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Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen  
 
Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, DK - 5000 Odense, Tlf: 6614 1111  
Tid: Torsdag den 20. marts kl. 10-15  
 
Deltagere:  

• Anna Trolle Bendtsen Alkoholkonsulent anbe03@frederiksberg.dk  28985415 Frederiksberg  
• Annette Kann Sundhedskonsulent annette.kann@suf.kk.dk  82205104 København  
• Charlotte Iisager Petersen Konsulent cip@kl.dk  33703335 Sund By Netværket  
• Ditte Rasmussen Sundhedskonsulent ditsr@holb.dk  72364343 Holbæk Kommune  
• Helle Stage konsulent hse@gentofte.dk  29729363 gentofte  
• Helle Oldrup Sundhedskonsulent heloj@holb.dk  72367966 Holbæk kommune  
• Louise Højsager Sundhedskoordinator for private virksomheder holo@kolding.dk  24274972 

Kolding Kommune  
• Louise  Elisabeth Madsen Sundhedskonsulent louise.madsen@svendborg.dk  24459157 

Svendborg Kommune  
• Merete Brixen  Christensen Sundhedskoordinator mebc@odense.dk 23248052 Odense 

Kommune  
• Mia Ficsherman, Sundhedsstyrelsen 
• Rie Toft Alkoholkonsulent rito01@frederiksberg.dk 28985420 Frederiksberg  
• Signe Leschly Projektkoordinator sb1@toender.dk  74929445 Tønder  
• Stine Nyegaard Konsulent snyg@odense.dk  24818041 Behandlingscenter Odense 
• Bente Hvid, Århus, beh@aarhus.dk   

 

Dagsorden: 

1. Velkomst v/ Anna  
2. Mia Fischerman fra SST om Forebyggelsespakken om Alkohol, herunder:  

• Hvilke anbefalinger indeholder Forebyggelsespakken? Motivation og evidens for 
prioriteringerne  

• Hvordan forløb dialogmødet med kommunale chefer i regi af KL og SST?  
3. På baggrund af bl.a. formiddagens input skal vi drøfte, om der er indsatser, vi skal arbejde med, 

produkter vi skal udarbejde eller temagrupper, vi skal nedsætte i 2013.  
4. Nyt fra Sund By sekretariatet, herunder om den nye hjemmeside v/Charlotte Iisager Petersen 
5. Kommunikation i Alkoholtemagruppen – hvad nu v/Anna  
6. Nyt fra undergruppen ”Unge og forældre”.  
7. Efterårsmødet d. 29.10.2013 i Alkoholtemagruppen har emnet ” Hvordan uddanner vi 

frontpersonale” på dagsordenen. Evt. forslag til indhold og proces.  

 

Temagruppen : Alkohol 
  Tlf.:  2898 5415 
E- mail: anbe03@frederiksberg.dk 

Referent: Ditte Skov Rasmussen  
Dato: 20.03.2013 
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Referat: 

Ad 2. Oplæg ved Mia Fisherman om forebyggelsespakken om alkohol  
Se slides med Mias oplæg 

Målgruppeoversigter sendes kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor anbefalinger på grundniveau og 
er handlingsorienteret til brug for medarbejde med borgerkontakt og deres ledere.  
 
Bøger fra WHO: 
Evidence for the effectiveness and cost-effectiveness and interventions to reduce alcohol-related harm (2009).  
Handbook for action to reduce alcohol-related harm (2009) / på dansk: Håndbog i alkoholpolitik og -forebyggelse 
udgivet af alkoholpolitisk landsråd (2009).  
 
Brief intervention 
Det kan være en god ide når man går i gang med den korte intervention, at der bruges sundhedspersonale, der i 
forvejen er vant til at tale med mennesker om diverse sundhedsproblematikker.  
Der er et princip i den korte intervention - man konstaterer at der er et overforbrug (det er meget a la den 
motiverende samtale) som der er taget udgangspunkt i. Der er meget international litteratur på området.  
SST anbefaler, at der hvor vi alligevel taler med borgerene om deres liv – der skal man også tage snakken om 
alkohol, og hvis man finder, at der er et problem, kan man henvise til yderligere tilbud.   
 
Der er en masse medarbejdere, der i forvejen snakker med borgerne så kompetencerne har de og det kræver ikke 
så meget uddannelse.  
 
Nogle steder oplever kommunerne, at frontmedarbejderne har en barrierer omkring at have en 
forvaltningsopgave.   
 
Implementering af forebyggelsespakkerne 
Anbefalingen er: 
• Tag udgangspunkt i der hvor problemerne er størst i jeres kommune.  
• Se på hvordan politikerne ønsker det skal se ud om 5 og ti år.  
 
KL - center for Forebyggelse i praksis kan understøtte implementering. På KL 's hjemmeside findes bl.a. Odenses 
oversigt over forebyggelsespakkerne.  
 
Herefter kort snak om udfordringer vi ser i forhold til implementering af forebyggelsespakkerne  
 
• Vi kommer med den gode ide og banker på hos andre forvaltninger, hvordan kan vi gøre det interessant 
for dem at implementere i driften.  
• Når vi kommer ud bliver vi bliver ofte mødt med, at de peger fingre mod andre, hvis vi skal gøre noget - så 
skal de and også.  
 
Hvad gør vi i forvejen de forskellige steder? 
 
I Århus har de en tværmagistratlig gruppe, der skal sørge for, at vi med vores nye sundhedspolitik holder styr på, 
hvor vi er i forhold til forebyggelsespakkerne - de bruger odensemodellen.  
 
I Odense har vi et netværk, der kan fordre mig med viden om, hvad der foregår inden for de andre områder. Vi 
siger til lederne, at de må forpligte sig til det der er besluttet politisk - vi har sundhedskoordinatorer i hver 
forvaltning i Odense.  
 
Hvornår er det grundniveau eller udviklingsniveau?  
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SST - grundniveau er det vigtigste. Men hvad er det vigtigste, hvis man ikke har noget - politikken er afsæt til hvor 
er det vigtigt at gøre noget. Se på hvor er der noget der kan tænkes ind i drift, - de lavthængende frugter, der hvor 
er der størst chance for at få succes.  
 

Ad 3. indsatser, vi skal arbejde med, produkter vi skal udarbejde eller temagrupper, vi 
skal nedsætte i 2013 
På baggrund af drøftelserne blev der nedsat tre undergrupper, som vil mødes inden næste møde i 
Alkoholtemagruppen den 29. oktober 2013 

1. Kort Intervention  

Med i gruppen er: Anna, (Ditte), Bente, ( Rie), Stine, Annette 

Bente Hvid, Århus, beh@aarhus.dk, påtog sig at være tovholder for gruppen og indkalde til første møde 
 
 

2. Hvordan engagerer vi ledelsesniveauet?  

At skabe kulturændring på strategisk niveau… 
At få frontpersonale til at screene … 
At det kommer oppefra samtidig med at de er engagerede nedefra… 
 
Med i gruppen er: Helle og Signe. 
Arbejdet vil muligvis foregå i samarbejde med den tredje og sidste gruppe. 
 

3. Uddannelse af frontpersonale  

- jobcentrene  
- hjemmeplejen  
- børn og unge  
Undergruppen vil diskutere, hvordan et ”Grundmateriale” til afholdelse af kurser for frontpersonale vil se ud. 
Dette er også emnet for næste møde i Alkoholtemagruppen, og undergruppen vil derfor være en del af 
planlægningen af det næste møde til oktober.  

Med i gruppen er: Helle S, Signe, Helle O, Annette, Bente, Merete, Rie, Stine, Anna, Louise H, Louise M 
(Mia var også med i gruppen men har siden mødet i marts trukket sig, fordi Sundhedsstyrelsen arbejder med et 
eget projekt om emnet. Mia vil kontakte medlemmer fra Sund By mhp. input og erfaringsudveksling.) 
 

Merete Brixen Christensen, mebc@odense.dk, 23248052, Odense Kommune, påtog sig at være 
tovholder for gruppen og indkalde til første møde 
 

Ad 4. Nyt fra Sund By 

Introduktion af den nye hjemmeside  

Charlotte gennemgår funktionaliteterne på den nye hjemmeside og opfordrer til, at vi en gang hver 14. dag kigger 
om der er kommet nyt. 
 

Ad 5. Kommunikation i Alkoholtemagruppen 
Herefter følger en debat om kommunikationen i Alkoholtemagruppen. 
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Anna foreslår at vi benytter det sociale netværk PODIO hvor vi kan kommunikere, nu da vi ikke længere kan bruge 
Netværkets hjemmeside. Der er for og imod med at skulle til at benytte endnu et site for at kunne kommunikere. 
Og opfordre Charlotte til at gå tilbage til netværket med vores ønsker om at kunne bruge netværkets 
hjemmeside. Men vi er villige til at prøve PODIO – Anna inviterer os.  
 

Ad 6 Nyt fra undergruppen ”Unge og forældre”.  

Ad 7. Efterårsmødet d. 29.10.2013  
Arbejdet med at forberede efterårets møde fortsætter i undergruppen om uddannelse af frontpersonale, da 
dette er emnet for dagen. 

 

 


