
Referat af 2-dages seminar for retspsykiatriske socialrådgivere i Aalborg 

d. 10. og 11. maj 2012. 

 

Til stede: 

Ulla, Lene, Annette, Peter, Ina, Jens Ole, Helle, Anne, Ulla, Malgorzata, Bente, Anne, Bjarne, 

Jakob, Pia, Lis, Kenneth, Annita, Lone, Tommy. 

 

Runden: 

 

Klinikken: Brian starter nyt job i KIF pr. 1. marts 2012. Hans stilling slåes op. Hans afgang 

betyder revurdering af opgavefordelingen. 

 

Risskov: Har ansat Mette Hanrath, ny psykolog, i afd. P 4. Der tilgår ny kollega november 

p.g.a. barsel. 

Afd. R 2 har underskud på 5,5 mill. kr. Socialrådgiveren måske truet. Dog har ledelsen udtalt, 

at der er brug for alle. 

Ambulatoriet har opslag om ny behandler og ny sekretær – behandlerstillingen slås bredt op 

og der er åbenhed over for, at det kan blive en socialrådgiver. 

Anne Marie og Kickan var udset til at være teamledere, men har takket nej p.g.a. fravær af løn 

for opgaven. 

Lis har fået for meget i løn, og det er vist en fejl!!! 

Kenneth er i opsøgende team, hvor de mangler overlægedækning. Der er dog ansat en ny 

sygeplejerske. 

 

Middelfart: Meget travlt med voldsomt fokus på Den Danske Kvalitetsmodel. I Middelfart har 

man retspsykiatrisk distriktspsykiatri, men der er desværre ingen socialrådgiver. 

Retspsykiatrien er under udvidelse aktuelt med 18. pladser og skal på sigt levere 70 pladser. 

Der oprettes 4 nye geografisk opdelte afdelinger. 

Geronto er flyttet til Kolding/Vejle. 

Socialrådgiverne i almen psyk. har fået udkørende funktion. 

Odense og Hvidding kommer under Middelfart ultimo 2012.10.09 

 

Hvidding: Der pågår samtaler med personale om at flytte med til Middelfart. Malgorzata er 

klar! 

 

Odense: Ulla overvejer, om hun er klar til at flytte. I Odense er afdelingen præget af et 

dramatisk knivoverfald på lukket afsnit – se evt. artikel i bladet Puls. 

 

Nykøbing Sjælland: Benny er kommet i aflastning!! Han varetager nu kun 4 afsnit, mod 

tidligere 5. Af de 4 er 3 sikringsafsnit, hvor der er rimeligt ro. 

P 5 er flyttet til Dianalund, men er dog på vej retur til Nyk. Sj. igen – så Benny atter kan 

komme til at tjene sin løn!!! 

For fremtiden vil der være 50 retspsyk. sengepladser og 3 sikringsafsnit. 

I øvrigt er ledende overlæge Benedicte gået. 

Pia´s projekt i Kompetencecenteret sluttede sidste år som projekt. Pia var tidligere 

projektleder og er nu teamleder i et opsøgende team, der kører godt. 

Der er tilknyttet 2 overlæger og mange ting er faldet på plads. P.t. er der 60 patienter 

tilknyttet, og man overvejer at øge tallet til 80. 
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Viborg: Tidligere 2 sengeafdelinger, én med 10 patienter og én med 7 (6 med 

anbringelsesdom) – egentlig rehabiliteringsafdeling! 



Et projekt med udgående psykoseteam er nu gjort permanent og skal overtage de 41 sværeste 

patienter fra distriktspsykiatrien. Der mangler personale aktuelt, og der er besvær med at 

skaffe læger. 

Bente er udset til at være socialrådgiver i teamet – og samtidig passe sin stamafdeling. Bente 

har afvist opgaven, fordi hun ikke vil påtage sig dette ansvar under de givne omstændigheder. 

Sengeafdelingen har svært ved at skaffe læger – en tidligere ansat fra København er stoppet – 

og i stedet har man fået en læge på fuld tid fra et vikarbureau. 

Bente har en stor opgave i at støtte lægerne med at forstå det retslige. 

Endnu en retspsykiatrisk afdeling med akutindtag og forventeligt 20 pladser tænkes opstartet i 

løbet af 2013. 

Bente finder det vanskeligt at få patienter udskrevet, fordi der skal rettes kontakt til for mange 

andre interessenter. 

 

Glostrup: Her går det godt! Der er afholdt indvielse af nye aktivitetsfaciliteter med deltagelse 

af selveste Erik Clausen. Som en lille ubetydelig detalje er faciliteterne ikke taget i brug endnu 

p.g.a. visse mangler – men indviet, det er de sgu´! 

Afdelingen har ændret status fra almen psyk. afd. – efter for ca. 1½ år siden at være 

fusioneret med almen psyk. – til at være subakut afdeling med 10 pladser, heraf 4 subakutte. 

Ændringen forventes at give mere socialrådgiverfagligt arbejde, ligesom der forventes tilgang 

af mentalobservationer. 

Der er ansat en ny(!) 78-årig overlæge, ansat 3 måneder ad gangen… 

Tidligere hed afdelingen Retspsykiatrisk Center, nu er det en afdeling under Psykiatrisk Center. 

De 2 søde socialrådgivere er ansat 32 timer pr uge og var egentlig stillet i udsigt at komme på 

fuld tid, hvilket dog ikke er effektueret – angiveligt ”fordi der er emotioner i spil”. 

Der er desuden oprettet ny afdeling for unge, eksempelvis i VT-surrogat. Afdelingen har 8 

pladser og hedder Retspsykiatrisk Ungdomsafdeling. 

 

Sct. Hans: Har 2 retspsyk. afd. S og R. Marianne er fratrådt og ny ansættelse pågår. 

Der skal som nybyggeri etableres 126 lukkede pladser på Sct. Hans. 

Man har fået ny overlæge. 

 

Aalborg: Der har været fyringer blandt socialrådgiverne som følge af generelle besparelser. 

Retspsyk. soc. rdg. , 3 stk., deler deres besparelse solidarisk og reduceres i arbejdstid fra 37 t 

ugentlig til 33 timer og 18 minutter – og redder hermed formentlig Region Nordjyllands 

skræntende økonomi! 
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Og derudover: 

 

Til videre drøftelse og evt. ændringer til næste GF: 

 

Skal bestyrelsen sidde flere år eller fortsat 1 år? 

 

Hvad skal indholdet være på vores møder? 

 

Skal vi opretholde 2-dages seminaret? 

 



 

Pia og Malgorzata indvilgede i at være en arbejdsgruppe med fokus på struktur og indhold på 

kommende møder. De vil holde os løbende orienteret. 

 

Jens Ole foreslår, at repræsentant/er fra DS deltager på vores møder. 

 

Det blev slået fast, at 2-dages seminaret opretholdes med fokus på sikring af kvalificeret 

fagligt indhold. 

 

Der var ikke-ubetydelig kritik af det faglige indhold på Aalborg-mødet. Aalborg pointerede, at 

hovedoplægsholderen, Lars Olsen, meldte forfald 3 dage før afholdelse. 

I stedet fik vi et for nogen interessant oplæg fra Kriminalforsorgen vedr. fodlænke-ordningen. 

 

Forslag til emner/oplæg fremadrettet: 

 

Forråelse i arbejdet (Cand. psyk. var søgt hyret til Aalborg, men kunne ikke – og var i øvrigt 

for dyr i forhold til budgettet). 

 

Udvisninger, hvem udvises, og hvilke rettigheder har de 

 

Ændring af socialrådgiver-koncept til mentalus. 

Sct. Hans har arbejdsgruppe i gang m.h.p. at levnedsbeskrivelserne bliver reduceret i omfang.      

 

                                                             ………. o ……… 

 

Ny bestyrelse bliver Klinikken. 

 

Nye møder: Odense den 8. november 2012, Klinikken 2-dages den 2. og 3. maj 2013, Odense 

den 7. november 2013. 

 

 

Således berigede – og god vind til alle:  

 

Tommy, referent. 

 

 

 

 

 

 

 

 


