
Referat af faggruppedag for socialrådgiver i retspsykiatrien 

 

 

Faggruppedagene  

Faggruppedagene blev afholdt 2. – 3. maj 2013 i København med 25 deltagere. 

 

Temaet for dagene var ”Unge i retspsykiatrien”, som blev belyst fra forskellige vinkler med 

oplæg af forskningschef Britta Kyvsgaard, Justitsministeriet, overlæge Peter Jantzen og 

socialrådgiver Camilla Asplund, ungdomsretspsykiatrisk afdeling på Psykiatrisk Center 

Glostrup, psykolog Lars Rossen fra den sikrede institution Sønderbro, samt forstander Mette 

Tellerup Larsen og viceforstander Jakob Guldager Søe fra institutionen Basen.  

Programmets nærmere indhold fremgår af nedenstående program for dagene. 

Selvom mange af deltagerne kun i mindre grad arbejder med unge i alderen 15 til ca. 20 år, 

var der interesse for oplæggene og god spørgelyst. 

 

Evalueringen for dagene viste stor tilfredshed for dagene, såvel det faglige indhold som den 

praktiske afholdelse af arrangementet. Det blev dog også bemærket fra nogle få, at tiden til 

faglig sparring og gensidig orientering om status på vores arbejdspladser var lidt for kort. 

 

Generalforsamling 

Den 2. maj blev der afholdt generalforsamling i faggruppen med dagsordenen: 

1. Valg af ordstyrer og referent 

2. Årsberetning 

3. Økonomi: Regnskab 2012 og budget 2013 

4. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før generalforsamlingen) 

 Bestyrelsen foreslår to vedtægtsændringer: § 3: ”Ordinær generalforsamling afholdes 

hvert år i november måned” ændres til ”Ordinær generalforsamling afholdes inden 

udgangen af juni måned” samt § 6: ”Endvidere vælges 2 suppleanter for 1 år ad 

gangen” ændres til ”Endvidere vælges 1-2 suppleanter for 2 år ad gangen” 

5. Valg til bestyrelsen (Tommy, Lone og Annita fra Ålborg er på valg)  

6. Eventuelt 

 

Der var livlig diskussion om bl.a. bestyrelsen rolle – skal den hovedsageligt arrangere 

faggruppedagene eller skal den være talerør for socialrådgivere i retspsykiatrien, og hvad vil 

det i givet fald kræve af en bestyrelse.  

Der er udarbejdet særskilt referat fra generalforsamlingen, som udsendes sammen med dette 

referat. 

 

Økonomi:  

De samlede udgifter til faggruppedagene beløb sig til ca. 31.000 kr., så der er ca. 10.000 kr. til 

årets øvrige arrangementer. 

 

I øvrigt 

Der blev lagt op til, at vi på efterårsmødet kunne drøfte faggruppens selvforståelse – en videre 

drøftelse fra generalforsamlingen. Der var også ønske om et oplæg om et fagligt emne, som 

ved mødet sidste år. 

Fra Middelfart er efterfølgende meldt, at efterårsmødet holdes den 14. november i 

Odense;  

 

Venlig hilsen 

Keld, Ulla og Lene 

Retspsykiatrisk Klinik 



PROGRAM  

 

TORSDAG 2. MAJ 

10.00-

10.30 

Velkomst, kaffe og gennemgang af program 

 

10.30-

12.00 

Hvordan er kriminalitetsudviklingen for psykisk syge og for unge?  

Status på brugen/effekten af ungdomssanktionen § 74a (hvis den er færdig) 

v/ forskningschef Britta Kyvsgaard, Justitsministeriet 

 

12.00-

13.00 

Frokost 

 

13.00-

14.15 

Præsentation af ungdomsretspsykiatrisk afdeling på Psykiatrisk Center 

Glostrup 

v/ overlæge Peter Jantzen og socialrådgiver Camilla Asplund 

 

14.15-

15.15 

Særlige vanskeligheder med at identificere de unge med psykiske 

problemer  

v/ cand. psych. aut. Lars Rossen, den sikrede institution Sønderbro 

 

15.15-

15.30 

Pause  

 

15.30-

17.00 

Generalforsamling 

(særskilt dagsorden er medsendt) 

 

19.00 Middag  

restaurant Bonjourvietnam  

 

 

 

FREDAG 3. MAJ 

9.00-10.00 Runde om arbejdet med unge retspsykiatriske patienter/observander  

- hvem er de, og hvad gør vi med dem?  

 

10.00-

10.30  

Pause 

 

10.30-

12.00 

Forvaltningens arbejde med unge med sanktioner (SEL og § 74a) 

v/ Mette Tellerup Larsen, forstander Basen (www.basencph.dk) 

 

12.00-

13.00 

Opsamling, sandwich og tak for denne gang 

 

 



Referat af generalforsamling, gruppen af socialrådgivere i retspsykiatrien, Kbh. 

02.05 2013: 

 

 

1. Valg af ordstyrer og referent. Ulla Agersbæk valgtes til ordstyrer, Keld Jensen til 

referent.  

 

2. Årsberetning ved Lene Lund. Vores sidste møde i gruppen var i Odense i nov. 2012. Vi 

drøftede ikke mindst, hvordan møderne bør afholdes for fremtiden. Ved 

faggruppeformandsmøde i Dansk Soc.rådgiverforening den 22.07 2012 var der ingen 

repræsentanter for vores faggruppe, da vi ikke havde fået invitationen. Det næste 

møde i dette forum afholdes den 13.05 2013. Vi er nu oppe på 32 soc.rådgivere i 

gruppen.  

 

 

3. Økonomi. Regnskab for 2012 og budget for 2013 blev fremlagt. I år har vi fået afslag 

fra aktivitetspuljen i Dansk Soc.rådgiverforening til vores arrangement. Derfor er der i 

år en øget egenbetaling.  

 

4. Indkomne forslag. Der var forslag til vedtægtsændring: § 3: ”Ordinær 

generalforsamling afholdes hvert år i november måned” ændres til: Ordinær 

generalforsamling afholdes inden udgangen af juni måned” – samt § 6: ”Endvidere 

vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen” ændres til ”Endvidere vælges 1 -2 

suppleanter for 2 år ad gangen.” Ændringsforlaget blev vedtaget – dog ikke ændringen 

af § 6. Der udspandt sig en diskussion af bestyrelsens rolle. Skal bestyrelsen - som nu 

– være en arbejdsbestyrelse, der planlægger og afvikler seminar, generalforsamling 

mv.? Eller skal bestyrelsen være talerør og udtale sig på faggruppens vegne om dette 

og hint? Der var ikke indkommet noget forslag desangående, som kunne sættes til 

afstemning, men det blev aftalt, at Morten B. fra Risskov kommer med et forslag inden 

næste generalforsamling om eventuelle nye opgaver for bestyrelsen.  

 

 

5. Valg til bestyrelsen. Socialrådgiverne fra Sankt Hans konstituerer sig efterfølgende med 

formand og kasserer mv. (Det er efterfølgende oplyst, at bestyrelsen består af: 

Formand Else Marie Kjær, Sanne Lytje Kjær, Ulla Agersbæk, Lene Lund og 

suppleanterne Jakob Nielsen og Bjarne Fersum).  

 

6. Eventuelt. Mulighed for optagelse af andre end socialrådgivere – konkret foreslås 

optagelse af en socialformidler i vores gruppe – blev drøftet. Der blev ikke vedtaget 

noget, da det ikke er muligt at vedtage noget under punktet eventuelt. Nuværende 

bestyrelse, dvs. Lene, Ulla og Keld fra Retspsykiatrisk Klinik kommer med et forslag til 

vedtægtsændring inden næste generalforsamling.  

 

 

For referatet – Keld H. Jensen, Retspsykiatrisk Klinik, Blegdamsvej, Kbh. N.  

 


