
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen Stofmisbrug den 20. 
januar 2016, på Professionshøjskolen i Odense 

 

Deltagere:  
Cathrine Møller (Frederiksberg), Janni Bertz (Kolding), Karina Vendrup 
Andersen (København SV), Carsten Depping (Slagelse), afbud fra Morten Petersen (Esbjerg) 
og Jens Henrik Jacobsen (Vordingborg), Vi spørger Patrycja Wyszomirska (København SV) om 
hun fortsat er med i faggruppen? Mette Bertelsen (Faggruppekonsulent fra DS) deltog i sidste 
halvdel af mødet. 

 

Dagsorden 

1. Siden sidst 
En god runde, hvor vi hører hvad der sker.  
Både på alkohol området og i stof. Bl.a. med forskelle og nyt i ambulantbeh. Individuelt og 
gruppe behandlingsmæssigt. Og i det hele taget, hvordan vores arbejdspladser forandre sig. 
 

2. Økonomi 
Årsregnskab 2015 er afleveret 15.1.16 
Vores budget for 2016 er 60.000 kr. 
Der er mulighed for at søge om ekstra aktivitetspenge som vanligt. 
Vi forestiller os at bruge penge på konferencerne KABS 2016 samt Scandinavian Harm 
Reduction Conference i København samt stofmisbrugsfaggruppens temadag.  
 

3. Temadag 2016 
Planlægning af temadag (der afholdes i efteråret) sker ved næste bestyrelsesmøde. Ved 
ideer til emner til temadagen opfordrer vi til at skrive det i vores Facebook-gruppe, så vi får 
gang i en slags brainstorm. 
 

4. KABS og andre konferencer i løbet af 2016 
Morten og Cathrine har ikke mulighed for at deltage i KABS i år. 
Jens, Jannie, Carsten og Karina tilmelder sig hurtigst muligt. Jens?  
Ved næste bestyrelsesmøde taler vi om deltagelse i Harm Reduction Conference i 
København.  
 

5. UNGAS 
Jannie har undersøgt om der er mulighed for at deltage i UNGAS, men det er der ikke. Vi får 
muligvis en invitation til et møde i Danmark om konferencen og i så fald vil vi gerne deltage 
heri. Gadejuristen arrangerer en temadag om afkrimininalisering på Christiansborg d. 8.2, 
hvor Jannie og Cathrine vil tilmelde sig. Karina undersøger muligheden for også at være 
med. Deltagelse er gratis. Hvis Morten og Jens ønsker deltagelse, kan de give besked til 
Jannie som tilmelder os samlet.  
 

6. Generalforsamling uddelegering af opgaver samt bestilling af lokale samt forplejning 
Vi afholder årets generalforsamling i København, for at gøre den lettere tilgængelig for de 
sjællandske medlemmer.  
 
Det har ikke tidligere været afholdt her, dvs. inden for de sidste 6 år. 
Morten laver formandens beretning, DS annoncering samt fagbladet. Dette skal gøres 



senest 4 uger før. 
 
Karina søger for at finde ud af lokale med mulighed for fremvisning af film. Forplejning 
sørger vi for på dagen.  
 
Jens laver powerpoint og reklame (roll-ups) klar til generalforsamling. Carsten kontakter 
Jens og aftaler nærmere. 
 
Vi håber at vise en svensk dokumentar om dilemmaer i behandlingen af gravide 
stofbrugere. 
 
Cathrine kontakter Mia Heick og aftaler nærmere og spørger om muligheden for at hun 
introducerer til filmen. 
 
 

7. Deltagelse fra Mette Bertelsen 
2020-mål har Karen Ellemann taget op igen og vil gerne gøre dem mere operationelle.  
 
Møde d. 24.11.15 med deltagelse af DS. der er ikke nogen deadline for processen eller 
noget nyt indhold, men måske kan vi blive involveet i det, hvis det bliver mere konkret. 
 
Regeringen har sat sig for at gennemarbejde voksenområdet, efter at det blev skrinlagt 
sidste år.  
 
Det er i en teknisk fase nu i forhold til hvilket lovforslag der skal stilles. Ordene lyder at man 
gerne vil gøre borgerinddragelse mere synlig, skabe et større helhedssyn samt en 
afbureaukratisering af området (forenkling af bl.a. paragraf 100). 
 
Se på formålsparagraffen, samle alle ydelser i en paragraf (som ligner mere børneområdets 
paragraf 50-undersøgelse).  
 
Høring om lovforslag af behandling af gravide alkoholbrugere, så det bliver ensartet med 
lovgivningen på stofområdet.  
 
 

8. Evt.  
Intet til dette punkt  
 
 
 
Ref. Carsten Depping og Karina Vendrup Andersen 

 

  

Venligst os fra din faggruppe  
Hvis du vil i kontakt med os kan du maile/skrive 
http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=9136  

http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=9136

