Bestyrelsesmøde i faggruppen stof d. 20. dec. 2021
over zoom
Deltager: Cathrine Møller, Mia Heick og Carsten Depping, fraværende Vibeke
Referent: Carsten, - referatet har desværre været længe under vejs pga. ferie/corona og anden
travlhed.

1.
Tidspunkt for næste års generalforsamling og temadag.
Skal vi fastholde tidspunktet om efteråret, eller vende tilbage til maj?
Simon ny formand for faggruppen Hjemløse har spurgt, om vi igen skal gå sammen.
Ad1.
Cathrine tjekker op med Mette Bertelsen om vi kan vente til efteråret med at afholde den næste
generalforsamling. Udfordringen er nok at generalforsamling for 2021 er overset.
Vedr. Spm fra Simon se pkt. 2.
2.
Temadagen.
Vi må sammen og hver for sig, tænke hvilke tema-forslag vi har – og om vi skal afprøve
en ny form? eventuelt med andre faggrupper.
Ad. 2
Vedr. spørgsmål fra formand for faggruppen Hjemløse vil vi gerne vente med at svare til næste
fysiske bestyrelsesmøde hvor vi bliver mere afklaret på tema og form. Vi vil ligeledes gerne have
input fra faggruppens medlemmer. Det skal helst være så aktuelt og relevant som muligt, for flest
mulige medlemmer i faggruppe.
3.
KABS VIDENs Nationale Konference om Rusmidler 26./27. april 2022:
Behandling og forebyggelse – ser vi det samme?
Endeligt program foreligger vist først i januar. Hvem vil gerne deltage?
Mia skal forestå en session med Morten Ejrnæs én af dagene.
Ad.3
Det foreløbige program præsenterer tre hovedtemaer, to knytter sig til de længe ventede udspil,
hhv. Psykiatri 10-års planen og barnets Lov. Det tredje handler om Rusmidler – status og trends.
Ny og relevant viden der er fagligt relevant.
Vi beslutter at tilmelde os og Cathrine undersøger om udgiften kan afholdes af 2021 budgettet.

4.

Familieambulatoriet skal der følges op?

Ad. 4
Mia har aftalt opfølgning med Familieambulatoriet 19. januar 2022 hvor også Cathrine deltager.

5.
Opfølgning på SSR reserven
Vi afventer, at se, hvad der konkret bliver mere tilbudt og deri også om vi kan være med til at
kvalificere det.

6.
Opfølgning på Ankestyrelsen undersøgelse: Visitation til døgnbehandling for
stofmisbrug, august 2021
Punktet er udsat til næste møde.
7.

Planlægning af næste års bestyrelsesmøder

Ad. 7
Vi aftaler årets møder i januar og finder tid til et bestyrelsesmøde på KABS VIDEN konferencen
8.

Tanker om næste års opgaver

Ad. 8
Det er vigtigt at følge op på psykiatriplanen, Hovedloven og betydningen for børn og forældre med
rusmiddelbrug jf. Lov om børnene Først. Dernæst løbende varetage ad hoc opgaver.
Finde ud af det om vi skal holde temadag til efteråret?
9.
Økonomi
Cathrine gennemgår regnskabet og budgettet.
Rest budgettet for 2021 er 35.139 kr.
Derfra bliver der også betalt gebyr til KABS konference 2022 såfremt det kan godkendes af DS.
10.

Evt.

Ad. 10
Mia fortæller om en undersøgelse lavet af KP ansat i samarbejde med medarbejder fra Reden:
Udsatte kvinder på den åbne stofscene. Blandt andet om hvordan kvinder i prostitution, i dag er
langt mere udsatte, idet aftaler med kunder sker via mobil. På den måde, kan kvinderne sammen,
mindre passe på hinanden. Endvidere viste undersøgelsen, at hovedstofferne nu er kokain og
MDMA, hvilket giver et meget hårdere miljø.
De sidstnævnte punkter vi tager hul på og fortsætte på næste møde/møder. Hvilke sidstnævnte
punkter?
Carsten: indkalder til næste møder evt. også over web
.
Næste møde:
DS møde KBH Toldbodgade - Mødes på hovedbanen 20/1 eller 8/2 kl. 11.00 Færdigt kl. 16.00

