
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde i Fagligt Selskab for Sund-
hedssocialrådgivere 
 
D. 28. maj 2018 
 
Tilstede: Sigrun Frank, Vibeke Blond, Kirsten Møller, Jannie Friis, 
Merete Gabay, Malene Mørch-Lund. 
 
Louise Friis og Nicolai deltog i mødet fra punkt nr. 7. 
 
 
Referat: 

1) Ankomst og morgenkaffe m. brød 
2) Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 
3) Landsseminar 2019: 

Det er besluttet at Landsseminar 2019 afholdes på Sinatur 
i Nyborg. Aktuelt er der for booket 40 værelser. 
Merete har været i dialog med stedet, og orientere om at 
deadline for større ændringer er d. 13/2 2019, mindre æn-
dringer kan ske op til 48 timer før seminarets start (25/3 
2019).  
Vibeke har udarbejdet foreløbig program som er rundsendt 
forinden dagens møde. 

 
Temaer – Forslag til program vedhæftet som bilag. Torsdagens 
programpunkt kl. 12.45 skal nok have en anden lyd? 
Oplægsholdere Tanja Wejergang og Louise Winter. 
 
På mødet drøftes Tanja og Louise som oplægsholdere ift de 
efteruddannelser som de hver især er i gang med.  
Det besluttes at vi afventer oplæg omkring deres uddan-
nelser til Landsseminar 2020. 
I stedet aftales det, at der i indbydelsen skal fremgå, at 
deltagere kan melde ind med nyt omkring uddannelse, pro-
jekter eller forskning inden for området, som socialrådgi-
vere på sygehusene har tilknytning til.  
Ovenstående skal ind som punkt fredag. 
 
I forlængelse af ovenstående vil en orientere fra Nicolai 
omkring kompetancefonden og midlerne heraf være rele-
vant. 
Ligeledes en opfølgning på hvor langt arbejdsgruppen er, 
ift efter- og videre uddannelse ved Louise/Liat eller Bente. 
Louise forhører ift Bentes deltagelse. 
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Temaet ”Børn som pårørende drøftes, herunder hvilke til-
tag skal/kan vi tænke ind i vores daglige kontakt med de 
pårørende børn” 
Det besluttes at Kirsten tager kontakt til psykolog kollega 
Birgit Vestergaard som mulig oplægsholder. (efter mødet 
er der kommet tilbagemelding fra Kirsten om, at Birgit ikke 
har mulighed) 
Alternativt har Sigrun en kontakt i sit bagland. 
Endvidere er der lavet et projekt på Riget omhandlende 
dette emne ved en Gitte Frydendahl (pædagogisk konsu-
lent). Jannie sender projekt materiale til Merete ift evt 
kontakt. 

  
Endvidere drøftes mulig pressedækning til Landsseminar 
19. Det aftales at Vibeke kontakter Nicolai for mulig hjælp 
fra journalist fra DS. 
 
Ift de nordiske lande sender Sigrun besked med dato og fo-
reløbig program. 
 

4) Er der andre måder hvorpå vi kan arbejde / fremme vores vision? 
 

Emnet drøftes. Det besluttes at Vibeke skriver mail til Villy 
Søvndahl som opfølgning fra Landsseminar 2018. 
 

5) Hvem vil til Norge d. 27. og 28. september 2018, blev det Louise 
og Malene eller Kirsten og Sigrun eller? 
 
Malene og Louise har ikke mulighed for at deltage i Norge. 
I stedet vil Sigrun gerne afsted, og muligvis Vibeke. (efter 
mødet orientering fra Vibeke om, at hun ikke har mulighed 
i år) 
 

6) Status økonomi v. Kirsten 
 
Kirsten orientere om at økonomien for resten af året ser 
meget fornuftigt ud.  
Der mangler et par enkelte udgifter fra mødet i april ift 
kørsel. Dette tjekeks der op på.  
 

7) Nicolai / DS undersøge og måske formidle en artikel om sund-
hedssocialrådgivere i almen lægepraksis: Nørre Lyndelse og i Ve-
jen  
 
Fra bestyrelsen efterspørges viden og erfaring ift overens-
komst på ovenstående område. Aktuelt har Nicolai/ DS kun 
erfaring fra oplæg hvor socialrådgivere i lægepraksis er 
blevet omtalt. 
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Ift opsporing af evt medlemmer, foreslår Nicolai at efter-
spørger medlemmer via en Nyhedsmail fra DS, så vi kan 
komme i dialog med evt som vi ikke har kendskab til. 
 

8) Nicolai: kontakte Danske regioner vedr. oplægsholder til Lands-
seminar 2019?  
 
Nicolai orientere om, at han har været i dialog med Danske 
Regioner og meldingen retur er, at der ønskes en mere 
specifik beskrivelse af behovet, for at rette person kan del-
tage.  
Hovedtemaet er, hvor er vi som socialrådgivere ift det bor-
gernære og sammenhængende sundhedsvæsen. 
Nicolai arbejder videre med kontakt, vi aftaler senest tilba-
gemelding 1/9 18, hvorefter programmet kan komme ud.   
 

9) DS Region Øst generalforsamling d. 5.10.18 – faggrupperecepti-
on. Skal vi deltage og hvad og hvem? 
 
Punktet drøftes og det besluttes at Merete, Vibeke og evt 
Jannie deltager. Vores vision kopieres og tages med denne 
dag. 
 

10) Nyt fra DS / Nicolai, bl.a.: 
- arbejdet med vores godkendelse af nye vedtægter i HB 
- hvor langt er det videre arbejde med dannelse af et ”Fagligt 

Selskab”  
 
Nicolai orienterer om, at HB har godkendt vedtægterne. 
Endvidere er orientering omkring, at vi nu er et Fagligt sel-
skab kommet ud i en pressemeddelelse i seneste fagblad. 
Ift rettelse på hjemmeside afdækker Nicolai dette.  
Nicolai undersøger ligeledes referater fra alle møder af-
holdt siden januar 2018, da referater fra disse heller ikke 
er kommet på hjemmesiden. Disse er tidligere sendt videre 
til DS, men det er erfaret, at de ikke er blevet lagt ind. 
Vi føler op på dette ved vores møde i efteråret. 
 
Nicolai forespørger endvidere til målgruppen alkohol, mis-
brug og psykiatri, herunder om denne målgruppen også 
fylder i somatikken? 
Tilbagemelding fra bestyrelsen er, at disse ligeledes fylder 
i somatikken, særligt på voksenområdet, men også i et 
mindre omfang på Børn og Ungeafdelingerne. 
 
Jfr. Ny overenskomst drøftes midler til kompetancefonden 
og midler afsat til fokus på socialrådgiverenes kompetan-
cer ift indlæggelsestider og genindlæggelser. 
Nicolai orientere om de foreløbige overvejelser, herunder 
den dialog/samarbejde DS har med Danske Regioner. Ak-
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tuelt overvejes det, at tage udgangspunkt i et tidligere pro-
jekt i samarbejde med Metropol. 
Det aftales i bestyrelsen, at ovenstående tages med som et 
fast punkt på vores møde ift opsummering/status af  pro-
jektet. 
 
Endvidere orienterer Nicolai om, at næsteformand Niels 
Christian stopper i DS, idet han opstiller til Folketinget. Ak-
tuelt kommer der ny ledelse i DS pr. 1/11 2018. Indtil da 
vil det være Rasmus Balslev, der har fået sundhedsudval-
get under sig. 
 
Sigrun og Nicolai orienterer om årsmøde, herunder at der 
kommer et møde særligt til kasserer til efteråret. Endvidere 
blev emnet sundhed drøftet bredt. En god dag hvor 16 ud 
af 27 faggrupper repræsenteret. 
 
Nicolai oplyser at retspsykiatrien, samt voksenpsykiatrien 
nu ønsker at indgå i en fælles aftale om uddannelse. Her-
under oplyser Louise, at de i arbejdsgruppen skal samles til 
1. møde start juni. 
 
Kirsten forespørger til DS interesse ift et bredt ønske om 
tilgang til socialrådgiver. Der nævnes flere eksempler, hvor 
repræsentanter i bestyrelsen støder på denne interesse.  
Nicolai er åben for at ex på dette gerne må sendes til ham 
og han så kan indsamle diverse data. 
 
Endvidere orienteres om, at der på Sygehus Sønderjylland 
og Vejle Sygehus, er ved at afdække muligheden på op-
normering på rådgiver området.  
  

11) Runden rundt og faglig sparring 
 
Ok. 
 

12)  Forslag til næste mødedato og indhold 
 
Næste møde mandag d. 3. september kl. 10-16 i Odense. 
 

13)  Evt. 
14)  God mad og hyggelig samvær i Odense by evening    

 
 
Referent 
 
Malene Mørch-Lund  
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