
 

 

 

Efterårsmøde i Alkoholtemagruppen 2017 
Tid: Mandag 20. november kl. 10.00-15.30 
 
Sted: Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C 
 
Kaffe, morgenbrød og netværk fra kl. 9.30 – 10.00 

Hovedtemaet for mødet er:  Alder og alkohol og styrket samarbejde. Til mødet vil vi få mange forskellige vinkler 
på, hvordan den voksende gruppe af ældre borgere med et højt alkoholforbrug, bedre kan integreres i de 
kommunale tilbud. Og vi skal selvfølgelig arbejde i grupper og blive klogere på alkoholpolitikker på ældreområdet 
og tættere samarbejde til gavn for borgeren. 

Vel mødt til møde i Alkoholtemagruppen.  Mange hilsner Anna, Anita og Lotte 

OBS: Der er forplejning hele dagen; hvis nogen ønsker kost ift. allergier eller andet, så kontakt venligst Anita 
senest den 13. november. 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst 

 

2. Hvad er det for en målgruppe af ældre vi har med at gøre, og hvordan håndterer vi målgruppens 

alkoholforbrug? Randi Bilberg fra Elderly Studiet på Syddansk Universitet fortæller om undersøgelsen af 

ældres alkoholforbrug, og hvad vi i alkoholforebyggelsen/behandlingen/plejen med fordel kan være 

opmærksomme på.  

 

3. Er vin de gamles mælk? Hvad er motiverne hos målgruppen? Læge Erik Skovenborg fortæller om sin 

spritnye bog ’Skål du gamle’, og kommer omkring sundhedsperspektiver og motiver på godt og ondt.  

 

4. Møder i 2018 v/ Anna  

 

5. Hvordan kan et alkoholforebyggelsesprojekt på et plejehjem konkret gribes an? Plejehjemsforstander 

Lene Rosenkrantz Josefsen fortæller om projekt tobak- og alkoholforebyggelse på et plejehjem - med 

fokus på arbejdsmiljøet for medarbejderne.  

 

6. Gruppearbejde: Hvordan kan vi understøtte alkoholpolitikker i ældreplejen? 

 

7. Hvordan kan der skabes bedre sammenhæng og differentierede tilbud til den ældre borger?  Pernille 

Cauchi fortæller om forskellige frivillige tilbud i Lænken og omkring sammenhæng mellem forebyggelse 

og behandling. 

 

 

 



8. Vi udveksler erfaringer: Hvordan skaber vi bedre samarbejde mellem alkoholforebyggelse og fx 

alkoholbehandling/ældreplejen/sygehus/læge/anden sundhedsforebyggelse/sociale tilbud etc. 

 

9. Nyt fra Sundhedsstyrelsen : Vi drøfter hvilke anbefalinger på ældreområdet, der med god nytte kunne 

integreres i Forebyggelsespakken for Alkohol  

 

10. Evaluering af dagen og evt.  

 

 

Har du spørgsmål til programmet eller til forplejningen, kontakt:  

Anita Hjort Rasmussen 

Alkoholforebyggende medarbejder 

ahr@silkeborg.dk 

Telefon 20 15 46 74 
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