
 

 

Temadag i faggruppen stofmisbrug i Odense 

tirsdag 9. oktober 2012 
 
Velkomst ved Ditte Løjborg formand for faggruppen stofmisbrug. Flot antal 
deltagere vi er 55 på temadagen. Vi fodrer DS med oplysninger fra 
praksisfeltet og er vigtige i forhold til de lovforslag, der bliver vedtaget på alle niveauer. 
 
De tre kandidater til formandsposten i DS kommer senere og præsenterer sig. John Hatting, 
Flemming Bo og Majbritt Berlau. 

 
Nina von Hielmcrone- hvad indsamler vi oplysninger til? 
Lektor i socialret på Aalborg universitet. Starter med at spørge: Hvad er problemet, vi 
brainstormer følgende: problem for alle parter. - går for tæt på brugerne. problem for 
relationen, irrelevante på tidspunktet, især et problem ved førstegangssamtale. Manglende 
koordinering mellem registre. Indsamling af unødvendige oplysninger. borgernes mulighed 
for at sige nej, kulturspørgsmål, hvem er de til gavn for, tidsspilde, indhentning af 
oplysninger man ikke skal bruges til noget, sender for mange oplysninger på anmodning - 
uden sortering. Kræver stor erfaring og dygtighed, at håndtere de forskellige indberetninger. 
Risiko for overfladiske svar, hastværk og andre forhold, går imod behandlingsidelogi.  
 
Tjener Vum et formål? Der skal være udtrykkelige saglige formål- systematisk 
sagsbehandling skal være med et formål, man må ikke bruge oplysningerne udenfor dette 
formål. Vum er ikke lovpligtig, men er gængs flere steder. Det er en arbejdsmetode, hvor 
man indsamler mange forskellige oplysninger, selvom mindre mængde data ville være 
tilstrækkelig. Bisidderfunktion vil være et gode i forhold til at sikre partshøring. 
 
Kan vi videregive de data vi indsamler i henhold til persondataloven? 
Følsomme oplysninger bl.a helbred er fortrolige oplysninger og videregivelse skal være 
relevant og også med samtykke fra borgeren.  

 
Tyngden af borgerens problemer er forskellige, men oplysningerne er de samme i forhold til 
de registre, man skal servicere.   
 
Det almindelige proportionalitetsprincip gælder, kun de nødvendige oplysninger skal 
indhentes og det er retsgrundlaget, der afgør hvilke oplysninger, der er tale om.  

 
Debatten handler om vores virkelighed eller praksis i forhold til indhentelse af oplysninger. Vi 
har en dobbeltrolle, hvor vi på den ene side, er ansvarlig i forhold til systemet og den 
lovgivning eller metode/ así/ vum eller andet, der ligger bag og samtidig skal vi have en 
positiv relation til borgeren. 
 
Hvad er vi sat i verden til? Hvad er problemet? Diskussionen gløder i forhold til, hvad der er 

relevant at afhjælpe og hvad vi i givet fald indsamler af oplysninger. Vigtigheden i at forstå, 
hvad vi indsamler skal måske også ses i lyset af sparetider, hvor man kun har bestemte 
tilbud ude i kommunerne, som man kan tilbyde, men at oplysningerne måske kan være med 
til at skabe flere tilbud, lyder et indlæg i debatten.  
 
Relationen kan lede til indsigt, afklaring og på den måde måske tiltag senere i forløbet, hvor 

borgeren er klar til at arbejde med disse problemstillinger, mener andre i debatten. 
 



 

 

En anden har den tilgang at borgerens egne bud på sine problemer skal være styrende i 
forhold til borgerens ønsker for fremtiden. - i stedet for vores bud på det rigtige liv eller hvad 
de normale måtte mene ville være godt for borgeren.  

 
Anne Breumlund - vilde problemer kræver vilde løsninger. Afbud/udeblivelse.  
 
Debat: 
Formandsdebatten er skudt i gang, Ditte ligger for med at introducere området og 
kandidaterne.  
 
Flemming ligger for med en snak om sin arbejdsmæssige fortid også indenfor 
stofmisbrugsområdet. En forening for alle socialrådgivere og med endnu flere medlemmer 
lyder hans forslag. Størrelse af kontingent afspejles i den service vi giver mener Flemming. 
Han vil sætte kontingentet lidt ned. 
 
John Hatting vil være tæt på faggrupperne og søge viden der. - alt ud fra den politiske 
virkelighed. Ok 13 sikring af realløn er vigtig. Ny løn har spillet fallit og dur ikke. 
Tilbagetrækningsreform betyder, at vi arbejder længere, derfor en bedre 
tilbagetrækningsreform. Kontingentet skal holdes nede, sættes i statusque de næste 5 år og 
måske lidt længere. 
 
Majbrit, økonomien er vigtig. Løn, arbejdsvilkår er vigtig. Kommer man i problemer skal 
fagforeningen være tæt på. Man skal kunne forvente, at ens arbejdsgiver er tæt på. 

Reallønssikring er vigtigt og arbejdsvilkår eks. salgstal er vigtige, at have fokus på og kæmpe 
for. Socialpolitik skal være baseret på praksisviden og faglighed frem for alt andet. Netværk, 
forhandling og indsigt i arbejdspladser landet over er ifølge Majbrit hendes kompetencer. 
 
Hvem er I, spørger en deltager.  
Nogle blev måske klogere på nogle, af de tre mulige emner til formandspostens kvaliteter, de 

forsøgte i hvert fald efter alle spillets regler, at give indtryk af sig selv. Tak for det!  
 
Referent Mopet. 


