
  

 
 

 
Referat af mødet i stiftsudvalget for psykisk arbejdsmiljø, den 13. nov. 2017, kl. 13 – 17.30 
Viborg Bispegård 
 

 
 

Dagsorden 
 
 

Referat 

1)               
Kirsten byder os velkommen.  
Gennemgang af dagsorden og godkendelse 
af samme. 
 

 
Kirsten bød velkommen og særligt til dagens 
gæst: Christina Bredahl Frederiksen fra 
Behandlingscenter Tjele.  

2)               
Ca. 13.10- 15.10 
Christina Bredahl Frederiksen Social- og 
visitationsrådgiver fra Minnesota 
Behandlingscenter Tjeles Familiebehandling 
og ansvarlig i Jylland for samarbejdet med 
virksomheder, der ønsker at hjælpe 
medarbejdere med misbrugsproblematikker. 
Vi får et oplæg og mulighed for samtale. 
 

 
Christina Bredahl Frederiksen præsenterede 
Minnesota modellen for behandling af 
afhængighed. Vi blev også præsenteret for 
symptomer og faresignaler i hverdagen, som 
en grundguide i ”intervention”. 
Vi fik alle den fulde PowerPoint præsentation. 

Kaffe / te og kage Var OK 

3)               
Opdaterende status på arrangementerne om 
”Den gode fællesskabsforståelse” med 
Lillian Kusk Hundahl og Henrik Stubkjær. 
(Lidt praktisk forarbejde for repræsentanten 
fra udvalget. v. Kirsten) 
 

 
 Vi gennemgik huske-, tjek- og 
kommunikationsliste for den af os, som har 
kontakten til det indbydende provsti. 
Kirsten udsender særskilt til os alle. 

4)                
Planen for 2018 og 2019 
Samarbejdet med Folkekirkens 
Arbejdsmiljørådgivning. 
Status til godkendelse. Se medsendte bilag 
  

 
Af budgetmæssige årsager vil 
præsentationerne ved FAR om mobning og 
mobningens psykologi blive fordelt over to år 
2018 og 19. 
Således vil 2018 byde på de to sidste aftner 
om den gode Fællesskabsforståelse og otte 
præsentationer om mobning og mobningens 
psykologi v. FAR, ideelt set for fire provstiers 
præster særskilt og for fire menighedsråds- 
distriktsforeninger, hvor målgruppen er 
menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere. 
2019 vil de resterende ti oplæg blive 
præsenteret få de resterende provstiers 
præster og de resterende 
menighedsrådsdistriktsforeninger. 
Vi afventer udspil om mødedatoer fra FAR 
Den fremlagte og her beskrevne plan 
godkendtes. 

 5)               
Budgetønsker for 2018 og 19 
Til godkendelse før videresendelse til 
Stiftsrådet. Se medsendte bilag 

 
Vi indsender til Stiftsrådet et ønske om at 
overføre ikke anvendte midler fra 2017 budget 
til finansiering af møder i 2018, kr. 15.000,- 
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 På det grundlag ønsker vi budget 2018 øget 
med de 15.000 kr. til dækning af oplæg ved 
FAR. 
For 2019 er budgetønsket forholdsvis højt for 
at kunne gennemføre og færdiggøre 
oplægsrækken om mobning og mobningens 
psykologi ved FAR  
 
De fremlagte budgetforslag blev godkendt til 
videreformidling til Stiftsrådet. 

6) Evt. 
 
 

Det blev foreslået, at vi til mødet i januar 
opfrisker vores hukommelse vedr. misbrug og 
Minnesota modellen osv. – ved hjælp af det 
udleverede PowerPoint. Og overvejer hvordan 
vi kan bruge det, vi nu ved. 

Næste møde: Mandag den 15. januar 2018 
kl. 15-17. 

Kommende møder:  
Mandag den 15. januar 2018 kl. 15-17. 
Mandag den 14. maj 2018 kl. 15-17 
Mandag den 29. oktober 2018 kl. 13- 17.30 
med efterfølgende traktement. 

 
 


