
Referat af bestyrelsesmøde i Fagligt Selskab for 

Psykiatrisocialrådgivere den 4.december 2020 

Mødedeltagere: Kjeld, Mariann, Elisabeth, Finn og Pia. 

Afbud: Christina. 

 

Dagsorden: 

1. Vores møder – indhold, struktur, kultur, zoom contra møde. 

2. Samarbejde med rus og hjemløse. Hvordan i 2021. 

3. Faggruppeuddannelse. 

4. Deltagelse i diverse fora Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen mv. Indhold, 

berettigelse, oplevelser. 

4a: Hvordan beslutter vi deltagelse fremover? Kan andre end bestyrelsen udpeges – hvordan 

gør vi – hvilke betingelser stiller vi så til de andre? Hvordan skal andre evt. referere til 

Selskabet. 

5. Samarbejdet med DS centralt generelt og specielt i 2020. 

6. Økonomi. 

7. Facebook. 

 

1. Vi har i 2020 haft både virtuelt møder og møder med personligt fremmøde. Vores 

erfaring er, at det kan fungere begge dele, men vi foretrækker personlige møder, hvor vi 

oplever en bredere dialog på tværs.  

 

2. Venter til Covid-19 er overstået, men vi vil gerne fortsætte samarbejdet med 

dem. 

 

3. Vi vil i Selskabet i 2021 tage mere udgangspunkt i elementerne fra DS` 

faggruppeuddannelse. 

 

4. Elisabeth har i hele 2020 og er fortsat aktiv i arbejdsgruppen ved Socialstyrelsen 

”Pejlemærker i god bostøtte”. Det har været spændende, relevant og et stort stykke arbejde, 

hvor der også var inddragelse af 2 af hendes borgere. Det er planlagt, at gruppen afsluttes i 

januar 2021. 

 

Kjeld sidder i arbejdsgruppen ved Socialstyrelsen ”Dialogforum” med SIND, fagforeninger og 

kommuner, der arbejder med at få brugt erfaringerne på områderne med rehabilitering og 

recovery fra nogle konkrete kommuner til at få det ud bredt. Der er tale om 2 møder med 

afslutning i februar 2021.  



 

Finn sidder i arbejdsgruppen ved Sundhedsstyrelsen vedr. ”Arbejdsgruppen vedr. indsatsen i 

den kommunale psykiatri”. Der har i 2020 været 2 møder. Det har været et stort forum med 

mange stærke aktører med deltagelse af både KL, Psykologforeningen, Patientforeningen, DS 

mv. Der er blevet arbejdet med oplæg til at drøfte tværfagligt på et højere niveau.  

Marian har ligeledes deltaget i ”Arbejdsgruppen vedr. indsatsen i den regionale psykiatri”. 

Formålet var at kvalificere det kommissorium som Sundhedsstyrelsen havde udarbejdet for at 

se om det var retvisende for udfordringsbilledet i den regionale psykiatri. 

 

Finn sidder i ressourcegruppen ” Projekt Mere menneske – mere indre system” på 

beskæftigelsesområdet” internt i DS. DS ville gerne have input til at bruge op ad politisk med 

erfaringer fra praksis. Det har klart været relevant og konstruktivt.  

 

Finn sidder dertil i arbejdsgruppen ”Ressourcegruppen omkring Hovedloven”, der endnu ikke 

er startet op. 

 

4a. Vi beslutter, at deltagelse i diverse arbejdsgrupper som udgangspunkt tildeles os 

bestyrelsesmedlemmer. Men skulle vi blive udfordret af enten manglende tid eller faglighed, så 

kan vi inddrage andre, men pågældende skal så som minimum være medlem af Selskabet. 

Dertil skal der være en ramme for, hvordan pågældende skal levere den viden ind i 

bestyrelsen efterfølgende. Rammerne skal der arbejdes med at få helt afklaret til orientering til 

næste års generalforsamling, hvor spørgsmålet også blev rejst ved forrige generalforsamling i 

2020. Dertil kan det udlægges på facebooksiden. 

  

5. Samarbejdet har i 2020 været præget af mange virtuelle møder stedet for at 

samledes. Oplevelsen er generelt, at det har fungeret godt. Samarbejdet med DS centralt er 

virkelig godt og der er god hjælp og velvillighed at hente. Dog har der været en oplevelse af 

en øget travlhed i DS, hvor der har været enkelte emner med meget korte tidsfrister eller 

længere responstid på konkrete henvendelser. Bestyrelsen er enige om, at samarbejdet med 

DS overordnet er godt. Bestyrelsen vil prioritere at komme ind og besøge Toldbodgade, så 

snart der åbnes for den mulighed igen. 

 

6. Økonomien er præget af et år med covid-19, hvor det ikke har været muligt at 

afholde ret mange aktiviteter og temadage mv. Derfor er beholdningen aktuelt 73.266,80 kr.  

 

Kjeld fremlægger retningslinjer for faggruppens økonomi, hvilket ses at være i 

overensstemmelse med Selskabets praksis. 

 

 



7. Finn er administrator på Selskabets facebookside. Det har stået lidt stille med 

deltagelsen fra gruppens medlemmer, hvor vi ønsker en mere aktiv side fremover. Det 

påkræver, at vi bliver mere konkret på, hvad vil vi egentlig med siden, hvordan vil vi bruge 

siden, hvad vil vi have ud af det, vil vi have en stemme i debatten, vil vi gøre opmærksom på 

Selskabet, vil undersøge konkrete faglige emner mv.  

Bestyrelsen beslutter, at vi gerne vil have flere aktive medlemmer og have input fra 

medlemmerne. Vi vil tage udgangspunkt DS´ facebookmanual. 

 

Ref/Pia Hasselstrøm 

 

 

 

 


