
Referat fra Alkoholfaggruppens temadag og generalforsamling 

”Kvalitet i Alkoholbehandling” den 24.10.2013 

 

Kate Sørensen startede dagen med at byde velkommen til de ca. 30 

fremmødte deltagere. Herefter gav hun ordet til Kirsten Mundt fra 

Sundhedsstyrelsen.  

Kirsten Mundts oplæg var med fokus på familieperspektivet i alkoholbehandlingen 

samt fokus på hvor vigtigt det er, at børnene tænkes ind i alkoholbehandlingen.  

Der lægges powerpoints ud på DS´s hjemmeside. 

 

Temadagen var tilrettelagt således, at de 6 kommuner som er med de projektet 

”Kvalitet i alkoholbehandlingen” hver især havde et oplæg omkring, hvordan man i 

de forskellige alkoholbehandlinger arbejder ift emnet.  

 

Glostrup-Lænken blev repræsenteret af Judith Warny Berg og Birthe Zavilla. 

Power-points lægges ud på DS´s hjemmeside 

 

Odense Alkoholbehandlingscenter blev repræsenteret af Birgit Jensen og Carina 

Blomholdt. 

Power-points lægges ud på DS´s hjemmeside 

 

Holstebro Kommune blev repræsenteret af Ann Sofie Kristiansen og Inge 

Kviesgaard.  

Film fra flerfamilieterapi kan downloades på Holstebro Kommunes 

Alkoholbehandlings hjemmeside. 

 

Herning Kommune blev repræsenteret af Jette Hebsgaard. 

Power-points lægges ud på DS´s hjemmeside 

 

Slagelse Kommune blev repræsenteret af Lisbeth Kimer 

Power-points lægges ud på DS´s hjemmeside 

 

Kirsten Mundt samlede op på dagen og hendes pointe var, at dagen havde vist, at 

forsøgskommunerne er godt på vej ift at inddrage familierne i alkoholbehandlingen. 

Hun fremhævede, at det er vigtigt, at der bliver fokus på gravide 

alkoholmisbrugere, og at dette sker i samarbejde med Familieambulatorierne i 

Regionerne.  

 

Herefter var der generalforsamling.  

 

Kate Sørensen blev valgt som ordstyrer  

Leila Rydborg blev valgt som referent. 

 

Formand Ann Sofie Kristiansen fremlagde beretning. 

Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder.  

Der har været ansøgt DS om deltagelse i en Misbrugskonference i London, som der 

blev givet afslag på under henvisning til, at midlerne fra DS skal bruges på 

medlemsaktiviteter. 

 

Der er ca 175 medlemmer i alkoholfaggruppen. Dette tal er steget. Der gives en 

økonomisk ramme på 25.000 fra DS og dertil kommer 75 kr. pr. medlem. Dvs at 

faggruppen næste år har ca 35.000 kr. til medlemsaktiviteter.  

Der er mulighed for at søge ekstra midler. 

 



Kasserer Leila Rydborg fremlagde regnskab som det ser ud aktuelt.  

Med de udgifter, som der er til temadagen balancerer økonomien med et lille 

overskud.  

 

Kate Sørensen og Carina Blomholdt var på valg. Begge blev genvalgt.  

Nyt bestyrelsesmedlem blev Louise Dorph fra Svendborg Kommune. 

 

Følgende forslag fremkom til tema til næste temadag: 

 Forandringsprocesser på individplan 

 Eksponering 

 Erfaringer indenfor egne rækker med andre temaer, fx dagbehandling  

 Metoder bag familiebehandling (systemisk, narrativ m.m.) 

 

Evt. oplægsholdere blev nævnt: 

 Anette Søgård Nielsen og Bent Nielsen  

 Marianne Freujes?? 

 Camilla Grønlund 

 Lone Fjordbak 

 Lene Isager (følelsesfokuseret terapi ifm tilbagefaldsforebyggelse) 

 

 

Bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde. 

 

 

Referent Leila Rydborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


