
Generalforsamling i Faggruppen STOF 9. november 2022 

 

Bestyrelsens beretning: 

Faggruppen blev stiftet november 2004 og har i dag 450 medlemmer. 

Bestyrelsen består af tre medlemmer. 

Faggruppen holdt seneste generalforsamling 14. december 2020 online. Få var tilmeldte, men 

deltog ikke på dagen. Som følge af blandt andet Corona, blev generalforsamling, med 

godkendelse fra DS, ikke afholdt, i 2021. 

I perioden 13.10 2021 – 22.9. 2022 er afholdt 5 bestyrelsesmøder. Temadag blev holdt 

september 2021 i Odense. 

 

I perioden har vi haft følgende aktiviteter: 

Hovedlov: Deltagelse i DS online møde om Hovedlov. Vi har haft henvendelse fra et medlem 

af Folketinget 

hvor vi blev spurgt til input. Vi henviste til DS centralt.  

Psykiatriplanen: I juni 2022 rettede vi, sammen med Alkoholfaggruppen, henvendelse til 

Folketingets psykiatriordførere, Sundhedsudvalget, Social- og ældreudvalget, 

Sundhedsministeriet, Social- og ældreministeriet. Vi fremførte bemærkninger til 

Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til 10-års planen for psykiatrien samt Sundhedsministeriets 

model for dobbeltdiagnoser. Vi modtog positiv respons fra enkelte partier og embedsmænd. 

Ny rusmiddelbehandleruddannelse: Socialstyrelsen udsendte tidligere på året udbud om en 

kommende fælles rusmiddelbehandleruddannelse for stofmisbrugs- og alkoholområdet. Mia 

blev af en ansøgergruppe inviteret ind, i egenskab af formand for faggruppen, i en faglig 

referencegruppe som krav til udbuddet.  

Det blev Københavns Professionshøjskole (KP) der sammen med Via University College (VIA) 

fik opgaven med at udvikle uddannelsen. Bestyrelsen kontaktede alle relevante og inviterede 

os ind med henblik på at bidrage med viden, praksiserfaringer og ønsker til uddannelsen. Som 

følge heraf, er bestyrelsen inviteret til møde med KP 14. november sammen med SL og Dansk 

Sygeplejeråd. 

Forløbsbeskrivelse: I september udgav Socialstyrelsens publikation med anbefalinger på det 

specialiserede område vedrørende ”Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug”.  Et 

bestyrelsesmedlem har udpeget af DS, deltaget i udarbejdelse af anbefalingerne gennem 

deltagelse i Socialstyrelsens arbejdsgruppe. Anbefalingerne er i første omgang sendt til 

kommuner og regioners ledelse- og chefniveau, men forventes formidlet til alle relevante felter 

der møder målgruppen. 



KABS VIDEN Nationale konference om rusmidler: I år deltog alle tre 

bestyrelsesmedlemmer. Der var enighed om, at det gav god faglig inspiration og ny viden. 

På konferencen holdt et bestyrelsesmedlem sammen med sociolog Morten Ejrnæs session med 

temaet: De fagprofessionelles risikovurdering i forhold til børn. Efterfølgende deltog 

bestyrelsesmedlemmet i paneldebat om børn og forældres retssikkerhed. 

Fælles faggruppebestyrelses dag: Blev holdt 4. oktober i Odense. To 

bestyrelsesmedlemmer deltog. 

Formålet var erfaringsudveksling, forventninger og ønsker til faggruppen.  Faggruppernes 

omfang af faglige aktiviteter som fx høringssvar, deltagelse i debatter, indlæg i medier, 

omfang af bestyrelsesmøder, medlemsaktiviteter og deltagelse, er meget forskelligartet.  

Spænder fra faggrupper med få aktive medlemmer, til faggrupper med et stort antal 

medlemmer. 

Dagen bød også på orientering fra DS-næstformand om aktuelle og organisatoriske sager med 

efterfølgende drøftelse. 

 

Det vi ikke nåede: Opfølgning på Ankestyrelsens undersøgelse af august 2021 om ”visitation 

til døgnbehandling for stofmisbrugere”. 

 

Generelt om bestyrelsens aktiviteter: bestyrelsen har været påvirket af, at vi er så få. De 

enkelte medlemmer har desuden haft arbejdspres på de respektive arbejdspladser. Samlet har 

vi haft begrænsede resurser til de mange aktiviteter. Vi har efterlyst flere aktive 

bestyrelsesmedlemmer. Vi har drøftet forskellige former for medlemsaktiviteter og haft 

overvejelser over en anden form for temadag. Disse overvejelser tages med i næste periode. 

 

Udarbejdet af Mia Heick, socialrådgiver  

6. november 2022 

 

 

 

  

 

 

 

 


