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Koncept for alkoholbehandling i Blå Kors Danmark 
(Konceptet er godkendt af Blå Kors Danmark, Hovedbestyrelse fredag 7. februar 2020) 
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Alkoholafhængighed 
I Blå Kors Danmark ser vi alkoholafhængighed i sammenhæng med menneskets sociale liv og 

psykologiske udvikling.  Det betyder, at vi i forståelsen af den enkelte inddrager personlige og 

relationelle ressourcer, livsmæssige belastninger, mental tilstand og eventuelle fysiske og/eller 

psykiske sårbarheder eller lidelser.   

Vi ved også, at udviklingen af en afhængighed indebærer en langsomt udviklet biokemisk 

forandring i centralnervesystemet, så, at personen udvikler et psykisk behov for at drikke. Vi 
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ved, at det involverer hjernens belønningscenter og, at den adfærd der udvikles, kan 

sammenlignes med at være sulten. Personen vil derfor gøre alt, hvad der kræves for at 

drikketrangen tilfredsstilles. 

Endvidere anser vi afhængighed for at være en multifaktoriel tilstand, der involverer både 

genetiske og biologiske faktorer foruden personens fejltilpassede forsøg på at mestre indre og/ 

eller ydre livsudfordringer. Afhængigheden betragtes således som personens 

uhensigtsmæssige tilpasning til sin omverden, hvorfor udvikles et fastlåst mønster som 

personen nu ikke længere er herre over. 

Samtidig med, at alkoholafhængighed kan forklares som konsekvens af dysfunktionelle 

forhold, hjælper vi individet til at turde påtage sig ansvaret for at arbejde henimod 

fralæggelse af afhængigheden. Ved individets motivation yder vi behandling mod 

afhængighed. For mange kan motivationen være svingende eller tvetydig; i så fald yder vi 

motivationsindsats ved behandlingens opstart eller undervejs, hvis motivationen svigter.  

 

Blå Kors anser, at alkoholafhængighed kan være konsekvens af flere udløsende faktorer 

bundet i alkoholkultur, individets sociale og/eller psykiske forhold under opvækst, ungdom og 

eller voksenliv. Derudover spiller det ind, hvorledes den enkelte fysiologisk reagerer på 

alkoholindtagelse. Udover, at alkohol er vanedannende, udvikles alkoholforbrug til 

afhængighed som en copingstrategi. Det vil sige; afhængigheden er for nogle en måde til 

håndtering af uforløste og komplekse følelser, som står i vejen for trivsel og funktion i 

hverdagen og i relationer. Når copingstrategien i form af afhængigheden skal afhjælpes, er det 

nødvendigt for individet at blive hjulpet til anden strategi, således, at problemer og 

sårbarheder kan mødes med lav risiko for individets tilbagefald i misbrug.  

 

Blå Kors er en kristen organisation og har tradition for at tale om meningen med livet, kriser, 

tab, traumer, sygdom og død. Hertil inddrager vi en eksistentiel forståelse i den 

behandlingsmæssige tilgang. Den eksistentielle forståelse er kendetegnet ved at have et 

grundlæggende fokus på menneskets eksistens i dets konkrete tilværelse, hvad der kendetegner 

tilværelsens vilkår, og hvordan mennesket kan påtage sig sin tilværelse som en opgave. Vi inviterer 

til at inddrage den åndelige dimension; Menneskets eventuelle tro angående livet og døden kan 

bidrage til hendes eller hans selvforståelse, angst eller bekymringer. Vi anerkender, at den kristne 

tro, kan være medvirkende til at komme ud af eller holde sig ude af en afhængighed.  

Baggrunden for dette koncept 
Blå Kors har en forventning om fremtidigt at udvide alkoholbehandling til flere ambulatorier 

og enheder i henhold til Sundhedslovens §141. For, at høj kvalitet i indsatsen sikres bedst 

muligt, findes det nødvendigt og hjælpsomt at have fælles gældende koncept for 

alkoholbehandling i organisationen.  

 

Behandlingskonceptet har overvejende sit udspring i den organisatoriske og faglige indsats, 

som er udviklet hos Blå Kors Behandlingscenter i Tåstrup gennem ca. 20 år. Her er der stabilt 

foretaget alkoholbehandling efter SU §141 som hovedopgave, og som det centrale i al borger-

kontakt. Behandlingscentrets udviklede behandlingskoncept er anerkendt af 

samarbejdspartnere, kommuner og sundhedsstyrelsen. Der er tale om et behandlingskoncept, 

som stemmer overens med de Nationale Kliniske Retningslinjer for Alkoholbehandling.   
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Endvidere, er behandlingscentret godkendt af socialstyrelsen til at varetage behandling af 

borgere med samtidig alkoholbehandling og psykisk lidelse, såkaldt 

dobbeltdiagnosebehandling (komorbiditet). 

 

Foruden sit udspring i Blå Kors Behandlingscenter i Tåstrup er behandlingskonceptet præget 

af indsatser afstemt med den anerkendte evidensbaserede behandlingsindsats, som er 

udviklet ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstaden. Dette er udelukkende 

gældende, der hvor indsatsområderne ’alkoholafhængighed’ og ’psykiske lidelser’ har sit 

overlap.  

 

Konceptet er bygget op om en højt kvalificeret indsats, som kun lader sig gøre i sin fulde 

udstrækning, såfremt der er tale om en større behandlingsenhed med rette og tilstrækkelige 

behandlerressourcer, økonomi og en stor gruppe af borgere i behandling samtidigt. Konceptet 

må forventelig reduceres og tilpasses i forhold til den enkelte alkoholbehandlingsenhed. 

Drøftelser og beslutninger om tvist af konceptet sker mellem lederen for den konkrete 

alkoholbehandlingsenhed og Blå Kors´ faglig chef. Dermed bliver lokale koncepter godkendt i 

lyset af hovedkonceptet.  

 

Overordnet faglighed 
I alkoholbehandlingen tages udgangspunkt i, at mennesket ønsker hjælp til at komme ud af 

sin alkoholafhængighed. Derfor er behandlingen centreret netop om afhængighed. Samtidig 

har vi fokus på, hvordan afhængigheden har rødder i og indvirkning på mennesket i bred 

forstand. Derfor er der i vores helhedsindsats inddraget forhold henhørende:  

• Alkoholafhængighed 

• Anden afhængighed 

• Kognitive færdigheder såsom hukommelse, koncentration, forståelse, refleksionsniveau 

og mentaliseringsevne 

• Biologiske forhold 

o Sygdomme, lidelser, gener og handicaps  

o Fysiologisk tilstand; ernæringsniveau og mobilitet   

o Medicinforbrug  

o Seksualitet  

• Psykiske sygdomme, lidelser og symptomer 

• Psykologiske udviklingsforhold og traumer 

• Sociale forhold såsom bolig, beskæftigelse, økonomi 

• Pårørende 

• Andet netværk 

• Relationelle kompetencer og udfordringer 

• Åndelig søgen 

• Tilbage til samfundet. Temaer, som kan være relevante: 

o Forebygge tilbagefald 

o Opbygge nyt liv  

▪ Beskæftigelse 

▪ Fritidsaktiviteter 

▪ Omgangskreds (opbygge eller genopbygge netværk) 
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▪ Bolig, at holde bolig 

▪ Hygiejne 

▪ Åndeligt fællesskab 

Behandlingsrammen 
Sundhedsstyrelsen har for alkoholbehandling udstukket nationale kliniske retningslinjer, som 

Blå Kors har sit udgangspunkt i. 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/~/media/CA9BFF045305498EAD4B537AC518DF4D.as

hx.  

Nærværende koncept for Blå Kors er forenelig med de nationale retningslinjer. Hertil er 

suppleret strukturering af behandlingen, og konkret metodebrug i forskellige interventioner.  

Organisering hos den lokale enhed  

Alkoholbehandlingen kan i Blå Kors organiseres i fire former. På nuværende tidspunkt gælder 

1-3: 

1. Eksisterende Blå Kors Behandlingscenter Taastrup, som udelukkende varetager 

intensivt dag/døgnbehandling og ambulant alkoholbehandling efter Sundhedsloven 

§141. 

2. Alkoholambulatorium som afdeling til bo- og behandlingsenhed. Denne model gør 

sig gældende i Albertslund som underafdeling til Behandlingscentret i Tåstrup.   

3. Bo- og behandlingshjem for hjemløse i henhold til Serviceloven §§107 og 110, hvortil 

der er en kommunal accept af, at stedet er udvidet med alkoholbehandling for 

relevante beboere.  

4. Selvstændigt alkoholambulatorium med godkendelse fra bopælskommunen 

 

Alkoholbehandlingen, som kan foregå ved henholdsvis ambulant fremmøde eller ved 

døgnophold og vil forløbe over typisk ½ år. Der vil være tale om flere ugentlige 

behandlingsinterventioner i forbindelse med døgnophold. For de, der er i ambulant 

behandling, er behandlingen som udgangspunkt og minimum en gang ugentlig gruppeterapi 

af 2 timers varighed. 

Alkoholbehandlere  

Blå Kors alkoholbehandlere er uddannet psykolog, sygeplejerske, pædagog, diakon eller 

socialrådgiver. De har på baggrund af monofagligheden minimum 5 års erfaring fra arbejdet 

med mennesker med alkohol- og/eller misbrugsafhængig og de sociale udfordringer, som kan 

forudsætte eller være følge af misbruget. Så vidt muligt ønskes, at alkoholbehandlerne har 

gennemgået 4-årig psykoterapeutisk uddannelse.  

• Da Blå Kors Danmarks forståelse af, at menneskets alkoholafhængighed kan ses i 

sammenhæng med samfundskulturen, de sociale vilkår, individets fysiologi og den 

enkeltes psykologiske udvikling kan anbefales, at den psykoterapeutiske uddannelse er 

under denne kategori. Her kan nævnes: Oplevelsesorienteret-, Neuro-affektiv, 

mentaliseringsbaseret, eksistentiel- eller traumefokuseret psykoterapi. 

 

Til den enkelte behandlingsenhed bør der ansættelsesmæssigt være tilknyttet sygeplejerske 

og psykiater til at varetage den akutte behandling som oftest er nødvendig ved 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/~/media/CA9BFF045305498EAD4B537AC518DF4D.ashx
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/~/media/CA9BFF045305498EAD4B537AC518DF4D.ashx
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behandlingsstart, hvor der må påregnes, at borgeren kan have voldsomme og livsfarlige 

abstinenser. 

 

Sundhedsloven § 141 
Alkoholbehandlingen skal opfylde de lovmæssige krav i Sundhedsloven §141:  

Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. 

Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at 
alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i 
behandling. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i 
henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller 
ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, 
jf. stk. 4, eller private institutioner. 

Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i 
regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder 
faglig bistand og rådgivning. 

Stk. 5. Socialtilsynet, jf. lov om socialtilsyn, godkender og fører driftsorienteret 
tilsyn med alkoholbehandlingssteder, jf. stk. 3. Socialtilsynet skal ved 
godkendelse af og driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder benytte 
sig af den aktuelt bedste faglige viden om metoder og indsatser. 

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan alene tilvejebringe tilbud om 
alkoholbehandling, jf. stk. 1 og 3, på alkoholbehandlingssteder, som er godkendt 
efter § 5 i lov om socialtilsyn, jf. stk. 5. For behandlingssteder, som en 
kommunalbestyrelse ikke selv har etableret, gælder endvidere, at 
behandlingsstedet skal have en aftale med minimum én kommune for at kunne 
indgå i kommunalbestyrelsens tilbud om alkoholbehandling. 

Stk. 7. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis 
alkoholmisbrugeren ønsker det. 

Stk. 8. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor 
patienten bor. 

I forlængelse af lovhjemmel skal fremhæves for praksis:  

• Borgeren SKAL således have iværksat et behandlingstilbud, SENEST 14 dage efter sin 

henvendelse. Det betyder, at de ambulante behandlingsenheder skal etablere 

behandlingen således, at borgeren udredes indenfor få dage og behandlingsforløbet 

starter inden 14 dage.  

 

https://danskelove.dk/sundhedsloven/141#1
https://danskelove.dk/sundhedsloven/141#4
https://danskelove.dk/sundhedsloven/141#1
https://danskelove.dk/sundhedsloven/141#3
https://danskelove.dk/sundhedsloven/141#1
https://danskelove.dk/sundhedsloven/141#3
https://danskelove.dk/socialtilsynsloven/5
https://danskelove.dk/sundhedsloven/141#5
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• Borgeren har ret til anonymitet i ambulant behandling. Han eller hun skal som 

minimum opgive hjemkommune udelukkende for, at enheden kan fakturere 

opkrævning for behandlingen til rette kommune.  

 

Det Nationale Alkoholbehandlingsregister  
Som alkoholbehandlingsenhed i henhold til SU§141, er det i henhold til Sundhedsstyrelsen en 

obligatorisk forpligtelse at foretage indberetning på alle henvendelser fra borgere, der søger 

behandling. Indberetning sker pt til Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, NAB under 

Sundhedsstyrelsen. NAB indsamler data, som behandlingsenheden udfylder vedr. enhver 

henvendende borger. NAB tilvejebringer data og kan derved statistisk opgøre, hvilke 

kategorier, der søger behandling herunder demografiske forhold for målgruppen.  

 

Borgeren oprettes således i NAB registret ved første henvendelse til 

alkoholbehandlingsenheden. 

Afrusning 
Ved alle behandlingsopstart skal borgeren konsultere lægekonsulent i ambulatoriet eller på 

bostedet. Dette skal ses i sammenhæng med, at de fleste borgere har behov for at indlede 

alkoholbehandlingen med afrusning under kontrollerede lægelige forhold.  

 

(Der kan være borgere, som har klaret afrusning forud for kontakt til 

alkoholbehandlingsenheden; for disse kan behandlingen starte uden indledende kontakt til 

læge). 

 

Afrusningen vil typisk foregå medicinsk ved præparatet Risolid (under kategorien 

Benzodiazepin, er beroligende og vanedannende. Fås ikke uden recept).  

• Afrusningen kan foregå i hospitalspsykiatrien for hvem, der skønnes risici for kramper 

og/eller respirationsstop under afrusning. 

• Er der tale om en Blå Kors døgnenhed for alkoholbehandling kan afrusningen ske i 

døgnenheden efter aftale med hospitalspsykiatrien. 

• For nogle borgere er det forsvarligt at lade afrusningen foregå i eget hjem således, at 

borgeren på egen hånd forvalter medicinering.  

Uagtet, hvilken afrusning, der er tale om, skal afrusningen foregå i tæt samarbejde mellem 

behandlingsenheden og en læge (f.eks. i hospitalspsykiatrien eller ved konsulent i 

ambulatoriet eller bostedet). Dette for at skabe glidende og rette overgang mellem afrusning 

og behandlingen. 

 

Afrusningen bør følges op af en læge sådan, at medicinering afsluttes, forlænges eller 

suppleres med anden medicin (ikke sjældent psykofarmaka). I denne sammenhæng kan 

tænkes samarbejde med privatpraktiserende læger, psykiatrien, socialpsykiatrien eller 

lægekonsulent tilknyttet behandlingsenheden. 

Visitation  
Et par dage efter opstart af afrusningen (abstinensbehandlingen) er det som oftest allerede 

muligt at udrede borgeren Jf. afsnit Screening og Udredning.  
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Alle borgere bør tilbydes iværksættelse af et ambulant behandlingstilbud med det samme af 

hensyn til borgerens aktuelle motivation. Samtidig er dette muligt, da hjemkommunens 

tilsagn hertil ikke er påkrævet jf. Sundhedslovens §141.  

For største del af de borgere, der henvender sig i en alkoholbehandlingsenhed, vil ambulant 

behandling være tilstrækkeligt, (under forudsætning af, at det har den tilstrækkeligt kvalitet 

og faglighed, som fremgår af dette koncept).  

Behandlingsteamet beslutter, om borgeren 

• Kan følge ambulant behandling 

• Bør være i døgnbehandling: 

o Borgere, der er for fysisk medtaget til at kunne magte ambulant behandling 

o Borgere, der aktuelt ikke evner at strukturere sin hverdag og herunder følge 

ambulant behandling 

Ved behov for døgnbehandling sendes udredning og vurdering af behandlingsbehov til 

borgerens hjemkommune med henblik på at aftale refusion for indsatsen. Døgnbehandling 

aftales med kommunen forud for visitering hertil.  

Foruden stillingtagen til, om behandlingen skal være ambulant eller med døgnophold 

beslutter behandlingsteamet, om borgeren  

• skønnes klar til at opstarte gruppebehandlingen omgående  

• skal gives et indledende individuelt samtaleforløb forud for gruppebehandling  

o I så fald vil det være tilfælde, hvor borgeren kan være for angst til at møde 

gruppen 

o Bliver for overvældet af de andres situation 

o Ikke kan rumme andre i deres udfordringer lige nu 

o Har kognitive udfordringer, som forhindrer vedkommende i at afkode 

gruppekultur og finde egen rolle i en sådan gruppe.    

(Er der tale om et lille sted, kan det være vanskeligt at tilbyde gruppebehandling, hvorfor 

individuel behandling er eneste mulighed, hvorfor de netop nævnte overvejelser ikke 

umiddelbart er relevante – Jf. side 3 kan der med faglig chef aftales lokal koncept i lyset af 

hovedkonceptet) 

Screening og udredning 

Som en del af processen henimod visiteringen foretages et udredningsforløb.  

Udredningen foregår i alkoholbehandlingsenheden og foretages af en alkoholbehandler, oplært 

til opgaven.  

De fleste borgere finder det betryggende, at udredningen er meget grundig. Det giver dem en 

oplevelse af at blive taget alvorlig ved en vurdering ud fra det individuelle menneske, de hver 

især er.  

Resultaterne af den samlede udredning- og visitationsprocedure, gennemgås på en 

behandlingskonference, hvor behandlingsteamet drøfter og beslutter, hvilke behandlingstiltag 

skal stiles efter.  

Udredningen er 

• Et interview til at afdække socialanamnesen (jf. Blå Kors skemaet bilag?)  
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o Livshistorie, herunder opvækst, skolegang, uddannelse, beskæftigelse, 

udvikling af brug af rusmidler, evt. tidligere behandlingserfaringer, fysisk 

helbred, økonomi, bolig, interesser, dagligdagsstruktur, familie og/eller andre 

relationer. 

• Anvendelse af nedennævnte screeningsværktøjer  

KL Basisscreening  
Da en betydelig del af alkoholafhængige har en psykisk lidelse, har KL samlet 

screeningsværktøjer, som anbefales til afdækning af borgeres komorbiditet, det vil sige 

psykiske lidelser foruden alkoholafhængigheden. KLs anbefaling og beskrivelse af screenings 

redskaberne findes på 

https://www.kl.dk/media/16754/kls-basisscreening-for-psykiske-lidelser-i-

misbrugsbehandlingen-2012.pdf 

 

Blå Kors alkoholbehandlingsenheder bør følge KLs anbefaling om screeningsværktøjer. 

Screeningerne omhandler  

• Suicidal risiko  

• Depression  

• Angstlidelser  

• Personlighedsforstyrrelser  

• ADHD, Autisme m.m. 

• Psykotiske lidelser 

• Etc.  

Hvis der gennem screening viser sig en eller flere psykiske lidelser henvises borgeren til 

endnu en lægesamtale. Lægen foretager en dybere udredning af de psykiske forhold. Denne 

lægelige udredning indgår i behandlerteamets beslutning om behandling for den konkrete 

borger.  

Montreal Cognitive Assessment 

https://www.mocatest.org/  

https://www.parkinsons.va.gov/resources/MOCA-Test-English.pdf 

Foruden KL´anbefaling om screening, anbefales, at anvende Montreal Cognitive Assessment, 

MoCA screener, som tester for borgerens kognitive funktionsniveau. Der er tale om en 

lettere screening, som skaber et indtryk af borgerens hukommelse, opmærksomhed, 

sprog og eksekutive funktioner.  

MoCA testen tager mindre end 5 minutter.  

MoCA er en vigtig screening, da det herved kan lykkes behandlingsenheden at 

opfange borgeres eventuelle uopdagede kognitive forstyrrelser, som kan være følge af 

alkohol og eventuelt andet misbrug. Screeningsresultaterne kan hjælpe til at afdække, 

hvilke særlige udfordringer den enkelte borger kan have. De kognitive forstyrrelser 

kan ligeledes medforklare, hvorfor borgeren har været fastholdt eller tilbagevendende 

i misbrug.  

https://www.kl.dk/media/16754/kls-basisscreening-for-psykiske-lidelser-i-misbrugsbehandlingen-2012.pdf
https://www.kl.dk/media/16754/kls-basisscreening-for-psykiske-lidelser-i-misbrugsbehandlingen-2012.pdf
https://www.mocatest.org/
https://www.parkinsons.va.gov/resources/MOCA-Test-English.pdf
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De kognitive forstyrrelser giver alkoholbehandlerne et indblik i, hvilket potentiale 

borgeren har for at opnå resultater af den psykoterapeutiske terapi. Den 

psykoterapeutiske og andre dele af behandlingen tilrettelægges med hensyntagen til 

borgerens henholdsvise kognitive færdigheder og kognitive forstyrrelser. Pga. massive 

kognitive skader må det for nogle borgeres vedkommende tilrettelægges behandling 

uden psykoterapi men i stedet må gives konkret vejledning og retningslinjer på 

baggrund af en løsningsfokuseret funktionstræning tilpasset borgerens niveau.  

Borgeren kan ved fuld besvarelse opnå en score på 30 point. Scorer borgeren under 26 

point, kan det pege på en kognitiv forstyrrelse, og der bør eventuelt udredes nærmere 

med mere omfattende testredskaber (WAIS IV udføres af autoriseret psykolog). 

Er borgeren på testtidspunktet abstinenspræget og har netop stoppet misbruget, kan 

screeningsresultatet vise sig dårligere, end borgerens reelle funktionsniveau. Især 

hukommelsen kan være aktuelt påvirket af langvarigt misbrug, men kan allerede 

efter en måneds ædruelighed se bedre ud. Er resultatet derfor under 26 point, de fleste 

fejl centrerer sig omkring hukommelsen og borgeren skønnes belastet af abstinenser, 

bør MoCA gentages indenfor en måned. 

Høj Risk 100 

Foruden KLs anbefaling om Basisscreening for psykiske lidelser i misbrugsbehandlingen og 

MoCA screeningen angående det kognitive niveau, anbefales screeningsredskabet Højrisk100 

(Psykolog, Ph.d. Per Nielsen, Høj Risk 110, Hofrefe Psykologisk Forlag). 

  

Højrisk 100 benyttes til sammen med borgeren at få afdækket, hvilke situationer i hendes 

eller hans liv, der tidligere har medført forværring af misbruget eller tilbagefald fra tidligere 

afholdenhedsperioder. Hensigten med at anvende testen er, at hjælpe borgeren til at håndtere 

situationer med høj risiko eller så vidt muligt undgå sådanne situationer.  

FIT (Feedback Informed Treatment) 

https://www.fit-outcomes.com/  

Under hele behandlingsforløbet anvendes FIT som kvalitetssikring af indsatsen. Borgeren 

laver ugentlige scorer for SRS (borgerens oplevelse af den konkrete terapi-session) og SOS 

(hvordan borgeren aktuelt trives). Ved brug af FIT følges borgeren i sin udvikling og det 

sikres, at borgeren profiterer som forventet og ønsket af behandlingen.  

 

Oversigt over brug af screeningsværktøjer 

Ved første samtale efter henvendelsen/ første udredningssamtale.  

 

 

 
 

• KL´s Basisscreener, som screener for angst, depression, 

personlighedsforstyrrelse, selvmordsrisiko mv. 

• MoCa, der screener for det kognitive funktionsniveau.    

• BKD´s anamnesskema.  

• FIT. Feedback Informed treatment. 

https://www.fit-outcomes.com/
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Under behandlingsforløbet 

 

 

 

 

 

I særlige tilfælde suppleres med egentlig psykologisk testning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlingstilgangen 
Kernen i selve afhængighedsbehandlingen bygger på ’Struktureret tilbagefaldsforebyggelse 

(Alkoholbehandleren.dk). Der er tale om en kognitiv teoretisk funderet metode, udviklet 

særligt til behandling af afhængighedstilstande.  

Implicit i struktureret tilbagefaldsforebyggelse arbejdes med nedennævnte obligatoriske 

deltemaer.  

1. Afdækning af Motivation for forandring 

Her tages udgangspunkt i ’Motivationscirklen’ (bilag1). Borgeren udfordres i, hvad der 

for hende eller ham er fordelene ved at fortsætte et uændret drikkemønster og andre 

elementer i denne tilhørende livsstil. Derudover sættes spot på de fordele borgeren 

forestiller sig at kunne opnå ved fralæggelse (eller reducering) af alkoholindtagelsen. 

 

2. Afdækning af drikkemønstre og omfang af misbrug 

Fortielse, fortrængning, og fornægtelse indgår oftest i problemkomplekset. Hertil 

kommer, at misbrug giver mere eller mindre hukommelsestab og- svigt. Derfor er det 

vigtigt, at hans eller hendes reelle omfang af alkoholforbruget bliver klart for den 

enkelte borger. Hertil benyttes en kalender, hvor borgeren detaljeret beskriver antal 

genstande, han eller hun indtager på givne tidspunkter af døgnet og ugen, og hvilke 

former for genstande, der er tale om.  

 

3. Afdækning af konsekvenserne af misbruget i det relationelle perspektiv 

Borgeren hjælpes til at se sig selv i sammenhæng med sine relationer. Herunder 

indgår, hvorledes afhængigheden kan have nedbrudt relationer gennem borgerens 

manipulation, usandheder, svigt, krænkende verbalisering.  

 

4. Ambivalens 

I forlængelse af punkt 1. ’Afdækning af motivation for forandring’ hjælpes borgeren til 

• HøjRisk 100, som afdækker højrisikosituationer for tilbagefald 

• Feedback Informed Treatment, som viser, om der sker den ønskede progression i 

borgerens selvoplevede livskvalitet, og om der arbejdes med rette fokus. 

• Ved mistanke om angst, Bechs angst test. BAI 

• Ved mistanke om depression, Becks depressionstest. 

• For udvidet afdækning af kognitivt funktionsniveau, udføres en fuld WAIS IV 

• For udvidet personlighedsafklaring udføres en MCMI samt evt en Rorschack. 

Sidstnævnte kræver oftest en specialist på testen med særlig kompetence og 

erfaring. 
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at få tydeliggjort sin ambivalens; på den ene side at ville stoppe misbruget, og på den 

anden side frygte tab af alkohol, som funktion til klare svære situationer og/eller 

følelser. Italesættelse af ambivalensen forudsætter, erkendelse af afhængighed og 

’glæden’ ved afhængighed.  

 

5. Afdækning af højrisiko-situationer 

Screeningsværktøjet HøjRisk 100 (bilag 2) benyttes i samtalen vedr.  afdækning af de 

væsentligste højrisikosituationer for borgerens alkoholindtagelse. Herunder kan der 

være tale om interpersonelle konflikter, et samfundsmæssigt pres, svære eller 

overvældende følelser, psykiske eller kriserelaterede symptomer.  

 

6. Fokus på ansvar, selvforståelse og livsstrategi  

Borgeren hjælpes til at være bevidst om egen selvforståelse, herunder identitet, 

ressourcer, udfordringer etc. 

Samtidig hjælpes borgeren til at spejle eget ansvar i forhold til en ansvarsdeponering 

han eller hun kan have foretaget hen på medmennesker og/eller samfund.  

I forlængelse af selvforståelse og ansvarserkendelse hjælpes borgeren til en livsstrategi 

uden misbrug.  

 

7. Mestringsstrategier ved drikketrang, angst, ensomhed, kedsomhed m.m. 

Borgeren hjælpes til at kende risici for egen tilbagefald. Herved tales om tidligere 

tilbagefald, hvilke situationer, følelser, tanker eller smerter har været årsag eller 

medårsag til tilbagefald; Hvordan kan lignende omstændigheder i fremtiden mødes 

uden et nyt tilbagefald. Det vil sige, at borgeren hjælpes til at finde alternative 

handlinger, når drikketrangen opstår.  

 

8. Drikkestop-strategi  

Borgeren udvikler en personlig beredskabsplan, som hun eller han kan benytte til at 

stoppe drikkeriet hurtigst muligt såfremt, der er sket et tilbagefald.   

 

9. Gennemgang af positive og negative sider ved tidligere og fremtidig livsstil 

Punkt 3 ’Afdækning af konsekvenserne af misbruget i det relationelle perspektiv’ bliver 

igen aktuelt i sidste halvdel af behandlingen. Her har borgeren opnået større 

selvindsigt og fået drikkeriet på lidt længere afstand.  

 

10. Handleplan for et ædru liv 

Borgeren hjælpes til konkret planlægning af, hvordan han eller hun bedst kan lykkes 

med at indfri sine målsætninger for et fremtidigt liv i ædruelighed.  

 

11. Terapeutisk/pædagogisk arbejde med hensyn til livskvalitet og ny livsstil  

Borgeren er i sidste fase af sin behandling. I tilfælde af døgnophold er han eller hun nu 

udskrevet. I behandlingen er fokus på det aktuelle liv i hjemmet. Det betyder, at ved 

hvert fremmøde arbejdes med konkrete udfordringer, hvortil borgeren hjælpes til 

løsningsforslag (et terapeutisk redskab). 
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Supplement til Afhængighedsbehandlingen 

Foruden ’Struktureret tilbagefaldsforebyggelse’ (Alkoholbehandleren.dk) indebærer 

behandlingen supplerende indsatser og metodisk brug. Nedenfor fremgår anbefalet 

supplement: 

 

Livsmål 

I starten af behandlingen hjælpes borgeren til beskrivelse af, hvilke mål for livet hun eller han 

har herunder intentioner for forandring. Mens livsmålene rækker ud over 

behandlingsforløbet, laves særskilt behandlingsplan, som afgrænset omhandler 

behandlingsperioden og overgangen herfra.   

 

Gruppeterapi 

Den primære behandling er gruppeterapi. Borgeren tilknyttes en gruppe af ca. 6 - 10 deltagere 

foruden to faste psykoterapeuter. Gruppen mødes 2 gange om ugen af 2½ timers varighed 

inklusiv 15 minutters pause. I sammenhæng med den strukturerede tilbagefaldsforebyggelse 

kan arbejdes med eksistentielle temaer f.eks. sorg, kriser, svigt, meningsløshed, dødsangst, 

traumer, modløshed eller opgivenhed i sammenhæng hermed kan inddrages den åndelige 

dimension; hvad den enkelte tror, der kan være meningen med livet, hvad der kan være forud 

for livet og hvad der kan følge efter livet.   

 

Individuel terapi 

Nogle skal hjælpes til et vist mentaliseringsniveau, før det er forsvarligt af hensyn til 

borgeren og af hensyn til gruppen, at han eller hun indgår i gruppeterapi og skal forholde sig 

til øvrige gruppedeltagere. 

 

Nogle kan have så højt et angstniveau, at det i første omgang vil være for overvældende at 

sidde i en gruppe. 

 

Der kan være temaer, som er så komplekse og tabuiseret, og have medført så megen skam, at 

en gruppes deltagelse kan være uetisk eller gøre det terapeutiske arbejde for problematisk. 

Det kan f.eks. være temaerne; seksuelle problemer, selvmordstanker og -forsøg eller traumer 

som vold og seksuelle overgreb.   

 

Ofte er det muligt, at brugeren kan indgå i en gruppe hvor der arbejdes med temaer 

vedrørende afhængigheden og samtidig at tilbydes individuelle sessioner for specifikke 

problemstillinger. Det forudsætter dog, at det er samme terapeut som varetager de 

individuelle sessioner, som også indgår i gruppen. 

 

Par- og familiebehandling (her gives den store pakke - må modereres til enhedens størrelse). 

Alle borgere opfordres stærkt til at invitere (evt.) partner til parsamtaler, ligesom andre 

pårørende som f.eks. forældre, søskende, voksne børn eller tidligere kærester, med hvem der 

er fællesbarn, inviteres til pårørendesamtaler. Fælles for par- og pårørendesamtaler er, at 

omdrejningspunktet er borgerens afhængighed. Borgeren er obligatorisk deltagende ved disse 

samtaler.  

• Pårørende gives viden om afhængighed i generel forstand og borgerens 

behandlingsforløb 
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• Pårørende hjælpes til at sætte ord på deres svære følelser, der kan være forbundet med 

borgerens afhængighed 

• Pårørende og borgeren hjælpes til at finde måden at (gen)opbygge og fastholde den 

sunde relation, hvor alle parter tager sin del af ansvaret på sig. Dette forudsætter ofte 

en længere terapeutisk proces, da alle parter nemt er blevet en del af et internt usundt 

relationsmønster og sammen kan de sidde fast i en ond kommunikationscirkel. Der er 

typisk nemmere at se modpartens ansvarsfralæggelse end sit egen.   

• Samarbejde angående tilbagefaldsforebyggelse 

 

Pårørende kursus 

Supplerende til par- og familiesamtalerne kan pårørende inviteres til et kursus, som afholdes 

af enhedens behandlere. Målet med kurset er, at de pårørende foruden psykoedukation om 

afhængighed, behandling, tilbagefaldsforebyggelse og rehabilitering skal møde andre 

pårørende. Ved en fælles pårørende drøftelse hjælpes pårørende til at afspejle egen situation i 

andres lignende udfordringer angående relation til en alkoholafhængig.  

 

Inddragelse af børn 

Såfremt, en borger har børn under 18 år, vil dette/disse inviteres til en børnesamtale. Ved 

børnesamtalen er borgeren tilstede så vidt muligt sammen med en anden forældre eller 

nærtstående voksen til barnet. I samtalen hjælpes borgeren til at forklare, hvorfor hun eller 

han er i behandling, hvad behandlingen går ud på, og hvad der er målet med behandlingen. 

Ved samtalen hjælpes borgeren til at italesætte, hvordan hun eller han qua sit misbrug har 

været fraværende fysisk og/eller mentalt, været urimelig, ladet stå til, været glemsom, svigtet 

aftaler etc.  

 

Børnesamtaler skønnes at være nødvendige af hensyn til barnets tarv og som en hjælp til 

borgeren. Børnesamtaler kan medvirke til, at borgeren får forløst svære skyldfølelser, dermed 

reduceres risikoen for tilbagefald.  

 

Hjem med afhængighedsproblemer er typisk hjem med en bred grad af dysfunktionalitet. 

Uforløste konflikter medfører nemt, at barnet ved svigt får følelse af uberettiget skyld, at være 

forkert, at være i vejen og måske uønsket. I forældrenes ædruelighed og selvindsigt kan tiden 

være rette til at få italesat, hvordan afhængigheden nødvendigvis må have præget 

forældreopgaven destruktivt, herunder relationen til barnet.  

 

Underretning 

Ligesom andre enheder i Blå Kors foretager behandlingsenheden i henhold til Serviceloven 

§153 underretning til barnets hjemkommune, såfremt der er mistanke om et barns mistrivsel 

eventuelt som følge af en forælders aktive misbrug.    

 

Relationer 

Borgeren hjælpes til gennem psykoterapien at blive bevidst om, hvilke relationer han eller 

hun har i sit liv, hvilke der ikke er længere, hvilke vedkommende har brug for, og hvilke han 

eller hun vil arbejde henimod at få opbygget. Samtidig bliver borgeren hjulpet til at se, 

hvordan hun eller han indgår i relationer i forhold til at drage omsorg, skabe splid, være 

manipulerende, føle sig dårligt behandlet m.m. Med andre ord; borgeren hjælpes således til at 

mentalisere sin tilgang i relationer med behandlerne, medborgere (andre i behandling), 
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kommunale aktører, sine pårørende etc. Derudover hjælpes borgeren til at kigge på egne 

evner og udfordringer i forhold til at opbygge nye sunde relationer.   

 

Rehabilitering 

Da afhængighed for hovedparten har medført en social deroute, arbejdes der rehabiliterende 

sideløbende med den psykoterapeutiske behandling. I rehabiliteringen fokuseres på sociale 

forhold som bolig, økonomi, socialt netværk, daglige aktiviteter, interesser, uddannelse 

og/eller arbejde. Borgeren hjælpes særligt i behandlingens sidste halvdel til at fokusere 

målrette på udvikling vedr. de sociale forhold og løsning på akutte problemer. Dette skal 

betragtes i sammenhæng med tilbagefaldsforebyggelse. Der samarbejdes med hjemkommunes 

relevante aktører ikke mindst i forbindelse med overgangen ved udskrivning.  

 

Rehabiliteringen er på baggrund af den recovery-orienterede tilgang. Borgeren hjælpes til at 

italesætte egne værdier for et for ham eller hende værdigt og meningsfuldt liv. Med 

udgangspunkt heri motiveres borgeren til og støttes i løsning af de sociale problemer.  

 

Somatisk helbred 

Da længerevarende alkoholmisbrug typisk medfører under- eller fejlernæring, vil der foruden 

rådgivning i sund kost gives individuel vejledning til rette kosttilskud. Somatiske følger og 

andre lidelser og sygdomme behandles via sundhedsvæsenet.  

 

Sammenhæng mellem krop og psyke 

Med udgangspunkt i henholdsvis den psykodynamiske og den kognitive tilgang, undervises 

borgere i, hvordan psyken har indflydelse på individets fysiologi, ligesom den mentale tilstand 

kan medreguleres ved fysisk aktivitet. Derfor hjælpes alle borgere til under behandlingen at 

(gen)starte vaner om fysisk træning. Dette kan foregå ved gåture, løb, cykling, svømning, 

holdsport, styrketræning eller andet. Noget motion kan ske med udgangspunkt i 

behandlingsenheden, mens der for andre former for motion og sport henvises til offentlige 

tilbud. 

 

Mentaltræning 

Da især angst og stress giver klare symptomer ved vejrtrækning, hjertebanken, kropslig uro, 

smerter, rysten, eller anden ubehag hjælpes borgere til at lægge mærke til kroppens 

reaktioner og optrap til visse symptomer. Dette med henblik på at forebygge fysisk ubehag i 

sammenhæng med følelser, som eventuelt kan være medvirkende til tilbagefald.  

 

Derfor er en obligatorisk del af behandlingen, mentaltræning (mindfulness); I sammenhæng 

med terapien (f.eks. som indledende øvelse til gruppeterapi) guider behandleren borgere 

gennem en op mod 10 minutters øvelse, hvor borgerne hjælpes til at lægge mærke til 

vejrtrækning og de enkelte kropsdele.   

 

Komorbiditet  

Borgere, som foruden alkoholafhængighed har en psykiatrisk diagnose, vil sideløbende med 

alkoholbehandlingen konsultere psykiater og i den forbindelse eventuelt ordineres medicinsk 

behandling.  
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Psykoedukation 

Ved jævnlig undervisning undervises i og debatteres et tema, som har vist sig relevant 

undervejs i behandling for flere borgere, eller der kan være tale om gængse temaer, de fleste 

er eller kan komme i berøring med: Diagnoser så som angst og depression, medicin, fysiologi, 

kost, kommunikation, relationer etc.  

Kvalitetssikring 
FIT-evalueringen bruges  

• i samarbejde med den enkelte borger 

• for vores behandling generelt; kvalitetssikring  

• som dokumentation for behandlingskvaliteten vedr. den enkelte borger i samarbejdet 

med hjemkommunen 

 

Behandlingsenheden indgår i Blå Kors´ forløbsstudie 

 

Blå Kors ved kvalitetsafdelingen Evidentia foretager kvalitativ effektmåling af konkrete tiltag 

efter nærmere aftale med enheden og fagligchef.  

 

Tværsektorient samarbejde 
Da alkoholbehandling som udgangspunkt er en kommunal opgave og borgeren ofte foruden sin 

afhængighed har andre sociale og psykosociale udfordringer, er det vigtigt at understrege, at 

Blå Kors arbejder for et styrket samarbejde sektorer imellem både på det overordnede 

ledelsesniveau og vedrørende den enkelte borger på medarbejderniveau.  

Under behandlingsforløbet inddrages så vidt muligt alle implicerede aktører, og der tilstræbes 

fælles netværksmøde med deltagelse af borgeren, de forskellige aktører, repræsentant for 

behandlingsenheden og evt. pårørende.   

Målet med samarbejdet er at hjælpe borgeren i sin bredde af udfordringer og samtidig arbejde 

for, at indsatsen foregår i tydelig sammenhæng med så megen kontinuitet som mulig.  
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Dette koncept er udarbejdet i 2019 af faglig chef Kirsten Trans, Blå Kors og centerleder Helle Kjær. 

Helle har, gennem 4 år deltaget i arbejdsgruppen for udarbejdelse af Sundhedsstyrelsens nationale 

kliniske retningslinjer for alkoholbehandling. 

 

 

 


