
Til Sundheds- og Ældreudvalget 

 

Landsforeningen Lænken søger foretræde for udvalget i forbindelse med modtagelse af et orienteringsbrev 

fra Sundhedsstyrelsen dateret den 28. april 2017 vedr. pulje til Sundhedsfremme og Sygdomsforebyggelse 

2018 og et stærkt reduceret tilskud til aktiviteter fra puljen i 2017. 

 

Lænken ønsker at gøre udvalget opmærksom på Lænkens enestående rolle i forhold til at reducere 

alkoholproblemer i Danmark, heriblandt informere om hvordan 

      

 Lænkens medlemmer, som alle har alkoholrelaterede problemer, og som alle yder en frivillig 

indsats gennem peer-to-peer støtte, gør en stor indsats i forhold til forebyggelse og 

su dhedsfre e på alkoholo rådet og er god ’value for o ey’. 
 Lænkens organisering af borgere med alkoholrelaterede problemer, herunder unge, som er 

opvokset i alkoholfamilier, er et godt eksempel på brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. 

 Lænkens muligheder for at skabe lokalt samarbejde omkring forebyggelse og behandlingsindsatser 

i kommunerne er afhængig af en Landsorganisation, som kan opkvalificere medlemmerne til at 

indgå i ligeværdige samarbejder lokalt. 

 at vi i den grad savner forskning omkring effekten af sociale fællesskaber på recovery i forhold til 

alkoholafhængighed og opvækst i alkoholfamilier. 

 

Se i øvrigt vedhæftede fakta ark og Lænkens fremadrettede strategi. 

 

Vi ønsker, at udvalget overvejer, hvordan Lænkens arbejde inden for sundhedsfremme og forebyggelse kan 

styrkes fremover ifald puljens tildelingskriterier ændres. 

 

Jeg ser frem til at høre nærmere omkring dato for foretræde.  

 

 

Venlig hilsen 

 

 
 

Pernille Cauchi 

Organisationskonsulent 

22 20 67 77 

pc@laenken.dk 

 

 
Fællesskab uden alkohol 

 

Landsforeningen Lænken 

Drejervej 15,5 

2400 København NV 

36 77 56 56 

lf@laenken.dk 

www.laenken.dk 

 

Lænken er en landsdækkende brugerstyret organisation, som repræsenterer mennesker med et alkoholproblem, deres pårørende 

og børn. Vi støtter sociale fællesskaber som led i forebyggelse af alkoholproblemer. Lænken er uafhængig af partipolitiske, religiøse 

og erhvervsmæssige interesser. Alle aktiviteter foregår i et alkoholfrit miljø. Der kræves ikke afholdsløfte. 

Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17
SUU Alm.del  Bilag 315
Offentligt

mailto:pc@laenken.dk
mailto:lf@laenken.dk
http://www.laenken.dk/

