
Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Psykiatri 
afholdt d. 12. december 2019. 
 
  
Deltager: Marian, Kjeld, Elisabeth og Pia.  
Afbud: Cira er på barsel.  
 
Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 11.09.19 og fredag d. 
13.09.19:  
Grundet tekniske problemer med faggruppens eget IT udstyr under Landskonferencen, 
blev der ikke skrevet separate referater af de 2 afholdte bestyrelsesmøder hhv. d. 11. 
og d. 13. september 2019. De behandlede emner er derfor beskrevet i referatet af 
generalforsamlingen den 12.09.19. Referatet er d.d. godkendt. 
 

2. Nyt fra formanden: 
a. Elisabeth beretter om det fortsatte arbejde i Investeringsgruppen, hvor der er 

møde igen i januar. 
b. Der har igennem et år været dialog om etablering af et fællesskab mellem 

Psykiatrifaggruppen, Hjemløsefaggruppen og Stoffaggruppen. Dette har nu ført 
til, at der afholdes fælles temadag om borgerinddragelse den 13. maj 2020 i 
Odense.  

 
3. Ekstraordinær generalforsamling: 

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling som en indledning til dagens temadag 
med henblik på at få besat de 2 ledige pladser i Psykiatrifaggruppens bestyrelse. 

 
4. Økonomi:  

Marian og Kjeld beretter om et større overskud i indeværende regnskabsår end vanligt, 
hvilket beror på få medlemmer i bestyrelsen, ingen frikøb, færre dyrere oplægsholdere 
samt mindre udgifter til befordringsudgifter. 

 
5. Samlingen i januar – praktiske aftaler: 

Der er aftalt arbejdsseminar fra fredag den 10. januar kl 10.00 til lørdag den 11. januar 
kl. 15.00, der afholdes i et lejet sommerhus ved Dyngby Strand, Engagervej 53, 8300 
Odder. Kjeld står for lejemålet og det praktiske omkring det. Elisabeth sørger for 
frokost samt aftensmad til fredag. Kjeld sørger morgenmad til lørdag.  

 
6. Plan og indhold for 2020:  

a. Der besluttes, at der afholdes Landskonference den 24. og 25. september 2020. 
b. Det besluttes, at vi allerede nu begynder at brainstorme på emner til næste års 

landskonference. Der vil blive kigget på evalueringsskemaerne fra 
landskonferencen 2019 for mulige emner. Dertil deler vi egne forslag til mulige 
emner med hinanden i vores tråd på messenger.  

c. Kjeld har til opgave at udarbejde forslag til ny pjece samt hjemmeside via 
skabeloner fra DS. 

 
7. Evt.  

a. Kjeld er udpeget til at sidde i Socialstyrelsens diaglogforum for kompetenceløft 
for socialpsykiatrien. Der er møde i juni 2020. 

b. Psykiatrifaggruppen har formidlet en kontakt til ledende socialrådgiver i Region 
Nordjylland, som efterfølgende er udpeget til at foretræde udvalg i Folketinget 
ift. problemstillinger ved sektorovergange.   

 



Referent/Pia Hasselstrøm 


