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Referat
2. bølge af Corona giver forskellige arbejdsforhold.
Frederiksberg er opdelt i teams der arbejder to dage i
rådgivningscentret og 3 dage hjemme. Der passes på
og alle regler og anbefalinger følges. Mest udsatte
borgere følges op af centrets læge mhp. vaccination.
Det er tydeligt, at flere borgere under denne bølge,
er meget mere påvirket og har det svært.
I Slagelse misbrugscenter er alle fysisk tilstede hver
dag. Modsat 1. bølge hvor en stor del af personalet
var hjemsendt.
Odense har omstruktureret. Hver behandler har 2527 borgere. 1x ugentligt kommer bus og tester
borgerne for Covid. Ingen smittede. Borgere føler
større selvbestemmelse vedr. interval for
medicinudlevering. Der er to opsøgende
medarbejdere der skal motivere borgere til
behandling.

Tidspunkt for næste
generalforsamling

Mia har d.d. konfereret med Søs Ammentorp, DS.
Vi har afholdt generalforsamling online december
2019. Der er fortsat lang udsigt til at der åbnes for
fysiske møder. Det er derfor acceptabelt, at vi
udskyder næste generalforsamling til 2022.
Generalforsamling besluttes afholdt: 17. maj 2022.
Sted: Mødestedet,Odense.

Temadag

Planlægges med samme indhold/temaer som tidligere
til afholdelse: 21. eller 22. september 2021.
Mia har skrevet til René fra Hjemløsefaggruppen om
de vil deltage. Vil tilsvarende kontakte
Psykiatrifaggruppen.
Lokaler skal reserveres.

Ressourcegruppen
Hovedlov

Carsten og Mia deltog i webinar 27.1. 2021 om
erfaringerne fra projekt ”Opgang til opgang” i
Gellerup. Et tværfagligt projekt med udgangspunkt i
Jobcentret. Med en/to koordinerende personer og en
helhedsorienteret indsats. Hvor alle ydelser og
indsatser varetages af de koordinerende personer.
Meget interessant.
Næster webinar er: 11.2. Tema:
Frikommuneforsøget.

Ansvarlig

Mia

Facebook faggruppe

Psykiatrifaggruppen har oprettet en faggruppe på
facebook. Det drøftes om det kunne være en ídé for
os mhp. at øge medlemmers aktivitet.
Der vil kunne ydes bistand fra Lærke og Linda i DS.
Vi er enige om, at bestyrelsen ikke har kræfter til en
sådan aktuelt. Hvis bestyrelsen suppleres med
kollega, der har lyst til et sådant ansvarsområde, kan
vi tage det op igen.

Økonomi

Bestyrelsen har haft en foreningskonto i Nordea.
Banken har nu oplyst, at kontoen skal linket til et
CVR. Cathrine har talt med Helle, DS. Alle udlæg vil
kunne refunderes hurtigt via DS.
Beslutning: Vi afmelder kontoen

Eventuelt

Cathrine

KL's årlige rusmiddelkonference afholdes virtuel over
3 dage, alle dage fra 9-11.30 d. 24.3. – 6.4. – 12.4.
Temaer:
Den nye opgave og ansvarsfordeling i forhold til
borgere med en dobbeltdiagnose (afholdes den
12/4)
Kvalitet i alkoholbehandlingen (afholdes den
24/3)
Ulighed i sundhed (afholdes den 6/4)
Se mere på KL`s hjemmeside.
Vi har fået en henvendelse fra Birte Poulsen med mail
fra Malta vedr. eventuelt samarbejde med social
instans. Deres målgruppe er uden for faggruppens.
Carsten videregiver mailen til relevant person i DS
der varetager internationalt arbejde.

Referent

Mia

Næste møde

4. maj 2021. Online på Zoom. Carsten indkalder

Carsten

