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Vanen tro, kan vi efterhånden næsten sige, indledte vi det nye bestyrelses-år 
med samling i København, hvor deltog på Psykiatrisk topmøde. Deltagelsen sammenlægges 
med 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen som afholdes i forbindelse med seminariet. 
En god måde, at få implementeret de evt. nye bestyrelsesmedlemmer såvel fagligt som socialt. 
Indtil videre har der været bred enighed i bestyrelsen om, at deltage hvert år. 
 
Igennem mange år har vi afholdt vores seminar på Hornstrup Centret i Vejle, men syntes vi 
ville prøve noget andet. Indhentede forskellige tilbud, hvor det slutteligt endte med Severin. 
Det vil fremgå af evalueringsskemaerne fra dette års seminar om tilfredsheden med stedet.   
 
Ift. til dette års seminar har vi desværre erfaret, at såvel bestyrelsens egne medlemmer som 
mange af faggruppens medlemmer har fået afslag på deres ansøgning. Afslagene har bl.a. 
været begrundet med ”travlhed i afdelingen”. Desværre tegner der sig et billede i de fleste 
regioner, dog lige med undtaget af Region Midt - nærmere betegnet Risskov, hvor alle som har 
søgt har fået det bevilliget. 
En kæmpe udfordring og problematik som vi til stadighed drøfter i bestyrelsen og med DS.   
 
Undertegnede har for anden gang deltaget på det årlige møde i Odense med andre 
faggruppeformand samt forretningsudvalget som består af formand Majbrit Berlau, 
næstformand Niels Christian Barkholt, regionsformand i Syd Anne Jørgensen, regionsformand i 
Nord Mads Bildstrup og regionsfomand i øst Rasmus Balslev. En spændende og god dag. Der 
blev på mødet bl.a. oplyst om det nye tiltag - etablering af faggruppeuddannelse. 
 
 
Som omtalt er det første gang DS afholder en faggruppeuddannelse for 
bestyrelsesmedlemmerne i de eksisterende 27 faggrupper. Uddannelsen skal styrke 
bestyrelsesmedlemmerne i, at varetage rollen som ledere af faglige netværk. Der kan deltage 
2 fra hver faggruppe. Vi repræsenterer til denne første faggruppeuddannelse med formanden 
samt menigt medlem af bestyrelsen.  Uddannelse afholdes d. 7. og 8. september på Hornstrup 
Centret i Vejle. 
I forbindelse med ovenstående har Søs Ammentofp og Mette Bertelsen fra DS aflagt besøg i 
vores bestyrelse. Dette besøg da DS vil opruste arbejdet for og med faggrupperne markant 
fremover. DS skal udfærdige en faggruppestrategi, hvorfor bestyrelserne skal hjælpe til med at 
få gode ideer og og kvalificere strategiens indhold. 
 
 
Henvendelse til bestyrelsen fra Henrik Egelund Nielsen - Socialpolitisk koordinator. 
Sundhedsstyrelsen har ønsket at finde en person, der kan indgå i en reference-gruppe i 
tilknytning til styrelsens udarbejdelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske 
lidelser. 
En meget vigtig opgave, da disse forløbsprogrammer kan fastlægge, hvilke faggrupper der 
kommer med i det fremtidige arbejde med børn og unge.   
Derudover skulle der etableres arbejdsgrupper om forløbsprogrammer for indsatsen ift. børn 
og unge med ADHD, spiseforstyrrelser, angst og depression. Henrik Egelund efterspurgte derfor, 
om vi i bestyrelsen enten selv kunne, eller pege på socialrådgivere som kunne indgå i dette 
arbejde. 
Ved hurtig indsats og meget velvillige socialrådgivere ude i det ganske land, lykkedes det at få 
etableret kontaktpersoner til dette arbejde. 
Derudover har Henrik Egelund efterlyst dokumentation og beskrivelser af konsekvenserne af 
de alvorlige nedskæringer/lave ydelser i kontanthjælpen. Dette da DS er engageret i arbejdet 
for at modvirke udvikling af fattigdom i Danmark. Der er indtil nu bygget et samarbejde op 
mellem foreløbig 17 organisationer. Hovedbestyrelsen har besluttet, at dette skal prioriteres, 
da en stærk vækst i fattigdommen vil få vidtgående konsekvenser overalt i samfundet og i høj 
grad også for socialrådgiverne i deres arbejde. 



Så ønsket var, at vi helt konkret videregiver egne beskrivelser, konkrete cases og tal. 
Dokumentationen skal bruges i offentligheden, evt. i en rapport som ”status” om de lave 
ydelsers konsekvenser. Der vil blive samarbejdet med andre organisationer. 
Efterspørgsel blev sendt videre til kolleger mv., hvor det bl.a. blev præciseret, at enhver 
beskrivelse eller case som udgangspunkt skulle anonymiseres. Flere fra faggruppen har sendt 
cases til Henrik Egelund. 
 
Har ligeledes fået henvendelse fra konsulent i DS Nicolai Paulsen (Fag og Politik), som 
indkalder til møde i Toldbodgade. Et OK-projekt mellem DS og Danske regioner med 
arbejdstitlen ”Effekten af sygehussocialrådgiveres arbejde på indlæggelsestider og 
genindlæggelser”. 
Et mindre projekt der gerne skulle give mere viden om den indsats socialrådgiverne udfører på 
sygehusene. 
Desværre kom indkaldelsen i 11. time og midt i ferieafholdelse, hvorfor det ikke var muligt for 
nogle i bestyrelsen at deltage. 
 
Kontaktet af faggruppeformand for sygehussocialrådgiverne Vibeke Blond - Region Sjælland. 
Vibeke Blond forhører om der kunne være grobund og interesse for igangsættelse af en fælles 
uddannelse (Diplom) for alle sygehusrådgivere fra såvel somatikken som psykiatrien, børn, 
unge og voksne. 
Ifølge Vibeke Blond en uddannelse som allerede er etableret i Sverige. 
Ifølge undertegnede et godt initiativ som vil blive drøftet videre på næste bestyrelsesmøde 
samt input fra seminariet. 
 
Formanden deltaget som gæst på repræsentantskabsmøde i november 2016. 
Repræsentantskabsmødet er den øverste myndighed i DS, hvor den overordnede politik og de 
overordnede retningslinjer for foreningens arbejde lægges. Mødet finder sted hvert andet år i 
lige år. 
Spændende, interessant og samtidig overvældende. Megen information og procedurer som 
man som ny ikke lige lærer og får overblik over første gang. Håber derfor, at blive inviteret til 
næste afholdelse d. 23-24 november 2018. 
 
Sluttelig takkes for fremmødet på dette års seminar og med ønske og håb om at se mange 
igen til næste års seminar. 
Også tak til bestyrelsesmedlemmerne for samarbejdet i det forgange år. 
 

 
Tutte Friis 
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