
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen Alkoholbehandlere 
afholdt virtuelt den 12.januar 2022 

Tilstede: Kate, Birgit, Jan, Lars og Leila 

 
Dagsorden: 

Opsamling fra sidste møde: 

Orientering fra Lars omkring arbejdet ift. de borgere der tænkes at overgå til Regionen 

Temadag – dato, sted og oplægsholder 

Nyt møde 

Evt. 

Lars orienterer om at han har talt med formanden for stoffaggruppen som gerne vil støtte op 
omkring problematikkerne i, at de dobbeltbelastede borgere evt. skal overgå til Regionen. 
Mette Bertelsen har udtryk velvilje til samarbejde, og orienterer om, at det er den politiske 
konsulent, Sofie Birk, som Lars fremadrettet skal samarbejde med. 

Lars vil sammen med formanden for Stoffaggruppen forsøge at få aftalt møde mede Sofie Birk 
og fortsætte dialogen. 

Alkohol og Samfund kan evt. være en god samarbejdspartner i vores bekymring ift. at 
Regionen overtager behandlingen af de godt 9000 borgere. 

Temadag: Vi beslutter at foredragsholder bliver Rikke Østergaard. Lars vil få aftalt dato og pris 
med Rikke Østergaard. 

Når datoen ligger fast, vil Leila indhente tilbud på ”Signaturkædens” hoteller i Middelfart og i 
Nyborg samt ”Severin” i Middelfart. 

Vi vurderer, at det er godt for deltagelsen af faggruppemedlemmerne, at det Temadagen er 
fysisk placeret midt i landet. 

Antal: 40 deltagere vil efter vores vurdering være det maksimale der tilmelder sig. 

Leila og Fie vil sende ansøgning til ”Aktivitetspuljen”, når budgettet til foredragsholder og sted 
er fundet. 

Nyt møde: Birgit vil udsende Doodle til det fysiske møde i september. 

Der vil sandsynligvis blive behov for et virtuelt møde i løbet af foråret. 

Evt.: Lars gør opmærksom på, at der er en ny 4-årig pulje ift. døgnbehandling for de dobbelt 
diagnosticerede. Ansøgningsfristen er 4.2.2022. 

Kate oplyser, at hun muligvis ikke kan deltage på Den Nationale Alkoholkonference, da denne 
er flyttet til april, hvor hun holder ferie. Kate orienterer Carina, således at hun har mulighed 
for at overtage pladsen. 

 
 
 
Referent Leila 


