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Vi byder velkommen til den årlige Formidlingsdag hos Center for Rusmiddel-
forskning. Her vil vi fortælle om nogle af de forskningsprojekter, som foregår på 
centeret og som i år vil omhandle:

•	 Unges sociale liv og rusmidlernes betydning
•	 Indsatser for særligt udsatte grupper
•	 Rusmidler og regulering

Formidlingsdag 2015 

10.30-10.50:		 Ankomst	og	kaffe

10.50-11.00: Velkomst v. centerleder Vibeke Asmussen Frank

11.00-12.00:  Blok 1: Unge
 
Marginaliserede minoritetsunges oplevelser og veje ud af et massivt 
hashmisbrug – Thomas Friis Søgaard 
Baseret	på	et	etnografisk	feltarbejde	belyser	denne	præsentation,	
hvordan marginaliserede unge minoritetsmænds kamp for at komme 
ud af hashmisbrug og kriminalitet spiller sammen med deres forsøg 
på at skabe nye etniske identiteter og positioner som reformerede og 
moralske mænd.
 
Unges relationer – Maria Herold 
Hvordan orienterer unge, der har været i behandling for brug af 
stoffer,	sig	i	forhold	til	vennerne?	En	kontekst,	der	indenfor	rusmiddel-
forskningen opfattes som helt central for unges rusmiddelbrug. Unge 
bruger megen tid sammen med vennerne, tilskriver dem stor betydn-
ing, og overordnet påvirkes unges adfærd meget af deres deltagelse i 
vennenetværket. Derfor står mange unge på vej ud af et problematisk 
forbrug i en udfordrende social situation.

Drukhistorier – Sébastien Tutenges 
Der er blandt danskere – unge såvel som gamle – en udbredt tradition  
for at fortælle om personlige drukoplevelser. Men hvorfor denne trang 
til	at	dele	positive	og	negative	minder	om	rus?	Hvad	kendetegner	
druk-historien	som	fortællegenre?	Hvornår	fortælles	drukhistorier	typ-
isk?	Og	hvilke	konsekvenser	har	det,	at	vi	(eller	nogen	af	os)	bruger	så	
meget	tid	på	at	udveksle	drukhistorier?

12.00-12.10: Master i Narkotika- og alkoholindsatser

12.10-13.10: Frokost

13.10-14.10:  Blok 2: Indsatser for og konsekvenser af misbrug  
  i særligt udsatte grupper

Hjertekarlidelser blandt opiatmisbrugere – Morten Hesse 
”Hjerte- og karsygdom hos stofafhængige.” Bliver mennesker der er 
afhængige	af	stoffer	syge	af	stofferne	eller	af	måden	de	indtager	
dem	på?	I	en	undersøgelse	af	samtlige,	der	søgte	behandling	fra	år	
2000 til 2006 fandtes det, at både injektion og metadon uafhængigt 
af hinanden øgede risikoen for hjerte-karsygdom.  Sammenholdes 
resultaterne med den internationale forskning, tyder det på, at selve 
opioidvirkningen påvirker hjerte-karsystemet negativt.

Ro på, opfølgningsstudie – Birgitte Thylstrup
”Ro på” – Mennesker med rusmiddelproblemer, som samtidig involv-
erer sig i kriminalitet og har svært ved at tage ansvar, er en særligt 
udfordrende gruppe at arbejde med. I projekt ”Ro på” er 91 personer 
blevet tilbudt samtaler om impulshandlinger og livsstil. Resultaterne 
viser,	at	risikoen	for,	at	behandlingen	ender	som	en	fiasko	falder	med	
omtrent 40% med dette tilbud.

Stofbrug, sexsalg og nødvendighed – Jeanett Bjønness
Oplægget	reflekterer	over,	hvornår	og	hvordan	sexsalg	opleves	som	
nødvendigt af kvindelige værestedsbrugere, samt hvordan denne 
oplevede	nødvendighed	kobles	til	stoffer,	lindring	og	kontrol.

14.10-14.30:	 Kaffe

14.30-15.15: Blok 3: Rusmidler og regulering
 
Forskningens perspektiver på alternative reguleringer af cannabis – 
Vibeke Asmussen Frank  
Legalisering	af	cannabis	er	sket	flere	steder	i	verden,	fx	i	Uruguay	og	
i	flere	stater	i	USA,	samtidig	med	at	andre	lande	diskuterer	legaliser-
ing eller alternative former for regulering af cannabis. Men hvor ligger 
udfordringerne?	Og	hvilke	erfaringer	er	der	gjort?
 
Stofscenen på Vesterbro – Esben Houborg
I de senere år er der sket en markant forandring af politikken i forhold 
til	stofscenen	på	Vesterbro	i	København	med	etablering	af	stofind-
tagelsesrum	og	en	mindre	straffende	politimæssig	tilgang	til	stofbru-
gerne. Den ny politik rummer en række dilemmaer, som påvirker og 
bliver påvirket af en lang række forskellige aktører. I et aktuelt forsk- 
ningsprojekt søger Center for Rusmiddelforskning at afdække såvel 
dilemmaer som den måde de søges håndteret på.

15.15-15.20: Afrunding – tak for i dag  v. Vibeke Asmussen Frank



Aarhus Universitet

School of Business and Social Sciences 

(Aarhus	BSS)

Bartholins Allé 10

8000 Aarhus C

8716 5313

crf@au.dk

www.crf.au.dk

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig og foregår efter  
først til mølle-princippet. 
Tilmelding skal ske senest d. 1. juni 2015 via:  
https://auws.au.dk/CRF_Formidlingsdag_2015 

Aarhus Universitet, Per Kirkeby-auditoriet (Sø-auditorierne)
Bartholins Allé 3, bygning 1253, 8000 Aarhus C 
Kort: www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=1253 
NB: der er meget få parkeringsmuligheder i Universitetsparken.

Tid og sted

Tilmelding

https://auws.au.dk/CRF_Formidlingsdag_2015
http://au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/%3Fb%3D1253

