Konference om alkoholbehandling til socialt udsatte
Tirsdag d. 19. april 2016, Kl. 9.30- 15.50, Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, Kbh. V.
SFI´s undersøgelse ”Alkoholbehandling til socialt udsatte borgere - systemets tilbud i
borgerperspektiv”, der udkom i februar, blev bestilt af Rådet for Socialt Udsatte, fordi Rådet
ønsker at fastholde et fokus på, hvordan alkoholbehandlingen fungerer for de mest udsatte
grupper i samfundet. Vi ved, at alkoholmisbrug er massivt overrepræsenteret blandt udsatte
grupper, som fx hjemløse og mennesker med psykiske lidelser – men hvordan håndterer
behandlingssystemet de særlige udfordringer, som udsatte borgere har? På konferencen skal
vi rundt om forskellige refleksioner og indgange til ”den gode behandling” for udsatte borgere.

Program
09.30 – 10.00

Morgenkaffe og morgenbrød - registrering og indskrivning

10.00 – 10.40

Velkomst ved Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt
Udsatte
”Hvis du var minister”
Jann Sjursen indleder konferencen og spørger udvalgte deltagere, hvad de
ville gøre anderledes for at forbedre alkoholbehandlingen for socialt
udsatte

10.40 – 11.20

Hvordan ser alkoholbehandlingen ud – set med borgernes
øjne?
Præsentation af undersøgelsen fra SFI: Alkoholbehandling til socialt
udsatte borgere
Forsker Ditte Andersen, SFI

11.20 – 11.35

Kaffepause

11.35 – 12.00

Den gadenære indsats
– egne erfaringer fra begge sider
Keld Jørgensen udgiver i maj måned 2016 sin bog ”Det ærlige åbne
øjeblik”, hvor han fortæller om sine erfaringer som socialpædagog i
området omkring banegården i Aalborg samt egne erfaringer med misbrug.
Keld Jørgensen, socialpædagog og forfatter

12.00 - 12.30

”Ikke et ord om alkohol” - hvordan hverdagen fordriver
misbruget
På Sundholm i København ligger Aktivitetscentret Sundholm, som er en del
af Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Der er ikke nogen egentlig
misbrugsbehandling, men alligevel oplever centeret gode erfaringer med,
at brugere dropper eller reducerer deres misbrug. Hvordan kan det nu
lade sig gøre?
Torben Svendsen, Leder af Aktivitetscentret Sundholm, Københavns
Kommunes socialforvaltning

12.30 - 13.30

Frokost

13.30 – 14.05
Når en antabus-pille bare ikke rækker
De fleste udsatte alkoholmisbrugere har svært ved at profitere af
ambulante tilbud og dagtilbud. Hvordan lykkes det at hjælpe en misbruger
i relevant behandling?
Hvilke faglige retningslinjer og guidelines gælder for alkoholbehandling til
socialt udsatte?
Helle Kjær, centerleder Blå Kors, medlem af arbejdsgruppen for
udarbejdelsen af de Nationale Kliniske Retningslinjer

14.05 – 14.25
Kommunens muligheder for en bedre indsats
I Hjørring Kommune har man løftet indsatsen for socialt udsatte
alkoholmisbrugere over de senere år. Det har givet positive resultater i
forhold til behandlingen. Hvad har man konkret gjort i kommunen?
Ingrid Jørgensen & Anne Holst, vejlederteamet, Hjørring Kommune

14.25 – 14.40

Kaffepause
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14.40 – 15.40

Paneldebat: Hvordan skabes en bedre alkoholbehandling til
socialt udsatte - debat med politikere, fagfolk og brugere
Formand Jann Sjursen styrer slagets gang, når dagens oplæg og input
debatteres af:
- Henrik Thiesen, hjemløselæge og medlem af Rådet for Socialt Udsatte
- Steen Moestrup, medlem af landsledelsen LAP - Landsforeningen af

nuværende og tidligere psykiatribrugere
- Mikael Jakshøj, direktør Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark
- Carl Holst (V), social- og indenrigsordfører
og medlem af Folketingets Social- og Indenrigsudvalg
- Laura Lindahl (LA), socialordfører
og medlem af Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
- Ninna Thomsen (SF), Sundheds- og Omsorgsborgmester Københavns
Kommune, medlem af KL´s Social- og Sundhedsudvalg

15.40 - 15.50

Opsamling og afslutning ved Jann Sjursen, formand for Rådet
for Socialt Udsatte
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