
Ráðstefna FÁR í Skógum 2009
11. árlega ráðstefna Félags áfengis- og vímuefnaráðgjafa í Skógum undir Eyjafj öllum 

Ráðstefnustjóri Ómar Þ. Ágústsson, áfengis- og vímuefnaráðgjafi 



Um ráðstefnuna

Árleg námsstefna FÁR verður haldin í Skógum þann 1.-3. maí 2009. Þetta er 11. námsstefnan sem FÁR          
stendur fyrir og í 8. sinn sem hún er haldin í Skógum. Að venju verða nokkur inngangserindi um grunn
hugtök fíknar og fíknisjúkdóma. Umræður í hópum verða síðan um efni fyrirlestarana. Sú hefð hefur sk ap a st 
á námsstefnum FÁR að fyrir utan nokkur inngangserindi er eitt meginþema á hverri ráðstefnu. Í ár er 
áherslan á meðvirkni  en aldrei áður hefur félagið haldið ráðstefnu þar sem meðvirkni hefur verið þemað.  
Fyrirlesarar koma úr röðum áfengisráðgjafa , hjúkrunarfræðinga og sálfræðinga.  Það er mjög mikilvægt 
fyrir áfengis- og vímuefnaráðgjafa að halda hópinn og koma saman og ræða um mál er varða fagið og 
fagmennskuna. Einnig er mikilvægt að gefa sér tíma og tækifæri til að fræðast og ræða um þau málefni er 
snerta okkar eigið fag. Ráðstefnan er opin öllum sem vinna við meðferð og hentar öllum sem láta sig varða 
málefni áfengissjúkra, fíkla og fjölskyldna þeirra.

Hjalti Björnsson formaður Félags áfengis- og vímuefnaráðgjafa.

Um Klípusögur

Klípusaga er saga sem felur í sér ákveðin siðferðileg álitaefni. Svörin eru iðulega óljós og ekki þarf að vera 
eitt rétt svar svo stundum þarf að velja illskásta kostinn af tvennu illu. Klípusöguúrlausn fer þannig fram 
að fyrst er hópnum skipt upp í 5-7 manna vinnuhópa. Til að umræðurnar í hópnum skili árangri þá þurfa 
meðlimir að vera opnir og óhræddir við að tjá sig. Einn af höfuðspekingum heimspekinnar vissi það eitt að 
hann vissi ekki neitt og skilaði það honum þó nokkrum árangri. Við erum ekki að leita að þurrum fræðileg um svörum 
heldur fyrst og fremst lifandi umræðu sem mun efla hæfni okkar til að eiga fagleg samskipti í framtíðinni.



Dagskrá

Föstudagur  1.5.2009

19:45 Setning ráðstefnu 
           Sigurður Gunnsteinsson, varaformaður FÁR

20:00 Börn og meðvirkni 
           Lárus Blöndal sálfræðingur

21:30 Umræður og kvöldkaffi

Laugardagur  2.5.2009

08:00 Morgunverður

09:00 Virginia Satir 
           Gísli Stefánsson, áfengis og vímuefnaráðgjafi

10:00 Ofát, matarfíkn og samskipti

           
Þóra Björnsdóttir, hjúkrunarfræðingur

11:00 Klípusögur og umræður

12:00 Hádegisverður

13:00 Meðvirkni, hugmyndafræði og  meðferðarmódel

           
Helga Óskarsdóttir, áfengis og vímuefnaráðgjafi

14:00 Ástríða fyrir starfinu

           
Sigurður Gunnsteinsson og Hjalti Björnsson, áfengis og vímuefnaráðgjafar

15:00 Kaffihlé, gönguferðir, safnaferð fyrir þá sem vilja

16:00 Klípur og umræður í hópum 

19:00 Kvöldverður

21:00 Kvöldvaka

Sunnudagur  3.5.2009

08:00 Morgunverður

09:00 Meðvirkni  gagnvart sjúklingum 

           
Sigurður Guðmundsson  og Ingi Eyjólfsson, áfengis og vímuefna ráðgjafar

10:00 Innsýn í hugarheim unglinga

           
Helgi M. Magnússon og Sólborg Indíana, áfengis og vímuefna ráðgjafar

11:00 Umræður - samantekt - lokaorð

12:30 Hádegisverður

Heimferð



Skráning á ráðstefnu FÁR í Skógum. fer fram á far@far. is eða í síma 8247630 Nánari upplýsingar á www.far.is 
Útgefandi: F.Á.R. Ábyrgðarmaður: Hjalti Björnsson.

Skógar

Skógar eru í 156 km fjarlægð eða tæplega tveggja 
stunda akstur frá Reykjavík. Skógar eru einstaklega 
fallegur staður steinsnar frá hringveginum. Skógar 
hafa verið í byggð síðan á landsnámsöld en land
námsmaðurinn var Þrasi Þórólfsson. Sagan segir að 
Þrasi hafi falið gullkistuna sína í helli á bak við Skóga-
foss. Skógafoss, sem er sextíu metra hár, er einn af 
fegurstu fossum landsins. 

Félag áfengis- og vímuefnaráðgjafa

Ráðstefnurit Félags áfengis og vímuefnaráðgjafa 1. 
tbl 4. árgangur.


