Invitation til temadage
Tidlig opsporing af familier med negativt alkoholforbrug :
Hvad er udfordringerne, og hvordan håndterer vi dem i fællesskab?

Projektet ’Familie & Alkohol’ ved Guldborgsund og Lolland Kommune inviterer til fire temadage i efteråret
2019. Dagene sætter fokus på, hvorfor det er svært at opspore familier med børn under 18 år, hvor én eller
begge voksne har et negativt alkoholforbrug.
Det er ikke nødvendigt at deltage på alle fire temadage. Dagene er dog tænkt som et sammenhængende forløb,
der bygger ovenpå hinanden, og vi anbefaler derfor fuld deltagelse.
Formål

Igennem temadagene ønsker vi at inddrage alle relevante og lokale perspektiver, erfaringer og viden om
området og drøfte, hvordan forskellige fagligheder og funktioner bedst muligt kan støtte hinanden. Sammen
skal vi undersøge, om vi kan komme frem til nye tilgange og mulige samarbejder.
Samtidig ønsker vi at styrke relationerne imellem lokale aktører fra forskellige sektorer.

Det praktiske

Alle fire temadage afholdes på Nykøbing Hovedbibliotek, Kongensgade 43, 4800 Nykøbing Falster.
Temadagene finder sted fra kl. 9-12, hvorefter det vil være muligt at få en sandwich og netværke frem til kl.
13.00. Der vil være kaffe, the og frugt undervejs.

Hvad er problemet og de centrale udfordringer?

Temadag 1: Afholdes 21. august kl. 09-12: Introduktion og oplæg ved professor og alkoholforsker Janne
Tolstrup v. Statens Institut for Folkesundhed samt en familiebehandler fra Familie og Alkohol v. GuldborgsundLolland Kommune. Derudover borddrøftelser på tværs af deltagere.
Temadag 2: Afholdes 11. september kl. 09-12: Opsamling fra sidste møde samt oplæg ved hhv. forfatter og
foredragsholder Marie Brixtofte og projektet ’De Drikker Derhjemme’ v. Københavns Kommune. Derudover
borddrøftelser på tværs af deltagere.

Visioner for fremtiden og mulige løsninger?

Temadag 3: Afholdes 7. oktober 09-12: Opsamling og introduktion til dette og næste møde. Desuden oplæg
ved BRUS, en tværkommunal indsats i Midtjylland, samt Morten Døring v. Forebyggelseskonsulenterne i
Guldborgsund Kommune. Derudover borddrøftelser på tværs af deltagere.
Temadag 4: Afholdes 28. oktober 09-12: Opsamling og oplæg ved hhv. rådgivningstilbuddet ’Fri af Misbrug’ og
en borger med skadeligt alkoholforbrug samt pårørende. Derudover borddrøftelser på tværs af deltagere og
fælles afrunding.

Program for temadag 21. august
Tidlig opsporing og rekruttering af familier med negativt alkoholforbrug :
Hvordan ligger landet, og hvad er de mest centrale udfordringer på området?

Denne temadag giver en bred introduktion til alkoholområdet, herunder de psykologiske, sociale og fysiologiske
konsekvenser for familier med børn 0-18 år samt betydningen af tidlig opsporing og behandling.
Derudover er det formålet at inddrage alle relevante og lokale erfaringer på området, øge kendskabet til
hinanden og styrke relationerne imellem lokale aktører fra forskellige sektorer.

Kl. 09.00 – 09.15

Velkomst og introduktion til temadagen

Kl. 09.15 – 09.30

Præsentationsrunde og mulighed for at hilse på hinanden

Kl. 09.30 – 10.00

Oplæg v. professor Janne Tolstrup, Statens Institut for Folkesundhed:
Alkoholforbruget i Danmark: omfang og konsekvenser – Om alkohols skadevirkninger,
målgruppen og den positive effekt af tidlig opsporing

Kl. 10.15 – 10.30

Oplæg v. Camilla Sommer Hansen & Matilde Gerlach Madsen, Familie & Alkohol:
Familieorienteret alkoholbehandling – Om Guldborgsund og Lolland Kommunes
alkoholtilbud til familier med særligt fokus på udfordringerne ved opsporing og
rekruttering samt behovet for en tværfaglig, helhedsorienteret tilgang

Kl. 10.30 – 11.45

Erfaringsudveksling og diskussion på tværs af deltagerne

Kl. 11.45 – 12.00

Opsamling og præsentation af temadagen den 11. september

Kl. 12.00 – 13.00

Sandwich og mulighed for at netværke

Kl. 13.00

Tak for i dag – på gensyn 11. september!

HVOR:
Temadagen afholdes på Nykøbing Hovedbibliotek i ’Salen’ på Rosenvænget 17, 1. sal, 4800 Nykøbing Falster (OBS:
lokalet er lige rundt om hjørnet fra Hovedbiblioteket på Kongensgade 43)
HVORNÅR:
Den 21. august 2019 kl. 09.00 – 12.00. Der serveres kaffe, the og frugt i løbet af dagen. Kl. 12.00 serveres sandwich med
mulighed for at netværke frem til kl. 13.00 – vi håber, du har lyst til at blive!
HVEM:
Alle med interesse i området eller berøring med målgruppen: familier med børn i alderen 0-18 år, hvor én eller flere
voksne har et forbrug af alkohol, der påvirker familiens trivsel negativt
HVORDAN:
Tilmelding finder sted senest 14. august 2019 til Gitte Aagaard, Guldborgsund Kommune: ga@guldborgsund.dk tlf.:
25180681 – Bemærk, at der er et begrænset antal pladser til temadagen

