
Referat fra møde i Udsattera det den 2. maj 2019 
 

Deltagere: Bente Helms, Henrik Christensen, Hanne Ulrich, Anne-Grethe Larsen, Mona-Lise Jensen, 

Susanne Hansen, Sabine Lyngberg, Mikael Schenk og Birgit Friis.  

Afbud fra:  Kim Sandersen, Lulu-Ann Jacobsen, Karine Elkjær, Karin Jaque 

Referent:  Gitte Hvidkær Marschner 

 

 

Godkendelse af referat fra mødet d. 19. februar 2019 

Godkendt.  

 

Opfølgning på referat fra sidste møde 

Udsatterådet besøgte på sidste møde ”Klar til Job” i Åkirkeby. Her fremhævede Klar til Job nogle 

situationer, hvor der afhængigt af hvilken ordning en ung er på, er der forskellige muligheder for at få 

midler til eks. transport. Det blev nævnt at det har uhensigtsmæssige konsekvenser. Klar til Job lovede at 

sende cases herom til Udsatterådet. Dette med henblik på at gå videre med de overordnede principper i 

disse cases, for at se om der kan findes løsninger. Udsatterådet har endnu ikke modtaget dette materiale. 

Bente Helms følger op.  

 

Sundhedspolitik i høring 

Folkesundhedspolitik er sendt i høring, med frist for høringssvar den 3. maj 2019.  

Folkesundhedspolitikken er meget overordnet. Udsatterådet er umiddelbart enige med retningerne i 

politikken. Udsatterådet sætter pris på, at politikken er meget let læselig og tilgængelig. På baggrund af 

denne politik skal der udarbejdes strategier. Udsatterådet ser frem til at dykke ned i dette materiale,  

Overordnet vil Udsatterådet gerne give følgende kommentar: Der er behov for fokus på, at skabe lighed i 

sundhed. Udsatterådet ser frem til nogle meget konkret og præcise handlinger for at mindske ulighed i 

sundhed. Dette bør ske i samarbejde med de konkrete udsatte borgere, samt fagpersonale, som arbejder 

med denne gruppe.  

Gitte Hvidkær blev bedt om at sende høringssvar på vegne af Udsatterådet.  

 



Referat fra netværksmøde i Roskilde den 4/4 

Referatet er endnu ikke skrevet. Det formelle referat er på vej. På netværksmødet var emnerne ’bisidder’ 

og ’indflydelse på budgettet’ på dagsordenen. Rådet for Socialt udsatte er i gang med at undersøge, i 

hvilket omfang bisiddere benyttes.  

På netværksmødet blev der også talt om uddannelse af bisiddere. Udsatterådet vil på næste møde tage 

emnet ”bisidder” op.  

På netværksmødet var der også plads til dialog udsatterådene imellem. Det er helt normalt, at det tager tid 

at løbe udsatterådene i gang.  

Udsatterådene er sammensat meget forskelligt. I Holstebro er Udsatterådet eksempelvis kun bestående af 

brugere. Oplevelsen er generelt, at det nytter.  

 

Budget 2020 

Bornholms Regionskommunes budget for 2020 ser lige nu svært ud. Der skal findes ca. 100 mio. kr.  

Budgettet kommer i høring til august.  

Emner som Udsatterådet synes kan være interessant at se på: 

• Tandlægeordning til udsatte 

• Gratis buskørsel 
 

Vores folder og synlighed 

Emnet om folder og synlighed har været oppe på tidligere møder. På forrige møde var der en folder 

tilknyttet dagsordenen til inspiration, denne var fra Helsingør samt Rødovre.  

Udsatterådet ønsker fortsat en folder. Her kan stå noget af det som står på hjemmesiden. 

Der skal stå praktisk info om hvad Udsatterådet er og hvad folk kan bruge rådet til.  

Ideer til slogan:  

• ”Sammen er vi stærkere i udsatheden”.  

• ”To er stærkere sammen” 

• ”Sammen kan vi mere for de udsatte” 

• ”Sammen kan vi mere” 
 

Jævnlig annoncering: Hvor og hvornår Udsatterådet holder møde kan komme med i kommunens 

fællesannoncen i Rytterknægten  

 



Folderne skal have et blikfang.  

Udsatterådet kan lave en seance, hvor man kan møde udsatterådet og i den forbindelse få en folder. 

Ambitionen er at få en helt enkelt folder/flyer.  

Bente Helms og Gitte Hvidkær tager kontakt til grafiker og laver oplæg til folder.  

 

Et emne pr. møde?  

Udsatterådet var enige om at der fremover skal drøftes ét overordnet pr. møde.  

 

Folkemødet 

Rådet for Socialt Udsatte har stillet i udsigt at de forskellige udsatteråd kan mødes en times tid under 

folkemødet. Kirkens Korshær er også på Folkemødet. Udsatterådet kan evt. benytte deres stand. Birgit Friis 

undersøger nærmere og vender tilbage til Bente Helms og Gitte Hvidkær herom. Birgit Friis sender 

oversigten over Kirkens Korshærs aktiviteter under Folkemødet til Bente Helms.  

 

Møde for alle udsatteråd den 6/6 

Udsatterådene mødes den 6. juni. Endelig program endnu ikke udsendt. Udsatterådet følger op når der 

findes mere viden om arrangementet.  

 

Brugernes Bazar den 28/8 i Odense 

Rådet for Socialt Udsatte afholder arrangementet i Kongens Have i Odense. Det handler om socialt udsatte 

og hvordan man undgår at de falder igennem sundhedssystemet.  

 

Fra medlemmerne 

Sundhed: Socialsygeplejerskerne er nu startet. Der er et godt samarbejde med dem. Mikael Schenk har talt 

med dem om, at de efter sommerferien kan deltage på et møde i Udsatterådet.  

Socialsygeplejerskerne har som udgangspunkt fokus på udsatte i forhold til sundhedssystemet.  

Læge på Praksisklinikken på hospitalet vil også gerne komme til et møde i Udsatterådet.  

 



Hyggen i Nexø: Hyggen i Nexø kæmper fortsat for at få nye lokaler. Besøgstallene er stigende i Hyggen. Der 

kommer flere og flere udsatte, også familier med børn.   

Fra den 7. maj er der en ny gruppe pierre, der er uddannede, som kan kontaktes via Sind Bornholm. Disse 

pierre kan benyttes til at hjælpe udsatte borgere til at få støtte til eksempelvis at komme i Midtpunktet 

eller en person at følges med til tandlæge eller læge. En form for social mentor.  

 

Evt. 

Intet.  

 

Næste møde 

Næste møde er 15. august fra 15 – 17 det kan evt. holdes i Blæksprutten i Rønne. Henrik Christiansen tager 

kontakt til Blæksprutten og hører om der er nogen der vil komme på denne dato for at fortælle om 

Blæksprutten.  

Mødet herefter ligger den 21. oktober 2019.  

 

 


