
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen 
Sygehussocialrådgivere 
den 5.november 2015 i DS’ lokaler, Lumbyvej 11, Odense  

 

Dagsorden 

• Ankomst og morgenkaffe m. Brød 

Deltagere: Elin, Kirsten, Vibeke, Jannie og Merete. Bente og DS blev ringet op 
undervejs. Forplejningen var upåklagelig. 

• Godkendelse af referat: 

Godkendt 

• Fortsat planlægning af landsseminar: 

Det påtænkte indlæg fra Danske Regioner er ikke interessant i denne 
sammenhæng. 

Herlev Socialpædagogisk Center har meldt positivt tilbage. Efterfølgende er 
meddelt at der tidligst kan gives endeligt tilsagn i december 2015. 

Kontaktpersoner er Trine Jacobsen og Alberte. 

 

Foreløbigt program: 

 

 Torsdag den 14.4.2016 Fredag den 15.4.2016 

8:00-9:00  Morgenmad og tjek-ud 

9:30-12:30 

9:30-10:00 

 

 

 

Oplæg III (Center for 
udvikling, kompetence 
og viden, 
Marselisborgcentret; 
Sociale forholds 
indflydelse på eller del 
af 
helbredsproblematikker) 

10:00- 10:30   

10:30-12:30 Oplæg I (Herlev)  

12:30—13:30 

12:30-12:45 

Frokost 

 

 

Tak for i dag og på 
gensyn 

13:30-15:30 Oplæg II ( DS; 
Fagfaglig 
dokumentation?; 
Organisering af 
sygehusene (Danske 
regioner), nyt om 

 



sundhedsaftalen) 

 Pause  

15:45-16:45 Generalforsamling  

16:45- National networking 

Walk and Talk 

 

19:00-  Middag m.m.  

 

Vibeke udarbejder det endelige program når aftalerne er helt på plads og 
formidler til DS. DS formidler ifgl. deres liste over aktuelle medlemmer. 

Tilmelding og betaling koordineres med Helle Poulsen, DS (Vibeke) 

Jannie sender skabelonen af indbydelse til Vibeke, OBS tidsfrist af hensyn til evt. 
ændringer til bookning af hotellet. 

 

Reminder på vores DS mailingliste. 

 

Kirsten har sendt invitation til Socionomforbundet i Norge, som vil ekspedere til 
rette vedkommende. 

 

Deltagerpris: Uændret 1200 kr. På flere arbejdspladser tages deltagergebyret fra 
kursusmidlerne og det kan påvirke deltagerantallet, hvis beløbet hæves. 

Praktiske opgaver: Årshjulet har en udtømmende liste som fordeles ved næste 
bestyrelsesmøde. 

 

• Referat fra Alliancemødet 

Enighed om at det var et konstruktivt og givende møde. 

Vil blive refereret i beretningen på Landsmødet. 

Følge op med Mette, hvad det kan/skal udvikle sig til. 

 

• Budget 2016 og regnskab 

Budget 2016 skal sendes til DS inden 4.12 2015. Der er en grundbevilling på 
39.475 kr. Det resterende beløb søges dækket i DS. 

Der er 19.375 kr. tilbage af dette års bevilgede beløb, aktivitetsniveauet har 
været mindre i år.  

Kirsten udarbejder et korrigeret budget som i større udstrækning viser fordeling 
af udgifter på de forskellige undergrupper og ”moderfaggruppen”. 



Der er modtaget forespørgsel fra en undergruppe om økonomisk støtte til 
afholdelse af deres landsmøde, hvor der også deltager kolleger som ikke er 
medlemmer af DS. 

Vibeke besvarer henvendelsen, at der ifl. vedtægterne alene kan ydes støtte til 
DS-medlemmer. 

Undergrupperne er Børnefaggruppen, Neurogruppen (næste landsmøde den 
21.10.2016) og Hæma-Onkologisk og Palliativgruppen (næste landsmøde den 
27.10.2016)  

Jannie tager kontakt til Børneundergruppen vedr. deres mødeaktiviteter. 

Det blev drøftet om disse undergrupper er en naturlig del af Sygehusfaggruppen.  

Besluttet at bede Mette om retningslinier og punktet tages op igen på næste 
bestyrelsesmøde, evt. også på landsmødet. 

 

• Kontakt til kolleger i Norge, Sverige, Finland og Island 

Kirsten har sendt invitation til Socionomforbundet i Norge, som vil ekspedere til 
rette vedkommende. 

Mette arbejder videre på kontakt til vores øvrige nordiske kolleger. 

 

• Bestyrelsesmappen 

Er ajourført 

 

• Faglig sparring 

Nyt fra vores respektive regioner, nedskæringer, ansættelsesstop og 
omorganiseringer. Hvordan skal vi omsætte den opbakning vi møder? 

Lukashus i Gentofte er åbnet den 2.11.2015. Visitationsblanket kan hentes på 
deres hjemmeside, alle kan rette henvendelse. 

Det landsdækkende aflastningstilbud, forankret i Region Midtjylland, forventes at 
starte januar 2016. 

Der er fondsmidler i Børnecancerfonden som kan søges. En læge har rettet 
henvendelse for at gøre opmærksom på midlerne. 

 

• Næste møde, dato og punkter 

Konkret planlægning af landsseminar: 

  Hvem gør hvad, før, under og efter? 

 

19.februar 2016 kl. 10:00-16:00 i DS lokaler, Toldbodgade Kbh. 

 Lokale og forplejning er bestilt  



  

Dagsorden: 

 Tjekliste fra Årshhjulet og foreløbigt: 

Sygehusfaggrupper/undergrupper, en naturlig del af Sygehusfaggruppen? 

 

 

Referent: 

Merete Daugaard Gabay 

RH 

 

 

  

 

   

 


