
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra Faggruppen af Sygehussocialrådgivere 
 
Bestyrelsesmøde d. 15. januar 2018 kl. 10.00 til 16.00 
 
Afholdes: Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17F, bygning 4, 5000 
Odense.  
Tilstede: Elin Ramsbøl, Jannie Friis, Kirsten Møller Malene Mørch-
Lund Merete Daugaard Gabay, Sigrun Frank, Vibeke Blond  
 
 

1) Ankomst og morgenkaffe m. brød - OK 
2) Kl. 10.00 til 11.30 ”Videreuddannelse for socialrådgivere ansat i 

sundhedsvæsenet” med deltagelse af Bente Falk Henriksen fra 
UCL 
 
Generel drøftelse af ønsker til indhold af uddannelse. Ved tidligere 
bestyrelsesmøde er der drøftet følgende emner: 

• Specifikke § 
Sundhedsloven/Barselsloven/Serviceloven/Beskæftigelsesl
oven/Sygedagpenge.  

• Sociologi  
• Psykologi  
• Patienterstatning   
• Arbejdskrise, sorg og krise  
• Socialmedicin  
• Sygdomsforståelse  
• Etik  
• Sundhedsbegrebet, (borgerens syn på sig selv som 

patient)  
• Generelle lægelige begreber  
• Neonatologi  
• Kontakt/relationer, kommunikation, konflikthåndtering 
• Tværprofessionel / tværsektoriel samarbejde 

 
Der har været etableret kontakt til socialrådgivere i hhv voksenpsyk og 
børnepsyk, og børnepsyk har tilkendegivet interesse i et samarbejde 
omkring uddannelse. 
Bente orientere om de muligheder hun tænker der kan imødekomme de 
ønsker der er til en sådan uddannelse. Herunder henviser hun at der tages 
udgangspunkt i allerede eksisterende diplom uddannelser, herunder bygget 
op som dels teorimodel og metodemodel (gummimodel) 
Det aftales at der ved kommende Landsseminar forsøger om der kan finder 
repræsentanter uden for bestyrelse til en arbejdsgruppe som kan arbejde 
videre sammen med Bente omkring hvordan en kommende uddannelse 
kan strikkes sammen. 
 

3) Godkendelse af referat - Godkendt 
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4) Endelig bestyrelsesgodkendelse af forslag til generalforsamlingen 
1.3.18 vedr. faggruppens vision og mission. Jf. udsendt fra Elin og 
Merete. – Der er enkelte kommentarer til det rundsendte 
materiale som sendes til Merete som revidere inden 
generalforsamling.   

5) Landsseminar 1.- 2. marts 2018. 
Program, se bilag, evt. plan b for oplæg d. 1.3. formiddag. 
Se tjekliste – har vi husket det hele 
Obs. evt. input til næste års Landsseminar – hvordan? 
Generalforsamling: se bilag vedr. formandens beretning v. Vibeke 
Husk ”erkendtlighed” til oplægsholderne – skal vi købe det 
sammen og noget andet end vin? -  Elin oplyser at der aktuelt er 
32 tilmeldte til Landseminar. Vibeke oplyser at der er to 
socialformidlere som har ønskes deltagelse. Det drøftes ved 
mødet i dag, at deres deltagelse imødekommes, men at de skal 
betale fuldt beløb, da de ikke får tilskud fra fagforeningen. Det 
aftales endvidere at emner tages på som punkt ved næste møde. 
 
Der er kommet en forespørgsel fra Lisbeth Langkilde, som 
efterspørger hvorfor man ikke har overvejet en socialrådgiver som 
oplægsholdet ift Paliation, herunder der rolle i det forløb. Det 
aftales at såfremt rep. Fra Norge og Sverige ikke kan deltage kan 
socialrådgiver evt få den tid som er afsat der. Kirsten følger op. 
 
Tjekliste gennemgås. 
  

6) Opf. på evt. artikel om konsekvenserne af kommunernes 
politik/økonomiske prioriteringer v. Vibeke  

7) Status økonomi v. Kirsten  - Kirsten orientere om at der fra 2017 
er et overskud på 39000. Ift 2018 har vi fået de midler vi har 
ansøgt. 

8) Evt. nyt fra Nicolai – Nicolai orientere om overvejelser omkring at 
ændre begreb ift at kalde vores faggruppe 
Sundhedssocialrådgivere. Det er noget som DS så småt er 
begyndt at bruge som begreb og håber at bestyrelsen vil være 
med til at udbrede dette. Endvidere orienterer Nicolai omkring 
arbejdet med Faglige selvskaber, arbejdsgrupper og forebyggelse. 

9) Runden rundt og faglig sparring 
10)  Forslag til næste mødedato og indhold – Næste møde afholdes d. 

9. april her i Odense. 
11)  Evt.    

 
 
Referent Malene Mørch-Lund 
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