
Referat af bestyrelsesmøde i Fagligt selskab for sundhedssocialrådgivere 

den 2.februar 2023 

 

Deltagere: Tanja, Louise, Sine, Annette (via web/tlf) og Mette. 

Besøg af Mette Vinggaard fra UCL og af Nicolai Poulsen fra DS under dele af mødet. 

Afbud: Ingen 

 

Diplomuddannelse for sundhedssocialrådgivere: 

Mette Vinggaard fra UCL ang. genoptag og planlægning af Diplom uddannelse for 

sundhedssocialrådgivere.  8 dage pr. modul. 2 moduler i alt. Noget er fastlagt i uddannelsen, 

og vi får lov til at komme med input til emner.  

Mulige emner: Palliation, sundhedsloven, sektoransvar, samtykke, 

værgemål/fremtidsfuldmagt, familiefokuseret samtale, sorgsamtaler, ulighed i sundhed, 

udsathed/sårbarhed, pårørende, børn som pårørende, rollen i det tværprofessionelle, når 

samarbejdet bliver svært, kommunikation, anden etnisk baggrund, sorg/krise/roller, 

omsorgstræthed, forråelse, krydspres, relationel koordinering. 

Mette prøver at lave et oplæg til en brochure og sætter en proces i gang ift. Indhold i 

uddannelsen. Vi begynder at lave reklame for den.  

 

Temadag d. 7.marts: 

Der er 5 på venteliste. Der bliver plads til alle. Vi sender en artikel og et debatindlæg fra Jacob 

Birkler og en lille tekst til Søs som hun sender ud inden mødet. Sine henter merchandise ved 

DS.  

Dagsorden til generalforsamlingen skal sendes ud snarest og frist for indgivelse af emner 

fastsættes til d. 15/2.  

Velkomst v. forkvinder og et lille bord ude foran hvor vi kan modtage deltager og krydse dem 

af.  

Anette genopstiller til suppleantposten. 

Vi spørger Lisbeth Langkilde om hun vil være dirigent til generalforsamlingen.  

 

Nyt fra DS ved Nicolai Poulsen: 

Ny regering og ny minister. DS rækker ud til alle de nye ministre og ordfører og beder om 

”hilse på møder” med de relevante. De har mødtes med socialminister og skal mødes med 

beskæftigelsesminister i næste uge.  De har ikke mødtes med sundhedsminister endnu, men 

forventer at det kommer. 

DS har fokus på: 

- Mangel på personale og rette faglighed til rette opgave 

- Ulighed og sammenhæng i sundhedsvæsnet 



- 10-års planen for psykiatrien(udskrivningsplaner) 

Robusthedskommissionens arbejde er nu i gang igen og næstformand Ditte Brøndum har 

deltaget og italesat vores opgave ind i et presset sundhedsvæsen.  

Strukturreform i sundhedsvæsnet er på vej og DS vil også give deres bidrag til dette.  

Ditte Brøndum har i samarbejde med ny presseansvarlig i DS Martin skrevet en artikel omkring 

socialrådgivernes rolle ind i et presset sundhedsvæsen, som er delt via Altinget.  

Louise og Tanja fortæller om deres samarbejde med Bjarke omkring et Casekatalog som DS 

kan anvende ift. praksiseksempler. Casene skal underbygge vores arbejde og underbygge 

konsekvenserne af ikke at have sundhedssocialrådgivere ansat.  

Tanja har skrevet en tekst grundet opsigelser på Riget og denne er via DS sendt ud til 

relevante medlemmer og afventer reaktioner.  

Bjarke (journalist i DS) er ved at forfatte en artikel og har bedt om indlæg fra andre 

fagligheder ift. Hvor de ser vi bidrager ind i sundhedsvæsnet.  

Psykologforeningen er også med i dette arbejde og har rakt ud til DS for at samarbejde 

omkring besparelser på psykologer og socialrådgiver i sundhedsvæsnet. Der er lavet et udkast 

til et skriv til Rigets ledelse og region Hovedstaden. Bjarke arbejder sammen med Vibeke 

omkring et fokusindslag omkring socialsygeplejersker. 

Flot at der er så mange tilmeldt til temadagen. Drøftelse omkring 2 dages seminar, for og 

imod. Det kræver rigtig meget at planlægge det og vi er i tvivl om hvorvidt medlemmerne vil 

kunne få fri i to dage og få kursusmidler til det. På den anden side vil det give mulighed for at 

komme mere i dybden og også give mere tid til at netværke.  

Drøftelse omkring oprettelse af Facebook gruppe. Vigtigt at der er én som har opgaven. 

Retningslinjer? Beslutter at den skal hedde Fagligt selskab for sundhedssocialrådgiver. Sine 

påtager sig opgaven og vi beslutter at gruppen skal være lukket og at vi alle skal være 

administratorer.  

OBS der er kommet ny hvidbog om rehabilitering.  

Økonomi: 

Vi har fået en samlet bevilling på 43.075 kr. for 2023. Årsafslutning for 2022 er endnu ikke 

færdiggjort.  

Temadag koster 168 kr pr mand og 55 tilmeldte – i alt ca. 9.240.  

Jacob Birkler koster 8.000 kr. ex kørsel.  

Lisbeth og Louise aflønnes efter takst indhentet fra DS.  

Aktivitetspuljen er søgt.  

Der skal købes gave til Sigrun Frank og Kirsten Møller som er udtrådt af bestyrelsen. Tanja 

påtager sig opgaven.  

Bestyrelsen går ud og spiser efter temadagen og udgiften til mad tages fra budgettet og udgift 

til drikkevare afholder vi selv. Sigrun og Kirsten inviteres med som tak for deres arbejde.  

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 25 maj på Mødecenter Mødefabrikken fra 10-16.  



 

Ref. Mette Sabro Møller 


