
Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Stofbehandler 

Afholdt den 15.august 2018 på Lumbyvej, Odense 

Til stede: Carsten, Jette, Mia, Vibeke og Jannie 
Afbud: Cathrine 

  

 

 
Dagsordenspunkt Referat Ansvarlig 

Runde 
 
Bestyrelsesmedlemmerne 
fortæller kort om hvad 
der rører sig hos dem. 
 
Velkommen til de nye i 
bestyrelsen 
 
 

Noter der opstår under runden: 
Historien om Odense Rusmiddelcenter er ved at vende. 
Vibeke fortæller om at der er forandringer i gang, og fra 
at være et udskældt center er der nu øget tilfredshed; 
både blandt borgere og medarbejdere. Medarbejderne 
oplever at deres faglighed bliver taget mere seriøst efter 
der er kommet ny ledelse. Vi kunne overveje om det skal 
være en historie i Fagbladet, der netop taler ind i hvad 
respekt for fagligheden, betyder for arbejdsmiljøet. 

 
Socialrådgiveres ytringsfrihed: Hvornår må vi sige noget 
på arbejdspladsen? Oplevelser rundt omkring med at 
blive irettesat. Vi kunne overveje at lave noget fælles 
arrangement med Ytringsfrihedsgruppen i DS. 

 

Faggruppens deltagelse 
på konference i Norge 
 

Mia foreslår at faggruppen er repræsenteret til 
konferencen Barnet og Rusen i Norge i september. Mia 
har deltaget via sin tidligere arbejdsplads de seneste 10 
år. I år vil hun så deltage som bestyrelsesmedlem fra 
Faggruppen i DS. Vi drøfter dette. Der er gode 
muligheder for at promovere DS og derudover at være 
med til at fastholde fokus på forældrenes situation, da de 
ofte bliver klemt i systemet. Vi taler om at deltagelsen 
efterfølgende kunne munde ud i oplæg i DS kredse i 
samarbejde med Regionerne samt en artikel i fagbladet.  
 
Beslutning: Mia deltager på vegne af faggruppen. 
Konference- og overnatningsudgift samt transport 
dækkes af faggruppen. 
 

Mia 



Konstituering, 
faggruppens navn samt 
formål 
 

Konstituering: 
Carsten er suppleant 
Jannie fortsætter som formand 
Cathrine fortsætter som kassér. 
 
Navn: 
GF besluttede at overlade beslutningen om Faggruppens 
navn til bestyrelsen. Vi diskuterer dette. Oprindeligt 
havde vi besluttet at få et navn som slettede ordet 
’misbrug’, men vi kom alligevel til at diskutere dette. 
Eftersom GF har godkendt at det er den vej vi går, 
fastholder vi denne beslutning. 
Vi har nogle navne i spil, som vi beslutter at ’summe’ 
over, og beslutte endeligt næste gang. 

- Faggruppen for Stofbehandling 
- Faggruppen for Stofbehandlere 
- STOFfaggruppen (tilføjet af Jannie efter mødet – 

bare en tanke ) 
 

De to ’poler’ i bestyrelsen går på: 
1. Lad os kalde det det det er; Misbrug. 
2. Lad os følge med ’tidens trend’ og erkende at 

ordet misbrug afholder mange fra at opsøge 
behandling (primært unge), misbrug er 
stigmatiserende. Fokus på sprogets betydning.  

 
Formål: 
Faggruppens formål og heraf socialrådgivernes formål ind 
i stofområdet. Vi vil gerne have en beskrivelse på 
hjemmesiden som beskriver dette. Vi påbegyndte et skriv 
for tid tilbage. Vi vil få dette frem i lyset igen (ligger ved 
Cathrine), og få det færdigt og gennemarbejdet i 
bestyrelsen. 
Cathrine bedes sende det til os andre, og vi drøfter det 
næste gang. 
 
 
 
OBS vedtægtsændringer samt referat af GF skal på 
hjemmesiden (Elise). 

 
 
 
 
 
Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cathrine 
først 
dernæst 
alle. 
 
 
 
 
Jannie 
 



Misbrugsbehandlingens 
placering 
 
Bilag: 
 ”Mental Sundhed” 
 
KABS’ faglige notat 
omkring 
dobbeltdiagnosepatienter 
 
Regerings udspil 
Sundhed, hvor du er 
 

Baseret på hvad ’man hører’ samt regeringens udspil 
Sundhed, hvor du er, er der noget der kunne tyde på, at 
man overvejer kraftigt at flytte misbrugsbehandlingen 
over i regionen. Der er meget der usikkert endnu, bl.a. 
om der kun er tale om borgere med dobbeltdiagnose eller 
om det er hele misbrugsbehandlingen.  
Danske Regioner, Lægeforeningen, Dansk Psykiatrisk 
Selskab samt Bedre Psykiatri har i fællesskab lavet deres 
forslag til hvordan en samlet behandlingsindsats kunne se 
ud (’Mental sundhed’). KABS har også lavet et fagligt 
notat, som er til regeringens udspil, hvori de beskriver 
hvad deres erfaringer er med at have en samlet 
behandlingsindsats til dobbeltdiagnosepatienter. 
 
Vi diskuterer det på mødet. Der er mange vinkler i det. 
Umiddelbart kan vi godt se, at det er en fordel af 
behandlingsindsatsen samles et sted, vi kan blot se 
mange udfordringer i det, hvis man vælger at dette skal 
ligge i psykiatrien, hvor vores erfaring er at fokus i 
udgangspunktet ligger på medicinen og den 
sundhedsfaglige indsats. Mange af vores borgere har brug 
for massiv motivationsskabende indsats inden de 
overhovedet når så langt. Derudover er der stadig 
udfordringer med at folk med misbrug ikke tilbydes den 
samme form for hjælp i psykiatrien som andre, fordi man 
ikke mener man kan ’arbejde’ med dem så længe de 
indtager rusmidler. Osv. Derudover ligger der også en 
opgave for os i at beskrive hvad den socialfaglige indsats 
er. Særligt i ’Mental sundhed’ dokumentet er vi nærmest 
ikke nævnt, og hvis vi er, er det m.h.p. bolig og økonomi. 
Man anerkender slet ikke det massive terapeutiske, 
relations- og motivationsarbejde, der ligger under den 
socialfaglige indsats. 
Tiltaget omkring forløbskoordinatorer er også stadig så 
ny, at det burde rulles mere ud og have gang på jord, 
inden man laver tingene om igen. 
 
Vi har en opgave sammen med Fag og Politik 
konsulenterne i DS Toldbodgade, at beskrive vores 
socialfaglige berettigelse og hvad vi ser af udfordringer 
ved at lægge indsatsen over i regionerne. Vi kan henvise 
(og plukke) fra KABS’ notat, da de især pointerer 
tidsfaktoren og omstillingsevnen i arbejdet med denne 
målgruppe. Samt det tværfaglige samarbejde. 
Vi mener det er vigtigt at vi allerede nu kommer med 
noget om dette, i stedet for at vente med at komme med 
vores besyv, når der ligger et konkret forslag fra 
regeringen. 
Beslutning: Vi er til mødet i tidsnød og vi beslutter at 
holde et møde igen snarest, hvor Jannie har talt med 
Mette Grostøl fra Toldbodgade omkring fremgangsmåde.  
 
Tilføjelse efter mødet: 
Jannie har talt med Mette Grostøl. Hun vil opsnuse om 
der ligger mere skriv end Sundhed, hvor du er, hvor vi 
måske kan opsnappe hvor langt man er. Derudover vil 

Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jannie 
 



hun gerne hjælpe os med at få noget skrevet som kan gå 
videre til ministeriet. 
 
 

   
 
Næste møde Onsdag den 12.9.18 i København, DS Toldbodgade  
 

 

 


