Temagruppe Alkohol
Tlf. 2898 5415
E- mail: anbe03@frederiksberg.dk
Dato 20. april 2016

Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2016
Tid: Mandag den 2. maj 2016 kl. 9.30-15.30
Kaffe og netværk fra kl. 9.

Sted: Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C, 3. sal th, lokale 316
http://www.phønix.nu/topmenu/om-phoenix/find-vej
Vel mødt til forårsmøde i Alkoholtemagruppen! På dagen har vi to emner, vi dykker særligt ned i. Dels hvordan vi
kan arbejde med aftabuisering af alkohol, hvor vi undersøger hvad kan vi lære fra arbejdet med psykisk sårbarhed
og ser på hvordan alkohol og samfund har grebet det an. Efter frokost arbejder vi med forebyggelse, information
og tidlig opsporing i forhold til ældre og alkohol.

Dagsorden
1. Velkomst v/ Anna T. Bendtsen
2. Godkendelse af referat
3. Psykisk sygdom smitter ikke - det gør tabu v/ projektleder, psykolog Johanne Bratbo, Landsindsatsen EN AF OS
Hvorfor er der behov for fokus på afstigmatisering af psykiske lidelser – og hvad ved vi om, hvad der virker og hvad
der ikke gør? Og hvordan kan den viden inspirere i forhold til Sund By Netværkets fokus på alkoholområdet?
Herudover vil Johanne fortælle om risikoen for stigmatisering af borgere med psykiske lidelser både i det primære
og sekundære sundhedsvæsen.
4. Respekt-kampagnen: Hvordan kan vi få flest i behandling via kampagner og sprogbrug? Oplæg ved Allan
Jonas, Alkohol & Samfund, præsenteret af Anna
5. Hvorfor arbejde med alkoholforebyggelse på ældreområdet? V/ Rie Toft, Frederiksberg Kommune og Anita
Hjort Rasmussen, Silkeborg Kommune
6. Erfaringer med ældre og alkohol fra en faldkonsulents perspektiv v/ Hanne Skov, Frederiksberg Kommune
7. Hvad er 'det nye' på ældre- og alkoholforebyggelsesområdet i Århus Kommune? v/ Christina Kudsk Nielsen,
Århus Kommune. I Århus Kommune er vi netop gået i gang med at udarbejde retningsgivende dokumenter for
alkoholindsatsen samt udvikling af obligatorisk kompetenceløft. Oplægget vil indeholde overvejelser omkring
processen med det.
8. Plakater til jobcentre og andre? Vi har fået en henvendelse fra en kommune, som efterspørger en plakat som
udvidelse af vores 'Spørg til alkohol'-materiale. Vil temagruppen lægge navn til en plakat og hvad skal der stå på
den?
9. Nyt fra Sund By Netværket
10. Nyt fra Sundhedsstyrelsen v/ Kit Broholm
11. Evt.

