
 

Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen Alkoholbehandlere, 
afholdt fredag den 22.februar 2019 

 

 

Ad. 1: Lars fortæller om en temadag, som Blå Kors skal afholde omkring underretning 
når borgere er i anonym alkoholbehandling. Der drøftes praksis på de forskellige 
arbejdspladser. 

 

Ad. 2: Der samles op på temadagen og tilbagevenden tema er hvordan vi får flere til at 
deltage i temadagen. 

 

Ad. 3:  Der kommes med forskellige temaer til næste temadag: 

• Trivsel på arbejdspladsen, hvordan får vi fokus på fagligheden. Det er ikke direkte 
relateret til at arbejdet inden for alkoholområdet, så det vil vi ikke gå videre med, selvom det 
er relevant for mange arbejdspladser 

• Lars har fået en henvendelse fra Bjarne Elholm fra Telefonlinjen i Alkohol og 
samfund. De overvejer i øjeblikket om der kan laves en uddannelse inden for alkoholområdet 
med henblik på en autorisation som alkoholbehandler. De vil gerne i dialog med faggruppen 
med henblik på at høre vores mening herom. Det aftales, at Lars kontakter Bjarne med henblik 
på, at invitere ham med til vores næste faggruppemøde, for at høre mere om det.  

• Den nationale alkoholkonference handlede om kvinder og alkohol, et tema om 
kvinder og hjernen ved alkohol overforbrug. Der er kommet en diplomuddannelse om hjernen. 

• Temaet om hjernen drøftes og det er et emne som vi gerne vil have på til næste 
temadag. Følgende undervisere forslås:  

o Neuropsykolog Susanne Hart, tema om Den 3 delte hjerne. Lars vil kontakte 
hende herom. 

o Det kan også være Steen Guldager, der har lavet oplæg om neuroaffektiv tilgang 
til voksne. Han arbejder med neuroaffektive kompasser, hvor man laver en analyse og ser om 
der er en ubalance i systemet. Ud fra dette vurderer man interventionen.  

Temadagen skal afholdes i slutningen af oktober eller starten af november måned. Det skal 
dog ikke være den 8. oktober, hvor der er KL´s Rusmiddelkonference eller den 30-31. oktober, 
hvor der er socialrådgiver dage.  

 

Ad. 4:  Vi afventer næste bestyrelsesmøde med henblik på om der er behov for at vi 
søger om     ekstra midler til underviser    

                                                                

Ad. 5:  Der er et fælles møde for alle faggrupperne i Odense den 3. maj, det er Leila, 
Annsofie og Kate, der evt. kan deltage. Vi melder tilbage til egen bestyrelse.  



 Vi har modtaget en mail fra faggruppen af socialrådgivere der arbejder med 
stofmisbrugsbehandling, der vil høre om vi skal planlægge en temadag sammen. Vi finder det 
relevant, men deres temadag ligger om foråret og vores om efteråret. Annsofie vil skrive mail 
til dem.  

 

Ad.6:  Drøftelse af hvordan vi får folk til at blive til generalforsamlingen. Vi har forsøgt at 
holde den på en ½ time og presser ikke medlemmerne til at skulle melde sig ind i bestyrelsen. 
Kan det være en ide med en overraskelse til dem, der bliver? 

 

Referent Kate Sørensen 


