
Referat af bestyrelsesmøde i Sygehussocialrådgiverfaggruppe 
afholdt den 22.november 2016 
 
 
Afbud: Merethe, Lis 
 
Referent: Bente 
 
 
Referat jf. dagsorden 

 
Pkt. 1) Ankomst og morgenkaffe m. brød 
 
Pkt. 2) Godkendelse af referat 
Referat fra sidste bestyrelsesmøde er Ok. 
 
Pkt. 3) Procedure for godkendelse af referater fremadrettet 
Referat godkendes og rettes som hidtil – ingen ændringer til proceduren. 
 
Pkt. 4) Landsseminar 2017 
Program gennemgås: 

• Småjusteringer i tidspunkter 
• Oplæg fredag formiddag ved Jens Olesen, MED Master of Education, 

Neurorehabilitering Skive (en del af Hammel Neurocenter). Titel: ”Hvorfor laver 
vi ikke rehabilitering og recovery i sygehusregi? ” Jens skal aflønnes med 2.000 
kr. + transport. 

• Vedr. DS oplæg:  - Vibeke aftaler med enten Niels Barkholt eller Nicolai Poulsen 
• Tilmeldingsfrist til Landsseminar 2017 sættes til mandag d. 23. januar 2017. 
• Opgave fordelingen under Landsseminar 2017: se oversigt næste side 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ansvarlig 

Opgave Bemærkning 

 
Vibeke 
Elin 

SEMINAR 
Velkomst ved formanden 
Orientering om praktisk – pauser, vand mv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elin Kontaktperson til konf.sted 
– Besked om deltager antal 
– Afbudsregler (frist d.  02.02.2017) 
– Fordeling af værelser 
– Check aftaler om spisesteder, kaffe, it-udstyr inkl. 

mikrofon 

? - Bestilling mapper, kuglepenne, navneskilte i DS 
- klargør mapper 

 

? Kopiering af beretning, regnskab/budget  
Elin Sange  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 
Elin 
Elin 
Kirsten 

Det bestyrelsesmedlem, som etablere kontakten til 
oplægsholder præsentere pågældende og styrer evt. diskussion.  

• Sikre at der er aftalt evt. forplejning spise-med-aftaler 
med pgl. (besked til det bestyrelsesmedlem, der har 
kontakten til konf.sted) 

• Sikre at pgl. er orienter om pauser m.v. 
• Den der har kontakt med oplægsholder sørger for enten 

gave eller aflønning/DS-blanket 
• Honorarblanket fra DS hjemmeside printes til 

oplægsholderne. Kontaktperson til oplægsholder er 
ansvarlig. 

 
• Svenske + Norske medlemmer 
• Jens Olsen 
• Bo Grauholm 
• Svend Erik Brande 

 

   
Vibeke Annoncer Landsseminar  

- For-annoncer på mail 
- For-annoncer i DS kalender 
- Annonce + tilmeld i fagblad (tilmeldingsfrist d 23.1.2017) 

 

 GENERALFORSAMLING  
? Skaffer forslag til dirigent - 
?  

Skaffe forslag Referent + stemmeudvalg 
 

Vibeke Beretning    
Kirsten Regnskab/budget  
Jannie 
 
 
 
 
 
 

Valg - 2 års medlemmer: 
Vibeke – genopstiller 
Bente - genopstiller ikke 
Lis – genopstiller? (Jannie spørger) 
Suppleanter: 
Elin – genopstiller 
Merethe – genopstiller 

 



Kirsten Opfordre nye medlemmer til bestyrelsen (Kirsten spørger) 

 
Pkt. 5) Revidering Arbejdsmappe inkl. indhold v. Jannie 

•  Jannie har revideret arbejdsmappe og sendt rundt på mail. 
•  Søs ajourfører vores arbejds- kontaktoplysninger på hjemmesiden 

 
Pkt. 6) Referat fra deltagelse i de norske socialrådgiveres landskonference i 
september v. Vibeke 
Vibeke refererer fra deltagelse på Norsk landsmøde -  skriftligt referat ligger på hjemmesiden. 
 
Pkt. 7) Referat fra deltagelse af repræsentantskabsmødet d. 18. - 19. november v. 
Vibeke 
Vibeke ref. fra deltagelse på repræsentantskabsmøde.  
 
Pkt. 8) Referat fra underfaggruppernes årsmøder 

• a) Elin – referat fra neuro. faggruppens årsmøde: Stor forberedelse af møde – lavt 
fremmøde; på den baggrund er faggruppen blevet nedlagt. Fra de fremmødte var der 
ønske om, at der afsættes tid til at faggrupperne kan mødes og udveksle på 
Landsseminar. 

 
• b) Kirsten fra onkolog- faggruppens årsmøde: - bl.a. vedr. Pension Danmark, der som 

eneste arbejdsmarkedspensionsselskab, der ikke vil udbetale engangsydelse samt 
løbende ydelser, til personer, der er sygedagpenge- forlænget på § 27, 1, 5; 
livstruende sygdom. 
◦ jf. § 27,1,5 i øvrigt – seneste stramning har medført, at det er vanskeligere at få 

forlænget.  
◦ I øvrigt en rigtig god dag  

 
Vi har nu derfor kun 1 underfaggrupper ”onkologi” (børnefaggruppen er tidligere nedlagt).  
Vi har drøftet om at, der evt. kan afsættes tid på landsmødet, hvor de enkelte 
underfaggrupper kan netværke / holde fagspecifikke oplæg. 
 
Pkt. 9) Referat fra besøget af socialrådgivere fra Oslo v. Merete 
Udgår, da Merethe ikke er her i dag. 
 
Pkt. 10) Opfølgning, div. lister over medlemmer af sygehussocialrådgiverne v. Vibeke 
Vibeke har modtage lister over sygehusansatte socialrådgivere. 
 
Pkt. 11) Kontakt til Norge og Sverige v. Merete og Kirsten 

•  2 svenske socialrådgivere vil gerne deltage (vi betaler for den ene). 
•  Vi afventer svar fra Norge. 

 
Pkt. 12) Opfølgning budget 2016 og regnskab v. Kirsten. 
• Tilbage i år: 

ca. 30.000 tilbage til resten af året. (35.2018 kr. fratrukket udgifter i dag). Det er ikke 
realistisk at anvende beløbet fornuftigt i år, 1 måned tilbage). Til gengæld får vi hvert år 
ekstra bevilling til at dække udgifter til landsseminar.  
 

• Vi drøfter forslag om et fælles årligt et dagsarrangement i stedet for de udgifter, vi før 
har haft til underfaggrupper.  

• Deltagerbetaling til landsseminar 2017 fastsættes uændret til 1.250 kr. 
 



Ad 13) Runden rundt og faglig sparring - intet til referat 
 
 
 
 
Pkt. 14) DS Faggruppeprojekt v. Mette Bertelsen og Søs Ammentorp 
Besøg af Mette 

• a) Forskellige spørgsmål fra bestyrelsen. Her gengives blot svarene fra Mette: 
◦ Repræsentantskabsdeltagere vælges ved at man stiller op til Regionsvalg i 

Regionerne. 
◦ Leder- og Senior sektioner har stemmeret i modsætning til ”faggrupper”. Mette 

undersøger hvorfor, (evt. fordi de som enkeltmedlemmer ikke kan stille op til 
regionsvalg). 

◦ Medlemsantallet er nu 185, mod 209 i foråret 2016. Dvs. ingen positiv ændring 
siden vi har haft henvendelse til de personer, der jf. lister (Vibeke) er ansat på 
sygehuse.  

 
• b) Svar til Nicolaj (jf. hans tidligere mail, samt Mette): 

o Vibeke beder ham tale med Danske Regioner om overenskomst projekt om 
sygehussocialrådgivere; herunder om kompetencemidler kan anvendes til et 
specialistmodul til sygehussocialrådgivere. 

  
• c) Mette informerer om projekt 2020; herunder fokus på at styrke faggrupperne. 

I den forbindelse taler vi om vores ønsker til DS 
º DS har forskellige ideer i støbeskeen, fx om faggrupperne skal omdannes til 

selskaber med henblik på at opnå større anerkendelse.  
º Kan faggrupperne støttes mere til faglig udvikling og promovering? fx om DS 

kan støtte med mere praktisk arbejde/funktioner, så faggrupperne har mere tid 
til det socialfaglige arbejde (at forholde os til den viden, som kun vi har)? 

º Vigtigst ønsker. Sekretariatet at støtter med det som faggrupperne har brug. 
 

Pkt. 15) Evt.  
• Opfølgning/tilbagemelding fra Nicolai Paulsen vedr. mødet med næstformand i DS Niels 

Christian Barkholt d. 29.08.16 vedr.: 
◦ Nyt vedr. model for til deling af økonomiske midler til faggrupperne. 
◦ Kontakt til Danske Regioner vedr. udvikling af Specialistuddannelse for 

sygehussocialrådgivere i somatikken 
 
Nicolai var desværre forhindret i at deltage i mødet, men havde i mail orienteret om: 
At det for nuværende ikke sker ændringer i tildeling af midler til faggrupperne. 
At han fortsat afventer kontakt fra Danske Regioner.  
 
 
Pkt. 16) Næste mødedato og evt. pkt. til næste møde 
Næste bestyrelsesmøde:  Fredag d. 27. januar 2017 DS-København. 
Punkter til dagsorden vil udover opsamling på tilmeldinger samt planlægning og fordeling af 
opgaver i forbindelse med Landsseminar være drøftelse af forslag om en ekstra fællesfaglig 
dag for hele faggruppen.   
 
Pkt. 17) Evt. 
  


