
 

Alkoholpolitisk strategi: 
Overordnede mål for alkoholområdet i Svendborg Komm une 

 
Den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet af det Tværfaglige alkoholråd i Svendborg Kommune med 
udgangspunkt i en kortlægning og analyse af de eksisterende indsatser på alkoholområdet.  
 
Kortlægningen gennemgår eksisterende indsatser indenfor målgrupperne det ufødte barn, børn, 
unge, voksne og ældre med fokus på områderne forebyggelse, tidlig opsporing, behandling og 
opfølgning efter behandling. Kortlægningen og den efterfølgende analyse viser flere mangler på 
indsatser i forhold til målgrupperne og de forskellige områder, hvilket leder til en række forslag til 
supplerende og fremtidige indsatser. Ud fra dette har det Tværfaglige alkoholråd udarbejdet 
nedenstående alkoholpolitiske strategi, der opstiller de overordnede mål for alkoholområdet i 
Svendborg Kommune. 
Den alkoholpolitiske strategi lægger sig desuden op af eksisterende politikker i kommunen såsom 
Sundhedspolitikken og Rusmiddelpolitik for unge, og de mål der heri opsættes for alkoholområdet. 
 
Den Alkoholpolitiske strategi følges op med udarbejdelsen af uddybende handleplaner i efteråret 
2009. Den tidsmæssige ramme for implementeringen af strategi og handleplaner er 2009-12. 
 
 
Alkoholpolitisk strategi: 
Med udgangspunkt i en kortlægning og analyse af eksisterende indsatser på alkoholområdet i 
Svendborg Kommune peges på følgende overordnede mål og indsatser: 
 
1) Sikring af en overordnet koordinering på alkoholområdet 

- En koordinering på organisatorisk niveau blandt aktører på alkoholområdet med det 
tværfaglige alkoholråd.  

- Koordinering på det praktiske niveau mellem fagpersoner indenfor og mellem de forskellige 
målgrupper 

- Formidling af viden og kendskab til eksisterende indsatser og tilbud 
2) Kvalificering af alkoholområdet 

- Systematisering af og faste procedurer for opsporing og håndtering af alkoholproblemer i 
mødet med borgeren og dennes pårørende 

- Opkvalificering af medarbejdere i form af uddannelse omkring alkohol 
3) Øget fokus på borgere, der ikke allerede er kendt af det kommunale system 

- Vidensformidling om sundhedsaspekter ved for stort alkoholforbrug samt behandlingstilbud 
- Udbredelse af viden om alkohol til ungdomsuddannelser, frivillige sociale organisationer osv.  

4) Øget samarbejde med eksterne aktører 
- Samarbejde/Partnerskab mellem kommunen og virksomheder samt frivillige sociale 

organisationer  
- Udbygning af Tryg i natten-samarbejdet i forhold til ungdomsuddannelser, kollegier, 

erhvervsliv osv. 
- Forebyggende indsatser i samarbejde med fritidslivet (f.eks. foreninger og klubber) 

5) Indsatser omkring begrænsning af tilgængelighed 
- Understøtte initiativer, der mindsker tilgængeligheden af alkohol 
- Igangsætte debat om tilgængeligheden og brugen af alkohol involverende alle niveauer af 

aktører som de unge, ungdomsuddannelserne, forældre, foreninger, klubber, butikker, 
restaurationer osv. 

6) Særligt fokus på rådgivnings- og behandlingstilbud til unge 
- Kvalificering og udbygning af rådgivnings- og behandlingstilbud målrettet unge 

 
 
 
 
 
 
 
Bilag: Kortlægning og analyse af eksisterende indsatser på alkoholområdet i Svendborg Kommune 
(opsummering) 




