
Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Stof 
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Dato 14. januar 2020 
Til stede Cathrine Møller, Vibeke Jungsholm, Carsten Depping, Mia 

Heick 
Afbud  
Sted Odense Rusmiddelcenter 
 

Dagsordenspunkt Referat Ansvarlig 
   
Runde – siden sidst Arbejdspres gennem en længere periode er 

ikke aftagende.  
Mange opiatmisbrugere fremtræder 
helbredsmæssigt dårligere. 
Drøftelse af døgnbehandling, herunder 
tidsperspektivet for bevilling. Ifølge 
lovgivningen er det ikke muligt, at lave 
tidsafgrænset behandling. Myndigheden kan 
sætte en opfølgningsdato i forhold til 
afklaring af, om bevillingens mål/formål er 
opnået.  
 
 

Alle 
 
 
Cathrine 
undersøger ift 
lovhjemmel 

Økonomi Der resterer en regning på 486 kr fra 2019. 
Undersøges om der er rest penge fra 2019 
der kan dække, ellers af det nye budget. 
Bevilling 2020: kr. 58.075.- 
Medlemmer: 441 pr. 1.9. 2019 
Der gives 75.- pr. medlem og max 60.000.- 
Jf. tidligere beslutning kan de i bestyrelsen 
der ønsker det, tilmelde sig KABS 
konference.  
  

Cathrine 

Bestyrelsesstatus Jette Ro er udtrådt af bestyrelsen. 
Der skal følges op i forhold til suppleant. 
 

 
Carsten 

Opfølgning på temadag og 
generalforsamling  

Afholdes 13. maj 2020 kl 9.30-16, 
”Fabrikken”, Lumbyvej 17F, Odense. 
Mødetiden er ændret for os, 
lokalebookingen skal have besked. 
Der er booket lokaler og forplejning til vores 
egne arrangementer og fælles med 
faggrupperne Hjemløse og Psykiatri. 
Fællestemaet er: 
Brugerinddragelse/medindflydelse. Mia har 
kontaktet netværk for deres opfattelse af 
hvor det er godt/svært/barrierer med 
henblik på at fokusere og afstemme 
forventninger til oplægsholder. 

Mia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oplægsholder skal kontaktes vedr. oplæg 
og honorar. 
Faggruppens tema formiddag er: 
Inddragelse og samarbejde med forældre 
og gravide med rusmiddelbrug, herunder 
hvordan vi kan praktisere lovlige 
underretninger i samarbejde med 
forældre/gravide kvinder.  
I forhold til generalforsamlingen skal 
undersøges vedr. indkaldelse, hvem der er 
på valg mm 
 

 
 
Mia 
 
 
 
 
 
Cathrine 

   
Opfølgning på workshop på 
Socialrådgiverdage 

Mette, DS har sendt Carsten og Mia noter 
med deltagernes anbefalinger. Vi ser på 
hvordan og om vi kan, følge op med 
eventuelt skriv til fagbladet. 

Carsten og 
Mia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktpersoner/netværk Mia har tidligere foreslået, at vi opbygger et 
fagligt netværk af kollegaer ude på 
arbejdspladserne. Personer vi kunne bruge 
til inputs ift forskellige tematikker og 
forslag. Uden at disse skal bruge en masse 
tid, men fx i stikord – give respons på 
spørgsmål – som fx aktuelt i forhold til 
brugerinddragelse. Netværket kunne også – 
melde tilbage til os, om spørgsmål/temaer 
der er vigtige at følge op. 
Vi kunne fx holde fyraftensmøde i hver 
region med regionsformandens medvirken. 
Overvejelser: at søge Aktivitetspuljen til 
dækning af arrangementerne (+forplejning) 
Men først – en opfordring til bestyrelsen, 
om at kigge sig rundt i det faglige netværk 
om der er potentielle kollegaer, vi kunne 
kontakte. 
 

Alle 
 
 
 
 

Aktivitetspuljen – opfølgning 
fra sids 

Vi besluttede på sidste møde at udsætte 
ansøgning pga. den korte frist for 
ansøgning. Vi skal være obs. på, om vi skal 
søge næste pulje, evt. til dannelse af 
kollega-netværk.  
 

 



Eventuelt  
• Mia vil gerne deltage i konference 

Barnet & Rusen, september i Norge. 
Konferencen motiveres med faglig 
opfølgning for fortsat at dække 
området, også til gavn for DS. Mia 
følger op med DS centralt. 
 

• Mia skal holde session på KABS 
konference d. 11.3.: ”Kan 
kommuner tvinges til at give gravide 
kvinder specialiseret 
døgnbehandling?” Landets 
kommuner har fået en Central 
udmelding som skal besvares og kan 
blive mødt med et driftpålæg, hvis 
kommunerne ikke kan tilbyde 
relevant døgnbehandling. 
 
 

• Lidt afsluttende snak om vi gør nok i 
bestyrelsen. Rusmiddelbehandling er 
et stort og komplekst felt med 
mange forskellige og svære 
tematikker og mange differentierede 
behandlingstilbud. Vi kunne da godt 
ønske, at vi havde tid og kræfter til 
at være mere udfarende i fx medier. 
Vi syntes, at vi er i god dialog med 
DS og bruges/høres og deltager hvor 
det er relevant og muligt, og dermed 
er synlige.  

 

 
 
 
 
 
 
Mia 
 
 

Referent Mia  
   
   
 
Næste møde 10./11. marts 2020 på KABS 

konference. Tidspunkt afstemmes med 
programmet. 
 

 

 
 


