Kære alle sygehussocialrådgivere
Referat og betragtninger af Landskonference hos de Norske socionom kolleger.
Jeg har, som medlem af bestyrelsen for sygehussocialrådgiverne, været så heldig at få
mulighed for at repræsentere os alle, ved de Norske sygehussocionomers
landskonference.
Som mange ved, så har vi i mange år haft en tradition med de Norske socionomer om at deltage i
hinandens landskonferencer. I år blev deres konference afholdt i Oslo d. 29. – 30. september 2016.
Temaet var: ”Kilder til kunnskap for socialt arbeid i somatisk sykehus”
I disse tider et meget relevant og vedkommende tema, da vi alle taler om evidens baseret praksis. Det, at
man havde valgt at bruge begrebet ”kunnskap” synes jeg var genialt i stedet for evidens, da mange får
associationer til ordet evidens = forskning. For at være sikker på, at hæve sig lidt ud over forskning, er ordet
”kunnskap” efter min mening et rigtigt godt udgangspunkt for en anden indsigt og type debat.
På konferencen var der indlæg af meget kompetente oplægsholdere, som på hver deres måde beskrev de
mest almindelige kilder hvorfra vi får ”kunnskap”: forskning, praksis erfaring og brugernes erfaring.
Og hvordan de er hinandens forudsætning!
Konklusionen er jo, at ingen af de tre kilder kan stå alene, hvis vi skal nærme os noget vi kan sige, at der er
evidens for.
Vi, som sygehussocialrådgivere skal bare se at komme ind i kampen, med den enorme viden om
praksiserfaring vi har. Vi skal blande os i debatten, internt og i pressen og udfordre dem vi møder på vores
vej, der synes at mene noget og bestemme noget om vores fag og praksis på sygehusene, herunder
forskerne og politikerne (hvis de glemmer at inddrage os praktikere).
På den fagfaglige front blev jeg klog på følgende:
I Norge ansættes socionomerne særligt på sygehuse og organiseres i en faglig organisation de kalder FO
(fællesorganisationen). I FO er også organiseret Barneværnspædagoger og pædagoger der arbejder i
socialpsykiatrien. Dem der traditionelt arbejder som sagsbehandlere i kommunerne er organiseret i en
anden faglig organisation.
Barneværnspædagoger arbejder både i myndigheds og udføreområdet med anbragte børn.
Det er godt vi er organiseret, som jeg for mit vedkommende finder rigtigst, i en og samme faglig
organisation - Dansk Socialrådgiverforening.
Der er ca. 200 socialrådgivere på somatisk sygehus i Norge.
I Norge har de på det somatiske sygehusområde været udsat for samme besparelser og afskedigelser som
her. Forsøger at gøre sig gældende og få formidlet værdien af socialrådgiverfagligheden og – indsatsen på
landets sygehusafdelinger.
Vi talte om muligheden for at blive autoriseret som specialist på sygehusområdet, hvilket jeg absolut kan
tilslutte mig med en diplomuddannelse for sygehussocialrådgivere. I Norge har de arbejdet hårdt på den
front, men de har aktuelt opgivet den kamp. I Sverige er de vist 1400 socionomer på sygehusene og de er
autoriserede.

Til vores landskonference til foråret har vi inviteret en socionom fra Sverige. Vi glæder os til at høre om,
hvad deres hemmelighed er, siden de er så mange og har fået en autorisation.
Med en autorisation og en specialist(diplom)uddannelse vil det måske være lettere at fastholde
socialrådgiver funktioner overfor andre faggrupper bl.a. sygeplejersker og ergoterapeuter og dermed vil vi
blive langt sværere at undvære – og komme af med. Opgaverne kan jo ikke overtages af andre.
Jeg glæder mig til art se alle til vores landsseminar 16. – 17. marts 2017.
Mange hilsner
Vibeke Blond
Formand for faggruppen af sygehussocialrådgivere.
P.S. husk det er vigtigt at få så mange som muligt til at melde sig ind i faggruppen, også dem som blot er
interesseret i vores område, og husk også at registrer jer i faggruppens maillisten. Begge dele på DS
hjemmeside.

