Bestyrelsesmøde
Dansk socialrådgiverforening
Faggruppen for Stofmisbrug
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Siden sidst

30.juni 2021
Carsten, Cathrine, Mia
Vibeke
Online

Referat

Mia - deltaget i Fælles Faggruppemøde 9. juni
2021. Der blev efterlyst
temaer/forslag/oplægsholder til Socialrådgiverdage
17./18.nov. samt forslag/ide til
faggruppereception/andet. Efterlysning om ideer
blev sendt til bestyrelsen, dog ingen respons.

Ansvarlig

Mia - deltaget i Region Øst Faglig Fællesskabsdag
23. juni 2021. Første fysiske møde i mere end 1 ½
år.
En dag med interessante oplæg. Bl.a. Morten
Ejrnæs om socialrådgivernes risikovurderinger:
Viden, myter eller mavefornemmelser? Og hvad
betyder det for borgerne? Desuden Henrik Egelund
Nielsen om Hovedloven – status og hvilke
muligheder stiller den socialrådgiveren overfor?
Carsten og Cathrine beskriver meget travlhed i
deres respektive behandlingscentre Slagelse og
Frederiksberg.
Temadagen 8. sept.

Vi er enige om, at invitere andre faggrupper,
fagprofessionelle og samarbejdspartnere med.
Dette tilføjes opslaget på DS hjemmeside og
opslaget på DS Facebook. Spørgsmål om
Temadagen kan ske til Mia frem til 22.8. DS
informeres (er sket via mail d.d.)
Opslag desuden på FB Misbrugsnet.
Opfølgning på antal tilmeldte og bestilling af mad,
samt besked til oplægsholder Liesanth vedr.
deltagerantal.
Husk: alle skal tilmelde sig dagen på DS under
arrangementer.

Mia
Cathrine

Faggruppens beskrivelse
på hjemmesiden

Det skrevne skal justeres i forhold til eventuelle
ændringer.

Henvendelse fra Danske
Regioner

Mia fik 19. maj en henvendelse fra Emma Fleming,
Psykiatri- og socialpolitisk konsulent, Center for
Sundhed- og sociale indsatser, Danske regioner.
Ønskede jeg gav positiv respons på Danske
Regioners kronik om 10-årsplanen og behovet for
at løfte psykiatrien og socialpsykiatrien. Ønsket er,
at løsningen for de dobbeltdiagnosticerede ikke
ender i en syltekrukke og at der skal være et samlet
behandlingstilbud i regionerne.
Mia tilbagemeldte den holdning bestyrelsen
tidligere har anlagt med fokus på at den
socialfaglige indsats, fleksibilitet i behandlingen og
uden faste pakker fastholdes, uanset placering og
organisering. Henviste endvidere til bestyrelsens
tidligere indlæg i Jyllands Posten.
Efter en drøftelse af borgeres generelle
behandlingstilbud, inviterede jeg Emma til at følge
snakken op med bestyrelsen, hvilket blev modtaget
positivt. Og d.d. blev rykket for dato.
Vi tilbyder Emma Fleming at deltage på
bestyrelsesmøde i DS Toldbodgade (hvis der er
åbnet op) d.13. oktober kl. 14-15.

Økonomi

Fin. Der har kun været små udgiftsposter i seneste
halvår af 2020 og første halvår af 2021 grundet Corona.

Evt.

Mia har tidligere oplyst om venstres behandling i
socialudvalget af transportudgiften for borgere med
lang afstand til deres behandlingssted og deres
besvær med at afholde udgiften. Mia har fulgt op
med anden politiker i DF, da venstre politikeren var
fratrådt. Der blev givet positiv respons på at følge
op, men ønsket konkrete spørgsmål fra os. Dette
følges op efter sommerferien.
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Carsten & Mia

Næste bestyrelsesmøde

13. oktober 2021 kl. 11.30-16.
Vi mødes kl. 11.30 ved Hovedbanegården under
uret. Spiser frokost sammen. Afholder resten af
bestyrelsesmødet kl. 13-16 i Toldbodgade. Med
indlagt besøg/møde med Emma Fleming fra
Danske Regioner.

Referent Mia

Næste møde

