
 

 

 

 

Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2019 

Muligheder og udfordringer ved opsporende indsatser  

Hvordan får vi rekrutteret borgere til den forebyggende (korte) samtale omkring alkohol? Vi tager afsæt 
i forebyggelsespakken for alkohol som anbefaling, og fokuserer især på opsporing og rekruttering fra to arenaer, 
som fremhæves i forebyggelsespakken, nemlig jobcentre og de forebyggende hjemmebesøg.  

Derudover skal vi hjælpe hinanden med at få gode ideer til samarbejde med andre relevante arenaer ift. 
rekruttering til alkoholsamtaler - fx fra sygehus, læger, ældre- og ungeområdet.  

Vel mødt til møde i Alkoholtemagruppen. Mange hilsner Anja og Anita 

Tid: Onsdag den 13. Marts kl. 10.00 -15.30 
Sted: Middelfart Produktionsskole, Toftegårdsvej 7, 5500 Middelfart 
 
OBS: Produktionsskolen ligger 5 minutters kørsel fra Middelfart station. Send en mail til ahr@silkeborg.dk, hvis du 
gerne vil køres i minibus fra stationen og ud til skolen. Skriv ankomsttidspunkt, så koordinerer vi kørsel på bedste 
beskub! 

 

Dagsorden: 

9:30-10:00 Morgenmad, checkin og netværk 

 

10.00-10:15 Velkommen til Danmarks sundeste produktionsskole  

v/ forstander Julie Krarup 

 

10:15-11:00 Opsporing og rekruttering i jobcenter  

v/ Maja Bæksgaard Jørgensen, Ph.d. ved Statens institut for Folkesundhed.  

Nyt opsporende projekt i Aarhus Jobcenter 

v/Christina Kudsk Nielsen, antropolog og sygeplejerske i alkoholforebyggelsen i Aarhus 

 

11:00-11:15       Pause 

 

11:15-11:45 Nyt fra Sund By Netværket  

v/Jan Andersson, konsulent i Sund By Netværkets sekretariat 

 

11:45-12:00  Præsentation af alkoholtemagruppens materialer: plakater, hæfte og spørgeredskabet ’spørg til 

alkohol – det kan gøre en forskel’.  

 

12:00-13:00 Frokost 

 

Temagruppe Alkohol 
  Tlf.: 20 15 46 74 

E- mail: ahr@silkeborg.dk 
Dato: 13.3 2019 

mailto:ahr@silkeborg.dk


13:00-13:30 Samarbejde med de forebyggende hjemmebesøg og rekruttering til alkoholsamtaler. 

v/ Anne Dorthe Prisak, formand i SUFO (landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende 

FOrebyggende hjemmebesøg), samt forebyggelseskonsulent i Aarhus Kommune 

 

13:30- 14:00 Inspirationsoplæg: VBA (Very Brief Advice) for alkohol på sygehuset og andre mulige arenaer  

  v/ Anita Hjort Rasmussen, Silkeborg Kommune 

 

14:00-14:15 Eftermiddagskaffe 

 

14:15-15:00 Gruppearbejde og netværk: ’Styrket samarbejde på alkoholområdet’. Alle får tid til at 

udarbejde en idé eller to ift. mulige arenaer for rekruttering til alkoholsamtalen i jeres egen 

kommune.  

 

15:00-15:15 Nyt fra:  

- Sundhedsstyrelsen – v/Lene Sønderup Olesen 

- Center for Forebyggelse i Praksis v/Anita Hjort Rasmussen 

 

15:15-15:30 Næste møde, eventuelt og tak for i dag.  

 


