
 
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen for alkoholbehandlere 
Afholdt Blå Kors Rold Skov, Arden mandag den 9. marts 2020  

 

Deltagere: Lars Utzon, Ann Sofie Kristiansen, Leila Rydborg, Kate Sørensen og Birgit Blum 
Andresen 

Afbud: Carina Blomholt 

 

Dagsorden: 

1. Bordet rundt 
2. Planlæggelse af temadag, herunder evt.  ansøgning om ekstra midler. 
3. Næste møde 
4. Evt.  

 

Referent: Birgit Blum Andresen 

 

Ad 1: 

Holstebro og Frederiksberg har været på Kraft kursus. 

Der skal spares i Holstebro – ved ikke endnu om det kan betyde fyringer i alkoholbehandlingen. 
I Holstebro oplever man at mange stillinger bliver besat af andre faggrupper end 
socialrådgivere. 

På Frederiksberg arbejder man med udvikling kun på alkoholområdet. Der er en god arbejdsro 
og overskud til tingene. 

Taastrup håber at få lov at hæve taksterne, de ligger en del under markedspris. 

Lars har siddet med i en gruppe der arbejdede med kvalitetssikring i alkoholbehandling. Har 
søgt puljemidler til behandling af dobbeltdiagnoser, afventer svar. 

Har fokus på screening for suicidaladfærd. 

I Arden er der en del fokus på §110 området, men også på at få lavet en ny beskrivelse af 
alkoholbehandling.  

 

Ad 2. 

Foredrag om søvn v/Mikael Rasmussen den 11. nov. 2020. Fra 9.45-15.00. Det koster ca 9500.- 
incl. kørsel. 

Afholdes på Comwell i Middelfart. 

Drøftet hvordan indbydelsen skal laves i hvilket omfang der skal lukkes op fra andre faggrupper. 
Dette skal drøftes yderligere på mødet den 18. juni. 

 

 



 

Ad 3. 

Næste møde 18. juni 10.00-14.00 Center for Rusmiddel og forbyggelse, Danmarksgade 24, 
7500 Holstebro 

 

 

AD 4. 

I nogle kommuner oplever man at der er fokus på at personale ikke skal bruge tid på fagligt 
arbejde. Det bør drøftes på fælles faggruppemøde den 18. maj om det er et generelt problem. 
Carina deltager i mødet til kl. 13.30. 

 

Den 3. april er der halvdagskonference om bedre alkoholbehandling, arrangeret af alkohol og 
samfund. Lars deltager i dette. 

 

Referent: Birgit Blum Andresen 

 

 

 

 


