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Læs om
•
•
•

Deltagerne fik rig mulighed
for at tale sammen. På
baggrund af formiddagens
oplæg, var der afsat tid til
at dele erfaringer med
implementering af
forebyggelsespakken i
kommunerne. Her blev
forebyggelsespakkens
aktualitet og legitimitet
bl.a. vendt ligesom det blev
diskuteret om
anbefalingerne skaber
dilemmaer eller
spændingsfelter.

Status på forebyggelsespakkerne
Vejen fra faglige anbefalinger til
bæredygtig implementering
Fifty Shades of health promotion
guidelines

OM TEMAGRUPPEN
Alkoholtemagruppen arbejder for at sænke
alkoholforbruget blandt danskerne og reducere skader
forbundet med alkohol. Formålet med temagruppen er
at styrke samarbejde og udvikling af forebyggelsen på
alkoholområdet i landets kommuner og regioner.
Temagruppen er et forum, hvor medlemmerne kan
udveksle, udvikle og samarbejde om nye
forebyggelsesmetoder og strategier for implementering
af anbefalinger på området.
Temagruppen blev etableret i 2007, og består af
repræsentanter fra kommuner, KL, Sundhedsstyrelsen,
Kræftens Bekæmpelse, Alkohol & Samfund og Statens
Institut for Folkesundhed.
Alkoholtemagruppen sætter særligt fokus på grupper af
borgere, hvor risikabelt alkoholforbrug er mere udbredt.

Kommende møder i temagruppen
Temagruppen er åben for alle medlemmer af Sund BY
Netværket + relevante samarbejdspartnere. Tilmeld dig
de kommende møder ved at følge linkene nedenfor.
• 29. august 2017 i KL-huset, København S
Med udgangspunkt i kampagnen, ”Fuld af liv”
kommer mødet til at omhandle hvor man kan
involvere unge i arbejdet med at skabe en ny
alkoholkultur, og hvordan forebyggelsesmedarbejdere i kommunerne kan understøtte denne
udvikling.
• 20. november 2017, Folkestedet i Aarhus
Temaet for dagen er ældreindsatser og samarbejdet
mellem alkoholbehandling og alkoholforebyggelse.
Hvordan kan vi i kommunerne være parate til at
tage hånd om 40-60’er årgangene, som har haft et
stort alkoholforbrug gennem livet, og som får flere
skader? Hvordan kan vi have tilbud, der passer til
forskellige målgrupper? Og hvordan kan det blive
en del af kommunens strategi?

HVAD GIVER TEMAGRUPPEMØDET
DIG? – ET UDPLUK
-

-

-

Temagruppemødet har
givet mig konkrete ideer,
som jeg kan tage med hjem
Gruppearbejdet giver
meget – det er sjældent at
have så forskellige og
kompetente mennesker til
rådighed og samtidigt have
muligheden for en dybere
debat
Oplæggene er relevante for
netop det arbejde vi laver i
kommunerne, og giver en
dybere indsigt men
samtidigt konkrete
værktøjer.

Status på forebyggelsespakkerne
v. Kit Broholm, Sundhedsstyrelsen

Hvad?
Forebyggelsespakkerne skal revideres, men
strategien bliver ikke anderledes..
Revideringen består hovedsageligt af
opdatererede tal og formuleringer
Dog bliver nye undersøgelser også inkluderet.
Dette er bl.a. en ny europæisk undersøgelse,
der sammenligner alkoholforbrug og
alkoholkultur i en europæisk sammenhæng.
Derudover inkluderes der et nyt tema – ”Harm
to others”. Her er fokus på børn og andre
pårørende til overforbrug af alkohol
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Andre nyheder fra SST
Uddannelse af frontmedarbejdere om tidlig
opsporing – ”Train-the-trainer” - tilgang

•

Fifty Shades of health promotion guidelines – Et nedslag
Nedslag i Fifty Shades of health promotion
guidelines - en afhandling om implementering af
forebyggelsespakkerne af Camilla Lawaetz
Wimmelmann - v. Anna Bendtsen, Frederiksberg
Kommune

Kit Broholm fra SST giver en kort status på
forebyggelsespakkerne

Vejen fra faglige anbefalinger til
bæredygtig implementering
Forebyggelsespakkerne – hvordan er vejen fra faglige
anbefalinger til bæredygtig implementering af
indsatser? (PDF) – v. Anders Blædel Gottlieb Hansen,
forsknings- og udviklingskonsulent ved
Professionshøjskolen Metropol

Hvad?
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Fokus: Hvordan er forebyggelsespakkerne
blevet implementeret?
I praksis har kommunerne implementeret
pakkerne meget forskelligt. 5 typologier
1. Forebyggelsespakken som ideal
2. Forebyggelsespakken som ”kogebog”
3. Forebyggelsespakken som et håndgribeligt
materiale
4. Forebyggelsespakken som kreativ
dekonstruktion
5. Forebyggelsespakken som et
kortlægningsværktøj

Fra enkelte forskningsstudier til
generaliserbarhed?
•
•
•
•

Evt.
Camilla Lawaetz modtager gerne feedback, som kan
sendes direkte til hende på cwi@sund.ku.dk
Det 4. Maj kl. 14 afholdes der Ph.d forsvar. Læs mere
her

Et kritisk blik på ”vejen” fra faglige anbefalinger til
implementering – men ikke en kritik af selve
forebyggelsespakkerne
Der eksisterer en kløft mellem forskning og praksis
– 85 % af forskningen kommer aldrig ud til praksis
Tendens til at foretage eksplorative studier, som
fokuserer på evidens – men der er behov for en
bredere tilgang og et mere pragmatisk
forsøgsdesign og flere implementeringsstudier.

•

Evidens er et omdiskuteret begreb og kan opfattes
forskelligt
Lodtrækningsstudier har størst effekt – populært
set - men det er problematisk, da et sådan design
skaber evidens for en afgrænset population
Konteksten er ekstremt vigtig for
generaliserbarheden
Implementeringsstudier er vigtige, da det er
studiet af hvordan den evidensbaseret forskning
oversættes.
Bæredygtige interventioner og indsatser afhænger
derfor af:
• Vi har brug for komplekse
interventioner
• Den aktive ingrediens kan ikke
isoleres
• Vi skal se på det samlede faktorer

