Bedre, hurtigere og systematisk hjælp til
hospitalspatienter med alkoholproblemer
(SIFPA)
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Aktuelt viser undersøgelser at det er meget få ca. 1 % af alle indlagte med en
alkoholdiagnose der henvises til kommunal alkoholbehandling
Øge andelen af patienter der får hjælp til håndtering af deres alkoholproblemer i
kommunal alkoholbehandling eller alkoholrådgivning på Alkolinjen
At give personalegruppen på hospitalet et tydeligt redskab til at iværksætte en et
videre forløb for patienten

Bedre, hurtigere og systematisk hjælp til
hospitalspatienter med alkoholproblemer
Baggrund:
20 og 25 procent af alle patienter på sygehusene har et alkoholproblem i en eller anden
forstand( Kilde: Becker, SIF)
37.000 patienter er årligt indlagt med alkoholdiagnoser. Ud af disse har 400 patienter oplyst at
de er henvist fra hospitalet ved henvendelse til kommunale behandlingssteder – det svarer til ca.
1% ( kilde NAB 2017)
Det nye er :
• En systematisk indsats i somatikken der målrettet prøver at udrede patienter vha AUDIT-C,
• Henvise patienter videre i alkoholbehandling efter evt afrusning/abstinensbehandling til
kommunal alkoholbehandling eller Alkolinjen.

Vigtigt af flere grunde……

Hospitalsafdeling X

Score < 7 ingen
intervention
Alle indlagte patienter screenes med AUDIT

AUDITScore>8-15 Storforbruger

Intervention 1:
kort rådgivning(VBA)
+ kort til Alkolinjen

AUDITScore 16 -19 Skadeligt forbrug

AUDITScore >20 afhængig

Intervention 2:
VBA + afklaring om ønske om hjælp
Intervention 3:
Stærk anbefaling om reduktion eller ophør samt henvisning til alkoholbehandling

Ønsker ikke hjælp

kort til Alkolinjen

•Dokumentation af antal screenet og antal henvist
•Dokumentation af antal modtaget på Alkolinjen og antal modtaget
•Dokumentation af ydelser på Alkolinjen og alkohol ambulatorie
•Opfølgning 3,6 og 12 mdr( kun hvis forskningsprojekt)

Ønsker ikke? at nedsætte forbrug

Ønsker hjælp

16-19
Henvisning til Alkolinjen
1. samtale på hospital
hvis muligt

>20
Henvisning til
Behandlingssted aftale
om start laves

Hvad har vi brug for?
• Hospitalsafdeling, alkoholambulatorium
• Evaluering
• Fundraising til manpower og evaluering
• Sparring - nedsættelse af arbejdsgruppe

