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Referat af Sommermøde i Alkoholtemagruppen 2017 
Tirsdag den 29. august 2017 i KL-huset, København 
 

Dagsorden: 

1. Velkomst 
2. Hvordan inddrager vi unge i at skabe en ny alkoholkultur? v/Anne Friis Krarup, seniorprojektleder og Line 

Novél, kommunikationsmedarbejder.  
3. Morgenfester i Syddjurs Kommune v/Marianne Ahrenkiel Søgaard, sundhedskonsulent  
4. Ung til yngre – en dialog i øjenhøjde v/ Jasper Holm, alkoholkonsulent  
5. Alkoholproblemer i børnefamilier – tal om det v/ Jasper Holm, alkoholkonsulent.  
6. Opsamling og erfaringsudveksling ”Korte møder” 
7. Nyt fra Sundhedsstyrelsen v/Hanne Vibjerg 
8. Nyt fra Center for Forebyggelse i Praksis v/Eva Burchard 
9. Nyt fra Sund By Netværket v/Johanne Biltoft 
10. Nyt fra Alkohol og Samfund v/Ina Johansen 
11. Næste møde 20. november 2017 v/Anita Hjort Rasmussen 
12. Evaluering af dagen og evt. 

 

Referat: 

Ad 2. Hvordan inddrager vi unge i at skabe en ny alkoholkultur? v/Anne Friis Krarup, seniorprojektleder og Line 
Novél, kommunikationsmedarbejder. Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholkampagne ”Fuld af liv”. 

Workshop: Den danske alkoholkultur blandt unge står overfor forandring – generelt drikker danske unge mindre 
end tidligere. Vi hører eksempler på, hvordan ’Fuld af liv’ kampagnen involverer unge i arbejdet for en ny 
alkoholkultur. Senere arbejder vi med at designe indsatser, der kan få unge til at drikke mindre i fremtiden. Se evt. 
mere på www.cancer.dk/forebyg/drik-mindre-alkohol/samskabelse/  

14 unge fra Ørestad Gymnasium er inviteret med til workshoppen. Anne og Line fortæller om involvering: 
Involvering af målgruppen kan betyde, at vi kan lave effektive indsatser, og øge sandsynligheden for at bruge 
vores ressourcer rigtigt. Vi kan også øge ejerskabet hos målgruppen. Vi skal dog være opmærksomme på, hvorvidt 
de , vi involverer, er repræsentative for målgruppen. 

Indledende kommentarer fra deltagerne:  

Elev fra Ørestad gymnasium påpeger: I skal ikke tænke så meget på skolefesterne men til privatfesterne. Skolerne 
har egentlig meget godt styr på det, også fordi vi ikke vil fremstå meget fulde til skolefesterne. Men til 
privatfesterne er det anderledes.  

 

Temagruppe Alkohol 
  Tlf. 2898 5415 

E- mail: anbe03@frederiksberg.dk 
Dato 29. august 2017 

http://www.cancer.dk/forebyg/drik-mindre-alkohol/samskabelse/
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De unge kan med rette sige: Hvad med dig selv, kammerat?! For forældrene drikker også meget. Forskningen 
viser en direkte sammenhæng mellem den mængde alkohol, der drikkes på samfundsplan, og hvor stor en andel 
af de unge, der drikker sig fulde.  

Se vedlagte slideshow fra Kræftens Bekæmpelse samt dagens produkter: de 8 konkrete bud på 
ting/events/indsatser, som kan løse nogle af de konkrete udfordringer, de unge ved tidligere lejlighed har lagt 
vægt på. 

Ad 3. Morgenfester i Syddjurs Kommune v/Marianne Ahrenkiel Søgaard, sundhedskonsulent  

Marianne giver et praksisnært eksempel på hvordan Syddjurs Kommune i samarbejde med Rønde Gymnasium har 
afholdt Kræftens Bekæmpelses ”Fuld af liv” morgenfest. Marianne fortæller om de praktiske detaljer i forbindelse 
med at arrangere en morgenfest på Rønde Gymnasium.  

Erfaringer  er bl.a.:  

 Pas på med at adskille morgenmaden fra dansen - nogle nåede ikke ind til dansen 

 Vigtigt at DJ'en rammer de unge, og det ikke er 'for voldsomt' fra starten 

 Vigtigt at DJ og dansere er koordineret, så de ikke modarbejder hinanden 

 Der var nogle af de unge, som ikke havde lyst til at danse, fordi der var så meget presse. 

 Godt med den efterfølgende dialog ude i klasserne.  

 Godt at inddrage anden forebyggelse: Tobak og seksuel sundhed. Rektor er fx blevet mere opmærksom 
på rygning ifm fester. Før var der et rygeområde til festerne, nu skal de unge udenfor matriklen.  

Se vedlagte slideshow. 

Pressedækning af morgenfesten i Syddjurs: https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/morgenfest-paa-gymnasium-
kan-sagtens-feste-uden-alkohol  

Video fra tidligere morgenfest på Falkonergårdens Gymnasium & HF på Frederiksberg: 
https://www.youtube.com/watch?v=ku1V-ELFkBw 

Ad 4. Ung til yngre – en dialog i øjenhøjde v/ Jasper Holm, alkoholkonsulent  

Evaluering af projekt ”Ung til yngre” en forebyggende alkoholindsats i folkeskolen. Formålet med projektet var at 
bidrage til en sundere alkoholkultur blandt unge gennem undervisning. Indsatsen var en del af projekt 
'Samskabelse, unge og alkohol'. Startede med en lang inddragelsesproces, hvor de unge kom frem til, at det ville 
være godt med ung til yngre-undervisning i folkeskolen. Ideen var at bruge gymnasieelever som undervisere. De 
var imidlertid vanskelige at rekruttere, og der var praktiske forhindringer, så vi ansatte i stedet unge studerende i 
starten af tyverne. Målgruppen var elever i 7.-8.-9. Klasse. Indsatsen var halvanden times klasseundervisning med 
stor variation i undervisningsmetoder. Det har været omkostningsneutralt for skolerne. Praktiske udfordringer, 
når det skal i drift: Bl.a. At rekruttere og uddanne nye undervisere.  

Se vedlagte slideshow. 

Ad 5. Alkoholproblemer i børnefamilier – tal om det v/ Jasper Holm, alkoholkonsulent. Evalueringen af 
pilotprojektet ”Forebyggelse og opsporing af alkoholproblemer i børnefamilier” 

Et projekt som sigtede mod at opspore børn og familier til de tilbud, kommunen har. Vi ville både opkvalificere 
frontpersonale, men også ud i skoleklasserne og skabe det fornødne rum til at tale om dette emne. Vi var ude i 16 
klasser fra 4-9. Klassetrin. Halvanden times besøg i hver klasse inkl. en personlig fortælling fra en ung kvinde, som 
var vokset op i en familie med alkoholproblemer.  

Forældrene blev først informeret efter indsatsen havde fundet sted, for vi ville ikke risikere, at forældre holdt 
deres børn hjemme. 

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/morgenfest-paa-gymnasium-kan-sagtens-feste-uden-alkohol
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/morgenfest-paa-gymnasium-kan-sagtens-feste-uden-alkohol
https://www.youtube.com/watch?v=ku1V-ELFkBw
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Der var ti børn, hvor vi med det samme kunne se, at her skulle lærerne have en særlig opmærksomhed. Og så var 
der også nogle (i alt seks) børn, som i selve undervisningen brød sammen, og som krævede øjeblikkelig 
håndtering. Der er altså nogle børn, der er klar til at tale om dette her, hvis vi giver dem mulighed for det. Dette 
var seks børn som lærerne ikke forinden havde haft øje for. To af børnene blev med det samme indskrevet til 
behandling. Det var i de mindre klasser, vi fandt disse børn. Vi vurderer, at 5. klassetrin er passende til denne 
indsats. 

Se vedlagte folder med evalueringen af projektet. 

Ad 7. Nyt fra Sundhedsstyrelsen v/Hanne Vibjerg 

 Vi arbejder videre med en formalisering af alkoholbehandleruddannelsen i samarbejde med COK 

 Forebyggelsespakkerne skal opdateres, herunder alkohol. Vores projektgruppe på forebyggelsespakkerne 
har møde i næste uge med Sund By Netværket. Vi vil inddrage Alkoholtemagruppen i processen. De nye 
pakker planlægger vi skal udkomme april 2018 

 Uge 40 kampagnen har fokus på børn og unge. Jeres sundhedschef skulle have fået infomail om 
kampagnen. I kan også bestille kampagnemateriale direkte via vores hjemmeside. Formålet er at få sat 
vores festkultur til debat.  Målgruppen: 16-20-årige. Budskab: Du kan være meget mere med til festen, 
hvis du ikke er så fuld. Budskabet til kommunen er, at kommunen bør arbejde med ansvarlig 
udskænkning, med bevillingspolitik og med at styrke samarbejdet med ungdomsuddannelserne. 
Materialet bliver lagt online start-midt september.  https://www.sst.dk/da/kampagner/alkohol-meget-
mere-med  

 Nyt nationalt register for kommunale forebyggelsesindsatser er under udarbejdelse. Rasmus Baagland er 
ansat i Sundhedsstyrelsen til denne opgave. Vi vil gerne høre fra jer: Er det i øvrigt relevant med en 
national registrering? Hvordan registrerer I jeres alkoholforebyggelsesindsatser? Hanne sender mail med 
spørgsmål ud i Alkoholtemagruppen. 

Ad 8. Nyt fra Center for Forebyggelse i Praksis v/Eva Burchard 

 Alkohol bliver tænkt ind i mange af vores temadage og øvrige indsatser. Vi skal på Ældrekonference og slå 
et slag for at vi skal være opmærksomme på ældres alkoholforbrug. Anita Hjort Rasmussen er med som 
oplægsholder 

 På kronikerområdet holder vi temadage om forebyggelsestilbud, hvor alkohol er en vigtig problemstilling 

 Vi har temadage om sundhedspolitikudvikling, og her er det vigtigt at slå et slag for, at alkohol skal være 
en del af de kommunale sundhedspolitikker 

 Efter jul holder vi temadage om alkohol på ungdomsuddannelserne. 

Ad 9. Nyt fra Sund By Netværket v/Johanne Biltoft 

 Johanne gør opmærksom på de andre temagruppers møder. I kan se mødeemner og tilmelde jer på 
http://sund-by-net.dk/kalender/  

 Sund By Netværket har også vores eget erhvervsskoleprojekt, hvor vi tilbyder sundhedssamtaler på 8 
forskellige erhvervsskoler i 4 forskellige kommuner. http://sund-by-net.dk/projekter/epskoler/  

 Efter kommunalvalget sender vi en folder ud omkring forebyggelse til de nye kommunalpolitikere, så vi 
kan få forebyggelse på dagsordenen. Når vi har testet det eksisterende materiale på kommunalpolitikere 
siger de, at de gerne vil have økonomiske nøgletal og gode, evidensbaserede kommunale eksempler. 

https://www.sst.dk/da/kampagner/alkohol-meget-mere-med
https://www.sst.dk/da/kampagner/alkohol-meget-mere-med
http://sund-by-net.dk/kalender/
http://sund-by-net.dk/projekter/epskoler/
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Ad 10. Nyt fra Alkohol og Samfund v/Ina Johansen 

Vi udgav gymnasierapporten sidste år, hvor vi kritiserede gymnasierne for ikke at gøre nok for at påvirke de unges 
alkoholkultur. Vi har på den baggrund udviklet et idékatalog over, hvad gymnasierne kan gøre i forbindelse med 
deres gymnasiefester. Man kan bruge modellen til at tjekke om man kommer hele vejen rundt. Inspireret af 
WHO's 'best buys' til alkoholforebyggelse: Priser, markedsføring og tilgængelighed. 

Se vedlagte idékatalog. 

Ad 11. Næste møde 20. november 2017 v/Anita Hjort Rasmussen 

Næste møde har særligt fokus på ældre som målgruppe, og på snitfladen mellem forebyggelse og behandling – 
særligt for ældre. Når vi nærmer os kan I se dagsorden – og allerede nu tilmelde jer – i kalenderen: http://sund-
by-net.dk/aktivitet/temagruppemoede-alkohol-6-3/. Skriv til Anita hvis I har ideer til oplægsholdere eller andre 
input. AnitaHjort.Rasmussen@silkeborg.dk  

Ad 12. Evaluering af dagen og evt. 

 Respektkampagnen i januar har fokus på børn i familier med alkoholproblemer. Skriv til Allan Jonas, hvis I 
vil høre mere. Allan vil også sende materiale ud.  

 I uge 49 gentager Københavns og Frederiksberg Kommuner sidste års 'Ser du bare til'-kampagnen, hvor 
budskabet er, at vi skal gribe ind, hvis vi er bekymret for, at der er alkoholproblemer i en familie, og at der 
er børn, der mistrives. Anna Trolle Bendtsen sender mere information ud om kampagnen, hvis andre 
kommuner ligesom sidste år vil koble sig på. 

 

 

http://sund-by-net.dk/aktivitet/temagruppemoede-alkohol-6-3/
http://sund-by-net.dk/aktivitet/temagruppemoede-alkohol-6-3/
mailto:AnitaHjort.Rasmussen@silkeborg.dk

