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  [FÖRORD OCH ALLMÄNNA KOMMENTARER] 

 Instruktion till handledaren 

 

Denna manual är resultatet av ett samarbete mellan forskare och experter inom ramen för 

det europeiska PHEPA-projektet. 

 

Alkoholkonsumtion är en av de viktigaste bestämningsfaktorerna för hälsa, och 

primärvården (PV) har en central roll i det förebyggande arbetet med att minimera dess 

negativa konsekvenser. Syftet med manualen är att stärka kunskapen, attityderna och 

motivationen för personal inom primärvården, som möter patienter med riskfylld eller 

skadlig alkoholkonsumtion.  

 

Alkoholrelaterade problem diagnostiseras ofta inom primärvården, medan de riskfyllda 

alkoholvanorna glöms bort. Allmänläkare koncentrerar sig vanligtvis på de mest allvarliga 

och synliga alkoholrelaterade problemen medan det preventiva arbete, som borde ske 

rutinmässigt med personer som har riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion, ofta glöms 

bort. Med detta som utgångspunkt har manualen som mål att visa alkoholrelaterade 

problem på en skala från riskfylld alkoholkonsumtion till svårt alkoholberoende.  

 

Alkoholberoende behandlas vid kurstillfälle 5, men manualen har dock sitt fokus på 

identifikation och enkel intervention av patienter med riskfylld eller skadlig 

alkoholkonsumtion, som har visat sig kostnadseffektiv i primärvården.  

 

Manualen utgör ett av de resultat, som producerats genom PHEPA projektet (Primary 

Health European Project on Alcohol). Målet med PHEPA-projektet är att introducera 

hälsofrämjande behandlingar i primärvården som en del i det dagliga arbetet för att 

förebygga riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion. I dagens Europa pågår en viktig 

integrationsprocess där länder i många avseenden närmar sig varandra, vilket även gäller 

dryckesvanor. PHEPA arbetar för ett gemensamt ansvar och omhändertagande av 

alkoholrelaterade problem, dock med hänsyn till att ländernas olikheter nödvändiggör en 

anpassning av träningsprogrammet till respektive land. Skillnaderna länderna emellan 

gäller inte bara typ av dryck och dryckesvanor, utan även primärvårdens och 

beroendeklinikernas organisation. Vi rekommenderar därför att varje handledare anpassar 

kärnan i träningsprogrammet till sin individuella handledarstil, kursdeltagarnas olika behov 

och till förhållandena i respektive land.  

 

The WHO Collaborative Study on Alcohol and Primary Health Care har bidragit med 

inspiration till centrala delar av denna manual. Inom ramen för studien har spridningen av 

identifikation och enkel intervention ansetts som en långsam och ibland svår process att ta 

efter. Därför försöker denna manual visa att det är bättre att försöka nå lättare mål än att 

sikta på att genomföra dramatiska förändringar. Om träningen resulterar i att personalen i 

primärvården börjar ifrågasätta sina invanda missuppfattningar om alkohol kan handledaren 

vara nöjd. 

 

 

 



 

Upplägget av manualen har inspirerats av WHO´s Skills for Change Package1.  

Manualen innehåller fem kurstillfällen och för varje tillfälle finns tre olika avsnitt, som ger 

handledaren möjlighet att anpassa träningen till olika nivåer.  

 

 Avsnittet Syfte och Mål innehåller en sammanfattning av de främsta målen med 

det aktuella träningstillfället och hur det bifogade materialet (overheadbilder och 

tryckt material) kan användas.  

 Kursplanen vägleder handledaren genom de olika diskussionsämnen som ska 

behandlas vid respektive kurstillfälle, samt anger ungefär hur lång tid som 

rekommenderas för olika ämnen. För varje ämne finns detaljerad information 

om hur det kan utvecklas samt vilket material som ska användas. Även om det 

schema som tillhandahålls inte behöver följas exakt, bör handledaren vara 

medveten om att antalet ämnen är många och att tiden för kursverksamhet ofta 

är begränsad.  

 Bilderna som tillhandahålls ska fungera som hjälp för att förklara innehållet vid  

varje kurstillfälle.  

 

 

Slutligen innehåller denna manual de senast tillgängliga forskningsresultaten, men nya data 

blir ständigt tillgängliga. Vi uppmanar därför handledare att uppdatera innehållet i sina 

träffar efter nya viktiga forskningsresultat. Vi rekommenderar även att handledare 

regelbundet besöker PHEPA´s webbplats, http://www.phepa.net, samt andra relevanta 

webbplatser2. 

. 

                                                 
1 Mason P, Hunt P. Skills for Change. World Health Organisation; Copenhagen 1997. 
2 http://www.alcoholcme.com/ 

http://www.phepa.net/


 

      
  [FÖRSTA KURSTILLFÄLLET] 

 Introduktion och centrala begrepp 

Syfte och mål 

 

Syfte 

Att presentera alla deltagare och innehållet i programmet. Att väcka ett intresse för temat 

alkohol.  

 

Mål 

 

Efter detta kurstillfälle ska deltagarna kunna: 

 

 Kursens övergripande mål. 

 Identifiera sina behov och möjligheter att hantera alkoholfrågor. 

 Beskriva hur man mäter alkoholkonsumtion med hjälp av standarglas. 

 Beskriva den typ av ingripande som behövs med anledning av dryckesvanorna. 

 

 

 

Studiehjälpmedel 

 

Bilder: 

1. Träningsprogrammet 

2. Träningsprogrammets innehåll 

3. Första kurstillfället - disposition 

4. WHO Collaborative Project on Identification and Management of Alcohol-

related Problems in Primary Health Care (http://www.who-alcohol-phaseiv.net) 

5. PHEPA Projektet (http://www.phepa.net)  

6. Alkohol som riskfaktor för försämrad hälsa (I) 

7. Alkohol som riskfaktor för försämrad hälsa (II) 

8. Tillämpliga delar gällande europeiska män (%) 

9. Risk för bröstcancer hos kvinnor 

10. Risk för hjärt-kärlsjukdomar 

11. Cost-benefit analys 

12. Standardglas 

13. Dryckesvanor 

14. Risknivåer och regler för ingripande.  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who-alcohol-phaseiv.net/
http://www.phepa.net/


Första kurstillfället – en översikt: Introduktion och centrala begrepp 

 

Tid Moment 

  

10 min 1) Presentera dig själv och programmet 

Tala om vad du heter, ditt yrke och den vårdcentral eller motsvarande där du 

arbetar. Beskriv översiktligt upplägget vid kurstillfällena (bild 1, 2 och 3) 

och hur ni kommer att arbeta.  

Informera om att kursen ingår i det europeiska samarbetsprojektet PHEPA 

och kopplingen till WHO Collaborative Study on alcohol och primärvården 

samt beskriv kortfattat hur utvecklingen har varit (Bild 4 och 5).  

Distribuera material till deltagarna och beskriv kortfattat innehållet i 

materialet.  

5 min 2) Hälsa och samhällskostnader – förklaring 

 Försök att ge en kortfattad och tydlig bild av de kostnader och skador som 

alkoholkonsumtion medför. Du kan använda bild 6-11. Använd gärna lokal 

och nationell statistik.  

 3) Diskussion om alkohol och primärvården 

 Med utgångspunkt från ovanstående rubrik: initiera en öppen diskussion där 

följande tre aspekter ska belysas:  

5 min 1. Specifika problem som följd av alkoholkonsumtion, aktuella hos 

patienter vid denna vårdcentral eller motsvarande.  

5 min 2. Åtgärder som redan vidtagits för att hantera dessa problem.  

5 min 3. Nya initiativ som kan tas upp och vilka resurser som är nödvändiga 

för att ta hand om alkoholproblem.  

 Anteckna alla idéer. Be gruppen rangordna de fem viktigaste synpunkterna 

som har framförts och skriv upp dem på tavlan. Det är mycket viktigt för 

kursdeltagarna att alla relevanta aspekter identifieras.  

10 min 4) Standard glas och dryckesvanor  

 Förklara standardglas konceptet enligt bild 12.  

Förklara därefter översiktligt konceptet riskfylld och skadlig 

alkoholkonsumtion så som den beskrivs i bild 13.  

10 min 5) Risknivåer och regler för ingripande 

 Beskriv olika varianter av alkoholvanor/dryckesvanor som kan förekomma 

hos patienter, med utgångspunkt från WHO:s klassificering, samt vilken typ 

av behandling som ska användas i olika fall. Bild 14 ger all information som 

behövs. Diskutera de föreslagna behandlingarna inom gruppen samt hur 

lämpliga och genomförbara de är i det aktuella fallet.  

5 min 6) Sammanfattning 

 Gör en kort sammanfattning av kurstillfället i sin helhet och poängtera att 

alkohol medför inte bara kostnader utan också problem, som ibland är svåra 

att hantera. Informera om att vi kommer att diskutera alkohol och hälsa (inte 

enbart alkohol och beroende). Framhåll även att kursen syftar till att bidra 

med adekvat kunskap och de rätta verktygen för arbetet med dessa frågor.  

 

 



      
  [ANDRA KURSTILLFÄLLET] 

Tidig identifiering 

Syfte och Mål 

 

Syfte 

 

Att förse kursdeltagarna med ramar för att förstå de olika problem, som hör samman med 

alkoholkonsumtion samt att ge dem nödvändiga verktyg för att upptäcka dessa. 

 

Mål 

 

Efter detta kurstillfälle ska deltagarna kunna: 

 

 Beskriva alkoholrelaterade problem. 

 Använda AUDIT and AUDIT-C. SIAC (Systematic Interview on Alcohol 

Consumption) eller något annat validerad frågeformulär för att identifiera riskfyllda 

dryckesvanor gällande kvantitet/frekvens. 

 Skilja mellan de olika skadenivåerna vid undersökning av alkoholproblem. 

 

Bilder:  

15. Sammanfattning av andra kurstillfället 

16 och 17. AUDIT3 frågeformulär 

18. AUDIT-C4 frågeformulär 

19. SIAC5 frågeformulär 

20. Skadenivåer 

21. Kostnadseffektivitet (I) 

22. Kostnadseffektivitet (II) 

                                                 
3 Bohn, M.J., Babor, T.F. and Kranzler, H.R. (1995) The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): 

validation of a screening instrument for use in medical settings. Journal of Studies on Alcohol 56(4), 423-32. 
4 Bush, K., Kivlahan, D.R., McDonell, M.S., Fihn, S.D. and Bradley, K.A. (1998) The AUDIT Alcohol 

Consumption Questions (AUDIT-C): An Effective Brief Screening Test for Problem Drinking. The Archives 

of Internal Medicine 158(14), 1789-95. 
5 Gual A, Contel M, Segura L, Ribas A, Colom J. The ISCA (Systematic Interview of Alcohol Consumption), 

a new instrument to detect risky drinking] Med Clin (Barc). 2001 Dec 1;117(18):685-9. PMID: 11730629 



Andra kurstillfället – en översikt: Tidig identifiering 

 

Tid Moment 

  

5 min 1) Introduktion 

 Börja med att gå igenom föregående kurstillfälle och hör efter om det finns 

några frågor. För att undvika motstånd bör man förklara att det finns olika 

möjligheter att välja bland för att upptäcka tidiga alkoholproblem. Visa 

samtidigt bild 15. 

15 min 2) Identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion 

 Be kursdeltagarna studera arbetsmaterial 3. Förklara hur man gör upp en 

översikt för konsumtion utifrån standarddrinkar. Ge deltagarna nödvändiga 

instruktioner för att använda AUDIT:s och SIAC:s frågeformulär, med hjälp 

av bild 16-19.. 

10 min 3) Identifieringsverktyg - grupparbete  

 Dela upp deltagarna i tre grupper och förklara att vi ska öva, parvis, på att 

med hjälp av intervju identifiera riskfylld/skadlig alkoholkonsumtion. En 

grupp använder AUDIT, den andra Audit C och den tredje SIAC (eller 

motsvarande i respektive land).  

10 min När detta är klart noteras AUDIT, AUDIT C, och SIAC- resultaten på 

blädderblocket. Kommentera skillnaderna mellan de tre metoderna, frågorna 

och lämpligheten, etc. Notera särskilt den tid varje teknik behöver. Försök få 

fram positiv feedback för de olika metoderna. 

Bed deltagarna göra en utvärdering och diskutera i korthet vilken form av 

behandling, som skulle bli nödvändig enligt bild 14. 

10 min 4) Genomförandenivåer 

 Diskutera olika idéer under 5 minuter, beträffande hur selektiv 

identifieringen borde vara vid kursdeltagarens vårdcentral. Be deltagarna 

specificera varje specialists roll (läkare, sköterska, etc). 

Till sist, använd bild 20 för att beskriva de tre nivåerna för att genomföra 

dessa metoder för intervention. 

5 min 5) Effektiviteten vid kort intervention – förklaring 

 Ge en kort beskrivning av de viktigaste forskningsresultaten inom detta 

område med hjälp av bild 21 och 22.  

Ge deltagarna ytterligare litteraturhänvisningar vid slutet av detta 

kurstillfälle.  

 



 
      [TREDJE OCH FJÄRDE 

KURSTILLFÄLLET] 

 Kort intervention I 

Syfte och Mål 

Syfte 

Att ge en sammanfattande bild över hur kort intervention, för att minska 

alkoholkonsumtion, genomförs med hjälp av motivationsteknik baserat på The stages of 

change model. 

 

Mål 

Efter dessa två kurstillfällen ska deltagarna kunna: 

 

 Förändringsstadier, enligt Prochaska och DiClemente modellerna. 

 Hur man upprättar en relation för att hjälpa. 

 Hur vårdpersonalens olika metoder att ingripa kan öka eller minska motståndet hos    

patienterna. 

 De viktigaste delarna i kort intervention. 

 Skillnaderna mellan minimal och kort intervention. 

 Behandling vid återfall. 

 

Studiehjälpmedel 

Blädderblock och pennor eller tavla och kritor. 

 

Bilder: 

23. Beskrivning av tredje kurstillfället 

24. Förändringsstadier i The Stages of Change Model6  

25. Förändringsstadier och terapimål 

26. Förändringsprocess6 

27. Minimal vs kort intervention  

28. Minimalt ingripande7 

29. Kommunikationsmodell8  

30. Öppningsstrategier 

31. Beskrivning av fjärde kurstillfället 

32. Basinnehåll i kort intervention9 

33. Vad framkallar ett återfall? 

34. Hjälp till återhämtning 

                                                 
6 Prochaska, JO and DiClemente, CC. Towards a comprehensive model of change. In: Miller, WR and 

Heather, N (Eds) Treating addictive behaviours: processes of change. New York: Plenum; 1986. 
6 Prochaska, JO and DiClemente, CC. Towards a comprehensive model of change. In: Miller, WR and 

Heather, N (Eds) Treating addictive behaviours: processes of change. New York: Plenum; 1986. 
7 Whitlock EP, Polen MR, Green CA, Orleans T, Klein J; U.S. Preventive Services Task Force.Behavioral 

counseling interventions in primary care to reduce risky/harmful alcohol use by adults: a summary of the 

evidence for the U.S. Preventive Services Task Force.Ann Intern Med. 2004 Apr 6;140(7):557-68. Review 

 
8 http://www.gordontraining.com/aboutdtg.asp 
9 AlcoholCME. A combined approach to Brief Interventions. 2004. Available from 

http://www.alcoholcme.com/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15068985&query_hl=2


 

Tredje kurstillfället – en översikt: Kort intervention I 

 

 

Tid 

 

 

Moment 

3 min 1) Introduktion  

 Sammanfatta de föregående kurstillfällena och presentera innehållet i del 3 med 

hjälp av bild 23. Poängtera att kurstillfällena 3 och 4 tar upp korta råd. 

10 min 2) Stages of Change Model - förklaring 

 Förklara de olika stadierna i modellen med hjälp av bild 24. Betona de 

grundläggande dragen hos varje stadium och de mål vi, som terapeuter, måste 

upprätta (bild 25). 

Bed deltagarna diskutera den kliniska betydelsen av att identifiera de olika 

förändringsstadierna.  

  

7 min 3) Förändringsprocesser - förklaring 

  

 Beskriv och förklara vad det är som hjälper människor att fortsätta genom de olika 

förändringsstadierna, baserat på informationen i bild 26.  

3 min 5) Olika interventioner 

 Framhåll, med hjälp av bild 27, likheterna och skillnaderna mellan minimal och 

kort intervention.  

5 min 6) Minimal intervention 

 Beskriv de centrala delarna i minimal behandling med hjälp av bild 28 och 

poängtera den föreskrivna, vänliga och lugna attityd som är nödvändig. Visa hur 

man inleder en minimal intervention med hjälp av resultaten från 

identifieringsövningen.  

8 min 7) Minimal intervention - övning 

 Låt deltagarna genomföra en praktisk övning i par, där en tar rollen som patient. 

Behandlingen börjar med att visa patienten resultatet av frågorna (The Audit 

Score). Var särskilt uppmärksam på hur lång tid övningen tar. Varje intervention 

får absolut inte ta mer än 3 minuter. Efter 3 minuter byter deltagarna roller. 

Undvik allmän diskussion och hänvisa till den diskussion, som hålls efter 

övningarna. 

10 min 8) Kommunikationsmodell för hjälprelation – förklaring och övning 

 Förklara med hjälp av The Gordon Model (bild 29) vilken kommunikationsmetod, 

som behövs för att upprätta en hjälprelation. Dela sedan upp deltagarna i par och 

föreslå en övning med olika lyssnarattityder: 

 Talaren pratar om något han har delad åsikt om (ambivalent) och lyssnaren: 

 Lyssnar uppmärksamt (1 minut) 

 ger honom/henne sina råd istället för att lyssna (1 minut) 

 Talare och lyssnare byter roller och upprepar övningen 

Ta reda på och kommentera hur deltagarna kände sig i de olika rollerna. 

 

 



13 min 9) Sammanfattning 

 Gör en kort sammanfattning med betoning på vikten av att ta reda på hur långt 

patienten kommit i sin förändringsprocess och anpassa behandlingen gentemot 

patientens inledande tillstånd. Betona att patienten på detta sätt troligen blir mer 

motiverad än tveksam till en förändring. 

 



Fjärde kurstillfället – en översikt: Kort intervention II 

 

Tid Metoder 

3 min 10) Introduktion till kurstillfälle 4 

 Sammanfatta föregående kurstillfälle och presentera del 2 med hjälp av bild 30. 

7 min 11) Inledande strategier 

 Förklara de grundläggande inledande strategier som hjälper till att upprätta en god 

relation. Förklara vikten av dessa och betona att det är nödvändigt att använda alla 

4 metoderna: öppna frågor, ge bekräftelse, att lyssna reflektivt samt 

sammanfattning. Använd bild 31 som hjälpmedel. 

14 min 12) Centrala delar i kort intervention - förklaring 

 Presentera de centrala delarna och metoden för kort intervention. Använd bild 32 

som hjälpmedel. 

Inled med en diskussion kring meningen och betydelsen med de tre principer, 

som definierar metoden och meningen med kort intervention:  

 Visa empati 

 Inge självförtroende  

 Betona patientens eget ansvar 

 Koppla tillbaka till hur denna metod presenterats i tidigare avsnitt och visa sedan 

de centrala delarna i kort intervention och diskutera dessa: 

 Ge feedback 

 Ge råd, med tillåtelse 

 Bedöm viljan att ändra beteende 

 Diskutera mål och taktik 

 Övervaka framsteg 

20 min 13) Parvis övning 

 Låt deltagarna göra en kort praktisk övning i par. En spelar patientens roll. 

Interventionen börjar med feedback. Efter 7 minuter byter deltagarna roller. Var 

särskilt noga med att hålla tiden. 

Diskutera genomförandet av övningen inom gruppen under 5 minuter. Jämför den 

med föregående övning med minimal intervention. Diskutera i vilka fall det är 

lämpligare att använda respektive behandling. 

5 min 14) Förebyggande av återfall: hjälp till framsteg 

 Använd bild 24, 33 and 34. Hänvisa till olika stadier och förändringsprocesser. 

8 min 15) Parvis övning 

 Låt deltagarna tänka tillbaka på en situation i livet, då de försökt ändra sitt 

beteende och misslyckats. Hur kändes det?  Dela upp deltagarna i par och låt dem 

diskutera hur de kände det (3 minuter vardera). En deltagare lyssnar och funderar, 

medan den andra beskriver sina erfarenheter. 

3 min 16) Sammanfattning 

 Sammanfatta kurstillfället med betoning på nyckelfrågorna och sambandet med 

föregående kurstillfälle. Det är mycket viktigt att båda lektionerna presenteras 

som delar av en helhet. 

 



      
  [FEMTE KURSTILLFÄLLET] 

Alkoholberoende 

Syfte och Mål     

   

 

Syfte 

 

Att erbjuda kursdeltagarna en tydlig riktlinje och tillräckliga resurser för att kunna ingripa 

när det gäller fall med alkoholberoende. 

 

Mål 

 

Efter detta kurstillfälle ska deltagarna kunna: 

 

 Diagnostisera alkoholberoende  

 Avgöra vilka fall som ska remitteras och vilka som kan behandlas av 

vårdcentralen. 

 Upprätta lämpliga riktlinjer för avgiftning och rehabilitering. 

 

Studiehjälpmedel 

 

Blädderblock eller tavla och krita 

 

 

Bilder: 

35. Beskrivning av kurstillfälle 5 

36. Diagnoskriterier 

37. Behandling på vårdcentral 

38. När behövs remiss till specialist? 

39. Normer för avgiftning 

40. Villkor för avgiftning av öppenvårds patienter 

41. Skäl att inte använda avgiftning i öppenvård 

42. Gradvis avgiftning av öppenvårdspatienter 

43. Behandling vid rehabilitering 

44. Normer för uppdelad behandling 

 



Femte kurstillfället – en översikt: Alkoholberoende 

 

Tid Moment 

5 min 1) Brainstorming 

 Använd bild 35 för att presentera kurstillfället. 

Be deltagarna att förklara vad alkoholberoende betyder för dem och de 

normer, som definierar tillståndet. Klargör att de måste nämna alla idéer 

som dyker upp och anteckna dem på blocket. 

Kom ihåg att dessa idéer inte ska diskuteras vid detta tillfälle. 

10 min  2) Kriterier för diagnos – förklaring 

 Använd och förklara ICD-10 kriterier, med hjälp av bild 36. Undvik att 

förvilla deltagarna med andra normer (ge bara en kort kommentar om de 

frågar om DSM-IV).  

 

10 min  3) Kriterier för behandling vid vårdcentral 

 Börja med en gruppdiskussion utifrån frågan “Vilka patienter bör ha remiss 

och vilka bör behandlas vid vårdcentralen?”. Gör upp en lista. 

Förklara de föreslagna kriterierna enligt bild 37 och 38 och diskutera dem 

med deltagarna. 

20 min Riktlinjer för avgiftning och rehabilitering: förklara behandlingen och 

symptomen med hjälp av bild 39-43.. Klarlägg alla eventuella 

tveksamheter, som kan uppkomma. 

10 min 4) Kriterier för uppdelad behandling 

  Förklara de kriterier som används vid fall med uppdelad behandling, med 

hjälp av bild 44. Diskutera dessa med deltagarna. Betona principen med 

flexibilitet och samordning. 



      
  [SJÄTTE KURSTILLFÄLLET] 

Användning av alkoholprogrammet EIBI  

 

Syfte och Mål 

      

  

Syfte 

 

Att nå samförstånd med vårdcentralens personal, då det gäller att genomföra tidig 

identifiering och kort intervention (eng: early identification and brief intervention (EIBI)) 

vid deras egen vårdcentral.  

 

 

Mål 

 

Efter detta kurstillfälle bör man ha nått ett samförstånd i följande frågor: 

 Den nivå EIBI-tekniken kan genomföras på vid kursdeltagarens vårdcentral.  

 Kriterier för remisser, med klara riktlinjer för när, hur och till vem svåra 

patienter skall remitteras. 

 Den nivå för terapi och stöd som behövs för att fortsätta EIBI-programmet. 

 Detaljerad överenskommelse angående vilka patienter som bör få uppdelad 

behandling och hur denna ska samordnas. 

  

 

Studiehjälpmedel 

 

 Blädderblock eller tavla och krita 

 

 Diabilder 

2. Träningsprogrammets innehåll  

20. Nivåer för implementering och genomförande 

 

Då det är meningen att detta kurstillfälle ska anpassas till varje lands speciella behov, bör 

kursledarna välja ut och lägga till det kursmaterial som kan anses vara till hjälp.  



Sjätte kurstillfället – en översikt: Implementering och genomförande av EIBI:s 

Alkoholprogram 

 

Tid Moment 

10 min 1) Introduktion 

 Sammanfatta mycket kort innehållet i de föregående 5 kurstillfällena.  

Betona att vårdcentralerna bör prioritera EIBI:s program. Använd gärna 

bild 2.  

 

10 min  2) Gruppdiskussion 

 Diskutera för- och nackdelar med behandling av alkoholproblem vid 

vårdcentraler. Var neutral och försök registrera alla åsikter i en lista, som 

kan ses av alla. Målet är inte att diskutera listan nu, endast att bekräfta alla 

för- och nackdelar. 

 

20 min  3) Arbete i smågrupper 

 Dela upp deltagarna i små grupper om 3-4 personer. Be dem, med 

utgångspunkt från föregående lista och bild 19, att nå en överenskommelse 

angående följande ämnen: 

 Vilken genomförandenivå skulle vara lämplig för deras vårdcentral 

 Hur mycket stöd skulle behövas från specialister 

 Vilka åtgärder anses nödvändiga att genomföra omedelbart. 

 

10 min 4) Sammanfattning 

  Gå igenom de 3 punkterna ovan och försök komma fram till ett allmänt 

engagemang, baserat på den lägsta ambitionsnivån. Tänk på att det är bättre 

att uppnå ett genomförande på låg nivå med stort engagemang än tvärtom.  

 

10 min 5) Utvärdering och avslutning 

  Påminn deltagarna mycket kortfattat om de allmänna riktlinjerna i 

träningsprogrammet, de överenskommelser man kommit fram till och om 

nästa steg efter detta. Diskutera eventuella kommentarer helt kort och 

avsluta kurstillfället med att tacka deltagarna för visat intresse. Betona 

vikten av att fylla i utvärderingsformuläret (arbetsmaterial 16) innan kursen 

avslutas. Anslå 5 minuter till detta. 
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