
 
 

 

Faggruppen af Sygehussocialrådgivere 

Bestyrelsesmøde den 29. august 2016 fra klokken 10 .00 til 16.00. 

Afholdes: DS Toldbodgade 19 B, 1253 København K. 

Til stede: Vibeke, Kirsten, Merete, Jannie, Elin og Lis. 

Fraværende : Bente.  

Dagsorden: 

1) Ankomst og morgenkaffe med brød. 
2) Godkendelse af referat.  
3) Bente vil fortsat påtage sig bestyrelsesopgaven vedrørende ajourføring af hjemmesiden. 
4) Landsseminar 2017. Elin har sammenlignet priser.  Da prisforskellen er minimal på Fredericia 

Vandrehjem og Signatur i Nyborg, vedtager vi at drøfte på Generalforsamlingen, om medlemmerne 
fortsat ønsker at vi holder seminar på Signatur i Nyborg.  
Elin orienterer om børnerehabilitering og oplyser, at Bo Grauholm, Regionshospitalet i Hammel vil 
holde oplæg om visitation – forløb og tilbud. Endvidere vil han komme ind på  
rollen som socialrådgiver. 
Ved næste bestyrelsesmøde drøftes budget – udgifter til oplægsholdere på Landsseminar.  
Kirsten fortæller, at hun har rykket Dansk Røde Kors for tilbagemelding vedrørende oplæg om 
flygtninge. Hvis Dansk Røde Kors ikke kan komme, så har vi et tilsagn fra Dansk Flygtningehjælp i 
baghånden – men de kan ikke fortælle alt vedrørende flygtningenes adgang til sundhedsydelser. 
Vedrørende økonomi, vil Vibeke drøfte dette med Niels Christian Barkholt ved mødet senere i dag.  

5) Dette punkt drøftes senere på dagen, hvor Niels Christian Barkholt deltager. 
6) Specialist uddannelse drøftes senere på dagen.  
7) Årsjul. Jannie vil ajourføre og revidere og fremsende disse oplysninger til bestyrelsen snarest. 
8) Spørgsmålet om nordiske kollegaer drøftes.  

Kirsten har modtaget svar på mail med anmodning om samarbejde med vores svenske kolleger. De 
vil drøfte vores ønske om samarbejde på deres næste bestyrelsesmøde 1. – 2. oktober og give en 
tilbagemelding.  
Det aftales, at Kirsten sender invitation til vores landsseminar til bestyrelsen for de norske 
sygehussocialrådgivere og bestyrelsen for de svenske sygehussocialrådgivere. 
De skal anmodes om at komme med et kort indlæg, de omhandler deres ansættelsesforhold. 
De skal samtidig oplyses om, at vi betaler for overnatning og festmiddag for 1 deltager for hver 
bestyrelse.  
Vibeke vil på landsmødet i Norge fortælle om, hvad vi er optaget af. Merete fortæller, at hun får 
besøg af en norsk kollega på Rigshospitalet. Dette bliver i uge 43, og Merete vil orientere kollegaer 
på Hvidovre og Herlev hospital og muligvis Lis, hvis det bliver aktuelt med mere information til den 
norske kollega.  

9) Budget 2016. Økonomien ser fornuftig ud.  
 

10) Underfaggruppen / børn. Jannie oplyser, at gruppen er gået i stå. Jannie vil forsøge at sende mail ud 
til gruppens medlemmer. Desuden vil hun og Vibeke på næste regionsmøde den 16. september 
2016drøfte om lysten til at fortsætte gruppen.  

11) Landskonference i Norge. Vibeke deltager. Hvis de norske kollegaer ønsker det, vil Vibeke holde 
oplæg.  



 

12) Bestyrelsesmødet den 22. november 2016 afholdes i Dansk Socialrådgiverforenings lokaler 
Lundbyvej 11 C, 2. th., 5000 Odense C.   

13) Ved næste bestyrelsesmøde, som er den 22. november 2016, skal vi drøfte følgende: 
Referat fra Norge ved Vibeke. 
Underfaggrupper ved Jannie. 
Referat fra kontakt til svenske kollegaer ved Kirsten 
Referat fra kontakt med norske kollegaer ved Merete.  
 
Cont. 2.  
Oplægsholdere ved Landsseminar 2017.  
Dagsorden for Landsseminar. 
Vi skal følge op på invitation til cancer rehabilitering i Nyborg.  
Vibeke er inviteret til Repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen skønner, at det er vigtigt, at formanden 
for sygehussocialrådgiverfaggruppen deltager.  
Merete laver oversigten og sender ud til alle.  
Aktivitetspuljen skal søges ultimo november 2016, Kirsten søger som sædvanlig. 
Indkaldelse til Generalforsamlingen.  
 
Referent Lis Dillon den 7. september 2016.  
 
Referat fortsat/Merete/ 9.9.2016 
 

5) Med deltagelse af Nicolaj og Niels Christian. 

Vedr. økonomien til afholdelse af landsseminarer i faggrupperne, er budgettet en prioritering 
foretaget i DS. Niels Christian opridser muligheden for evt. at ændre deadlines for ansøgninger, så 
det økonomiske overblik kan foreligge på et tidligere tidspunkt i planlægningen. Vi har mulighed for 
at bringe spørgsmålet om budgettets størrelse op på f. eks. repræsentantskabsmødet og ad den vej 
påvirke den politiske prioritering. Faggrupperne er et tema på såvel repræsentantskabsmødet som i 
Hovedbestyrelsen. 

Medlemstallet påvirker tilskudsmidlerne, så der er bureaukratiske barrierer. 

Ds kan være behjælpelig med en medlemsliste (Nicolaj). 

Det er muligt at være tilmeldt flere faggrupper, hvorfor medlemstallet i de enkelte faggrupper ikke er 
retvisende for, hvor stor gruppen egentlig er. Der kan således udløses flere tilskud pr. socialrådgiver. 

Nuværende procedure med en aktiv tilmelding til faggruppen, kan evt. ændres til, at 
ansættelsesforholdet peger på den tilhørende faggruppe, som den enkelte evt. aktivt skal framelde 
sig? 

Vibeke er inviteret til repræsentantskabsmødet, hvor indholdet er en beretning, behandling af 
indkomne forslag og et ”folketing”, hvor de fælles beslutninger træffes ved afstemning. 

Repræsentantskabet består af 100 medlemmer med stemmeret og hovedbestyrelsen. Faggrupperne 
inviteres med som gæster med mulighed for at lytte og bringe tilbage til faggruppen, etablere 
netværk og videndele. 

Specialuddannelse/diplomudd. for vores faggruppe: Overenskomstens kompetencefondsmidler kan 
søges og Danske Regioner har meldt ud at de vil ”se på det”. DS har rykket og Nicolaj vil følge op i 
løbet af august/september måned. 



 
 

DS har fået en henvendelse fra fællestillidsrepræsentanten i Region Hovedstaden, Helle Andersen 
vedrørende Socialsygeplejersker på sygehusene. DS vil gerne have eksempler på håndteringen af 
faggrænser. 

Spørgsmålet om udbetaling af diæter ved deltagelse i bestyrelsesarbejdet. 

De udbetales diæter når der er overnatning involveret i arbejdet. Derudover dækkes forplejning efter 
regning. 

Niels Christian og Nicolaj skal mødes med DSR vedr. snitflader og faggrænser. 

 

14) Næste møde er den 22. november, som nævnt under pkt. 12, afholdes i Odense, Lumbyvej 11? 
Se under pkt. 12 

 

15) Neuro-faggruppen holder møde 21. september 2016. 2 jurister fra et advokatfirma holder oplæg om 
forsikringsforhold, arbejdstrafik, kritisk sygdom og ”fremtidsfuldmagt” 
Resp.center Vest er opfordret til medlemskab og deltagelse 

 

 

./. Bilag til referatet, program for Landsseminar 2017. 

 

 

 

 
  
 
 

               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sygehussocialrådgivere Landsseminar 2017 

Rehabilitering for børn 

Flygtninge i sundhedssystemet 

d. 16. – 17. marts 2017. 

Program 

Torsdag d. 16. marts 

Kl.   9.30 - 10.00  Ankomst, indkvartering og kaffe m. brød.  

Kl. 10.00 - 10.30  Velkomst, præsentation og praktiske oplysninger 

Kl. 10.30 - 12.00  Oplæg I: Flygtninges vej gennem systemet, specifikt i  

                           forhold til mødet med sundhedsvæsenet v/Svend Erik  

Brande; leder af sundhed, Dansk Røde Kors 

 Kl. 12.00 - 13.00  Frokost 

Kl. 13.00 - 15.00 Oplæg II: Børn og hjerneskade /rehabilitering for børn  

        v/ Bo Grauholm, Hammel Neurocenter   

Kl. 15.00 - 15.15   Pause 

Kl. 15.15 – 15:30  Information fra Norge  

Kl. 15.30 - 15:45  Information fra Sverige 

Kl. 15:45 – 16:45  Generalforsamling  

Kl. 19:00 -         Middag 

Fredag d. 17. marts 

Kl. 7.30 - 9.30   Morgenmad og tjek-ud 

Kl. 9.30 – 12.00 Oplæg III: Begreb og metoder: Genoptræning, rehabilite- 

                             ring og recovery    

Kl. 12.00 –12:30  Tak for i år 

Kl. 13.00 -             Sandwich to go 

 

 

 

Der tages forbehold for ændringer 


