
 
Bestyrelsesmøde  

Dansk socialrådgiverforening 
Faggruppen for Stofmisbrug 

Dato 22.august 2017 
Til stede Carsten, Karina, Cathrine, Jette, Jannie 
Afbud Morten og Lea 
Sted Lumbyvej 17, Odense, ”Fabrikken” 
 

Dagsordenspunkt Referat Ansvarlig 
Runde 
 

Vi plejer at starte med en runde, hvor vi 
hver især fortæller lidt om hvad der rør sig 
derud på de steder hvor vi er i vores 
daglige virke. Denne gang sprang vi dog 
over denne del. 
 

 

Tilbagemelding fra møde i 
SUM den 21.8.17 vedr. 
behandlingsgaranti 

Jette giver referat af mødet. Niels Christian 
Barkholt og hende deltog i mødet, sammen 
med andre fra praksisfeltet. Pointerne fra 
praksis var problematikken omkring at 
kortere behandlingsgaranti vil kunne 
forringe indsatsen for andre borgere i de 
områder hvor der er dårlig lægedækning. 
Snak om at lave et skriv om vores 
(socialrådgivernes) rolle i 
stofmisbrugsbehandlingen. Vi diskuterer 
snitfladerne mlm det sundhedsfaglige og 
det socialfaglige. Vi vil spørge nogle af dem 
der har svaret på vores anmodning på mail 
om de vil hjælpe med at skrive det. Det 
handler om, at vi er på forkant med at være 
præcis på hvad vi kan og hvor vi er vigtige i 
indsatsen.  
Beslutning: Vi vil i første omgang lave et 
skriv til vores hjemmeside om 
socialrådgiverens rolle i 
stofmisbrugsbehandlingen. Vi skriver det og 
sender ud til hinanden som et kædebrev. 

 Jannie starter “kædebrevet”. 
Rækkefølgen er Jannie, Carsten, 
Cathrine, Jette, Lea, Morten og til 
slut Karina som er redaktør og som 
får rettet til og får sat det ind der 
mangler. Vi vil bestræbe os på en 
måned fra nu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jannie 

Faggruppeuddannelse den 7.-
8.9.17 
 

Carsten vil kigge på om han kan deltage på 
faggruppeuddannelse og så melde tilbage til 
Toldbodgade.  Vi vil gerne være 
repræsenteret blandt de andre faggrupper 
også med det formål at knytte nogle bånd 
til fremtidige fælles arrangementer. 
 

Carsten 



Socialrådgiverdage 
- Reception 
- Oplæg 
- Hvem deltager? 

- Vi vil så vidt muligt prioritere at komme 
med. Folk er selv ansvarlige for at finde 
ud af om de kan deltage. Tilmelding 
åbner den 4.9.17. 

- Reception: Karina og Morten er 
ansvarlige. 

- Oplæg: to fra Kolding kommer og holder 
oplæg om anonym misbrugsbehandling. 

 

 
Alle 
 
 
 
Karina/Morten 
 
 
Jannie 

Emne 
 

Heroinbehandling. 
Vi skal have lavet et skriv om 
heroinbehandling til fagbladet. Vi har et 
ansvar i at oplyse vores behandlerkollegere 
derude.  
 

Jannie og 
Jette 

Vores navn 
 

Kan vi overveje om vi skal hedde noget 
andet end ‘misbrug’.  
Beslutning: vi vil fremover hedde 
FAGGRUPPEN STOFBEHANDLERE.  
Undersøge med Mette Bertelsen om vi må 
skifte navn udenom generalforsamling. 
 

 
 
 
 
Jannie 

Ideer til fremtidig 
temadag/GF 2018 
 

Skelettet kunne være:  
1. Oplæg fra Jens Arentzen  
2. Tema i de forskellige faggrupper  
3. GF  

 
Vi vil tage teten ift at få flere faggrupper 
med. Hvis Carsten tager på 
faggruppeuddannelse så vil han få andre 
med. Vi arbejder med flg datoer: 27.,28.2 
eller 6.,7.3.18.  
Carsten vil kontakte Jens og anmode om 
pris mm. 
 

Carsten 
 
 
 
 
 

Fremtidige møder Der er en overrepræsentation af Kbh’ere i 
bestyrelsen, vi vil derfor bestræbe os på at 
afholde fremtidige møder på den anden side 
af Storebælt. 
 

alle 

Evt. 
Artikelserie i Politiken i 
juni/juli. 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra GF på hjemmeside 
 
 

 
Baggrund: Vi havde en oplevelse af at vi 
ikke kunne genkende os selv i en udtalelse 
Majbritt kom med omkring behandling. 
Vi snakker om problematikken i at blive 
ringet op af en af DS’ journalister og på 5 
min skal redegøre for et eller andet emne. 
Vi aftaler at prøve at lave hurtige tlf. møder 
når vi skal tage stilling til noget. 
 
 
Vi skal have referatet fra GF 2017 på 
hjemmesiden, samt invitation til 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carsten og 
Jannie 



 arrangementet. Pt. pga. den nye 
hjemmeside er der helt tomt på vores side. 

 
Næste møde 9.januar 2018 i Kbh. Toldbodgade Jannie 

booker 
 
 
Efter afholdt bestyrelsesmøde: 
 
Morten Pedersen har valgt at træde ud af bestyrelsen grundet andet arbejde. Lea Fadaker 
tiltræder derfor i hans plads. 


