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Tirsdag den 26. april 2022
Kl. 09:00 - 09:30 Registrering og morgenmad

Kl. 09:30 - 09:40 Velkomst
Rasmus Axelsson, centerleder &  
Kathrine Bro Ludvigsen, specialkonsulent, KABS.

Kl. 09:40 – 10:40 Hvordan bruger man hovedet, når hjernen er bagud på point?
Anders Fink-Jensen, professor, klinikchef, dr. med.,  
leder af neuropsykiatrisk laboratorium ved Rigshospitalet.

Den afhængige hjerne har ofte en særlig udfordring på grund af nedsat hukommelse, og svækket 
evne til planlægning, problemløsning og impulsregulering. Hjernens kognitive funktioner er nemlig 
vigtige redskaber til at håndtere følelser, forudse risici og styre adfærden. Desuden medvirker den 
afhængige hjerne ofte til en mere stereotyp stofsøgende adfærd. Professor Anders Fink-Jensen har 
en lang karriere med forskning i rusmidler og skizofreni. Her fortæller han om de neurobiologiske 
effekter af indtag af rusmidler - på kort og lang sigt - og om hvordan hjernen kommer under 
yderligere pres i forbindelse med psykisk sygdom.

Kl. 10.40 – 11:15 Kaffe i udstillerområdet

Kl. 11:15 – 13:00
(inkl. 15 min. pause)

Psykiatriplanen under lup
Katrine Schepelern Johansen, leder af kompetencecenter for dobbeltdiagnoser, 
Region Hovedstaden, Jakob Krarup, klinikchef, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region 
Hovedstadens Psykiatri.

Panel bestående af: Merete Nordentoft, professor i klinisk psykiatri,  
Knud Kristensen, tidligere formand for SIND og medlem i Rådet for Socialt Udsatte; 
Rita Godske, speciallæge i psykiatri; Janne Bech Jensen, forperson for FLOR

Efter årtiers effektiviseringer og besparelser står det klart, at psykiatrien skal forbedres både på 
sygehuse, hos praktiserende speciallæger og i den kommunale socialpsykiatri. Men hvordan, 
hvornår og i hvilken rækkefølge? Katrine Schepelern Johansen giver et historisk rids over 
psykiatriens udvikling i nyere tid med et særligt blik på dobbeltdiagnoseområdet, efterfulgt af Jakob 
Krarup som tegner et billede af den komplekse dobbeltdiagnosepatient og nogle af de tiltag, der 
kan bedre muligheden for at de gennemfører tilbudt integreret dobbeltdiagnose behandling.
Efter oplæggene vil et panel gøre os klogere på udfordringerne og pege på de vigtigste løsninger og 
prioriteringer til den kommende 10 års udviklingsplan som politikerne endnu ikke har taget stilling til.

Kl. 11:15 – 13:00
(inkl. 15 min. pause)

Renæssance for psykedelika
Adam Winstock, Honorary Professor, University College London,  
CEO Global Drug Survey og David Erritzøe, Deputy Head & Clinical director,  
Psychedelic Research Clinic, Imperial College, London.

De psykedeliske rusmidler har fået en renæssance. Dels som rekreative stoffer, dels i jagten på nye 
psykofarmaka. Adam Winstock er grundlægger af tænketanken Global Drug Survey, som følger brugen 
af psykedelika på verdensplan. David Erritzøe forsker i, hvordan psykedelika kan bruges som lægemidler. 
Begge er psykiatere og har deres base i London. På 90 minutter bliver du opdateret med den nyeste 
viden om psykedelika. Adam fortæller om psykedelikas virkning i hjernen, og om hvilke stoffer, der vinder 
fodfæste blandt brugerne. David gør status over potentialet for psykedelika ved psykisk sygdom.

NetværkVoksneUngePsykiatri Behandling MetoderRusmidler Børn ForebyggelseLedelse
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Kl. 11:55 – 13:00 Støjfri ledelse – Effekten af strategisk stilhed
Bastian Overgaard, ledelsesrådgiver og forfatter

Er du klar til at skrue op for kvaliteten og ned for støjen på dit arbejde? Så kom og hør bogaktuelle 
Bastian Overgaards mission om Støjfri Ledelse. En tilgang, hvor stilhed bruges aktivt til at 
skabe bedre nærvær, større fællesskab, innovation, og effektivitet. I oplægget tager han sig 
kærligt af mennesker med ”ordnani”, dårlige møder og uengagerede mødedeltagere. Bogen 
Støjfri Ledelse (2021) sælger som varmt brød, og Bastians opråb om stilhed, er blevet omtalt 
i alle landets aviser og kanaler. Tilhørerne får mulighed for at købe bogen til særpris.

Kl. 13:00 - 14:00 Frokost

Kl. 14.00 – 14:40 Metakognitiv terapi – hvad kan det bruges til?
Pia Callesen, ph.d., mastergrad fra Manchester University,  
klinikchef og indehaver af Center for Metakognitiv Terapi (CEKTOS).

Metakognitiv terapi (MCT) er en ny evidensbaseret behandlingsmetode til behandling af 
psykiske lidelser som stress, angst og depression. Metoden går ud på at fjerne overdreven 
bekymring, grublerier eller undgåelse ved at tilbyde mere hensigtsmæssige måder at 
forholde sig til negative tanker. Forskning har nemlig vist, at det ikke er de negative tanker 
i sig selv, som gør klienterne syge og angste, men derimod den tid og opmærksomhed, de 
bruger på tankerne. Pia Callesen vil med udgangspunkt i sin forskning og praksiserfaring 
fortælle, hvordan den metakognitive metode kan afhjælpe unges psykiske mistrivsel.

Tirsdag den 26. april 2022

Kl. 11.15 – 11.45 Effektiv forebyggelse – hvilken rolle spiller lovgivning?
Anders Blædel Gottlieb Hansen, Forsker, ph.d., projektleder,  
Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium.

I forbindelse med regeringens sundhedsreform kom forebyggelse i fokus. Magnus 
Heunicke brugte ord som ’paradigmeskift’ og ’radikale metoder’ mht. at hæve 
aldersgrænsen for alkoholkøb til 18 år og ’Nikotinfri generation 2010+’. Der er sat streg 
under forebyggelsesperspektivet, mens kritikere betegnede reformudspillet som en 
’forbudsstrategi’. Men hvad ved vi om effektiv forebyggelse? I oplægget vil Anders kaste lys 
på, hvorfor indsatser, der kommer oppefra og kræver minimal indsats fra det enkelte individ, 
gang på gang har vist sig at være effektive til at sikre befolkningens helbred og sundhed.

Kl. 11.45 Pause i udstillerområdet

Kl. 11:55 – 13:00 Når børnene betaler prisen
Kirsten Søndergaard Frederiksen, ph.d-studerende, Center for Rusmiddelforskning, 
Århus Universitet og Amalie Georg Smistrup, børnefaglig medarbejder, Joannahuset.

Det kan have konsekvenser for børn at vokse op i familier med rusmiddelproblemer og 
derfor vigtigt at kende problemets omfang, skolemæssige udfordringer, og eventuelle 
langsigtede konsekvenser. Kirstens forskning viser, at 15% af danske 15-25 årige har 
forældre med rusmiddelproblemer. Disse unge har et lavere karaktergennemsnit ved 
folkeskolens afgangseksamen, og en højere andel er ikke i uddannelse de følgende to år.
Joannahuset er Danmarks første og nye krisecenter for børn og unge 
under 18 år. Siden åbningen sidste år, har der været travlt. På sessionen får 
du et indblik i huset, deres arbejde og de børn, der søger husly.
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Tirsdag den 26. april 2022

Kl. 14.40 – 15:00 Kaffe i udstillerområdet

Kl. 15:00 – 16:50
(inkl. 15 min. pause)

Viden eller mavefornemmelser  
– fagprofessionelle risikovurderinger
Morten Ejrnæs, sociolog og lektor emeritus, Aalborg Universitet og Mia Heick, 
privatpraktiserende socialrådgiver, speciale gravide/forældre med rusmiddelbrug.

Balancen mellem faglighed og mavefornemmelser er vanskelig, når vi arbejder med 
børn fra familier med rusmiddelproblemer. Derfor skal den professionelle risikovurdering 
kvalificeres, så praktikere ved, hvor svært det er at forudsige, hvordan et forløb bliver. Det 
er en forudsætning for en helhedsorienteret indsats for udsatte børn og familier.
Morten Ejrnæs har undersøgt professionelles risikovurderinger og peger på faldgruber og 
muligheder. Mia Heick modtog i 2021 prisen ”Den gyldne Socialrådgiver” for sit utrættelige 
arbejde med familier og gravide med rusmiddelbrug. Sammen kvalificerer de ovenstående i 
lyset af reformpakken Børnene Først. Deltagerne får selv mulighed for at vurdere en case.

Kl. 15.00 – 16:50
(inkl. 15 min. pause)

Traumerne frem i lyset
Sidsel Karsberg, ph.d, adjunkt, Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet 
Casper Aaen, psykolog, specialist i voksenpsykoterapi, Psykiatrisk Center Ballerup, 
Region H, forfatter til en række fagbøger og E, tidligere patient.

Hvordan behandler man kompleks PTSD hos mennesker, der har været udsat for vold, 
seksuelle overgreb, krig o. lign? Har vi øje for langvarige traumetilstande hos brugere i 
misbrugsbehandlingen? Disse spørgsmål adresseres i denne temablok: Sidsel Karsberg vil 
med afsæt i sin forskning i traumer og rusmidler, skitsere udbredelsen af traumebehandling i 
misbrugssammenhæng og hvilke behandlingsmetoder, der er evidens for. Casper Aaen fortæller 
om behandlingsmetoden COPE, der kombinerer Prolonged Exposure (PE) med et samtidigt 
fokus på rusmiddelproblemer, og slutter af med at interviewe en tidligere patient om hendes 
terapeutiske traumeforløb med metoden PE. Der er en kort kaffepause inden interviewet.

Kl. 15:00 – 15:45 Når unge de(a)ler med hinanden
Thomas Friis Søgaard, ph.d. og lektor, Center for Rusmiddelforskning,  
Århus Universitet.

Thomas Friis Søgaard har i mange år forsket i rusmidler, natteliv og narkokriminalitet. Her 
fortæller Thomas om fund fra sit nyeste forskningsprojekt om de unges adfærd, når de 
bruger rusmidler. Internationale og danske undersøgelser viser nemlig, at unge ofte skaffer 
rusmidler gennem venner og bekendte, hvilket samtidig betyder, at mange stofbrugende 
unge også jævnligt engagerer sig i videreoverdragelse af stoffer, hvorved de risikerer 
at få en dom for pushervirksomhed. Thomas giver os indsigt i den venskabsbaserede 
deling af illegale rusmidler, samt i overgangen fra deling til regulært salg.

Kl. 15:00 – 15:45 Pissedårlig ledelse, ydmyghed og mod  
Karsten Mellon, ph.d., ledelsesforsker, forfatter. Underviser i ledelse ved Syddansk 
Universitet, Aalborg Universitet og Københavns Professionshøjskole.

Karsten Mellon har skrevet bøgerne Pissedårlig ledelse (2020), Mod i ledelse (2020) 
og Ydmyghed i ledelse (2021) – der netop har fået 5 stjerner i Jyllands-Posten. Med 
afsæt i bøgerne fokuserer Karsten på lederes adfærd, den manglende selvindsigt og 
behovet for en ny ledelsesforståelse. Hvad er i grunden god ledelse? Svaret er ikke 
simpelt, men Karsten Mellon kommer med gode bud, særligt to perspektiver, hvor 
dyderne mod og ydmyghed bør spille en betydelig større rolle i moderne ledelse.
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Kl. 15:00 – 15:45 Kvast under jurabjerget  
– om socialt udsattes retssikkerhed eller mangel på samme
Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør, Justitia og  
Bente Adolphsen, cand.jur, juridisk konsulent på Seminar.dk.

Den uafhængige juridiske tænketank Justitia har i en årrække haft særlig fokus på socialt 
udsattes retssikkerhed og udgivet en række forskellige analyser, der demonstrerer 
retssikkerhedsmæssige udfordringer på socialområdet. Et område, der er tynget af en 
voksende mængde af regler og love, og som ofte ændres med fare for, at afgørelser træffes 
på forkerte grundlag. Sessionen ser på retssikkerheden i Danmark, og hvad der skal til for at 
stille alle borgere lige. Birgitte Eiriksson fortæller om Justitias projekt og Bente Adolphsen 
perspektiverer det med sin lange erfaring som underviser på socialrådgiveruddannelsen og 
som juridisk konsulent på Seminar.dk, hvor hun bl.a. underviser i børnesagsbehandling.

Kl. 15:45 – 16:00 Pause i udstillerområdet

Kl. 16.00 – 16:50 GHB og forgiftning med andre rusmidler
Søren Bøgevig, overlæge på Giftlinjen, Bispebjerg Hospital.

Blandt fagfæller hedder det ”Farmakologisk behandling af 
gammahydroxybutyratabstinenssyndromet”! Og det er ikke for tøsedrenge. På Giftlinjen 
har man i de seneste år set en stigning af forgiftninger med GHB. Søren forklarer dels hvad 
GHB er, og gør ved brugeren og ikke mindst, hvordan man behandler det med præparatet 
Xyrem. Søren vil endvidere forklare, hvorfor en omfattende tværfaglig behandlingsramme 
er nødvendig, og hvorfor man skal være særlig forsigtig ved blandingsmisbrug.

Kl. 16:00 – 16:50 Heroinbehandling – nye perspektiver
Sidsel Sejr, udviklingssygeplejerske, MPH, KABS og Jannet van der Veen, 
sundhedsfaglig projektleder, MSA, Brugernes Akademi.

KABS VIDEN har siden opstarten af heroinbehandlingen haft et solidt fokus på forskellige 
forskningsaktiviteter om denne højt specialiserede substitutionsbehandling. Senest har 
Sidsel og Jannet afsluttet deres masteruddannelser med specialer om heroinbehandling og 
præsenterer her resultaterne af deres undersøgelser: Sidsel om effekten af heroinbehandling 
sammenlignet med konventionel substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin 
(2022). Jannet resultaterne fra sin kvalitative undersøgelse fra Schweiz, hvor behandlingen 
med lægeordineret heroin er langt mere normaliseret bl.a. med tag-hjem doser (2020).

Tirsdag den 26. april 2022

Kl. 16:50 – 17:15 Sidste besøg i udstillerområdet

Kl. 17:15 Afslapning på hotellet

Kl. 19.00 Velkomstdrink og festmiddag

Kl. 21:30 Networking og musik
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Onsdag den 27. april 2022

Kl. 06:00 – 08:00 Hotellets faciliteter er åbne

Kl. 09:00 – 10:00 Signs of Safety – and how to work with the family
Andrew Turnell, medstifter af Signs of Safety, Australien.

Signs of Safety er en metode til at få overblik og foretage en kvalificeret risikovurdering i 
vanskelige børne-familiesager. Metoden har vundet international anerkendelse og udbredelse 
siden Andrew Turnell og Steve Edwards udviklede konceptet i 1990’erne. I Danmark har 
metoden været brugt siden 2006. Men med reformpakken Børnene Først er Signs of 
Safety igen et aktuelt bud på en systematisk og helhedsorienteret metode, der med et 
løsningsorienteret fokus, formår både at sikre barnets tarv og etablere et respektfuldt 
og ressourceorienteret samarbejde med forældrene. Andrew Turnell har arbejdet med 
de mest udsatte familier og deler i denne præsentation ud af sine erfaringer.

Kl. 08:00 – 09:00 Morgenmad

Kl. 10:00 – 10:30 Pause i udstillerområdet

Kl. 10:30 – 12:20
(inkl. 15 min. pause)

Børnene - først når vi støtter familien
Lena Munk Troldborg, afdelingsleder for familierådgivningen, Ikast-Brande Kommune; 
Anne Mette Hansen, projektleder i BRUS, Århus Kommune.

Panel bestående af: Lena Munk Troldborg, afdelingsleder for familierådgivningen, 
Ikast-Brande Kommune, Runa Bjørn, projektleder i BRUS, Århus Kommune,  
Bente Adolphsen, cand.jur, juridisk konsulent, Seminar.dk og Mia Heick, 
privatpraktiserende socialrådgiver, speciale gravide/forældre med rusmiddelbrug.

I forlængelse af reformpakken Børnene Først og som optakt til den kommende Barnets Lov 
fokuserer denne temablok på familier med rusproblematikker og hvordan vi kan sikre barnets tarv i 
et samarbejde med forældrene. Lena Munk Troldborg skitserer deres gode erfaringer med at bruge 
Signs of Safety i samarbejdet med forældre i udsatte familier, og understreger det vigtige mindset, 
der er nødvendigt, i mødet med familierne. Anne Mette Hansen skildrer herefter projektet BRUS – et 
gratis tilbud til børn og unge, der er vokset op i familier med rusmidler: Hør hvordan BRUS arbejder og 
betydningen af at inddrage hele familien i behandlingen. BRUS er nu etableret i flere jyske kommuner
Efter oplæggene diskuterer panelet, hvad der skal til for at sikre barnets tarv, hvordan 
vi sikrer kvalitet i børne-familiearbejdet og hvad det stiller af krav til Barnets Lov.

Kl. 10:30 – 12:20
(inkl. 15 min. pause)

Dansen om Ambulant-, Dag- og Døgnbehandling
Birgitte Thylstrup, ph.d, lektor og Morten Hesse, ph.d, lektor, Center for 
Rusmiddelforskning, Århus Universitet og Johannes Knigge, psykolog og souschef, 
KABS Gentofte.

Denne temablok stiller skarpt på de sidste 20 års udvikling indenfor brugen af ambulant-, 
dag-, og døgnbehandling. Hvilke ændringer er der sket i brugen af de forskellige 
behandlingstyper og hvilke ændringer kan ses i målgrupperne? Birgitte Thylstrup og 
Morten Hesse skitserer den udvikling misbrugsbehandlingen har gennemgået. Herefter 
illustrerer Johannes Knigge, med tre forskellige cases, succesfulde behandlingsforløb, 
hvor samarbejdet og fleksibiliteten mellem forskellige behandlingsintensiteter var 
afgørende og hvis styrker og synergieffekt er vigtige i en helhedsorienteret behandling. 
Oplæggene er afsæt for en dialog i plenum om fremtidens rusmiddelbehandling.
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Onsdag den 27. april 2022

Kl. 10:30 – 12:20
(inkl. 15 min. pause)

Senfølger af seksuelle overgreb
Kirstina Stenager, specialkonsulent og Celine Gry Svan Jarlskov, fuldmægtig 
Socialstyrelsen; Marianne Gutte, psykoterapeut og klinisk sexolog, indehaver 
Sexologisk Praksis og Henrik Kofod Sørensen, klient.

Det kan kaste lange skygger ind i voksenlivet, hvis man som barn eller ung har været udsat 
for seksuelle overgreb. Mange udvikler forskellige former for senfølger med indgribende 
konsekvenser i voksenlivet og behov for støtte og behandling. I denne temablok giver 
Socialstyrelsen et overblik over, hvad vi ved om problemet og hvilke initiativer, der med 
senfølgehandlingsplanen for 2021-2022 er sat i værk for at sikre voksne med senfølger bedre 
hjælp. Marianne Gutte giver sammen med Henrik Kofod Sørensen herefter et praksis- og 
brugerperspektiv på behandlingen af mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb.

Kl. 10:30 – 11:15 Ny udsathed i ungdomslivet
Mette Pless, lektor, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet.

Med afsæt i forskningsprojektet Ny udsathed præsenterer Mette Pless perspektiver 
og fund om psykisk mistrivsel og ny udsathed i ungdomslivet. Statistik efter statistik 
beretter om stigende mistrivsel blandt unge, ligesom vi ser et konstant antal unge uden for 
uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, som kæmper med komplekse udfordringer. 
Men hvad er egentlig på færde? Hvordan kan vi forstå unges trivsel, mistrivsel og udsathed 
i lyset af de vilkår og forandringer, som præger samfundet og ungdomslivet i dag?

Kl. 10:30 – 11:15 ADHD – behandling uden medicin?
Jenny Bohr, kognitionskonsulent, MEd, ADHD-foreningen.

Det er velkendt at mange borgere i rusmiddelbehandling også slås med 
opmærksomhedsforstyrrelser. For nogle er rusmidler selv-medicinering. Forskning viser, 
at en kombineret indsats bestående af medicinsk behandling og psykosocial støtte kan 
reducere de negative følgevirkninger, der ofte ledsager ADHD. I dette oplæg giver ADHD-
foreningen en introduktion til ADHD-diagnosen, og hvordan det påvirker adfærden. Herefter 
stilles der skarpt på non-farmakologiske mestringsteknikker, der kan forbedre livskvaliteten 
ift. struktur i hverdagen, støtte i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.

Kl. 10:30 – 11:15 Datadrevet alkoholbehandling
Anders Vedel Jakobsen, projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning.

Komiteen for Sundhedsoplysning har for Trygfonden kortlagt borgernes rejse gennem 
den kommunale alkoholbehandling. Formålet er at afdække rationalet for datadrevet 
alkoholbehandling, som led i at styrke kvaliteten i den offentlige alkoholbehandling.
Anders Vedel Jakobsen giver her et bud på, hvordan den ambulante kommunale alkoholbehandling 
kan forbedres gennem bedre IT-værktøjer og en systematisk anvendelse af data fra borgerne.
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Onsdag den 27. april 2022

Kl. 10:30 – 11:15 Udsat og udskrevet – Kan ophold på omsorgscenter betale sig?
Nina Brünés, faglig koordinator for socialsygeplejerskerne og  
Camilla Bring, Sygeplejerske, MSc, Region Hovedstaden.

Denne session præsenterer et randomiseret studie på social – og sundhedsområdet 
med socialt udsatte hjemløse. Studiet undersøger omkostningseffektiviteten af at 
tilbyde et omsorgsophold til hjemløse efter hospitalsudskrivelse. Og det kan betale 
sig! Både for patienten og samfundet. Sessionen svarer på: Hvorfor der er behov for et 
omsorgscenter, og hvad tilbuddet består i? Hvilke overvejelser forskningsresultaterne 
peger på ift. den fremtidige indsats og hvilke etiske overvejelser, der bør medtænkes 
fremadrettet i brugen af randomiserede undersøgelser på social- og sundhedsområdet.

Kl. 11:15 Pause i udstillerområdet

Kl. 11:35 – 12:20 Syg af krig
Henrik Thiesen, Overlæge og leder, SundhedsTeam, Københavns Kommune.

Selvom man ikke kender det præcise tal, estimeres det, at hver ottende udsendte soldat 
vender hjem efter tjeneste med forholdsvis alvorlige traumer, der præger deres liv 
efter hjemkomsten. En mindre gruppe er særlig socialt udsat og i risiko for vedvarende 
misbrug og hjemløshed. I 2019 gik SundhedsTeamet i gang med at afdække omfanget 
og aktørerne på området. Med afsæt i denne undersøgelse, fortæller Henrik Thiesen, om 
denne – ofte oversete – gruppe og det nye opsøgende sundhedstilbud, som sammen 
med Veterancentret skal kortlægge, hvilke behov og indsatser der er brug for.

Kl. 11:35 – 12:20 Mennesker med meget alvorlige problemer
Nichlas Permin Berger, ph.d, forsker, VIVE.

Hvilken betydning har sammensatte problemer for såvel borgeren som for de tilgange 
og forståelser professionelle anvender i arbejdet med dem? VIVE har for Socialstyrelsen, 
lavet et inspirationskatalog til arbejdet med de mest udsatte borgere, baseret på 
journalgennemgange og interviews af fagpersoner fra VISO. Sideløbende har en 
litteratursøgning identificeret tilgange, redskaber og socialfaglige og psykologiske metoder. 
Nichlas Permin Berger giver en gennemgang af de tilgange som virker i arbejdet med 
udsatte borgere med misbrug, psykisk sygdom og komplekse sociale problemer.

Kl. 11:35 – 12:20 Striden om metadon versus buprenorphin
Thomas Fuglsang, ledende overlæge og  
Maria Rosenberg Madsen, klinisk overlæge, KABS.

Trods åbenlyse medicinske fordele har buprenorphin siden midt 00’erne været forhadt 
af brugere i substitutionsbehandling og derfor ’levet’ i skyggen af metadon. Men nu 
viser forskning og praksis, at mikrodosering kan få buprenophinen ud af skyggen i 
substitutionsbehandlingen. Thomas Fuglsang kommer med historien om, hvordan det 
kunne gå så galt og hvordan brugen af hhv. metadon og buprenorphin har udviklet sig siden 
00’erne frem til i dag. Maria Rosenberg Madsen forklarer herefter rationalet for brugen af 
mikrodosering med erfaringer fra Schweiz og hvilke målgrupper behandlingen er relevant for.
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Kl. 11:50 – 12:20 Alkoholbehandling – det er der vi lærer at drikke
Tanja Due, MPH, Afdelingsleder, Rudersdal Kommune.

Med udgangspunkt i sit netop afsluttede speciale om brugerperspektiver på alkoholbehandling, 
skitserer Tanja Due den diskrepans, der er mellem behandlingssystemets og borgernes opfattelse 
af alkoholbehandling. Flere af informanterne beskrev eksempelvis, at de gik i alkoholbehandling 
for at ”lære at drikke” og ikke for at blive afholdende, ligesom de fleste så behandlingsforløbet 
som en kontinuerlig proces, de ville have brug for mellem drikkekontrol og tilbagefald.

Kl. 11:50 – 12:20 Små jobs – stor forskel! Kom i gang med det sociale frikort
Maja Vedel, socialfaglig projektleder, Brugernes Akademi og  
Dan Jacobsen, Socialt frikortsmedarbejder, næstformand Brugernes Pakkeri.

Brugernes Akademi (BA) er stolte af deres ansatte på det sociale frikort. Mange socialt 
udsatte er langt fra det ordinære arbejdsmarked. Men i BA udføres et vigtigt og meningsfyldt 
arbejde med ansatte på sociale frikortlønninger. Frikortet var oprindeligt en toårig 
forsøgsordning, som siden er forlænget med fire år og en midtvejsevaluering i ’22. På 
sessionen får du helt konkret viden om, hvad det sociale frikort er og hvordan du kommer 
i gang med at bruge det. Maja og Dan kommer med praksisnære og konkrete eksempler 
på, hvordan brugerne kan tilknyttes arbejdsmarkedet med brug af det sociale frikort.

Kl. 12.20 Besøg i udstillerområdet og frokost

Kl. 13:00 – 14:00 Alkohol for fuld hammer
Adam Winstock, professor, leder af Global Drug Survey (GDS) og  
Michael Thykier og Jacob Sorgenfri Kjær, journalister, dagbladet Politiken.

Adam Winstock tager fat i et nyt fænomen Drinkspiking som Global Drug Survey undersøger 
over hele verden i GDS2022. I efteråret 2021 satte Politiken fokus på Nattelivskulturen i 
Danmark med artikelserien Druk A/S. Politiken fangede såvel regeringens som fagfolks 
opmærksomhed med deres artikler om detailhandlens mangelfulde håndhævelse af 
aldersrestriktioner, nattelivszonerne i de større byer og ikke mindst nattelivsøkonomiens 
markedsføring af drukspil og -aktiviteter - som i sidste ende fører til et overdrevent og 
skadeligt alkoholbrug. I denne session tager journalisterne Michael Thykier og Jacob 
Sorgenfri Kjær fra dagbladet Politiken fat i de vigtigste budskaber i artikelserien.

Kl. 14:00 – 14:20 Sidste chance i udstillerområdet
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Kl. 14:20 – 14:50 Behandling og forebyggelse ser vi det samme?  
Opsamling på konferencen
Kira West, forkvinde for Rådet for Socialt Udsatte og Nina Brünés, faglig koordinator 
for socialsygeplejerskerne, Region Hovedstaden og medlem af Rådet for Socialt 
Udsatte.

To tæt pakkede dage er nu ved at nærme sig sin afslutning. Konferencen har bl.a. stillet skarpt 
på to reformer; Børnene Først og Psykiatri 10-årsplanen, som vi fortsat venter udmøntning 
af i praksis. Vi har set på trends indenfor rusmiddelbrug – både den der handler om kynisk 
markedsføring og den der handler om risikoadfærd, fællesskab eller selvmedicinering. Vi har hørt 
om behandlingsmetoder og tilgange, der kan øge livskvalitet, helbred og partnerskab, hvis de bliver 
korrekt anvendt og implementeret, og vi har spist slik og lavet networking i udstillerområdet mv.
Afslutningsvis har vi bedt to markante personer på feltet, om at samle pointer fra 
konferencen op; Nina vil opsummere nogle af de faglige - og Kira de fremadrettede 
- perspektiver med relevans for arbejdet i Rådet for Socialt Udsatte.

Kl. 14:50 – 15:00 Kom godt hjem og på gensyn i 2023
Rasmus Axelsson, centerleder &  
Kathrine Bro Ludvigsen, specialkonsulent, KABS. 

Vi takker af på vegne af alle og kårer vinderen af konferencens  
konkurrence blandt deltagerne.
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