
 

Bestyrelsesmøde 

Dansk socialrådgiverforening 

Faggruppen Stof 

Dato 13. juni 2022  

Til stede Carsten, Cathrine, Mia 

Referent Mia 

Sted DS Toldbodgade, KBH 

 

Dagsorden pkt Referat Ansvarlig 

Siden sidst Stor tilfredshed med deltagelse i KABS 

rusmiddelkonference i april: Faglige oplæg, gode og meget 

relevante. Godt udvalg af sessioner. Mia holdt session med 

Morten Ejrnæs med temaet: De fagprofessionelles 

risikovurderinger. Forløb med god debat. Det samme i den 

efterfølgende dags paneldebat hvor Mia deltog. Her var 

børn og familiers retssikkerhed i fokus. 

Carsten luftede tanker om at vi som faggruppe, kunne 

have gavn af at melde os med en stand næste år.    

Vi beslutter, at drøfte relevansen og formål på et senere 

tidspunkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

Opfølgning på 

Psykiatriplan 

Sofie Birch, DS deltager under dette punkt.  

Mia har samarbejdet med Sofie, og herefter på vegne af 

faggrupperne STOF og Alkohol udarbejdet henvendelse til 

Folketingets psykiatriordførere, Folketinget 

Sundhedsudvalg, Social- og Ældreudvalg, 

Sundhedsministeriet og Social- og Ældreministeriet, i 

februar. Vi har som fagpersoner sendt bemærkninger til 

Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til 10 års planen for 

psykiatrien samt Sundhedsministeriets model for 

dobbeltdiagnosebehandling. Der kom positiv respons fra 

enkelte partier og embedsfolk. 

Aktuelt er der aftalt en økonomisk ramme mellem KL og 

Regionerne hvor fælles visitationskriterier skal udarbejdes. 

Aktuelt foreligger ikke yderligere om forventet 

behandlingstilbud. 

Vi følger fortsat det videre arbejde. 

 

Hvis det bliver muligt, deltager Mia på Folkemødet, hvor 

Psykiatriplanen drøftes, med spørgsmål til status. 

 

 

Ideer til 

merchandise 

DS efterlyser faggruppemedlemmer til webmøde 23. juni 

kl. 12-12.30. Nogle medlemmer har efterspurgt 

merchandise. 

 

Carsten 

deltager 

Hovedloven DS indkaldt ressourcegruppen til webmøde 25. august 

kl.15-17 hvor Mads Bilstrup vil præsentere rammen for 

den kommende Hovedlov og denne debatteres med 

henblik på muligheder og udfordringer. 

Der er indgået politisk aftale om en Hovedlov om 

Helhedsorienteret Indsats (HOI) 

Den videre proces om lovarbejdet er endnu ikke kendt, 

men der er formodning om, at loven bliver fremsat i 

 

 

 

 

 

 

 

 



Folketinget den første halvdel af det nye folketingsår. HOI 

skal træde i kraft 1. juli 2023 som en mulighed og 1. juli 

2025 som et krav. 

 

Carsten 

og 

Cathrine 

deltager 

 

 

Lovforslag om 

hjælp contra straf 

Er sendt til 2. behandling i Folketinget. Lovforslaget står til 

at blive forkastet. I Kriminalforsorgens økonomiaftale er 

der aftalt, at der skal gennemføres en undersøgelse af 

stofmisbrugere under afsoning, er bedre tjent med 

behandling. 

Vi følger den endelige beslutning efter 3. behandling og 

med hvilken begrundelse lovforslag forkastes. 

 

 

 

 

 

 

Alle 

 

Ny misbrugs- 

uddannelse 

Socialministeriet og Sundhedsministeriet har haft udbud 

om ny misbrugsuddannelse, fælles for Stof- og 

alkoholområdet. Mia har været inviteret ind i 

referencegruppen af en lang række forskere på området. 

Udbuddet skulle dog være vundet af professionsskolen, 

KBH. Mia har kontaktet chefkonsulenten på KP, 

Kronprinsesse Sofie Vej der skulle være ansvarlig for 

uddannelsen. Har inviteret bestyrelsen til opfølgning, hvis 

interesse. Har dog intet hørt endnu. Følges op. 

 

 

 

 

 

 

 

Mia 

 

 

Folkemøde 2022 Mia deltager sammen med Region Øst 15.-19.6. Skal 

blandt andet deltage i Mads og Monopolet vedr. 

dilemmaspørgsmål. Mads Bilstrup stiller spørgsmål til tre 

politikere der præsenteres for tre dilemmaer, som bygger 

på erfaringer fra socialrådgivere. Mia har beskrevet et 

forløb med dilemma om underretning. 

Vi luftede eventuel mulighed for at vi alle tre deltager i 

Folkemødet til næste år. Det skal her oplyses, at alle 

medlemmer i Region Øst, har mulighed for at søge om 

deltagelse. Vi er en fælles delegation der hver for sig 

deltager i aftalte og udvalgte sessioner. 

  

 

Temadag fælles 

med Hjemløse og 

Psykiatrifaggruppe

rne 

Er aftalt til onsdag 9. november i DS Toldbodgade, KBH. 

Kl. 9.30-15. Stoffaggruppen holder generalforsamling kl. 

15.15-16.  

Søs, DS, har sendt information ud til alle medlemmer om 

dagens program.  

Der blev rejst tvivl om Psykiatrifaggruppen, da denne ikke 

står på udsendelsen. Mia skriver til Søs således, at det 

fremgår når informationen kommer i næste nr. af 

Socialrådgiveren. (er gjort) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia 

Næste 

bestyrelsesmøde 

22. september kl.10-16 i DS Toldbodgade. 

 

 

 

   

   

   

 



 

 

 


