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Indhold i 1 årig projektperiode 
 
 Analyse af den samlede indsats i dag - styrker, svagheder 

og udviklingszoner 
• Spørgeskemaundersøgelse - 192 har besvaret 
• Fokusgruppeinterview - 84 personer har deltaget 
• Vurdering af konkrete materialer 
 

 Oplæg til udviklingsplan 
 
 Opkvalificering af fagpersoner: alkoholbehandlere og 

frontpersonale 



De involverede forvaltninger/områder/afdelinger 
 

Børn & Unge Forvaltningen 
• Familie og Forebyggelse 

- Familie- og Handicapafdelingen 
- Børne- og Familiecentret 
- Sundhedsplejen 
- Tværfagligt Center for Børn og Unge (TCBU) 

 

• Dagtilbud 
- Dagplejen  
- Daginstitutioner 
 

• Uddannelse og læring 
- Skoler 
- SSP 

 

Arbejdsmarkedsforvaltningen  
• Job og Udvikling 

- Jobklare ledige 
- Vejen til job 

 

Velfærdsforvaltningen 
• Social- og psykiatri 

- Alkoholbehandlingen ved Vejle Misbrugscenter 



De kommunale aktører 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alkohol-
behand-

lingen Børne- og 
Familie-
centret 

Daginstitu-
tioner 

Dagplejen  

Familie- og 
Handicap-
afdelingen 

Jobcentret 

Skoler 

Sundheds-
plejen 

SSP 

TCBU 



Tværgående analyse  
Den korte konklusion  

I forhold til de tal, der er fra Sundhedsstyrelsen 
af problemernes omfang, bliver for få familier 
med alkoholproblemer set og får støtte og 
behandling i Vejle Kommune i dag. Det gælder 
både de forældre, der drikker for meget , 
partnere, børn og unge.  
 
Udfordringen ligger især i opsporingsdelen. 



 
Tværgående analyse  
10 centrale tendenser 

 • Mange kompetencer/fagpersoner at trække på  
• Den alkoholfaglige viden er ikke én alle har  
• Alkoholproblemerne er ofte skjulte og svære at opdage 
• Fokus på børnefamilier med alkoholproblemer fastholdes ikke 
• Uudnyttede muligheder i det tværfaglige samarbejde 
• Forskellig vurdering af børns belastningsgrad 
• Mangler overblik og synlighed over støtte og behandling i dag 
• Mangler tilbud til børn og unge. Der savnes bl.a. grupper. 
• Begrænset tilbud til partner 
• Ønsker til Alkoholbehandlingen som fagligt bagland 



 
 
 
Oplæg til udviklingsplan 
Styrket tværkommunal indsats over for børnefamilier med 
alkoholproblemer 

 
 

 

 
Vision 
”At vi i Vejle Kommune indenfor vores ramme sikrer det bedste 
tilbud til børnefamilier med alkoholproblemer” 
 
Udviklingsplanen skal bidrage til: 
• At der sker en bedre og tidlig opsporing 
• At sikre tilbud om støtte og behandling 
• At øge samarbejdet på tværs af faggrupper, afdelinger og 

forvaltninger 
 
 
 
 
 

 



 
6 udviklingsspor 
 

 

1. Sikre fokus 
 

2. Bedre opsporing 
 

3. Mere tværfagligt samarbejde 
 

4. Familieorienteret alkoholbehandling 
 

5. Gruppetilbud til partner og børn 
 

6. Overblik over tilbud 
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