
Bestyrelsesmøde  

Dansk socialrådgiverforening 

Faggruppen Stof 

Dato 22. september 2022  

Til stede Carsten, Cathrine, Mia 

Referent Mia 

Sted Frederiksberg Rusmiddelcenter 

Dagsordenspunkt Referat Ansvarlig 

Siden sidst Frederiksberg Rusmiddelcenter har pr.1. juni fået 

ny tilbudsleder. Behandlingen er pr.1. april 

omorganiseret således, at rusmiddelcentret nu er 

overgået til udelukkende at være et tilbud. Ny 

indskrivninger samt indstilling til ekstern 

behandling varetages af myndighed på rådhuset.  

 

Slagelse rusmiddelbehandling er i gang med 

nedskæringer som følge af hele kommunens 

økonomiske situation. Det får nok få 

konsekvenser for antallet af personale på 

Rusmiddelcentret og et reduceret tilbud. 

 

Cathrine deltog i webmøde 25. august om 

Helhedsorienteret indsats – HOI. 

Har udsendt slides fra dagen til bestyrelsen. 

 

Carsten deltog i webmøde 23. juni om 

merchandise, som efterlyst af medlemmer. 

Dette ønske blev opretholdt med fokus på kvalitet 

og miljømæssig bæredygtighed. Forslag bl.a. om 

en faggruppekop. Måske en webshop hvor 

medlemmer kunne gøre køb. 

DS tog forslag til efterretning og ville arbejde 

videre med sagen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny Rusmiddelbehandler 

uddannelse 

Mia har haft kontakt til Socialstyrelsen og 

inviteret faggruppebestyrelsen ind til dialog og 

opfølgning. Dette, da bestyrelsen samlet set, kan 

bidrage med stor viden og bred praksiserfaring. 

Henvendelsen blev modtaget positivt og sendt 

videre til Professionshøjskolen KP som ligeledes 

har modtaget invitationen til at bidrage positivt. 

Vi vil blive indkaldt sammen med repræsentanter 

for SL og Dansk Sygeplejeråd til dialog omkring 

den kommende rusmiddelbehandler uddannelse i 

slutningen oktober/start november. 

 

I øvrigt har KP kontaktet Slagelse 

rusmiddelbehandling og der haft samtale med en 

medarbejder vedr. placering mm. 

 

 

10-års plan for 

psykiatrien/dobbelt 

diagnose tilbud 

Vi er ikke vidende om konkrete tilbud er 

besluttet. Mia mener at have hørt fra læge i 

systemet, at der er etableret regionalt tilbud. 

Mia 



Dette følges op. 

 

Jf. nedenstående blev tidligere henvendelse til 

Social og Psykiatriudvalgene i Folketinget fra 

faggrupperne STOF og Alkohol, sendt til Peter 

Westermann, idet han ved Mias henvendelse 

oplyste, at netop var i forhandlinger om 

psykiatriplanen. Blev modtaget positivt. 

 

Døgntilbud til gravide  med 

rusmiddelforbrug 

Mia har haft kontakt til Stephanie Lose, der i 

medier har udtalt, at Regionerne vil søge midler 

ved finanslovsforhandlingerne, til flere 

døgnbehandlingssteder til kvinderne. Og udtalte 

samtidigt, at der er brug for et helhedsfokuseret 

og tværfagligt tilbud til kvinderne og deres børn. 

I udmeldingen var angivet, at relevante 

fagpersoner efterfølgende ville blive inviteret med 

til at beskrive tilbuddets indhold. 

Mia inviterede sig ind til denne opfølgning og 

henvendelsen blev modtaget positivt og 

videresendt til rette personer som varetager 

opgaven. 

Afventer i skrivende stund tilbagemelding fra 

disse. 

 

Har om samme døgntilbud haft kontakt til Peter 

Westermann, formand for Region Hovedstadens 

psykiatri- og socialudvalg. Også her blev 

henvendelsen modtaget positivt. Desværre dog 

for sent ift. at den kunne medtages i 

budgetforhandlingen. 

Mia fik dog lovning på, at blive indkaldt i det nye 

år, når der igen skal drøftes budget. 

 

Mia 

Socialstyrelsens 

Forløbsbeskrivelser 

9. september udsendte Socialstyrelsen to 

Forløbsbeskrivelser: 

• Udsatte gravide med skadeligt 

rusmiddelforbrug 

• Børn og unge med komplekse 

funktionsnedsættelse som følge af 

prænatal eksponering for rusmidler og 

afhængighedsskabende medicin. 

 

For udsatte gravide tager forløbsbeskrivelsens 

anbefalinger udgangspunkt i at understøtte et 

helhedsorienteret, sammenhængende og 

udviklingsstøttende forløb for den gravide og 

hendes kommende barn. 

 

Forløbsbeskrivelsen vedrørende børn har fokus 

på, at den prænatale rusmiddel- og/eller 

medicineksponering bliver opdaget og taget 

alvorligt, og at dette danner baggrund for de 

efterfølgende indsatser: Barnets vanskeligheder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kan udvikle sig og intensiveres gennem 

opvæksten. 

 

Begge forløbsbeskrivelser er sendt til kommunale 

og regionale chefer og ledere, men kan hentes på 

Socialstyrelsen hjemmeside. 

 

Det skal her bemærkes, at Mia har deltaget i 

udarbejdelse af forløbsbeskrivelsen via 

arbejdsgruppen om gravide kvinder. 

 

Temadagen 9. november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 

region Øst 

 

 

Fælles faggruppedag  

 

Repræsentantskabsmøde 

 

 

 

Faggruppens 

generalforsamling 

Bestilling af mad foretages efter tilmeldingsfrist: 

lidt morgenbrød m/kaffe og the, frokost, kaffe og 

frugt eftermiddag. Det tjekkes med de to andre 

faggrupper om det er ok sådan samt vedr. 

honorar til oplægsholder. 

 

Der er spurgt til streaming. DS sagt ok til oplæg 

om Hovedlov. Det undersøges om Kira West 

ligeledes kan streames, hvis hun siger ok dertil. 

Cathrine følger op med DS. 

 

 

Mia deltager, Cathrine undersøger om hun har 

mulighed for deltagelse 

 

 

4. oktober i Odense. Carsten og Mia deltager 

 

18.-19. november i Aarhus.  

Mia er inviteret som formand for faggruppen og 

som gæst af Mads Bilstrup. 

 

 

Afholdes efter temadagen 9. november. Der er 

indkaldt på DS hjemmeside. 

Cathrine står for økonomidelen/regnskab 

Mia for beretningen 

Carsten er udpeget dirigent 

Vi holdt sidst generalforsamling 14.12. 2020, 

online. 

Alle tre bestyrelsesmedlemmer er på valg. 

Bestyrelsen ønsker velkomment, hvis flere gerne 

vil deltage. 

Mia 

 

 

 

 

Mia  

 

Cathrine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde Aftales efter generalforsamling 9. november.  

   

 

Næste møde   

 

 

 


