Referat af bestyrelsesmøde i
Faggruppen Stof

Dato
Til stede
Afbud
Sted

4.12.18
Jette, Cathrine, Mia, Carsten, Vibeke og Jannie

Dagsordenspunkt
Tilbagemelding fra REP

Referat
Opfordrer til at læse referatet når det kommer.

Ansvarlig
alle

Faggruppeuddannelse

Udgangspunktet er at man har 2 pladser, men vi
må gerne få 4 pladser. Vibeke, Jannie, Mia, Jette
tilmelder sig ’politisk aktør’ delen. Vibeke laver en
fælles tilmelding til Søs.
Vi skal have undersøgt om Mia egentlig kan være
bestyrelsesmedlem når hun er senior. Mia
undersøger det selv.

Vibeke

Kursus i april om
politisk varetagelse

Jannie undersøger om det er det samme som på
faggruppeuddannelsen, hvis ikke vil vi
efterspørge at vi kan få en plads på dette selvom
det er målrettet TR.

Jannie

Høringssvar om
Bekendtgørelsen vedr.
dataindberetning
Vedr. skriv om
regeringens forslag om
flytning til regionerne

Vi gennemgår det. Jannie vil gennemgå den med
Mette Grostøl og få alle rettelserne med.

Alle
Jannie

Bestyrelsesmedlem som
senior?

Toldbodgade Kbh.

Mia

Vi (Mia primært) har allerede lavet et skriv om
vores holdninger til det der er udmeldt allerede,
og på baggrund af de andre skriv der har været
fra danske regioner m.fl. og fra FLOR. Bjarke fra
kommunikationsafd. Har læst dette og tænker at
det kan gøres til forskellige debatindlæg.
Vi diskuterer hvad vi skal med det. Bjarke var
med til dette punkt. Vi afventer fortsat
regeringens sundhedsreform, for at se om der er
noget nyt som vi skal forholde os til, udover det
der allerede er meldt ud (Sundhed hvor du er og
de 11 forslag til forbedring af
stofmisbrugsbehandlingen primært.)
Vi ønsker at gå ud med (debatindlæg mm) hvad
vi mener der er den bedste behandling ift.
dobbeltdiagnosticerede og hvilke dilemmaer vi
ser (bl.a afgrænsning af målgruppen). Fremhæve
vigtigheden af den socialfaglige behandling.
Droppe sygdomsbilledet.
Jannie/Cathrine laver en case som kan flettes ind
i det vi sender ud. Vi skal have frem, at det ikke
nødvendigvis er den tunge psykiatriske diagnose,

Jannie/Cathrine

der fylder mest. Men det kan være opvæksten,
omsorgssvigt, drikkende mor, manglende
selvtillid/selvværd mm. Den psykiatriske
diagnose er måske det mindste af det selvom, at
det er giver borgeren 'stemplet' som en den tung
borger/profil.
Bjarke ønsker, at vi tænker over hvordan vi koble
hele samfundsperspektivet ind. F.eks. fattigdom i
barndom skaber vores borgere en dag. Hvordan
undgår man, at man ryger fra ’mellemlaget’ ned
på ’bunden’ til os. Vigtigt dog at huske på at
vores målgruppe spænder bredt. Lige fra den
velfungerende borger til den meget socialt
udsatte borger.

Samarbejde med
regionsbestyrelsen

Ordene i det vi vil skrive er allerede skrevet. Nu
afventer vi blot, og så vil Bjarke hjælpe os med
at få det sat sammen når tid er.
Vi vil gerne lave et tilbud om oplæg til
regionsbestyrelserne. Temaet er gravide og
familier med stofproblematik. Mia vil holde
oplægget og skriver teaseren og så vil vi sende
det ud til regionsformændene.

Mia

Det er et af de emner som er god at få bredt ud
til alle vores socialrådgiverkolleger derude og
ikke kun til os der arbejder med det.
Julehilsen

Jannie skriver dette og sender det rundt.

Jannie

Generalforsamling og
temadag

Det bliver den 7.maj på Lumbyvej Odense.

Jannie

Næste møde

22. januar 2019 kl. 9-15 i Kbh
Vi beslutter at sætte hele dagen af denne
gang for at kunne nå vores punkterne bedre.

Vi vil gerne igen i år undersøge om der er andre
faggrupper der har lyst til at slå sig sammen med
os. Jannie skriver rundt til formændene i:
psykiatri, hjemløse, alkohol, boformer.

Jannie booker
TBG

