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“Take Care” får ikke alle unge til at passe på

Gennem de seneste godt to ar har SSP
& Forebyggelse været en af delta
gerne i det fælleseuropæiske projekt
“Take Care”. Projektets målgruppe
er dem blandt de unge, som drikker
bekymrende meget, og målet var at
afprøve nye metoder, blandt andet
en såkaldt multi-level-approach, til at
dæmme op for dette. De foreløbige
evalueringsresultater er ikke entydigt
positive.

Leder af SSP & Forebyggelse Steen
Bach og projektmedarbejder Tanni
Falk Thuesen deltog i slutningen af
august i en evalueringskonference
for deltagerne, og vendte hjem med
noget blandede resultater.

“Helt overordnet set, så har det vist
sig, at det har været svært at styre
for eksempel hvilke ungegrupper, de
forskellige lande har valgt at arbejde
med. Projektet handlede oprindelig
om de unge, der drikker for meget —

men nogle lande har valgt at med-
tage unge, som slet ikke drikker. Det
forplumrer selvfølgelig resultaterne
en del”, siger Steen Bach.

Ikke et ønskværdigt resultat
I Esbjerg har fokus-området været
i Ribe, og det er unge herfra, der
har deltaget i projektet. Desværre
tilsyneladende ikke med de ønskede
effekter — faktisk ser det ud til, at de
unge, der i forvejen drak meget, drak
endnu mere efter afsluttet projekt.
“Det er på ingen måder et ønskvær
digt resultat! Når det er sagt, så er

der flere årsager, der spiller ind, og
som skal tages med i betragtning”,
siger Steen Bach. Han peger på, at de
unge har skullet deltage i tre inter
views/spørgeskemaundersøgelser: Eet
indledende, ét umiddelbart før deres
fire-dages RoPe-træning (som er den
primære indsats rettet mod de unge,
og som handler om grænsesøgning
og sætning) og ét tre måneder efter
RoPe-træningen. Her har skæbnen
villet, at de unge i Ribe har udfyldt 2.
spørgeskema kort før en sommerfe
rie, og har afleveret det afsluttende
spørgeskema umiddelbart efter en
sommerferie. Og det er en decideret
fejl, mener Steen Bach.

“Vi ved, at alle unge — om de så
drikker lidt eller meget i forvejen —

har en tilbøjelighed til at drikke mere
i ferierne. Samtidig er en del af de
unge måske startet på en ungdoms-
uddannelse efter ferien. Her ved vi
også, at alkohol- og festniveauet
ligger væsentligt højere lige efter
ferien end på andre tidspunkter. Det
skulle vi, set i bakspejlet, have været
opmærksomme på i vores plan læg
ning”, siger han.

Multi-Ievel-approach mistede
pusten
Samtidig peger Steen Bach på, at
hele tanken med projektet var den
såkaldte multi-level-approach, hvor
både unge, deres forældre og andre
voksne omkring dem samt forret
ningsdrivende i området skulle ram

mes nogenlunde samtidig med kam
pagnens budskaber. Dette kom i Ribe,
af forskellige årsagei til at strække
sig over en alt for lang periode på
næsten to år.

“Det har betydet, at man slet ikke
har haft den samme, slagkraftige ef
fekt, som hvis man var gået ud med
en indsats overfor de forskellige mål-
grupper samtidig. I stedet har vi ramt
grupperne meget spredt og hver for
sig, og det tror jeg har stor indflydel
se på resultatet”, siger Steen Bach.

Han og de øvrige projektpartnere
afventer nu den endelige evaluerings
konference, som finder sted i Münster
den 24. og 25. oktober. Men han tør
allerede godt nu sige, at “Take Care”
i sin helhed ikke vil blive anvendt i
Esbjerg Kommune fremadrettet.

“Det kan være, at vi kan plukke
elementer fra metoden, for eksempel
de såkaldte RoPe-træninger, og bruge
dem i konkrete sammenhænge, men
vi agter ikke at bruge metoden sam
let”, siger han.

Evalueringskonferencen er i øvrigt
åben for alle interesserede, og man
kan tilmelde sig ved at indsende mod-
stående kupon.

Af Mette Svejgaard
Forebyggelseskonsulent
SSP & Forebyggelse
mss@esbjergkommune.dk
Tlf. 761 65283
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Anmeldung / Registration
Bitte senden Sie Ihre Anmeldung bis zum 24. September 2012 an die
nebenstehende Adresse oder per Fax an +49 251 591 5484.
Please send your registration nat later than September 24th, 2012
to the named adress ar by fax to +49 251 591 5484.

An den I To the
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, LWL-Koordinationsstelle Sucht
Warendorfer Str. 27, D -48133 MOnster
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Name, Vorname I surname, firstname

Funktion! functio Beruf / profession

Dienststelle, Organisation / agency. department

Adresse der Dienststelle / agencys adress

PLZ, Ort, Land I postcode, place, country

Telefon, Telefaxl phone, fax

E-Mail / email

Hiermit melde ich mich verbindlich zur internationalen Fachtagung
,,Local Communities TAKt CARE” am 24. und 25. Oktober 2012 im
I herewith register for the international expert congress an
October 24th and 25th 2012 in
LWL-Plenarsaal, Freiherr-vom-Stein-platz i in Münster/ D
an.

D lch benötige eine Ubernachtung vom bis _______ 2012.

LII need an overnight stay from to ______ 2012.

Ort, Datum I place, date Unterschrift, signature

L__
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“Take Care” tager form

I sidste udgave af nyhedsbrevet
fortalte vi om det tre-årige fælles-
europæiske projekt “Take Care” om
unge, der drikker sig sanseløse. I mel
lemtiden er projektet skudt i gang,
og forebyggelseskonsulent Charlotte
Pødenphant har været til kick-oft
seminar. Oven på seminaret forventer
hun sig meget af projektet.

“Det var virkelig spændende at
høre, hvad de andre lande arbejder
med. Især lande som for eksempel
Slovenien og Slovaklet, hvor jeg jo
nok må erkende, at jeg måske havde
dt uberettigede fordomme om, at

de nok Ikke arbejdede med forebyg
gelse på helt samme måde som vi gør
i det øvrige Europa. Men det viste sig
jo, at vi tænker om forebyggelse på
stort set samme måde og at vi også
benytter mange af de samme meto
der; og dermed kan give hinanden
rigtig god feed-back og inspiration”,
siger Charlotte Pødenphant.

Unik metode
“Take Care handler om at få unge
(12-21 årige) i et givent lokalområde
t at drikke mindre (i Danmark vil
det sige Sundhedsstyrelsens anbefa
lede max. fem genstande pr. fest) og
få unge, der stadig ikke er begyndt
at drikke, til at udskyde debuten til
det fyldte 16. år — naturligvis gerne
længere.

En af de unikke ting ved projektet
er metoden “Multi-Level approach”,
det vil sige indsats på flere niveauer.
Det betyder, at pro ektarbejdet på
samme tid invo verer fire grupper i
det givne loka område nemlig, de
unge 12-2 1 årige, forældrene, perso

nalet (på tankstationer, supermarke
der, kiosker osv.) samt nøglepersoner
(klubpædagoger, fodboldtrænere
voksne, der er i god kontakt med
de unge). Håbet er at man ved at
arbejde med en fælles bevidsthed!
fælles normer i de fire indsatsområ
der; kan højne den sociale kapital i
lokalområdet.

“VI ved jo, at fælles holdninger
og bevidsthed om et givent emne er
med til at styrke en forebyggende
Indsats. Hvis alle føler en ansvarllghed
omkring, at de unge ikke skal drikke
for meget er der større sandsynlighed
for, at de rent faktisk drikker mindre,
for eksempel fordi de får “nej” til
at købe i kiosken”, siger Charlotte
Pødenphant.

De konkrete indsatser
Metoden i arbejdet med de unge vil
hovedsageligt handle om “Risikovil
lighed” og “Ung til ung~.

Metoden i forhold til forældrene vil
være “Horne parties”, hvor forældre
inviterer andre forældre hjem til en
dialog om holdninger i forhold til
unge og alkohol — en konsulent fra
SSP & Forebyggelse vil deltage.

I de forskellige butikker, hvor der
sælges alkohol, skal SSP & Forebyg
gelse i dialog med personalet, så
salget af alkohol til mindreårige
stoppes. Det er også vigtigt, at finde
ud af, hvilke dilemmaer personalet
står med, og hvordan SSP & Forebyg
gelse kan støtte og hjælpe personalet
til at håndtere svære situationer og
d i lemmaer.

Nøglepersonerne skal med på ba
nen da de er rollemodeller, som ofte

har et godt kendskab til de unge. Det
er vigtigt for projektet, at disse fire
grupper arbejder sammen og trækker
i samme retning.

Det videre arbejde
Næste skridt i processen er, at SSP &
Forebyggelse skal beslutte, hvilket
lokalområde i Esbjerg Kommune, der
skal fokuseres på i projektet. Derefter
skal der foretages interviews med
målgrupperne på de fire forskellige
lndsatsnlveauer efter den såkaldte
“RAR”-metode (Rapid Assessment
and Response). Metoden giver et
hurtigt overblik over problemstil
unger og henslgstmæssige indsatser.
Interviewene skal være færdige ved
udgangen af september.

Imss

De 11 involverede lande I “Take
Care” er:
Grækenland, Cypern, Belgien,
Østrig, Tyskland, Irland, Italien,
Portugal, Slovakiet, Slovenien og
Danmark.

Projektet er hovedsagligt finan
sleret af EU-kommislonen, men
også afhængigt af egne bidrag
fra de enkelte afdelinger (I
Danmarks tilfælde SSP & Forebyg
gelse I Esbjerg), der skal Imp e
mentere projektet I eget land.

*
* *
* *
* *
***
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i Ribe
ET EU~PRoJEKT, RIBE

-VIL DU VÆRE MED?

I øjeblikket er der fuld gang i projekt “Take Care” i Ribe.
Initiativet som er del af et stort EU-projekt, har til formål
at mindske alkoholforbruget hos de mest drikkende af de
unge. Holdet bag Take Care er lige nu ved at finde frem til
de unge, der skal med på den allerførste “pilot-tur”.

*

*

*
*

*

Efter et travlt forår med masser af
forberedelser og et kursus i Italien
for alle de involverede medlemslande
ruller Take Care lige nu ud af startba
nen i Ribe. Charlotte Podenphant, der
til daglig er forebyggelseskonsulent

SSP & Forebyggelse, er koordinator
på projektet og har mange bolde i
luften i øjeblikket. Hun og projektas
sistent Tanni Falk Thuesen er i dialog
med både uddannelsessteder, social-
forvaltning, detailhandel, fritidstil
bud, forældre og unge. Formålet en
første omgang at finde frem til otte
unge ialderen 12-21 äç som selv sy
nes, de drikker lidt for meget en gang
i mellem

“Vi har tidligere været ude og
nterv ewe en masse unge og voksne

i omradet. Ud fra disse interviews ved

Af Mette Svejgaard
Forebyggeiseskonsulent
SSP & Forebyggelse
mss@esbjergkomm une dk
77f. 761 65283

vi, at mange af de unge, som nogle
gange kommer til at drikke altfor
meget faktisk selv har et ønske om at
ændre på deres drikkeadfærd Og det
er dét Take Care kurset giver mu
lighed for: At ændre dr~kkevaner sa
man bliver mere bev dst om, hvordan,
hvornår, hvorfor og hvor meget; man
drikker”, siger Charlotte Pedenphant

Kend dig selv — kend dine
grænser
De otte unge, som skal deltage i pilot
projektet skal med på en fire-dages
tur med en masse sjove, spændende
og ikke mindst lidt grænseoverskri
dende oplevelser. Alt sammen for, at
de lærer sig selv bedre at kende.

“En af metodikkerne er, at de
unge bliver sat i situationer, som for
nogle af dem måske vil være græn
seoverskridende. Det betydeç at de
bliver tvunget til at forholde sig til at
mærke, når deres grænse er nået —

og hvornår de overskrider den, eller
vælger at lade være. Denne viden er
supervigtig i forhold til, at de efter
følgende bliver bedre til at sætte

grænser i forhold til deres omgang
med alkohol,” fortæller Charlotte Po
den phant med henvisning til erfar n
ger fra andre europæiske lande, som
har arbejdet med metoden.

I forste omgang er der som sagt
tale om en pilot-tur med de første
otte unge, hvor formålet er at samle
erfaringer, I løbet af efteråret starter
de egentlige ture

Kurser og homeparties
Sideløbende med turene for de unge
skal der køre kurser og debataftener
for både forældrene og de profes
sionelle omkring de unge, herunder
ansatte i detailhandlen. Formålet er
en bevidstgørelse om, og stillingta
gen til, de unges alkoholvaner for
der igennem at være mere tydelige
forhold til de unge.

“Vi ved, at det er vigtigt, at de
voksne omkring de unge får talt sam
men og udvekslet holdninger, ford
det har stor afsmittende effekt på de
unge”, siger Charlotte Pedenphant

Projekt Take Care løber videre hele
indeværende år og afsluttes i 2012

3Nytfra AFDELINGEN
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1 juni måned deltog de første fire
unge i en tre-dages hytt~tùr med
indlagte grænseoverslçtidelser og
masser af gode snakke.

Succes med Take Care pilottur

Den første omgang såkaldte RoSe
træning fandt sted i en spejderhytte
i Marbæk med udflugter til Oksbøl,
hvor der blandt andet blev rapellet
og klatret i træer. Formålet med øvel
serne er at give de unge en fornem
melse af, hvor deres grænser går, og
hvornår det er ok at sige nej.

“Vi havde en rigtig god tur. De
unge var især vilde med action-delen,
altså at blive udfordret pa at klatre,
rapelle og så videre Samt dig havde
vi en masse gode og interessante
snakke om alkohol, hvad den betyder
i deres hverdag, og om de kan om
sætte nogle af deres adfærdsmønstre
fra det at skulle rapelle til deres ad-

færd omkring alkohol”, siger projekt-
assistent Tanni Christine Falk Thuesen.

Det var egentlig planen, at 10 unge
skulle have deltaget i turen, men
arrangørerne måtte erkende, at de
timing-mæssigt ramlede sammen med
eksaminer, sommerferie, sommerjobs
og så videre, hvilket betød, at det
ikke var muligt at finde 10 unge, som
havde mulighed for at hive tre dage
ud af kalenderen.

Hvor lidt og hvor meget, de unge
reelt har taget med sig hjem fra
turen, er det endnu for tidligt at
sige noget om. Først på et senere
tidspunkt skal de unge forholde sig
til dette, når de udfylder et spørge-

skema, som vil blive holdt op imod
det, de udfyldte før turen. Men det er
ndtrykket. at de i hvert fald umiddel
bart fik en aha-oplevelse.

“Det b ev helt tydeligt for de unge
og for os voksnel — at man kan have

det rigt g hyggeligt sammen uden
alkohol. Vi havde nogle fantastiske
dage sammen, både i hytten og på
“action-banen”, og der blev virkelig
grinet igennem”, siger Tanni Christine
Falk Thuesen.

Næste Ro.Pe træningsture er plan
lagt til at finde sted i uge 42 og uge
44. De sidste to hold vil komme af
sted i løbet af foråret.

6 Nytfra AFDELINGEN
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Hvad er det?

lake Care er et FU-projekt, som
overordnet set har$il tor mål àt * *

nedsætte de mestdrikkeiide tiriges. * *

alkoholforbrug. Blandt redskaber-.- * * *

ne er blandt apdet Ro.Pe trænin- *

gen medde ungehomeparties
med for~ldré, tilbud om kursus iDen~motiverendesanitale
til piofessionelle og frivillige nøglepersoner omkring de
unge samt en indsäts i förhold til detailhandlenti lokalområ
dét. Take~Care projektet har basis i Ribe. For flere oplyshin
ge~ kqritakt projektkåordinator Chétlotte Pødenphant, tlf.
7616 284; mail chpesbjergkommune.dk eller projektæsi
stent Tanni Christine Falk Thuesen, tlf. 7616 5304, -

mail tftesbjergkommune.dk.

Ro.Pe??

Nytfra AFDELINGEN -. -

Ro.Pe metoden, som anvendes i Take Care, er udviklet i

forbindeke med projektets tilblivelse i Tyskland. Det dækker
over:
Ro Risk optimization, eller risikooptimering. I denne sam
menhæng betyder det, at det skal være risikobetonet, men
også sjovt.
Pe = Peer educatlon, eller uddannebe blandt ligestillede
(i Danmark blandt andet kendt som “Ung-til-ung”). En
metode, som i høj grad anvendes, hvor der ikke er “rigtige”
eller “forkerte” svar, men hvor man kan få meget ud af at
lytte til og tale med hinanden.
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