FÆLLES SAND 17. DECEMBER 2019
Årtiets sidste FÆLLES SAND

DAGSORDEN
10:30

Præsentationsrunde

11:10

Oplæg ved Børge Hede

11:30 – 11:40

RYGEPAUSE

11:40

Oplæg ved Helle Fabricius Kromann

KL.12:00 – 12:45

FROKOST

12:45

Oplæg ved Tandfeen/Hus Forbi
Efterfølgende spørgsmål og diskussion

13:30 – 13:45

Rygepause

13:45 – 15:00

Solstrålehistorier fra boformer og udvalg
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REFERAT
Velkomst ved René Nielsen (SAND Sekretariat)
Referat og slides (i en og anden form) kommer til at ligge på sandudvalg.dk (under bisidder)
Der er (god) mad til frokost kl.12 – 12:45
Der kommer besøg fra STV (Danmarksindsamlingen) de vil gerne have nogen med på kamera.
Alt med dem, foregår udenfor eller nedenunder. Folk skal finde Nancy for at deltage – og ingen
kommer med, medmindre de selv har sagt god for det.

Præsentationsrunde
Deltagende er:
Robert, Storstrøm
Mette, Storstrøm
Linette, Storstrøm
Jack, Næstved
Pia, Næstved
Freddy, Østjylland
Murtaza, Fyn
Vivi, Odense
Jane, Østjylland
Ewald, Østjylland
Tage, Østjylland
Lars, Nordjylland
Heidi, Nordjylland
Jensine, Trekanten
Hans, Sydfyn
Ulrik, Hovedstaden
Therese, Trekanten
Carsten, Nordvestsjælland
Helle, Nordvestsjælland
Susanne Moos, Nordvestsjælland
Pia, Fyn
Kim Allan, Hovedstaden
Lasse For Fred, Sydfyn
Peter, Østjylland
Sanne, Storstrøm
Rikke, Fyn
Dennis, Fyn
David, Hovedstaden
Flemming, Østjylland
Monika, Stormly Esbjerg
Sanne, Stormly Esbjerg
Emma, Stormly Esbjerg
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Anne, Stormly Esbjerg (ansat)
Bo, Sundholm
Børge – oplægsholder
Helle – Oplægsholder
Claus, Hovedstaden
Erik
Miyagi, Nordsjælland
Rani, Nordsjælland
Henrik Mas, Trekanten
Kristine, Humlegården
Jonas, Hovedstaden
Kit, Nordsjælland
Simon, formand i Hus Forbi
Rasmus, sekretariatsleder v. Hus Forbi
Eluf, Vestjylland
Sussi, Hovedstaden/Storstrøm
Fra SANDs sekretariat: Nancy, René og Tobias
I alt 51 personer tilstede

Oplæg ved Børge Hede
Børge Hede er pensioneret tandlæge og lektor v. Københavns Universitet, Odontologisk Institut.
Børges slides er uploadet på www.sandudvalg.dk

Oplæg ved Helle Fabricius Kromann
Helle er souschef ved tandlægen i Svendborg Kommune.
Erfaringer fra tandlæge-projekt for udsatte (med forskellige udfordringer eks. misbrug,
hjemløshed, arbejdsløshed og andet) i Svendborg, lavet af Tandplejen og Svendborg kommune.
Helles slides er uploadet på www.sandudvalg.dk

FROKOST 12:00 – 12:45
Oplæg ved Tandfeen/Hus Forbi med efterfølgende spørgsmål
Rasmus og Simon holder oplæg om Tandfeen.
Tandfeen – Du er SMUK når du smiler. Tandfeen er kommet til i samarbejde med et tilskud på
500.000kr fra SMUKFONDEN (www.smukfest.dk) efter at Hus Forbi i første omgang havde startet
projektet op med egne midler.
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Tandfeen hjælper socialt udsatte. Det gælder ikke kun hjemløse og tidligere hjemløse, og ikke kun
Hus Forbi sælgere – men dog i målgruppen for at kunne blive sælger.
For at søge hjælp ved Tandfeen, skal der være søgt ved kommunen først. Det er vigtigt for
Tandfeen, at deres hjælp ikke bliver en undskyldning for kommunerne for ikke at hjælpe. Se det
slide med ”lynguide”.
Ansøgningsskemaet ligger på http://www.husforbi.dk/wpcontent/uploads/2019/05/Ans%C3%B8gningsskema-Tandfeen.pdf og man kan ringe ud til den
socialrådgiver-studerende ved Hus Forbi i Vanløse, i Hus Forbi’s hus.
Rasmus og Simons slides er uploadet på www.sandudvalg.dk
Læs mere om Tandfeen på http://www.husforbi.dk/om/tandfeen

Oplægsafrunding
René fortæller om principafgørelse 90-15 som er Ankestyrelsens rettesnor i forhold til borgeres
retssikkerhed i forbindelse med tandbehandling. Afgørelsen siger blandt andet: ”Kommunen yder
tilskud efter udgifter til tandbehandling til personer, som ikke har økonomisk mulighed for at
afholde udgiften, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet”.
Læs hele principafgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176689
I månedens SANDSIGER er der også en simpel guide til hvordan I søger støtte og kommer til
tandlægen.
Alle dagens deltagere opfordres til at skrive til René, Nancy eller de lokale udvalg, når I får
erfaringer med tænder, eller hvad ellers det måtte være. Kontakt info:
rene@sandudvalg.dk
nancy@sandudvalg.dk
Lokale medlemmer kan findes ved at gå til http://www.sandudvalg.dk/lokale-sandudvalg
(Derinde kan du klikke på ”medlemmer” og se dine lokale udvalgsmedlemmer)

Solstrålehistorier fra boformer og udvalg
René, sekretariatet, er blevet far for 2 måneder siden.
Claus fra Hovedstaden er i gang med et projekt i Assens kommune, hvor de håber at kunne lave
beboelse på en gammel skole. Skæve boliger.
Viborghøj i Viborg er kommet i gang med 2. etape af byggeriet. Der kommer snart 14 nye boliger.
I Aarhus mødte de to engle på Værestedet i Aarhus, i fredags. Englene gav 500kr til hver person
der sad på værestedet.
Pia har fået god hjælp ved SAND Storstrøm der hjalp med en bisiddersag.
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Nordvestsjælland (kontaktperson Susanne Moos) har godt gang i deres kvinde-netværk i Slagelse
og kigger nu mod at starte noget i Skælskør og Korsør.
Jonas fra hovedstaden har fået bevilliget en fuld tandbehandling. Det har kun kostet ham omkring
750kr
I oktober blev MAS opereret for kræft, efter meget kort proces, og er nu igen kampklar.
Vejle er startet op i samarbejde med Gadens Stemmer – allerede den 6. januar er der kommet
aftale med Astrid Kragh om at komme og gå en guidet tour rundt i Vejle.
Stormly er flyttet, i foråret, og har nu udvidet med 18 pladser, efter en ombygning af en gammel
kro.
Storstrøm har fået 2 nye bisiddere, fra seneste bisidderkursus, dem er de glade for.
Storstrøm holder hjemløsedag den 11.01.2020 i Næstved. Kl.11:00 – 15:00
Forrige mandag var en frisør ude og klippe byens hjemløse gratis, i Hillerød.
Der var både goodiebags og forplejning. Rani og Miyagi tager forbi og siger tak og for at høre
hvordan fremmødet havde været.

Der mangler vel lidt en afrunder?
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