
Formandens beretning v. Generalforsamlingen 2018  

Faggruppen Retspsykiatri. 

 

 

Så sidder vi her igen   

I 2017 startede min beretning med at opsummerer betydningen af vores vedtægtsændringer i 
2015 og den betydning det fik ifh til at vi har kollegaer der sidder i en gråzone og dermed ikke 
kan/må deltage hverken fag gr. eller i det her seminaret.  

Det kommer den også til i år. Der sidder desværre stadig kolleager i den ”kattepine” og som 
rigtig gerne vil være en del af vores netværk. Jeg må erkende at det har været svært at skulle 
kontakt folk direkte og orienterer dem om at de ikke må deltage. – Det er faktisk sådan at hvis 
der kommer en henvendelse/ ønske om at deltage i vores seminar, kan bestyrelsen beslutte at 
det er muligt – det har vi ikke været helt opmærksomme på og har derfor afvist nogle stykker. 
Det er ikke fordi der er mange der tilmelder sig, i år har vi afvist 2. Vi vil fremover være mere 
OBS. på dette. Man kan altså stadig ikke være en del af faggruppen, men blot deltage i 
seminar / temadage.  

-Vi aftalte desuden sidste år at bestyrelsen skulle drøfte om vedtægterne skulle ændres 
tilbage, så der var adgang for alle. Det har vi gjort og vi er foreløbig blevet enige om at vi vil 
fast holde vores faggruppe, som det netværk, det oprindelig var tænkt som, men med fokus 
på ovenstående mulighed. Og ikke mindst at vi SKAL bruge tid på den faglige sparring i løbet 
af 2 dags seminar. Vi kan IKKE forsvare vedtægterne, uden det.  

Det betyder at der ved næste seminar skal sættes omkring 2½ time af i programmet til dette, 
altså at de 2 dage ikke udelukkende kan bruges til oplæg. (jeg vil uddybe dette senere) 

-Når det så er sagt, så har bestyrelsen det meste af året været noget svækket, idet måde 
Mette og Jimmi begge har fået andet job uden for ret retspsykiatriske område og dermed 
måtte træde ud af fag gr. og dermed bestyrelsen. Stine og Nanna har jo derfor, som 
suppleanter, fungerede som bestyrelse medlemmer. Det har endvidere betydede at vi faktisk 
kun har holdt 2 reelle bestyrelsesmøder og derud over klarede div via mail. Det har fungerede, 
men vi håber selvfølgelig a vi får valgt 2 nye medlemmer senere i dag.   

-Ellers startede året med at Jimmi og jeg (dvs. Jimmi blev syg og måtte melde afbud) deltog i 
DS nye faggruppeuddannelse, der blev afholdt i sep. på Hornstrup Centeret i Vejle. Formålet 
med uddannelsen var at styrke bestyrelsesmedlemmer i at varetage rollen som ”leder” af et 
fagligt netværk. Programmet handlede i hovedoverskrifter om: 1. at opbygge stærke faglige 
fællesskaber, 2. at søge indflydelse på den socialfaglige og socialpolitiske udvikling 3. 
faciliteter meningsfulde handlinger og aktivitet for faggruppemedlemmer.  

Vi lærte bl.a. om hvordan DS ser os som eksperter inden for netop vores felt og derfor meget 
gerne vil samarbejde med div. faggrupper. Vi lærte om faggruppen som politisk aktør og 
dermed samarbejdet med DS om større politisk indflydelse. Og sidst men ikke mindst effektiv 
kommunikation bl.a. udtagelser til pressen. 



Uddannelsen var en succes og bliver derfor afholdt igen 27-28 sep. 2018 igen i Vejle. Jeg 
håber at bestyrelsen kan sende 2 medlemmer afsted. 

-Jeg deltog ydermere i den fælles Fag. Gr dag i Odense, der havde et lignede indhold De første 
skridt blev bl.a. taget til samarbejde faggrupperne i mellem og vi er nu gået sammen i en 
sundheds gruppe sammen med psykiatri gr., B&U psky, sygehus gr og alkohol gr. Andre ”spor” 
er også under opsejling f.eks. en ”udsatte gr. (misbrug, hjemløse mf.) 

Den fælles fag gr. dag bliver også afholdt igen d. 16. maj og jeg er tilmeldt.  

(ved begge arr. Har vi mulighed for at sende 2 bestyr medlemmer afsted) 

-I november 2017 havde vi en workshop ved Socialrådgiverdage i Nyborg. Tommy og jeg 
lavede sammen med Kompetence Centeret (Liv og Jette) oplæg om retspsykiatri og 
socialrådgiverens opgaver i vores felt. Oplæggene udsprang bl.a. af resultaterne fra de 
spørgeskemaer vi alle udfyldte sidste år, 4 cases og en kort konklusion fra kompetence 
centerets kompendie ” Drømme og Håb” og 2 posteres med beskrivelser af dilemmaer/ 
udfordringer som vores patienter har ifh til forvaltningen. Der var fin tilmelding til 
workshoppen, hvor der var lagt op til at forventnings afstemme med bl.a. jobcentrene. Tommy 
fik faktisk allerede på dagen skabt kontakt til jobcenteret i Ålborg og på Sct. Hans har vi taget 
initiativ til at op starte netværksmøder med jobcenteret i Roskilde. 

Det var 2 virkelig gode dage og vi var fuldt af ny faglig viden og stor gejst til at fortsætte 
vores gode arbejde da vi kom hjem. Det kan kun anbefales at deltage i 2019 og hvis i sidder 
med gode ideer eller selv har lyst til at lave en workshop, så støtter fag gr gerne op igen. Det 
var i øvrigt et fanstatisk sted at netværke. 

-Vi har ikke svaret på hørringer det sidste år, men til gengæld har vi fået mulighed for at pege 
på et medlem der bliver beskikket som sagkyndige ekspert vidne v. Østre og Vestre Landsret. 
Det er jeg meget stolt af og faktisk er det lykkedes og vi har peget på Bente Therkelsen, der 
heldigvis har takket ja. 

Det er mit ønske at vores fag gr. bliver ved med at være synlige og ”mænge” os med de store 
grupper. Vi gør et stort og vigtigt stykke arbejde hver dag, alle sammen og vi skal holde fast i 
vores værd for de psykiske syge kriminelle!!  

Under OK konflikten havde DS 2 slogan ” Vi er mere værd” og ” Ikke alle helte, bære kapper” 
– det syntes jeg siger rigtig meget om netop vores arbejde og jeg syntes det beskriver os 
meget præcist. 

Så kom med jeres gode ideer så vi kan fortsætte det gode arbejde!!! 

 


