
 

 

 

 

Møde i Alkoholtemagruppen: Handlevejledninger 
Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, DK - 5000 Odense, tlf. 6614 1111  
Tid: Tirsdag den 4. marts kl. 10-15.30 (Morgenmad fra kl. 9.30) 
 
På marts-mødet i Alkoholtemagruppen tager vi udgangspunkt i anbefalingen fra forebyggelsespakken om alkohol: 

”Handlevejledninger: Kommunen udarbejder handlevejledninger til frontpersonale med fokus på 

spørgeguides til en kort opsporende samtale om alkoholvaner og henvisning til rådgivning og behandling. 

Handlevejledningen til den pædagogiske sektor omfatter hensigtsmæssigt retningslinjer for samarbejde 

og underretning til socialforvaltningen samt retningslinjer for, hvordan institutionen kan støtte børn, der 

belastes af forældres alkoholproblemer.” 

På mødet vil vi både tale om indhold (af handlevejledninger) og proces (omkring implementering).  

På glædeligt gensyn – Bente (Århus) Annette (Kbh) og Anna (Frederiksberg) 

Dagsorden: 
1. Velkomst, dagens program  

2. Uddybning af anbefalingen om handlevejledninger. v/Mia Fischerman, Sundhedsstyrelsen 

3. Spørgeguides til frontpersonale v/ Anne Kimmer Jørgensen og Anna Bendtsen. Anne Kimmer Jørgensen 

er psykolog og har gennem årene uddannet professionelle i kommunerne i den motiverende samtale, 

bl.a. om alkohol. Anne underviser pt. i den korte opsporende samtale på Sundhedsstyrelsens og Sund Bys 

kursus http://www.cok.dk/alkohol. Hvordan kan vi skabe bedst mulige forudsætninger for at 

frontpersonalet igangsætter gode samtaler om alkohol via spørgeguides? 

4. Sådan gør vi - om handlingsvejledninger og handlinger. v/ Steffen Drud Christensen. Steffen er 

specialpædagog og arbejder som Børnekonsulent i Kerteminde, Nordfyn, Langeland og Ærø kommuner. 

Har været med til at udfærdige handlingsvejledninger i modelkommuneprojektet ”Børn i 

misbrugsfamilier". Steffen vil i sit oplæg lægge vægt på sine erfaringer med at implementere 

handlevejledninger på børne- ungeområdet 

5. Erfaringsudveksling/arbejde i grupper: Hvordan implementerer vi/kan vi implementere 

handlevejledninger i vores kommune? Hvad er en god model for en handlevejledning? 

6. Nyt fra Sundhedsstyrelsen v/Mia Fischerman 

7. Næste møde. Dato: 14. maj. Tema: unge, ungdomsuddannelser, psykisk sårbarhed. Hvem bidrager til at 

arrangere mødet? 

8. Evt. 

 

Temagruppe Alkohol 
  Tlf. 2898 5415 

E- mail: anbe03@frederiksberg.dk 
Dato: 5. februar 2014 
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