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Praktisk Implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke
vedr. alkohol i jobcenter Aalborg (praksisbaseret abstract)


Præsentation – workshop



Tema – sundhedskommunikation, sundhed på tværs, sygdom og sundhed og sociale forhold går
hånd i hånd, ulighed i sundhed



Forfatter – Karen Jacobsen, Jobcenter Aalborg, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg
Kommune, kaj-jobcenter@aalborg.dk



Stikordsliste – sundhed og beskæftigelse går hånd i hånd. Den vigtige – og vanskelige - alkoholsamtale



Særlig læring – i jobcenterarbejdet skal man have fokus på borgernes sundhedsmæssige problemer og turde italesætte dem. Ikke mange jobcentre – om nogen overhovedet – har en systematisk tilgang til alkoholsamtalen.



Baggrund – Vi er i kontakt med mange borgere i kommunen. Sundhed er en stor beskæftigelsesfremmende faktor. Manglende sundhed hindrer mange borgere i aktiv deltagelse i arbejdslivet og
i samfundslivet generelt. Sundhed derfor både et middel og et mål. Alkohol er en stor barriere.



Målgrupper – alle borgere, der har en sag i jobcenter Aalborg enten pga. sygdom eller ledighed



Centrale aktiviteter/indsatser –
o Sundhedspiloter i alle afdelinger, der skal være med til at omsætte forebyggelsespakkerne til daglig praksis
o Uddannelse af alle frontmedarbejdere i alkoholsamtalen
o Implementering i alle huse af, hvordan arbejdet skal gribes an
o Tale med alle borgere om alkohol



Forventninger
o Alle medarbejdere skal finde det naturligt at tale med alle borgere – og gøre det - om deres alkoholvaner og kunne henvise til nødvendig behandling
o Alle borgere bliver mere bevidste om deres alkoholforbrug, og de der har behov går i
gang med behandling. De andre nedsætter deres forbrug, idet alene samtalen medvirker
til det



Faktiske resultater – Undervisningen er påbegyndt i 2016, der er derfor ingen konkrete resultater. Vi vil ikke undersøge borgernes forbrug, men undersøge i hvor høj grad medarbejderne tager
samtalen.



Proces – mange medarbejdere finder det grænseoverskridende at skulle tale med alle borgere om
deres alkoholvaner. Man skal lokalt arbejde med implementering af opgaven. Sundhedspiloterne
har sammen med den lokale ledelse en vigtig opgave.
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