
Referat af generalforsamling i Fagligt selskab for socialrådgiver  

ansat i Retspsykiatrien  
Afholdt den 6.oktober 2022 

 
Runden: 
 

Klinikken København: 
4 socialrådgivere. Aktuelt er de ved at ansætte en ny. Under corona var de sendt hjem og 
der har været mange sager siden corona. De har efterhånden fået ventelisten afviklet. Der 

er dog ved at være en lille pukkel igen. Hverdagen går sin gang. Der er blevet indført 
hjemmearbejdsdage, hvilket er dejligt, at der er mulighed for det. 
Sikkerhedsområdet/organiseringen af sikkerheden er ændret, og der er nu ansat vagter 

fra et vagtfirma. Observanden bliver derudover visiteret inden samtalen. Klinikken har ca. 
500 sager om året. 
 

Viborg: 
Retspsykiatrisk afdeling i Viborg består af to sengeafsnit (R1 og R2) samt et ambulant 
team. Der er 21 patienter på hver sengeafsnit. Der er de seneste år ansat flere 

socialrådgivere i almenpsykiatrien, og der er ca. 7 socialrådgivere i alt nu. Der er dog kun 
én socialrådgiver i det retspsykiatriske ambulante team. Socialrådgiveren har både 
primærbehandler opgaver og kontakt til myndighedsafdelingen. Der er en udfordring med 

mange sygeplejersker. Det er en udsat arbejdsplads med et udfordret arbejdsmiljø med 
mange sygemeldinger. Der har ikke været en overlæge siden juni måned – der er dog 
ansat en ny nu, og de tror på, at det bliver godt. Der er meget at lave med en meget tung 

målgruppe. De oplever, at det er spændende, når der kommer nye patienter fra andre 
steder, da de ofte oplever en forskel i behandlingen. De oplever, at de laver nogle gode 
koordinationsplaner. De glæder sig til at tænke på andet end overlevelse. 

 
Skejby: 
Afdelingen i Skejby består af 4 sengeafsnit og 1 klinik. I klinikken er der 7 socialrådgivere. 

På sengeafsnittene er der over tid skåret ned, og nu er der 2,5 socialrådgiver til 4 
afdelinger. Der er desuden en socialformidler på R4. Klinikken bliver påvirket af det, da 
socialrådgiverne er med til at lave den gode udskrivelse. Der er sket en opnormering i 

almenpsykiatrien pga. robust Psykiatri. 
 
Bemærkning fra formanden: Der arbejdes på i bestyrelsen, at der laves noget larm 

omkring socialrådgivere. Socialrådgivere skal være i psykiatrien. 
 
Skejby fortsat: Derudover er Christian ansat, i en tidsbegrænset stilling, til at lave 

udtalelser til statsadvokaten for at aflaste lægerne. Der er indført hjemmearbejdsdage 
efter corona, og afdelingen har fået sin egen tillidsrepræsentant. 

 
Middelfart: 
Der er kommet mange nye kollegaer samt en ny leder. Der er 3 nye faste kollegaer i 

retspsykiatri og den nye leder er god til at gøre reklame for socialrådgivere. Der er ingen 
socialrådgivere i det ambulante. De tænker dog, at nogle indlæggelser måske kunne 
forebygges, hvis der var en socialrådgiver i det ambulante team. Der er oprettet en 

afdeling i Esbjerg, hvor der er ansat én socialrådgiver. Derudover er det den største region 
med færrest pladser. Mentalobservanterne under 18 år går nu til afdelingen. Der foregår 
mange ting rent politisk i Region Syd. 

 
Sankt Hans: 
De er siden sidst flyttet ud på et nyt hospital. De flyttede sidste år og det er luksus. Der er 

8 afsnit og hver socialrådgiver har 2 afsnit med 16 patienter på hver. De løber stærkt. 
Socialrådgiverne er ikke ansat i afsnittene men ansat under en ledende socialrådgiver, 
hvilket de er glade for. I forbindelse med flytningen er de fusioneret med Glostrup, hvilket 

er en udfordrende proces. Nye arbejdsgange osv. Det har givet et dårligt arbejdsmiljø 



også for socialrådgiverne. Der har været meget udskiftning og mange vikarer. Det har 

været benhårdt. Der er et godt tværfagligt samarbejde på afsnittet. Der er desuden 2 
ambulatorier med én socialrådgiver ansat. 

 
Aalborg: 
Personalet blev ikke sendt hjem under corona. Det har været/er en turbulent tid. De skulle 

være flyttet ud på et nyt sygehus, men det er udskudt til 2026. Der har været stor 
udskiftning på stillingen som ledende overlæge, og aktuelt er der en ny konstitueret leder. 
Der sker omstrukturering. Afdelingen består af to sengeafsnit og et ambulatorie. Der er 3 

socialrådgivere ansat. Der er sket en opnormering i almenpsykiatrien og spørgsmålet er 
om, der findes en retspsykiatrisk afdeling om nogle år. 
 

Generalforsamling: 
 
Referatet fra sidst er godkendt 

 
3. Formandens beretning: 
Siden sidst har bestyrelsen haft 3 online bestyrelsesmøder grundet corona. Bestyrelsen vil 

gerne gøre noget og lave noget larm omkring socialrådgivere. De forsøger at lave et 
samarbejde med sundhedssocialrådgiverne, og der er lavet en skrivelse om, hvad en 
socialrådgiver i retspsykiatrien laver. Skrivelsen bliver sendt til DS. Det færdige skriv bliver 

sendt ud til alle. 
Eva fra Sankt Hans er blevet udpeget som ekspert til Højesteret (DS har efterspurgt 
dette). 

Der kommer et spørgsmål på, hvad balladen bliver brugt til? Der svares: der skal gøres 
opmærksom på socialrådgivere i retspsykiatrien. 
 

4. Fremlæggelse af regnskab: 
Regnskabet fra 2019 sendes rundt. Det godkendes. 
 

5. Indkomne forslag: 
Der er ikke kommet nogen. 
 

6. Valg til bestyrelsen: 
De samme bliver genvalgt. Lise fra Viborg vælges som suppleant. 
 

Det besluttes at næste seminar afholdes i Middelfart 
 
7. Evt: 

Ingen har noget 
 

Dag 2 – faglige drøftelser 
 
Emner: 

Fra Klinikken i København: Forum for faglig udvikling vedr. udfærdigelse af sociale 
anamneser i mentalundersøgelser. 
- Hvad bliver der skrevet i vores levnedsbeskrivelser? 

- Frugtbart med et samarbejde 
Det besluttes, at en gruppe arrangerer et éndags-seminar. 
 

Fra Middelfart: Unge på uddannelseshjælp med en anbringelsesdom. 
- Udfordrende samarbejde omkring målgruppen. 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
Referent: Anna Outzen 


