
Referat af møde i bestyrelsen af faggruppen Alkoholbehandlere 
Afholdt den 3.december 2021 

 

Ad. 1: Referent Kate Sørensen 

Ad. 2: Velkommen til Jan i bestyrelsen fra Randers Rusmiddelcenter. Da Jan er ny i 
bestyrelsen, startede vi med en kort præsentation af bestyrelsesmedlemmernes 
arbejdspladser. 

Ad. 3: Jan er suppleant i bestyrelsen. Ann Sofie fortsætter som formand og Leila som kasserer. 
Birgit, Lars, Carina og Kate fortsætter som bestyrelsesmedlemmer. Lars varetager aktiviteter 
for bestyrelsen i Toldbodgade. 

Ad. 4: Der er kommet gode tilbagemeldinger på temadagen og deltagerne syntes, at temaet 
var relevant. Vi var ikke så tilfredse med Comwell denne gang. Vi vil indhente tilbud fra andre 
konferencesteder i trekantområdet for at se om vi skal finde et andet kursussted næste gang. 

Ad. 5: Ideer til temadage: 

• Rikke Østergaard, Mentaltræningsekspert, sociolog og stiftet af Erhvervspsykologen. Det kan 
være et oplæg med fokus på at få borgerne ud af offerrollen og hvad er vigtigt i deres liv – en 
dobbelt effekt hvor der også er noget til os som behandlere 

• Freddy Meyer, der arbejder med tabubelagte temaer med en humoristisk indfaldsvinkel. Han 
vil kunne komme med et kortere indslag. Han har mest fokus på oplæg med fokus på at skabe 
forandringer på arbejdspladser 

• Jesper Vammen, psykolog om selvdestruktiv adfærd 

• Borgere med antisocial og narcissistiske personlighedsforstyrrelser, Anja Levans eller lederen 
af Kongens Ø 

• Skal vi have en temadag med middag og et aftenoplæg, eks. ultimatum eller andet 

Vi aftaler, at overveje ovennævnte og om der kan være andre temaer og oplægsholdere og så 
holde et on-line bestyrelsesmøde i januar måned og beslutte emne. 

Ad. 6: 3 fra faggruppen kan deltage i Den nationale alkoholkonference på DS-regning. Carina, 
Ann-Sofie og Leila kan ikke få det bevilget af arbejdspladsen og vil gerne deltage. Kate 
afklarer, om hun kan deltage via arbejdspladsen. 

Ad. 9: 

Mette Berthelsen kommer tilbage som vores kontaktperson i DS. Drøftet om det kan være en 
ide at invitere hende med til et møde og lave forventningsafstemning sammen med hende. Vi 
afventer, at hun er godt tilbage. 

Den nye alkohol/stof uddannelse er startet i Grenå. Som faggruppe bakker vi op om, at den 
kommer i gang og at alle der arbejder med misbrugsbehandling kommer på uddannelse. 


