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STOFMISBRUG 2015 
              afmagt og mestring   

   Undertitlen til årets konference har adresse til såvel brugere som behandlere på 

stofmis-brugsområdet. 
 

   For brugernes vedkommende hentyder afmagten til følgerne af førtidspensions- 
og kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft i hhv. 2013 og 2014; og til den socia-
le ulighed i sundhed, som bliver stadig større trods velmenende kampagner om 

KRAM-faktorernes betydning (kost, rygning, alkohol og motion). For de professio-
nelle hænger afmagten sammen med de kommunale spareøvelser, som kan føre 

til personalets udbrændthed og forråelse i krydsfeltet mellem brugernes behov og 
nedskæringerne på personale og service.  
 

   Skulle der udråbes et mantra, som giver håb, kunne det være udtrykket me-
string, forstået som brugernes mulighed for at navigere mellem nogle gennemsig-

tige og kvalitetsbetonede tilbud. Indførelsen af Socialtilsynet og lovgivningen om 
behandlingsgaranti og frit lægevalg, burde i det mindste give nogle muligheder? 
For de professionelle må der være håb om bedre mestring qua den stigende kon-

census omkring skadesreduktion, i interessen for tværfaglig og ressourceorienteret 
udredning, og i den voksende nysgerrighed på metoder, der kan kvalificere be-

handlingen gennem feedback fra brugerne.  
 

   Vi håber, at årets konference vil bidrage til at få taget hul på snakken.  
 
   Som noget nyt har vi i år inviteret Danmarks Medie- og journalisthøjskole til at 

deltage med fire studerende. De vil som led i deres uddannelse følge konferencen 
og undervejs lave forskellige indslag og interviews (det er frivilligt om man vil del-

tage heri). Formålet med dette joint venture er at bidrage til den fagjournalistiske 
interesse for stofområdet. Der vil løbende blive bragt indslag via Munkebjerg Ho-
tels interne TV-kanaler, og en ”TV-avis” vil afslutte konferencen i plenum. 

 
   

Tid 17.-18. marts 2015 
 

Sted Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle 

www.munkebjerg.dk 
 

Målgruppe 
 

Behandlere og ledere fra offentlige og private behandlingstil-
bud på stofmisbrugsområdet, misbrugskonsulenter, visitatorer, 
administratorer og politikere. 

 

http://www.munkebjerg.dk/
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Tilmelding og 
betaling 

Elektronisk tilmelding inden 1. marts 2015 via dette link:  
www.tilmeld.dk/stofmisbrug2015 

   
Deltagerbetaling opkræves via elektronisk faktura eller traditi-
onel faktura. Konferencen har plads til 300 deltagere. De 155 

først tilmeldte bliver indlogeret på Munkebjerg Hotel, herud-
over på Scandic Hotel i Vejle (med arrangeret transport 

tur/retur). 
Tilmelding er bindende. Ved sygdom eller forfald kan pladsen 
overdrages til anden side efter aftale med KABS VIDENs sekre-

tariat. 
 

Pris  Fuld pakke I, kr. 4.150, som dækker adgang til konference 
og forplejning incl. festmiddag og overnatning i eneværelse. 

 Fuld pakke II, kr. 3.900, som dækker adgang til konference 

og forplejning incl. festmiddag og overnatning i dobbeltvæ-
relse.  

 Dag pakke, kr. 2.700, som dækker adgang til konference 
og forplejning, eksklusive festmiddag og eksklusive over-
natning.  

 Deltagelse i festmiddag (supplement til dag pakke) kan til-
købes for kr. 450.  

 
Arrangør KABS VIDEN, Bakken 3, 2600 Glostrup, tlf. 45 11 75 00 

 

Program Lena Sølling, Ingelis Langgaard, Kathrine Bro Ludvigsen, Chri-
stian Scharbau, Thomas Fuglsang 

 
Sekretariat Tilmelding og økonomi: Linda Karlsen, tlf. 45 11 75 00 

 
Leje af stande Ingelis Langgaard, tlf. 20 32 71 51 

 

Kontakt Ingelis Langgaard, tlf. 20 32 71 51 
 

Forbehold 
 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes 

http://www.tilmeld.dk/stofmisbrug2015
http://www.scandichotels.dk/Hotels/Countries/Danmark/Vejle/Hotels/Jacob-Gade/
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P R O G R A M 
 

 
 
Tirsdag 17. marts 

 
 

10:00 Velkomst  
ved centerchef Thomas Fuglsang, KABS 
 

10:00 Stofscenen på Vesterbro 
Der sker i disse år en tiltagende forarmelse og brutalisering blandt 

hjemløse misbrugere. Billedet præges af psykisk sygdom, hurtige stof-
fer og en stor andel af etniske minoriteter.  
Ved forstander Ivan Christensen, Mændenes Hjem 

 
10:30 De opioidafhængiges oplevelse af behandling anno 2014  

Rådet for Socialt Udsatte har fulgt op på SFIs kritiske rapport om den 
sociale misbrugsbehandling fra 2009. Hvor meget har flyttet sig?  
Ved psykolog, PhD Birgitte Thylstup, Center for Rusmiddelforskning og 

antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS VIDEN  
 

11:00 Pause 
 

11:20 Når gode mennesker handler ondt 

Om risikoen for at blive udbrændt og forrået i krydsfeltet mellem bru-
gernes behov og nedskæringer på personale og service.  

Ved psykolog Dorthe Birkmose 
 

12:00 Pause 
 

12:20 

 
 

Skadesreduktion – er det blevet stuerent ? 

Udtrykket harm reduction har haft en omtumlet tilværelse - fra at være 
en forbudt glose i WHO-dokumenter til efterhånden at være anerkendt 

som en forebyggelsestilgang, der taler ind i alle niveauer af behandling.   
Ved professor Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning 
 

13:00 Frokost 
 

14:00 Parallelsessioner I  
 
1. Hvordan kan vi udvikle vores terapeutiske færdigheder? Om meto-

den Feedback Informed Treatment (FIT), ved psykolog Susanne 
Bargmann 

2. Voksne cannabisbrugeres oplevelse af behandlingsystemet, ved 
cand.pæd.soc., PhD Mette Kronbæk, Professionshøjskolen Metropol  

3. Erfaringer fra stofindtagelsesrummene i København, Århus og Oden-

se, ved projektleder, PhD Nanna Kappel, Professionshøjskolen Me-
tropol 

4. Forgiftningsdødsfald i København, Århus og Odense 2008-2011, ved 
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projektkoordinator, læge Christian Tjagvad, SERAF, Oslo 
5. Psykiatrisk gadeplansteam blandt hjemløse og misbrugere, ved psy-

kiater Sally Thimm og afdelingssygeplejerske Rikke Knudsen, Gade-
plansteamet, Psykiatrisk Center Hvidovre, Region H 

6. Overblik over dobbeltdiagnosebehandling i behandlingspsykiatrien i 

Danmark, ved antropolog, PhD Katrine Schepelern Johansen, leder 
af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose i Region Hovedstadens 

Psykiatri 
7. Bag murene - muligheder og faldgruber for stofbrugere, der afsoner 

i de danske fængsler, ved chefkonsulent Niels Løppenthin, Direkto-

ratet for Kriminalforsorgen  
8. APPs og internetbaserede programmer i stofmisbrugsbehandlingen 

herhjemme og i udlandet, ved chefkonsulent Rasmus Axelsson, 
KABS 

 

15:00 Kaffe og kage 
 

15:30- 
16.30 
 

Parallelsessioner II (gentagelse af de otte sessioner) 
 

16:45- 
17:30 

 

Kulturel oplevelse 

17:30 Pause 
 

19:30 Middag 
 

 
 

 
 
Onsdag 18. marts 

 
 

09:00 Exit for ASI ? 
Addiction Severity Index har siden start-90erne været dominerende 
som udrednings- og scoreredskab inden for stofmisbrugsbehandlingen i 

både USA og Europa. Oplægsholderen introducerer en potentiel  afløser 
- det hollandske MATE - som understøtter moderne rehabilitering med 

fokus på ressourcer og muligheder. 
Ved projektdirektør cand.phil, PhD Anette Søgaard Nielsen, enheden for 
klinisk alhoholforskning, Syddansk Universitet.  

 
09:40 Ulighed i sundhed – en gordisk knude ? 

Hvordan manifesterer ulighed i sundhed sig, og hvorfor er der skæv 
adgang til sundhedssystemets ydelser? Hvad kommer der ud af de for-
skellige strategier for sundhedsfremme? Er forebyggelse vejen til større 

lighed? Eller øget fokus på patientrettigheder?  
Ved vicedirektør, dr. med. Knut Borch-Johnsen, Holbæk Sygehus 
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10:20 Pause 
 

10:40 Sådan har tilbuddene oplevet inspektion i 2014 
KORA præsenterer en helt ny undersøgelse om Socialtilsynet – udført 
for KABS VIDEN. Rapporten sammenholder informationer fra de berørte 

offentlige og private tilbud. Hvordan har man oplevet den første kon-
takt til Social Tilsyn? 

Ved repræsentant for KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og 
Regioners Analyse og Forskning).  
 

11:00 Socialtilsynets aktiviteter på stofmisbrugsområdet  
Hvordan har aktivitetsniveauet været i 2014. Hvornår er der givet på-

bud? Vil tilsynet fremover blande sig i tilbuddenes metoder og behand-
lingens indhold? Bør man være bekymrede for et statsligt smagsdom-
meri. 

Ved tilsynschef Ulla B. Andersen, Socialtilsyn Midt  
 

11:20 
 
 

Nye nationale retningslinjer for den sociale misbrugsbehandling 
Hvilke krav er der til fremtidens behandling? Er der enighed om meto-
derne? Hvor god er evidensen? Hvordan er snitfladen til den lægelige 

behandling? Kan der måles på processer og endpoints? Hvordan bliver 
kommunerne forpligtet? Og hvor er psykiatrien henne?  

Ved fhv. socialoverlæge Peter Ege 
 

11:50 Pause  

 
12:20 Hvor farlige er de nye psykoaktive stoffer? 

Med afsæt i de klassiske rusmidler giver en af Norges ledende kapacite-
ter inden for forgiftningsmedicin en gennemgang af de nye psykoative 

stoffer. Hvordan virker de, og hvornår går det galt? 
Overlæge, PhD Knut Erik Hovda, Universitetssygehuset i Oslo 
 

13:10 
 

TV-avisen, god eftermiddag … 
Opsummering og perspektivering af udvalgte emner ved studerende fra 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 
 

13:30 Frokost og hjemrejse 
 

http://www.kora.dk/
http://www.kora.dk/

