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Referat
Overskydende fra 2018 16.115kr overføres
til aktivitetspuljen 2019.

Temadag

•

•

•
•

•

Faggruppeuddannelse

•

•

•

Jannie har booket Line Rodsten, som
er psykolog. Hun er booket til 2
timer efter frokost til at tale om ’at
passe på sig selv i arbejdet med at
passe på andre’.
Jannie har skrevet til Mads Uffe
omkring metodeprogrammet. Vi vil
prøve at finde nogle kommuner der
har været med i dette.
Vi har lavet forslag til program.
Jannie skriver med Mads om dette
og finder en rep fra kommune.
Vi taler om at der i paneldebatten
kan komme diskussion om hvad der
er god behandling og hvornår
behandling starter. Skal der
nødvendigvis en grundig udredning
til for at der kan laves behandling?
GF: Jannie laver formandsberetning,
Cathrine laver økonomi, Carsten vil
gerne være ordstyrer, Mia vil gerne
være referent. Carsten undersøger
om vedtægtsændringerne vi stemte
ind sidste år er kommet med. På
valg er Cathrine (modtager
genvalg), Jannie (modtager ikke
genvalg) og Carsten (som er sup modtager genvalg)
Mia og Jannie deltog i
faggruppeuddannelsen i februar. Det
var nogle rigtige gode dage og vi fik
networket med andre faggrupper og
fik gode ideer til arrangementer.
Vi gennemgår den pjece vi har lavet.
Vi bliver enige om at læse den
ordentlig igennem og snakke videre
om den på KABS hvor vi mødes
igen.
Vi vil vise pjece den til
kommunikation og derudover tale
med Mette B og Søs om en model for
at få den på hjemmesiden.

Ansvarlig
Cathrine
Jannie

alle

Konferencer

•
•

Vi deltager i KABS. Undtagen Vibeke.
Meeting The Dragon,
dobbeltdiagnosekonference d. 6. og
7.juni - Tænker vi kan deltage med
to fra bestyrelsen. Jette, Carsten og
Vibeke vil gerne deltage. Frist for
tilmelding den 15.maj. Vi aftaler
nærmere næste vi mødes (til KABS)

Regionsarrangementer

•

Vi har sendt en teaser ud til
regionerne om tilbud om oplæg
(fyraftensmøde) om status på
området med gravide kvinder med
misbrug (Mia)
Mia er booket til den 15.maj med
Øst og måske 29.5.
Syd vil vende tilbage efter deres
næste møde.
Nord vil vende tilbage, da de faktisk
har arrangeret arrangementer i 2019
allerede.

Mia

Der er faggruppemøde 3.maj - 2 stk
må deltage. Carsten og Mia deltager.

Carsten og
Mia

•
•
•

Faggruppedag i maj
JP debatindlæg den 16.2.19
”Reform må ikke glemme det
sociale arbejde med de mest
udsatte mennesker”

•

Vi havde en drøftelse på sidste møde om vi
skulle sende noget ud vedr. den snak der
var om at flytte behandlingen over i
regionerne. Vi aftalte dog med Bjarke fra
kommunikationsafdelingen, at vi ville vente
på det nye Sundhedsudspil fra regeringen,
før vi gjorde noget. Alle troede dette blev
før jul men den kom først hen i januar.
Lørdag den 16.2.19 kom vores debat
indlæg i Jyllandposten og er blevet delt
flittigt på sociale medier.
Vi er glade for at den kom i. Glade for, at vi
fik den socialfaglige vinkel i spil. Vi vil gerne
have den ud på vores mailliste i
faggruppen. Jannie sørger for dette. Vi
diskuterer dog, at vi synes den blev skrevet
meget om. Sikkert for at fjerne det
fagfaglige og få vinklen til at være mere
’folkelig’.
Vedr. diskussionen om
misbrugsbehandlingen rykkes over i
regionen har alle lederne modtaget en mail
fra Rafai fra KL om at den bekymring er lagt
ned. Både Cathrine og Jannie har modtaget
mailen fra deres ledere, og vi bliver enige
om at vi sender den videre til faggruppen.
Jannie sørger for dette.

Jannie

Folkemøde

•

Mia tager til Folkemøde fra Øst. Mia
havde talt med Christina Strauss fra
SAND omkring en fællesdebat, men
er usikker på området. Vi aftaler, at
Jannie nævner for Rene fra SAND at
hvis de arrangerer noget om
behandling så er Mia derovre.

Digitaliseringsarrangement

•

Mia og Carsten deltog i en
konference om digitalisering på det
sociale område. Det havde været en
spændende men også skræmmende
konference. F.eks. var der et oplæg
om hvad den øgede digitalisering på
sigt kan betyde for vores faglige
skøn. En computer eller en formular
du udfylder på nettet, kan ikke se
kropssprog, ansigtsudtryk alt det
usagte/uskrevne som
socialrådgiveren vil opfange i en
samtale. Diskussionen også om
samkøring af data, vi kan opfange
problematikker hos familier, men
konsekvensen er at for at opfange 1
familie så overvåger man alle
familier i kommunen. Der er en
masse etiske dilemmaer i dette, der
også er på kant med
menneskerettighederne. Pt. Er der
ingen kontrol med området. Man
holder øje med 3 mill borgere for at
opdage et lille antal socialt
bedragere. Pointen er også at den
øgede digitalisering sætter mange af
vores borgere bagud, da der er
mange der ikke har tlf, nemid osv. Vi
er i Dk meget i front ift digitalisering
men vi er bagud når det kommer til
persondatabeskyttelse. Vi er i
faggruppen glade for, at det er et
emne som DS går ind i.

Nyt lovforslag om §101

•

Overså mailen fra Toldbodgade
omkring høringssvar om det nye
lovforslag, hvor der bl.a kan tilbydes
gavekort. Vi drøfter dette. Vi
diskuterer det nye i loven, som
særligt er det med at man vil
udbrede metodeprogrammet
(gavekort). Derudover bliver der lagt
meget vægt på hvor vigtig en
grundig udredning er inden man
iværksætter behandling – vi er ikke
nødvendigvis enige i dette.
Umiddelbart kan man godt lave

Jannie/Mia

•

SUM

•

behandlingssamtaler uden at kende
alt til personen først.
ASI lægges død i det nye forslag.
Man lægger op til at hver kommune
selv bestemmer hvordan
kortlægningen skal foregå. Man
foreslår andre screeningsværktøjer,
f.eks. MATE.
Møde den 25.2, forberedende møde
til det årlige CND i Geneve. Jette
tager den på vegne faggruppe.

Evt.

På KABS skal vi diskutere videre:
Pjecen
Det med gavekort til deltagere på GF.
Lovændringen.
Økonomien ift temadag, Cathrine kigger ind
i hvad det kostede sidste år.

Næste møde

11.-12.marts i Nyborg

Jette

