
 
 
Formandsberetningen 2017: 
Ved Stofmisbrugsfaggruppens generalforsamling 23.marts 2017 i Odense 
 
 
Generalforsamling 
Vi afholdte generalforsamling i marts 2016 på en lidt alternativ måde. Vi havde lånt en 
biografsal i Palads i København hvor vi viste Mona Lisa Story filmen og havde efterfølgende 
fået instruktør Jessica Nettlebladt til at komme og stille op til nogle spørgsmål mm. Det var et 
rigtig hyggeligt arrangement og vi afholdte efterfølgende generalforsamling i biografen. Vi blev 
velsignet med to nye medlemmer i bestyrelsen, Jette og Guri, men Guri er ”desværre” gået 
hen og blevet leder i det forgangne år, så hun er hoppet ud af bestyrelsen igen. Vi 
omkonstituerede os efter sidste generalforsamling og Jannie overtog formandsposten efter 
Morten. 
 
Siden dengang har bestyrelsen både lavet nogle af de sædvanlige ting såsom høringssvar og 
deltagelse i diverse relevante konferencer. Men vi har den grad også trådt nye græsgange. 
 
Ungass 
Vi var to fra bestyrelsen afsted til UNGASS i NY i april 2016 (Karina og Jannie). 
Narkotikatopmødet mange lande og civilsamfundsorganisationer havde set frem til og 
forberedt sig på. Det var tre dage spækket med møder i generalforsamlingen, spændende 
faglige sideevents og en masse networking. Vi blev tilmed også inviteret til kaffemøde med 
daværende sundheds- og ældreminister Sofie Løhde og den danske delegation. Det var en 
meget interessant og intens oplevelse, hvor vi i den grad fik hevet vores daglige arbejde ”på 
gulvet” op i den helt store helikopter. Og vi fik også et indblik i hvor trægt storpolitik på det 
niveau er. Resultatet af topmødet blev ikke som de fleste havde forventet, men man må 
alligevel få de positive briller på. Vi er meget stille og roligt ved at vende skuden over mod en 
mere sundhedstilgang og væk forbudstilgangen. Skadesreduktion fremfor straf. Men der er 
lang vej endnu. 
Resultatet for os i faggruppen blev også, at vi fik gjort os bemærket overfor 
sundhedsministeriet så de også nu er begyndt at tænke DS ind når der skal afgives 
høringssvar på nye tiltag. Som f.eks. den nye lægelige vejledning til substitutionsbehandling. 
Der er lagt nogle klare forbedringer ind, f.eks. hele afsnittet om brugerinddragelse.  
Vedr. Sundhedsministeriet så fortsætter vi stilen med at deltage i de forberedende møder 
forud for CND (Commission on Narcotic Drugs – FNs kontrolorgan ift. narkotikapolitik) møder 
og i tilfælde af et nyt UNGASS. 
 
Hjemme i bestyrelsen har vi i den forbindelse også brugt meget tid det seneste år på at 
diskutere narkotikapolitik, legalisering, afkriminalisering osv. Der er ingen tvivl om, at det er et 
dilemmafyldt emne og selv i bestyrelsen er der delte meninger. Dog har vi alle efterhånden 
fået øjnene op for at der i hvertfald ikke er noget der tyder på, at den politik vi fører nu globalt 
set, hvor fokus stadig er på at få udbuddet af stoffer væk, ikke har den ønskede effekt. Så 
noget andet bør man gøre, men intet er ligetil. 
 
Høringssvar  
Af høringssvar så er det som nævnt den lægelige vejledning og derudover nyt omkring 
tvangsbehandling af gravide som har fyldt mest. De burde være at finde på hjemmesiden 
under vores faggruppe. 
Det er en anden ting vi har talt meget om i bestyrelsen det forgangne år, nemlig hvordan vi 
gør disse ting mere levende for medlemmer. Vi ønsker ikke at praktisere mailspam, men det 
kunne jo godt være, at der sad nogle derude, der gerne ville inddrages når vi skulle afgive 
høringssvar eller andet. 
 



Organizing  
Det bringer mig til det næste som er DS’ værdi og strategi omkring organizing, som handler 
om medlemsinvolvering. Bl.a. i forbindelse med høringssvar ift. de gravide, der har vi brugt et 
medlem i faggruppen rigtig meget, da hun netop sidder med dette område. Dette har været 
givtigt for bestyrelsen, da der er områder hvor ingen af bestyrelsens medlemmer er eksperter. 
Så man kan godt bidrage med sin viden i relevante emner uden at behøve at gå ind i 
bestyrelsesarbejdet. 
I tråd med organizing tankegangen har vi også forsøgt os med at lave fælles arrangementer i 
løbet af året. Det er ikke blevet så meget som vi har villet, men vi fik arrangeret et 
fyraftensarrangement sammen med Region Syd, hvor vi viste Mona Lisa Story filmen og havde 
efterfølgende en debat som vi stod for. Det var en rigtig god aften og spændende at diskutere 
på tværs af områder. Derudover er denne temadag også et resultat af vores outreach til andre 
faggrupper og vi er glade for at Hjemløse bed på invitationen. Vi vil gerne mere af dette, og 
har mange ideer. 
 
Medier  
På den lidt mindre bane, har Jannie været i den lokale sprøjte i Kolding et par gange og 
derudover også P4 og tvSyd hvor emnet har været heroinbehandling og ønsket om at bringe 
dette til Kolding. Jannie har udtalt sig som Stofmisbrugsfaggruppe og holdt sig generelt til 
emnet heroinbehandling. 
 
På vegne af bestyrelsen 
Jannie Bertz 
Formand 


