
 

 

 

 

Efterårsmøde i Alkoholtemagruppen 
Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, Odense 
Tid: Torsdag den 22. oktober kl. 9.30-15.30  
 
Vel mødt til efterårsmøde i Alkoholtemagruppen!  

Formiddagens fokus er på arbejdet i kommunerne med at opspore børn i familier med alkoholproblemer. 

Alkoholtemagruppen har jo tidligere arbejdet målrettet med tidlig opsporing, og indenfor det sidste år udviklet en 

spørgeguide til frontpersonale, der skal opspore (http://sund-by-net.dk/viden/alkoholkursus-om-tidlig-opsporing 

). På efterårsmødet dykker vi nærmere ind i den særlige opgave, som opsporing på børneområdet er, og hvad der 

adskiller denne opgave fra opsporing på f.eks. jobcentre, i hjemmeplejen, etc.  

• Vi skal undersøge forskellen mellem de to typer af samtaler (den almindelig opsporende samtale og 

bekymringssamtalen i f.eks. en daginstitution) 

• Vi skal se på samarbejdet ved bekymring omkring et barn, mellem de forskellige samarbejdspartnere, der er  

inde i billedet fx. institutionspersonale, sagsbehandler, sundhedsplejersker, etc.  

• Vi skal høre eksempler på forskellige måde at gribe opgaven an i forskellige kommuner. 

Om eftermiddagen skal vi bl.a. høre forskellige vinkler på forebyggelse i samarbejde med sygehuse og almen 

praksis. 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst, og nyt fra Sund By Netværket v/ Anna Trolle Bendtsen 

2. Godkendelse af referat 

3. Om puljen til familieorienteret alkoholbehandling v/ Maria Herlev Ahrenfeldt, SST 

4. Opsporing af børn i familier med alkoholproblemer v/Lisbet Kimer, Slagelse Kommune 

5. Samarbejde mellem Misbrugscenter og Familieafdeling. Om underretninger, værdier og kultur  v/ 
Dorthe Westensee og Lonnie Fugl, Hedensted Kommune 

6. Workshop på baggrund af formiddagens indlæg 

7. Planlægning af næste møde og Årsplan for 2016 

8. Nyt fra Sundhedsstyrelsen. Alkoholstatistik 2015; Ny undersøgelse om alkoholøkonomi i kommunerne og 
alkoholbehandlingsdata; Nyt materiale til  brug for sundhedspersonale samt til patienter, som skal styrke 
forebyggelse på sygehuse og i almen praksis v/ Maria Herlev Ahrenfeldt, SST  

9. Samarbejdet med de praktiserende læger. Drøftelse af indsatser, benspænd og muligheder v/Bente Hvid, 
Aarhus Kommune 

10. Evt. 

 

Temagruppe Alkohol 
  Tlf. 2898 5415 

E- mail: anbe03@frederiksberg.dk 
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