

Der er ca. 40.000 til overs til temadag, idet alle oplægsholdere er gratis på landskonferencen. 

 

 

Birgit 

 

 

 

 

 

 


