
Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale  
i kort opsporende samtale om alkohol 

v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen 



Indhold 

• Trin 1: Spørge ind 
– Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner? 

 

 

 

• Trin 2: Opsporing af overforbrug, vurdering risici og feedback 
– Hvordan kan frontpersonale opspore overforbrug, vurdere risici og give feedback 

 

• Trin 3: Henvisning ved behov 
– Hvordan kan frontpersonale henvise videre? 

 

• Barrierer hos frontpersonalet  
– Hvilke barrierer kan frontpersonalet opleve ved at spørge ind til drikkevaner - og 

hvordan kan de overkommer dem? 

 

• Fif og tricks 
– Så undervisningen af frontpersonalet virker straks 

 



Frontpersonalet 

– målgruppen for jeres undervisning 

• Udredningsopgaver 
– F.eks. medarbejdere i jobcentre, socialforvaltningen, 

familieafsnit, visitationen ved hjemmeplejen og 
aktiveringstilbud 

 

• Forebyggelsesopgaver 
– F.eks. medarbejdere i kommunale sundhedstjeneste og den 

kommunale tandpleje eller medarbejdere, der foretager 
forebyggende besøg hos ældre eller gennemfører 
livsstilssamtaler i f.eks. sundhedscentre 

 

Kort opsporende samtale tager kun 5-10 min 

Kan gøres til en systematisk del af det møde frontpersonalet 
allerede har med borgeren  



Måder at spørge ind på 

 

• Sammenkobling 

• Normalisering 

• Neutralisering 

 

 

• Tonen i samtalen må være naturlig, ikke pressende 

og ikke truende 

 



Måder at spørge ind 

- sammenkobling 

 

– Alkohol kan være skyld i en lang række 

sundhedsproblemer og sociale problemer 

 

– Brug det aktuelle problem eller emne som anledning til 

at tale om drikkevaner 

  

– Kobl alkohol op på det enkelte menneskes dagsorden. 

Så opleves spørgsmålet som relevant og man undgår at 

borgeren føler sig udsat 

 

 

 

 

 

 

 



Eksempel 

• Det er slående hvordan selv ret små mængder 

alkohol kan have indflydelse på … 

 

• Vi ser at mange der har problemer med … at 

alkohol kan have indflydelse, da alkohol … Vil det 

være ok hvis vi undersøger om det også er 

tilfældet for dig?  

 



Måder at spørge ind på 

- normalisere 

Normaliser dit spørgsmål ved: 

  

• At lade den enkelte vide at hun eller han spørges på grund af 
et initiativ eller en indsats der ikke har noget med denne 
personligt at gøre 

 

• At fortælle at alle spørges om alkohol 

 

• At alle med en bestemt tilstand/problem/situation bliver 
spurgt om deres drikkevaner 

 

• At der i hele landet, i alle kommuner sættes særligt fokus på 
alkohol, da de fleste danskere drikker langt mere end det 
anbefales 

 



Eksempel 

Her i kommunen spørger vi alle om deres drikkevaner, da vi 
ved at der er mange der uden at være klar over det, drikker 
mere end det anbefales. Vil det være ok, jeg stiller dig et par 
spørgsmål? 

 

Jeg vil gerne stille dig et par spørgsmål om dine drikkevaner, 
da de fleste danskere ofte drikker  en del mere end vi tror. Vil 
det være ok, jeg stiller dig et par spørgsmål? 

 

Her på stedet er vi begyndt at spørge alle om deres 
drikkevaner, da det har vist sig at langt de fleste, uden at 
være klar over det, drikker mere end det anbefales 

 

 



Måder at spørge ind på 

- neutralisere 

• Neutraliser dit spørgsmål: 

– ved at være særlig opmærksom på dine ord, dit sprog 

og din tone 
 

– Så personen ikke kommer i alarmberedskab og føler sig 

truet 
 

– Vær neutral og saglig  

 

 

 



Eksempel 

• Jeg er sikker på vi kan finde ud af hvad det er som 

har størst indflydelse på det her. Må jeg vende 

nogle generelle livsstilsspørgsmål med dig, så jeg 

kan hjælpe dig med at finde frem til hvad der 

kunne gøre en forskel … hvad med alkohol, 

drikker du noget overhovedet? 

 



Øvelse til frontpersonale 
At spørge ind: hvorfor og hvornår  

• Snak tre min med sidemanden:  

– Hvordan kan det være væsentligt for dine primære 

udrednings- eller forebyggelses opgaver at tale med dine 

borgere om deres drikkevaner?  

 

– Hvornår vil det passe at rejse spørgsmålet om alkohol i 

udrednings eller forebyggelsesopgaver?  

 

– Af alle de måder at tage hul på samtalen om alkohol, 

hvilken tiltaler dig mest? 

 

 



Metoder  

- ud fra ‘den motiverende samtale’ 

• Åbne spørgsmål 
 

• Bekræftelse 
 

• Refleksiv lytning og refleksioner 
 

• Opsummering 

 



Åbne spørgsmål 

• Kan ikke besvares med ”ja”, ”nej” eller ”5 maj” 
 

• Søger at få borgeren til at tale så det kan 

udforskes hvad borgeren tænker eller føler 
 

• Gør det muligt for borgeren at tale om emnet fra 

sin vinkel 

 

 ”Hvad tænker du om resultatet?” 

 ”Hvordan opfatter du dine drikkevaner?” 

 



Bekræftelse 

• Bekræftelse er udsagn, der udtrykker anerkendelse og 

forståelse 
 

• Kan skabe tillid og selvtillid  
 

• Er en metode hvor en fagperson kan vise sin empati 
 

• Understøtter positive handlinger og åbenhed 

 

 ”Du er allerede i gang”  

 ”Du tænker en del over dine drikkevaner” 

 ”Du drikker næsten ikke når børnene er oppe, du passer på dem” 



Reflekterende lytning og refleksioner 

• Reflekterende lytning er at lytte efter hvad det mon er borgeren tænker og 
føler, mener og synes, prioriterer og prioriterer mindre, ønsker og ikke ønsker, 
har af dilemmaer, særligt værdsætter osv. 

 

• En refleksion er når fagpersonen giver et bud på det borgeren har sagt  

 

• Refleksioner viser vi har lyttet, og giver borgeren en pause fra spørgsmål 

 

• Refleksioner giver tit borgeren lyst til at fortælle mere, uddybe eller inspireres 
til at fortælle om emnet ud fra en ny vinkel 

 

• Refleksioner kan skabe nye forståelser, opdagelser og afklaring hos borgeren 

 

• Refleksioner kan signalere forståelse, accept og mindske en borgeres 
modstand. En måde vi kan vise at vi har forstået og vise vores empati.  

 



Refleksioner 

• Simple refleksioner 

– Ensidige refleksioner 

 

• Komplekse refleksioner 

– Dobbeltsidede refleksioner 

 

 

 

Underdriv en borgers følelser 

og undgå at sætte borgeren i ”bås” 



Refleksioner 

• Simple refleksioner 
– Du synes ikke det er så slemt 

 

– Det er mest vin. I har fået jer nogle hyggelige vaner med at åbne en 
flaske vin. Det giver jer nogle gode stunder sammen 
 

– Det gør din lunte kortere overfor børnene 

 

• Dobbeltsidet refleksioner 
– Så på den ene side gør vinen at I voksne får talt mere sammen og 

på den anden side gør vinen at I får færre hyggestunder sammen 
med børnene 
 

– Vinen kan både virke afstressende, den får dig til at ”falde ned” 
samtidig med at den øger dit generelle stressniveau. Og så du får 
endnu mere brug for dens virkning 



Opsummering 

• Kan være en fagpersons bud på hvilken grad man har hørt 
borgeren ønsker at ændre vaner, prioriterer at ændre 
vaner og tror på det kan lade sig gøre at ændre vaner  
 

• Sammenknytter og styrker det borgeren har sagt om 
forandring 
 

• Kan have en afklarende virkning og være afsæt til 
forandring eller ikke forandring 

 

• ”Så alt i alt virker det som du er meget godt tilfreds med 
dine drikkevaner, hvis blot du kunne slippe for trætheden 
om morgenen” 

  



Trin 2 
- afdække drikkevaner, vurdere risici og give feedback 

• Formålet er at få skabt et klart billede af hvor meget en 

person drikker og hvad det kan have af konsekvenser 
 

• Og kunne give så objektiv og korrekt en feedback som 

muligt 

 

 

 



Hvorfor bruge et screeningsværktøj? 

• Undersøgelser peger på: 
 

At mange af de borgere der har et overforbrug og skadeligt overforbrug 
ikke identificeres samt … 
 

At vi er mindre tilbøjelige til at tale om alkohol med de borgere der har 
samme køn som os selv og som kommer fra samme socioøkonomiske 
gruppe som os selv 

 

• Et valideret alkohol screeningsværktøj som AUDIT eller 
AUDIT-C kan være med til at der stilles spørgsmål som 
opbygger et reelt billede af en borgers drikkevaner 
 

• Et formaliseret screeningsværktøj gør det lettere at give 
feedback i forhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger og 
risici ved alkohol 

 



AUDIT 

- kan downloades på sst.dk 



AUDIT 



AUDIT 



AUDIT 



Feedback 

• Giv personligt tilpasset feedback 
 

• Vær faktuel og ikke fordømmende 
•   

• Pres ikke til forandring  

 

 



Feedback på resultatet af screeningen: 

• Sammenhold resultatet med sundhedsstyrelsens 
anbefalinger 
 

• Fortæl hvilke risici der kan være forbundet med 
borgerens drikkevaner 

– ”Ifølge Sundhedsstyrelsen giver det dig risiko for at udvikle 
helbredsskader som f.eks. leverskader, forhøjet blodtryk 
eller kræft” 
 

 

• Spørg ind til børn i familien  

– ”Det påvirker børn når vi voksne drikker. Hvilke tegn ser du 
hos dit barn?” 

– ” Hvad gør du for at det går mindst muligt ud over hende?” 
 



Feedback på resultatet af screeningen: 

• Fortæl om de fordele borgeren kan opnå ved forandring 
– ”Selv den mindste nedsættelse kan have stor effekt for dit liv” 

 

• Styrk troen på det kan lade sig gøre 
– Mange har erfaringer med at skære ned 

 

• Vis din respekt og fortæl at det er op til borgeren at 
beslutte hvad han eller hun ønsker at gøre. Spørg hvad 
borgeren synes 
 

• Uddel folderne: 
– Hvor meget skal der til før du siger ”nej tak”? 

– En lille én om alkohol. Guide til sundere alkoholvaner 
 

• Oplys om kommunens rådgivnings- og behandlingstilbud 

 



Trin 3 

- henvis ved behov  

Kend kommunens henvisningsregler 
 

Giv tilbud til alkoholtilbud ved behov 
 

Understøt kontakten mellem borger og 

henvisningssted – grib knoglen 

 



Barrierer 

• Hvilke barrierer kan I have i forhold til at tage en 

kort opsporende samtale om alkohol? 
– Som led i jeres udredningsopgaver eller forebyggelsesopgaver 



Barrierer 

• Hvad kan der omvendt være på spil ved ikke at 

inddrage en kort opsporende samtale om alkohol? 



Vanskelige situationer 

• Hvilke vanskelige situationer kan opstå i en kort 

opsporende samtale? 

– Tænk først på en vanskelig situation alene (ét min)  

– Tal om den to & to (tre min) 

– Endelig taler vi om vanskelige situationer alle sammen i 

plenum 



Brainstorm på det uudtalte 

• Hvad ville en borger f.eks svare på spørgsmålet: 

”Her i kommunen spørger vi alle om deres 

drikkevaner. Er der nogen der har spurgt dig om 

det før?” 
 

• Hvad ligger der mon i svaret? 
 

• Hvilke konkrete refleksioner kalder det uudtalte i 

svaret på at I laver? 



Fif og tricks  

- så undervisningen af frontpersonale virker straks 

 


