
 

 

 
 
 
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde i Faggruppen af 
Sygehussocialrådgivere  Sundhedssocialrådgivere  
 
D. 9. april 2018  
 
 
Referat: 

1) Ankomst og morgenkaffe m. brød 
2) Velkommen til Louise 

Alle præsentere sig. 
3) Bestyrelsen konstituerer sig 

- Formand – Vibeke Blond 
- Kasserer – Kirsten Møller 
- Referent  - Malene Mørch-Lund 
- Kontaktansvarlig til nordiske socialrådgivers 

organisationer – Sigrund Frank 
- Ansvarlig for ajourføring af arbejdsmappe – Jannie Friis 
- Ansvarlig for ajourføring af faggruppens hjemmeside i 

DS – Sigrund Frank 
- Ansvarlig for kontakt og organisering, deltagere m.v. til 

”konferencested” i forbindelse med Landsseminar – 
Merete Gabay 

- Ansvarlig for kontakt ift arbejdsgruppe vedr. 
videreuddannelse – Louise Friis 

4) Skal vi fortsætte møderne som vi plejer? Skal vi spise sammen én 
gang om året? Evt. andet vedr. vores struktur og organisering vi 
skal se på? 
Det aftales at møderne skal fortsætte som tidligere. Det 
aftales endvidere at de afholdes i Odense, da det 
geografisk passer bedst.  
Fremadrettet mødes bestyrelsen en gang årlig til spisning. 
Dette planlægges i forlængelse af et bestyrelsesmøde. 

5) Godkendelse af referat 
Godkendt. 

6) Opfølgning på Landsseminar: 
- Generelt godt og skidt. Der har generelt været mange 

positive tilbagemeldinger fra de deltagende. Det er 
imponerende hvor lang bestyrelsen er nået både ift 
dialog omkring uddannelse, samt beslutningen omkring 
faglige selskaber.  
Generelt har flere oplevet at gå fra Landsseminar med 
inspiration og motivation i sit videre arbejde 

- Omsætte mission og vision (skal på hjemmesiden)  
Sigrund vil sørge for at dette kommer på hjemmesiden. 

- Kontakt til kommunale socialrådgivere på sundhedsområdet -
afvente HB godkendelse af vedtægtsændringer? 
Det aftales at vi afventer HB´s møde. 

- Derefter artikel i Socialrådgiveren og evt. andre fagblade, om 
vores nye status som Selskab og invitation til andre 
socialrådgivere på sundhedsområdet? 
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Det drøftes og besluttes at Vibeke skriver til hhv Nicolaj 
og Niels Christian, for at gøre opmærksom på at der er 
afsat midler til ansættes af bla. Socialrådgivere i 
sundhedshuse, herunder at der er viden om minimum to 
steder hvor dette benyttet. Herunder tænkes det fra 
bestyrelsens side, at det kunne være noget DS kunne 
lave et skriv om for at gøre mere opmærksom på denne 
gruppe. Pkt. sættes på til videre drøftelse.      

7) Ajourføring af arbejdsmappen 
Intern tlf. liste revideres. Vibeke sender Louises 
kontaktoplysninger til Jannie som retter og rundsender 
revideret liste.  
Tjekliste ift seminar gennemgås. Vibeke laver rettelser og 
rundsender. 
Årshjul gennemgås. Vibeke laver rettelser og rundsender.  

8) Opfølgning på artikel om konsekvenserne af kommunernes 
politik/økonomiske prioriteringer v. Vibeke  
Punktet er drøftet på mødet. Ingen har aktuelt overskud til 
at levere det materiale som journalisten i DS efterlyser – 
eksempler fra hverdagen. Det besluttes at vi sætter 
artiklen på standby. Vibeke skriver mail til DS. 

9) Drøfte og beslutte om ikke-medlemmer af DS kan deltage i 
Landsseminar 
Punktet er drøftet og det besluttes at bestyrelsen er åbne 
overfor at ikke medlemmer af DS kan deltage ved vores 
Landsseminar, dette såfremt at de er medlemmer af en 
anden fagforening med overenskomstbærende 
organisation. Dog besluttes det at DS´s egne medlemmer 
har førsteprioritet ift deltagelse, samt ikke medlemmer 
skal betale fuld pris. 

10) Landsseminar 2019: Forslag til sted og temaer/indhold til 
Landsseminar 2019 fra deltagere i 2018.  
 
Ift sted kontakter Merete flere muligheder ift pris, samt 
plads. Efter endt møde er det besluttet at Landsseminar 
2019 afholdes på Sinatur Nyborg. 
 
Af indkommende forslag fra bordene er der kommet 
følgende: 

• Overgang fra barn til voksen – herunder rettigheder 
ift sundhedsloven vs serviceloven 

• Synligheden omkring vores rolle og funktion på 
sygehuset 

• Besøg fra Den svendske delegation ift deres syn og 
brugen af socialrådgivere på sygehusene. 

• Nye projekter og tiltag på sundhedsområder, hvor 
socialrådgiveren har en vigtig rolle. 

• Forskning på området 
• Oplæg fra PLO 
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• Udviklingstendenser på sundhedsområdet 
• Opfølgning på udd, hvor langt er vi kommet siden 

sidst 
 
Der arbejdes videre med følgende emner. 

• Kontakt til Danske Regioner evt via DS. Dialog 
omkring socialrådgiverens rolle i det nære 
sundhedsvæsen. 

• Vurdere hvorvidt Knud Årup skal kontaktes ift oplæg 
– dog skal vi være mere konkrete på hvad han skal 
komme og tale om, evt det at være en 
minoritetsgruppe i en stor forandringsproces. 

• Af faglige emner arbejdes der videre med sorg, 
herunder diagnosen kompliceret sorg. Merete 
forhører sig hos kollega som er i gang med udd. 
Omhandlende dette emne ift oplæg. 

• Kontakt til en journalist fra en Landsdækkende avis 
ift at komme og skrive en artikel om indholdet på 
Landsseminat. 
 

Dato for Landseminar 2019 bliver d. 28-29 marts. 
Der bookes 40 værelser. 

 
11) Hvem til Norge d. 27. og 28. september 2018? 

Louise og Malene undersøger hver især om de har 
mulighed for at tage af sted på det tidspunkt. 
 

12) Status økonomi v. Kirsten 
Kirsten har revideret budgettet og det stemmer med 32 kr. 
i plus. Kirsten har derfor søgt om samme sum som sidste 
år. 
 

13) Evt. nyt fra Nicolai 
Nicolai havde ikke mulighed for at deltage ved dagens 
møde. 

14) Runden rundt og faglig sparring 
15)  Forslag til næste mødedato og indhold 

Næste møde bliver d. 28/5 i Odense. Efter mødet tager vi 
sammen ud og spise. Louise vil undersøge forskellige 
muligheder i ft. spisning. 
 

16)  Evt.    
 
 
Referent 
 
Malene Mørch-Lund  
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