
Sekundær  

profylakse



Anders Beich
• 20-års kandidat 
• Praktiserende læge Nørrebro i 2-mands kompagniskab 

med Benny Ehrenreich, 3.200 ptt. 
• Interesse: Skæve personligheder og ressourcesvage 
• Tidl. vikar i flere forskellige almen praksis 
• Forskningserfaring – 6-8 årsværker – om forebyggelse og 

alkoholmisbrug 
• Enkelte, gode videnskabelige arbejder og artikler 
• Tidl. uddannet instruktør i ”Motivationssamtalen” 
• 10 år som læge på alkoholamb. +  
• 5-6 år læge på socialt døgntilbud for neddrukne danskere



Sekundær forebyggelse
Definition: Forebyggelse, der har til formål at 
opspore og begrænse sygdom og risikofaktorer 
tidligst muligt (SST) 

Bemærkninger: ……kan omfatte vejledning, 
behandling, adfærdsændring eller mere strukturelle 
indgreb for at undgå yderligere sygdomsudvikling.  
……. finder typisk sted i den primære 
sundhedssektor,  
……. udføres af sundhedsprofessionelle, fx af 
praktiserende læger, sundhedsplejersker, 
sygehuspersonale, tandlæger og tandplejere. 



• Kaj, 62 år, 115kg, 168cm, pens.typograf 
• tidl.alkoholiker, eks-ryger (10år), ++kager 
• Skilt og samboende med kronisk syg K. 
• kronisk leukæmi (på 6.år), Glivec, FØP 
• BT 140/90 (20mg Corodil comp) 
• Se-Chol 2,9 (40mg Simvastatin) 
• Faste BS 6,9 / 6,8 /6,9 
• angst/depressions (Zoloft 100mg), lidt 

passiv/aggressiv anlagt. 
• En del BA-problemer (Stiv storetå)



Opgaven i almen praksis 

• Positive forventninger til opgaven 

• Negative forventninger / bekymringer / frygt 
ved opgaven



Authors' conclusions 
Simple advice has a small 
effect on cessation rates.  
Assuming an unassisted 
quit rate of 2 to 3%, a brief 
advice intervention can 
increase quitting by a 
further 1to 3%.  
Additional components 
appear to have only a 
small effect, though there 
is a small additional 
benefit of more intensive 
interventions compared to 
very brief interventions 



Effekt ca. 2% (ABI)



Beich A et al. (AlcAlc, 2007, Dansk almen praksis) 
40 praksis individ RCT: Kort intervention eller sædvanlig praksis 

6897 ptt screenet, 906(13%) alkohol-positive 
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Beich A et al. (AlcAlc, 2007, Dansk almen praksis) 
40 praksis individ RCT: Kort intervention eller sædvanlig praksis 

6897 ptt screenet, 309(4,5%) ugentlig druk
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Beich A, Gannik D, Malterud K.  
Screening and brief intervention for excessive alcohol use: qualitative interview study of 
the experiences of general practitioners.  

BMJ 2002;325:870-2 

Dansk studie – kvalitativ interview-del 
40 læger  
• som var velvilligt indstillet over for systematisk 

forebyggelse 
• som faktisk screenede og udøvede kort intervention i 

to måneder,  
• kunne ikke anbefale screening og kort 

intervention efterfølgende 
• Det tog meget tid og forstyrrede konsultationerne 
• Svært at skabe lydhørhed hos storforbrugerne 

”afsløret” ved screening



Reactions 1:

”We know that the article by Beich et al has 
had damaging effects on plans to implement 
brief alcohol interventions in primary health 
care in several parts of the United Kingdom and 
elsewhere. We see this as detrimental to both 
public health and patient welfare and hope that 
this letter, …., can in some measure help to 
reverse it.  
”Heather N. et al.



Reaktioner2:

”At last, someone has studied putting 
prevention theory into practice. ……,  
Perhaps now we can have fewer "experts" 
blaming family physicians for inadequate 
performance on health promotion and earn 
greater respect for the complex, difficult job we 
try to do every day to promote good health.” 
— Anne .D.Walling. 





Beich A, Thorsen T, Rollnick S. Screening in brief intervention trials targeting excessive drinkers in 
general practice: systematic review and meta-analysis. BMJ 2003;327:536-542. 



Reaktioner3:
Klinisk vejledning fra 
DSAM

”En ideel forebyggende 
indsats vil involvere 
systematisk opsporing af 
alkoholforbrug ved alle 
konsultationer med 
henblik på information og 
evt. behandling”. 
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Hvad er modstand ?



Technology fetishism?

RISIKO som værktøj









SKRAM

• Stresshåndtering?  - hvordan? 
• Kostvaner? – hvordan? 
• Rygevaner? – hvordan? 
• Alkoholvaner? – hvordan? 
• Motionsvaner? – hvordan?



Technology fetishism?

Motiverende SAMTALE som værktøj
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Øvelse: Forandringer

• Tænk over en forandring i dit eget liv 
noget, som du vil fortælle sidemanden 
om. (noget du overvejer, har tænkt på, 
er blevet foreslået, blevet bedt om ….  at 
ændre) 

• Fortæl sidemanden om forandringen  
 1½ minut - sidemanden må kun lytte 
• Byt rolle - fortæller / lytter
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Vælg en label til dig selv  
og en til sidemanden

• Ikke parat 
• Overvejelse 
• Forberedelse 
• Handling 
• Vedligeholdelse 
• Tilbagefald
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Hvad er forandring ?

En proces med forskellige stadier  
  KØBEREN   
  Klar til overlagt handling (at gøre noget spiller tilbage     

 på holdninger – kræver tid+arbejde – CBT?) 
  OSEREN 
  Ambivalens  (især tankerne styrer /  
  fornuft dominerer / holdning ændres måske)  
  DEN UINTERESSEREDE   
  Ikke parat -  (ikke bevidst- især følelser styrer) 
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Motivationssamtalen

• SAMTALESTIL – IKKE BESTEMT 
INTERVENTION 

• Bill Miller (USA), Steve Rollnick (UK) 
• Motivational interviewing, Guilford 

Press 
• ”Motivationssamtalen” Hans Reitzel 
• Vejledning DSAM: ”Den motiverende 

samtale”
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Motivations-samtalen
• Ambivalens er en normaltilstand 
• Rette-refleksen kendetegner hjælperen 
• Modstand = forsvar, opstår i mødet 

– Modstand forudsiger ingen ændring eller forværring 
• Ændringsudsagn – ønsker, drømme, vil, kan 

– vi forpligtes af det vi siger til en anden 
– vi finder ud af hvad vi mener, når vi udtaler det 
– Ændringsudsagn forudsiger ændring til det bedre 

• Konfrontation med ”sig selv” er målet  
– Men ikke måden vi samtaler på!
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Motivationssamtale 
grundlæggende beskrivelse

• Lade ambivalens komme til udtryk i en 
tvangfri atmosfære 

• Fremkald tale om ændring 
• Styrk patientens mestringsforventning 
 ved at 
• Rulle med modstanden – reflekter selektivt 
• Lytte aktivt 
• Udnytte empatiens potentialer 
• Bruge patientens egen energi
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Gå med Modstand

• Undgå at argumentere for ændring 
• Modstand skal man ikke opponere på 
• Nye perspektiver skal inviteres, ikke 

gennemtrumfes 
• Modstand er et signal til rådgiver om at 

ændre respons 
• Klienten er den primære kilde til at finde 

spørgsmål og svar
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Motivationssamtale  
Anders Beich
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Hvad er modstand ?
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At kunne lytte aktivt

• At holde sig tilbage – 2 ører og 1 mund 
• Kropssprog 
• Lyttelyde 
• Gode åbne spørgsmål 
• Resumere 
• Reflektive gensvar  
 = den korte genfortælling
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Spejlende gensvar 
= den korte genfortælling

• Simpel gentagelse af noget sagt 
• Refrasere – det samme på en anden 

måde 
• Parafrasere - fortolkning – omskrivning 
• Forstærkning 
• To-sidet reflektion
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Reflektive gensvar 
faldgruber

• Papegøje 
• Lade som om man forstår 
• Overfortolkning 
• Underfortolkning 
• At gøre vold på den andens forventninger
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Øvelse: Defensive udsagn
• Jo men det er jo faktisk ikke helt usundt at 

drikke 
• Jeg spiser mindre end de fleste af mine 

venner, alligevel er det altid mig der tager 
på i vægt 

• Det vigtigste er jo at man er glad og ikke 
bare sund 

• Jeg har prøvet at ryge mindre, jeg synes 
det var meget anstrengende 
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Øvelse: Defensive udsagn
• Jeg ville egentlig gerne begynde at gå 

nogle lange ture, men der har været så 
meget på det sidste. 

• Jeg ved jo nok hvad der er bedst for mig 
selv 

• Det er meningsløst at stå og trække i nogle 
håndtag i et motionscenter sammen med 
nogle andre stakler 

• Det var da min kone forlod mig, at jeg kom 
til at drikke for meget
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Spejlende gensvar 
= den korte genfortælling

• Simpel gentagelse af noget sagt 
• Refrasere – det samme på en anden 

måde 
• Parafrasere - fortolkning – omskrivning 
• Forstærkning 
• To-sidet reflektion



•1 min


