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Generalforsamling 2017
Fælles dag marts 2017 med Hjemløsefaggruppen omkring vold som udtryksform. Rigtig god
oplevelse at holde noget fælles med en anden faggruppe. Det falder også godt i tråd med DS’
organising-tankegang.
Folkemøde
Jannie deltog i en debat i SAND teltet omkring behandling. De andre i panelet var brugere.
Vigtigt at være synlig i disse ting, og ’turde’ stille op i et forum hvor hovedparten af deltagerne
og lytterne er kritikere ift. ’sådan nogen som os’. (Der var en bruger der fortalte, at de til
fastelavn slog socialrådgiveren af tønden).
Det der med at finde common grounds med brugerforeninger er noget vi i bestyrelsen er
meget optagede af. Vi vil jo langt hen ad vejen det samme, nemlig hvad der er bedst for
brugerne.
Socialrådgiverdage
Velbesøgt Reception! Derudover var det et rigtig godt tiltag i år at lave faggruppespor, hvor vi
var vært for et oplæg om anonym misbrugsbehandling. To behandlere fra Kolding holdt oplæg.
Input til møde om behandlingsgaranti
Sundhedsministeriet inviterede i august 2017 til møde omkring behandlingsgarantien. Mange
andre interessenter også foruden os. Diskussionen gik bl.a. på dilemmaerne omkring en korte
behandlingsgaranti (svært i de kommuner hvor der er dårlig lægedækning). Mødet affødte
også en god diskussion af sammenhæng mellem den socialfaglige og den sundhedsfaglige
indsats, og at der måske er behov for at tale vores område mere op. Mange steder oplever at
der bliver opjusteret på det SUF på bekostning af det SOF.
Fik gode input fra nogen af jer via mailinglisten. Det var rigtig fedt med de bidrag der kom,
trods kort deadline.
DS’ investeringsprojekt
Vi har fået en repræsentant med i ressourcegruppen i DS omkring udarbejdelse af et
investeringsprojekt på voksenområdet, som skal munde ud i et skriv til Christiansborg. Karina
Vendrup Andersen som tidligere var i bestyrelsen, er blevet udpeget af faggruppebestyrelsen.
KABS
Igen i år prioriterede vi at deltage i KABS konferencen. Det er en oplagt mulighed for at høre
det sidste nye, samt networke med organisationer og fagfæller.
Diplomuddannelse
Faggruppen har deltaget i et dialogmøde på UC Lillebælt vedr. den social diplomuddannelse.
Hvad er tendenserne på stofområdet og er der noget vi kunne efterlyse ved
diplomuddannelsen.
SUM
Efter deltagelse i NY 2016 bliver vi nu indkaldt til møder i Sundhedsministeriet når de afholdes
i forbindelse med forstående møder i CND i Wien (Commission on Narcotic Drugs. Kommission
under UNODC) Det er her vi forsøger sammen med andre organisationer at præge vores
minister i en mere sundhedsfokuseret narkotikapolitik fremfor det strafferetlige.

Der blev under UNGASS 2016 vedtaget en ny resolution som alle medlemslandene er forpligtet
til at følge og CND er til for at holde øje med at dette sker, samt være opdateret med nye
tendenser. Som det nye er der i denne resolution skrevet menneskerettigheder ind, så vi
bevæger os i den rigtige retning. Der kan læses mere om CND og UNODC her:
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/index.html?ref=menutop
Hvad ellers?
Narkotikapolitik er i det hele taget noget vi i bestyrelsen har været meget optaget af, og
forsøger at finde vores ben i. Fordi hvad betyder det for behandlingstilgang hvis man f.eks.
afkriminaliserede stoffer eller helt legaliserede dem? Og ville det overhovedet betyde noget for
behandlingstilgang?
Også behandlingstilgang er noget vi diskuterer rigtig meget, og også gerne vil diskutere mere
indgående med alle faggruppemedlemmerne. Der er meget stor forskel fra kommune til
kommune. F.eks. Er man stoffri når man får medicin? Kan man gå i gruppe med en
hashbruger når man selv er på substitution? Osv.
Så dialog med medlemmerne vil vi gerne have mere fokus på, hvilket også passer godt med
organising tankegangen som er DS’ fokus i tiden. Vi har overvejelser ift. mere samarbejde
med regionerne, klubberne mm. Så det håber vi at vi får mere tid og rum til i fremtiden.

