leder
Kære læser
Det er en fornøjelse at præsentere dette nummer af STOF, som har været længe undervejs.
I det år, STOF har været uden bevilling, har flere end 500 læsere sendt støtteerklæringer
med begrundelser for, hvorfor de ikke vil undvære bladet. Opbakningen til STOF har altså
været overvældende stor, hvilket de mange artikler og indlæg i dette blad også er udtryk
for – tak for det! Det har givet både inspiration og god energi til arbejdet med at få bladet i
gang igen, og forhåbentlig vil endnu flere have lyst til at skrive i bladet fremover.
Hvis du ikke finder det, du vil læse om, så start en debat: skriv selv!
Jeg synes det er oplagt at overlade lederpladsen til vores læsere, så vi kan blive mindet om,
hvorfor STOF er vigtigt som brobygger mellem forskning og praksis på misbrugsfeltet.
Birgitte Jensen
Redaktør på STOF
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STOF har fulgt mig i mit arbejde, så langt tilbage jeg kan erindre STOF giver stof til eftertanke, diskussion og har spændende og vigtige vinkler
på arbejdet og forskningen indenfor vores område ì Super godt blad, med mange meget aktuelle artikler, specielt for mig, som arbejder i misbrugs-feltet ì Jeg arbejder på en behandlingsenhed og der er ofte spændende artikler om behandlingsmetoder andre steder fra i verden ì Rigtig god viden indenfor området og tilbud for vores beboere • Det har stor betydning for mit arbejde og for at kunne følge med i hvad der sker andre steder ì Et uundværligt blad ì I dette land findes der ikke en egentlig uddannelse ift at skulle varetage behandling af stofafhængige Sagt
på mildeste måde: Det ses! Men der har i mange år i det mindste eksisteret et fagtidsskrift, STOF, hvor man har kunnet orientere sig ift dette så
komplekse felt, idet fagfolk i stort antal gavmildt på frivillig basis har delt deres viden med andre ì STOF er en god samling af nyttig viden, opdateringer og diskussioner, som er uundværlige i den daglige praksis Det sætter altid vores egen praksis i perspektiv og er på den måde udviklende ì Jeg vil ikke undvære STOF en gang til Det var rigeligt at gøre det i 2002 ì Meget vigtig kanal for kommunikation af rusmiddelforskningen ì STOF er den vigtigste kilde til ny viden på området intet mindre end en katastrofe det lukker ned ì STOF er det mest kompetente blad der
nogensinde er udkommet på det stofrelaterede arbejdsfelt Det kan ikke undværes! ì Det er altid her jeg har fået stof til eftertanke, lige fra det
første blad Duer ikke hvis det ikke fortsat udkommer Hvor skal vi ellers have et fælles forum, for alle os der arbejder i marken ì Jeg har læst
bladet med mellem rum siden 1997 og har glædet mig til hvert nyt blad Bladet er en videns- og udviklingskilde til enhver der arbejder direkte
eller inddirekte med noget så vigtigt som forebyggelse og behandling af mennesker med problematisk forhold til beruselse eller misbrugende
deroute Så selvfølgelig skal vi have bladet tilbage ì STOF giver mig en enestående mulighed for at formidle min forskning til på praktikere på
misbrugsfeltet ì Det er med til opdatering af faglig viden og nye tiltag på området ì Er i gang med et forskningsprojekt om opsporing af hepatitis og hiv hos stofmisbrugere og håbede på at få optaget en artikel i STOF, så jeg kunne få udbredt ny viden om dette til den gruppe, der læser
STOF! ì STOF giver mig redskaber til at arbejde med mine borgere der har et misbrug Det giver mig viden og indgangsvinkler til at tage svære
emner op med borgerne Og jeg får svært ved at finde den viden andre steder Addiktiv sygepleje er i forvejen et overset område, med næsten ingen litteratur Jeg kan ikke undvære STOF! ì Et så komplekst felt, hvor vi stadig har så langt til, at det blot begynder at ligne noget, hvor der ikke
findes en relevant specifik uddannelse er det helt afgørende at have STOF som et sted at hente viden ì Uundværlig i arbejdsrelationen med mennesker, der bruger stoffer Vi er nødt til ude i praksis, at have forskerne at læne os op ad og diskutere med, for at vi er klædt på til vores job derude, sammen med det enkelte menneske Det samme gælder den støtte vi får gennem netværksarbejdet, der opstår, når vores kolleger i marken,
tager sig tid til at berette fra det daglige felt og arbejdsplads Vi er jo alle underkastet de politiske vinde, det må vi ligeledes være parat til - og vi
skal i dette felt om nogen være klædt på til den opgave, for her er der nogle store interesseorganisationer eller patientforeninger, der tager ordet i den politiske debat Mange af os er ansat i politisk styrede organisationer i Regioner og Kommuner - så de politiske dagsordener har kæmpe indflydelse, både for borgerne og for rammerne for det arbejde vi udfører ì STOF er en enestående mulighed for at komme ud med forskning
ì STOF er et uundværligt supplement i arbejdet med dobbeltdiagnosticerede borgere ì Fantastisk blad, med den største faglighed ì Gennem
stof, har jeg fået adgang til den seneste forskning på området, på en lettilgængelig måde ì Nederen Håber det lykkes at fortsætte ì Det samler et svært arbejdsområde, og højner faglighed, hvilket der stort behov for STOF-redaktion, jeg vil virkelig savne input, inspiration og tydelighed
af et fagligt fællesskab, med en gruppe borgere der har enormt tunge skæbner Jeg tror i alle i den grad har været med til at hjælp med til at vi
på gulvet har kunnet bære disse tunge skæbner, via at se / høre hvad andre gør, erfaringer og dermed se i retning af muligheder Tak herfra og
i håb om at nogen over jer forstår at vi har brug for jer ì Bruger artikler og indlæg i behandlingen og undervisningen ì I har været og er vigtige
i den videre udvikling af feltet ì Har alle årerne været et sted at søge ny faglig viden, forskning og altid med et højt niveau ì Det er så vigtigt,
med et samlet sted hvor man kan blive opdateret på området! ì STOF er et meget vigtigt bidrag til vidensdeling og formidling på et lille men
yderst kompliceret område ì Arbejdet med stofbrugere er et komplekst samspil mellem en lang række forskellige fagligheder, rum og perspektiver Hvis ikke der findes et mødested for dette i form af et unikt fagblad som STOF, mister vi en afgørende mulighed for at arbejde tværfagligt
og tværsektorielt såvel som en forståelse for det at leve med stoffer Det vil være et stort tab ì Det er af største nødvendighed at der forsat er
fokus på nye og bedre behandlingsmåder ì STOF er uundværligt på feltet - jeg har arbejdet 40 1/2 år området ì STOF er jo det eneste reelle
tidsskrift på området, vi har brug for det Meget ì STOF har vært et viktig blad for mange fagpersoner i Norge Jeg har også funnet artikler der
som jeg har brukt som pensum Det er en skam hvis DK ikke har råd til å finanisere bladet videre ì STOF er det eneste fagblad/ den eneste journalistiske produktion, der beskæftiger sig opsøgende med international forskning, erfaringer og praksisser på stofområdet ì Jeg har brug for
stofartikler til at perspektivere udviklingen i rusmiddelbehandlingen ì Som afspændingspædagog arbejder jeg på væresteder, bosteder o lign
og har brug for den faglige viden om afhængighed og misbrug ì STOF bladet har haft en kæmpe betydning de sidste mange år i udbredelsen af
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viden
- et område der kan være svært at manøvrere i grundet dets kompleksitet STOF skaber en overskuelig ramme for tilegnelsen af en bred viden, og jeg har brugt bladet meget, både som studerende og som praktiker ì Det er et vigtigt fagblad med videnskabelige artikler og artikler om, hvad der rører sig indenfor et nicheområde Jeg bruger bladet i forbindelse med undervisning af mine studerende og læser

