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1. Velkommen og præsentation
2. Mia Fischerman – nyt fra Sundhedsstyrelsen
Mia fortæller om baggrunden og indholdet af projekt ”Alkoholforebyggelse i kommunen”. Herefter debat om
hvad vi nu kan gøre for at følge op på resultaterne fra projektet, bl.a. ved at udnytte andre netværk end det,
projektet dannede rammen om. Endelig diskussion om forebyggelsespakkerne – der er lagt op til at høringssvaret
fra kommunerne er mere overordnet, og temagruppens medlemmer taler mere konkret om indholdet af
forebyggelsespakken om alkohol.
Mias powerpoint er vedhæftet.
3. Nyt fra undergrupperne
Gruppen om ældre og alkohol eksisterer ikke længere, men emnet er så relevant, at vi bliver enige om at sætte
det på dagsordenen til næste møde i efterået.
4. Ideer til næste møde
Ældre og alkohol, Bente vil gerne fortælle
Brief Intervention, Anders om sin ph.d. Bredere diskussion, kommunal forankring. Og endnu bredere:
Hvordan får vi fat i storforbrugerne.
5. Charlotte fortæller fra Sund By Sekretariatet
Charlotte fortæller om sig selv, hun er ny i sekretariatet. Hun arbejder bl.a. med en ny hjemmeside, som går i
luften omkring årsskiftet, uden lukket medlemsrum.
Der er udviklet ny strategi for Sund By Netværket med fokus på: Sundhed på tværs, lighed i sundhed, strukturel
sundhed og kompetenceudvikling.
Der er 8 projekter indstillet til Sundhedsstyrelsen i år, vi har ikke fået svar endnu, men håber på svar i slutningen
af maj måned.
Der er udkommet en ny publikation: ”Sundhed på tværs” I den forbindelse arrangeres tre landsdelsmøder.
6. Per Kim Nielsen, Kræftens Bekæmpelse
Skal KB arbejde med alkoholforebyggelse og hvis ja, hvordan? Under en eller anden form kommer vi i gang. Per
Kim fortæller om baggrundsrapporten KB har lavet.
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7. Henrik Borggren, taenlilleen.dk
Henrik fortæller om Solrøds nye indsats overfor alkoholstorforbrugere. De har lavet en folder, en hjemmeside og
mulighed for en kort motiverende samtale. De har uddannet en række medarbejdere til at tage korte
motiverende samtaler. Medarbejderne arbejder ikke til daglig med misbrug, og er ikke bosat i kommunen.
Hjemmesiden taenlilleen.dk præsenteres. Hjemmesiden går i luften den 9. maj 2012.
8. Anette Kann: Københavns Kommune: Samtale om alkohol
Anette fortæller om Kbh’s projekt ”Samtale om alkohol” – folder, uddannelse af medarbejde og samarbejde med
alkoholbehandlingen. Hun fortæller også om et projekt, som handler om at sætte alkohol på dagsordenen i
lokalmiljøet, i første omgang i Urbanplanen. Herunder et postkort samt en folder som fungerer som et
samtaleredskab for professionelle, der taler med borgere om drikkevaner.
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