
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faggruppen af Sygehussocialrådgivere 
 
Bestyrelsesmøde d. 7. juni 2016 kl. 10.00 til 16.00 
 
Afholdes:  
Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C.  
lokale 302A  
Til stede: Vibeke, Kirsten, Elin og Merete 
Fraværende: Bente, Janne og Lis 
 
Dagsorden: 

1) Ankomst og morgenkaffe m. brød  
I god ro og orden 
 

2) Godkendelse af referat 
Godkendt 

 
3) Drøftelse af bestyrelsesopgaver, herunder indhold: 

Formand: Vibeke 
Kasserer: Kirsten 
Referent: Merete 
Tovholder årshjul og bestyrelsesadresseliste: Janne 
Tovholder fysiske rammer for landsseminar: Elin 
Hjemmesiden: Bente 
Kontaktperson til underfaggrupper: Elin, Janne og Kirsten 
Kontaktperson til nordiske kolleger: Kirsten og Merete 
 
Bestyrelsen konstituerer sig 
Som ovenstående. 
 

4) Revidere årshjul 
Ved fælles hjælp, sendt til Janne. 
 

5) ”Summen” om landsseminar 2016. Godt, skidt, hvad skal vi tage 
højde for i planlægning af næste års landsseminar etc. 
Tilfredshed med lokaler og service, god stemning. 
Tilfredshed med indholdet af seminaret og ikke mindst oplægshol-
derne. 
Til næste år en bemærkning vedr. tilmelding: Forhindret i at del-
tage? Afbud skal meddeles, af hensyn til planlæg-
ning/indkvartering og en evt. venteliste. 
Ved deltagelse af Skandinaviske kolleger, skal de have en rolle!    
Vi vil gerne, at de fortæller om lokale forhold, relateret til semina-
rets tema eller andet vigtigt.  
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Også invitere svenske kolleger. Fra Nicolai Paulsen er modtaget 
kontaktoplysninger på to kuratorer som er aktive i det sydlige 
Sverige. Vi er interesserede i en organisationsplan, som Nicolaj 
kan fremskaffe? Kirsten vil tage kontakt til de to. 
Silvi skrev et brev efter seminaret. Hun opfordrer til at vi udveks-
ler/deler litteratur, artikler etc. fra vores fagfelt. Kirsten har i skri-
vende stund fulgt op på dette og sendt notater m.m. fra bestyrel-
sens/DS arbejde med synliggørelse og konkretisering af vores ar-
bejdsopgaver. 
 
I større udstrækning gør opmærksom på fagligt materiale, artikler 
og bøger, ligesom Bente gjorde det i år. 
 

6) Planlægning af landsseminar 2017 går i gang  
- Tema / overskrift   
- Rehabilitering for/af børn og voksne 
-  
- DATO: 16.-17.03.2017 
- Hvor 
- Sinatur Nyborg. Elin blevet bedt om at undersøge om Vandre-

hjemmet i Fredericia er et brugbart alternativ. Dette i forsøget 
på at minimere udgifterne. 

- Økonomi 
- Se under pkt. 7 
- Nordiske kolleger 
- Ja 
- Andet 

- 
- Hvem ønsker at vartetage hvilke opgaver  
- Se udkast til program 

7) Opfølgning budget 2016 og regnskab, Kirsten 
Efter sidste års ekstraarbejde er der kr. 45.482,84 til resten af 
2016. Udgifterne til seminariet blev kr. 3000 dyrere end budgette-
ret. Til gengæld færre udgifter til oplægsholdere, hvor der var 
budgetteret med 14.000 og forbrugt 5702,36. 
Enig bestyrelse besluttede at der dækkes udgifter til forplejning 
ved sen hjemkomst. Beslutningen skal evalueres hvert år. 
Vibeke og Kirsten vil drøfte regnskabsprincipper for faggruppen, 
hvor udgifter skal dækkes af forventet, men langt fra sikker,, ef-
terbevilling. DETTE ER DER TAGET HÅND OM.  

8) Underfaggruppen børn? Jannie 
Udsat til næste møde 

9) Landskonference i Norge 2016 
29.-30.9. med teamet: Kilder til kunnskap for sosialt arbeid i so-
matiske sykehus - en aktuell tematikk for praktikere som skal 
jobbe kunnskapsbasert i spesialisthelsetjenesten. 
Der er to pladser og Vibeke har fået grønt lyd til at deltage. 
Tilmeldingsfrist 01.07.16. Blanket fås hos Kirsten. 
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. 
10) Nordisk kontakt, skal vi gøre noget ved det? 

Ja. Kirsten og Merete er tovholdere/skaber kontakten. 
11) Faglig sparring 

Altid godt 
12) Næste møde, dato og evt. pkt. til næste møde 

Næste møde er i Kbh. den 29. august 2016; Tolbodgade 19B, 
1253 København K  
Fortsat planlægning af landsseminar 2017. 

13) Evt. 
- 

 
 
Referent 
Merete 
20.6.2016 
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