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Vi kan i år glædes over den store deltagelse til seminariet, da det nemlig er det største antal 
tilmeldte ift. de senere år. Den manglende deltagelse tidligere, skorter ikke på et fravalg fra 
faggruppemedlemmerne, men at der gives afslag på ansøgningen på de forskellige 
arbejdspladser. Disse afslag samt generel skærpelse ift. hvad der bevilliges til, er verbaliseret 
til DS. Dette for at informere om, at skruerne er strammet gevaldigt. DS er derfor obs på 
denne problematik. Som fodnote kan lige indskydes, at vi for 2. gang har valgt at afholde 
seminariet på Severin, da det fremgik klart af evalueringsskemaerne at der var mere end stor 
tilfredshed med stedet. 
 
DS har i løbet af året været mere end behjælpelig ift det forslag som vi senere skal stemme 
om her på generalforsamlingen - nemlig om vi fremover skal hedde Fagligt selskab for 
socialrådgivere i børne- og ungdomspsykiatrien. Vi har på vores bestyrelsesmøder drøftet 
dette emne og her igen med deltagelse og sparring fra DS. Vil derfor benytte lejligheden til at 
sige tak til konsulenten. 
 
Undertegnede samt bestyrelsesmedlem har igen i år deltaget på det årlige møde i Odense. 
Som vanlig deltager formænd samt et bestyrelsesmedlem fra faggrupperne på landsplan. 
Formand for forretningsudvalget Majbrit Berlau havde meldt afbud, hvorfor Regionsformand i 
Nord Mads Bilstrup tog over. Mads Bilstrup oplyste om hovedlinjerne i DS´aktuelle og 
fremtidige arbejde. Igen i år var der et stort fremmøde og kendte ansigter fra de forrige møder. 
Der udveksles erfaringer på tværs og gode input og sparring. 
 
Faggruppeuddannelsen for bestyrelsesmedlemmerne i de eksisterende 27 faggrupper er stadig 
i gang. Dog er dette års uddannelse blevet aflyst pga. for få tilmeldinger. Vi meldte også fra, 
da de bestyrelsesmedlemmer som gerne ville tage uddannelse, var for pressede i deres daglige 
arbejde. Vi håber og regner med, at alle i bestyrelsen tager uddannelsen på sigt 
 
En anden uddannelse som også er under overvejelse/udarbejdelse, er Fælles 
diplomuddannelsen for alle sygehusrådgivere fra såvel somatikken som psykiatrien, børn, unge 
og voksne.   
2 bestyrelsesmedlemmer følger og deltager i dette arbejde. Der har indtil videre været afholdt 
ét møde, hvor der bl.a. blev drøftet nødvendigheden i at få afklaret hvor stor interessen er og 
det mulige antal deltagere. Disse undersøgelser er igangværende, hvorefter der indkaldes til 
online møde. Ifølge referatet som er udsendt fra det afholdte møde, så vil tidsperspektivet 
være, at det første modul kan være klar foråret 2019. 
 
Faggruppeformænd og landsklubformænd er igen inviteret til repræsentantskabsmøde. Mødet 
afholdes d. 23. og 24. november i Århus. Undertegnede deltog ved sidste 
repræsentantskabsmøde i 2016. Repræsentantskabsmødet er den øverste myndighed i DS, 
hvor den overordnede politik og de overordnede retningslinjer for foreningens arbejde lægges. 
Mødet finder sted hvert andet år i lige år. 
Undertegnede har rettet henvendelse til et hovedbestyrelsesmedlem med ønske om på 
hovedbestyrelsesmødet i september 2018, at drøfte muligheden for at der deltager 2 
repræsentanter fra faggrupperne på repræsentantskabsmødet. Dette ønskes så der både under 
repræsentantskabsmødet og efterfølgende i bestyrelsen kan berettes og drøftes om mødet. 



 
Bestyrelsen har ønsket af få afklaret blandt faggruppemedlemmerne, hvor den enkelte arbejder, 
herunder mulige specialer. Denne afklaring når der eksempelvis indkommer høringssvar. 
Bestyrelsen vil kunne være mere målrettet på, hvor og hvem der arbejder med nøjagtig det 
der ønskes svar på og derved give den mest kvalificerede tilbagemelding. 
Desværre har vi ikke modtaget ret mange tilbagemeldinger. Vil vil derfor opfordre til at 
faggruppemedlemmerne responderer på spørgeskemaet   
 
Traditioner giver fællesskab, hvilket vi i bestyrelsen kan skrive under på. Derfor samles vi 
endnu engang i København, hvor vi deltog på Psykiatrisk topmøde. Deltagelsen 
sammenlægges med 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen som afholdes i forbindelse 
med seminariet. En god måde, at få implenteret de evt. nye bestyrelsesmedlemmer såvel 
fagligt som socialt. 
 
Sluttelig takkes for fremmødet på dette års seminar og med ønske og håb om at se mange 
igen til næste års seminar. 
Også tak til bestyrelsesmedlemmerne for samarbejdet i det forgange år. 
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