
Stofmisbrugsfaggruppen, Dansk Socialrådgiverforening 

Formandens beretning  

København 29.marts 2016  
 

6. oktober 2015 blev der afholdt generalforsamling, hvor vi i faggruppen stofmisbrug fik 
følgeskab af Patrycja og Karina, hvor førstnævnte desværre for os, men godt for hende blev 
leder på et værested, hvorfor hun måtte trække sig fra arbejdet i bestyrelsen. Alle i 
bestyrelsen ønskede at fortsætte, hvilket gør os til en meget fasttømret gruppe. 

Vi deltog i Socialrådgiverdage med hele bestyrelsen, hvor vi lavede en faggruppe reception, 
der igen blev et stort trækplaster. Der var efterspørgsel efter flere kanyler, hvilket vi må huske 
næste gang. Vi har desuden bestilt bannere og stativer med DS logo til lignende 
arrangementer i fremtiden. 

Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 24. november 2015, hvor vi aftalte, at arbejde på at 
være mere synlige i debatten og i fagbladet ”Socialrådgiveren”. På dette møde drøftede vi 
UNGASS (FNs General Assembly Special Session) til april i New York, hvor FN skal tale om 
narkotikalovgivning/politik globalt. Dette kunne være et mål at deltage hertil for det nye år. 

Senere i det nye år, nærmere bestemt januar, er vi mødtes til et bestyrelsesmøde, hvor vi fik 
aftalt en strategi for deltagelse i arrangementer i løbet af året. 

I februar har Cathrine og Jannie været til møde på Christiansborg angående 
Narkotikapolitikken 2016. 

I marts har Jannie og Karina deltaget i møde i sundhedsministeriet omkring Danmarks 
deltagelse til UNGASS og herunder inddragelse af civilsamfundet (dvs. bl.a. os). 

Nationale retningslinjer på stofmisbrugsområdet med deltagelse fra faggruppen er udkommet 
her i marts.  

KABS konference i marts med deltagelse fra bestyrelsen. 

Og sidst, men ikke mindst dette arrangement i forbindelse med generalforsamling med 
fremvisning af filmen Monalisa Story med efterfølgende Q&A med instruktør Jessica 
Nettlebladt. Samt det vildt store, at vi har fået lov til at deltage ved UNGASS 2016 med Jannie 
og Karina som fanebærere fra faggruppen. Her følger artikel i Socialrådgiveren samt oplæg om 
emnet.  

Der er virkelig sket meget i løbet af det seneste halve år og det bliver snart nødvendigt med 
frikøb af medarbejdere skulle man tro  

 

 

 


