
Faggruppen Psykiatri. Referat bestyrelsesmøde 12. oktober 2018 
Kl. 10-16 i Fredericia 
 

Deltagere: Elisabeth, Marian, Mette Ulla indtil kl. 14.00. Pia fra kl. 12.00.  
Afbud: Cira, Kjeld. 

Fra DS: Elise Lyhne-Hansen som facilitator af mødet. 

Formålet med mødet var, at den nye bestyrelse fik mulighed for at komme i dialog om, hvilken 
motivation de forskellige har for deres engagement i bestyrelsen og for herigennem at få 
klarlagt en retning for de fremtidige opgaver som bestyrelsen ønsker at gå i gang med. 

Da en del af bestyrelsen desværre ikke kunne deltage, eller kun deltage noget af tiden 
drøftede vi indledningsvist om vi skulle udskyde processen indtil alle medlemmer kunne være 
med. Vi blev dog enige om at gennemføre, da Elise ellers ville være kørt forgæves.  

Vi havde inviteret Elise for at hjælpe med denne proces. Til dette formål introducerede Hun 
redskabet Dialogdugen, en handleplansmodel og en model til problemanalyse.  De redskaber vi 
fik introduceret til processen forsøges beskrevet her i referatet. Meningen er så at vi arbejder 
videre med dem i bestyrelsen. 

De tre roller i faggruppen/ Faggruppens mål for bestyrelsens arbejde: 

Elise introducerede kort de tre roller/vinkler man kan have i at være aktiv i bestyrelsen. Disse 
blev introduceret til Faggruppeuddannelsen. De tre roller er: 

-Politisk aktør 

-Faglig facilitator 

-Faglig ekspert 

Herudover fik vi kigget på de mål der på at tidspunkt er blevet formuleret for faggruppens 
arbejde og hvordan dette harmonerede med de aktiviteter vi har sat i værk 

 

Dialogdugsprocessen: 

Var en brainstormingsproces, hvor hver enkelt på post-it lapper beskrev, hvor længe de har 
været i bestyrelsen og hvad deres motivation for at være i bestyrelsen er. Herefter gennemgik 
vi de forskelliges udsagn og fandt forskelle og ligheder. 

Handleplansmodellen 

Ud fra det foregående arbejde med dialogdugen fokuserede vi på tre temaer, som vi fandt 
relevante at bestyrelsen beskæftigede sig med. Det primære formål var at øve os i at bruge 
Handleplansskabelonen ud fra konkret eksempler. Til mødet den 6. må vi lige hjælpe hinanden 
med at huske hvilke temaer vi arbejdede med. Jeg har vedhæftet Handleplans skabelon til 
referat. 

Problemanalyse: 

Var en model Elise introducerede, som medvirker til at lave en systematisk og fokuseret 
analyse af både det problem man ser, men også af de handlemuligheder der kan være ift. Et 
givent problem. 



Dette er mit forsøg på at gengive en proces der tog et par timer. Til mødet den 6.12.18 vil de, 
der var tilstede uddybe lidt mere om indholdet til de, der ikke var tilstede. Herefter må vi tage 
stilling til, hvordan vi fremadrettet vil bruge de input vi fik til at udvikle bestyrelsens arbejde.  
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