Effektiv
Stofmisbrugsbehandling
Hvad kendetegner den nyeste udvikling på stofmisbrugsområdet?
Hvilke metoder er mest effektive i stofmisbrugsbehandling til
unge? Hvordan kan kvaliteten i stofmisbrugsbehandlingen øges
fremadrettet?
Onsdag d. 8. november 2017

Scandic Kolding
Kokholm 2
6000 Kolding

Viden til gavn

Program
09.30 – 10.00

Registrering og morgenmad

10.00 – 10.30

Velkomst
Kontorchef Henriette Zeeberg (Center for Udsatte Voksne, Socialstyrelsen) byder
velkommen og fortæller om baggrund for og udmøntning af Socialstyrelsens initiativer
indenfor social stofmisbrugsbehandling.

10.30 -12.00

Effektiv stofmisbrugsbehandling af unge – resultater fra en ny effektevaluering af
’Metodeprogrammet for stofmisbrugsbehandling’.
Professor Mads Uffe Pedersen (Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet)
præsenterer, hvilke effekter de afprøvede metoder har haft på at fastholde de unge i
behandling og på de unges reduktion eller ophør med brug af illegale stoffer. Desuden
præsenteres, hvordan UngMap kan bruges til at identificere forskellige kategorier af unge
og sætte en retning for de unges behandlingsforløb.

12.00 – 13.00

Frokost

13.00 – 14.00

Sessioner:
1) Implementeringsforhold og økonomiske omkostninger.
Center for Rusmiddelforskning præsenterer en foreløbig analyse af, hvad der betyder
noget i implementeringen, hvis man vil opnå de bedste behandlingsresultater. Et centralt
spørgsmål er her, om behandlingen har bedre effekt, jo mere behandlerne har tilegnet sig
metoden og følger den i praksis.
I samarbejde med VIVE (KORA) gennemfører Center for Rusmiddelforskning en CostEffectiveness analyse af de forskellige behandlingsindsatser, som sammenlignes med
anden behandling (treatment-as-usual). VIVE præsenterer designet for denne del af
undersøgelsen.
2) Behandlingselementer i ’Metodeprogrammet for stofmisbrugsbehandling’–
hvordan omsættes de i praksis?
Center for Rusmiddelforskning og misbrugsbehandlere, der har deltaget i
metodeafprøvningen, præsenterer udvalgte behandlings-elementer/metoder og
deres anvendelse i praksis. Hør om, hvordan UngMap kan bruges til at afdække risikoog beskyttelsesfaktorer og blive retningsgivende for den unges behandlingsforløb,
hvordan belønning kan fastholde den unge i behandling, og hvordan et opfølgningsforløb
med telefonsamtaler og udfasning af kontakten udføres i praksis. Hvilke udfordringer
og gevinster har der været i arbejdet med metodestringente, tidsafgrænsede
behandlingsforløb, hvilken læring er tilført organisationen, og hvordan vil man bruge
læringen fremadrettet?
3) Ny viden på stofmisbrugsområdet
Socialstyrelsen præsenterer den nyeste viden på stofmisbrugsområdet. Hør
evalueringsresultaterne af en metodeafprøvning af gruppebehandling til borgere med
misbrug af hash eller centralstimulerende stoffer samt resultaterne af et forsøg med
udgående indsatser på ungdomsuddannelser. To nye initiativer vil også blive præsenteret.
Det ene er inspireret af behandlingsmodellerne U-turn og U18 og henvender sig især til
mindre kommuner, og det andet er PAV- Prøv Andre Veje, som henvender sig til anbragte
unge med problematisk forbrug af rusmidler.

14.00 – 14.30

Kaffe og kage

14.30 – 15.15

Stofmisbrugsområdet - nu og i fremtiden
Professor Mads Uffe Pedersen (Center for Rusmiddelforskning, Aarhus universitet)
præsenterer, hvordan læring fra nyeste viden på stofmisbrugsområdet kan bruges
fremadrettet til at øge kvaliteten i den sociale stofmisbrugsbehandling.

15.15 – 15.30

Afrunding og tak for i dag
Kontorchef Henriette Zeeberg (Center for Udsatte Voksne, Socialstyrelsen) runder dagen af.

Infoboks:
I ’Metodeprogrammet for stofmisbrugsbehandling’ har ni kommuner afprøvet evidensbaserede
metoder til stofmisbrugsbehandling af unge mellem 15-25 år. De ni kommuner er Holbæk,
Herning, Randers, Aarhus, Silkeborg, Fredericia, Aabenraa, Svendborg og Odense.
Metoderne er individuel kognitiv adfærdsterapi i kombination med Den Motiverende Samtale,
som er afprøvet i en metodestringent og manualbaseret form. Nogle af de unge har modtaget
voucher-baseret forstærkning ved fremmøde i behandling. Endvidere er et koncept for
opfølgningsbehandling med henblik på at fastholde positive behandlingsresultater og forebygge
tilbagefald til stofmisbrug afprøvet.

Om konferencen
Socialstyrelsen inviterer til en konference om ny viden på stofmisbrugsområdet. Fokus er på resultaterne af en ny
effektevaluering af ’Metodeprogrammet for stofmisbrugsbehandling’ - en omfattende afprøvning af evidensbaserede
metoder i den ambulante sociale stofmisbrugsbehandling til unge, som Socialstyrelsen gennemfører i samarbejde med
ni kommuner og Center for Rusmiddelforskning.
Der vil desuden være mulighed for at høre om nyeste viden om gruppebehandling af borgere med misbrug af
hash eller centralstimulerende stoffer, udgående indsatser på ungdomsuddannelser, samt Socialstyrelsens nye
udbredelsesinitiativ UNG Rusmidler, som er inspireret af behandlingsmodellerne U-turn og U18, og PAV – Prøv Andre
Veje.

Praktisk information
Tid:
Onsdag d. 8. november 2017 kl. 9.30 – 15.30
Sted:
Scandic Kolding
Kokholm 2
6000 Kolding
Pris: Kr. 533 inkl. moms
Tilmelding:
Tilmelding skal ske senest 30. oktober 2017, kl. 12.00.
Tilmelding er bindende og sker efter først til mølle-princippet.
Yderligere oplysninger, skriv til
cuv-konference@socialstyrelsen.dk

