Alkohol temagruppemøde
Tidlig opsporing og håndtering af borgere med alkoholproblemer på
psykiatriområdet
Referat 19-09-2018
 Kort orientering fra formandsskabet
Anna Bendtsen og Lotte Godiksen trækker sig fra formandskab fra ultimo 2018
Anita fortsætter. Er der nogle som kunne tænke sig at være medformand/kvinde eller har
spørgsmål til dette? I så fald må I gerne skrive til Anita på anitahjort.rasmussen@silkeborg.dk


Oplæg: Livshistorie fra Dorte Petersen, ambassadør i EN AF OS.



Oplæg: Hvilke fortællinger møder vi i samfundet om borgere med en psykisk sygdom og
alkoholproblemer? Ved projektleder og psykolog Johanne Bratbo. Se præsentation fra
dagen

 Nyt fra Sund By Netværket
3 projekter i efteråret
- Byens rums afprøvning af en model kaldet The Place Standard, som understøtter en
kortlægningen af et lokalområdes ressourcer og svagheder i samarbejde med
lokalbefolkningen.
- Naturens rige 3. Et projekt i forlængelse af to tidligere Naturens rige projekter. Der fortsat vil
forsøge at arbejde samskabende, når ny viden skal skabes om kropslig og mental
sundhedsfremme med naturen som arena.
- Sunde borgere. Et 2 årigt projekt støttet af Trygfornden. Her vil vi skabe en digital case samling
af kommunernes tobaksindsatser. Altså en platform hvor kommunerne enkelt og nemt kan
dele og få ny viden omkring konkrete indsatser på tobaksområdet. En form for digitalisering af
det der jo foregår her i temagrupperne. Hjemmesiden launches forhåbentlig start november.
Hvis alt går vel håber vi på at kunne involvere flere temaer udover tobak fra 2020.
Minikursus: Bliv en bedre brobygger i arbejdet med at fremme lighed i sundhed sammen med KL
og sundhedsstyrelsen. 19. og 20. november i Vejle. Læs mere og tilmelding her

To nye temagrupper: Det Gode Ungeliv og Seksuel Sundhed.
SBN dage i 2019 3. og 4. april på Lolland. Tema: De unge. Sæt allerede kryds i kalenderen nu!
 Nyt Sundhedsstyrelsen
Uge 40 materiale burde være sendt ud til alle kommuner. Fokus på unge og
flertalsmisforståelser.

Placering af misbrugsbehandling er ikke besluttet – afventer
Input til psykiatri handleplan: mere fokus på oversygeligheden og overdødeligheden med folk
med dobbelt diagnoser. Alkohol + andre risikofaktorer skal også have fokus.
Læs rapport her:
http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2018/September/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i
_pdf/2018/Psykiatriplan-Vi-loefter-i-faellesskab-sept-2018/Vi-loefter-i-faellesskabpsykiatriplan.pdf
 Nyt fra Alkohol og samfund
Respektkampagne 2019: Respekt til dem som handler på deres alkoholproblemer. Hvordan
bryder vi tabuer om det at spørge om hjælp. Materiale kan rekvireres.
 Nyt fra CFP:
Temadag omkring hvordan kommuner kan påvirke borgernes alkoholvaner via alkoholfrie
miljøer. Dagen er fortsat under udarbejdelse. Hvis man har input til indhold på dagen med
gode erfaringer Eva´s mailadresse er: EBU@kl.dk
Input fra Bjarne: Lavpraktiske erfaringer fra Børn i familie med alkoholproblem fra SST 20042008.


Input til emner i 2019:

Alternative (alkohol)plejehjem / boformer samt alkoholpolitikker på boformer og plejecentre
Samarbejde med bevillingsnævn, trygt natteliv og detailhandel omkring salg af alkohol til unge.
Strukturel forebyggelse
Alkohol og arbejdsmiljø (harm to others ved fx udadreagerende
Næste møde er den 4. december i Silkeborg Medborgerhus. Temadag: Unge, trivsel og
rusmidler.

