
Referat fra Bestyrelsesmøde i faggruppen Sygehussocialrådgivere 
Afholdt 6.november 2017 

 

Ad1) Alle mødt, Nicolaj til stede fra kl. 14:00 

Ad2) Referatet godkendt 

Ad 3) Der er taget billeder til vores hjemmeside hos DS 

Ad 4) De oplægsholdere som er blevet spurgt, koster mange penge (i omegnen af 25.000 kr.). 
Elin fortæller, at der afholdes ”Fagligt Udsyn” i marts måned. Det er Nordjyllands svar på 
minisocialrådgiverdage, og der er således flere faglige tilbud, som er i indbyrdes konkurrence 
om deltagere.  

De ekstra midler vi har til rådighed kan vi evt. bruge til at krydre landsmødet med. Sigrun 
undersøger hvad det vil koste, og om der kan betales i indeværende år, hvilket er en 
forudsætning. 

Hvornår er faggruppen startet? Er der et jubilæum i sigte? 

Ad 5) Metropol er klar til at påtage sig opgaven at effektmåle vores indsats. Der kan tages 
udgangspunkt i eksisterende undersøgelser. 

Ad 6) DS’ journalist Janne vil på baggrund af stikord fra os, lave et udkast til en artikel til 
dagbladene. Vi drøftede strategi ift. kommunal- og regionsvalg. Skal vi lave et debatindlæg 
som kan følges op med en artikel. Skal der satses på en opfølgning? 

Vi sender alle stikord til Vibeke som formidler til Janne. Deadline 25.11.2017. 

Ad 7) Tutte Friis fra området børnepsykiatri har meldt positivt tilbage vedr. videreuddannelse 
for os i sundhedsvæsenet. 

Der er efter vores best.møde lavet en konkret aftale med Bente Falck Nielsen UCL, 
Universitetcenter Lillebælt. Hun deltager ved næste bestyrelsesmøde i Odense. 

8) Et lille udvalg bestående fa Elin, Merete og evt. Kirsten arbejder videre med formulering af 
vores vision og mission, som skal præsenteres på generalforsamlingen. Deadline er 15.1.2018. 

9) Nicolaj oplyser at dialogen om indhold og vilkår for at danne et fagligt selskab er i gang. 
Han vil komme med et oplæg til generalforsamlingen, hvor medlemmerne får mulighed for at 
tilkendegive, om der er flertal for at arbejde videre med det.   

10) Status på program for Landssemiar 2018. 

Oplægsholdere fra det palliative område er booket og på plads. Villy Søvndal og (en) 
hopitalsdirekør fra OUH har konfirmeret deres deltagelse m. oplæg og diskussion. Mangler 
endeligt tilsagn fra Sundhedsstyrelsen, Niels Christian Barkholdt tager kontakten. 

 

Deltagerbetalingen for medlemmer af faggruppen fastsættes til 1200 kr.  



Vi inviterer vores norske og svenske kolleger, hvoraf vi afholder udgiften til én deltager fra 
hvert land. Det er de fra bestyrelsen, som har deltaget i henholdsvis Norge (Kirsten og Sigrun) 
og Sverige (Jannie og Merete) som inviterer 

Ikke-medlemmer og kolleger fra Norge og Sverige (ud over ovennævnte best.medlemmer), 
tilbydes at komme på ventelisten, og en plads for 2400 kr., såfremt der efter tilmeldingsfristen 
er ledige pladser. 

Der er tilmeldingsfrist den 11.1.2018. 

Valg til bestyrelsen: 

Kirsten er på valg, genopstiller 

Jannie er på valg, genopstiller 

Elin er på valg, genopstiller ikke 

Vibeke på valg i 2019 

Malene på valg i 2019 

Sigrun er på vag i 2019 

Merete er på valg i 2019 

11) Økonomien er god, enkelte tilpasninger af budgettet.  

12) Elise blev præsenteret som voes nye faggruppekonsulent, vikar for Søs. 

Nicolaj og Niels Christian har været inviteret i Sundhedsstyrelsen, til drøftelse af et politisk 
udspil om et uddannelsesløft, en bredere uddannelse.  Der tilfredshed med vores indsats. 

 Spørgsmålet om ideen med en formel autorisation er forelagt Hovedbestyrelsen. Svaret er 
ikke entydigt; Er ”værd at bruge kræfter på”, eller er det vejen mod en individualisering af 
faget? 

13) Uden for referat. 

14) Næste møde er den 15.1.2018 

Mødestedet Fabrikken 

Lumbyvej 17 F bygning 4 

5000 Odense 

Mødelokale 14 

15) Ideer til fremtidige oplægsholdere: konsulenter i pt.foreninger 

Ombudsmandsinstitutionen 

Ankestyrelsen 



Kristen Schuktz Jørgensen 

Specialestuderende på RUC/Ålborg UC 

 

Referent Merete 

27.11.2017 

     


