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Referat fra Alkohol – temagruppe Børn & Unge (d.27.3.2012) 

 

Dagens hovedtema - Alkoholbehandling til de helt unge 

 

Deltagere:  

 
 Anna Bendtsen, Alkoholkonsulent, Formand for den store alkohol temagruppe i Sund By Netværk, 

Frederiksberg Kommune  

 Ditte Sommer, referent, Solrød Kommune  

 Elisabeth Klit, Forebyggelseskonsulent, Aalborg Kommunes Ungdomscenter 

 Hanne Dam, Koordinator, Pædagogik og Integration, Børn og Unge, Aarhus Kommune  

 Hans Henrik Nordly, Misbrugs Koordinator, Solrød Kommune  

 Helle Oldrup, sundhedskonsulent, Holbæk Kommune 

 Henrik Borggren, Forebyggelseskonsulent, Solrød Kommune 

 Henrik Rindom, overlæge i Lænkeambulatorierne, Psykiatrisk center Hvidovre og Stofrådgivningen.  

 Jan Brandeholm, leder af alkoholbehandlingen, Fåborg/Midtfyn 

 Kaj Frost, Forebyggelses- og misbrugskonsulent, Odense Kommune  

 Lone Just, Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab, Helsingør  

 Monica Gunderlund, Projektleder ift. Unge og alkohol, Svendborg Kommune  

 Monica Lisa Jensen, sundhedskonsulent, Tårnby kommune 

 Niels Christensen, Leder af misbrugsbehandlingen, Ringkøbing-Skjern Kommune  

 Rikke Krog, Sundhedskonsulent, projektleder for et projekt om Unge og alkohol, Norddjurs Kommune 

 Sarah Lindhart, Social Styrelsen  

 

Referat: 

1. Unge og alkoholbehandling ved Henrik Rindom, speciallæge i psykiatri, faglig chef i Lænken og 
Stofrådgivningen. 

 

Temagruppe: Unge & Alkohol  
Ref. Ditte Sommer og Henrik Borggren  
Tlf.: 56182132 

E- mail: hbor@solrod.dk 
Dato: 27 marts 2011  
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Han kom bl.a. omkring: 

o Diverse statistikker omkring unge og alkohol ift. uddannelse og faktorer fra hjemmet.  

o Anonymitetskriterier for unge under 18 år. 

o Diskussion af behandlingstilbud til unge med alkoholmisbrug. 

o Viden om alkoholskader på unge 

o Behandlingstilbud til unge med hashmisbrug overfor tilbud om alkoholbehandling til helt unge.  

2. Runde blandt deltagerne om de nyeste tiltag i kommunerne: 

Kaj (Odense): Der er sket ændringer i organiseringen af forebyggelsen i Odense. Det skal bl.a. ske en større indsats 

ift. at forebygge rygning.  Der skal foregå endnu mere forebyggelse ude blandt de unge.  

Anna (Frederiksberg): Skal til at arbejde med voksne og alkohol.  

Hanne (Århus): Skal koordinere en rusmiddelpolitik. Oplever også udfordringer ift. sociale boligområder. Der skal 

laves en indsats med HKH(Hurtig Kortlægning og Handling) - metoden. 

Elisabeth (Aalborg): Ungdomscenteret er nu udvidet til behandling og vejledning – både til unge over/under 18 år. 

Arbejder bl.a. med ung - til -unge – tiltag (blandt 14-25årige).  

Jan (Fåborg/Midtfyns – ca. 50.000.): Arbejder med at skabe alkoholtilbud til unge over 18. Arbejder også med at 
”klæde de unge på” ift. voksenlivet, der venter. Skal også i gang med e t tilbud ift. rusmidler. Folk skal blive bedre 

til at spotte, når de unge har det svært.  

Niels (Ringkøbing/Skjern): Har i et par år kørt en større indsats på flere platforme. Arbejder på temadage uge 10, 
2013, om bl.a. ludomani, økonomisk rådgivning m.m. for de nordlige kommuner. De vil gerne have fat i 

stofmisbrugerne i den tidlige stadie.  

Lone (Helsingør): Alkoholpolitikken er pt. i anden række. Har dog samarbejde med 5 andre kommuner omkring et 

tiltag i forbindelse med uge 40, de skal have fat i forældrene (de unges rollemodeller).  

Rikke (Norddjurs): Har arrangeret den ’bedste fest’ m 7.klasse (bliver så 6.klasse næste år). Har lavet en film 

omkring festen, som skal fange forældrene.  

(Tårnby): Forholdsvis nye ift. alkoholforebyggelse. Vil gerne have l idt inspiration til forebyggelsen i gruppen. 

Monica (Svendborg): Unge og alkohol. Også ny i gruppen, søger også inspiration.  

Helle (Holbæk): Der starter 6 projekter her 1.april. Har generelt haft en større alkoholindsats. Arbejder også på 

ansvarlig alkoholudskænkning på erhvervsuddannelserne. 

Henrik (Solrød): Massiv alkoholindsats.  En flerdobling af ambulante patienter. Starter 1.maj Tag en lille én, et 
alkoholkampagne til Solrøds storforbrugere.   

 

3. Næste møde: 11.juni klokken 10-15 – hos Kaj i Odense 
 

4. Punkter til mødet 11. juni: 
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o Refleksion omkring Henrik Rindoms oplæg ved sidste møde, flyttes til første møde efter sommerferien, 
hvor vi kobler det med Mads Uffe Petersens nye undersøgelse om unges alkoholvaner i Holstebro, 
Lolland, Aarhus og Københavns Kommuner. 

 
o Oplæg af Tanja Hall og Jonas Rygaard, projektlederne på Youth Explorer i Hørsholm Kommune. 

Kampagnebeskrivelsen lød: Hvad sker der, når en kommune slipper kontrollen og overlader den til en flok 
unge med skabertrang og vilde ideer? I 2011 kom kampagnen, "Skær ned for dobbeltmoralen”. 


