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Møde / Dagsorden 

Unge & Alkohol 

Sted: Kaj Frost, Østerbro 5, 5000 Odense C. (5. minutter fra banegården, gratis og frie p-
pladser) 

Tid: Tirsdag den 27. marts klokken 10-14  

Tilmelding: Sund By netværkets hjemmeside eller Henrik Borggren hbor@solrod.dk. (Husk at angive 
EAN da der evt. er et lille udgift til forplejning)  

Dagsorden: 

1. Kl. 09.45: Ankomst og kaffe, the og lidt brød. 

2. Kl. 10.00: Unge og alkoholbehandling ved Henrik Rindom, speciallæge i psykiatri, faglig chef i 
Lænken og Stofrådgivningen. 

Med udgangspunkt i diskussion ved sidste møde har temagruppen følgende katalog for undren, 
spørgsmål og dilemmaer: 

o Kan man være alkoholiker som 16- årig? 

o Kan man være alkoholiker uden at være afhængig? 

o Kan vore diagnoseredskaber benyttes på unge mellem 15 og 25 år? 

o  Hvis ja til disse spørgsmål, har vi viden og programmer for alkoholbehandling for så unge? 

o Når en ung med hashproblemer stopper med at ryge hash, men begynder at drikke 

uhæmmet, er han / hun så blevet alkoholiker og dermed mål for andre indsatser? 

o Når psykolog Morten Hesse fra Rusmiddelforskningsinstituttet angiver at der er indikationer 
på, at stofindtag hos gravide allerede giver neurologiske skader på fostret indenfor de første 

3 uger, og disse skader kan(?) være årsag til koncentrations- og indlæringsforstyrrelser 
(ADHD, ADD m.fl.), hvordan påvirker så umådeholdent indtag af alkohol denne tilstand? 

o Kommunen skal jfr. SUL § 141 give tilbud til borgere med alkoholproblemer, gælder 

anonymitetskriteriet for unge under 18 år? 

o Hvilken kasse i kommunen skal betale for alkoholbehandling for unge under 18 år? 

o Kender vi kvalificerede behandlingstilbud til unge med alkoholmisbrug ? 
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o Har vi viden om alkoholskader på unge? 

o Vi har og har haft svært ved at formidle tilbud til unge med hashmisbrug, men dog kommet 

langt, hvordan formidler vi tilbud om alkoholbehandling til de helt unge i vores aktuelle 
alkoholkultur? 

o Kan tænkning i 12-trins behandling, psykosocial behandling, psykologisk behandling 

oversættes til et sprog de unge kan forstå? 

3. Kl. ca. 12.30: Frokost og netværkssnak.  

4. Kl. 13.15: Kort runde blandt deltagerne, nye tiltag i kommunerne? 

5. Kl. 13.30: Datoer for næste møde(r)  
o 11.juni – hos Kai i Odense 
o 12.september – hos Kai i Odense 
o 22.november – hos Kai i Odense 

 
6. Ønskeliste til emner – fra mødet i december 2011 

o Oplæg af Hørsholm Kommune, de havde en kampagne med et reklamebureau, som satte fokus 
på forældrenes alkoholforbrug via forskellige events. 

o Et indblik i strukturerne i de forskellige kommuner. Et større indblik i hvorfor vi gør, som vi gør? 
En ”oversigt” over de forskellige kommuners forcer. Hvordan får vi akkumuleret en vidensbank? 

o Hvordan klæder vi vores politikere på ift. at træffe beslutningerne omkring forebyggelse - og 
misbrugsområdet. 

o Oplæg til hvordan bliver vi bedre til at møde de overgreb - både fysiske og psykiske - vi møder i 
vores arbejde?  

o ”Tidlig Indsats” - tema. Inspireret af Leif Vind - & Mads Uffe Petersens ”blå bog” fra efteråret 
2010 – sidste 30 sider om skolen. 

o Invitation til Kræftens Bekæmpelsen (Per Kim Nielsen), der præsenterer deres nye tilbud ift. 
skolerne og alkoholforebyggelse. 

o Indsigt i SIFs kurs og projekter, samt Sundhedsstyrelsen – hvor er de henne ift. os?  
 

7. Kl. 14.00: Afslutning og afgang mod Banegården.  


