
DATADREVET ALKOHOLBEHANDLING
En afdækning af borgerens rejse gennem den kommunale alkoholbehandling med fokus 

på anvendelse af data og digitale muligheder 
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FORMÅL
Projektets formål er at afdække behov, muligheder og udfordringer ved en datadrevet, digitalt understøttet behandling:

• Afsæt i borgers og behandlers virkelighed.

• Digital understøttet og systematisk udredning.

• Planlægning og monitorering af behandling.

• Digitale løsninger til at understøtte relation mellem behandler og borger.

• Støtte og rådgivning til borgeren undervejs i behandlingen for at øge fastholdelse og effekt.

• Støtte mellem behandlingssessionerne og i efterbehandlingen.

• Afsæt i behov og ønsker hos behandlere, ledere og borgere i behandling samt viden fra forskning. 

• Målrettet den brede gruppe af borgere i behandling, men har også blik for andre målgrupper.

• Fagligt miljø af forskere og praksiseksperter til udvikling og vedligeholdelse.



METODE

Afdækning af 
Datadrevet 

alkoholbehandling

Metode

Litteraturgennemgang Afdækning af nationale og internationale erfaringer 
med datadrevet arbejde og digitale værktøjer

Borgerinterview Fokusgruppe- og enkeltinterview med borgere i 
behandling / tidl. i behandling

Kommunebesøg Besøg hos 15 ambulante behandlingssteder og 
interview med behandlere og ledere (små, mellem, 
store kommuner)

Spørgeskema Udsendt til ambulante behandlingssteder (N: 55)



Følgegruppe Arbejdsgruppe

• Enheden for Klinisk Alkoholforskning
• Center for Rusmiddelforskning
• Sundhed.dk
• Alkohol og Samfund
• Sundhedsdatastyrelsen
• Sundhedsstyrelsen
• Socialstyrelsen
• KL
• Alkoholbehandlingen i Aarhus, Kolding og 

Odense
• TrygFonden
• Komiteen for Sundhedsoplysning

• Anette Søgaard Nielsen (Enheden for Klinisk 
Alkoholforskning)

• Mads Uffe Pedersen (Center for 
Rusmiddelforskning)

• Jakob Uffelmann og Line Langballe 
(Sundhed.dk)

• Rasmus Axelson (Centerleder i KABS –
Glostrup Kommune)

• Carina Blomholt (behandler i Odense 
Kommune)

• Ditte Rudbeck Winther og Susanne Stollig 
(behandlere i Kolding Kommune)

FØLGE- OG ARBEJDSGRUPPE



BORGERENS REJSE GENNEM
ALKOHOLBEHANDLING



ORGANISERING



• Flere fagsystemer for behandlere kan skabe modstand, hvis samspil ikke fungerer 
smidigt

• Der er bred opbakning blandt fagpersoner til forpligtende kvalitetsstandarder på 
alkoholbehandlingsområdet

• Fritvalgsordning

• Overførsel til NAB et krav 

• Stof- og alkoholbehandling
• 88% geografisk samme behandlingssted | 96% har fælles ledelse

• 72% af behandlerne varetager både alkohol- og stofbehandling

• Kommunikation/integration med journalsystemer

FINDINGS



FINDINGS

• Tidskrævende

• Langt fra praksis

• Giver ikke overblik for 
borger og behandler

• Taler ikke sammen 
med andre systemer



FINDINGS

• Overblik for behandler

• Tryghed for borger og 
behandler

• Bedre samspil med 
systemer

• Transparens for borger



ANBEFALINGER

Underbygges i 
afdækningen

• Udvikling af nye, specialiserede og brugervenlige systemer, skal kunne integreres med 
kommunens fag- og journalsystemer og leve op til lovpligtige indberetninger, fx 
indberetning af data til NAB.

• Brugerinddragelse på både borger og behandlersiden er vigtigt i udviklingen af systemet 
for at sikre, at brugervenligheden er i top. 

Bør 
undersøges 
nærmere

• Hvordan kan den digitale løsning skal give mulighed for behandling af både alkohol- og stof 
problematikker?

• Hvordan kan man videregive relevante informationer om borgeren (med borgerens 
samtykke) fx med inspiration fra FNUX-standard (relevant ift. fritvalgsordningen)?

• Kan udviklingen af en national digital løsning være med til at løfte standarden for 
datadrevet arbejde og digitale værktøjer som supplement til den eksisterende behandling, 
fx i form af en valideret protokol ud fra fælles kvalitetsstandarder?



BORGERENS MØDE 
MED BEHANDLING



FINDINGS

• Vejen til behandling beskrives som lang og snørklet

• Information om den kommunale behandling er meget forskellig i kommunerne – og 
synlighed kan forbedres

• Mangler ”imødekommenhed” i kommunikationen

• Meget godt informationsmateriale i forvejen – fx Alkohol og Samfund, men svært for 
behandlere og ledere kvalificeret at udvælge

• Sektorovergange en udfordring for en helhedsorienteret indsats – fx med sekundær 
sektor

• Kontakt mellem almen praksis og alkoholbehandlingen



FINDINGS

Primære barrierer for at søge behandling er dels den manglende erkendelse af, at de 
har en behandlingskrævende udfordring med alkohol, og dels at de ikke kan få tilstrækkelig

indsigt i alkoholbehandlingens form og forløb.

“Jeg var jo nærmest bange for 
det. Jeg anede jo ikke, hvad det 
var for noget. Skal jeg så
indlægges i en uge? Jeg vidste
ikke noget. Så jeg holdt det på
afstand på en måde.”

“En beskrivelse af forløb og
muligheder kan gøre det 
nemmere at komme over den 
hurdle, det er for en at starte i 
behandling.”

“At man kan forberede sig selv
lidt inden, hvor man kan
mærke efter hjemmefra. Hvad
skal jeg satse på? Hvor skal jeg
hen af med min behandling? 
Jeg fik først introduktion, da 
jeg kom derhen”. 



ANBEFALINGER

Underbygges i 
afdækningen

Etablering af et fælles, nationalt website 
• Skabe øget synlighed af den kommunale alkoholbehandling, da det kan have effekt på 

rekruttering.
• Løfte niveauet af information om behandling og give en ensartet værktøjskasse. Det kan 

gøre det tryggere for borgere at tage kontakt.
• Et positivt og informativt design, der skaber tryghed for borgeren.
• Indsamling af data - der kan genereres statistik, der kan anvendes til løbende at forbedre 

kommunikationen.
• Værktøjskasse - fx test, øvelser og selvhjælpsindsatser og kontakt til national hotline.

Bør 
undersøges 
nærmere

Lokalt site og informationspakke
• Finde det nærmeste behandlingssted. Der skal være information om de enkelte 

behandlingssteder.
• Kommunernes behandlingstilbud varierer. Informationspakken skal derfor kunne tilpasses 

det lokale behandlingssted.



REGISTRERING OG 
UDREDNING



• Alle behandlingssteder anvender udredningsværktøjer, 
for at sikre en systematisk, effektiv og grundig 
udredning.

• Praksis omkring et udredningsværktøj varierer, men 
det skal kunne fungere som et dialogredskab.

• Det vurderes som interessant og relevant (for ca. 50% 
af borgerne) at lave selvregistrering.

• Behov for fleksibilitet ift. en spørgeramme i 
udredningen.

• Behov for en revidering af NAB, så det i højere grad 
bliver tilpasset den nutidige behandlingspraksis.

FINDINGS – UDREDNING



FINDINGS - UDREDNING

”Jeg kan ikke gentage det nok – der er noget godt ved at have 
nogle skemaer i forhold til at sikre, at man får spurgt. Jeg kan godt se, 
at nogle kan blive optaget af dagens krise, og så kan man glemme at 

få spurgt til, hvordan det faktisk går – og det er vigtigt! Det er 
meget godt til kvalitetssikring”.

Behandler, stor kommune



FINDINGS - BEHANDLINGSPLAN

Behandlingsplan – et redskab for borger og behandler

• På nuværende tidspunkt stor forskellighed i praksis

• Overføre relevant information fra udredningsskemaerne til behandlingsplanerne

• Behandlingsplanen skal løbende kunne tilpasses

• Behandlingsplanen skal kunne uploades til borgerens journal

• Borgeren skal have adgang til behandlingsplanen – øger ejerskab og gennemsigtighed



ANBEFALINGER

Underbygges i 
afdækningen

Spørgeskemamodul
• Tilgængelighed af kvalificerede spørgeskemaer til udredning – fx ASI eller VoksenMap

• Fleksibilitet et centralt behov

• Understøtte den lovpligtige indberetning til NAB
• Evt. åbne for relevante screeningredskaber
• Mulighed for at tilføje/fjerne spørgeskemaer i takt med, at nye eller opdaterede udgaver 

kommer på markedet

Præsentation af data
• Individniveau: Overblik over borgerens udredning ved hjælp af en letforståelig 

præsentation
• Statistisk niveau: Rapporter med tidstro og lokal data

Bør 
undersøges 
nærmere

• Mulighed for at gøre andre værktøjer tilgængelige, fx værktøjer som løfter og kvalificerer 
udredning yderligere, eller som kan afprøves (fx Guided Egenbeslutning eller andre 
refleksionsøvelser).

• Behandlingsplan: Hvordan kan behandlingsplanen standardiseres i forhold til 
form/rammer?



DATA OG VÆRKTØJER I 
BEHANDLING



FINDINGS – DATA

• Stor forskellighed i kommunernes anvendelse af 
data løbende i behandlingen

• Stigende optagethed af redskaber til måling af 
motivation, relation, trivsel og progression
• Deraf anvendelse af FIT og TEM

• Ønske om løbende monitorering – fx med 
effektmål som antal afholdne dage eller 
alkoholforbrug



FINDINGS – DATA

”Som behandler mangler jeg noget let tilgængeligt visuelt, som kan bruges aktivt ind 
i behandlingen. Noget hvor man kan sidde sammen med borgeren, og se på en 

udvikling over fx fire måneder. Hvor er borgeren henne i dag sammenlignet med 
dengang på en række parametre. Borgeren kan let glemme, hvor 

langt vedkommende egentlig er nået, da der kan opstå nye udfordringer, som 
overskygger den udvikling, de har gennemgået”.

Behandler, stor kommune



ANBEFALINGER – DATA

Underbygges i 
afdækningen

Spørgeskemamodul

• Skemaer til løbende opfølgning – fx FIT, TEM og ASI

• Anvendelse til dialog/refleksion og statistik for behandlingsstedet

• Simpel og letforståelig præsentation

• Borgerrettet adgang

Bør undersøges 
nærmere

• Fortsat udvikling af simple og lettilgængelige spørgeskemaer

• Best practice indenfor datadrevet arbejde og udvikling af tilgange



FINDINGS – DIGITALE BEHANDLINGSVÆRKTØJER



Hvilke elementer tyder på mest effekt? 
(Nesvåg 2018; Riper 2018; Campbell m.fl. 2016; Deady m.fl. 2016; Sundström
2016; Dedert m.fl. 2015; Hester m.fl. 2013; Postel m.fl. 2010)

• Modulopbygget tilgang

• Tilpasset borgers livssituation og behandlingsmål

• Regelmæssig støtte og kontakt med behandler

• Fordele: Fleksibilitet/tilgængelighed, øge ejerskab, 
rekrutteringspotentiale

Klare behov som ikke opfyldes af eksisterende værktøjer

• Sms-system til aftalepåmindelse. Evt. integration med 
eksisterende sms-system

• Videofunktion

FINDINGS – DIGITALE BEHANDLINGSVÆRKTØJER



ANBEFALINGER – DATA

Underbygges i 
afdækningen

Digitale behandlingsværktøjer

• Flere studier peger på, at blended care har samme effekt som traditionel
behandling, en bredere målgruppe rekrutteres, fastholdelse og motivation øges, og 
borgerne er tilfredse med tilgangen.

• Eksisterende platforme imødekommer fleste behov (Minddistrict, Karify).

• Afvente resultater fra Blend A, Overkanten mv.



AFSLUTNING OG 
OPFØLGNING



FINDINGS

• Størstedelen af behandlingsstederne (75%) arbejder med opfølgning, men 
arbejdet er ikke nødvendigvis systematisk.

• Af de behandlingssteder som arbejder med opfølgning, foregår det hyppigst 
telefonisk.

• Dobbelt formål med opfølgning: 

• Mulighed for at kunne understøtte en løbende kontakt til borgeren.

• Lokale data til fortsat kvalificering af behandlingstilbud.

• Efterbehandling er hos flere behandlingssteder en integreret og naturlig 
forlængelse af opfølgningsarbejde. Efterbehandling kan bestå̊ af flere elementer 
og kombinationer.



FINDINGS

”Jeg kan mærke, at jeg tænker meget over, om en måned er det slut med 
behandling. Det spøger lidt i mig. En løsning kan være, at man en gang ugentlig 

besvarer nogle spørgsmål eller noget. Det kan godt give mening at have en personlig 
side, hvor man kan gå ind og løse nogle af de opgaver, der tidligere har virket

for en. Det skal ikke være for tungt, kompliceret eller tage for lang tid. Det skal både 
være muligt at tilgå på computer og mobil.”

Interview med borger



ANBEFALINGER

Underbygges i 
afdækningen

Afslutning og opfølgning
• Modul til dataregistrering om afslutning – en del af NAB-skemaet
• Mulighed for at trække lokale data
• Evt. modul til dataregistrering i opfølgningsfasen. Begrænset viden om effekten 

af behandling og borgerens videre udvikling efter endt behandling

Efterbehandling
• Borgere kan genbesøge behandlingsforløb – fx tilgå relevante øvelser, se tilbage 

på gennemgået udvikling

Bør undersøges 
nærmere

• Svarkategorier for målopfyldelse og slutmål i NAB optimeres.
• Simple spørgsmål og reflektionsøvelser til at understøtte borgerens videre 

udvikling
• Understøtte borgere i at finde fællesskaber, aktiviteter eller mentorer



BUD PÅ LØSNING



SPØRGSMÅL



Ønsker I at få rapporten tilsendt?

Kontakt:
avj@sundkom.dk

mailto:avj@sundkom.dk

