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Alkoholscreening  

Holbæk Kommune screener yngre kontanthjælpsmodtagere for alkoholoverforbrug 

Næsten 28% af de danskere, der drikker over højrisikogrænsen, ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug. 

11% af danske børn lever i en familie med et overforbrug af alkohol. Kik op og ned ad vejen hvor du bor: 

Det er rundt regnet hver 10. barn du ser, som vi taler om. Bruger du din politiske indflydelse til at gøre 

noget ved dette? 

10 % af danskerne drikker over højrisikogrænsen og godt 24 % overskrider lavrisikogrænsen. Der er en 

sammenhæng mellem beskæftigelse og alkoholforbrug. En gennemsnitskommune (50.000 indb.) har 

meromkostninger til medfinansiering af sundhedsvæsnet, overførselsindkomster og 

hjælpeforanstaltninger til børn og unge på 28,2 mill. Kr. for borgere, der har et overforbrug af alkohol. 

Holbæk Kommunes undersøgelse af sundhedstilstanden hos borgere i arbejdsmarkedscentret viste at der 

blandt gruppen af yngre kontanthjælpsmodtagere var flere borgere der havde et for stort forbrug eller 

misbrug af alkohol. 

På tværs af to politiske udvalg, - udvalget for voksne og udvalget for erhverv & beskæftigelse blev det i 

Holbæk Kommune besluttet, at alle yngre kontanthjælpsmodtagere skal screenes i forhold til deres 

forbrug af alkohol. Ved et for stort forbrug bliver borgeren opfordret til at ændre på forbruget evt. med 

hjælp fra Sundhedscentrets til. Ved et konstateret misbrug, opfordres borgeren til at kontakte kommunens 

Misbrugscenter for behandling. Baggrund for den politiske beslutning var en undersøgelse af 

sundhedstilstanden hos borgere i forbindelse med kommunens arbejdsmarkedsområde. De to udvalg 

bevilgede tid til screening og motiverende samtale (5 min. pr. borger), opnormerede på 

behandlingsområdet og Sundhedscentret opkvalificerede medarbejdere til samtalen om alkohol. 

Jobcentrene opkvalificerede medarbejderne til, at de kunne foretage screeningen af borgerne og at de 

kunne tage en kort motiverende samtale. Misbrugsteamet støttede og underviste medarbejdere og er fast 

til stede i jobcentrene. 

Resultatet er at der efter to år er 50 % flere i behandling for alkoholmisbrug. 
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