
Referat af generalforsamling i Faggruppen Retspsykiatrien  

Afholdt den 3.maj 2018 i København  

 

1. Valg af ordstyrer – Laura 

 

2. Valg af referent – Stine  

 

3. Godkendelse af referatet fra seneste generalforsamling d. 14.09.17 – Godkendt 

 

4. Årsberetning ved formanden – Se bilag  

 

Herunder desuden info om:  

 Sidste år var Else Marie på en faggruppeuddannelse via. DS med det formål at 
styrke medlemmerne i at være faglige ledere i et fagligt netværk. Dette bliver afholdt igen d. 
27. + 28. september hvor vores faggruppe har to mulige pladser.  

Henvend jer til Else Marie hvis I er interesseret i at deltage  

Der er som vanlig en fællesfaggruppedag d. 16.05.18. Else Marie deltager  

 Faggruppen er, af DS, blevet bedt om at foreslå et medlem der kan bestikkes til 
Østre- og Vestrelandsret som sagkyndige medlem.  

Bente Terkelsen fra Psykiatrisk Center, Glostrup er valgt til opgaven  

 

5. Gennemgang og godkendelse af budget/regnskab:  

- Ninna gennemgik regnskabet som blev godkendt. 

 

6. Rækkefølge i forbindelse med afholdelse af seminar  

– Det blev besluttet at PC Sct. Hans afholder seminar til maj 2019. 

 

7. Valg til bestyrelsen: Der blev i overensstemmelse med vedtægterne afholdt valg.  

 

-  Elsemarie Rasch og suppleanterne; Nanna Silding og Stine Wissing modtog 
genvalg.  

- Kassér, Ninna Sarup var ikke på valg og forbliver derved på posten.  

- Ina Skovsbo, Psykiatrisk Center, Middelfart og Marie Reynolds Psykiatrisk Center, 
Glostrup stillede op som bestyrelsesmedlemmer og blev valgt.  



 

 

8. OK18 

- Punktet blev tilføjet dagsorden da situationen forsat var uvis. Ingen grund til 
yderligere drøftelse.  

 

9. Indkomne forslag 

 

- Forslag fra DS: Ændre navnet på faggruppen til at være et ”fagligt selskab” 

o Argument: Vil muligvis kunne være med til at styrke samarbejdet og 
anerkendelsen fra Sundhedsstyrelsen.  

o Sundhedsstyrelsen vil kunne opnå en bedre forståelse af hvem og hvad vi er.  

o Beslutning: Vi ændrer navnet til: ” Fagligt selskab for socialrådgivere ansat i 
retspsykiatrien”  

 

 

10.  Evt.  

a) Lene fra Retspsykiatrisk Klinik foreslår at vi jævnligt afholder netværksmøder, 
primært for centrene på Sjælland med henblik på faglig sparring 

- Vi bliver enige om at det er en god idé, men at det skal holdes udenfor 
faggrupperegi i forhold til økonomien.  

b) Forslag om 1-dags ture i løbet af året, evt. en tur til Kofoedsminde. Der var stor 
interesse for dette.  

c) Der arbejder på at oprette en diplom uddannelse/ forløb for 
sundhedssocialrådgivere, dækkende både det somatiske og psykiatriske område, og inden for 
både sygehussektoren og den kommunale sektor. Elsemarie er kommet med i en 
arbejdsgruppe sammen med faggruppeformænd fra de andre sundhedsfaggrupper. Der vil 
blive tale om en efteruddannelse og altså ikke en uddannelse der skal være nødvendig for at 
kunne ansættes som socialrådgiver i hospitalsvæsnet. 

 

Referent: Stine Wissing 

 

 


