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Referat
Der sker strukturændringer/omorganiseringer
flere steder på rusmiddelområdet, fx kan
nævnes:
I Frederiksberg Rusmiddelcenter flyttes
personalets myndighedsopgaver til central
myndighedsafdeling. Kompetencen til visitation til
døgnbehandling overflyttes ligeledes til central
varetagelse. Ligeledes følger ændringer i forhold
til ungebehandlingen.
Det har givet en del travlhed i rusmiddelcentret,
og også nogen uro.
I Slagelse nedlægges det det udekørende team
for at få det samlede budget til at hænge
sammen.
Endelig har vi fået oplyst, at Københavns
kommune har opsagt deres kontrakt med KKUC,
der gennem mange år har leveret
traumebehandling knyttet til
rusmiddelbehandlingen.

Opfølgning på temadag
8.9. 2021

Generelt var bestyrelsen enig om, at dagen på
flere måder lykkedes som ønsket. Der blev fra
flere deltagere efterfølgende givet udtryk for at
det havde været en god dag.
Familieambulatoriets deltagere har sendt brev
Søs Ammentorp med kritik af formiddagens
oplæg, der ikke levede op til deres forventninger.
Oplægsholder var selv ikke helt tilfreds og
medgiver, at bl.a. praktiske problemer med
formidling af slides og tidspres påvirkede
formidlingen.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer fandt
formiddagen god og med interesseret spørgelyst.
spørgelyst og livlig debat.
Mia har taget kontakt til kollega i
Familieambulatoriet, takket for deres
tilbagemelding og inviteret til fælles opfølgning,
hvilket blev positivt modtaget. Mia afventer
ambulatoriets tilbagemelding om forslag til
mødetider. Hvis muligt, vil Carsten og Cathrine
gerne deltage.

Ansvarlig

Vedr. tidligere henvendelse til Folketingets
Socialudvalg for opfølgning på Venstres
spørgsmål om transporthjælp til borgere der har
større afstand til rusmiddelcentret og deres
behandling, skal vi have fulgt op på dette
snarest.
Carsten beskriver konkrete eksempler, når tiden
tillader.
Netværksmøde for
faggruppeformænd i DS
24.8. 2021

Mia deltog.
Der blev informeret om DS strategier 2021/22 og
de politiske prioriteringer.
Hovedlovens iværksættelse udskydes et år, men
selve arbejdet fortsætter. Der er møde i nov.
hvor DS deltager.
Faggrupperne har forskellige mødestrukturer og
indhold. Fx holder en faggruppe heldagsmøde,
uddeler opgaver i grupper og alle opgaver løser
på dagen. Andre holder et årligt møde, lukket for
andre end medlemmer. Der er varierende antal
medlemmer i bestyrelserne.
Svært lige at overføre erfaringerne til faggruppen
STOF.
Det blev drøftet, at det kunne være
interessant/brugbart, at få mere viden om
medlemmernes muligheder, eller manglende, for
deltagelse i temadage: søger medlemmet ikke,
søges der og gives afslag. Og i givet fald med
hvilke begrundelser.
Desuden blev efterlyst retningslinjer mm for
faggrupperne og disse ville blive udsendt til alle
bestyrelserne fra DS centralt.
Endelig blev besluttet, at etablere netværkfacebook-gruppe for formændene. Fx til hurtig
sparring og råd. Endelig blev besluttet, at mødes
en gang årligt til netværksmøde og gerne med
større deltagelse af DS.

Socialrådgiverdage

Cathrine, Carsten, Mia deltager.

Planlægning af
kommende
bestyrelsesmøder,
generalforsamling mm

Følges op på Socialrådgiverdage hvor vi finder tid
til bestyrelsesmøde.

Evt.

Næste
bestyrelsesmøde
Referent Mia 15.10.
2021

Næste møde

Vi skal afsætte tid til at drøfte, hvordan vi bedst
muligt forvalte faggruppens opgaver og ønskede
initiativer, nu hvor vi gennem en længere periode
har fungeret med tre medlemmer i bestyrelsen.
Vi skal drøfte, om det kunne være relevant at
tage kontakt til alko-faggruppen. Stof og
alkoholbehandling sammenlægges mange steder
i de kommunale og (private tilbud). Måske kunne
vi finde interesse i fælles oplæg på temadage.
17./18. november 2021

