
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker -
alkohol

Sundhedsstyrelsen, 
Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud  



Baggrund

� Sidste SST-vejledning til §119 fra 2006
� Ny viden
� Regeringsgrundlag:

� ”Kommunal forebyggelse, der rykker”, 2009
� ”Vision for den nære Sundhed”  KL 2011



Formål med forebyggelsespakkerne

� Bidrage til at styrke folkesundheden gennem en 
systematisk forebyggelses- og sundhedsfremme 
indsats af høj kvalitet i kommunerne

� Forebyggelsespakkerne indeholder faglige 
anbefalinger til kommunernes 
forebyggelsesindsats

� Pakkernes anbefalinger retter sig mod 
alle borgere i kommunen, - raske og syge 



Faglige temaer

Kriterier for udvælgelse af temaer:
� potentiale til at forbedre folkesundheden 
� reducere ulighed

� Alkohol
� Fysisk aktivitet
� Mental sundhed
� Seksuel sundhed
� Tobak

� Hygiejne
� Indeklima i skoler
� Solbeskyttelse
� Mad og måltider
� Overvægt
� Stoffer



Hvordan er de anbefalede indsatser udvalgt?

� Lovgivning

� Evidens for effekt, evt. omkostningseffekt

� Nationale og internationale anbefalinger

� Forebyggelsespotentiale

� Fremme af lighed i sundhed



Vidensgrundlag 

� I forebyggelsespakkerne formidles den aktuelt 
bedste viden der findes ift. at skabe en 
systematisk og effektiv forebyggelsesindsats

� Anbefalingerne bygger på:
� Så vidt muligt evidens fra systematiske 
forskningsoversigter

� En bred vifte af videnskabelige undersøgelser

� Ekspertskøn

� Praksisbaserede erfaringer



Pakkernes opbygning

� Anbefalinger

� Rammer

� Tilbud

� Information og undervisning

� Tidlig opsporing

� Implementering og opfølgning

� Kompetencer

� Samarbejde og partnerskaber

� Monitorering og indikatorer

� Dimensionering af de anbefalede indsatser

� Litteratur og henvisninger



Typer af anbefalede indsatser

� Rammer
� Tilbud
� Information og undervisning
� Tidlig opsporing af risikofaktorer

- og flerstrengede indsatser virker bedst!



Faglige anbefalinger på grund- og udviklingsniveau

� Grundniveauet indeholder basale indsatser 
baseret på den aktuelt bedste viden, inden for 
kommunens eksisterende rammer – på kort sigt

� Udviklingsniveauet anbefaler indsatser, der 
typisk bygger videre på grundindsatser og som 
forudsætter mere opsøgende arbejde, eksterne 
partnerskaber og udvikling af nye kompetencer 
og ny viden - på længere sigt



Inspiration til handling

� Pakkernes anbefalinger efterfølges af henvisninger 
til konkrete inspirationsmaterialer, der kan 
anvendes ved implementering

”Differentierede behandlingstilbud”

Inspiration til handling: Kvalitet i alkoholbehandlingen 
– et rådgivningsmateriale 2008.2



Tværgående temaer

� Reduktion af ulighed i sundhed

� Sundhed på tværs

� Borgerinddragelse

� Målgrupper



5 målgruppeoversigter

� Spæd- og småbørn
� Skolebørn
� Unge
� Voksne
� Ældre borgere



Hvilke metoder virker?

� Begrænsning af tilgængeligheden af alkohol

� Håndhævelse af aldersgrænser for salg og 
udskænkning af alkohol

� Kort rådgivende samtale

� Alkoholbehandling

� Alkoholpolitik på arbejdspladsen



Rammer: Hvad kan kommunen gøre?

� Kommunal alkoholpolitik

� Handleplaner for kommunens 
arbejdspladser og institutioner

� Dialog mellem 
ungdomsuddannelsesinstitutioner

� Ansvarlig udskænkning



Tilbud: Det kan kommunen gøre? 

� Kort rådgivende samtale til borgere med et 
storforbrug eller skadeligt forbrug

� Differentierede alkoholbehandlingstilbud

� Samspil mellem alkoholbehandling, 
socialforvaltning og familiebehandling

� Information om regler for 
alkoholbehandling og tilbud 



Tidlig opsporing: Hvad kan kommunen gøre? 

� Systematisk tidlig opsporing ved 
frontpersonale

� Udarbejde handlevejledninger til 
frontpersonale

� Ved udskolingssamtale – fokus på alkohol

� Samarbejde om gravide og børnefamilier



Information og undervisning: 
Hvad kan kommunen gøre? 

� Nationale informationskampagner

� Frontpersonale informerer om kommunens 
tilbud

� Information til detailhandel

� Forældremøder og inddragelse af forældre

� Undervisning i folkeskolen



Forebyggelsespotentiale?

De kommunale meromkostninger til 
alkoholoverforbrug i en 
gennemsnitskommune på 50.000 er

33 mio. kr. årligt 

og 

81 mio. kr årligt, hvis:

omkostningsniveauet for de 140.000 
alkoholafhængige svarer til det i 
undersøgelsen fundet. 



Kom godt i gang med forebyggelsespakkerne

� Hvilke sundhedsudfordringer er de største og 
vigtigste at gøre noget ved i kommunen?

� Hvilke risikoområder er kommunen allerede 
godt i gang med?

� Hvilke risikofaktorer og målgrupper er der 
yderligere behov for at arbejde med?

� Hvordan skal sundhedstilstanden hos 
borgerne se ud om fem og ti år?



Kompetenceudvikling

� Generelle kompetencer
� Planlægning

� Varetagelse af drift af indsatser

� Monitorering, dokumentation, evaluering

� Kommunikation og formidling

� Specifikke kompetencer inden for de enkelte 
pakkeområder
”Kunne bidrage til at skabe et trivselsfremmende miljø med

fokus på tilhørsforhold, handlekompetence, kommunikation

og anti-mobning”



Partnerskaber med eksterne parter  

� Praktiserende læger og øvrig praksissektor

� Andre kommuner, Regionen 

� Erhvervsliv – apoteker og handelstand

� Fritidsforeninger, foreningslivet

� Frivilligsektoren



Dimensionering

� At skabe sammenhæng mellem kommunens 
udfordringer, kommunale mål og dimensioneringen 
af forebyggelsesindsatser

� Dimensionering er en del af kvalitetsudviklingen på 
området

� Volumen, hyppighed, differentiering, tilgængelighed

� At det er de rette borgere, der får tilbuddet



Dokumentation og evaluering

� Dokumentation af processer
� Hvordan blev beslutningerne taget?
� Hvordan blev borgerperspektivet tilgodeset?
� Hvad indeholdt programmet?
� Hvor mange borgere gennemførte tilbuddet?
� Hvad kostede det og hvor lang tid tog det?

� Effektevaluering
� Hvad var udbyttet?
� Hvad var effekten pr. kr.?



Implementering af forebyggelsespakker

� Center for Forebyggelse i praksis understøtter 
implementeringen

� Yde rådgivning, holde oplæg, afholde workshops, 
seminarer og kurser, ved at facilitere netværksdannelse 
mellem kommunerne

� I samarbejde med SIF årlig spørgeskemaundersøgelse 
vedr. status for implementering af pakkerne

� www.kl.dk/Forebyggelsespraksis



I støbeskeen ……

� Nye forebyggelsespakker om overvægt og stoffer

� Nationale mål for danskernes sundhed

� Metoder til inddragelse af brugerperspektivet 

� Gode modeller for implementering på tværs af forvaltninger



Tak!

2012
� Tobak              
� Alkohol
� Fysisk aktivitet
� Mental sundhed
� Seksuel sundhed

� Solbeskyttelse
� Mad og måltider
� Indeklima i skoler
� Hygiejne

2013
� Overvægt
� Stoffer


