
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen af sygehussocialrådgiverne 

Marselisborgcentret den 28. september 2015 

Til stede: Mette (DS), Elin, Vibeke, Bente, Lis, Jannie, Kirsten og 

Merete (ref.) 

Prioriteret dagsorden 

1. Godkendelse af referat 

2. Næste møde, dato og pkt. til næste møde 

3. Fortsat planlægning af Landsseminar 

4. Skal vi udsende kort skriv efter bestyrelsesmøder til medlemmerne? 

5. Socialrådgiverdage i november, er vi interesseret i en faggruppereception, evt. 

hvem vil stå for den? 

6. Bestyrelsesmappen 

7. Budget/regnskab 

8. Kontakt til vores norske kolleger 

9. Line Ratzer er udtrådt af bestyrelsen som suppleant.  

10. Faglig sparring 

11. Evt. 

Ad 1:  Referatet godkendt 

Ad 2:           Næste bestyrelsesmøde:  5.11.2015 kl. 10-16. Vibeke finder stedet                       

(Odense) og sender besked       

Dagsorden: Planlægning af landsmødet den 14.-15. april 2016 i Nyborg. 

Ad 3:  Overskrift på Landsmødet: Patienten i Centrum. Lokalerne er booket på Sinatur 

Hotel Storebælt, Nyborg.  

Der satses på at oplæg kommer til at omfatte en politisk/organisatorisk-, en praksis- og en 

forskningsvinkel. 

Oplægsholdere i forslag: 

Anders Künau, Danske Regioner. Han har udtalt sig i medierne om socialrådgivere på 

henholdsvis sygehuse og i kommuner.  (Mette) 

Center for Socialpædiatri, Herlev (Vibeke) 

Marselisborg – Center for udvikling, kompetence og viden: oplæg om forskningsmæssige viden 

"Sociale forholds indflydelse på eller del i helbredsproblematikker".  (Bente) 

 

Forslag til program: 

 

Torsdag 14.4.2016 



10-12: Center for Socialpædiatri, Herlev 

12-13: Frokost 

13-15: Politisk indslag/oplæg 

15-16: Gåtur  

16-17:15: DS  

17:30-18:30: Generalforsamling 

Fredag 15.4.2016 

9-11:45 Marselisborg Center 

Tak for denne gang 

 

 

  

Ad 4:  Referatet skal ligge på hjemmesiden, kort notits til medlemmerne om at det kan 

læses der. 

Ad 5: Det er ikke muligt, desværre. 

Ad 6: Jannie retter bestyrelsesmappen til, sender den på mail. 

Ad 7: Kasserer Kirsten oplyser at der er 19.600 kr. på kontoen 

Ad 8: Kirsten har suppleret: ”Det har vist sig, at Marit vores hidtidige kon-taktperson i 

bestyrelsen i Norge har 1 års orlov. Derfor er der ikke kommet svar på vores henvendelser. 

Efterfølgende har jeg (Kirsten) mailet til Silvie, der også har været med i bestyrelsen, og jeg 

har bedt hende sende vores invitation til landsmødet i 2016 videre til bestyrelsen i Norge.” 

 

I Sverige er der mange kolleger, sygehuskoordinatorer. Henrik og Mette fra DS formidler 

kontakt og en repræsentant kan evt. levere et indslag på landsmødet. Vi vil gerne vide 

”Hvordan sker prioriteringen i Sverige?” 

Ad 9:  Taget til efterretning. Line er så vidt vides ikke længere ansat i sy-gehussektoren. 

Elin er trådt ind som fast bestyrelsesmedlem. 

 

Ad 10 og 11: resten af mødet koncentrerede sig om vores efterfølgende møde med 

alliancepartnere. Mette tager referat som efterfølgende udsendes. 

 

12.10.2015 

Merete Daugaard Gabay 

Rigshospitalet / Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning          


