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Referat fra temagruppemøde i   
alkoholtemagruppen i Middelfart  
d. 13.3.2019 
 

 

Oplæg om opsporing og rekruttering fra Maja Bæksgård Jørgensen formidlet af Anita Rasmussen om alkohol og 
beskæftigelse. 

Se slides (kan hentes på DNA - Den nationale alkoholkonference 2019)  

 

Oplæg om nyt opsporende projekt i Aarhus Jobcenter ved Christina Kudsk Nielsen 

Se slides 

 

Oplæg om samarbejde med de forebyggende hjemmebesøg og rekruttering til alkoholsamtaler ved Anne 
Dorthe Prisak 

Der er kæmpe potentiale i de forebyggende hjemmebesøg (FH). FH handler om trivsel blandt ældre. Arbejder 
under servicelovens §79a. En strukturereret helhedsorienteret samtale med stor bredde. FH har eksisteret siden 
1996. Målgruppen vokser. Der er lovgivning som koncentrerer sig om forskellige målgrupper og forskellige aldre. 
Er det de rigtige som får tilbudt hjælpen? Hvad er ”risikogrupper”, hvordan opsporer vi dem? Guide fra SST. 
Arenaerne er mangeartede og tæller bl.a. civilsamfund, læger, kommunale medarbejdere.  

Eksempel på en borgersamtale:  65årig får rengøring fra kommunen. Svarer på en brugerundersøgelse at 
vedkommende ønsker høre mere om sundhed/trivsel og fællesskaber. Bliver derfor kontaktet af 
forebyggelseskonsulent, og der etableres et besøg. Fraskilt og heraf begyndende deroute, mistet kontakt til 
familie, begyndende alkoholoverforbrug, smerter i benene, isolation, angst, omtaler eget liv med håbløshed og 
kaos. Der sættes aktiviteter i gang over 5 besøg: læge, psykologsamtaler, træning i hjemmet, lokalcenterbesøg, 
fitness, frivillighus, efter½ år samtale om alkohol og strategi for hjælp, nyt netværk via social vicevært, efter 1 år 
kontakt til familien og udskiftet vennekredsen, strategi ift. trang. Det siger noget om det potentiale der er i de 
forebyggende hjemmebesøg.  

Muligheder og barrierer. Det er en fortrolig samtale, der er ikke dokumentationstvang. Mulighed for systematik, 
men hvis vi kommer med mange dagsordener ift. screeninger for alt muligt, så forsvinder formålet med indsatsen. 
Spørgsmålet er om de FH er de rigtige til at spørge om alkohol. i 2016 et projekt omkring tidlig opsporing af 
selvmord, dette viste at der var vanskeligheder ved at spørge til alkohol. der er mange konkurrerende 
dagsordener. FH er ikke et screeningsteam.  

Kort drøftelse om hvordan kan vi samarbejde mellem alkoholforebyggelsen og de forebyggende 
hjemmebesøgskonsulenter? Anne Dorthe har et ønske om mere faglighed ift. alkoholviden og en opfordring til at 
hjælpe hinanden med at gøre reklame for hinanden. Der er et samarbejdspotentiale og man kan med fordel 
invitere hinanden ind i hinandens netværk. Måske udvikle et fælles materiale sammen. Oversigt over mulige 
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samarbejdspartnere. Der kan lægges et ekstra generelt besøg ind, hvor der kan tales om eksempelvis KRAM. Hvor 
tidligt skal vi sætte alkohol på dagsordenen i en samtale? Det er meget individuelt og kontekstbestemt. 

Se desuden slides 

 

Rekruttering til alkoholsamtalen – hvorfra og hvordan ved Anita Hjort Rasmussen 

Silkeborg Kommune – eksempel 

Meget netværksarbejde og ikke præget af en overordnet systematik derimod én-til-en aftaler om tidlig opsporing, 
som er lineære og hurtige. 

Der præsenteres en oversigt over, hvor borgere henvises fra. 

Hvordan: Der efterspørges spørgeguide til diverse kollegaer, VBA, oplæg diverse steder, kampagner, foldere m.m., 
undervisning, erfagrupper, sundhedstjek. 

Deltagelse i diverse netværk med blandede målgrupper. 

 

Tidlig opsporing: Husk at bruge plakater fra Sund By netværket, se illustration fra Anne Kimmer omkring VBA, 
vigtigt at formidle at der skal åbnes og lukkes for samtalen hurtigt.  

VBA for alkohol spørg, rådgiv, henvis. Se desuden mulige svar og spørgsmål. Se også Sund By Netværkets 
materiale. Hvis ikke vi spørger alle – så brug tjeklisten, her er det vigtigt at spørge til alkohol.  

Orientering om COK kurser om alkohol 

Se oversigt over dette og opfordr gerne kollegaer og andre til deltagelse 

 

Gruppearbejdet og netværk: ”Styrket samarbejde på alkoholområdet”  

Sammen 2 og 2 med plakat, der kan udfyldes med nye idéer og inspiration.  

 

Nyt fra Sund By Netværket 

Se slides 

 

Nyt fra Sundhedsstyrelsen 

Lovforslag behandlet i folketinget ift. alkoholbehandling og certificering på baggrund af det skal der laves et 
servicetjek og derfra vil der blive handlet. Deadline for aflevering af dette er efteråret 2019 

Offentliggørelse af puljen gravide og misbrug blev ikke søgt. Evalueringen er blevet til en afdækning af området.  

Anbefalingerne i Ansvarlig udskænkning fra 2008 opdateres i 2019. 

De nationale anbefalinger for genstandsgrænser skal gennemgås i år. Skal de fastholdes eller ændres.  

Der forventes nye anbefalinger fra udgangen af 2019.  
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En rapport om ældres alkoholforbrug fra SST. Der skal undersøges forbrugsmønstre og faktorer, der kan have 
betydning for ældres alkoholforbrug.  

Henvendelse fra Danske Regioner, som interesserer sig for brugen af VBA og samarbejde med sygehusene. 
Erfaringer fra dette må gerne formidles videre til Lene SST. 

 

Nyt fra Center for Forebyggelse i Praksis 

Se slides 

 


