
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Fagligt selskab for sundhedssocialrådgivere 

Mødet er afholdt virtuelt d. 15. november 2022  

 

Deltagere fra bestyrelsen; Tanja Wejergang, Annette Skov Popa, Mette Sabro Møller, Sine lyng 

Petersen 

Afbud fra bestyrelsen: Louise Marie Friis 

Endvidere deltagelse af Nicolai Paulsen, konsulent i Dansk Socialrådgiverforening i en del af 

mødet. 

 

Følgende er drøftet; 

 

- Kronik, socialsygeplejersker og Sundhedsloven 

Tanja har på baggrund af løbende besparelser ift. socialrådgivere på Rigshospitalet 

udarbejdet en kronik. Tanja og Louise vil mødes med Bjarke, journalist i DS for at 

kvalificere kronikken ift. hvad skal der stå, hvor skal den sendes ud henne mv. Nicolai 

vil se om han kan deltage på mødet, og vil endvidere inden mødet finde tidligere 

materiale frem iht. emnet; statistik over sundhedssocialrådgivere i somatikken, artikel 

fra 2021 omhandlende samme emne.  

Det kan også være en god idé at tænke mulige cases ind ift. emnet.  

I samme forbindelse er der drøftet det stigende pres der opleves at være på de 

sundhedsfaglige socialrådgivere på hospitaler mv., dels ift. de stillinger der kommer 

som socialsygeplejersker, men også at sundhedssocialrådgiverne ikke fremgår af den 

nye sundhedslov. Der har været møde i DS med næstformand, politik og 

kommunikationschef og Nicolai, ift. hvad der kan gøres fremadrettet, da det opleves at 

være en tilbagevendende problemstilling. Fra DS’ side efterspørges løbende 

henvendelser/skrivelser fra bestyrelsen/området så de kan blive ved med at holde 

fokus på problemstillingen.  

DS har endvidere afholdt møder med KL, danske patienter og FOA omkring 

problemstillingen, hvilket der arbejdes videre med. DS er også i løbende dialog med 

Danske regioner og regionshuse.  Nicolai oplyser, at Danske regioner har lavet 12 

punkts plan ift. det pressede sundhedsvæsen, hvori ansættelse af flere faggrupper på 

hospitaler indgår som et punkt. Nicolai oplyser endvidere at der også i DS er fokus på 

hvad der fylder på det politiske område ift. sundhed, bla. lighed/ulighed i sundhed og 

forebyggelse, hvilket er områder sundhedssocialrådgivere bidrager med et vigtigt 

arbejde ind i.  

Derudover drøftet autorisation, hvilket er et tema på kommende 

repræsentantskabsmøde i næste weekend.  

 

 

- Temadag i 2023 

Sine har udarbejdet invitation til temadag i 2023, som kort vendes og godkendes. Det 

aftales Sine videreformidler til Søs, sekretær i DS med henblik på at få invitation sendt 

ud til medlemmer. Tilmeldingsfrist 30. januar 2023. Sine afklarer endvidere med Louise 

og Søs ift. om lokale er booket og hvornår og hvem der bestiller forplejning. Der ønskes 

udsendelse af tilmeldingsreminder i december 2022 hvilket også afklares med Søs, 

samt der spørges til muligheden for at få merchandise, herunder om der er afklaring på 

tidligere igangsat proces om udvikling af nyt merchandise.  

 



- E-netværk 

Mette oplyser kort om tidligere deltagelse i webinar om det nye e-netværk. I forhold til 

at få udarbejdet skrivelse om vores faglige netværk der skal ligge i e-netværket 

udskydes dette til næste bestyrelsesmøde, samt Søs, sekretær DS orienteres herom, da 

hun tidligere har sendt mail ud om det.  

 

- Pårørendedag 

Der er modtaget mail fra Søs, vedrørende Pårørendedag som afholdes af Pårørende i 

Danmark i samarbejde med Roskilde kommune. Søs har efter godkendelse fra 

bestyrelsen sendt invitation ud til medlemmer. Bestyrelsen kan ikke selv deltage 

grundet bestyrelsesmøde, men vil sprede invitationen i netværk også.  

 

- Diplomuddannelse 

Louise har modtaget henvendelse fra Ucl ift. diplomuddannelse for 

sundhedssocialrådgivere ift. ønske om dialog omkring opbygning og behov for 

uddannelse. Det aftales at de inviteres med til næste bestyrelsesmøde (2/2-23) hvor 

der afsættes en time til snak. Louise vender tilbage og hører om det er en mulighed.  

 

- Funktionsbeskrivelse 

Ved sidste møde var der snak om og påbegyndt arbejde på at få lavet 

funktionsbeskrivelse ift. faggruppen. Punktet udskydes til næste møde grundet arbejdet 

med kronikken.  

 

- Vibeke Blond er udtrådt som suppleant i bestyrelsen, der er valg til suppleant ved 

næste generalforsamling til temadagen i marts 2023.  

 

- Netværk i Norge og Sverige: På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet at invitere 

vores netværk i Norge og Sverige med til temadagen og efterfølgende holde middag om 

aftenen hvor der kunne drøftes henvendelsen fra Norge omkring deres igangværende 

arbejde med funktionsbeskrivelse. Det afklares om Louise har kontaktet dem i 

forbindelse hermed.  

 

- Sine og Anette har deltaget i fagdag i DS med de øvrige selskaber. Orientering herom 

blev ikke nået og udskydes til næste møde/alternativt sendes ud på mail v/Sine 

 

- Næste bestyrelsesmøde er fysisk møde d. 2/2-23, Mødecenter Lumbyvej 17F i Odense 

som det plejer. Det afklares om Louise allerede har booket lokale og forplejning. Nicolai 

ønsker at deltage hvis det kan passe ind, gerne 1 – 1 ½ time.  

 

Ref. Sine Lyng Petersen 

 

 

 


