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LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE har en holdning til alkohol,
der baserer sig på de grundlæggende værdier:

FÆLLESSKAB
ANSVAR &
OMSORG FOR
HINANDEN

Baggrunden for at formulere vores alkoholdning er et ønske om at hæve
debutalderen for alkohol, reducere det generelle alkoholindtag samt
understøtte en sundere alkoholkultur blandt alle borgere i kommunen.
Det er VORES ALKOHOLDING i Lyngby-Taarbæk Kommune at:

– VI AKTIVT
UNDERSTØTTER
ALKOHOLFRIE
MILJØER OG
FÆLLESSKABER

– VI ARBEJDER
MÅLRETTET MED
TIDLIG OPSPORING
AF ALKOHOLPROBLEMER

– VI TAGER HÅND
OM HINANDEN;
SÆRLIGT BØRN
OG UNGE

FOKUS PÅ ALKOHOL

ANSVAR FOR BØRN OG UNGE

Alkohol er et nydelsesmiddel, som kun skal indtages i begrænsede mængder, da risikoen for fysisk
og psykisk sygdom, ulykker, skilsmisse, ledighed og
ensomhed stiger i takt med alkoholindtaget. Børn,
der vokser op i familier med alkoholproblemer, har
større risiko for at blive udsat for fysisk og psykisk
vold i hjemmet, tvangsanbringelse uden for hjemmet og for selv at udvikle alkoholproblemer senere
i voksenlivet.

Alle voksne er rollemodeller, og det er vigtigt at
vise børn og unge, at det er samvær og sociale
relationer, som er bærende for fællesskaber og
ikke alkohol. Det er vores holdning, at voksne ikke
indtager alkohol i kommunalt regi, når der er børn
og unge til stede fx ved julefesten i børnehaven,
sommerfesten i klubben eller afgangsceremonien
på skolen. Det er et tydeligt signal om, at voksne
godt kan være sammen og hygge sig uden alkohol.
Samtidig tager vi hensyn til de børn og unge, der
lever med alkoholproblemer i familien.

ALKOHOLFRIE MILJØER OG
FÆLLESSKABER
Det er vigtigt at sikre sunde rammer, så det sunde
valg bliver lettere at træffe for den enkelte. Ingen
skal føle sig generet af andres alkoholindtag eller
presset til at drikke alkohol. Kommunen understøtter derfor en kultur både blandt unge og voksne,
hvor det er acceptabelt at sige ”nej tak til alkohol”
og stadig være en del af fællesskabet. En måde at
fremme alkoholfrie miljøer kan være forbud, men
det kan også ske ved at sørge for, at der altid tilbydes alternativer til alkohol.

OMSORG FOR UDSATTE BORGERE
Kommunen føler sig særligt forpligtet til at hjælpe
udsatte borgere med at begrænse et stort eller
skadeligt alkoholforbrug, fordi alkohol i særlig grad
er med til at forværre den enkeltes tilstand
og mulighed for mestring af livet.

TIDLIG OPSPORING
Kommunen respekterer borgernes selvbestemmelse og ret til at træffe valg for egen sundhed. Tidlig
opsporing af alkoholproblemer har dog betydning
for, om det lykkes den enkelte at bremse et stort
forbrug, inden det udvikler sig til afhængighed. Vi
arbejder systematisk med tidlig opsporing, fordi
det giver os mulighed for at oplyse borgeren om
relevant rådgivning og behandling, hvis borgeren
ønsker det.

I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE har borgerne mulighed for
at vælge mellem to gratis kommunale tilbud:
TORVEHUSET

Torvehuset tilbyder rådgivning og misbrugsbehandling.
Tilbuddet er åbent for alle voksne borgere, der ønsker
at nedsætte alkoholforbruget, uanset om det overstiger
Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse eller ej. Det
afgørende er, at borgeren er motiveret og selv oplever
alkoholforbruget, som et problem.
Torvehuset ligger centralt placeret nær Lyngby Station
på adressen Lyngby Torv 16.
Kontakt Torvehuset på telefon 45 97 34 96
i telefontiden mandag til torsdag 9.30 - 11.30
samt torsdag eftermiddag 13.00 -15.00.

SUNDHEDSCENTERET

Sundhedscenteret tilbyder en kort rådgivende
alkoholsamtale hos en sundhedsrådgiver.
Samtalen har fokus på at motivere borgeren til
sundere alkoholvaner. Borgeren informeres om tilbud
og handlemuligheder både i forhold til alkohol og
andre sundhedsrelaterede problemstillinger.
Sundhedscenteret ligger på 6. sal i administrationsbygningen på Toftebæksvej 12 i Lyngby.
Kontakt sundhedsrådgiverne på telefon 24 91 50 89
for en aftale.

HVORFOR ER ALKOHOLFOREBYGGELSE VIGTIG?

ALKOHOL
FOREBYGGELSE

Der er 122.000 børn i dagens Danmark, som vokser
op i en familie med alkoholproblemer. Det skønnes,
at ca. 860.000 danskere har et storforbrug af
alkohol. Det vil sige, at de drikker over Sundhedsstyrelsens højrisiko-grænse på max 14 genstande
om ugen for kvinder og 21 genstande for mænd.
Omkring 585.000 danskere har et skadeligt forbrug
og udviser tegn på afhængighed, mens ca. 140.000
danskere har et egentlig misbrug. Omkring halvdelen af den danske befolkning kender til alkoholproblemer i den nærmeste omgangskreds.
I Lyngby-Taarbæk Kommune ligger forbruget af
alkohol i den høje ende sammenlignet med andre
kommuner i regionen. Andelen af voksne med
risikabel alkoholadfærd i hjem med børn er dog
faldet siden 2013, så andelen nu ligger under
regionsgennemsnittet.

– VI TAGER HÅND
OM HINANDEN.
SÆRLIGT BØRN
OG UNGE

Der ses en sammenhæng mellem manglende beskæftigelse og alkoholforbrug. Der er således
flere ledige og pensionister, som overskrider højrisikogrænsen end borgere i beskæftigelse. Et dansk
studie viser desuden, at mænd, der drikker mere
end 21 genstande per uge, har større risiko for at
blive arbejdsløse eller ende på sygepengedage end
mænd, der drikker moderat.
Blandt borgere med langvarig depression og svær
psykisk lidelse har 10 % et storforbrug af alkohol,
men over halvdelen har tilkendegivet, at de ønsker
at nedsætte alkoholforbruget.
I aldersgruppen 65-79 år er der 12 %, som har et
storforbrug af alkohol. Ældre skal være særligt
forsigtige med alkohol, da kroppens evne til at
nedbryde alkohol falder i takt med alderen stiger.
Det betyder, at promillen bliver højere i en aldrende
krop. Mange ældre får desuden medicin, og alkohol
kan forringe medicinens effekt og øge bivirkningerne.

