Referat af bestyrelsesmøde
Dansk socialrådgiverforening
Faggruppen for Stofmisbrug

Dato
Til stede
Afbud
Sted
Dagsordenspunkt
Forventninger til
hinanden ift ansvar for
opgaver/aktiviteter
Opfølgning af
netværkspersoner
Temadag maj 2020

Foreløbige
temaforslag

Lovforslag L7 jvf L37
fra 2002?

30. oktober 2019
Cathrine, Vibeke, Carsten, Mia
Jette
Nyborg Strand
Referat
Enighed om, at alle byder ind/bidrager ift hvad der
kommer af opgaver/aktiviteter

Ansvarlig
alle

Vi kontakter hver især relevante kollegaer som kan
danne netværk vi kan kontakte for: hvilke
tematikker rør sig, hvilke behov for opfølgning
ønskes af faggruppen
Faggruppen STOF møde kl.9-12.
Fælles med Hjemløse og Psykiatrifaggrupper Kl. 1315.
Generalforsamling for os selv kl. 15.15-16.

alle

Formiddagen: opfølgning på status om gravide
kvinder med stofbrug, tværfagligt/tværsektorielt
samarbejde, underretningspligten.
Eftermiddagen: Brugerinddragelse – og hvordan
inddragelse af borgere med stofbrug,
psykiatrikontakt og hjemløse kan opnå en mere
central placering.
Oplægsholder: Liesanth Yde Nirmalarajan, adjunkt
ved Via Univercity College, socialrådgiver, cand.
Soc. I socialt arbejde og pt tilknyttet
forskningsprojekt.
Følges op med de nævnte faggrupper.

Mia

Om en skærpet social stofbehandlingsgaranti er
behandlet i folketinget 25. okt. Faggruppen har ikke
fået lovforslaget til udtalelse og vi er ikke vidende,
om DS har haft forslaget til høring. Skal følges op.
Nationale Retningslinjer version 2 skulle være
udkommet? Undersøges.

Mia

alle

Mia

?

Deltagelse i
bestyrelsesarbejdet
når arbejdsgiver ikke
giver fri

Bestyrelsen beklager meget, at Jettes arbejdsgiver
ikke er positiv for at give fri til deltagelse i
bestyrelsesarbejdet.
På vegne af bestyrelsen tages kontakt til Jette.

Kontakt til Faggr.
Hjemløse og Psykiatri

Mia havde kort møde med formænd for begge
faggrupper på Nyborg Strand d. 31. oktober. Der
var positiv opbakning til brugerinddragelse som
fælles tema 20. maj 2020 og til at Liesanth
kontaktes.
Aftalt: at Elisabeth fra Psykiatrigruppen opretter
fælles gruppe på messenger med henblik på videre
kommunikation.
Aftalt: at fælleslokale reserveres til ca. 60 personer
Mia

Referent

Næste møde

14. januar 2020 kl. 10 i Odense på Vibekes
arbejdsplads.

Mia

Mia

