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Introduktion til tidlig opsporing og evalueringsrapporten
Indeværende evalueringsrapport vedrører en model for systematisk tidlig opsporing på alkoholområdet, som er blevet udviklet og afprøvet under pilotprojektet ’Tidlig opsporing og kort rådgivende
samtale’ i Odense Kommune i 2014.
Pilotprojektet er initieret på baggrund af et stort fokus på forebyggelse af sundhedsmæssig risikoadfærd og tidlig indsats. På nationalt plan er forebyggelsen sat på dagsordenen via Sundhedsstyrelsens
forebyggelsespakker og KL’s anbefaling om at implementere forebyggelsespakkerne på grundniveau. I Odense Kommune peger ’Ny virkelighed – Ny velfærd’ på forebyggelse som et indsatsområde og sundhedspolitikken, heri ’Strategi for mere sundhed og mindre misbrug’, har et styrket fokus på forebyggelse, herunder tidlig opsporing og tidlig indsats i relation til alkoholområdet.
I efteråret 2013 besluttede Strategisk Sundhedsgruppe at lade alkoholområdet være et pilotområdet i
forhold til tidlig opsporing i bredere forstand. Det er med det afsæt, at pilotprojektet er initieret – og
med det opdrag, at indeværende evaluering tager sit udspring.
I en bestræbelse på at implementere forebyggelsespakken om alkohol på grundniveau er pilotprojektet ’Tidlig opsporing og kort rådgivende samtale’ tæt knyttet til følgende 3 grundniveauanbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol (2012).
1. Systematisk tidlig opsporing af overforbrug og alkoholproblemer ved frontpersonale
2. Udarbejdelse af handlevejledninger til støtte for frontpersonalets opsporingsarbejde
3. Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende
og børn.
Ovenstående grundniveauanbefalinger vedrører alle indsatser eller elementer i en sammenhængende
tidlig indsats på alkoholområdet. I indeværende evaluering er det indsatsen omkring tidlig opsporing på alkoholområdet, der er omdrejningspunktet. Et element af denne indsats er netop handlevejledninger til støtte for frontmedarbejdernes arbejde med den tidlige opsporing. Evalueringen vedrører således de to førstnævnte anbefalinger.
Evalueringen tager sigte på at samle og synliggøre de erfaringer, der er gjort i relation til tidlig opsporing på alkoholområdet, således at disse erfaringer kan anvendes i det fremadrettede arbejde med
tidlig opsporing i bredere forstand. Ambitionen er at viden, indsigt og erfaringer om tidlig opsporing af alkohol kan anvendes i et videre arbejde med at udvikle en generisk model, der kan bidrage
til at sikre, at systematisk tidlig opsporing af sundhedsmæssige risikofaktorer bliver en integreret
del af medarbejderne arbejde.
Evalueringsrapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem Sundhedssekretariatet og Kursusafdelingen i Socialcenteret under Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen (SAF). I evalueringen belyses to
perspektiver på tidlig opsporing af alkohol; henholdsvis medarbejderperspektivet (ved Sundhedssekretariatet) og projektlederperspektivet (ved projektleder ansat i Kursusafdelingen). Evalueringsrapporten rummer anbefalinger i forhold til videre modeludvikling og -implementering på alkoholområdet, udpeger elementer af modellen, der kan have generisk karakter i forhold til tidlig opsporing,
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samt viser grundlag for en drøftelse af, hvorvidt modellen vil være overførbar i forhold til at tage et
generisk udgangspunkt.

Pilotprojektets baggrund og formål
’Tidlig opsporing og kort rådgivende samtale’ vedrører forebyggelse på alkoholområdet. Det er
estimeret, at der i Danmark er ca. 860.000 borgere med et storforbrug af alkohol, ca. 585.000 borgere med et skadeligt forbrug og ca. 140.000 borgere med et afhængigt forbrug (Hvidtfeldt et al
2008). Jf. forebyggelsespakken om alkohol tager det i gennemsnit 10-12 år, før en borger med et
stort alkoholforbrug opsøger alkoholbehandling, hvilket har betydelige omkostninger for den enkelte borger, dennes pårørende og samfundet (Sundhedsstyrelsen 2012). Dette understeger behovet
for en tidlig indsats på alkoholområdet.
Formålet med pilotprojektet er at udvikle og understøtte en tidlig indsats på alkoholområdet, der
kan bidrage til, at borgere med alkoholoverforbrug1 bliver tidligt identificeret og får tilbud om relevant rådgivning eller behandling, ligesom at pårørende tilbydes relevant rådgivning. Den primære
målgruppe for pilotprojektet er borgere i Odense Kommune med alkoholoverforbrug og disses pårørende. Den sekundære målgruppe er frontmedarbejdere i Odense Kommune, der forventes at deltage i den tidlige opsporing af borgere med alkoholoverforbrug. Da frontmedarbejderne er den udførende del i forhold til tidlig opsporing, som er omdrejningspunktet her, er det denne målgruppe,
der er repræsenteret i herværende evaluering med henblik på at belyse medarbejderperspektivet (jf.
beslutning truffet i STSG d.01.10.2013).
’Tidlig opsporing og kort rådgivende samtale’ er at forstå som et tosporet pilotprojekt centreret om
henholdsvis 1) arbejde med at udvikle og afprøve en model for systematisk tidlig opsporing af alkoholoverforbrug ved frontmedarbejderne og 2) etablering af et forebyggende rådgivningstilbud som
supplement til den eksisterende Alkoholbehandling. Da det er førstnævnte spor i pilotprojektet, som
evalueringen vedrører, er det alene det spor, der vil blive yderligere udfoldet her.
Der er opsat følgende mål for pilotprojektet:


At udvikle og afprøve en model for systematisk tidlig opsporing på alkoholområdet.

Herunder:



At udvikle materiale, der kan understøtte systematisk tidlig opsporing ved frontpersonalet
(fx handlevejledning).
At opkvalificere ca.125 frontmedarbejdere i systematisk tidlig opsporing af alkohol.

Succeskriterierne for pilotprojektet er defineret som:

1

I indeværende rapport anvendes termen alkoholoverforbrug dækkende for overforbrug af alkohol eller alkoholproblemer.
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At udvalgt frontpersonale opnår kompetencer i forhold til tidlig opsporing alkoholområdet,
og at disse medarbejdere opsporer borgere med alkoholoverforbrug samt efter behov henviser til relevant rådgivning eller behandling.
Der opnås erfaringer og skabes læring om systematisk tidlig opsporing på alkoholområdet,
som kan anvendes fremadrettet i organisationen i forhold til den videre proces med tidlig opsporing på alkoholområdet og i bredere forstand i forhold til øvrige sundhedsmæssige risikofaktorer.

Organisering af pilotprojektet
I tråd med matrixorganiseringen på sundhedsområdet i Odense Kommune udfolder pilotprojektet
sig på tværs af de forvaltninger, hvor der er tilknyttet medarbejdere med udredende og forebyggende opgaver, og hvor den systematiske tidlige opsporing således er relevant. De involverede forvaltninger er Børn- og Ungeforvaltningen (BUF), Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (SAF)
og Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF).
Pilotprojektet er iværksæt af Kursusafdelingen i Socialcenteret under SAF. Kursusafdelingen er således at forstå som den udførende enhed under styregruppen for Netværk for Rusmidler, der referer
til Strategisk Sundhedsgruppe, jf. figur 1: Organiseringen af faglige netværk i Odense Kommune.
Figur 1. Organiseringen af faglige netværk i Odense Kommune

Hver af de 3 forvaltninger fik tildelt ca. 40 pladser til det opkvalificerende kursus i tidlig opsporing
af alkohol. På baggrund af en intern kortlægning i forvaltningerne af hvilke afsnit der ofte er i kontakt med borgere med øget risiko for overforbrug eller alkoholproblemer, foretog sundhedsgrupperne i de respektive forvaltninger en vurdering af, hvilke afsnit, der skulle tilbydes pladserne.
Derpå var det lederne i de valgte afsnit, der vurderede, hvilke medarbejdere - om ikke alle - der
skulle deltage i kurset. Udvælgelsen tog endvidere afsæt i Sundhedsstyrelsens ’Guide til implementering af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol’ (2013). Det har følgelig været vigtigt at pege på afsnit, hvor medarbejderne har udredende eller forebyggende opgaver,
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da det er disse medarbejdere, som anbefalingen for den systematiske tidlige opsporing af alkohol
vedrører.
BUF blev repræsenteret af medarbejdere fra Sundhedsplejen i Børne- og Ungeregion Nord, Syd og
Vest (Sundhed og Forebyggelse). På baggrund af en forespørgsel fra lederne i Sundhed og Forebyggelse om, hvorvidt de kunne uddanne samtlige sundhedsplejersker er de blevet tilbudt 52 pladser.
Der var 45 tilmeldinger, heraf har 41 deltaget i kurset.
SAF blev repræsenteret af medarbejdere fra Arbejdsmarkedscentret, hhv. Kontanthjælp over 30 år
(herefter Kontanthjælp) og Forsikrede ledige over 30 år (herefter Forsikrede ledige). På begge kurser deltog både medarbejdere med myndighedsfunktion og uden myndighedsfunktion – med overvægt af sidstnævnte. Endvidere var der på begge kurser deltagelse af en afsnitsleder.
Forsikrede ledige blev tilbudt 25 pladser, der var 25 tilmeldinger og heraf deltog 21 (inkl. afsnitslederen). Kontanthjælp fik 23 pladser. Der var 23 tilmeldinger til kurset, heraf deltog 20 (inkl. afsnitslederen).
ÆHF blev repræsenteret af medarbejdere fra Virksom Dialog, henholdsvis Indgangen (Forebyggende Hjemmebesøg, Straksafgørelser 1 og Straksafgørelser 2) og Rehabiliteringsrådgivning (Korte
Træningsforløb og Længere Træningsforløb). Der har således været 5 afsnit repræsenteret. Medarbejderne er henholdsvis forebyggelseskonsulenter, borgerkonsulenter og rehabiliteringskonsulenter.
ÆHF fik 40 kursuspladser, der var 39 tilmeldinger, heraf deltog 38.

Model for tidlig opsporing på alkoholområdet
Modellen for tidlig opsporing på alkoholområdet tog form under pilotprojektet. Modellens grundelement var fra start defineret som et opkvalificerende kursus med metodisk afsæt i Motivational
Interviewing (MI) (Miller, W.R. & Rollnick, S. 2014), som er en effektiv metode til at arbejde med
forskellige livsstilsfaktorer, herunder alkohol (Sundhedsstyrelsen & DSAM 2010). Udviklingen af
modellen, herunder kurset, blev baseret på viden og erfaring opnået via:







Litteraturstudie centreret om alkoholforebyggelse og MI.
Intern opkvalificering via kursus ved Center for Offentlig Kompetenceudvikling: Kursus til
dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol. Udbudt i
samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Sund By Netværket.
Nudgeprojekt ved adfærdsdesigner og nudgeekspert Sille Krukow, herunder
o Udvikling og design af nudges baseret på adfærdskortlægning via workshop med
medarbejdere fra SAF og BUF samt feltbesøg i SAF, hhv. i Netværk og praktik (Jobrehabiliteringscentret) samt Kontanthjælp (Arbejdsmarkedscentret).
o Test af nudges (prototyper) i Kontanthjælp.
Sparring med øvrige kommuner, særligt i regi af Sund By Netværkets alkoholtemagruppe og
arbejdsgruppe herunder, hvor tidlig opsporing af alkohol var et gennemgående tema i 2014.

Under udvikling af modellen blev der arbejdet hen imod en sammentænkning af opkvalificering,
materiale (fx handlevejledninger) og nudges, forstået som forskellige elementer, der i kombination
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kan understøtte medarbejderne i den systematiske tidlige opsporing af borgere med alkoholoverforbrug (jf. Figur 2).
Figur 2. Model for systematisk tidlig opsporing

Handlevejledning

Opkvalificering

Nudges

Systematisk tidlig opsporing
Antagelsen var, at det ville styrke modellen at basere den på løsninger, der repræsenterer forskellig
typer af tænkning. Opkvalificering og handlevejledning er løsninger, der taler til fornuften og tager
afsæt i, at mennesker er rationelle. Argumentet for disse løsninger var, at når medarbejderne ved
hvorfor og hvordan, de udfører tidlig opsporing på alkoholområdet, så højner det sandsynligheden
for, at de reelt gør det. Nudging opererer med en anden tænkning, hvor der tages højde for, at mennesker ikke altid agerer rationelt. Nudges er løsninger, der – uafhængig af evnen til at huske og
være opmærksom – indvirker på menneskelig adfærd via små ændringer i den aktuelle kontekst.
Nudges letter den ”rette” adfærd, dog uden at øvrige valgmuligheder begrænses eller, at der introduceres nye komplicerede løsninger (Thaler, R.H.& Sunstein, C.R 2008). Argumentet for at arbejde
med nudging var, at når medarbejdernes adfærd ikke alene er baseret på det rationelle, men også er
påvirket af faktorer som omgivelser, normer og psykologiske faktorer, er det utilstrækkeligt alene at
appellere til det rationelle.
Sigtet med nudgeprojektet under tidlig opsporing af alkohol var at udvikle nudges, der kunne bidrage til at understøtte systematisk italesættelse af alkohol på tværs af organisationen. Denne opgave viste sig udfordret af, at der på tværs af organisationen ikke er mange fælles systemer i det
kontekstuelle, som nudgeløsningerne kunne indarbejdes i. Her kan illustrativt nævnes, at medarbejderne på tværs af forvaltningerne møder borgerne i forskellige miljøer (fælleskontorer, samtalelokaler, mødelokaler, borgernes hjem etc.). Endvidere bliver der anvendt forskellige it-systemer og standarder.
Nudgeprojektet var yderligere udfordret af, at det internt i organisationen var vanskeligt at afse tilstrækkelige ressourcer til en udførlig test af prototyperne inden for den fastsatte tidsramme. Da der
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skal være påvist målbare ændringer i adfærd, førend noget kan kaldes et nugde (Thaler, R.H.& Sunstein, C.R 2008), blev der ikke i dette projekt tale om deciderede nudgeløsninger, men tænkningen,
indsigter fra adfærdskortlægningen og afprøvede prototyper inspirerede i høj grad inspireret til de
løsninger, der indgår i modellen.
For at understøtte opgaven med tidlig opsporing er det centralt at tænke modellen ind i de aktuelle
kerneopgaver og måden, hvorpå medarbejderne møder borgerne. Da både kerneopgaver og borgermøder divergerer, blev der følgelig forsøgt udarbejdet en dynamisk model med dynamiske delelementer.
Den model for tidlig opsporing, der blev udviklet og afprøvet i 2014, fremgår af følgende.
Modellens grundelement er et 1-dags kursus i systematisk tidlig opsporing af alkohol


Formålet med kurset er at opkvalificere medarbejderne
således, at de forstår deres rolle i en tidlig indsats på alkoholområdet samt føler sig klædt på til at spørge ind til
borgernes alkoholvaner og efter behov kan henvise til
relevant rådgivningstilbud (Samtale om Alkohol) eller
behandling (Alkoholbehandlingen). Der arbejdes henimod at gøre dialog om alkohol til noget let og dagligdags, hvor tilgangen er professionel og systematisk.



Det metodiske afsæt er MI. Kurset rummer konkrete
øvelser i MI og kort opsporende samtale af alkohol. På
kurset introduceres og afprøves materialer, der kan understøtte tidlig opsporing af alkoholproblemer.



Undervisningen er bygget op således, at der veksles
mellem oplæg, refleksion, dialog i grupper og plenum
samt øvelser. Det er vægtet højt, at medarbejderne tænker egen praksis med udredende eller forebyggende opgaver ind i undervisningen med henblik på at gøre det
lærte overførbart til hverdagens praksis, der er centreret
om andre kerneopgaver.



Kurset blev udbudt af Kursusafdelingen i Socialcenteret
under SAF og undervisningen blev varetaget af 2 undervisere, hhv. projektleder og en alkoholbehandler

Materialer / løsninger
For at anskueliggøre hvad det er, medarbejderne skal gøre for at tage del i den tidlige indsats, er
der udviklet følgende materialer og løsninger, som medarbejderne præsenteres for og/eller får udleveret på kursusdagen.
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PowerPoint templaten til at understøtte en generel italesættelse af alkohol på plenummøder er dog
en valgfri løsning i modellen, der kan vælge til eller fra af det enkelte afsnit afhængig af, om den
matcher medarbejdernes borgermøder.
Plakat påtrykt handlevejledning


Plakaten er tiltænkt ophæng i medarbejderområder. På
plakaten fremgår handlevejledning ift. tidlig opsporing
af alkohol:
”SPØRG TIL ALKOHOL – det kan gøre en forskel. Som
medarbejder spørger du til borgernes alkoholvaner – og
ved behov henviser du til Samtale om Alkohol”



Handlevejledningen indfanger essensen at dét der er
medarbejderens rolle i den tidlige indsats og som medarbejderen under kurset forsøges opkvalificeres til at
kunne varetage. Som et supplement til handlevejledningen bliver henvisningsvejen (jf. Bilag 1. Henvisningsvej
– tidlig opsporing af alkohol) anskueliggjort under kurset.
Samtaleguide
Samtaleguiden eksemplificerer en kort opsporende samtale og
er udviklet med inspiration i MI. Med afsæt heri kan medarbejderen frit kombinere elementer fra samtaleguidens 2 sider, henholdsvis gul og blå, afhængig af, hvad der passer bedst ind i
medarbejderens samtalestil og i det aktuelle borgermøde.
1. Indled samtalen via
 en generalisering eller
 en sammenkobling
2. Spørg til alkohol via
 åbne spørgsmål eller
 kort screening (AUDIT-C2) kombineret med
mindst et åbent spørgsmål
3. Henvis ved behov – hvis borgeren bliver identificeret
med et alkoholoverforbrug kan medarbejderen informere om og / eller henvises til Samtale om Alkohol med
2

AUDIT-C er en modificeret udgave af Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). AUDIT er oprindeligt
udviklet af WHO, og er et screeningsinstrument til at identificere og vurdere alkoholproblemer. AUDIT-C er en modificeret udgave som rummer 3 spørgsmål mod 10 spørgsmål i den oprindelige AUDIT. (Sundhedsstyrelsen og DSAM
2010)
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støtte fra visitkortfolder om Samtale om Alkohol. og/eller hjemmeside om Samtale om Alkohol med online
booking via Plan2learn (se nedenfor)

Postkort påtrykt AUDIT-C
Postkortet kan anvendes som led i den korte opsporende samtale, jf. samtaleguiden. Medarbejderen kan eksempelvis anvende postkortet ved at:




Stille screeningsspørgsmålene under dialogen om alkohol.
Udfylde skemaet sammen med borgeren (postkortet som
et fælles tredje).
Instruere borgeren i at udfylde skemaet selv og samtale
om resultatet

Italesættelse af alkohol med afsæt i postkortet bør kombineres
med feedback og et åbent spørgsmål med henblik på videre dialog om alkohol.
Blok påtryk handlevejledning & quick guide variant af
samtaleguiden
På forsiden formidles handlevejledningen præcis som på ovennævnte plakat. Bag på blokken fremgår en quick guide variant
af spørgeguiden, der tilstræber at aktivere den korte opsporende
samtale.
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Visitkortfoldere & hjemmeside
For at understøtte og lette medarbejdernes arbejde med at informere om og bygge bro til det forebyggende samtaletilbud er der
udarbejdet en visitkortfolder om Samtale om Alkohol samt en
hjemmeside hvor det er muligt at booke en tid til en kort rådgivende samtale via Plan2learn.

PowerPoint template
For at ligge op til og understøtte en generel italesættelse af alkohol, er der udviklet en PowerPoint template baseret på en italesættelsesstruktur, hvor der tages afsæt i borgerens generelle vaner og/eller barrierer i forhold til det givne kerneområde. I templaten kan medarbejderen indsætte eget fagligt indhold vedr. det
aktuelle møde, mens der er 3 faste slides der støtter italesættelsen af alkohol som et fokusområde i Odense Kommune. Intentionen er etablere støtte for en efterfølgende kort opsporende
samtale i de individuelle samtaler.
Løsningen er som nævnt valgfri. På de afholdte kurser er det
kun SAF, der har fået den introduceret. I BUF og ÆHF er der
ytret ønske om at få den introduceret senere efter behov.
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Evalueringsdesign
Evalueringens formål
Evalueringen skal skitsere erfaringer og læring hidtil skabt på baggrund af den model for systematisk tidlig opsporing på alkoholområdet, som er pilottestet i Odense Kommune. Evalueringen formål er heraf at tilvejebringe viden, som kan understøtte en drøftelse af, hvordan den testede model
for tidlig opsporing på alkoholområdet i Odense Kommune kan videreudvikles samt, hvorvidt den
kan danne grundlag for udvikling af en generisk systematisk model, der kan implementeres både på
alkoholområdet og på andre områder; det vil sige dels sundhedsfaglige (KRAMS) områder og dels
andre arbejdsområder i kommunen, hvor medarbejdere møder borgere, der potentielt kunne have
gevinst af tidlig opsporing.

Evalueringens mål
At undersøge, hvorvidt det er muligt med den udarbejdede projektmodel for tidlig opsporing, at opkvalificere og tilskynde medarbejderne til at udføre tidlig opsporing i det daglige arbejde samt efter
behov henvise borger eller pårørende til relevant rådgivning eller behandling.
På denne baggrund omfatter målet for evalueringen en vurdering af den organisatoriske parathed og
forpligtigelsesevne samt en vurdering af medarbejdernes tilgang til den tidlige opsporing på alkoholområdet før og efter det opkvalificerende kursus, som er grundelementet i projektmodellen for
tidlig opsporing (jf. afsnit Model for tidlig opsporing på alkoholområdet).
Heraf kan følgende målpunkter opstilles:










Oplever medarbejdere og projektleder at organisation understøtter tilgangen i tidlig opsporing – herunder
o Medarbejderfaggruppernes arbejdsgang og -forudsætninger.
o Chef- og ledelsesopbakning.
Anser medarbejderne tidlig opsporing som relevant og meningsfyldt i forhold til deres arbejde og de borgere, de her møder.
Oplever medarbejderne behov for opkvalificering.
Er medarbejderne allerede i besiddelse af de efterspurgte kompetencer til tidlig opsporing –
herunder, hvorvidt de praktiserer tidlig opsporing i forvejen.
Opnår medarbejderne kompetencer ved opkvalificeringen – herunder medarbejdernes oplevelse af kursets relevans og anvendelse af materiale præsenteret på kruset (handlevejledninger / samtaleredskaber).
Udfører medarbejderne systematisk tidlig opsporing efter kurset.
Henviser medarbejderne borgere / pårørende – herunder hvorvidt medarbejderne har kendskab til henvisningstilbud, og hvorvidt de anses som dækkende.

Metode og datamateriale
Evalueringen bygger på et projektleder- og medarbejderperspektiv. For projektlederperspektivet tager evalueringen udgangspunkt i projektleders refleksioner. Det vil sige, projektleder skitserer egne

13

oplevelser af pilotprojektets forløb og indhold. Denne tilgang udgør rammen for projektleders erfaringsopsamling. For medarbejderperspektivet tager evalueringen udgangspunkt i en metodetriangulering. Det vil sige, at der benyttes en kombination af både kvantitativ og kvalitativ metodik til at
undersøge udvalgte aspekter af modellen for tidlig opsporing i Odense Kommune. Denne tilgang
giver både bredde og struktur i forhold til at få et overblik over området, samt dybde og kompleksitet med henblik på at kunne udpege konkrete udviklingspotentialer.
Datakilder
Den kvantitative del af evalueringen udgør to spørgeskemaundersøgelser gennemført i perioden
september-december 2014.
Den kvalitative del af evalueringen består dels i en erfaringsopsamling omhandlende projektlederens perspektiv, dels af fokusgruppeinterviews, som blev gennemført hhv. før kurset (baseline) og
3-4 uger efter kurset (opfølgning) og ligeledes i perioden september-december 2014.
Spørgeskemaundersøgelser – design
Det første spørgeskema blev udleveret som afslutning på kursusdagen. Hensigten med denne første
spørgeskemaundersøgelse var at afdække den umiddelbare anvendelighed af kursets indhold i den
praksiskontekst, det efterfølgende skulle omsættes i. Spørgeskemaet bestod af i alt 6 spørgsmål med
hver fire svarkategorier. Svarkategorien ’ved ikke’ blev bevidst fravalgt, idet medarbejderne forventedes at kunne svare på spørgsmål omhandlende indholdet i en netop afsluttet kursusdag relateret til
medarbejdernes arbejde i praksis.
Invitation til deltagelse i 2. spørgeskemaundersøgelse blev sendt pr. e-mail til de medarbejdere, som
deltog på kurset. Invitationen blev sendt 3-4 uger efter kursusdeltagelse. Hensigten med denne spørgeskemaundersøgelse var en retrospektiv afdækning af, i hvilket omfang medarbejderne havde fokus på den tidlige opsporing i deres arbejde, hvorvidt medarbejderne fandt kursusmaterialet anvendeligt i praksis samt, hvorvidt medarbejderne henviste borgere og / eller pårørende til samtale- og
behandlingstilbud.
Spørgeskemaets design var inspireret af Sundhedscenteret i Langelands Kommune, hvor systematisk tidlig opsporing af alkoholoverforbrug har været implementeret i en årrække.
Begge spørgeskemaer blev udarbejdet af Sundhedssekretariatet og kvalificeret af kursusafdelingen.
Fokusgruppeinterviews – rekruttering og design
Medarbejdere fra forskellige afsnit af fagforvaltningerne BUF, ÆHF og SAF blev peget på af deres
ledere til at indgå i fokusgruppeinterviewene. Den strategiske udvælgelse af undersøgelsesdeltagere
tog udgangspunkt i maksimal variation inden for undersøgelsens rammer. Baggrunden var et ønske
om at repræsentere en bred del af det kommunale fagpersonale, som møder borgere i forskellige aldersgrupper, hvor overforbrug af alkohol hos borgeren selv eller pårørende kan optræde.
Designet af denne kvalitative del af evalueringen var en interviewundersøgelse bestående af i alt
fire fokusgruppeinterviews; to fokusgruppeinterviews udgjorde baseline og to interviews udgjorde
opfølgning.
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Til interviews blev semistrukturerede interviewguides udarbejdet af Sundhedssekretariatet og kvalificeret af kursusafdelingen (Bilag 2. Interviewguide for fokusgruppeinterview d.9. og 26. september
samt Bilag 3. Interviewguide for opfølgende fokusgruppeinterview d.27. november og 15. december
2014). Udgangspunktet for udformning af interviewguide til baselineinterviews var Sundhedsstyrelsens: ’Guide til implementering af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol’. Omdrejningspunktet for udformning af interviewguide til de opfølgende fokusgruppeinterviews var hovedsageligt de tematiske områder, som blev fremanalyseret på baggrund af de to baselinefokusgruppeinterviews. Endvidere blev der taget udgangspunkt i de udformede spørgeskemaer.
Etik
De medvirkende medarbejdere fremtræder anonyme i undersøgelserne.
Med invitationen til at deltage i spørgeskemaundersøgelserne, blev der informeret om, at medarbejderens besvarelser ville blive behandlet anonymt. Endvidere blev der ligeledes informeret om anonymitet i online-spørgeskemaets introtekst.
Alle informanter blev forud for fokusgruppeinterviewene informeret om, at alle oplysninger ville
blive behandlet med fortrolighed samt at de som deltagere ville være anonyme i formidlingen af undersøgelsens resultater. Desuden informeredes om, at alle lydoptagelser ville blive slettet ved undersøgelsens afslutning.
Interviewundersøgelser vil altid indebære en intervention, som kan påvirke deltagerne og deres
praksis (Kvale og Brinkmann 2009). Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvilken betydning deltagelse i spørgeskemaundersøgelserne og fokusgruppeinterviewene kan have for evalueringsresultaterne af pilotprojektet samt for fremtidig implementering.
Potentielle fejlkilder
SAF Kontanthjælp var del af et nudge-testmiljø for tidlig opsporing af alkohol forud for deltagelse i
fokusgruppeinterviews, spørgeskemaundersøgelser samt det opkvalificerende kursus i tidlig opsporing af alkohol. Denne deltagelse kan have påvirket disse medarbejderes interviewudsagn. Sundhedssekretariatets analysekonsulenter har dog været opmærksomme på denne bias, hvorfor udsagn
fra Kontanthjælp er undersøgt separat og efter relevans præsenteret separat i følgende analyseresultater.

Analyseresultater
Projektlederperspektiv
I det følgende præsentres en opsamling af de væsentligste erfaringer og refleksioner projektleder
har gjort i relation til tidlig opsporing af alkohol. Opsamlingen baseres på de erfaringer, som projektlederen gjorde sig under pilotprojektet, dels i samarbejdet og dialogen med lederne fra de repræsenterede afsnit og dels i kursussituationen med de udvalgte medarbejdere, hvor projektlederen var
en af de to udøvende undervisere.
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Systematikken i tidlig opsporing
Sundhedsstyrelsens anbefaling om systematisk tidlig opsporing lægger op til, at medarbejdere med
udredende og forebyggende opgaver går i dialog om alkohol via kort opsporende samtale med alle
de borgere, de møder. Anbefalingen om en systematisk indsats er som nævnt et væsentligt afsæt for
pilotprojektet. I praksis er den systematiske dimension af tidlig opsporing blevet mødt forskelligt i
organisationen, hvilket fremgår af følgende.


I de udvalgte afsnit i SAF er der på ledelsesniveau udvist velvilje til at have et bredt fokus
på alkohol samt en interesse i at lade medarbejderne opkvalificere i tidlig opsporing af alkohol. Der er udvist forståelse for vigtigheden af en tidlig indsats på alkoholområdet samt for,
at alkoholproblematikker kan vanskeliggøre vejen tilbage til arbejdsmarkedet; men der er
også en opmærksomhed på, at mange andre faktorer kan gøre det samme. På den baggrund
er det ikke fra ledelsesmæssig side blevet prioriteret at give dialogen om alkohol en særstatus i borgermødet ved at gøre den til et fast element. Medarbejderne er oplyst af deres ledere
om, at de ikke skal indgå dialog om alkohol med samtlige borgere, men alene gøre det i de
tilfælde, hvor de skønner, der kan være en alkoholproblematik.



I ÆHF har der været mange forskellige ledere involveret, dels fordi medarbejderne har repræsenteret 5 forskellig afsnit og dels grundet omorganisering med ledelsesskifte til følge.
Blandt gruppen af ledere har der været forskellige holdninger til dét at spørge systematisk
ind til alkohol. Projektlederen har overvejende mødt positive udmeldinger i forhold til en
systematisk tidlig indsats på alkoholområdet. Baseret på udtalelser fra medarbejderne fra
ÆHF har der været divergerende udmeldinger og forventninger i de forskellige afsnit.



I BUF er der givet udtryk for, at der er et ønske om gradvist at arbejde hen imod en systematisk tidlig opsporing i Sundhedsplejen. Der er især udvist interesse for at integrere den systematiske indsats i forældreuddannelsen i løbet af 2015. I første omgang er der ikke ledelsesmæssig forventning om, at medarbejderne skal spørge systematisk ind til alkohol, idet udmeldingen til projektleder har været, at medarbejderne indledningsvist kan tage den korte
opsporende samtale om alkohol med i de borgermøder, hvor den enkelte medarbejder vurderer, at det giver mening.

Det er projektleders oplevelse, at den systematiske dimension af tidlig opsporing i relation til alkohol var med til at udfordre rekruttering af deltagere / afsnit til pilotprojektet. Der blev generelt udvist interesse for pilotprojektet, herunder en forståelse for vigtigheden af en tidlig indsats på alkoholområdet, men der blev ligeledes udvist bekymring i forhold til, hvorvidt medarbejderne havde
tilstrækkelige ressourcer (særligt tid og overskud) til rådighed til denne opgave, der naturligvis ikke
må forringe kvaliteten af opgaveløsning inden for eget kerneområde. Ydermere blev der udvist bekymring for, hvorledes borgerne reagerer på den tidlige opsporing af alkohol, idet de ikke retter
henvendelse til kommunen i dét ærinde.
Projektlederen gik ind i samarbejdet med afsnittene med en fleksibilitet over for de forskellige ledelsesmæssige holdninger og udmeldinger i forhold til den systematiske dimension, hvilket var en
forudsætning for at få adgang til at samarbejde. På de opkvalificerende kurser blev medarbejderne
præsenteret for og undervist i den systematiske tidlige opsporing af alkohol under hensynstagen til
de ledelsesmæssige udmeldinger.
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På baggrund af de afholdte kurser er det projektleders erfaring, at det kan lede til forvirring blandt
medarbejderne, når et kursus i systematisk tidlig opsporing af alkohol kombineres med ledelsesmæssig udmelding / forventning om en ikke-systematisk indsats. I lyset af de modsatrettede signaler heri, er det forståeligt.
For det første kan de modsatrettede signaler afføde tvivl om, hvilken opgave medarbejderen skal
løfte. Ydermere er der eksempler på, at de modsatrettede signaler kan udfordre læringssituationen.
Modellen til tidlig opsporing af alkohol er udviklet med henblik på en systematisk indsats, men såfremt indsatsen ikke forventes at være systematisk er formidlingen, forståelsen og anvendeligheden
af modellen udfordret. Et konkret eksempel herpå er, at spørgeguiden i den udviklede model til tidlig opsporing af alkohol præsenterer en generaliserende indgang til dialogen om alkohol, således at
dialogen om alkohol ikke bliver personophængt. En generaliserende indgang er ikke anvendelig,
hvis der er truffet ledelsesmæssig beslutning om, at indsatsen ikke skal være systematisk, hvilke
følgende illustrerer.
Når der i de repræsenterede afsnit i SAF er en klar udmelding om, at medarbejderne ikke skal gå i
dialog med samtlige borgere om alkohol, er det misvisende, at spørgeguiden ligger op til at indlede
den korte opsporende samtale på følgende måde: ”Her i Arbejdsmarkedscentret spørger vi alle borgere til deres alkoholvaner, da vi er opmærksomme på, at alkohol kan påvirke jobsøgningen. Hvad
tænker du om, at jeg stiller dig et par spørgsmål om alkohol?” . Selvom spørgeguiden er udarbejdet
og præsenteres som et dynamisk og fleksibelt redskab til støtte for italesættelse af alkohol, giver
dette anledning til udfordringer i læringssituationen, ligesom at materialet ikke giver den tilsigtede
støtte for samtalen.
Systematik som en udfordring
Tidlig opsporing på alkoholområdet er udfordret af den manglende synlighed, der er knyttet hertil.
Der er fra en stor del af de involverede ledere og medarbejdere ytret ønske om, at det opkvalificerende kursus skal gøre medarbejderne i stand til at spotte borgere med alkoholoverforbrug og alkoholproblemer for ad den vej at muliggøre, at det er de borgere, der bliver spurgt om alkoholvaner og
således ikke alle borgere. Det peger i retning af, at der er en udbredt forståelse af, at de der har alkoholoverforbrug kan spottes, hvilket dog er vanskeligt, særligt når der er tale om tidlig opsporing
med forebyggende sigte.
Qua problematikken med at spotte alkoholoverforbrug har det ikke være muligt i pilotprojektet at
imødekomme ovennævnte ønske, ligesom det heller ikke harmonerer med en systematisk tidlig opsporing. Systematikken har til sigte at overkomme den manglende synlighed; ved at spørge bredt
etableres der potentiel mulighed for at identificere borgere med overforbrug og alkoholproblematikker på et tidligt tidspunkt.
Hvis der fra ledelsesmæssig side ikke lægges op til en systematisk indsats, men at medarbejderne i
stedet opfordres til, at gå i dialog om alkohol med borgeren, når det skønnes, at der kan være et alkoholproblem, eller det synes meningsfuldt at bringe alkohol ind i samtalen, er der stor risiko for, at
indsatsen bliver personbåret og baseret på skønsmæssige vurderinger. Ansvaret for indsatsen synes i
det tilfælde at være placeret hos den enkelte medarbejder. Dette er uhensigtsmæssig set i lyset af, at
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forskning peger på, at forandring i medarbejdernes arbejde vil kræve organisatorisk og ledelsesmæssig støtte. (Sundhedsstyrelsen 2010)
At gå i dialog om alkohol med borgere på baggrund af en skønsmæssig vurdering af, at borgeren
har en alkoholproblematik, er et element af en tidlig indsats på alkoholområdet, dog en indsats der
snarere har karakter af en bekymringssamtale end af en kort opsporende samtale. Det er forventeligt, at en sådan indsats kan etablere mulighed for at opspore borgere med synlige alkoholproblematikker, for eksempel når en borger møder op påvirket af alkohol eller med synlige abstinenser.
Denne indsats er en vigtig indsats inden for alkoholforebyggelse, men ambitionen med indeværende
pilotprojektet og målet med systematisk tidlig indsats med en kort opsporende samtale er, at etablere mulighed for en endnu tidligere indsats – dette som led i det bredere alkoholforebyggende arbejde henimod at mindske de omkostninger en alkoholproblematik har for den enkelte borger, dennes pårørende og samfundet.
Differentiering i opkvalificeringen
Oprindeligt blev det besluttet at udbyde 5 kurser til opkvalificering af ca. 125 medarbejdere. I en
bestræbelse på at få antallet af kurser til at stemme med opkvalificering af ca. 40 medarbejdere pr.
forvaltning, var der tidligt i processen overvejelser om at udbyde kurserne på tværs af forvaltningerne, således at udvalgte medarbejdere kunne tilmelde sig efter først-til-mølle princippet.
Fra ledelsesmæssige side i BUF blev det i dialog med projektleder fremsat som en betingelse for at
gå ind i samarbejdet omkring tidlig opsporing, at medarbejderne fra Sundhedsplejen blev opkvalificeret som en selvstændig faggruppe, således at kurset bedst muligt kunne knytte an til deres konkrete praksis. De to repræsenterede ledere i SAF ytrede også ønske om, at deres medarbejdere blev
uddannet på én dag, så kursusdagen ligeledes kunne tjene som en fælles aktivitet for hvert af de respektive afsnit. På baggrund heraf blev det besluttet at afholde 6 opkvalificerende kurser. Der blev
udbudt to kurser pr. forvaltning og en afsnitsvis inddeling blev prioriteret.
Ovennævnte inddeling betød, at der på de enkelte kurser blev fremsat forskellige ønsker, behov og
forventninger til kurset. Dette peger i retning af, at variationen i blandt andet funktion, kerneområde
og uddannelsesbaggrund giver anledning til, at medarbejderne i de forskellige afsnit efterspørger
forskellige ting på kurset. Illustrativt kan det nævnes, at der blandt medarbejderne fra ÆHF var et
udtalt ønske om, at kurset i højere grad gav anledning til at arbejde mere intensivt med at tilegne sig
alkoholfaglig viden, mens medarbejderne i BUF var særligt interesseret i at komme langt dybere ind
i arbejdet med selve den korte opsporende samtale.
Størstedelen af de repræsenterede medarbejdere fra BUF og ÆHF havde et solidt forudgående
kendskab til MI, idet de tidligere havde været på MI-kursus, hvilket ikke var tilfældet blandt medarbejderne i SAF. Variationen i forudsætninger og kendskab til MI har selvsagt skabte forskellige indfaldsvinkler til at arbejde med denne metode som afsæt for den korte opsporende samtale. Dette giver et fint billede på, at der kan være behov for differentiering og at en afsnitsvis opkvalificering
kan være med til at etablere mulighed herfor.
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Den afsnitsvise inddeling har givet anledning til, at arbejdet med tidlig opsporing af alkohol på kurserne kunne tage afsæt i medarbejderne kerneområde. Baseret på positive udmeldinger fra medarbejderne på kursusdagene synes dette at være hensigtsmæssigt. Således kan afsættet til at tale om
alkohol være dét, som borgermødet i udgangspunktet er centreret om. Det er projektleders oplevelse, at jo mere ensartede jobfunktioner de repræsenterede medarbejdere på et kursus har, jo mere
konkrete og praksisnære drøftelser kan det lede til.
Kombinationen af, at der på kurserne fremkom forskellige ønsker og behov og at der blev gjort positive erfaringer med at møde medarbejderne med afsæt i deres særlige kerneområde peger på, at det
er hensigtsmæssigt at opkvalificeringen foregår afsnitsvis. Dette med henblik på at give mulighed
for differentiering i undervisningen.
Det er projektlederens oplevelse, at et 1-dags kursus i tidlig opsporing af alkohol alene giver anledning til et forholdsvist overfladisk arbejde med tidlig opsporing af alkohol. Det forekommer vanskeligt at finde tid til at komme ordentligt i dybden med MI og den korte opsporende samtale, hvilket
kan give anledning til at overveje, hvorvidt prioriteringen på kurserne skulle være anderledes, da
dette er den anvendte metode i den tidlige opsporing. Som det er fremkommet, er der stor forskel
på, hvad medarbejderne fremstiller af forventninger, ønske og behov og baseret på de afholdte kurser på tværs af forvaltningerne, er det projektleders oplevelse, at det ikke er hensigtsmæssigt at udvikle et standardkursus, der udbydes på tværs, men at der i højere grad er behov for at differentiere
og tilpasse – en øvelse der med fordel både kan være i fokus i forhold til kurserne og den efterfølgende implementering i afsnittene.
Differentiering ud fra divergerende betingelser
Kurserne giver anledning til at erfare, at der er stor forskel på, hvorledes medarbejdere møder – og
tager imod – opgaven med tidlig opsporing i deres konkrete arbejdsfunktion. Årsagen hertil er sandsynligvis kompleks, men der tegner sig et billede af, at det blandt andet er influeret af, at medarbejdere ikke umiddelbart har lige arbejdsmæssige betingelser for at løfte denne opgave. Der er til eksempel stor forskel på, hvorvidt medarbejderen møder borgeren i en udførefunktion eller myndighedsfunktion, om emnet for borgermødet er sundhed eller jobplan og om borgeren bliver mødt til en
individuel samtale i et samtalelokale eller et fælleskontor.
Sundhedsstyrelsens Guide til implementering (2013) rummer en differentiering i forhold til hvilken
opgave forskellige medarbejdere anbefales at varetage i indsatsen omkring opsporing inden for alkoholområdet. Medarbejdere med udredende og forebyggende funktioner anbefales som nævnt at
udføre kort opsporende samtale og dermed gå i dialog om alkohol med alle borgere, de er i kontakt
med. Alle øvrige medarbejdere anbefales at tage del i opsporingen ved at gå i dialog om alkohol,
når det formodes – eller der er bekymring for – at en borger har alkoholproblemer.
Udfordringerne vedrørende den systematiske dimension af pilotprojektet kombineret med variationen i, hvordan opgaven er blevet mødt af medarbejdere med forskellige betingelser, giver anledning
til at overveje, hvorvidt der er behov for en yderligere differentiering i forhold til opgavefordelingen
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i indsatsen vedrørende opsporing ved medarbejderne. En differentiering der tager højde for, at gruppen af medarbejdere med udredende og forebyggende opgaver trods fællestræk er en heterogen
gruppe med divergerende betingelser.
Vigtigheden af fokus på forberedelse og implementering
Der var fra start i pilotprojektet en opmærksomhed på, at det opkvalificerende kursus og understøttende materiale (fx handlevejledning) ikke selvstændigt kan sikre systematisk tidlig opsporing ved
medarbejderne. Det opkvalificerende kursus er modellens grundelement og følgelig blev dette element højt prioriteret, hvilket betyder, at der i praksis blev anvendt en stor andel af de tidsmæssige
ressourcer i pilotprojektet på koordinering, udvikling, planlægning og afholdelse af kurserne. I en
bestræbelse på at understøtte den tidlige opsporing rummer modellen elementer, der har til hensigt
at huske medarbejderne på indsatsen, dette i form af plakater og blokke (priming). Ydermere blev
samtlige afsnit under pilotprojektet tilbudt, at projektleder forud for kurset kom ud og informerede
om Tidlig opsporing og kort rådgivende samtale samt det opkvalificerende kurset (jf. Bilag 4.
Oversigt over aktiviteter udbudt som led i pilotprojektet). Projektleder anmodede om, at dette blev
kombineret med en ledelsesmæssig udmelding og forventningsafstemning, dette med henblik på at
forberede og motivere medarbejderne. Samtlige ledere blev orienteret om, at projektleder desuden
gerne understøtter den efterfølgende implementering (jf. Bilag 4. Oversigt over aktiviteter udbudt
som led i pilotprojektet). Afhængig af de enkelte drøftelser blev givet bud på konkrete aktiviteter, fx
tilbud om deltagelse i personalemøder med henblik på opfølgning og sparring samt planlægning og
facilitering af kick off møder i de enkelte afsnit.
I SAF og ÆHF blev afviklet forudgående informationsmøder. I ÆHF inviterede de involverede ledere alle de medarbejdere, der skulle deltage i det opkvalificerende kursus, til et fælles informationsmøde. I SAF blev informationsmødet integreret i personalemøder i de enkelte afsnit. Det lykkedes ikke at få arrangeret et informationsmøde for medarbejderne i BUF, hvorfor projektleder i mangel af bedre udformede et kort skriv til medarbejderne, som deres ledere udsendte pr. mail forud for
kurset (jf. Bilag 5. Projektleders skriftlige orientering til medarbejdere i BUF). Ingen af afsnittene i
forvaltningerne gjorde brug af tilbuddet om at få støtte til den efterfølgende implementering ved at
rekvirere projektlederen.
Blandt medarbejderne i BUF var der mange, der ytrede, at de forudgående informationer havde været mangelfulde. På tværs af forvaltningerne var der medarbejdere, der under kurserne, gav udtryk
for, at de fandt den forudgående forventningsafstemning mangelfuld, idet de var usikre på, hvad deres opgave i forhold til tidlig opsporing af alkohol helt konkret indebar. Under kurserne efterlyste
medarbejderne på tværs af forvaltningerne generelt en tydelig og konkret udmelding i forhold til,
hvilken opgave de fremadrettet skulle varetage i forhold til tidlig opsporing.
Som led i at opkvalificere medarbejderne til at varetage tidlig opsporing af alkohol blev der på kursus vægtet en tydelig rolleafklaring. Erfaringen fra kurset er, at rolleafklaringen er udfordret af utilstrækkelige forventningsafstemninger og uklare udmeldinger i forhold til, hvad der fra ledelsesside
forventes at den enkelte medarbejder gør; hvad er den konkrete opgave, hvornår sættes opsporingen
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i gang, skal det dokumenteres, vil der blive udarbejdet en understøttende standard etc. Det er projektleders antagelse, at uklarheden blandt andet må forstås i lyset af de modsatrettede signaler i forhold til den systematiske dimension af tidlig opsporing.
Da tidlig opsporing på alkoholområdet ikke er medarbejdernes kerneopgave, er det naturligt, at deres primære fokus ikke er rettet herimod. Trods modellens forsøg på at tænke lethed ind i opgaven
og understøtte den tidlige opsporing med opkvalificering og diverse understøttende materialer er der
tydeligvis mange udfordringer og barrierer i forhold til det at spørge ind til alkohol, som modellen
alene ikke overkommer. Under kurserne viser det sig tydeligt, at alkohol fortsat er et tabubelagt
emne, hvilket ikke står til at ændre fra dag til dag. Der kan være behov for at foretage ændringer i
modellen på baggrund af tilbagemeldinger fra kursister og under hensyntagen til de erhvervede erfaringer. Ud fra et projektlederperspektiv er der i lyset af ovennævnte erfaringer ligeledes behov for
et styrket fokus på de øvrige aktiviteter, der understøtter at tidlig opsporing bliver en integreret del
af medarbejdernes arbejde.
Dette kan give anledning til at anbefale justeringer af modellen og dens elementer, idet den ikke i
sin nuværende form har den ønskede effekt. En justering af modellen alene vil dog ud fra et projektlederperspektiv ikke være tilstrækkelig, idet blandt andet ovennævnte erfaringer peger på, at der
som led i arbejdet med tidlig opsporing er behov for et styrket fokus på de øvrige aktiviteter, der understøtter at tidlig opsporing bliver en integreret del af medarbejdernes arbejde.
Brinkerhoffs forskning omkring transfer af læringsaktiviteter understøtter dette, idet Brinkerhoff
argumenterer for, at det frem for et primært fokus på kursusaktivitet og uddannelse er nødvendigt at
tænke i forløb med fokus på før, under og efter, idet effektiv transfer af læringsaktiviteter i høj grad
er relateret til de aktiviteter, der går forud for samt følger efter kursusaktivitet (Apking & Brinkerfoff 2001). For at opnå bedre effekt af indsatsen med at understøtte systematisk tidlig opsporing ved
medarbejderne er der følgelig behov for fremadrettet at arbejde hen imod et styrket fokus på disse
aktiviteter, da det vil højne muligheden for, at medarbejderne efterfølgende omsætter læringen til
praksis.
Ledelsen spiller en central rolle i forbindelse med disse før og efter aktiviteter. Under pilotprojektet
har der tegnet sig et billede af, at der er mange fokusområder og forandringer, der konkurrerer om
opmærksomheden i en kommunal organisation, hvilket udfordrer en ledelsesmæssig prioritering af
og et vedvarende fokus på tidlig opsporing af alkohol. Dette giver anledning til at overveje, hvorledes organisationen kan støtte disse aktiviteter. Idet der har været udvist stor tvivl om, hvorledes indsatsen omkring systematisk tidlig opsporing skal prioriteres i organisationen, er det projektleders
formodning, at en enighed og tydelighed i organisationen kan være værdifuld i forhold til at skabe
prioritering og forpligtigelse. For at understøtte før og efter aktiviteter i de enkelte afsnit kan der
være behov for at tilføje ressourcer, der muliggør, at tidlig opsporing bliver prioriteret og understøttet, fx ved at have en implementeringskonsulent tilknyttet, eventuelt i kombination med interne tovholdere. Mere lavpraktisk kan der være tale om udvikling af understøttende standarder.
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En sammenhængende tidlig indsats
Om end indeværende evaluering er centret om tidlig opsporing af alkohol, er det ud fra et projektlederperspektiv væsentligt at henlede opmærksomheden på betydningen af en sammenhængende tidlig indsats.
I Sundhedsstyrelsen implementeringsguide (2013) beskrives sammenhængende tidlig indsats som
en kæde (jf. figur 3). En stærk kæde forudsætter, at der både er led af høj kvalitet og en stærk forbindelse imellem leddene. Derfor er det ifølge Sundhedsstyrelsen nødvendigt, at der i kommunernes
udvikling af en effektiv tidlig indsats både er fokus rettet mod udvikling af delindsatser af høj kvalitet og på at styrke sammenhængen mellem indsatserne.
Figur 3. Sammenhængende tidlig indsats

Selvom indsatsen med kort rådgivende samtale ikke er i fokus i indeværende evaluering, er det med
ovenstående in mente relevant at pointere, at det har været tydeligt både i kortlægningen af medarbejdernes barrierer i forhold til at spørge ind til alkohol samt i mødet med medarbejderne på afholdte kurser, at det er helt centralt, at der er et konkret tilbud at henvise til samt at medarbejderne
opnår kendskab til de relevante tilbud som led i opkvalificeringen.
Sammenfatning af projektlederperspektiv
Projektlederperspektivet peger på, at den systematisk dimension af tidlig opsporing af alkohol skaber udfordringer i forhold til at få ledelsesmæssig opbakning. Pilotprojektet blev mødt med ledelsesmæssig interesse og en forståelse af vigtigheden af en tidlig alkoholindsats, men i praksis var fleste udmeldinger fra ledelsen af en karakter, som ikke viser velvilje i forhold til en systematisk tilgang. De modsatsrettede signaler, der opstår i spændingsfeltet mellem henholdsvis en systematisk
og en ikke-systematik tilgang bidrager til tvivl blandt medarbejderne omkring, hvilken opgave de
fremadrettet skal løfte, ligesom det udfordrer læringssituationen. Modellens er udviklet med henblik
på en systematisk tidlig opsporing, men hvis indsatsen ikke forventes at være systematisk, synes
formidlingen, forståelsen og anvendeligheden af modellens elementer udfordret.
Fra flere af de involverede ledere og medarbejdere fremsættes ønske om, at opkvalificeringen skal
gøre medarbejderne i stand til at spotte borgere med alkoholoverforbrug for således at målrette italesættelse af alkohol til disse borgere fremfor at spørge alle. Dette er ikke muligt at imødekomme
qua de manglende synlige indikatorer på alkoholoverforbrug. Systematikken i den tidlige opsporing
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har netop til sigte at overkomme denne udfordring. Hvis der fra ledelsesmæssig side ikke lægges op
til en systematisk indsats, men at medarbejderne i stedet opfordres til alene at indgå dialog om alkohol med borgeren, når medarbejderne fornemmer, at der kan være et alkoholproblem, bliver indsatsen personbåret og risikoen øges for at overse borgere med alkoholoverforbrug uden indikatorer
herpå.
Baseret på den afsnitsvise inddeling under afvikling af kurserne peger erfaringsopsamlingen på, at
medarbejdere med forskellig funktion, kerneområde og uddannelsesbaggrund har forskellige ønsker, behov og forventninger til indholdet i opkvalificeringen. Den afsnitsvise inddeling muliggør
en vis differentiering og giver anledning til at arbejde med italesættelse af alkohol med afsæt i kerneområdet og dét, som borgermødet i udgangspunktet er centreret om. Dette afsæt mødes positivt af
medarbejderne og giver anledning til praksisnære drøftelser. Projektlederen vurderer derfor, at den
afsnitsvise inddeling er hensigtsmæssig og peger på, at der frem for at udvikle et standardkursus,
der udbydes på tværs, er behov for at fokusere på at styrke differentieringen – optimalt set både i
forhold til kurserne og den efterfølgende implementering.
Det er projektleders oplevelse, at der er variation i, hvorledes frontmedarbejdere forholder sig til opgaven med tidlig opsporing, og at det må forstås ud fra deres forskellige betingelser for at løfte opgaven qua forskellige jobfunktioner. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at frontmedarbejdere med udredende og forebyggende funktioner går i dialog med alle borgere om alkohol, mens øvrige frontmedarbejdere alene bør italesætte alkohol ved bekymring. Der bør ifølge projektlederen foretages en
differentiering, der tager højde for, at gruppen af frontmedarbejdere med udredende og forebyggende opgaver er en heterogen gruppe med divergerende betingelser.
I projektperioden gjorde de involverede afsnit kun i mindre udstrækning brug af de tilbud, som blev
givet med henblik på at understøtte tidlig opsporing i afsnittene. SAF og ÆHF gjorde brug af tilbuddet om, at projektleder afholdte et forudgående informationsmøde, mens ingen forvaltninger
gjorde brug af tilbuddet om at få støtte til den efterfølgende implementering. Baseret på udmeldinger under kurset oplevede mange medarbejdere i BUF, at den forudgående information var mangelfuld og medarbejdere på tværs af forvaltninger oplevede, at forventningsafstemningen var uklar. Da
de aktiviteter, der går forud for og følger efter en opkvalificering, er vigtige i forhold til transfer af
læring, er det ifølge projektlederen vigtigt, at det fremadrettet prioriteres at styrke fokus på disse aktiviteter, der i høj grad kræver velvilje fra og involvering af både ledere og organisationen som helhed. Det må i denne forbindelse understreges, at der har været udvist stor tvivl om, hvorledes indsatsen omkring systematisk tidlig opsporing skal prioriteres i organisationen. Det er projektleders
formodning, at en enighed og tydelighed i organisationen er værdifuld i forhold til at skabe prioritering og forpligtigelse. For at understøtte før og efter aktiviteter i de enkelte afsnit kan der ifølge projektleder således være behov for at tilføje ressourcer, der muliggør, at tidlig opsporing bliver prioriteret og understøttet. Fx kan en implementeringskonsulent tilknyttet – eventuelt i kombination med
interne tovholdere. Mere lavpraktisk kan der være tale om udvikling af understøttende standarder.
Endeligt viser projektleders erfaringer, at det er centralt for medarbejderne, at der er relevante tilbud
at henvise til samt at medarbejderne under opkvalificeringen opnår kendskab til disse tilbud og
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hvorledes der henvise dertil. Dette understreger vigtigheden af at prioritere og fokusere på en sammenhængende tidlig indsats.

Spørgeskemaundersøgelser
I det følgende præsenteres resultater af de to spørgeskemaundersøgelser. Da resultaterne viser, at
forvaltningernes tilgang er forskellig, betragtes forskellen mellem forvaltningerne og efter relevans
også forskellen mellem de enkelte faggrupper i en forvaltning – i det omfang data gør det muligt.
Spørgeskema – kursus i tidlig opsporing af alkohol
I direkte forlængelse af kurset fik alle deltagende medarbejdere udleveret et spørgeskema vedrørende tidlig opsporing af borgere med overforbrug af alkohol. Spørgeskemaet bestod af 6 udsagn
som medarbejderne erklærede sig mere eller mindre enige i. Spørgeskemaet blev besvaret af 114 ud
af de 117 medarbejdere, som deltog på kurset, hvilket svarer til 97,4 %.
I nedenstående præsenteres besvarelserne for de enkelte forvaltninger, dog er besvarelserne fra SAF
differentieret i to afsnit: Forsikrede ledige og Kontanthjælp. Besvarelserne dækker over 42 medarbejdere fra BUF, 17 medarbejdere fra SAF Forsikrede ledige, 18 medarbejdere fra SAF Kontanthjælp og 37 medarbejdere fra ÆHF. For at lette overblikket i diagrammerne præsenteres resultaterne i følgende rækkefølge: SAF Kontanthjælp, BUF, ÆHF og SAF Forsikrede ledige.
Af diagram 1 fremgår det, at hovedparten af medarbejderne er delvis enige eller enige i at have en
forståelse for, hvad der skal til for at italesætte alkohol i mødet med borgeren. Blandt medarbejderne fra SAF Kontanthjælp svarer hele 94 %, at de er enige, mens det for BUF, ÆHF og SAF Forsikrede ledige er henholdsvis 74 %, 62 % og 35 %, der er enige i at have en forståelse for, hvad der
skal til for at italesætte alkohol i mødet med borgeren. De to afsnit fra SAF skiller sig generelt ud
fra BUF og ÆHF, idet alle fra Kontanthjælp svarer enten delvist enig eller enig, hvor en forholdsvis
stor andel af de Forsikrede ledige enten svarer delvist uenig (12 %) eller slet ikke enig (12 %).
Diagram 1: Forståelse af italesættelse af alkohol

En medarbejder fra SAF Forsikrede ledige har ikke besvaret spørgsmålet
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Jævnfør diagram 2 svarer hovedparten af medarbejderne, uanset forvaltningstilknytning, at de er
delvis enige eller enige i at have en forståelse af deres rolle i en tidlig indsats på alkoholområdet.
Blandt medarbejderne fra SAF Kontanthjælp svarer 94 %, at de er enige, mens det fra BUF, ÆHF
og SAF Forsikrede ledige er henholdsvis 83 %, 62 % og 44 %, der er enige. Modsat er der en større
andel fra SAF Forsikrede ledig, der er delvis enig. Ca. hver ottende fra SAF Forsikrede ledige angiver, at de er delvist uenige i, at de har en forståelse for deres rolle i den tidlige opsporing af alkohol.
Diagram 2: Forståelse af egen rolle i tidlig opsporing af alkohol

Diagram 3 viser, at SAF Kontanthjælp i højere grad end de øvrige afsnit er enig i at have fået redskaber, de kan bruge til at gå i dialog med borgeren om alkohol. Således svarer 83 % fra SAF Kontanthjælp, at de er enige, mens det fra BUF er 52 %, fra ÆHF 51 % og fra SAF Forsikrede ledige 35
%, der er enige. Blandt medarbejdere fra ÆHF og SAF Forsikrede ledige svarer 11 % og 18 %, at
de er delvis uenige i at have fået redskaber, de kan bruge til at gå i dialog med borgeren om alkohol.
Diagram 3:Anvendelighed af redskaber
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I diagram 4 ses, at der er stor forskel på besvarelserne forvaltninger og afsnit imellem. Således svarer 72 % fra SAF Kontanthjælp, at de er enige i, at kursets indhold er relevant i forhold til de borgere, de møder i deres jobfunktion, mens det kun er 64 % fra BUF, 43 % fra ÆHF og 23 % fra SAF
Forsikrede ledige, der er enige. Med undtagelse af SAF Kontanthjælp er der en forholdsvis stor andel, der svarer, at de er delvist uenige, og fra ÆHF og SAF Forsikrede ledige er der henholdsvis 3
% og 12 %, der slet ikke er enige i, at kursets indhold er relevant i forhold til de borgere, de møder i
deres jobfunktion.
Diagram 4: Relevans af kurset

Ifølge diagram 5 er størstedelen af medarbejderne delvist enige eller enige i, at den tidlige opsporing kan bidrage til, at de, kolleger imellem, i højere grad arbejder i samme retning. SAF Forsikrede
ledige skiller sig dog ud ved, at kun 25 % er enige og hele 31 % er delvis uenige.
Diagram 5: Ensrettet arbejdsgang

En medarbejder fra ÆHF og en fra SAF Forsikrede ledige har ikke besvaret spørgsmålet
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Af diagram 6 ses, at størstedelen af medarbejderne er delvist enige i eller enige i, at de har lært noget nyt. Fra SAF Kontanthjælp svarer 78 %, at de er enige i at have lært noget nyt, mens det for
SAF Forsikrede ledige kun er 29 %, der er enige. Fra BUF og ÆHF er henholdsvis 41 % og 57 %
enige i at have lært noget nyt.
Diagram 6: Ny læring

Sammenfatning af kursusspørgeskema
Evalueringen af kurset viser, at medarbejderne generelt har en forståelse af deres rolle i den tidlige
opsporing samt hvordan alkohol italesættes over for de borgere, medarbejderne møder i deres arbejde. Nogle medarbejdere, hovedsageligt SAF Forsikrede ledige, angiver, at de hverken har forståelse for dét at italesætte alkohol eller kan se relevansen af kursets indhold i forhold til deres jobfunktion.
Generelt ses, at medarbejdere fra SAF Kontanthjælp i højere grad end medarbejdere fra de andre
afsnit er positive i forhold til kursets faglige indhold. Dét at SAF Kontanthjælp har været involveret
i det forudgående nudgeprojekt, kan have præget medarbejdernes tilgang til det opkvalificerende
kursus og heraf deres besvarelser.
Medarbejderne fra BUF er de næstmest positive, de angiver dog i lavere grad end SAF Kontanthjælp og ÆHF at have lært noget nyt på kurset.
Overordnet set er medarbejderne fra ÆHF de næstmindst positive, mens SAF Forsikrede ledige er
de mindst positive i forhold til kursets faglige relevans.
Spørgeskema – tidlig opsporing af alkohol i praksis
Ca. en måned efter kurset blev der via e-mail udsendt et opfølgende spørgeskema. Spørgeskemaet
blev besvaret af 99 ud af 117 medarbejdere, hvilket svarer til 84,6 %. Som ovenfor inddeles besvarelserne i henholdsvis, BUF, SAF Forsikrede ledige, SAF Kontanthjælp og ÆHF.
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Besvarelserne dækker over 31 medarbejdere fra BUF, 17 medarbejdere fra SAF Forsikrede ledige,
16 medarbejdere fra SAF Kontanthjælp og 35 medarbejdere fra ÆHF.
Medarbejderne er generelt positive over for projektet Tidlig opsporing og kort rådgivende samtale.
Af tabel 1 fremgår det således, at hovedparten af medarbejderne oplever, at det giver mening for
dem at tale overforbrug af alkohol med en borger. Nogle få medarbejdere fra SAF Forsikrede ledige
og fra SAF Kontanthjælp samt 7 medarbejdere fra ÆHF oplever, at det ikke giver mening at tale
alkoholoverforbrug med borgerne.
Tabel 1: Mening i italesættelse af alkoholoverforbrug

Det giver mening for mig at tale om overforbrug
af alkohol med en borger
Forvaltning
Ja
Nej
BUF
31
0
SAF Forsikrede ledige
14
3
SAF Kontanthjælp
14
2
ÆHF
28
7
I alt
87
12
Ovenstående understøttes af tabel 2. Således oplever hovedparten af medarbejderne ligeledes, at det
kan være relevant at lave tidlig opsporing af alkoholoverforbrug for den målgruppe af borgere, de
møder i deres arbejde. Nogle af de medarbejdere der angiver, at det er relevant at tale alkoholforbrug med den målgruppe de møder, oplever ikke, at det giver mening for dem i den kontekst de møder borgeren.
Tabel 2: Relevans af italesættelse af alkoholoverforbrug

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug kan være relevant
for den målgruppe af borgere, jeg møder i mit arbejde
Forvaltning
Ja
Nej
BUF
31
0
SAF Forsikrede ledige
14
3
SAF Kontanthjælp
15
1
ÆHF
30
5
I alt
90
9

Tabel 3 viser, hvorvidt medarbejderne har været i kontakt med borgere efter kurset. Heraf fremgår
det, at 39 medarbejdere ikke har været i kontakt med borgere efter kurset, mens 60 medarbejdere
har været i kontakt med 1 eller flere borgere. Det er i høj grad medarbejderne fra SAF, der ikke har
haft borgerkontakt efter kurset.
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Tabel 3: Borgerkontakt efter kurset

Efter kurset i tidlig opsporing har jeg været i kontakt med
1 eller flere
Forvaltning
0 borgere
borgere
BUF
10 (32 %)
21
SAF Forsikrede ledige
11 (65 %)
6
SAF Kontanthjælp
6 (38%)
10
ÆHF
12 (34%)
23
I alt
39 (39 %)
60
Af tabel 4 fremgår det, hvor stor en andel af borgerne de 60 medarbejdere har talt alkoholforbrug
med. Heraf fremgår det, at ca. halvdelen (27 medarbejdere) ikke har talt om alkoholforbrug med nogen borgere, mens 16 medarbejdere har talt om alkoholforbrug med 10 %, 6 medarbejdere med 25
% og 3 medarbejdere med 50 % af de borgere de har været i kontakt med efter kurset. I alt 8 medarbejdere – henholdsvis 3 fra SAF Kontanthjælp og 5 fra ÆHF – har konsekvent talt om alkoholforbrug med alle borgere.
Tabel 4: Andel borgere alkohol er italesat overfor

Jeg har prøvet at tale om alkoholforbrug med følgende andel af borgere,
jeg har været i kontakt med efter kurset
Ca. hver tiCa. én ud af Ca. hver anAlle
Forvaltning
Ingen (0 %)
ende (10 %)
fire (25 %)
den (50 %)
(100 %)
BUF
12
6
2
1
0
SAF Forsikrede
0
4
2
0
0
ledige
SAF Kontanthjælp
3
4
0
0
3
ÆHF
8
4
4
2
5
I alt
27
16
6
3
8
Jævnfør tabel 5 er der forskellige årsager til ikke at have talt om alkoholforbrug med borgerne. Bemærk hver medarbejder havde mulighed for at angive flere årsager. En stor del af medarbejderne
angiver, at det ikke gav menig i forhold til det, borgeren henvendte sig med, det de som frontpersonale henvendte sig med eller i forhold til den givne borger. Ligeledes er en betydelig årsag til ikke
at tale alkoholoverforbrug, hvis der ikke er signaler på alkoholoverforbrug eller hvis der ikke opstår
en situation, hvor man kan spørge borgeren.
Under svarkategorien ’Andet’ var det muligt at supplere med tekst. Heraf fremgår det, at manglende
procedure for at tale alkoholoverforbrug kan være en barriere, desuden nævnes at borgerne kan
have andre problemer, der skal handles på, før det giver menig at tale alkoholoverforbrug.
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Tabel 5: Begrundelse for ikke at italesætte alkohol

Én eller flere borgere talte jeg ikke alkoholforbrug med fordi
SAF
SAF JobSvarkategorier
BUF
Forsikrede
ÆHF
kontakten
ledige
Der opstod ikke en situation, hvor
jeg kunne spørge til borgerens al6
0
4
6
koholvaner
Jeg vurderede, at borgeren ikke
var åben for en dialog om alko2
1
0
2
holforbrug
Jeg følte mig ikke klædt på til at
1
0
1
0
spørge til borgerens alkoholvaner
Det gav ikke mening i forhold til
11
1
3
12
det, borgeren henvendte sig med
Det gav ikke mening i forhold til
det, jeg (kommunen) henvendte
11
2
3
9
mig med
Det gav ikke mening overfor
11
3
3
8
netop denne borgere
Jeg kendte borgeren og vidste, at
7
1
1
6
alkohol ikke var et problem
Der var ikke signaler på alkohol13
4
2
6
overforbrug
Der var ikke tid til at tale om al2
0
1
2
kohol
Andet
4
1
0
2

I alt

16

5
2
27
25
25
15
25
5
7

To medarbejdere har efter kurset mødt borgere, hvor de på trods af en formodning om overforbrug
af alkohol ikke har fået italesat alkohol, idet medarbejderne i situationen har vurderet, at borgeren
ikke var åben for en dialog om alkoholforbrug.
Blandt de 33 medarbejdere, der har talt alkoholforbrug med borgere, angiver alle at have kendskab
til muligheden for at henvise til Samtale om Alkohol eller Alkoholbehandlingen. Heraf angiver 11
medarbejdere, at de har oplyst om / henvist til Samtale om Alkohol eller Alkoholbehandlingen, 21
medarbejdere har ikke fundet det relevant at oplyse om / henvise til tilbuddet og én medarbejder oplever, at der ikke var et relevant tilbud at henvise borgeren til.
Ud af de 60 medarbejder, der har haft kontakt med borgere, har 10 talt med pårørende til en borger
med alkoholoverforbrug. Heraf har to medarbejdere oplyst om / henvist pårørende til Samtale om
Alkohol eller Alkoholbehandlingen.
Det opfølgende spørgeskema omfatter en række udsagn som medarbejderne erklærede sig mere eller mindre enige i. I det følgende præsenteres resultater heraf.
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Af diagram 7 fremgår det, at medarbejdere fra SAF Forsikrede ledige og SAF Kontanthjælp i høj
grad er enige eller meget enige i, at det efter kurset er blevet lettere at spørge til en borgers alkoholforbrug. Blandt medarbejderne fra BUF og ÆHF angiver over halvdelen af medarbejderne, at de er
uenige eller meget uenige i, at det er blevet lettere at spørge til en borgers alkoholforbrug.
Diagram 7: Italesættelse af alkohol lettere efter kurset

Jævnfør diagram 8 ses, at hele 66 % af medarbejderne fra BUF er uenige i, at de oftere end før taler
alkoholoverforbrug med borgerne. Omvendt ses, at hele 67 % af medarbejderne fra SAF Forsikrede
ledige er enige i, at de oftere end før taler alkoholforbrug. Medarbejderne fra SAF Kontanthjælp er
delt således, at halvdelen er uenige eller meget uenig og den anden halvdel er enige eller meget
enige i, at de oftere end før taler alkoholforbrug med borgerne. Blandt medarbejderne i ÆHF er to
ud af tre uenige eller meget uenige i, at de oftere end før taler alkoholforbrug med borgerne.
Diagram 8: Oftere italesættelse af alkohol efter kurset
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Af diagram 9 fremgår det, at medarbejderne fra BUF og SAF Kontanthjælp i høj grad oplever at
have tid til at spørge til alkoholvaner i mødet med borgeren. Hovedparten af medarbejdere fra SAF
Kontanthjælp angiver således, at de har tid til at spørge, dog angiver hele 33 %, at de er uenige i at
have tid til at spørge til alkoholvaner. Blandt medarbejderne fra ÆHF er 61 % enige i at have tid til
at spørge til alkohol. Hele 13 % angiver at være meget uenige i at have tid til at spørge til alkohol.
Diagram 9: Tid til italesættelse af alkohol

Diagram 10 viser, at hovedparten af medarbejderne fra BUF er enige eller meget enige i, at de kollegerne imellem har fokus på tidlig opsporing af alkohol. Blandt medarbejderne fra SAF Forsikrede
ledige angiver en forholdsvis stor andel (29 %), at de er uenige i, mens SAF Kontanthjælp i høj grad
erklærer sig enige. Til forskel herfra angiver medarbejderne fra ÆHF i højere grad at være uenig
eller meget uenig i, at de kolleger imellem har fokus på tidlig opsporing af alkohol.
Diagram 10: Kollegialt fokus på tidlig opsporing af alkohol
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Ifølge diagram 11 angiver 65 % af medarbejderne fra BUF og 69 % af medarbejderne fra SAF Kontanthjælp, at de er enige i at ledelsen har fokus på tidlig opsporing af alkohol, derudover angiver 13
%, at de er meget enige. Blandt medarbejderne fra SAF Forsikrede ledige og ÆHF angiver en forholdsvis stor andel henholdsvis 41 % og 40 %, at de er uenige i, at ledelsen har fokus på tidlig opsporing af alkohol.
Diagram 11: Ledelsesfokus på tidlig opsporing af alkohol

Af tabel 6 fremgår det, at godt halvdelen af medarbejderne efter kurset har talt internt i deres afsnit
om, hvordan de håndterer tidlig opsporing af alkoholoverforbrug. Endvidere har enkelte planlagt at
tale om emnet.
Tabel 6: Håndtering af tidlig opsporing af alkohol i forvaltninger/afsnit

I mit afsnit har vi talt om, hvordan vi håndterer
tidlig opsporing af alkohol
Nej, men det
Forvaltning
Ja
Nej
er planlagt
BUF
13
11
7
SAF Forsikrede le0
12
5
dige
SAF Kontanthjælp
10
5
1
ÆHF
10
25
0
I alt
45
46
8
Under kurset blev udleveret redskaber til at understøtte dialog om alkohol, ligesom der blev arbejdet med Den korte opsporende samtale. Af tabel 7 fremgår det hvor mange af de medarbejdere, der
har talt alkoholforbrug med borgere efter kurset, der har anvendt samtaleredskaberne, som referer til
Den korte opsporende samtale, spørgeguide, postkort med AUDIT-C og visitkortfolder. Heraf ses
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at ca. halvdelen af medarbejderne anvendte samtaleredskaberne. Alle medarbejderne, der anvendte
samtaleredskaberne, angiver endvidere, at de finder redskaberne anvendelige.
Tabel 7: Anvendelse af samtaleredskaber

Jeg har siden kurset i tidlig opsporing af alkohol anvendt ”samtaleredskaber” én eller flere gange
i mit arbejde med borgere
Forvaltning
Ja
Nej
BUF
4
5
SAF Forsikrede ledige
1
1
SAF Kontanthjælp
4
3
ÆHF
8
7
I alt
17
16
I tabel 8 er det uddybet hvilke af samtaleredskaberne medarbejderne anvender. Bemærk nogle af
medarbejderne anvender flere forskellige samtaleredskaber. Mest anvendt er Den korte opsporende
samtale, som 12 ud af 17 medarbejdere har benyttet.
Tabel 8: Anvendte samtaleredskaber

Jeg har anvendt følgende ”samtaleredskaber” én eller flere gange
i mit arbejde med borgere
Den korte opSpørgeguide /
Postkort
Forvaltning
sporende samVisitkortfolder
samtalestarter
(AUDIT-C)
tale
BUF
3
0
0
1
SAF Forsikrede le1
0
0
1
dige
SAF Kontanthjælp
3
1
1
1
ÆHF
5
3
1
5
I alt
12
4
2
8
Medarbejderne fra SAF fik yderligere udleveret en PowerPoint template til anvendelse ved fællesmøder. Efter kurset har 1 medarbejder fra SAF Forsikrede ledige afholdt fællesmøder, mens der fra
SAF Kontanthjælp er 4, der har afholdt fællesmøder. Alene én medarbejder fra Kontanthjælp har
anvendt PowerPoint templaten i forbindelse med et fællesmøde.
Tabel 9 viser, at få medarbejdere har brug for at tale med en anden om oplevelsen, når de har talt
alkoholforbrug med en borger.
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Tabel 9: Behov for supervision

Jeg har efter samtale med en borger om alkohol haft
brug for at tale med en anden om oplevelsen
Forvaltning
Ja
Nej
BUF
1
8
SAF Forsikrede ledige
0
2
SAF Kontanthjælp
4
3
ÆHF
1
14
I alt
6
27
Blandt de medarbejdere, der angiver at have brug for at tale med en anden om oplevelsen foretrækker de 4 fra SAF Kontanthjælp og den ene fra ÆHF at tale med en kollega, mens medarbejderen fra
BUF foretrækker at tale med en koordinator.
Af tabel 10 ses, at det især er medarbejdere fra SAF Kontanthjælp og ÆHF, der angiver at have
brug for yderligere opkvalificering/uddannelse for at kunne italesætte alkohol.
Tabel 10: Behov for opkvalificering / uddannelse

Jeg har brug for yderligere opkvalificering / uddannelse
for at kunne tale om alkoholforbrug med de borgere,
jeg møder i mit arbejde
Forvaltning
Ja
Nej
BUF
4 (13 %)
27
SAF Forsikrede ledige
1 (6 %)
16
SAF Kontanthjælp
6 (38 %)
10
ÆHF
13 (37 %)
22
I alt
24
75
I en yderligere opkvalificering / uddannelse ønsker flere medarbejdere fokus på samtalen, herunder
redskaber og samtaleteknikker fx den motiverende samtale. Der ønskes også en større viden om alkohol og bivirkninger, herunder skader, betydning for hjernen, funktionspromille og indvirkninger
på den aldrende krop. Denne viden skal bidrage til lettere at se sammenhængen mellem nogle specifikke udfordringer og overforbrug af alkohol. Undervisningen skal gerne understøttes af praktiske
eksempler. Desuden ønskes en standardisering af implementeringen samt en større viden om behandlingstilbud.
Sammenfatning af opfølgende spørgeskema
Generelt ses en positiv indstilling til projekt Tidlig opsporing og kort rådgivende samtale. Således
angiver 88 % af medarbejderne, at det giver mening for dem at tale om overforbrug af alkohol med
en borger. Endvidere angiver 91 % af medarbejderne at tidlig opsporing af alkoholoverforbrug kan
være relevant for den målgruppe af borgere, de møder i deres arbejde.
Ud af de 99 medarbejdere, der har besvaret spørgeskemaet, har 60 medarbejdere efter kurset været i
kontakt med borgere. Heraf har 33 talt om alkoholforbrug med borgere, 25 har talt alkoholforbrug
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med en del af de borgere, de har været i kontakt med, mens 8 medarbejdere konsekvent har italesat
alkohol overfor alle borgere, de har været i kontakt med.
Overordnet set angiver de fleste medarbejder at have tid til at spørge til alkoholvaner i mødet med
borgeren. Men en væsentlig barriere i forhold til at italesætte alkohol er, at det enten ikke giver mening i forhold til det, som medarbejderne henvender sig med eller det, som borgeren henvender sig
med. Andre barrierer for at italesætte alkohol er, hvis der ikke er signaler på alkoholoverforbrug eller, hvis der ikke opstår en situation, hvor man kan spørge borgeren, hvilket besværliggøres yderligere af manglende procedurer.
Over halvdelen af medarbejderne fra BUF angiver, at det ikke er blevet lettere at spørge til alkoholforbrug og taler således ikke alkohol oftere end før kurset. De angiver dog, at der er fokus på tidlig
opsporing af alkohol både medarbejdere imellem og fra ledelsen.
Medarbejderne fra SAF Forsikrede ledige er generelt enige i, at det er blevet lettere at spørge til alkoholforbrug og angiver således, at de oftere end før kurset taler alkoholforbrug med borgerne. De
angiver, at der er fokus på tidlig opsporing af alkohol medarbejdere imellem og til dels fra ledelsen.
Blandt medarbejder fra SAF Kontanthjælp angiver de fleste, at de er enige i, at det er blevet lettere
at spørge til alkoholforbrug, mens kun halvdelen angiver at tale alkohol oftere end før kurset. Endvidere er de i høj grad enige i, at der er fokus på tidlig opsporing af alkohol både medarbejdere
imellem og fra ledelsen.
Lidt over halvdelen af medarbejderne fra ÆHF angiver, at det ikke er blevet lettere at spørge til alkoholforbrug og således taler de ikke alkohol oftere end før kurset. Desuden er hovedparten enige i,
at kurset har ledet til et øget fokus på tidlig opsporing af alkohol kolleger imellem, mens kun halvdelen af medarbejderne angiver et øget fokus fra ledelsen.
Samtidig angiver knap halvdelen af alle medarbejder, at de ikke har talt internt i deres afsnit efter
kurset om, hvordan de håndterer tidlig opsporing af alkoholoverforbrug.
Under kurset fik medarbejderne nogle samtaleredskaber, disse er anvendt af ca. halvdelen af de
medarbejdere, der efter kurset har talt alkoholoverforbrug med en borger. Mest anvendt samtaleredskab er Den korte opsporende samtale, altså metoden til at tale om alkohol. Ganske få medarbejdere
oplever, at der ikke er relevante samtale- eller behandlingstilbud at henvise borgere og pårørende til.
En del af medarbejderne, især medarbejdere fra SAF Kontanthjælp og ÆHF, angiver at have brug
for yderligere opkvalificering/uddannelse for at kunne italesætte alkohol. I en yderligere opkvalificering / uddannelse ønsker flere medarbejdere fokus på selve samtalen samt mere viden om alkohol
og skader heraf.
Få medarbejdere angiver at have behov for at tale med en anden om oplevelsen efter at have talt alkoholforbrug med en borger. Heraf foretrækker de fleste at tale med en kollega.
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Interviewundersøgelse
Resultater baseline fokusgruppeinterviews
I det følgende præsenteres først informanterne og dernæst resultaterne af den tematiske analyse af
baseline-fokusgruppeinterviewene.
Præsentation af informanter
I alt deltog tre medarbejdere fra BUF, fire fra ÆHF og to fra SAF i baseline interviewene.
Fokusgruppe 1 bestod af to medarbejdere fra SAF Kontanthjælp, samt fire medarbejdere fra ÆHF,
hhv. én ældrekonsulent og én rehabiliteringsrådgiver, som kommer i borgers eget hjem samt to
medarbejdere fra Indgangen i Dalum, hvor borgere og pårørende kan henvende sig personligt eller
telefonisk.
Fokusgruppe 2 bestod af tre medarbejdere fra BUF, sundhedsplejersker og teamkoordinatorer, som
både har kendskab til mødet med borger (børneforældre) i borgers eget hjem og mødet med borger
samt pårørende i offentligt regi (skole).
Tematisk analyse
Fornemmelser som opmærksomhedskriterium
Medarbejderne beretter, at de i deres arbejde ofte møder borgere med et uhensigtsmæssigt forbrug
af alkohol. Medarbejderne beskriver, at det er tavs viden, som gør, at medarbejderne bliver opmærksomme på borgerens alkoholforbrug. Da borgeren som regel ikke fortæller direkte om sine alkoholvaner, er det en fornemmelse, medarbejderne reagerer på.
”Det er det usynlige”
”Jeg har haft en oplevelse med en familie, hvor jeg kom til et lille barn. Men det var
så efterfølgende jeg blev klar over, at mor drak meget massivt. Men spørgsmålet er
om hun drak mens jeg kom der, for jeg havde slet ikke en fornemmelse”
Fornemmelsen bygger på medarbejdernes erfaring for, at forskellige indikatorer kan være tegn på
overforbrug af alkohol. Indikatorerne kan være lugtgener, borgerens måde at tale på eller vigende
blik eller, at der hos borgeren berettes om fx faldepisoder eller aggressivitet.
”Det er meget forskelligt, det kan også være fx mange faldepisoder […] det er ikke altid det lige kommer på bordet, men man har bare en fornemmelse af det”
”Det er også typisk, at dem der har overforbrug eller lugter af alkohol hver dag, de er
typer, der brokker sig over alt ’det er systemet’, sådan for at slippe for, at vi fanger
dem i deres problem”
Medarbejderne oplever også, at opmærksomheden på en borgers alkoholproblemer skabes gennem
pårørende, fx børn til forældre med alkoholproblemer.
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”Børn der er enten udad-reagerende eller indadvendte. Hvor der er en eller anden
form for mistrivsel, hvor man ikke lige kan vide, hvad er det egentlig, der foregår her.
Der er det i hvert fald én af de ting, som vi tænker på: kunne der være alkohol inde
over?”
”Vi får også henvendelser fra naboer, niecer eller et eller andet, der kontakter kommunen”
”Så er der selvfølgelig de steder, hvor vi bliver gjort opmærksom på det. Det kan være
i skolen, hvor vi får plantet en viden fra nogle klasselærere”
Medarbejderne kan opleve, at borgeren selv fortæller om sit alkoholforbrug.
”En sjælden gang kommer én hen og siger: ’jeg vil godt lige tale med dig’, og så jamen, de er begyndt at drikke”
”Nogle er ærlige og siger bare ’jeg er begyndt at drikke igen’”
Medarbejderne er desuden opmærksomme, hvis en borger generelt ændrer adfærd.
”Det er oftest, hvis der er ændringer i adfærd. Nogle har været stabile og så begynder
de pludselig at udeblive eller deres tøj har ændret sig gevaldigt eller de lugter anderledes end forventet”
Ovenstående understøtter, at det er forskellige indikatorer (måde at tale på, lugt, aggressivitet, adfærdsændring m.m.), som oftest danner indgangsvinklen til, at frontpersonalet forsøger at tale med
borgeren om alkoholvaner.
Italesættelsen
Medarbejderne giver udtryk for, at der ikke ligger en bevidst strategi bag, når de italesætter alkohol.
Igen bygger tilgangen på fornemmelser.
”Jeg kan ikke referer det ordret – det ligger bare i det de siger. At der er du nødt til at
spørge direkte ind, men det kan du jo godt gøre på en ordentlig måde uden at støde
dem”
”Det kan også godt være, jeg beder dem komme igen en anden dag”
Sundhedsplejerskerne kan opleve, at de mangler en strategi til, at tale med et barn om en forældres
overforbrug af alkohol.
”Det kan være i skolen, hvor vi får plantet en viden fra nogle klasselærere, der hedder
at: ’Vi har observeret, at far eller mor lugter af spiritus’. Og den synes jeg kan være
lidt svær at håndtere i forhold til, hvad stiller du lige op med det, når du ser barnet?”
Generelt giver medarbejderne udtryk for, at de som medarbejdere ikke må være berøringsangste og
at de skal være klar til at tale med borgeren om alkoholvaner, når borgeren åbner op for det.
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”Jeg tror også, det er da langt bedre at være direkte, så folk bare kan svare. Altså hvis
de er åbne, så fang folk med det samme og følg op på den”
”Det er noget med, man griber de bolde de selv siger og holder fast og forsøger at
komme et skridt videre”
”Det handler om at tale åbent, ta’ det som en naturlig samtale”
Medarbejderne mener, at de nødt til at kigge på årsager til alkoholoverforbrug frem for at skabe en
formanende retorik med løftede pegefingre.
”Den type borgere vi får, der er forskel på almindelig borger og bankmand. Vigtigt man
kender årsagen til overforbrug. Det kan være nedtur, skilsmisse eller stofmisbrug i forvejen”
I1: ”Selvom vi har et alkoholforbrug ved en borger, så er man nogle gange nødt til at
kigge, hvad er årsagen […] Man drikker jo ikke bare fordi…”
I2: ”Det handler også om, hvis det er en gammel vane og de ikke ved, hvor meget det
skader. Så kan de træffe deres valg på et oplyst grundlag ved, at vi siger: ’Jamen det
her, det er det, du risikerer, der sker’. Altså jeg har oplevet en mand, han hører masser jazz, han er meget boglig, han er meget intellektuel. Han har altid fået sådan lidt
martini’er om eftermiddagen og så’n og så efter jeg talte med ham, så siger han, næste gang jeg kom: ’Jeg har droppet ginnen i martini’en’”
I3: ”Ja, det er vigtigt man ikke kommer med en løftet pegefinger. Det skal passe ind i
borgerens liv”
Medarbejderne oplever, at borgerens egen erkendelse gør det lettere at italesætte alkohol og eventuelt opnå ændring af borgerens alkoholvaner. Således bør borgerens motivation for ændring ligge til
grund for samtalen om alkohol mellem medarbejder og borger.
”Dét, der er med alkohol, det er, så er det nemt at snakke med nogen, der har erkendt,
de har et alkoholproblem”
”De er nødt til selv at åbne op for, at vi kan hjælpe dem, fordi det er i det usynlige
rum”
”Man er nødt til at finde folk, der hvor de er motiverede for at stoppe deres overforbrug”
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Tabu, barrierer og samfundsnormer
At tale om alkoholforbrug opfattes af medarbejderne som tabubelagt.
I1: ”Der er ligesom et tabu i forhold til alkohol. Hvorfor er det vi ikke spørger ind til
det ligesom med tobak?”
I2: ”Ja, tobak er jo helt naturligt at spørge om”
Medarbejderne beskriver, at de kan støde på barrierer fra borgers side i forhold til at tale om alkoholvaner.
”Vi oplever mange gange at borgeren trækker sig, hvis vi nævner alkohol”
Årsagerne til barrierer hos borgerne kan være forskellige fra forvaltning til forvaltning. Fx oplever
medarbejderne i SAF, at barriererne hænger sammen med dét, at være ledig.
”Dét, de er bange for, det er, så står de ikke længere som jobparate […] Mange bliver
så matchet ned til 2-3’erne, dem der har problemer ud over ledighed og det er øv”
Barriererne kan udspringe af samfundsnormer og borgernes livsstil oparbejdet gennem mange år.
”Samfundet ved godt, det er ikke ok at drikke”
”Det er også fordi, der ligger en normkultur i samfundet omkring, at det er ok at
drikke, når vi går i byen. Men det der med det daglige forbrug derhjemme, det ved de
fleste godt […] Og hvis du falder uden for den norm, så er det fantastisk svært at sige
til et andet menneske: ’ja, du har ret, jeg opfører mig ikke ordentligt’”
”De tænker ofte slet ikke over, at det er et problem, det vi spørger ind til, for sådan er
hverdagen bare”
Medarbejderne kan ligeledes støde på barrierer fra egen side i forhold til at italesætte alkoholoverforbrug. Barriererne beskrives af medarbejderne som fx manglende tid, dét at være berøringsangst,
manglende udgangspunkt for alkoholsamtalen (fx en urinprøve) og manglende fast procedure for
italesættelsen.
”Vi skal passe på, vi ikke har så stor en agenda for besøgene, så vi lukker af for, hvad
familierne gerne vil drøfte med os”
”Men der er forskel på kolleger. Nogle er berøringsangste”
”I familieambulatoriet har de en urinprøve de kan konfronterer dem med. Det har vi
ikke”
”Hvis det er en helt naturlig ting at spørge ind til alkohol i familien, så bliver det også
en helt naturlig ting for os. Da vi skulle spørge ind til røg, der var det de første gange
sådan uld i mund, indtil vi fandt ud af, hvordan er det, jeg spørger om det her. Og det
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vil alkohol på samme måde kunne blive, som en helt naturlig ting: ’Jeg skal lige høre
lidt til jeres alkoholvaner’”
”Hvis man spørger alle, så bliver det mere legalt at spørge”
Medarbejderne oplever, at det er svært at handle alene på baggrund af borgerens livsstil. Men hvis
denne livsstil skaber problemer for borger eller pårørende, så skal borgeren gøres opmærksom
herpå. Dvs. medarbejderens vurdering af, hvorvidt alkohol skal italesættes, beror på det enkelte individ.
”Der hvor hverdagen kører på trods af indtag over den anbefalede mængde, hvis det
ikke er noget problem, så snakker vi jo ikke om det”
”Det kan være et mønster, de har haft altid – altså begge ægtefæller har kørt den der
livsstil og fået to martinier, når de kom hjem fra arbejde og et par glas rødvin til aften. Og det kræver en helt anden indsats, hvis man skal rykke på dem, for det har ikke
indflydelse på deres arbejdsduelighed eller…det er kun hvis man kan se, at nu begynder de måske af falde, eller nu begynder de at agere på en anden måde i forhold til det
de drikker. Men typisk har de gjort det i 20 eller 50 år. Men hvis det giver problemer,
hvis de begynder at agere i forhold til medicin eller at deres fysisk har ændret sig, så
de tåler det dårlige. Så ska’ man fortælle dem det, så de har et grundlag at ændre det
på”
”Jeg har haft én, der blev vicevært. Og de drikker, så det var ikke noget problem”
”Jeg har været ved en familie, der var alkoholiseret. Faren var det i hvert fald, men de
åbnede ikke op for det. Og det lille barn trivedes i familien. Og så tænkte jeg, jamen
hvad skal jeg gribe i? For faren havde en god kontakt til barnet”
Alkohol i alle sociale lag
Medarbejderne oplever, at borgere med overforbrug af alkohol findes i alle sociale lag; hvor det kan
være lettere at italesætte alkohol over for borgere i lavere sociale lag, idet disse borgere ikke har en
facade af manglende erkendelse i forhold til deres alkoholvaner.
”Det er ikke kun i de lave socialklasser, vi oplever det. Det kan lige så godt være forretningsmanden eller forretningskvinden, som måske ikke lige drikker bajeren eller
dét, der lugter så meget. Men til gengæld så drikker han eller hun også lige i weekenden […] Nogle gange er det faktisk nemmere at tale med dem, som er lidt socialt udsatte, omkring alkohol”
I1 ”Der er klasser i samfundet, hvor det kan være nemmere. Hvis du kommer ind ved
dem, du kan række en hjælpende hånd, så er det lettere at snakke alkohol dér, end det
er hos direktøren bag ligusterhækken”
I2: ”Det handler også om erkendelsen, ’Jeg drikker godt nok hver dag’, men erkendelsen er der ikke. Og den er rigtig svær at fange”
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I3: ”De er svære at opfange, de kan være meget mere fraværende”
”Derinde i de perfekte hjem, der kan vi godt vide, der ligger noget under gulvtæppet
[…] Det er meget nemmere at finde og konfrontere dem, som drikker bajeren”
Relation som indgangsvinkel til italesættelsen
Medarbejderne finder det svært at italesætte alkohol uden en indgangsvinkel til samtalen, som ikke
er alkohol. Denne indgangsvinkel vil ofte være, at der skabes eller tidligere er skabt en relation mellem medarbejder og borger.
”Der kan man snakke lidt om det ufarlige til at starte med […] Så kan man komme ind
på en anden måde”
”Men fordi jeg kom ved barnet, da han var lille, så havde jeg dannet den her relation
til mor, som gjorde, at jeg vidste jeg kunne ringe til hende, fordi drengen sagde, det var
far der drak […] Men det kom nok kun på banen, fordi mor havde fortalt drengen, vi
havde en relation”
”Jeg har kun formået at tage snakken denne ene gang. Og der var det ikke svært fordi,
der var en relation”
Samtidig kan ønsket om at bevare relationer udgøre en barriere, for at italesætte alkoholvaner.
”Man er nødt til på en måde at få åbnet op for det, og det kan være svært, for at bevare tillid og relation til familien. Du skal også være ydmyg over for det”
Hensigt med italesættelse
Medarbejderne har en erkendelse af, at en borgers adfærd ikke nødvendigvis ændres ved, at alkohol
italesættes én gang. Men italesættelsen kan hjælpe til, at borgeren på sigt når tættere på en erkendelse af alkoholproblemet og dermed tættere på en adfærdsændring.
”Ved vi åbner op for det, så kan det godt være, der ikke bliver sagt noget første gang,
men så lægger vi ligesom et kort på bordet, der siger: ’Det er også noget, du kan tale
med mig om’”
”Når vi kommer ud i mødet med mennesket, så er det faktisk rigtig betydningsfuldt,
hvad det er, vi får sagt. Så bare dét, at man får dryppet noget, der kan starte en forandringsproces. Vi kan ikke redde verden, men vi kan så nogle frø”
Systematisk tilgang
Medarbejderne beskriver, at standarder for systematisk tilgang til at tale med en borger om alkohol
vil være en hjælp i det daglige arbejde.
En rehabiliteringsrådgiver beskriver, at hun taler med borgeren om alkoholvaner ved hjælp af den
procedure, der er omkring udredning af borgerens funktionsevne (ICF – International klassifikation
af funktionsevne).
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”Jeg dokumenterer alt ved ICF. Så der kommer jeg naturligt ind på, hvor meget de
drikker”
Især BUF efterspørger standarder for en systematisk tilgang, så italesættelsen af alkohol legaliseres.
”Hvis det er noget, vi spørger alle om, så spørger jeg ikke, fordi jeg har en mistanke,
men så spørger jeg som en helt naturlig del af noget, jeg spørger ind til”
”Ligesom vi nu ved 3-års undersøgelse sender brev ud om, at vi kommer ud og taler
om kost og motion og sådan […] Så det er måske mere det med at få legaliseret den
snak om alkohol. Hvordan får vi både åbnet op for den snak og bevaret tilliden i familien, hvor det bliver en helt normal ting at tale om…det ville gi’ et frirum både for os
og for familien”
Henvisning til behandlingstilbud
Generelt oplever medarbejderne, at der ikke er relevante behandlingstilbud til en stor del af de borgere, der kan have brug for hjælp i forbindelse med overforbrug af alkohol.
”Behandlingstilbud i det hele taget tænker jeg, der mangler”
”Vi mangler nok et andet tilbud end alkoholrådgivningen. Det er bare for grænseoverskridende - hvis man går derned, så er man stemplet. Det er trist det skal være sådan”
”Jeg besøger en kvinde på 43 med nervebetændelse i benene. Hun fortæller så, hun er
begyndt at drikke igen. Men jeg har ikke rigtig et sted, jeg kan henvise hende til… hun
kan jo ikke komme ned ad trapperne”
”Der sidder jo mange, som vi ikke kan få ud af eget hjem”
Medarbejderne giver desuden udtryk for, at en ressourceperson blandt kolleger kan være en gevinst
i arbejdet med tidlig opsporing.
I1: ”Det kunne være fint at have én i kollegagruppen, man kunne sparre med”
I2: ”Vi havde på et tidspunkt en aftale på skolerne med misbrugskonsulenterne og dem
kunne vi kontakte, hvis børnene havde åbnet op”
I3: ”Vi ved ikke, hvem der er nu, så hvis der er en fagperson i vores regi, er vedkommende for usynlig”
Medarbejderne i Kontanthjælp beretter om en arbejdsgang i forhold til at få borgerne i behandling.
Ved denne metode ansporer frontpersonalet borgeren til at gå i alkoholbehandling ved at forklare
borgeren, hvilke konsekvenser manglende behandling kan have på borgerens økonomiske situation
og forløb i Kontanthjælp.
”Vi opfordrer dem til at gå i behandling og vi vil også gerne følge dem ned til behandlingsstedet og følge op på, at de starter”

43

I2: ”Der har vi [Kontanthjælp] et middel, fordi hvis de siger: ’Jeg vil ikke gå i behandling og jeg drikker’, så kan vi sige: ’Hvis du ikke vil gå i behandling, så medvirker du ikke til din egen sag. Så kan vi faktisk lukke din kontanthjælp fra dagsdato, så
har du ikke nogen penge at drikke for’”
I3: ”Det er jo farligt…at ramme dem på økonomien…”
I1: ”Vi har jo et ansvar over for dem […] vi vil gerne hjælpe, men de skal også hjælpe
sig selv”
Generelt taler medarbejderne for et sted at kunne henvise pårørende til.
”Jeg synes også, dét der bliver rart, det er et sted at henvise pårørende. Jeg møder
mange [pårørende] også via telefon, hvor de gerne vil hjælpe, men ikke rigtig kan
stille noget op”
Fokus kolleger imellem
Faglige drøftelser omhandlende overforbrug af alkohol blandt borgere, opleves ikke som et udpræget fokus i personalegrupperne.
”Ikke ret tit med kolleger om det. Altså vi er gode til at drøfte familier, vi kommer hos.
Men ikke alkohol mere end andet. Og det er ikke den, vi ligesom spiller ind til hinanden
’Kunne det være alkohol?’”
BUF påpeger, at specialiserede enheder kan medvirke til, at sparring blandt kolleger går tabt.
I1: ”Dét gravidteamet oplever, sparer de sammen omkring, så det ved vi andre ikke.
Så vi bliver ikke altid opdateret, når vi sidder individuelt med specialistfunktioner”
I2: ”Ja, der kan være farer med specialistfunktioner”
Ledelsesfokus
Medarbejderne oplever et svingende ledelsesmæssigt fokus på, at der kan være alkoholproblematikker blandt borgerne.
”Altså, vi snakker jo med borgeren om det, men ikke med ledelsen”
”Jeg oplever ikke, der er ledelsesmæssigt fokus på det”
”Min chef ved godt, det eksisterer, og skal nok være der, hvis jeg har brug for det, men
det er ikke ét af de punkter, der ligger på dagsordenen […] Det er jo noget med prioritering”
”Vi arbejder meget med samtaleguider osv. Så jeg vil sige jo, min ledelse har fokus på
det. Men vi er også et lille tæt team, som drøfter de der ting meget”
SAF Kontanthjælp adskiller sig fra disse udsagn vedr. ledelsesfokus, fordi de var en del af nudgeprojektet med Sille Krukow.
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I1: ”Hos os er der fokus fra ledelsen. Vi skal italesætte dét, hvis der er den mindste
mistanke. Vi kører emnet ind på det fælles informationsmøde og i individuelle samtaler […] Det har vi haft fokus på et lille halvt år i forbindelse med Sille”
Interviewer: ”Hvordan har I ændret adfærd i den forbindelse?”
I1: ”Ikke andet end vi italesætter det på informationsmøderne – i fællesskabet og ikke
kun i de individuelle samtaler. Så bruger vi de samme figurer i PowerPoint, som der
er på de plakater, når de kommer ind til os”
Interviewer: ”Hvordan virker det?”
I1: ”De bliver i hvert fald gjort opmærksom på, vi har fokus på det her og vi mener det
alvorligt […] Jeg tror, vi har meget mere fokus på det nu end de andre teams”
Sammenfatning baselinefokusgruppeinterview
Medarbejderne beretter, at de i deres arbejde ofte møder borgere med et uhensigtsmæssigt forbrug
af alkohol. Det er oftest fornemmelser, som ofte danner grundlag for, at alkoholvaner forsøges italesat over for en borger. Fornemmelsen bygger på medarbejdernes erfaring for, at forskellige indikatorer kan være tegn på overforbrug af alkohol. Såsom faldepisoder, aggressivitet, lugtgener eller generel adfærdsændring. Desuden kan pårørende eller fx en skolelærer, som møder borgerens børn i
hverdagen, skabe opmærksomhed på en borgers uhensigtsmæssige alkoholindtag.
Medarbejderne giver desuden udtryk for, at der ikke ligger en bevidst strategi bag, når alkoholvaner
italesættes. Medarbejderne beskriver, at der til samtalen skal være en indgangsvinkel, som ikke er
alkohol, men fx et barns tarv. Endvidere mener medarbejderne, at de er nødt til at kigge på årsager
til alkoholoverforbrug frem for at skabe en retorik med løftede pegefingre. Dog er medarbejderne
samtidig enige om, at de ikke må være berøringsangste i forhold til at tale med en borger om alkoholvaner.
Medarbejderne har desuden en erkendelse af, at en borgers adfærd ikke nødvendigvis ændres ved, at
alkohol italesættes én gang. Men italesættelsen kan hjælpe til, at borgeren på sigt når tættere på en
erkendelse af alkoholproblemet og dermed tættere på en adfærdsændring.
Medarbejderne beskriver, at borgernes barrierer for at forholde sig til alkoholforbrug udspringer af
både samfundsnormer og borgernes livsstil oparbejdet gennem mange år. Hvor barrierer for medarbejderne beskrives som fx manglende tid, dét at være berøringsangst, manglende indgangsvinkel til
alkoholsamtalen og manglende fast procedure for italesættelsen.
Generelt efterspørger medarbejderne standarder for en systematiseret tilgang til at italesætte alkohol. Argumentet er, at hvis alle spørges til alkoholvaner, så er der over tid sandsynlighed for at
bryde tabu og barrierer både hos medarbejdere og borgere. Dog diskuterer medarbejderne samtidig,
hvorvidt Odense Kommunes medarbejdere som myndighed skal blande sig i en borgers liv. Dette
oplever medarbejderne som en vurderingssag præget af normer, kultur og borgerens livsstil; dvs.
medarbejderne giver udtryk for, at der kun bør tales med borgeren om alkohol, hvis alkoholindtaget
skaber problemer. Det vil sige, medarbejderens vurdering beror på, hvorvidt alkoholindtaget påvirker det enkelte individs adfærd.

45

Endvidere oplever medarbejderne, at overforbrug af alkohol findes i alle sociale lag (i forhold til
socioøkonomiske ressourcer), hvor det er lettere at italesætte alkohol over for borgere i lavere sociale lag, idet disse borgere ikke har en facade af manglende erkendelse i forhold til deres alkoholvaner. Medarbejderne oplever, at borgerens egen erkendelse gør det lettere at italesætte alkohol og
eventuelt opnå ændring af borgerens alkoholvaner. Således er borgerens erkendelse og motivation
for adfærdsændring en fordel, når medarbejderne skal tale med borgeren om alkohol.
Medarbejderne oplever et svingende ledelsesmæssigt fokus på dét, at opspore inden for alkoholområdet. Desuden oplever medarbejderne ikke et udpræget fokus i personalegrupperne på drøftelser
omhandlende overforbrug af alkohol blandt borgere. Det påpeges, at specialiserede enheder kan
medvirke til, at sparring blandt kolleger går tabt. Dog kan en ressourceperson i personalegruppen
være en gevinst i arbejdet med tidlig opsporing.
Alt i alt kan tilgangen til tidlig opsporing af alkoholoverforbrug hos borgerne i Odense Kommune
betegnes usystematisk. Herunder både ledelsesfokus samt medarbejdernes timing af hvornår borgersamtalen tages og procedure for samtalens forløb. Endvidere føler flere medarbejdere, at de ikke er
klædt på til at håndtere borgere med alkoholproblemer samt pårørende. Ligeledes oplever medarbejderne, at de eksisterende tilbud til disse borgere og pårørende ikke er relevante og tilstrækkeligt
dækkende. På denne vis er der risiko for, at borgere med alkoholproblemer overses eller at de ikke
får rette tilbud.
Resultater opfølgende fokusgruppeinterviews
I det følgende præsenteres først informanterne og dernæst resultaterne af den tematiske analyse af
de opfølgende fokusgruppeinterviews.
Præsentation af informanter
I alt deltog to medarbejdere fra BUF, tre fra ÆHF og seks fra SAF i de opfølgende fokusgruppeinterviews.
Den første opfølgende fokusgruppe bestod af 2 medarbejdere fra BUF, sundhedsplejersker, samt 3
medarbejdere fra afsnittet for Forsikrede ledige i SAF, hvoraf én af informanterne var en myndighedskonsulent og to var konsulenter uden myndighed.
De to sundhedsplejersker, som deltager i interviewet er to ud af fire sundhedsplejersker, som på byplan udgør et team omkring udsatte gravide, herunder gravide med alkoholmisbrug. Når sundhedsplejerskerne kommer i disse hjem, ved de på forhånd, at der er problematikker med misbrug, dog
uden at kende omfanget. I disse tilfælde er der altså ikke tale om tidlig opsporing.
Sundhedsplejerskerne kommer også til familier, hvor tidlig opsporing kan være relevant.
Den anden opfølgende fokusgruppe bestod af tre medarbejdere fra SAF Kontanthjælp, samt tre
medarbejdere fra ÆHF, hhv. en rehabiliteringsrådgiver, som kommer i borgers eget hjem samt to
borgerkonsulenter fra Indgangen i Dalum, hvor borgere og pårørende kan henvende sig personligt
eller telefonisk.
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Tematisk analyse
I de opfølgende fokusgruppeinterviews blev der konkret spurgt ind til medarbejdernes oplevelser
med at møde borgere efter det opkvalificerende kursus i tidlig opsporing.
Erfaringer efter kurset
Medarbejderne taler ikke alkohol med alle borgere, de møder. Flere medarbejdere har ikke mødt
borgere efter kurset, hvor det fandtes relevant at tale om alkohol.
”Nu har jeg fået nogle værktøjer, og så er der ikke kommet nogen [borgere]”
”Jeg har ikke haft nogen, hvor det har været nødvendigt”
”Altså vi er da bevidste, og vi italesætter det, men jeg kan kun gøre det, når jeg fornemmer det”
Medarbejderne beskriver, at de også før kurset havde fokus på borgernes alkoholforbrug.
”Vi har altid været bevidste om det, hvis de har lugtet af alkohol eller andet; for det
har også noget med deres hygiejne at gøre […] Så vi italesætter de her ting, og det
har vi gjort i mange år. Og så måske sige: ’Der er hjælp at hente’”
Medarbejderne oplever således ikke, at kurset har ændret deres arbejdsgang betydeligt.
I1: ”Jeg havde forberedt mig godt og kom godt omkring”
I2: ”Var der noget, du gjorde anderledes efter kurset?”
I1: ”Det har jeg også tænkt på, men jeg synes ikke, jeg gjorde det ret meget anderledes, end jeg ellers ville ha’ gjort før kursus, hvis jeg skal være helt ærlig... Men faktisk
skulle jeg tale med en familie lige dagen efter kurset, så der havde jeg det tydeligere
på nethinden, fordi jeg lige havde været på kursus”
I3 ”Så det er en problematik, du er vandt til at tage op?”
I1 ”Ja”
Medarbejderne giver dog udtryk for, at kurset har skærpet deres opmærksomhed på overforbrug af
alkohol.
”Jeg er nok mere observant, vil jeg sige”
”Der er helt klart et øget fokus på det”
”Jeg er skærpet på denne problematik på forhånd, men måske jeg er blevet mere
skærpet efter kurset”
”Skærpet opmærksomhed. Det ligger på rygraden. Jeg synes ikke, det [kurset] har
gjort den vilde forskel, men skærpet opmærksomhed…”
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Medarbejderne beretter ligeledes, at kurset har skabt refleksioner. Blandt andet omkring dét at
spørge tydeligt ind til alkoholvaner samt dét at tale med borgere om alkohol på en naturlig måde.
”Jeg spurgte ind til hendes alkoholvaner - det tror jeg, jeg gjorde lidt tydeligere efter
kurset”
”Det er jo et emne, som er svært for alt og alle, så jeg tænker, det er at prøve at gøre
det lidt naturligt. Det er det, jeg vil prøve at være bedre til”
Endvidere giver medarbejderne udtryk for, at opkvalificering i forhold til at tale med borgere om
alkohol, er særlig relevant for nye medarbejdere uden erfaring med at møde borgere.
”Jeg har en praktikant fra den sociale højskole, og hun havde en samtale, før hun var
med ude på kurset, som hun synes var meget svær, men da hun så kom tilbage fra kurset, så kaldte hun borgeren ind igen og konfronterede ham på en helt anden måde; og
der sagde hun, det var noget helt andet, for der havde hun ligesom fået noget at arbejde med, og det er jo super godt for de unge [nyansatte i kommunen], der skal i
gang”
Materiale
Medarbejderne giver udtryk for, at materiale præsenteret på kurset hjælper til italesættelsen af alkohol.
”Det lige at have et kort, det er rigtig fint. Jeg synes også, jeg kan høre på nogle af
dem [medarbejdere] nede i vores forløb, at de føler sig bedre klædt på til at få spurgt.
Og have noget at dreje snakken ind omkring og også ha’ lidt materiale med og kan
give til dem [borgerne] og de her spørgekort”
”De værktøjer. At man har det kort, hvor man har noget konkret, det kan jeg godt
lide”
SAF Kontanthjælp anvender desuden en PowerPoint-template omhandlende alkohol som del af fælles informationsmøder med borgere. Dette har vist sig at nedbryde barrierer både hos personale og
borger, idet borgeren er forberedt på, at emnet kan blive taget op senere.
”Vi har dem jo inde oftest på informationsmøder først, og der har vi sådan et slideshow, hvor vi italesætter alkohol over for alle dem, der er kaldt ind til informationsmødet. Og så har vi individuelle samtaler efterfølgende, så folk er ikke helt uforberedte på, at vi måske vil tage emnet op under samtalen, fordi vi har jo introduceret det
til dem under informationsmødet”
Kollegialt fokus – fælles sprog
Medarbejderne oplever ikke et udpræget øget kollegialt fokus på at drøfte dét at italesætte alkohol
over for borgere. Dog har kurset initieret en fælles opmærksomhed.
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”Vi havde faggruppemøde efter kurset […] Og der havde vi det punkt med, at vi havde
været på kursus”
”Vi brugte en kaffepause på at snakke om, hvad der var værdifuldt ved det [kurset]”
”De der kort vi fik, dem havde jeg jo med hjem til mine kollegaer og delte ud, og der
fik vi da en snak omkring alkohol og sat de der krydser […] men det var jo på det
morsomme plan”
Kurset har desuden bevirket, at der skabes et fælles sprog blandt kolleger, hvilket kan hjælpe til
øget fokus på opsporing af alkoholoverforbrug.
”Vi har fået et fælles sprog, og vi er i vores team opmærksomme på forskellige ting”
”Der er kommet noget mere fokus på det, og det er blevet mere i orden også i blandt
kollegaerne at snakke om det”
”Det har bare været godt at få de her redskaber og få det her fællessprog ”
Indgangsvinkel til alkoholsamtalen
Medarbejderne fortæller, der stadig skal være en indgangsvinkel, før alkohol forsøges italesat over
for en borger. Som før kurset kan en indgangsvinkel være signaler, såsom særlig adfærd, at borgeren lugter af alkohol eller borgerens måde at tale på.
”Hvis jeg er 100 % sikker på, jeg kan lugte alkohol, så stiller jeg borgeren spørgsmålet: ’Må jeg godt stille dig et personligt spørgsmål?’ […] Så siger jeg: ’Jeg fornemmer en lugt af alkohol, er det korrekt?’”
”En borger kan jo lyde lige sådan, hvis de får noget medicin for eksempel, der kan
man jo godt spørge: ’Får du noget medicin, eller har du noget med, du godt kan lide
at få lidt at drikke?’”
Sundhedsplejerskerne, BUF, skal ligeledes have en indikation, som kan være en fornemmelse eller
udsagn fra barnet om, at der er problemer med alkohol i familien. Ligeledes kan barnets tarv med
fordel være et omdrejningspunkt i samtalen. Dette fordi mange borgere gerne vil klare sig selv; så
de er mere lydhør, hvis indgangsvinklen til alkoholitalesættelen er andet end alene borgerens ve og
vel.
”Jeg prøver hele tiden at have tråden omkring barnet, der ikke har det godt […] Altså
få med, at det ikke kun er for fars skyld”
Endvidere giver medarbejderne udtryk for, at det er succes, når borgeren selv kommer ind på at tale
om alkohol.
I1: ”Der går faktisk en time, før han bringer alkohol på banen. Så jeg sidder bare og
venter, hvad vil han mere snakke om […] Så får vi snakket om hans alkoholvaner”
I2: ”Det er da godt du får ham selv til at sige det, det er jeg ret imponeret over”
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”Men hende kom jeg også bag om […], jeg spurgte først ind til, om jeg måtte spørge
ind til hendes liv indtil nu og spurgte ’Hvordan har du det så?’ i relation til, at datteren var urolig og svær at styre derhjemme”
Barrierer – tillid, mod, rum og tid
Medarbejderne giver udtryk for, at der skal skabes et rum med tillid mellem borger og medarbejder
samt en følelse hos borgeren af, at medarbejderen viser anerkendelse, før alkohol kan italesættes.
”Vi er en myndighed, så der er måske også noget med tillid. Det vil sige, vi kan trykke
på den røde knap, hvis vi ikke mener, borgeren eller den ledige står til rådighed for
arbejdsmarkedet”
”De [borgerne] skal føle, vi er i øjenhøjde”
Ud over tillid fra borgeren beskriver medarbejderne, at de som medarbejdere også skal have mod til
at tale med borgeren om borgerens alkoholvaner.
”Det her med at have mod til at snakke om det og have tillid til at snakke om det”
”Det handler også om at have tillid til hinanden og om at turde gøre det”
”Det kan jo lige så godt være den pæne høje herre i den flotte jakke, der har et problem. Og så er det, vi har snakket om, jamen skal vi spørge alle, det er grænseoverskridende”
Medarbejderne oplever, at modet kommer med øvelse.
”Ikke at det bliver nemmere, men øvelse gør mester. Jeg kan godt mærke efter kurset,
at jeg har mod til at gøre det”
”Man bliver bedre til at takle de forskellige situationer jo mere man får med sig i rygsækken”
Oplevelse af et manglende fysisk rum og tid til samtalen kan endvidere udgøre barrierer for medarbejderne, da dette hindrer medarbejderne i at opnå en god kontakt til borgerne.
”I forhold til de situationer hvor jeg har stået i det, der har der i hvert tilfælde ikke
været ro nok, der har ikke været et rum til det”
”Hvis der har været tid, er vi kommet ind omkring det”
”Det er jo et tidsspørgsmål også, for vi snakker om rigtig meget med borgerne, og
hvis vi skal spørge alle omkring alkohol…”
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”Vi har lidt et dilemma i og med, vi ser kun borgeren én gang, så er de ude på arbejdsmarkedet igen. Så vi synes ikke, vi kan bruge det [tidlig opsporing] oppe hos os,
fordi vi har 10 minutters samtaler, visitationssamtaler, eller vi kører i store møder”
Nogle medarbejdere giver udtryk for, at de selv har mulighed for at prioritere tid.
”Nogle gange ved man, hvis man skal have en svær samtale, at her bliver jeg nødt til
at have sat noget tid af. Vi kan også prioritere. Altså jeg kører ikke ud til en borger,
hvis jeg kun har et kvarter, så bliver jeg nødt til at komme hvor jeg har noget tid,
gerne 1½ time, fordi det tager tid at komme ind omkring de her meget svære emner,
fordi der er flere dagsordner”
”Jeg havde en klient i går, hvor jeg netop gav mig tid til at snakke med ham […] Det
var rart at kunne have den dialog og kunne komme tæt på, for så havde jeg også en
bedre forståelse for hans situation. Fedt at han tør åbne sig og fortælle, og der er det
vigtigt, at vi giver os tid”
Endvidere giver medarbejderne generelt udtryk for, at selvom der er tid og rum til at tale med en
borger om alkoholvaner, så er det et svært emne at konfrontere en borger med, hvilket i sig selv udgør en barrierer for medarbejderne.
”Det er meget konfronterende det der med alkohol, så det kan være svært”
Standardprocedure
Medarbejderne når til enighed om, at de ikke nødvendigvis kan spotte et problematisk alkoholforbrug, hvorfor systematisk tidlige opsporing er vigtig som fast procedure.
I1: ”Men hvis man kommer ud i et hjem og de er nydelige og sådan og…”
I2: ”Nydelige mennesker kan jo også”
I1: ”Det ved jeg godt”
I2: ”De er nemlig rigtig gode til at skjule det”
I1: ”Men man føler virkelig, at de har styr på alt”
I3: ”Jeg er fuldstændig enig. Jeg tænker, at det skal bare ikke kun være dem, der drikker, hvor man kan lugte det, at man spørger”
”Det er jo ikke nødvendigvis der, hvor der er en anderledes adfærd. Og hvis det skal
være tidlig opsporing, så er det vel også der, hvor der ikke nødvendigvis er synlige
tegn på noget”
”Det rammer jo alle i alle rækker. Vi kan ikke pege på en gruppe og så sige, det er
kun dem, det rammer, det kan også ramme dig og mig”
Medarbejderne taler således for standarder og fast procedure for italesættelse af alkohol, hvilket vil
hjælpe medarbejderne til at spørge ind til borgernes alkoholvaner.
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”Det bør være en standardting, man gør”
”Det er også nemmere at italesætte det, hvis det er noget du gør over for alle”
”Det er da det, jeg tænker, der var meningen med en tidlig opsporing af alkohol, at
det skulle jo egentlig bare være næsten alle, at man går ind til”
”Vi skal blive bedre til at sige: ’Jamen, det indgår i vores standardspørgsmål’”
Argument for at spørge alle til alkoholvaner er endvidere, at italesættelsen kan så et lille frø, som
senere kan føre til adfærdsændring.
”Det kan jo også være, at de benægter det langt hen af vejen, men så har man måske
allerede sået et lille frø i vedkommende, man har siddet overfor […] hvis man spørger
en borger, så kan man ikke undgå at påvirke”
Samtidig understreger medarbejderne, at en standardprocedure skal kunne anvendes differentieret
med udgangspunkt i den enkelte borgers situation og i samarbejde med andet fagpersonale. Hvis én
fagperson allerede har italesat alkohol, skal alkoholsamtalen gribes an på anden vis eller måske udelades for at undgå gentagelser.
”Vi skal ikke spørge til misbrug eller til forbrug af alkohol, det ligger ikke til et kryds om jeg så må sige - det kommer ikke automatisk, men det er jo det, vi ønsker i faggruppen”
”Hvis egen læge spørger, hvis jordemoderen spørger og hvis vi også kommer ud, så er
det ligesom gentagelse på gentagelse. Så vi vil gerne se tingene i en sammenhæng”
”Dels kan der være den der automatiske snak - det er det, du altid skal gøre - noget
andet er, hvordan du tager det op. Så der er forskellige tilgange i dit udgangspunkt”
Desuden skal tilgangen differentieres alt efter borgernes socioøkonomiske karakteristika.
”Der skal være forskellige tilgange til forskellige borgere. Det kan være en direktør,
der har mange parader og en familiefar og stort kvarter, hvor det hele ser fint ud - det
kan være en anden indfaldsvinkel, man skal bruge til det”
”Det er meget forskelligt fra person til person. Det er netop det med, hvor er vi henne,
hvad er det for nogle parader, de har oppe”
Disse argumenter for differentiering af standardprocedure for italesættelse af alkohol udtrykker
også, hvilke barrierer medarbejderne har for at tale alkoholvaner med en borger. Medarbejderne beskriver, at standardprocedurer kan hjælpe til, at holdninger i forhold til dét at italesætte alkohol flyttes hos medarbejdere.
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”Der er jo også forskel på, om vi skal sidde og fornemme, om det er noget, vi skal tage
op eller om vi har en procedure der hedder, noget vi skal vinge af, hvor alkohol er en
af dem. Du skal altid italesætte - og det er jo holdninger, der flyttes”
Tabu blandt medarbejderne
Medarbejderne fortæller at dét, der i høj grad hindrer dem i at italesætte alkohol over for borgerne,
er, at medarbejderne oplever det som tabubelagt at tale om eget eller spørge ind til en andens alkoholindtag – uagtet om den anden er en kollega eller en borger.
”Nogle gange så projekterer man også spørgsmålet over på sig selv: Hvordan ville
jeg have det, hvis jeg blev spurgt. Og så er man måske bange for at spørge”
”Når vi slet ikke tør tale om vores egne vaner…som om: det er alle andre, det er borgere / klienter, der kan have dét problem”
Medarbejderne beskriver det som angstprovokerende, at skulle italesætte alkohol, der opfattes som
et konfliktfyldt og tabubelagt emne.
”Der er da også nogle, hvor jeg har tænkt dét [alkoholproblem], og så ikke har kunnet, så jeg har tænkt: jeg prøver, hvis han kommer igen om 3 måneder, så siger jeg
det. Hvad er det, der har blokeret mig for at være ærlig og åben omkring at sige det til
ham?”
I1: ”Jeg tror, det der med vi tager fat i den der angst, vi har for måske at tage fejl eller
for at gå over nogle grænser for at blive mødt af vrede”
I2: ”Den har jeg!”
I1: ”Det tror jeg mange gange også er en blokering for, at vi gør det, og det er derfor
vi også er nødt til at arbejde med os selv. Det er et tabu”
Angsten skaber således en blokering for at italesætte alkohol over for en borger. Medarbejderne mener, at det i arbejdet med tidlig opsporing i kommunen er vigtigt at lære ved at italesætte alkohol
internt, og at der heraf i opkvalificeringen er skærper fokus på øvelser i at italesætte alkoholvaner
over for en kollega.
”Altså, det er noget med at komme ned i øvelsen. For det der med vi hele tiden snakker om det, vi er nødt til at mærke det også, turde at gøre det når jeg sidder her og du
sidder der”
”Det kunne også være en øjenåbner i forhold til at bevidsthedsgøre noget for en selv.
Hvorfor kan man ikke, hvorfor synes man det er tabubelagt, hvorfor har man en stor
distance til at sige det? Så man lærer også meget om sig selv i forhold til, hvad er det,
der blokerer mig, så jeg ikke kan sige det for den her person”
”Vi skal lære at ture. Vi bliver nødt til at turde snakke om tingene personligt, hvis vi
skal kunne møde folk”
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Løbende opkvalificering
Medarbejderne mener, at der skal være løbende tiltag i den kommunale praksis, før dét at spørge ind
til alkohol implementeres som en naturlig del af borgersamtaler. Dette fordi der skal små skridt til at
opbygge mod og motivation hos medarbejderne til at italesætte alkohol. Øget bevidsthed fx via det
afholdte kursus i systematisk tidlig opsporing er kun et skridt på vejen.
”Altså kommunen, hvis de ønsker, vi skal holde fast i problematikken, så er det ikke
nok med et enkelt kursus i virkeligheden […] Hvis vi tænker fem og ti år frem, at kommunen har et mål om, at borgere skal have en bedre støtte omkring alkohol, så er et
én dags kursus til de her faggrupper ikke nok. Så er det noget vi skal tænke ind i en
proces”
”Kurset er med til at ændre på det, det er et lille skridt i en retning af, at vi alle sammen måske har en lille smule nemmere ved at tage det op eller er lidt mere bevidste
om at gøre det”
”Det er ét skridt, kommunen skal tage rigtig mange skridt, hvis de gerne vil have en
misbrugsfri kommune”
Manglende ledelsesfokus
Som før det opkvalificerende kursus oplever medarbejderne generelt et svingende ledelsesmæssigt
fokus på tidlig opsporing af alkoholoverforbrug blandt borgerne.
”Vi har ikke talt med vores leder om noget som helst”
”Det er vigtigt faktisk, at ledelsen italesætter, at der er nogle problematikker og at
dem tager vi seriøst”
Nogle medarbejdergrupper oplever ikke behov for dette ledelsesfokus.
”Vi har ikke rigtig brug for at ledelsen støtter op omkring det, for det er bare en del af
pakken”
Medarbejderne i SAF fortæller, at det er meldt ud fra ledelsen, at medarbejderne ikke skal italesætte
alkohol over for alle borgere.
”Vores leder mente ikke, der var det behov oppe hos os, fordi det er ”svingdørsborgere”, vi har. De er hurtig ude igen, de er arbejdsmarkedsparate, og de ved, hvad de
går ind til, det er deres forsikring mod ledighed”
”Der er helt klart meldt ud fra vores leder, at det er ikke alle, vi skal tilgå med tidlig
opsporing. Det er mere dem, hvor man fornemmer, eller man kan se, der er et mønster
eller et eller andet”

54

Årsagen til ledelsens udmelding i SAF er ifølge medarbejderne, at hvis en borger har alkoholproblemer og disse italesættes, så er det sværere at få borgeren i arbejde.
I1: ”Ved vores ledelse, der handler det om, at vi skal have borgerne i arbejde. Vi skal
ikke pille for meget i deres privatliv, for så er de jo ikke arbejdsmarkedsparate, og så
skal de et andet sted hen. Så det er lidt den der afvejning, hvor meget skal vi gå ind i
det. Hvis vi finder ud af det, så skal vi jo have dem sendt videre til nogle andre, fordi
vi arbejder med borgere, der er klar til job, og hvis de ikke er det, jamen så er det et
andet sted, de skal hen”
I2: ”Vil det sige, de har godt nok et alkoholproblem, men hvis vi roder i det, så får de
ikke job, så det er vi nødt til at se bort fra?”
I3: ”Jamen, det har vi jo ikke tid til at arbejde med, fordi vi får så mange ind, og det
er derfor, vi ikke skal spørge ind til alle fordi så…”
I2: ”..risikerer man at opdage noget”
I1: ”Ja, det er jo også en vinkel”
Medarbejderne er dog enige om, at det er bedst at gøre noget ved en alkoholproblematik, når kommunens medarbejdere møder borgeren.
Kommunalt ansvar
Medarbejderne mener, der er grænser for, i hvilken grad Odense Kommune som offentlig instans
skal overvåge samfundet. Ifølge medarbejdere har kommunalt ansatte ikke altid ret til at blande sig i
borgeres livsstil og adfærd.
”Vi er også snart begyndt at komme over i et samfund, at lige så snart du falder uden
for denne her norm ik’ - jamen at du spiser hvidt brød, og du er lidt for tyk, nå har
dine børn nu fået en fransk hotdog - der er kommet noget politibetjent over os”
”Jeg tænker, at folk skal drikke eller ryge, hvis det er det, de har valgt. Men hvis vi oplever, der er børn, der er i klemme, så er det jo dét, der er vores fokus”
Kommunalt ansatte skal altså kun blande sig i borgeres adfærd, hvis adfærden er uhensigtsmæssig i
forhold til fx pårørende eller borgerens evne til at indgå i samfundet i øvrigt, såsom at søge job under ledighed.
”Han lugtede af alkohol og havde fået måske en øl eller to. Men jeg kunne ikke konfrontere ham, fordi han var aktiv og han ville gerne. Han søgte arbejde overalt”
Medarbejderne påpeger, at det også handler om balancen mellem, hvornår problematikker med ret
bør håndteres versus, hvornår problematikker med uret skabes.
”Det er en hårfin balance mellem er det et misbrug eller…”
”Man skal passe på, at hver gang man støder ind i én, der lugter af èn øl og så sige:
’Øhh har du et problem?’ Altså, vi skal også passe på, at vi ikke ser syner”
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”Vores [kommunens] holdning behøver jo ikke være den, alle har”
Samfundsnormer
Medarbejderne mener, at generelle holdninger i samfundet legaliserer alkoholindtag, men at der kan
rykkes ved disse holdninger og normer over tid.
”Det ligger i vores kultur, at det [alkoholindtag] er normaliseret. Det er der masser af
mennesker, der gør”
”Holdninger kan flyttes”
Samtidig mener medarbejderne også, at samfundsnormer sætter grænser for usund adfærd. Hvilket
medarbejderne oplever som et pres, idet overskridelse af disse grænser bevirker, at man falder uden
for normen.
”De her grænser som samfundet ligger op til, det er samfundsnormer”
”Hvis du falder uden for normen, så er folk der med det samme”
”Vi arbejder meget ud fra, at vi bliver nødt til at agere i den verden, som vi er i. Altså,
det er ikke dermed sagt, at det er rigtigt, men hvordan er det, samfundet kigger på dig,
og hvad er det for nogle signaler, at du sender ud, og som du bliver dømt på”
”Det handler om, at de måske drikker for meget og det behøver jo ikke være et problem for dem. Men bare det man signalerer, når man kommer ud til andre mennesker
i offentligheden og lugter af alkohol, det er ikke acceptabelt i dag”
Medarbejderne beskriver, at samfundsnormerne er præget af individets holdninger til, hvornår et
alkoholindtag opfattes som overforbrug. Individets holdninger er så igen resultat af det miljø, individet færdes i.
”Det går hen og bliver et holdningsspørgsmål, det er individuelt, hvad man synes, der
er i orden”
”Det er jo lige præcis dét, at vi har forskellige grænser til, hvad er normalt og hvad er
okay”
I1: ”Det man måler med, det er det, man selv har været vandt til”
I2: ”Ja, ens målestok er jo ud fra en selv […] hvad man selv finder naturligt”
”Det er vores egne normer/regler, der går ind og sætter en grænse eller blokering for,
hvad er det, der er naturligt”
Trods samfundsnormer og individuelle holdninger til, hvornår alkoholindtag kan betegnes et overforbrug, så er medarbejderne enige om, at tidlig opsporing af alkohol er relevant.
”Men derfor kan de jo godt have et problem, som man skulle tidlig opspore”
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Frontpersonalets anbefalinger
Medarbejderne har flere anbefalinger til en generisk model for tidlig opsporing af alkohol. Anbefalingerne omfatter især opfølgninger og påmindelser.
”Opfølgning, opfølgning, opfølgning. Det behøver ikke være dagskurser bare lidt
brush-up, lidt opfølgning. Sådan lige komme ind og høre, hvor er vi henne, en snak,
nyt materiale”
”Blive mindet om, at det værktøj har vi også”
”Brug intranettet”
”Brug frontpersonalets e-mailadresser og send ud”
Endvidere mener medarbejderne, at undervisning i tidlig opsporing bør differentieres i forhold til
faggrupper og den enkelte faggruppes erfaringer og borgermålgruppe. Dog ønsker medarbejderne
samtidig at høre andre faggruppers oplevelser, idet medarbejderne kan trække på andres erfaringer
med tidlig opsporing og idet, en personlig beretning huskes bedre end PowerPoints.
”Til sommer kan jeg huske din [en informants] historie, men jeg kan ikke huske, hvad
der blev sagt på kurset”
Endvidere anbefaler medarbejderne, at italesættelsen af alkohol ligeledes bør implementeres internt.
”Vi snakker om borgerne, men det er jo ikke kun borgerne der har et problem. Det kan
jo være kollegaer, det kan være chefer”
I1: ”Lederne skal måske blive bedre til og have det som en del af de spørgsmål, der
ligger i: Hvordan trives du på din arbejdsplads? Har du det godt?”
I2: ”Det kan også godt være i det, vi selv bliver bedre til at bringe det med videre til
borgerne”
I3: ”Det er da en forrygende ide, synes jeg rent faktisk, at man starter i egne rækker,
så det på den måde også bliver en naturlighed i Odense Kommune”
Sammenfatning opfølgende fokusgruppeinterview
Kurset har ikke bevirket, at medarbejderne taler alkohol med samtlige borgere, de møder i deres arbejde. Flere medarbejdere har slet ikke mødt borgere efter kurset, hvor det har været relevant at italesætte alkohol. Samtidig beskriver medarbejderne, at de også før kurset havde fokus på borgernes
alkoholforbrug. Kurset har således ikke ændret arbejdsgangen betydeligt. Dog giver medarbejderne
udtryk for, at opkvalificering er særlig relevant for nye medarbejdere uden erfaring med at møde
borgere, og at kurset har skærpet medarbejdernes opmærksomhed på overforbrug af alkohol. Desuden har kurset skabt refleksioner omkring retorikken i selve italesættelsen.
Medarbejderne oplever, at kurset har givet anledning til et fælles sprog blandt kollegerne og at materialet, der blev præsenteret på kurset, kan støtte italesættelsen af alkohol. SAF Kontanthjælp anvender desuden en PowerPoint-template omhandlende alkohol som del af fælles informationsmøder
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med borgere. Dette har vist sig at nedbryde barrierer for italesættelsen både hos personale og borger.
Der skal stadig være en indgangsvinkel, før alkohol forsøges italesat over for en borger. Som før
kurset kan en indgangsvinkel være signaler, såsom særlig adfærd, at borgeren lugter af alkohol eller
borgeren måde at tale på. En indgangsvinkel kan også være indikationer fra fx pårørende. Medarbejderne giver desuden udtryk for, at borgeren helst selv skal komme ind på at tale om alkohol.
Af ovenstående kan udledes, at medarbejderne ikke arbejder med en systematisk italesættelse af alkohol efter kurset i tidlig opsporing.
Medarbejderne oplever barrierer både hos borgerne og hos sig selv i forhold til at tale om alkohol.
At tale alkohol kræver, at der skabes en tillidsfuld relation. Oplevelse af manglende fysisk rum og
tid til samtalen kan i den forbindelse hindre dialog om alkohol, da det udgør en barrierer for den
gode kontakt mellem medarbejder og borger. Medarbejderne giver således udtryk for, at der er forskel på de enkelte afsnits forudsætninger for at italesætte alkohol, idet nogle skal se mange borgere
på kort tid og nå omkring mange emner, mens andre har mulighed for at prioritere tiden.
Endvidere giver medarbejderne generelt udtryk for, at selvom der er tid og rum til at tale med en
borger om alkoholvaner, så opleves alkohol som et tabubelagt emne, som det kræver mod at italesætte. Angsten skaber således en blokering for at italesætte alkohol over for en borger. Medarbejderne mener derfor, at der er behov for løbende tiltag i den kommunale praksis, før dét at spørge ind
til alkohol bliver en naturlig del af borgersamtaler. Dette fordi, der skal små skridt til at opbygge
mod og motivation samt fastholde medarbejderne i forhold til at italesætte alkohol. Øget bevidsthed
fx via det afholdte kursus i systematisk tidlig opsporing er et skridt på vejen.
Medarbejderne mener, at der er grænser for, i hvilken grad Odense Kommune som offentlig instans
skal overvåge samfundet. Dvs. kommunalt ansatte bør kun blande sig i en borgeres adfærd, hvis adfærden er uhensigtsmæssig i forhold til fx pårørende eller borgerens evne til at indgå i samfundet i
øvrigt. Samtidig er medarbejderne dog af den opfattelse, at generelle holdninger i samfundet legaliserer alkoholindtag, men at der kan rykkes ved disse holdninger og normer over tid. Medarbejderne
beskriver, at samfundsnormerne er præget af individets holdninger til, hvornår et alkoholindtag opfattes som overforbrug. Individets holdninger er så igen et resultat af miljø. Heraf er medarbejdernes egne normer med til at sætte retningen for, hvornår en borgers alkoholindtag kan betegnes som
et overforbrug og hvad, der kommunikeres ud til borgerne. Dette, sammen med medarbejdernes erkendelse af, at de ikke nødvendigvis kan spotte et problematisk alkoholforbrug, bevirker, at medarbejderne er enige om, at systematisk tidlige opsporing er relevant som fast procedure.
I forlængelse heraf taler medarbejderne for standarder og fast procedure for italesættelse af alkohol,
hvilket vil hjælpe medarbejderne til at spørge ind til borgernes alkoholvaner. Samtidig understreger
medarbejderne, at en standardprocedure skal kunne anvendes differentieret med udgangspunkt i den
enkelte borgers situation. Blandt andet skal samtalen om alkohol ses i en sammenhæng i forhold til,
hvilket fagpersonale borgeren ellers møder – fx almen praktiserende læge. Hvis én fagperson allerede har italesat alkohol, skal alkoholsamtalen gribes an på anden vis eller måske udelades for at
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undgå gentagelser. Desuden skal tilgangen differentieres alt efter borgergruppers socioøkonomiske
karakteristika.
Som før det opkvalificerende kursus oplever medarbejderne generelt et svingende ledelsesmæssigt
fokus på dét, at opspore alkoholproblematikker blandt borgerne. Blandt andet fortæller medarbejderne i SAF, at det er meldt ud fra ledelsen, at alkohol ikke skal italesættes over for alle borgere.
Medarbejderne er dog enige om, at det er bedst at gøre noget ved en alkoholproblematik, når kommunens medarbejdere møder borgeren.

Modellens samspil med eksisterende praksis og Odense Kommunes
implementeringsparathed
Evalueringen belyser, gennem et medarbejder- og projektlederperspektiv, succeskriterierne (jf. afsnit Pilotprojektets baggrund og formål) samt de heraf definerede mål for projektevalueringen (jf.
afsnit Evalueringens mål). Sammen udgør disse perspektiver organisationens erfaringer og læring i
forhold til tidlig opsporing på alkoholområdet. I det følgende sammenfattes modellens samspil med
eksisterende praksis samt områder for udvikling af modellen. Desuden belyses de kommunale rammers betydning for modelimplementering med fokus på drivkræfter og barrierer i de organisatoriske
og kulturelle forhold. Denne sammenfatning leder hen til evalueringens sidste kapitel, hvor anbefalinger til drøftelser i forbindelse med videre modeludvikling og -implementering opstilles med perspektivering til muligheden for udvikling af en generisk model for systematisk tidlig opspring af
sundhedsmæssige risikofaktorer.
Den systematiske tilgang
Medarbejderne i Odense Kommune møder ofte borgere med et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol, hvorfor medarbejderne også før det opkvalificerende kursus havde fokus på borgernes alkoholvaner. Systematisk tidlig opsporing er af Sundhedsstyrelsen defineret ved at frontmedarbejdere med
udredende og forebyggende opgaver italesætter alkohol over for samtlige borgere, de møder (Sundhedsstyrelsen 2013). Medarbejdernes tilgang før kurset kan ud fra denne definition ikke betegnes
som systematisk tidlig opsporing. Ifølge medarbejderne har projektet ikke ændret væsentligt på den
usystematiske tilgang, således er det under halvdelen af medarbejderne, som italesætter alkohol oftere efter kurset. Projektleder beskriver endvidere, at den systematiske dimension af tidlig opsporing
bliver mødt forskelligt af ledelsen i organisationen. Baseret på udtalelser fra frontmedarbejderne er
der fra ledelsen i ÆHF divergerende udmeldinger og forventninger i de forskellige afsnit i forhold
til systematisk tidlig opsporing. I BUF ytrer ledelsen ønske om gradvist at arbejde hen imod en systematisk tidlige opsporing i Sundhedsplejen. Således er udmeldingen, at frontmedarbejderne indledningsvist kan tage den korte opsporende samtale om alkohol med i de borgermøder, hvor den enkelte medarbejder vurderer, at det giver mening. I SAF er medarbejderne oplyst af ledelsen om, at
de alene skal gå i dialog om alkohol med de borgere, hvor de skønner, at en alkoholproblematik kan
være en barriere for tilbagevenden til arbejde.
Således beror opsporingen i de fleste tilfælde på medarbejdernes bekymring og erfaringer for,
hvilke indikatorer, der kan være tegn på alkoholoverforbrug. Denne tilgang giver medarbejderne
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ligeledes udtryk for, idet de fleste medarbejdere beskriver, at de såvel før som efter det opkvalificerende kursus alene italesætter alkohol, hvis de oplever indikatorer på alkoholoverforbrug. Det er
projektleders erfaring, at disse ledelsesmæssige udmeldinger om en ikke-systematisk indsats kan
lede til forvirring blandt frontmedarbejderne, når kurset søger at opkvalificere medarbejderne til systematisk tidlig opsporing.
Det er projektleders oplevelse, at den systematiske dimension af tidlig opsporing udfordrer ledelsesopbakningen. Ledelsen udviser generelt interesse for pilotprojektet, herunder en forståelse for vigtigheden af en tidlig indsats på alkoholområdet, men ledelsen udviser også bekymring i forhold til,
hvorvidt frontmedarbejderne har tilstrækkelige ressourcer (særligt tid og overskud) til rådighed til
den tidlige opsporing, der naturligvis ikke må forringe kvaliteten af opgaveløsning inden for eget
kerneområde. Hertil udtrykker medarbejderne ligeledes en bekymring for, hvorvidt der er rum og
tid til den tidlige opsporing. Dog når flere medarbejdere til den erkendelse, at især tidsaspektet er en
barrierer, som kan nedbrydes ved prioritering af tid og implementering af den tidlige opsporing i
(evt. eksisterende) konkrete retningslinjer for en systematik i og standardisering af italesættelsen af
alkohol.
Evalueringen viser endvidere, at projektet har skærpet medarbejdernes opmærksomhed på opsporing af alkoholoverforbrug, men modellen har ikke initieret systematisk italesættelse eller affødt tilstrækkelige drøftelser både før, under og efter opkvalificeringen i forhold til, hvad der forventes af
frontmedarbejderen i den tidlige opsporing. Dette ses blandt andet ved, at medarbejderne efter opkvalificeringen beskriver, at italesættelsen bør tage udgangspunkt i årsagerne til den enkelte borgers
overforbrug af alkohol samt borgerens erkendelse af risikoadfærd og motivation for adfærdsændring.
Kompetencer opnået ved opkvalificering samt ledelsesmæssig støtte
Opkvalificeringen i den pilottestede model har medført, at der skabes et fælles sprog blandt kolleger, hvilket kan bidrage til, at medarbejderen vedligeholder de på kurset opnåede kompetencer.
Endvidere viser evalueringen, at opkvalificeringen skaber relevante refleksioner ved medarbejderne
i kølvandet på kurset – eksempelvis omkring retorikken i selve italesættelsen. Disse refleksioner initieret af opkvalificeringen kan tænkes, at medvirke til videre udvikling af medarbejdernes kompetencer i forhold til tidlig opsporing. Plads til sådanne refleksioner blandt medarbejderne, kan derfor
med fordel tænkes ind som led i implementeringen af modellen i form af drøftelser i eller på tværs
af faggrupper.
Endvidere beskriver medarbejderne, at de har en erkendelse af, at en borgers adfærd ikke nødvendigvis ændres ved, at alkohol italesættes én gang. Men italesættelsen kan hjælpe til, at borgeren på
sigt når tættere på en erkendelse af alkoholproblemet og dermed tættere på en adfærdsændring.
Dette antyder, at frontmedarbejderne er afklaret med, hvad der er deres rolle i den tidlige opspring,
eftersom det ikke forventes at medarbejderne understøtter adfærdsændringen hos borgeren, men opsporer og henviser til relevante tilbud.
Projektleder har i projektperioden erfaret, at der blandt både ledelsen og medarbejdere eksisterer en
udbredt forståelse af, at borgere med alkoholoverforbrug kan spottes. Denne opfattelse bekræftes af
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medarbejderne i de indledende fokusgruppeinterviews. Dog når medarbejderne i de opfølgende fokusgruppeinterviews til en erkendelse af, at tilgangen i systematisk tidlig opsporing netop har til
sigte at overkomme den til tider manglende synlighed. Derved opstår der potentiel mulighed for at
identificere borgere med alkoholoverforbrug på et tidligere tidspunkt, hvor borgeren endnu ikke udviser indikatorer herpå, som kan vække frontmedarbejderens bekymring. Således er der ved manglende udmelding fra ledelsen om en systematisk tilgang i den tidlige opsporing risiko for, at indsatsen bliver personbåret og baseret på skønsmæssige vurderinger, hvilket medarbejderne ligeledes påpeger. Ansvaret for indsatsen synes i det tilfælde at være placeret hos den enkelte frontmedarbejder.
Dette er uhensigtsmæssig set i lyset af, at forskning peger på, at succesfuld forandring i frontmedarbejdernes arbejde kræver organisatorisk og ledelsesmæssig støtte.
Ved reaktion på fornemmelsen tager samtalen form af en bekymringssamtale, som også er en vigtig
indsats inden for alkoholforebyggelse, men ambitionen med indeværende pilotprojektet og målet
med systematisk tidlig indsats ved en kort opsporende samtale er, at etablere mulighed for en endnu
tidligere indsats – dette som led i det bredere alkoholforebyggende arbejde henimod at mindske de
omkostninger en alkoholproblematik har for den enkelte borger, dennes pårørende og samfundet.
Differentiering i opkvalificeringen
Variationen i blandt andet funktion, kerneområde og uddannelsesbaggrund faggrupper imellem betyder, at der ligeledes er variation i metodisk erfaring og teoretisk viden og heraf forudsætninger for at
udføre systematisk tidlig opsporing. Dette bevirker at nogle medarbejdergrupper efterspørger mere
teoretisk indhold og faglig relevans i opkvalificeringen, mens andre medarbejdergrupper efterspørger
mere intensiv øvelse i forhold til at italesætte alkohol via Den korte opsporende samtale. At medarbejderne således efterspørger forskellige ting på kurset betyder, at projektleder oplever behov for
afsnitsvis differentiering i opkvalificeringen. Denne oplevelse deler medarbejderne, men de taler også
for styrken ved blandede kursushold, hvorved det er muligt at lære af andre faggruppers erfaringer.
Disse perspektiver danner grundlag for drøftelse af processen i opkvalificeringen, som eksempelvis
kan omfatte flere delkurser.
Projektleder og medarbejdere er endvidere enige om, at det er vigtigt, at udformningen af den opsporende samtale er tilpasset frontmedarbejdernes opgaver i forhold til borgerne. Således mødes det
positivt af medarbejderne, at afsættet til at tale om alkohol kan være dét, som borgermødet er centreret om, hvad enten det er borgerens sundhed, jobsituation eller barns trivsel.
På baggrund af både projektleders og medarbejderes perspektiver må det konkluderes, at det ikke er
hensigtsmæssigt at udvikle ét standardkursus, der udbydes på tværs, men at der i højere grad er behov for at differentiere og tilpasse – dette kan med fordel være i fokus både i forhold til opkvalificerende kurser og efterfølgende implementering. Dog må det bemærkes, at størstedelen af medarbejderne giver udtryk for, at de på kurset præsenterede metoder samt det udleverede materiale støtter
dem til italesættelsen. Mest anvendt blandt medarbejderne er Den korte opsporende samtale.
Jobfunktion og borgermålgruppe afgørende for systematikken i tidlig opsporing
Evalueringen viser, at medarbejderne generelt har en forståelse for deres rolle i den tidlige opsporing
samt en forståelse af hvordan, alkohol italesættes. Samtidig giver de udtryk for, at en systematisk
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tilgang giver mening og en stor del af medarbejderne giver også udtryk for, at tilgangen er relevant
for de borgermålgrupper, medarbejderne møder. Dog kan flere medarbejdere ikke se relevansen af at
italesætte alkohol i forhold til deres jobfunktion – fremgår særligt tydeligt blandt myndighedskonsulenter i SAF Forsikrede ledige, som beskriver, at deres forholdsvis korte møde med borgere, gør
alkoholitalesættelsen irrelevant. Hvorimod konsulenter fra kursusenheden i SAF Forsikrede ledige
oplever italesættelsen relevant, da de typisk ser borgeren flere gange og har tid til italesættelsen. Endvidere oplever nogle medarbejdergrupper, hovedsageligt BUF og ÆHF, at det ikke altid giver mening
at italesætte alkohol i forhold til dét, borgeren eller kommunen henvender sig med.
Støttet op af projektlederperspektivet oplever både medarbejdere og projektleder således, at medarbejderne har forskellige forudsætninger for at udføre den tidlige opsporing i deres arbejdsfunktion.
Især påpeges tidsaspektet og myndighedsfunktion som barrier for italesættelsen. Dvs. korte borgersamtaler og/eller en myndighedsfunktion, som kan skabe ubalance i borger-medarbejder forholdet,
kan risikere at hindre italesættelsen af alkohol over for borgeren. Dette indikeres ligeledes ved, at
alene 8 medarbejdere angiver konsekvent at have udført systematisk tidlig opsporing i ugerne efter
det opkvalificerende kursus. Yderligere angiver flere medarbejdere, at de slet ikke har italesat alkohol over for en borger i ugerne efter opkvalificeringen. Til sammen giver dette anledning til overvejelser omkring, hvorvidt der er behov for en yderligere differentiering i forhold til hvilke frontmedarbejdergrupper, der kan forventes at udføre systematisk tidlig opsporing. En differentiering der tager højde for, at gruppen af frontmedarbejdere med udredende og forebyggende opgaver trods fællestræk er en heterogen gruppe med divergerende betingelser.
Vigtigheden af fokus på forberedelse og implementering
På tværs af forvaltningerne giver medarbejderne udtryk for et svingende ledelsesfokus og heraf
manglende drivkraft i organisationen i forhold til forpligtigelse til at danne grundlag for tidlig opsporing. Denne manglende forpligtigelse beskriver projektleder ligeledes som et problematisk felt,
idet den manglende forpligtigelse viser sig ved, at ikke alle medarbejderne får den fornødne information forud for opkvalificeringen og flere medarbejdere på tværs af forvaltninger oplever uklar
forventningsafstemningen. Endvidere gør ledelsen ikke brug af tilbud om støtte til den efterfølgende
implementering.
Da de aktiviteter, der går forud for og følger efter en opkvalificering, er vigtige i forhold til transfer
af læring, er det ifølge projektlederen vigtigt, at det fremadrettet prioriteres at styrke fokus på disse
aktiviteter, der i høj grad fordrer velvilje fra og involvering af både ledere og organisationen som
helhed. Det må i denne forbindelse understreges, at der op til og under projektperioden blev udvist
stor tvivl om, hvorledes indsatsen omkring systematisk tidlig opsporing skal prioriteres i organisationen. Dette til trods for, at det af Strategisk Sundhedsgruppe er besluttet at implementere forebyggelsespakken om alkohol på grundniveau og herunder systematisk tidlig opsporing. Det er projektleders formodning, at en enighed og tydelighed fra chef- og ledelsesniveau er værdifuld i forhold til
at skabe den afgørende prioritering og forpligtigelse i organisationen.
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Således viser evalueringen, at organisationen i begrænset omfang har udnyttet det potentiale, der
ligger i den fulde model for tidlig opsporing af alkoholoverforbrug blandt borgere i Odense Kommune.

Anbefalinger. Videre udvikling og implementering af model for tidlig
opsporing i Odense Kommune
På baggrund af evalueringen gives i det følgende anbefalinger i forbindelse med videre modeludvikling og implementering af systematisk tidlig opsporing på alkoholområdet. Der lægges op til
drøftelser af, hvorvidt evalueringens resultater af tidlig opsporing på alkoholområdet er overførbare
i forhold til udvikling af en generisk model for systematisk tidlig opspring af sundhedsmæssige risikofaktorer.
I et udviklingsperspektiv for tidlig opsporing på alkoholområdet viser evalueringen, at det er relevant at være opmærksom på:




Den pilottestede model har generelt positiv effekt for den tidlige opsporing på alkoholområdet, idet opkvalificeringen har hjulpet frontmedarbejderne til at have en opmærksomhed på
tidlig opsporing, som resulterer i, at alkohol oftere italesættes over for borgere i Odense
Kommune.
Det må bemærkes, at evalueringen indikerer, at modellen særligt har styrket frontmedarbejdernes handlekompetencer i forhold til at reagere på dét, medarbejderne opfatter som indikationer på alkoholoverforbrug. Støttet af opkvalificeringen handler medarbejderne oftere på
observationer af og bekymringer om tegn på mistrivsel hos borger eller pårørende, hvilket
stemmer overens med flere ledelsesmæssige udmeldinger, hvor der ikke opfordres til en systematiske tilgang.
Den systematiske tidlige opsporing implementeres ikke alene med den testede model – implementeringen kræver drivkræfter i organisationen med forpligtigelse både på chef-, ledelses- og medarbejderplan. Evalueringen viser, at der har været udvist stor tvivl om, hvorledes
indsatsen omkring systematisk tidlig opsporing skal prioriteres i organisationen. Det formodes heraf, at en enighed og tydelighed i organisationen kan være værdifuld i forhold til at
skabe prioritering og forpligtigelse i chef- og ledergrupper. For afklaring heraf er det i den
videre udvikling af model for tidlig opsporing relevant at inddrage et lederperspektiv. I forhold til medarbejdernes drivkraft viser evalueringen, at medarbejderne udviser engagement,
blandt andet idet medarbejderne efterspørger videre øvelse i at anvende de metoder og samtaleredskaber, som blev præsenteret på kurset. Endvidere ønsker medarbejderne i højere
grad at opnå den fornødne teoretiske viden om alkoholoverforbrug og hvad dette kan medføre af sundhedsmæssige risici.
Vigtigheden af drøftelser af, at gruppen af frontmedarbejdere med udredende og forebyggende opgaver trods fællestræk er en heterogen gruppe med divergerende betingelser på
baggrund af jobfunktion og kerneområde. Implementering af systematisk tidlig opsporing
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giver således ikke mening i alle frontmedarbejderafsnit. Især påpeges tidsaspektet og myndighedsfunktionen som barrier for italesættelsen.
For at opnå bedre effekt af indsatsen med at understøtte systematisk tidlig opsporing ved
medarbejderne er der behov for fremadrettet at arbejde hen imod et styrket fokus på de aktiviteter, der går forud for samt følger efter kursusaktivitet, da det vil højne muligheden for, at
medarbejderne efterfølgende omsætter læringen til praksis samt udvikler og opretholder de
under opkvalificeringen opnåede kompetencer. I denne forbindelse kan der være behov for
at tilføje ressourcer, der muliggør, at tidlig opsporing bliver prioriteret og understøttet. Fx
kan en implementeringskonsulent tilknyttes – eventuelt i kombination med interne tovholdere, som også sørger for, at dagsordensætte drøftelser af tilgangen i den tidlige opsporing i
og på tværs af faggrupper. Med oplæg fra medarbejderne kan det i de enkelte afsnit drøftes,
hvorvidt en ressourceperson i afsnittet vil være en gevinst i arbejdet med tidlig opsporing.
Vigtigheden af drøftelser af den systematiske tilgang – helst med medarbejdere og ledelse –
med udgangspunkt i medarbejdernes refleksioner omkring, hvorvidt Odense Kommune som
offentlig instans bør overvåge borgerne og systematisk påpege uhensigtsmæssig adfærd versus gevinster både for borger, pårørende og samfund, som den tidlige opsporing kan medføre. I denne forbindelse evt. inddrage et borgerperspektiv på tidlig opsporing.
Ledelsen - ifølge projektleder - udviser bekymring for, hvorledes borgerne reagerer på den
tidlige opsporing af alkohol, idet de ikke retter henvendelse til kommunen i dét ærinde. For
afklaring heraf vil det i den videre udvikling af model for tidlig opsporing være relevant at
inddrage et borgerperspektiv; evt. også med henblik på at kunne differentier mellem hvilke
borgergrupper der bedst vil kunne profitere af systematisk tidlig opsporing.

For implementeringen er det konkret relevant at:






Det opkvalificerende kursus ikke står alene – dvs. en strategi / implementeringsplan bør indeholde delelementer, der både lægger op til og følger op på opkvalificeringen. Herunder
sikre løbende tiltag i den kommunale praksis, idet der både skal små skridt til at påvirke normer og små skridt til at opbygge mod og motivation hos medarbejderne til at italesætte alkohol. Dette fx ved løbende opkvalificering af de enkelte faggrupper samt drøftelser i og på
tværs af faggrupper af, hvordan tidlig opsporing af alkoholoverforbrug håndteres, hvilket er
afgørende for, at den systematiske tidlige opsporing implementeres med succes, barrierer
nedbrydes og kultur ændres.
Starte internt med tidlig opsporing blandt kommunens ansatte for at nedbryde tabu samt påvirke kultur og holdninger.
Kvalitetssikre kursusindhold. Herunder fokus på selve italesættelsen samt teoretisk viden
om potentielle konsekvenser af sundhedsmæssig risikoadfærd.
Sætte fokus på differentiering i bred forstand. Dette dels med henblik på at tage højde for, at
frontmedarbejdere har divergerende betingelser og forudsætninger for tidlig opsporing, og
dels for at have sigte på økonomisk omkostningseffektivitet. Følgende er i den forbindelse
centralt:
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o Opkvalificering i tidlig opsporing i relation til en given sundhedsmæssig risikofaktor
udbydes til de medarbejdergrupper, det giver mening at opkvalificere heri. Dette fordrer intern kortlægning og drøftelse, der tager højde for, at frontmedarbejderne har
divergerende betingelser for at foretage systematisk tidlig opsporing.
o Opkvalificering differentieres i forhold til faggrupper og den enkelte faggruppes behov, herunder borgermålgruppe, allerede tilegnet teoretiske viden, erfaringer med at
italesætte risikoadfærd og anvende samtaleredskaber samt ønske om tværfaglig erfaringsudveksling. Dette fordrer ligeledes forudgående intern kortlægning og drøftelse.
Være opmærksom på, at skabe optimale rammebetingelser for den tidlige opsporing, således
at medarbejderen har tid og ro til at etablere en god og tillidsfuld relation til borgeren. Da de
fleste medarbejdere beretter, at de kan prioritere tid til systematisk tidlig opsporing, kan
dette udviklingspunkt med fordel drøftes med medarbejderne i forhold til, hvornår manglende tid reelt udgør en barriere.
Udvikle håndgribelige retningslinjer for systematisk italesættelse (konkret taler medarbejderne om en samtaleliste, hvor ’italesættelse af alkohol’ kan krydses af. Eller at afkrydsningspunkt integreres i eksisterende retningslinjer, som faggrupperne allerede anvender for
italesættelse af øvrige emner af relevans i mødet med borgeren). Ud over systematik, vil
dette sikre en generel standard for italesættelsen. Argumentet for en generel standard er, at
italesættelsen ellers påvirkes af samfundsnormer og medarbejdernes individuelle holdninger.
Sikre velbeskrevne og etablerede samtale- og behandlingstilbud til borger og evt. pårørende
førend tidlig opsporende indsats implementeres, samt sikre den enkelte medarbejder har
kendskab hertil. Sidstnævnte viser sig vigtigt, idet interviewundersøgelsen på den ene side
viser, at medarbejderne oplever manglende tilbud; hvor spørgeskemaundersøgelsen på den
anden side viser, at størstedelen af medarbejderne mener eksisterende tilbud er dækkende.

Generelt vurderer frontmedarbejdere og projektleder, at systematisk tidlig opsporing af alkohol er
relevant. Dog bør den pilottestede model videreudvikles på baggrund af drøftelser ud fra ovenstående anbefalinger, før en implementering kan forventes succesfuld. Heraf giver denne evaluering
Odense Kommune grundlag for at arbejde videre med udvikling af en model for tidlig opsporing på
alkoholområdet.
Evalueringen viser, at der er grundlag for kritisk drøftelse af, hvorvidt modellen vil være overførbar
i forhold til at tage et generisk udgangspunkt. Med evalueringen påpeges, at overordnede elementer
i modellen kan have generisk karakter. Eksempelvis at opkvalificering bør præpareres og følges op,
at der er behov for differentiering i opkvalificeringen ud fra faggrupper, samt at organisatorisk forpligtigelse er afgørende. Men evalueringen påpeger også, at opkvalificeringen skal kvalitetssikres
med øget fokus på teori og øvelse i at anvende metoder og materiale i forhold til den pågældende
risikofaktor (fx alkohol). Det er således ikke realistisk, at opkvalificering i form af ét 1-dagskursus
skal kunne rumme flere risikofaktorer og heraf udgøre ét generisk kursus i tidlig opsporing af
sundhedsmæssige risikofaktorer. Det er dog muligt, at der i modeludviklingen kan arbejdes hen
imod et kursusforløb, der giver anledning til at komme omkring forskellige risikofaktorer, og hvor
det generiske bl.a. består i en fælles tilgang hertil med MI som metode. Forløbet kan således bestå
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af nogle obligatoriske elementer, der udbydes bredt, samt en række valgbare elementer vedrørende
de specifikke risikofaktorer, hvorved relevante medarbejdergrupper opkvalificeres til at kunne opspore de risikofaktorer, der er mulige at tænke ind i deres konkrete praksis. Endvidere viser evalueringen, at succesfuld implementering må forventes at vise sig over tid, idet italesættelsen af
sundhedsmæssige risikofaktorer, som opfattes tabubelagte, ikke alene implementeres ved en retningslinje. Implementering kræver at barrierer nedbrydes og normer ændres.
Evalueringen påpeger således, at udviklingen af en generisk model for tidlig opsporing overordnet
bør have til hensigt at:






Sikre en tilgang, hvor medarbejderne (i de medarbejdergrupper hvor italesættelsen har relevans) systematisk italesætter risikofaktorer over for borgerne.
Nedbryde barrierer samt skabe mod hos medarbejderne i forhold til at italesætte risikoadfærd (også selvom der ikke altid ses en indikator på et problem), der opfattes som et konfliktfyldt og tabubelagt emne. Dette vil kræve en kulturændring i organisationen.
Skabe fokus på nye og evt. eksisterende forebyggende og behandlingsrettede tilbud til borgere og pårørende. Dette for at skabe en sammenhængende tidlig indsats.
Skabe prioritering af og forpligtigelse til tidlig opsporing i organisationen, herunder prioritering og forpligtigelse i chef- og ledergrupper i forhold til en sammenhængende indsats.
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Bilag
Bilag 1. Henvisningsvej – tidlig opsporing af alkohol
Henvisningsvej – tidlig opsporing af alkohol
Når en medarbejder har identificeret en boger med et alkoholoverforbrug, skal medarbejderen tilbyde informationer om relevante tilbud og/eller henvise til relevant tilbud.
Jf. Sundhedsstyrelsens ’Guide til implementering af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol’ kræver en målrettet henvisning (stratificeret henvisning) af borgeren en
vurdering af problemets omfang. For at reducere kompleksiteten i den tidlige opsporing er der under pilotprojektet blevet præsentret en simpel henvisningsvej, hvor medarbejderne henviser til Samtale om Alkohol, der efter behov kan bygge bro til Alkoholbehandlingen. Medarbejderne informeres
om, at de fortsat kan henvise til Alkoholbehandlingen og at dette er fordelagtigt såfremt, der er tale
om alkoholafhængighed (fx borgeren omtaler sig selv som alkoholiker eller har synlige abstinenser). Dog er det ikke deres ansvar at vurdere alkoholproblemets omfang.
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Bilag 2. Interviewguide for fokusgruppeinterview d.9. og 26. september
Fokusgruppeinterview d 9.+26. september 2014
Kort præsentation af:
- Hvorfor er I inviteret (det blev jer; fordi ’jeres afdelingen’ snart skal på kursus i tidlig opsporing og
formålet er at kunne evaluere på ”modellen” tidlig opsporing).
- Fokusgruppeinterviewet vil vare omkring en time.
- Vi vil gerne optage mødet, men det vil udelukkende blive hørt af os.
- Interviewet bliver bearbejdet anonymt, men vi vil alligevel gerne lige tage en runde, hvor I siger
jeres navn, jobfunktion/forvaltning først, så vi kan ”genkende” jer.
- Indhold og form:
Vi vil stille jer nogle spørgsmål til mødet med borgerne i jeres arbejde, hvorefter vi sammen kan
have en dialog omkring, hvordan I hver især oplever det, vi spørger om. Der er ikke noget rigtigt
eller forkert svar og vi skal heller ikke blive enige. Jeg vil gætte på, at vi ikke behøver række hånden op men i princippet blot kan have en dialog med hinanden og så håber jeg at alle har umulighed for at få sagt det de ønsker at få sagt – nu prøver vi i hvert fald…

Tematiske om- Spørgsmål
råde

Hensigten med spørgsmålet

Erfaringer på arbejde

Gives der udtryk for, at der er et behov for tidlig opsporing?

Udvælgelseskriterier

Procedure

Oplever I at møde borgere, hvor I
kan tænke: ”her er et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol”?
Afledt: Hvordan oplever I det?
(Hjælp: Tænk på en situation, hvor
I har oplevet det…)
Hvordan ved I egentlig, at her kan
det måske være relevant at spørge
til alkohol?
(Hjælp: Tænk igen på situationen,
hvor I har oplevet det…)
Hvis I møder borgere hvordan
håndtere i det så?

Italesættelse af
alkohol

Hvordan oplever I snakken med
borgeren forløber

”Giver det mening”
Kollegialt fokus

Hvad oplever I der kommer ud af at
snakke med borgeren?

Ledelsesfokus

Taler i kolleger imellem om dét, at
samtale med borger om alkohol?
Oplever I, at ledelsen har fokus på
dét, at tale med borgerne om alkohol?

Har de en bevidst /ubevidst udvælgelsesstrategi og dermed naturligvis er der nogle der overses?

Har de indarbejdet en uformel procedure?
Evt. substituerende sp., hvis der ikke er nogen der har
mødt borgere med uhensigtsmæssigs alkoholadfærd:
Hvis I møder en borger i morgen hvordan ville i så håndtere det?
Det vi vil afdække er, om medarbejderne fra egen side
støder på barrierer i forhold til at snakke alkohol med borgeren?
Og modsat, oplever medarbejderne, der er barrierer hos
borgeren?
Føler de sig klædt på til snakken med borgeren?
Anvendes der teori/model f.eks. fra MI.

Fokus i organisatoriske lag
Fokus og prioritering i organisatoriske lag

Afrunding: Har I noget at tilføje / kommet i tanke om noget, I vil tilføje?
(Astrid Lindholm Harlou og Anja Trudslev. Analysekonsulenter, Sundhedssekretariatet)
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Bilag 3. Interviewguide for opfølgende fokusgruppeinterview d.27. november og 15. december 2014.
Interviewguide for opfølgende fokusgruppeinterview d. 27. november og 15. december 2014. Tidlig opsporing i Odense Kommune
Fokusgruppeinterview med medarbejdere i SAF (forsikrede ledige, jobkontakten), BUF (sundhedsplejersker), ÆHF (ældrekonsulenter, Én
indgang).
Præsentation og baggrund
 Tak for deltagelse. Formålet er at evaluere ”modellen” tidlig opsporing i Odense Kommune (SST: ’Guide til implementering af 2
anbefalinger’– 1) Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale. 2) Tilbud om kort rådgivende samtale til borgere med overforbrug).
 Præsentation af os (Line/Rikke og Astrid, ”ekstern” evalueringspart).
 I er inviteret fordi, I har været på kursus i tidlig opsporing af alkohol.
 Jeres deltagelse er vigtig, vi er her for at lære noget af jer.
 Datahåndtering herunder: lydoptagelse høres alene af os (slettes efterfølgende) og anonymitet, varighed ca. 50- 60 min.
Introduktion
Jeg/vi vil i dette interview stille nogle spørgsmål til dialog / diskussion blandt jer omhandlende mødet med borgerne i jeres arbejde.
Interviewet bliver lige så meget en samtale mellem jer, som en dialog mellem jer og mig/os.
Spørgsmålene handler om, hvordan I oplever tidlig opsporing af alkohol på jeres arbejdsfelt.
Det er vigtigt for os at sige, at der ikke er rigtige eller forkerte svar. Det er ikke hensigten, at I skal nå til enighed om de forskellige spørgsmål, ligesom det er ok at ændre holdning undervejs. I skal blot fortælle, hvad der falder jer ind, da vi er interesseret i så mange forskellige
perspektiver som muligt.
Jeg vil gætte på, at vi ikke behøver række hånden op og det gør ikke noget, hvis I kommer til at afbryde hinanden. Samtidig er det dog vigtigt, at I alle får mulighed for at få sagt det, I ønsker.
Da vi har forskellige områder, vi gerne vil have I diskuterer, kan det være, at jeg stopper jeres diskussioner undervejs og stiller nye spørgsmål. Det kan også være, at jeg beder jer om at uddybe nogle udsagn.
Har I nogen spørgsmål, inden vi går i gang?
Som sagt bearbejdes interviewinformationerne anonymt, men vi vil alligevel gerne lige tage en runde, hvor I siger jeres navn, forvaltning
og jobfunktion, så vi kan ”genkende” jer. Kan vi starte med dig…
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Tematiske fokusområder
Italesættelse
(Åbningsspørgmål)

Interviewspørgsmål

Hensigt / Søger svar på

Tid

Hvis I tænker på de sidste 14 dage / 3 uger.
Kan I fortælle om, hvordan I oplever at tale
med borgere om alkohol?
Evt. hjælpespm.:
o Hvad er godt?
o Hvad kan blive bedre?
Kan I give eksempler på, hvordan I oplever
at tale om alkohol med forskellige borgergrupper?

Åbne op for dialog.
Har medarbejderne italesat alkohol efter kurset.
Har kurset ændret deres arbejdsgang.

10 min.

Er det blevet lettere at italesætte alkohol overfor alle
borgere? Har udvælgelseskriterierne ændret sig? ->
ift. aldersgruppe / køn / socioøkonomiske forhold.

10 min.

Procedure

Kan I give eksempler på, hvordan en samtale om alkohol forløber?

Normer

Hvornår oplever i det er relevant at spørge
ind til en borgers alkoholforbrug?

Kollegialt samarbejde

Hvis I tænker på de sidste 14 dage / 3 uger
og dét at tale med borgere om alkohol.
Hvordan oplever I det kolleger imellem?
Hvis I tænker på de sidste 14 dage / 3 uger
og dét at tale med borgere om alkohol.
Hvordan oplever I jeres nærmeste ledelse i
den forbindelse?

Klædt på? Hjælp med fast procedure / retningslinjer? 10 min.
Mindre berøringsangst ift. baseline? Altid kunne italesætte alkohol over for borgere? Har kurset hjulpet?
Mangler stadig redskaber til at italesætte alkohol over
for en borger? Oplevet uhensigtsmæssige effekter?
Har medarbejdernes oplevelse af, hvornår alkohol er
10 min.
”et problem” ændret sig? Hvornår er alkohol et overforbrug? Skal der først spørges til alkohol, når problemer opstår? Eller forebygge problemer opstår?
Mere fokus på alkohol ml kolleger? Er alkoholitale5 min.
sættelsen fokus i organisatoriske lag?

Udvælgelseskriterier og
målgruppe

Ledelsesfokus

Mere fokus på alkohol fra ledelse? Er der opbakning
og forpligtigelse ift. alkoholitalesættelsen i organisationen?

5 min.

Afslutning
Har i noget at tilføje? (Ift. det vi har talt om - hvordan I oplever at tale med borgere om alkohol?)

November / december 2014. Line Hansen og Astrid Lindholm Harlou. Analysekonsulenter, Sundhedssekretariatet.
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Bilag 4. Oversigt over aktiviteter udbudt som led i pilotprojektet
Oversigt over aktiviteter udbudt som led i pilotprojektet
Møde med leder/ledere (1 time): projektleder orienterer om
tidlig opsporing af alkohol og gennemgår elementer til
understøttelse af tidlig opsporing (kursus og materialer) og
tilbyder at projektleder understøtter orientering til
medarbejderne (informationsmøde) og efterfølgende
implementering. Leder/ledere beslutter hvilke løsninger, der
er relevante i det/de aktuelle afsnit og bidrager med
oplysninger, der muliggør, at opkvalificeringen i størst mulig
omfang tilpasses medarbejdernes kerneopgave.

Informationsmøde (½-1 time): leder/ledere informerer om, at der
er truffet beslutning om at sætte fokus på tidlig opsporing af
alkohol i afsnittet. Projektleder orienterer om tidlig opsporing af
alkohol; hvorfor det iværksættes, hvad det indebærer (på
baggrund af forventningsafstemning med leder/ledere) og
hvordan det videre forløb bliver.

Opkvalificering af medarbejderne (1 dags kursus): kursus i systematisk
tidlig opsporing af alkohol. Mhp. implementering tager kurset afsæt i, at
tidlig opsporing af alkhol må indpasses i kerneopgaven. I undervisningen
lægges der op til, at medarbejderne tænker egen praksis med udredende
eller forebyggende opgaver ind, således at det lærte bliver overførbart til
hverdagens praksis.
Materiale udleveres til medarbejderne.

Implementeringsaktiviteter: For at understøtte
implementering/fastholdelse i afsnittene står projektleder til
rådighed i forhold til aktiviteter, der kan bidrage hertil. Der gives
konkrete forslag ud fra aktuelle behov, fx. opfølgning, sparring,
kick off møder etc.
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Bilag 5. Projektleders skriftlige orientering til medarbejdere i BUF
Orientering til dig, der skal på kursus i Tidlig opsporing af alkohol
Henover efteråret opkvalificeres ca. 125 medarbejdere på tværs af BUF, SAF og ÆHF i
tidlig opsporing af alkohol. I BUF er det Sundhedsplejen, der opkvalificeres i løbet af
den 21/10 og 5/11.
Kurset udbydes som led i et alkoholforebyggende pilotprojekt - Tidlig opsporing og kort
rådgivende samtale. Baggrunden er, at der i Odense Kommune sættes fokus på en tidlig
indsats på misbrugsområdet. Det er blevet besluttet, at Odense Kommune skal leve op
til grundniveau anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om Alkohol.
Dette indebærer bl.a.:
1. At frontmedarbejdere med forebyggende og udredende funktioner laver systematisk tidlig opsporing af alkohol - altså går i dialog med borgerne om deres
alkoholvaner. Formålet er alkoholforebyggelse via tidlig identificering af alkoholproblemer efterfulgt af tilbud om relevant rådgivning / behandling.
2. At Odense Kommune udbyder korte rådgivende samtaler til borgere med storforbrug eller skadeligt forbrug af alkohol samt pårørende. Der er blevet etableret et
nyt forebyggende tilbud – Samtale om Alkohol – hvor borgere kan få støtte til at
ændre alkoholvaner, ligesom at pårørende kan får støtte til at håndtere deres
situation. Tilbuddet bygger bro til Alkoholbehandlingen. Det er muligt at læse
mere om Samtale om Alkohol på www.odense.dk/samtaleomalkohol.
Der er således tale om en sammenhængende tidlig indsats på alkoholområdet, hvor der
arbejdes hen imod at hjælpe borgere med alkoholproblematikker på et tidligere tidspunkt. Aktuelt går der i gennemsnit 10-12 år før borgere med et stort alkoholforbrug
kommer i behandling. I den tid kan alkohol have gjort stor skade på borgerens liv og
helbred – og på de pårørendes liv.
Fokus på kurset er, at gøre dialogen om alkohol til noget let og dagligdags, hvor medarbejderne handler ud fra en professionel og systematisk tilgang. For at gøre det lærte
overførbart til hverdagens praksis, vil der på kurset blive vekslet mellem oplæg og øvelser, ligesom at der vil være mulighed for at tænke hverdagens praksis ind.
Vel mødt på kurset!
Mvh.
Christina Hjørnholm
Projektleder & underviser
chhjn@odense.dk

72

