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Faggruppen Stof 

Dato 11. januar 2023 

Til stede Carsten, Cathrine, Mia 

Referent Mia 

Sted DS Toldbodgade 

 

Dagsordenspunkt 

 

Referat Ansvarlig 

Ny bestyrelse Valgt på generalforsamlingen november 2022 og 

konstitueret som følger: 

Mia Heick, forkvinde 

Cathrine Møller, kasserer 

Carsten Depping Jensen 

 

 

Siden sidst Carsten har skiftet funktion til Det Udekørende 

Team i Slagelse Rusmiddelcenter.  

Mia skal medvirke i podcast i januar. Blandt andet 

om sit arbejde og hvad der betinger gode 

udviklingsforløb hos borgerne. 

Døgntilbuddet Opbygningsgården er lukket pga. 

konkurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny Rusmiddelbehandler 

uddannelse 

Nicolai Paulsen, DS deltager i dette punkt. 

 

Cathrine og Mia har d.14.11.2022 deltaget i møde 

på Københavns Professionshøjskole (KP) med Mette 

Lykke Lauritzen og Pauline Hagensen fra 

efter/videreuddannelsen. Desuden deltog 

repræsentanter fra SL og DSR. 

KP er fortsat i undersøgelsesfasen med videns 

indsamling, interview med praktikerfeltet samt 

spørgeskema udsendt til offentlige og private 

rusmiddelcentre. 

Målet er at løfte kvaliteten i rusmiddelbehandlingen 

med ny diplomuddannelse (60 etcs) der bygger 

videre på bachelor niveau. 

Man tænker sig uddannelsen modulopbygget hvor 

relevante moduler fx kan søges enkeltvis og 

finansieres via Kompetencefondsudviklingsmidler. 

Ifølge udbudsmateriale forventes beskrivelsen af 

uddannelsen at være færdig i slutningen af 2022. 

 

Det blev aftalt: at vi ville få tilsendt slides fra KP 

præsentationen, referat af mødet samt indkaldelse 

til opfølgning. 

I skrivende stund har vi intet modtaget. Følges op 

og informerer efterfølgende Nicolai. 

  

 Mia                                           



10-års plan for 

psykiatrien/dobbelt 

diagnose tilbud - 

opfølgning 

Nicolai deltager under punktet. 

 

Sundhedsstyrelsen har nedsat arbejdsgruppe vedr. 

udarbejdelse af faglig visitationsretningslinje for 

behandling af mennesker med psykisk lidelse og 

samtidigt misbrug. Næste møde i arbejdsgruppen er 

indkaldt 13. januar. 

Carsten omdeler bilag til mødet: Notat vedr. børn og 

unge med psykisk lidelse og misbrug, notat vedr. 

heroinbehandling og dobbeltdiagnose samt udkast 

til visitationsretningslinje. 

Vi aftaler, at melde tilbage til Nikolaj efter læsning, 

såfremt materialet giver anledning til særlige 

bemærkninger. 

 

alle 

Døgntilbud til gravide 

med rusmiddelforbrug - 

opfølgning 

Mia har et længere notat i Facebookgruppen 

Praksiscenter.dk. Det ser ud til, at der arbejdes 

konkret på tilbud via region Syd og forankret i 

region. 

Som udgangspunkt er Socialstyrelsens Kontor for 

Socialtilsyn og National Koordination ansvarlig for at 

sikre en tilstrækkelig koordination på tværs af 

kommuner og regioner om at opretholde det 

fornødne udbud af højt specialiserede 

døgnbehandlingsindsatser til gravide kvinder med 

skadeligt forbrug af rusmidler. 

Socialstyrelsen har tidligere meldt ud, at det er en 

kommunal opgave. Behandlingstilbud til gravide 

kvinder (og andre personer) med rusmiddelbrug er 

forankret i den sociale lovgivning, Den sociale 

stofmisbrugsbehandling 

Mia har kontakter i regioner og følger op. 

 

 

 

 

Mia 

Økonomi Vi har som følge af begrænset brug i 2022 et stort 

overskud som overføres til DS Aktivitetspulje. 

For året 2023 er vi tildelt 59.650.- på grundlag af 

462 medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bestyrelsesmøder: 1. marts og 31. maj i DS Kl. 

11.30-15. Lokale reserveres i DS. 

 

Vi skal overveje form og indhold til en eventuel 

temadag i år. 

Vi skal overveje om vi skal gå sammen med andre 

faggrupper som hidtil og eventuelt invitere nye 

med. 

Vi skal overveje kontakt til Alkoholfaggruppen. Nu 

hvor tilbuddene stof og alkoholbehandling 

sammenlægges i kommunerne, vil der være fælles 

tematikker vi kunne være fælles om. 

Vi skal overveje hvordan vi kan øge 

medlemsaktiviteten i faggruppen og gerne med 

tilførsel af flere i bestyrelsen. 

 

Mia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Næste møde 1. marts 2023 kl. 11.30-15 i DS Toldbodgade. 

        

 

 

   

 

 

 


