
 
 
Referat af Bestyrelsesmøde Faggruppen af Sygehussocialrådgivere 
Afholdt 26. juni 2017.  
 
 
Tilstede: Vibeke Blond, Jannie Friis, Kirsten Møller, Elin Ramsbøl, Merete Gabay og 
Malene Mørch-Lund 
Nicolai Paulsen fra DS tilstede fra kl. 14.30  
Afbud: Sigrun Frank 
 

1. Ankomst  
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
Det er vigtigt at referatet kommer ud hurtigt efter det afholdte mødet, sådan at 
de som ikke har kunnet deltager ved hvad der er talt om ved mødet, samt hvis 
der er nogle opgaver som kræver opfølgning. Referatet skal hurtigt efter 
godkendelse af bestyrelsesmedlemmer ligges på hjemmesiden. Det er tidligere 
besluttet at der gives ca. 14 dages tilbagemelding. 
 

3. Punktet udsat da Sigrun ikke deltager ved dagens møde. 
 

4. Merete og Jannie har været til kuratorseminar i Sverige. De beskriver et rigtig 
god Seminar som havde primær fokus på Børn og unge. Der var flere gode 
oplægsholdere, særlig en somalisk kvinde som fortalte om hendes ankomst til 
Sverige. Endvidere har svenskerne udarbejdet skrivelse omkring specialist 
uddannelse, Jannie rundsender. De håber, at kunne gå i gang med at uddanne 
de første i foråret 2018. Jannie og Merete har endvidere lavet en lille skriv 
omkring diverse oplæg, som sendes rundt på fællesmailen og på hjemmesiden. 
 

5. Vibeke og Malene deltog ved Fælles Faggruppemøde. Godt og velbesøgt 
arrangement. Der blev afholdt to workshop på dagen som gav gode ideer til det 
videre arbejde i bestyrelserne. DS vil gerne at de forskellige faggrupper er mere 
politisk aktive. I den forbindelse talte vi om, at vi, bestyrelsen kunne skrive en 
artikel fra vores faggruppe omhandlende vores erfaringer og daglige oplevelser 
om kommunens mangel i f.t. råd og vejledning, at det opleves at sagerne bliver 
holdt fra døren, herunder at formålet i Serviceloven ikke bliver overholdt, 
manglende pathøring – om (u)tilstanden i kommunerne, som har afgørende 
alvorlige konsekvenser for mange af de familier/patienter vi har med at gøre i 
vores daglige arbejde. Hvordan kan vi være med til at tage ansvar for at at få 
det frem i lyset og på den måde skubbe på en ændring. Det drøftes med Nicolai 
fra DS om de evt. kan være behjælpelig med det videre arbejde i f.t. en artikel 
omkring dette område. Det aftales, at Nicolai vil gå tilbage til kommunikations-
afdelingen som evt. kan hjælpe med at skrive og komme med ideer. Vibeke er 
kontaktperson - Nicolai kontakter såfremt det er muligt. 



6. Det drøftes hvorvidt vi som Faggruppe skal have en skriftlig formuleret vision/ 
missionen i f.t. mål eks.: Alle patienter skal have mulighed for socialfaglig 
rådgivning? Punktet arbejder vi videre med. 
 

7. I f.t. samarbejde med psykiatrien kontakter Vibeke faggruppens formand i f.t. 
drøftelse at evt. fælles specialistuddannelse. Uddannelse skal tænkes som et 
modul i på diplomniveau. Emner til en sådan uddannelse kunne være: 
Specifikke § i 
sundhedsloven/Barselsloven/Serviceloven/Beskæftigelsesloven/Sygedagpenge. 
Jura, sociologi, psykologi, patienterstatning, arbejdskrise, sorg og krise, 
socialmedicin, sygdomsforståelse, etik, sundhedsbegrebet, (borgerens syn på 
sig selv som patient), generelle lægelige begreber, neonatologi, 
kontakt/relationer, kommunikation, konflikthåndtering, tværprofessionel / 
tværsektoriel samarbejde…… 
 

8. Kirsten oplyser at økonomien er rigtig god, så der er mulighed for at lave et 
endagsseminar. Dette skal afholdes inden årets udgang. Vi drøfter med Nikolaj 
om DS vil være behjælpelig med at arrangere. Som udgangspunkt skal 
arrangementet være gratis. Anette Holmgren – Dispuk, drøftes som mulig 
oplægsholder vedr. funktionelle lidelser. Malene har kontaktet og afventer svar 
fra Anette vedr. pris. Der er foreslået af arrangementet afholdes tirsdag d. 28. 
nov. Nicolai oplyser, at det kan blive en udfordring i f.t. Socialrådgiverdage. 
Nicolai vil i stedet afdække om pengene kan overflyttes til januar, så 
arrangementet kan afholdes der. Det påtænkes at arrangementet holdes i 
Odense - Mødefabrikken. Nicolai vender tilbage.  
 

9. Afventer til senere – se pkt. 13. 
 

10.Fra sidste Landsseminar var der fgl. temaer fra Kirstens bord - mere fra Nicolai, 
debatgrupper, samarbejde med HK ( socialformidler) Jura ( § 41, 42) Flere af 
de emner som nævnt ved sidste møde. Vibeke har lavet et forslag til dagsorden 
for Landseminar i marts 18. Programmet drøftes. Emner i de arbejdsgrupper 
bl.a. Kirsten har deltaget i. Hvilke skriv ligger der fra arbejdsgrupper i 
Sundhedsstyrelsen som har relevans for vores område og hvem har deltaget. 
Opgave til Nicolai. Socialstyrelsen har lavet en rapport og kvalitetsfaldet efter 
amternes nedlæggelse, herunder bl.a. Når en patient får et højt specialiseret 
genoptræning tilbud/rehabilitering. Kommunerne påtager sig opgaver de ikke er 
specialiseret i. Patienten ved ikke hvad og hvordan der følges op. Hvordan får vi 
defineret os selv? Vibeke kontakter RUC, Elin nævner en som kunne være 
muligt ( Katrin Hjort) Vibeke kontakter Lucashuset i Hellerup vedr. 
børnehospice som tidligere har kontaktet os i f.t. oplæg. Kirsten undersøger ift 
oplægsholder fra Sct. Maria Hospice.  
 
Kunne det være interessant at få en fra Sundhedsstyrelsen og Niels Christian 
Bakholt sammen med til denne drøftelse /debat. Nicolai vil spørge 
enhedschefen fra Sundhedsstyrelsen. Dato for Landsseminar i 2018 er 1-2 
marts. 
 

11.Økonomien er god. Der er et pænt overskud til at lave et ekstra arrangement i 
år. Se pkt, 8.  



12.Der er møde d. 2 for Regionsansatte socialrådgivere, mødes afholdes 
Mødecenter Fabrikken Odense. Formålet omhandler at tage en snak om de 
generelle ting der foregår. Der er kommet følgende forslag. Tema om journaler, 
det nære sammenhængende sundhedsvæsen Frede Olsen. 
Sundhed/Samarbejdsaftale imellem kommuner og Regioner. LAB loven som 
tema. Regionsvalg.  
 

13.Det drøftes hvorvidt der skal etableres et Fagligt selskab evt. sammen med 
psykiatrien.  
Nicolai og Henrik Egelund har deltaget ved et møde i Sundhedsstyrelsen med 
deltagelse af deres enhedschef. Der blev diskuteret Sundhedslov, socialrådgiver 
i sundhedssektoren, Faglige selskaber. Der opleves mere åbenhed overfor 
socialrådgivere på sygehuse. Der er aftalt et opfølgende møde i okt./nov. 
Umiddelbart ret firkanten i f.t. indskrivelse af socialrådgivere i sundhedsloven, 
dette grundet at socialrådgivere ikke er autoriserede.  
 

14.Næste bestyrelsesmøde 6. november kl. 10.15 i DS Toldbodgade KBH. 
 

15.Nicolai sender nylig rapport som er kommet fra ministeriet i dag omkring det 
nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Metropol og DS vil lave 
Undersøgelse via Danmarks statistik. Hvordan er pt forløb på sygehuse hvor der 
er ansat socialrådgivere kontra hvor der ikke er. Kortere indlæggelser/ 
genindlæggelser?? Hvor og hvordan kan effekten måles?  

 
 
 
 
 


