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Årsplan for Alkoholtemagruppen 2019 

 
Hvad er temagruppens formål, og hvilke udfordringer på forebyggelsesarenaen adresserer gruppens 
arbejde?  
Beskriv også ganske kort, hvordan temagruppens arbejde spiller ind i Sund By Netværkets strategi 2017-2020  
 

Alkoholtemagruppen vil i år arbejde med udfordringerne på forebyggelsesarenaen: 
 
1 Hvordan får vi rekrutteret borgere til den forebyggende samtale omkring alkohol i fx sundhedscentre? 

2 ’Den gode model’ for overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse ift. alkoholdebut og 
risikoadfærd. Og hvordan får vi bedst inddraget og samarbejdet med forældrene omkring de unges fester og 
drikkekultur? 

3 Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen: Kom og få hjælp til alkoholforebyggelsen i din kommune – Hvilke 
udfordringer har I i jeres kommune lige nu? Vi vil også gerne vide mere om begrebet ’harm to others’, som vi 
kan benytte, når vi arbejder med pårørende og giver medarbejdere et kompetenceløft ift. at arbejde med 
alkoholproblemer.  
 
Formål: 
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, og vi skaber lighed i sundhed ved at have 
differentierede alkoholindsatser både lokalt og landsdækkende. En afledt effekt på længere sigt er færre 
kommunale udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, sundhedsomkostninger, sociale omkostninger, kriminalitet og 

færdselsulykker. 
 

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. 

 
 

 
Skriv en ny tekst til www.sund-by-net.dk der rammende indfanger temagruppens formål, faglighed, dens 
måde at arbejde på, og hvilke sundhedsfremmeudfordringer gruppen er optaget af. Teksten må meget gerne 
virke som en appetitvækker over for de andre medlemmer af Sund By Netværket, nye som gamle. 
Sekretariatet formulerer på baggrund heraf en ny ”forside” til temagruppen på hjemmesiden.  
 

 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
 

http://www.sund-by-net.dk/
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Et alkoholforbrug over højrisikogrænserne forårsager mindst 2.900 årlige dødsfald i Danmark, samt 32.000 
tabte leveår blandt mænd og 10.000 tabte leveår blandt kvinder. Kommunerne har et stort potentiale, når det 
kommer til at forebygge de skader, et stort alkoholforbrug giver danskerne. 

 

Alkoholtemagruppen arbejder for at sænke alkoholforbruget blandt danskerne og reducere skader forbundet 
med alkohol. Formålet med temagruppen er at styrke samarbejde og udvikling af forebyggelsen på 
alkoholområdet i landets kommuner og regioner. Temagruppen arbejder for, at der opbygges viden og 
kapacitet lokalt i kommunerne, og at der deles erfaringer på kryds og tværs af indsatser og områder. 
Temagruppen er et forum, hvor medlemmerne kan udveksle, udvikle og samarbejde om nye 
forebyggelsesmetoder og strategier for implementering af anbefalinger på området. 

Medlemmerne har alkoholforebyggelse som deres ansvarsområde, eller har opgaver relateret til 
alkoholforebyggelse som en del af deres arbejde. 
Temagruppen blev etableret i 2007, og består af repræsentanter fra kommuner, KL, Sundhedsstyrelsen, 
Kræftens Bekæmpelse, Alkohol & Samfund, Center for Forebyggelse i Praksis og Statens Institut for 
Folkesundhed. 

Vi sætter i Alkoholtemagruppen særligt fokus på grupper af borgere, hvor risikabelt alkoholforbrug er mere 
udbredt. Ifølge de regionale sundhedsprofiler er det de unge mellem 16 og 24 år, og generationerne født 
mellem 1940 og 1960. Andre målgrupper er voksne med storforbrug og risikabelt alkoholforbrug uanset alder, 
mennesker i særlig risiko og børn og unge i familier med alkoholproblemer. Mange mennesker med 
alkoholproblemer får ikke støtte til at skære ned eller til et alkoholophør, og det er også et fokusområde for 
alkoholtemagruppen, at arbejde for afstigmatisering af alkoholproblemer, og at styrke en bred dialog om den 
danske alkoholkultur. Forebyggelsesmetoder afhænger af målgruppen, så vi er optagede af udveksling af 
metoder, samt af metoder til at påvirke politiske beslutninger/strømninger på områderne. 

 

 
 
 

Møder i 2019 
 
Temagruppemødets tema 

 
Målgruppe  
  

 
Relevant for samarbejde 
med andre 
temagrupper?  

 
Tid og sted 

Rekruttering af borgere til 
den forebyggende (korte) 
samtale om alkohol i fx 
sundhedscentre  

Hvordan ser indsatserne ud i 
kommunerne lige nu, og 
hvem har gode erfaringer 
med alkoholsamtaler og 
tidlig opsporing? 

Alle der arbejder med 
alkoholforebyggelse i 
kommunerne 

 13. marts i Odense 

Den gode model for 
overgangen mellem 
folkeskole og 
ungdomsuddannelse ift. 
alkoholdebut og 

Alle der arbejder med 
unge; 
Forebyggelseskonsulenter, 
SSP, ungecentre, 
rusmiddelkonsulenter etc. 

 10. september i 
Odense 
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risikoadfærd. Og hvordan 
får vi bedst inddraget og 
samarbejdet med 
forældrene omkring de 
unges fester og 
drikkekultur? 

 

Vi skal høre om begrebet 
’Harm to others’, som 
relaterer sig til vores 
arbejde med pårørende og 
medarbejdere 

samt 

Arbejdseftermiddag: 

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

Fx: ’Hvordan får du kollegaer 
i kommunen til at spørge ind 
til alkohol?’ Eller ’Hvordan 
får vi støttet forældrene i at 
gå i dialog med deres unge 
om druk?’ 

 
 

Alle der arbejder med 
alkoholforebyggelse i 
kommunerne 

 3. december i Aarhus 
 

 

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

 

 Temagruppen har udviklet materiale til brug for tidlig opsporing af borgere med alkoholproblemer. Dels i 
form af plakater, som kan anvendes i kommunale jobcentre, sundhedscentre, mv. Budskabet er at ”Her 
spørger vi til alkohol”. Dels i form af et samtaleredskab til medarbejdere i kommunen, som skal spørge ind 
til borgeres alkoholvaner. 

 

http://sund-by-net.dk/publikationer/alkohol-spiller-en-rolle-i-de-flestes-liv-derfor-spoerger-vi-til-alkohol-her/
http://sund-by-net.dk/publikationer/spoerg-til-alkohol-det-kan-goere-en-forskel/

