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Nyheder fra Centret – september 2011 
 
 

Kontanthjælpsmodtagere har oftere alkoholproblemer  
– Ny rapport fra Beskæftigelse og Alkohol 
En screeningsundersøgelse på jobcentrene i Faxe og Holbæk i maj 
2010 og januar 2011 viser, at kontanthjælpsmodtagerne er en 
særligt udsat gruppe, der drikker mere, ryger mere og oftere har 
røget hash indenfor det seneste år. Resultaterne er beskrevet i 
rapporten ”Alkohol, livsstil og helbred – en screeningsundersøgelse 
blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk”, som led i 
projekt ”Beskæftigelse og Alkohol”.  

Resultaterne bekræfter blandt andet andre undersøgelsers 
estimat af, at ca. 1/3 af kontanthjælpsmodtagerne har et 
alkoholproblem. Desuden er det tydeligt, at kontanthjælps-

modtagerne udgør en særligt udsat gruppe, både hvad angår rygning, alkoholforbrug, hash-
rygning, selvvurderet helbred og helbredsrelateret livskvalitet.  

Screeningsundersøgelsen er lavet som optakt til selve interventionsstudiet i ”Beskæftigelse 
og Alkohol”. Interventionen skal belyse, hvilken indsats der har den bedste effekt overfor 
ledige borgere med alkoholproblemer – den almindelige beskæftigelsesindsats eller en 
kombination af beskæftigelsesindsats og alkoholbehandling. Status på projektet er, at det er 
startet som pilotprojekt i Århus Kommune i november 2010 og starter op i stor stil i Odense 
Kommune og Kalundborg Kommune i november 2011. 

Hvis du vil høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Ida 
Høgstedt på idah@si-folkesundhed.dk eller tlf. 3532 6438. 

 
Læs rapporten  
Læs Ugens tal: Kontanthjælpsmodtagere har et større forbrug af rusmidler 
 
Fysiske rammer og sociale relationer har betydning for unges trivsel på tekniske skoler 
Et nyt ph.d.-projekt har til formål at skabe viden om forebyggelse af frafald og skadeligt brug 
af rusmidler blandt unge på tekniske skoler. Ph.d.-projektet undersøger, hvad der sker, når 
man sætter en særlig indsats i gang på tekniske skoler.  Indsatsen er udviklet i forbindelse med 
projektet ”Trivsel, faglighed og fællesskab”. Ph.d.-projektet skal bl.a. undersøge, hvordan 
lærere oplever, det er at arbejde med indsatsen, og på hvilken måde denne indsats, der især 
fokuserer på fysiske rammer og sociale relationer, har betydning for ændring af unges vaner.  
Dataindsamling til ph.d.-projektet foregår i forbindelse med procesevalueringen af 
interventionen ”Trivsel, faglighed og fællesskab”.  Ph.d.-projektet gennemføres af Betina Bang 
Sørensen 
 
Læs mere om hele projektet ”Trivsel, faglighed og fællesskab 
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Fra evidens til virkelighed – ph.d.-projekt undersøger implementering af koncept, der 
skal reducere svær overvægt blandt børn i Københavns kommune 
Et nyt ph.d.-projekt i TrygFondens Forebyggelsescenter skal undersøge, hvad der sker i 
praksis, når et evidensbaseret koncept forsøges implementeret i en kommunal virkelighed. 
Ph.d.-projektet tager udgangspunkt i en konkret indsats rettet mod svært overvægtige børn 
og deres familier, som blev iværksat af Københavns Kommune i 2009. Konceptet for indsatsen 
er terapimodellen SOFT (Standardized Obesity Family Therapy), som er udviklet i hospitalsregi 
i Sverige. Ph.d.-projektet udforsker implementeringen af indsatsen ved at fokusere på tre 
niveauer af betydning for implementeringsprocessen: 1) konteksten, 2) frontmedarbejderne 
samt 3) børnene og deres familier. Ph.d.-projektet vil bidrage til at styrke forståelsen af de 
forskelligartede og komplekse forhold - herunder forskellige centrale aktørers perspektiver og 
handlinger - der påvirker implementeringen af indsatser rettet mod forebyggelse og 
sundhedsfremme. Desuden vil projektet stille skarpt på særlige problemstillinger forbundet 
med at forebygge og reducere svær overvægt blandt børn. Ph.d.-projektet gennemføres af 
Anne Sofie Bæk-Sørensen. 
 
Ph.d.-projekt undersøger udfordringer og fejlkilder ved ’Randomisering i praksis’  
Fokus for dette projekt er de udfordringer, der er ved at anvende randomisering i Centrets 
interventionsprojekter. Randomisering anvendes for at sikre, at studierne lever op til den 
højeste grad af evidens og betyder, at man undersøger en effekt på grupper af personer eller 
enheder, der er fordelt vha. lodtrækning, som regel i interventionsgrupper og kontrolgrupper. 
Projekterne i TrygFondens Forebyggelsescenter udgøres af omfangsrige og ambitiøse 
interventionsstudier. Derfor er der, hvor det er muligt, anvendt randomisering af de enheder, 
der indgår i interventions-studierne, men når enhederne for randomisering er skoler, 
skoleklasser og lokalområder, er det sandsynligt, at kontekstuelle forhold ikke er ensartet 
fordelt, og derfor er der risiko for fejlkilder (konfounding) med betydning for 
undersøgelsernes resultater.  

Ph.d.-projektet skal bl.a. undersøge betydningen af de nødvendige tilpasninger af de 
anvendte metoder og den risiko for fejlkilder, der er ved at sammenligne større enheder. 

Der er gode muligheder for at tage højde for disse fejlkilder, såfremt de er kendte. Er de 
ikke det, vil man statistisk ikke kunne tage højde for dem, og det er derfor af væsentlig 
betydning, at den eksisterende viden om mulig konfounding er inddraget.  

Ph.d.-projektet skal derfor bl.a. undersøge, om det er forbundet med fejlkilder, som det er 
nødvendigt at forholde sig til, og hvad man i givet fald kan gøre for at tage højde for de 
fejlkilder. Herudover indgår en kritisk gennemgang af de metodemæssige valg, der er truffet i 
Centrets projekter og betydningen heraf for studiernes udsigelseskraft. Ph.d.-projektet 
gennemføres af Christian Holleman Pedersen. 
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Playspots skal få elever til at bevæge sig mere 
Space-projektet er nær en fuld implementering af 
de mange indsatser, der er sat i gang med henblik 
på at øge fysisk aktivitet og bevægelse blandt 11 – 
15-årige. De mest synlige indsatser vedrører 
etablering af playspots og øvrige opgraderinger af 
skolens udearealer. 

Du kan læse nærmere om playspots ved at 
downloade kataloget ”Playspot”  og på Centrets 
hjemmeside, www.forebyggelsescenter.dk, kan 
du se billeder og videoer af nogle af de nyopførte 
anlæg.  
 
 
Nye ansigter i TrygFondens Forebyggelsescenter 

 
I Centret har vi ansat specialkonsulent Vicki Facius, 
der har mange års evalueringserfaring fra Danmarks 
Evalueringsinstitut. Vicki skal have tværgående 
opgaver for Centrets projekter. 
 

Desuden har vi ansat professor Tine Tjørnhøj-
Thomsen, der er antropolog og kommer fra 
antropologi på Københavns Universitet. Tine skal 
blandt andet forske i emner inden for proces-
evaluering og implementeringsforskning med afsæt i 
Centrets projekter.  

Playspot på Otterup skole 
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