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Vi byder endnu en gang velkommen til Formidlingsdag hos CRF, 
hvor vi vil fortælle om nye projekter og vinkler på rusmiddelfeltet – 
denne gang under overskrifterne: 

• Nye tiltag og måder at forvalte
• Rusmidler og identitet
• Skader og at komme sig

PROGRAM FOR FORMIDLINGSDAG 2014
Center for Rusmiddelforskning 
Tirsdag den 3. juni 2014, kl. 10.00-15.40

TID PROGRAMPUNKT

10.00-10.30 ANKOMST OG KAFFE

10.30-10.40 VELKOMST 
v. centerleder Vibeke Asmussen Frank

10.40-11.40 NYE TILTAG OG MÅDER AT FORVALTE
Bartenderen og udsmideren – fest og ballade, fest eller ballade  
v/Morten Hesse 
På baggrund af både kvalitative og kvantitative data diskuteres det, at 
alkoholbrug ”bag” baren er af et sådant omfang, at det både udgør en 
alvorlig hindring for, at der kan gennemføres forebyggende tiltag gennem 
personalet, og samtidig udgør en sundhedsrisiko for personalet.

Når eufori indgår i stabilisering – om omsorg og udfordringer i  
heroinbehandling v/Bjarke Nielsen 
Baseret på et etnografisk feltarbejde inden for og uden for en heroinklinik 
fokuserer oplægget på, hvordan rus eller eufori er en med- og modspiller i 
den daglige behandling, når brugere og behandlere forsøger at finde det 
niveau, der gør en forskel .

Hvordan vælger man, hvem der tages v/ Esben Houborg 
På baggrund af en kvalitativ undersøgelse fokuserer oplægget på, at det 
er helt særlige kategorier af personer, som kommer i politiets søgelys når 
narkotikalovgivningen håndhæves.

11.40-12-00 MASTER I NARKOTIKA- OG ALKOHOLINDSATSER  
v. Torsten Kolind



14.10-14.30 PAUSE: KAFFE & TE

14.30-15.30 RUSMIDLER OG IDENTITET
Berusede integritetsforhandlinger v/Merete Poulsen 
På baggrund af interviewmateriale diskuteres det, hvordan kvinder, der er 
eller har været i forhold med en anden kvinde, oplever at have mulighed 
for at udleve egne værdier i hverdagslivet, særlig med fokus på hvordan 
dette ses i beruselsen

Boksning, maskulinitet og aktivering af unge mænd med anden etnisk 
baggrund v/Thomas Friis Søgaard 
På baggrund af et studie på et aktiverings- og behandlingscenter beskriver 
oplægget, hvordan boksning anvendes i aktivering og resocialisering af et-
niske unge mænd med massivt hashmisbrug og en fortid i bandemiljøer.

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet v/Sheila Jones 
Med udgangspunkt i en undersøgelse af unge med ADHD og misbrug dis-
kuteres fordele og udfordringer ved diagnosticering af forskellige lidelser 
hos mennesker der mistrives, og hvad det betyder for forståelsen af den 
enkelte og de vanskeligheder, han eller hun oplever.

15.30-15.40 AFRUNDING – TAK FOR I DAG 
v. centerleder Vibeke Asmussen Frank

12.10-13.00 FROKOST

13.00-14.00 SKADER OG OM AT KOMME SIG
Danske unges trivsel og brug af rusmidler v/Mads Uffe Pedersen 
Med udgangspunkt i en kvantitativ undersøgelse af unge diskuteres det 
hvordan man kan måle trivsel - hvilke sammenhænge findes der mellem 
brug/storforbrug af rusmidler og trivsel, og hvordan kan denne viden bruges 
i behandling af unge, der har udviklet et stofmisbrug?

’Harms to others’ (hvem skader andre, men skades også selv?)  
v/Kim Bloomfield 
Mens begrebet ’harms to others’ får meget opmærksomhed i alkoholforsk-
ning, mangler der viden om dem, der både skader andre, men også selv 
skades. Ud fra et survey om alkohol og narkotikaforbrug i Danmark beskriver 
oplægget hvem disse er.

Om forandring uden behandling v/Anne-Sofie Christensen 
Oplægget er baseret på en undersøgelse af, hvordan nogle finder en vej 
ud af et for højt forbrug af alkohol uden at modtage hjælp fra fagpersoner, 
institutioner eller selvhjælpsgrupper. Hvem er disse mennesker, og hvad gør, 
at det lykkes for dem? 

12.00-12.10 STOF
v. Birgitte Jensen
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FORMIDLINGSDAGEN AFHOLDES PÅ:

Aarhus Universitet 
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Kort: www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=1253

NB: Der er meget få parkeringspladser i Universitetsparken

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig (efter først til 
mølle-princippet) senest tirsdag den 27. maj 2014 via: 
https://auws.au.dk/Formidlingsdag_2014




