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Årsplan for temagruppen om alkohol for år 2018 

 

 
Hvad er temagruppens formål for 2018? Hvordan vil temagruppen i 2018 arbejde med lighed i sundhed, 
strukturel forebyggelse, sundhed i alle politikker og styrket faglighed (jf. netværkets strategi 2017-2020) ?  
Beskriv formål ganske kort og brug gerne årets aktiviteter som udgangspunkt for beskrivelsen af arbejdet 
med de strategiske pejlemærker.  
 

Gennem en stærk forebyggende indsats kan kommunerne nå flere mennesker med alkoholproblemer, opspore 
og hjælpe børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer, motivere borgere med et risikabelt 
alkoholforbrug til at justere deres alkoholvaner og forebygge at børn og unge får et risikabelt alkoholforbrug.  
Et overforbrug af alkohol kan forekomme i alle sociale lag, men 60-70 % af den sociale ulighed i dødelighed kan 
henføres til rygning og alkohol. Alkoholforebyggelse er derfor et centralt indsatsområde, når det gælder om at 
skabe øget lighed i sundhed. 
 
Gruppens formål er at styrke samarbejde og udvikling af det lokale folkesundhedsarbejde på alkoholområdet i 
landets kommuner og regioner. På gruppens møder er der plads til både specialister indenfor området og 
mennesker, som arbejder med alkoholforebyggelse som en lille del af deres funktion. På møderne får 
deltagerne viden om ny forskning og nye metoder på området, samt mulighed for at erfaringsudveksle omkring 
overførslen af forebyggelsespakker, evidensbaserede metoder, etc. til lokal praksis.  
Heri indgår bl.a. refleksion og erfaringsudveksling om implementering af alkoholforebyggende tiltag på tværs af 
kommunernes forvaltningsområder; og om at skabe indsatser, der når alle – fra de ressourcestærke til de 
socialt udsatte. 

 
 

 
Beskriv temagruppens faglighed, målgruppe, dens måde at arbejde på samt selve organiseringen. Kom gerne 
med konkrete eksempler på temagruppens arbejde og hvilke værdi der skaber for Sund By Netværkets 
medlemmer.  

Alkoholtemagruppen mødes 2-3 gange årligt. Hvert møde har et eller flere temaer, som vælges med 
udgangspunkt i medlemmernes behov og interesser. Det er muligt at invitere andre ansatte i kommunen end 
temagruppemedlemmer til gruppens møder. Således kan et møde om forebyggelse på ungeområdet være 
relevant for andre kommunale medarbejdere end et møde om forebyggelse for ældre. Der er plads til 
åbenheden – samtidig med, at kontinuitet i deltagelsen på møderne er nødvendigt for at sikre et stærkt 
netværk. 
 
Mellem møderne formidler gruppens medlemmer ny viden, information om relevante arrangementer, etc. via 
mail. 
 
Temagruppen samarbejder med eksterne aktører og ngo’er som Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse i 
Praksis og Alkohol & Samfund.  
 

 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
 

http://sund-by-net.dk/strategi-2017-2020/
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Temagruppen søger indflydelse på lokale og nationale strømninger indenfor alkoholforebyggelse gennem 
formidling, netværk og samarbejde udadtil. Vi bidrager mod praksisnære erfaringer fra kommunal 
implementering til f.eks. faglige anbefalinger på området. 
 
Alkoholtemagruppen vil i 2018 arbejde med: 
 

 Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen med udgangspunkt i deltagernes cases: Kom og få hjælp til 
alkoholforebyggelsen i din kommune – hvilke udfordringer har I lige nu? 

 Tidlig opsporing og håndtering af borgere med alkoholproblemer på indenfor psykiatri og ældrepleje 
 Unge og alkohol - trivsel ift. rusmiddelbrug 

 
Lav en årsplan, der angiver mødeaktiviteten for det kommende år – denne skal være sekretariatet i hænde senest 
12. januar – men gerne før. Herefter tildeles temagruppen i alt 22.000 kr. til gruppens arbejde og forplejning i det 
kommende år. Det forventes at der arrangeres 3-4 temagruppemøder i 2018. Derudover opfordrer vi til at 
arrangere temagruppemøder på tværs af netværkets temagrupper – se en oversigt her.  
 

Møder i 2018 
 
Temagruppemødets tema 

 
Målgruppe  
  

 
Relevant for 
samarbejde 
med andre 
temagrupper?  

 
Tid og sted 

Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen: 

Kom og få hjælp til alkoholforebyggelsen i 
din kommune. Hvilke udfordringer har I lige 
nu?  

På dagen hjælper vi hinanden med at skærpe 
vores indsatser lige nu. Kom med din 
udfordring og få sparring fra andre, der 
arbejder med alkoholforebyggelse.  

Du vil blive bedt om at tage en case med til 
mødet. Eksempel: Hvordan får jeg 
implementeret very brief advice blandt 
sundhedspersonalet? 

Eller hvordan griber jeg det an, hvis jeg vil 
engagere forældre på 
ungdomsuddannelserne? 

Alle, der arbejder 
med alkohol-
forebyggelse i 
kommunerne 

 17. maj 2018 
 
Unika Kursuscenter, 
Finsensvej 86, 2000 
Frederiksberg (ved 
Flintholm st.) 

Tidlig opsporing og håndtering af borgere 
med alkoholproblemer på psykiatriområdet  

Alkoholforebyggelse hos psykisk syge borgere: 
Hvornår er det et problem og hvad skal 
frontpersonalet vide? 

Hvordan kan personalet håndtere borgere 
med alkoholproblemer på bosteder og 
aktivitetstilbud? 

’Bostøtter’, 
Handicap og 
psykiatri, 
ungepsykiatri, 
medarbejdere i 
socialafdelinger 

Mental 
sundhed 
 
 

20. september 2018 
Mødecenter Odense 
 
 

http://sund-by-net.dk/temagrupper/
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Hvad skal frontpersonalet kunne / vide? 

Unge og alkohol - trivsel og rusmiddelbrug. 
Risikoadfærd og frafald fra 
ungdomsuddannelser, rusmiddelbrug og 
sunde fællesskaber.  

Ungeområdet; 
forebyggende 
medarbejdere, SSP, 
rusmiddel-
konsulenter 

 4. december 2018 
Silkeborg 
Medborgerhus 
 

 
 

Eventuelt: Temagruppen vil det kommende år levere følgende konkrete inspiration til videndeling i hele 
netværket (materiale/produkt):  

 

 

 


