INSTITUT FOR UDDANNELSE AF MISBRUGSBEHANDLERE.
MISBRUGSBEHANDLERE.
v/Arne Jakobsen

Studierådsmøde søndag d. 17. juni kl. 17.00 på Stenstruplund.
Deltagere:
Institut/undervisere:
Arne, Bodil
Studerende:
Anne 3.3, Christina 2.8 og Hanne 2.8
Afbud:
Jens 3.2, Camilla 3.3, Shirley 2.9, Michella 2.9 (trådt ud) og Michael 2.9 (trådt ud)

1. Velkommen – gennemgang af referat fra nov. 2017.
Omkring den teoretiske del af studiet, er det Arne og Bodils opfattelse, at der bliver læst
mere – set fra hold til hold. Det er en udvikling, som stille og roligt kommer, uden der er gjort
specielle tiltag. Der vil på nuværende tidspunkt ikke komme specifikke krav til, hvad der skal
læses.
Temadagen som fremgår af tidligere referat er fortsat i støbeskeen. Pga. af for få timer i
døgnet er der ikke nyt til den.
Det opfordres til at FB-siden for aktive studerende bruges mere. Det er oplagt til at dele
artikler o.lign., men med opmærksomhed på at regler omkring ophavsret overholdes.
Studierådets medlemmer skal fortsat huske at sende et vellignende billede til Arne, til brug
på hjemmesiden.

2. Orientering om IFUAM.
Driften af instituttet ser fortsat fornuftigt ud i forbindelse med deltagerantal på
uddannelsesdelene. Der er pt. mellem 11 og 13 deltagere på holdene.
Frafald er fortsat lavt.
Omkring den nye persondatalov af 25/5-2018, så er ajourføring i gang.
Charlotte Meisner, som lige har afsluttet Par- og gruppeforløbet, er fremadrettet ansat som
undervisningsassistent. Hun bliver til en start tilknyttet grundforløbet. Hun er uddannet
sygeplejeske, sundhedsplejeske og har arbejdet med sorggrupper på OUH.
På hold 3.2, som lige er afsluttet, gik 10 studerende op til eksamen og bestod.
Det var nogle gode eksamensdage, hvor alle var aktive gennem hele modulet.
Par- og gruppedelen udvides med et modul, så det fremad består af 6 alm 4dages-moduler,
samt et eksamensmodul på 3 dage.
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Desværre kommer der en prisstigning på alle nye hold, den bliver på 5-10 % på kursusdelen.
Og ca. 200 kr. pr ophold på den del. Stigningen træder i kraft fra 2019.
Institut- og studierådsmøde forventes i november 2108. Der arbejdes igen i år på at Morten
kommer og , da hans oplæg om krop, kontakt og nærvær fortsat er relevant. Det tilstræbes
at der til disse oplæg/workshops er en kropslig tilgang, som siden kan implementeres i
undervisningen.
Desuden arbejdes der på, at der på sigt kan tilbydes 3-4 fordybelsesmoduler, som kan bruges
enten efter trænings- eller par/gruppemodulerne. Formen ligger ikke helt fast endnu.

3. Eventuelle indlæg fra studerende vedrørende såvel studie- som faglige- miljø.
Der opfordres fortsat til at bruge både terapi- og familegrupper til at diskutere faglitteratur.
Eventuelt at aftalt bestemt kapitler, som så diskuteres.
Der er forslag om at litteraturlisten opdeles meget tydeligt i forhold til grundbøger og
ekstralitteratur. Arne tager det med i overvejelserne, men mener at opdelingen med bøger
med rød og sort skrift fungerer for nuværende.
Vi skal huske at gøre opmærksom på studierådet, og opfordre alle til at komme med ideer,
kommetarer og spørgsmål.
Også her opfordres til øget aktivitet på FB. Husk at bruge siden, jo mere der deles og
diskuteres jo bedre. Men husk regler for ophavsret.

4. Eventuelt.
For studerende som ønsker at blive certificeret er det vigtigt at komme i gang med
egenterapi. Der skal på nuværende tidspunkt være 20-25 timer egenterapi. Det er en god ide
at prøve flere terapeuter, men der opfordres til at have min. 5 sessioner pr terapeut.

Referent/Hanne
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