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4.5. 2021
Cathrine, Carsten, Mia
Vibeke
Zoom
Frederiksberg: alle udsatte borgere tilknyttet
Rusmiddelcentret er vaccineret og udstedt
Corona-pas. Tilsvarende er personalet tilbudt
vaccination. Personalet møder på arbejde med
forskellige restriktioner. Værestedet er åbent,
dog i mindre omfang.
Slagelse: Borgere og personale har ikke haft
tilbud om vaccination. Dagbehandlingen er fuldt
åbent, det samme er værestedet.

Forslag opslag på
Facebook

Mia forslag om opslag på FB ”jeg er
socialrådgiver” om info af faggruppen, temadag i
september og Magasinet STOF.
Godkendes.

Temadagen 8.
september

Lokaler reserveret hos Mødefabrikken, Odense.
Yderligere opf. næste møde.

Aktivitetspuljen

3. Pulje kan søges efter sommerferien. Alle kan
overveje, om vi har eventuel konkret aktivitet der
kunne være relevant at søge til.

Socialrådgiverdage
17./18. nov.

Det besluttes, at bestyrelsen kan deltage. Der
søges individuelt og udlægges for
deltagerbetaling. Refusion: skema som sendes til
Cathrine, attesteres og sendes til DS mhp.
refusion.

Transport til ambulant
behandling
rusmiddelbehandling

Maja Torp, V, har 22.4 stillet spørgsmål til
socialministerens holdning til transport til
misbrugsbehandling (S 1371) Socialministeren
henviser til SEL generelle bestemmelser om
befordring for personer med nedsat fysisk og
psykisk funktionsevne. Efter denne kan ydes
tilskud til og fra misbrugsbehandling såfremt det
skønnes nødvendigt efter individuel og konkret
vurdering. Det samme kan transport ifm.
Heroinbehandling, som vurderes efter blandt
andet helbredstilstand, afstand og
befordringsudgift.
Det er bestyrelsens erfaring, at kommuner yderst
sjældent bevilger transport. Centrer der leverer
ekstern behandling til forskellige kommuner med

Mia

alle

større afstande, giver borgere afslag på
ansøgning til transport. Konsekvenser kan være,
at en borger fra fx Sorø, ikke kan gennemføre
efterbehandling i København. Eller en anden
borger fra fx Kalundborg, kan ikke følge
dagbehandlingen i Slagelse. Kan betyde, at der
bevilges dyr døgnbehandling, men ikke
transporten til efterbehandlingen.
Aftalt: at Mia følger op med Maja Torp.
Evt.

Med henvisning til tidligere info om webinar om
medicinsk behandling med bl.a. Subutex v/
Hanne Lund, har Vibeke 14.4. oplyst, at alle i
Odense behandlingscenter (alligevel) er indkaldt
til deltagelse.
Carsten & Cathrine: På næste møde afsættes ca.
½ time til jer mhp information om Nationale
Retningslinjer generelt og især hvilket fokus I har
på jeres arbejdspladser.

Referent

Mia

Næste møde

30. juni 2021 13-15.30 på Zoom. Carsten
indkalder

Mia

