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Titel: Alkohol

Forvaltning:

Ansvarlig afdeling:

Familie- og beskæftigelsesforvaltningen
Job – og ydelsesafdelingen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
Tidshorisont:
(Hvilken/nej):
Opstart: Er sat i gang men skal
Lighed i Sundhed
Alkohol
understøttes yderligere i 2019
Fuldt implementeret:
Problemstilling
Omkring en halv million danskere har et skadeligt forbrug af alkohol. Der er flere ledige end personer i
beskæftigelse, der overskrider højrisikogrænsen.
Sygdomme kan udvikles og holdes ved lige som følge af et skadeligt forbrug af alkohol. Et overforbrug af alkohol
udgør en betydelig risiko for dødsfald. Borgere med et højt alkoholforbrug har større risiko for at blive ledige,
ligesom de har sværere ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Endvidere kan forældres høje alkoholforbrug
have betydning for børns udvikling.

Beskrivelse af indsats (indhold):
Anbefaling fra forebyggelsespakken ”Alkohol”
Det fremgår af forebyggelsespakken Alkohol, at kommune skal sikre, at der systematisk skal gennemføres korte
opsporende samtaler om alkohol i Jobcentret. Jobcentrene har arbejdet med den korte opsporende samtale og
mange har fået undervisning i brugen heraf. Der skal i 2019 arbejdes mere systematisk med fokus på, at
rådgiverne i Jobcentrene ved opfølgningssamtaler taler med borgerne om deres forbrug af alkohol. Rådgiveren
kan ved behov henvise til samtale med misbrugskonsulent, hvis borgeren ønsker det. I 2019 vil jobcentret
således fortsat have fokus på systematisk og tidlig opspring af alkohol.

Forventet resultat:
Tidlig opsporing af uhensigtsmæssig forbrug af alkohol giver mulighed for tidligt at yde støtte og henvise til
relevante behandling eller samtaler. Ved at borgerne får fokus på et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og
dermed forhåbentlig nedsætter det, vil de have bedre mulighed for at komme i beskæftigelse og vil samtidig få
en bedre sundhed.
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Alle jobcentrets målgrupper

Aktører:
Rådgiverne på Jobcentrene

Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Undervisning og brug af den alkoholsporende samtale er allerede iværksat, men brugen heraf skal understøttes
yderligere evt. med flere undervisningssessioner i brug af samtalen. Jobcentrene skal arbejde systematisk med
inddragelse af opsporing i samtalerne og henvisning til misbrugscentret.

