
Referat af seminar for faggruppen af socialrådgivere ansat i  

retspsykiatrien  

Den 8.-9. maj 2014 på Psykiatrisk Center Sct. Hans  

Dag 1: 

 

Tema: Udvisningsdømte 

• Statsanklager Anne Birgitte Stürup, ABS@ankl.dk 

• Vicepolitikommissær Kim Liin, kli002@politi.dk (materiale udleveret) 

• Generalforsamling i faggruppen 

 

Dag 2: 

 

• Mikkel Lambach, Danske Regioner, Visioner for fremtidig retspsykiatri (materiale 
fremsendt) 

• Faglig drøftelse 

• Opsamling 

 

Generalforsamling 

1) Valg af ordstyrer 

2) Valg af referent  

3) Godkendelse af referat  

4) Årsberetning 

5) Regnskab  

6) Ændring af faggruppernes standardvedtægter 

7) Ændring af egen faggruppes vedtægter 

8) Indkommende forslag 

9) Valg til bestyrelse 

 

Ad 1) Pia Bøgh blev valgt 



 

Ad 2) Sanne Lytje Kjær blev valgt 

 

Ad 3) Referat af 2.05.13 blev godkendt 

 

Ad 4) Else Marie Kjær fremlagde årsberetningen og opfordrede bl.a. til at gøre opmærksom på 
vores fag og de betingelser vi arbejder under, jf. drabene på Saxenhøj. 

Desuden opfordredes gruppen til at lave en stand på socialrådgiverdage, hvilket Jens Ole og 
Pia måske vil være primusmotor på. 

Sidste opfordring lød på, at gruppen i højere grad skulle bidrage til input på vores årlige dag i 
Odense/Middelfart. 

 

Ad 5) Regnskab blev udleveret, gennemgået og godkendt. 

 

Ad 6) Forslaget om ændring standardvedtægterne, således at passive medlemmer kan melde 
sig ind i faggrupperne, har været sendt til høring og vores forslag om, at ændringen ikke er 
gældende for vores faggruppe er blevet accepteret af DS, bl.a. fordi der er et stort behov for 
faglig sparring i en mindre forsamling i vores faggruppe. 

Vedr. formuleringen af begrænsningen af medlemsgruppen i vedtægterne, kan vi få juridisk 
bistand og sekretærbistand fra DS. 

 

Det blev besluttet, at det er muligt at anmode bestyrelsen om, at en kollega, som ikke er 
medlem af faggruppen, deltager i et arrangement i faggruppen, hvis det er meget relevant.  

Eks.: Socialrådgiver, medlem af DS, arbejder på Psykiatrisk Center Glostrup på en almen 
psykiatrisk afdeling, hvor der er indlagt mange retspsykiatriske patienter. 

Der blev ikke lavet retningslinjer omkring uddannelsesbaggrund, fagforening, i hvor stor grad 
man arbejder med retspsykiatriske patienter etc. 

Fremgangsmåden skal indskrives i faggruppens vedtægter. 

 

Ad 7) På baggrund en afstemning blev det besluttet at danne en ny type bestyrelse i 
faggruppen bl.a. med henblik på at skabe mere engagement og involvering i de politiske 
debatter udenfor faggruppen. 14 stemte for, 2 imod, 1 stemte ikke. 



Vi fastholder vores 2 årlige seminarer, der arrangeres sideløbende og på skift på samme måde 
som nu. 

 

Ad 8) Ingen indkommende forslag. 

 

Ad 9) I nuværende bestyrelse var Sanne og Else Marie på valg.  

Else Marie ønskede genvalg. Ulla og Lene udgår af bestyrelsen. 

Valg af ny bestyrelse:  

Else Marie (formand), Malgorzata, Pia, Lene, Dorthe (suppl.) og Anne Marie (suppl.) 

 

Faglig drøftelse 

 

Familiesamtaler 

Det er forskelligt hvordan man håndterer familiesamtaler på de forskellige retspsykiatriske 
afdelinger. Nogle steder er det socialrådgiverne der er uddannet som nøglepersoner, andre 
steder er det en anden faggruppe og andre steder igen er det et tværsektorielt team der tager 
hånd om sagen. 

Det drøftes endvidere, hvordan underretninger til kommunen håndteres. Fordele og ulemper 
ved: at orientere patienten inden en familiesamtale, have familiesamtale først for at have 
bedre indblik i familieforholdet, formuleringen/ordlyden af en underretning.  

 

Ventetid på botilbud 

Alle er enige i, at patienter så vidt muligt ikke skal udskrives til hjemløshed, hvilket også 
efterstræbes i praksis.  

Ingen melder patienterne færdigbehandlet før end de er det, selvom der er lang ventetid på 
botilbud.  

I Middelfart forsøger man at inddrage kommunen allerede inden domsafsigelse, for at gøre 
opmærksom på evt. kommende behov for støtteforanstaltninger. 

Alle oplever at udbuddet af botilbud er utilstrækkeligt ift. det reelle behov for støtte. 

VUM diskuteres og på PC Glostrup har man et henvendelsesskema til kommunen, således at 
kommunen kan få en masse nyttig information hurtigt. Bente T. vil undersøge om hun må 
videresende det til gruppen. 



Det har ofte været kritiseret, at borgere på botilbud må besidde våben, bo meget beskidt eller 
misbruge. Det oplyses, at personalet på botilbuddene har en forpligtelse til at yde en hvis 
omsorg, jf. SEL § 81+82. 

 

Udskrivningsmentor 

Der orienteres kort om muligheden for en udskrivningsmentor til alle indlagt på en psykiatrisk 
afdeling. Denne mentor skal ikke forveksles med jobmentoren. 

Udskrivningsmentoren kan tilknyttes en person, som er omfattet af Aktivlovens §2,  

Tidligst 3 måneder inden udskrivning og op til 6 måneder efter udskrivning, men max 20 timer 
i alt. 

I Middelfart har det ikke været muligt at få en mentor til de retspsykiatriske patienter. 

I København har man fået etableret en sikker mail adresse, der kan søges gennem.  
Mailadressen er tilknyttet socialforvaltningen, som videresender til 
Beskæftigelsesforvaltningen, der godkender ansøgningen. Derefter tilknyttet en mentor 
siddende i socialforvaltningen, hvis ansøger er i målgruppen. 

 

Opsamling 

Ris og ros omkring seminariet blev givet i konstruktive vendinger. 

Der blev efterlyst en præsentationsrunde, således at nye og gamle i gruppen kunne blive 
introduceret. 

Det blev foreslået, at vi fik kigget på vores stillingsbeskrivelser under næste års ”faglige 
drøftelse”. 

Alle bedes overveje emner til efterårets faggruppedag i Middelfart. 

Bestyrelsen blev konstitueret og Else Marie fortsætter som formand. 

 

Ref./ Sanne Lytje Kjær 

Næste møder: Middelfart 6. november 2014 og Risskov/Århus 7.-8. maj 2015 

 

  


