NY FORSKNING

det. Og når vi holder kurser, får vi også snakket med
folk og gjort dem mere bevidst om, hvad det er for
noget. Vi ser det som en god måde at have ’sundhedssamtaler’ med folk i en setting, hvor de ikke samtidig
skal tale om substitutionsmedicin. Desuden ved vi
godt, hvad for nogle stofbrugere, der behandler flest,
det er sådan nogle som den gruppe der var på kursus
i dag (lidt ældre, stabile stofbrugere, red.), så vi bliver
også nødt til at fokusere på dem. Men der er også nye
målgrupper, der selv henvender sig til vores kurser.
For eksempel ved det nye stofrum på Halmtorvet 17 i
København, hvor vi har fået henvendelser fra naboerne, som også gerne vil have viden om, hvad der sker,
når folk tager stoffer. Her er outcommet desuden
også, at deres forhold til stofbrugerne bliver bedre,
fordi de får afmystificeret nogle forhold ret effektivt.’

Kan Naloxon få samme effekt som
fortrydelsespiller? Kan man som stofbruger
køre til grænsen med sit stof, hvis man er
sammen med en anden stofbruger, der har
Naloxon på sig, og man ved, at der i yderste
tilfælde er hjælp at hente?
Henrik Thiesen: ’Det har vi ikke kunnet se i den
viden, der er samlet.’
Marian Jørgensen: ’Der er jo ikke nogen, der synes, det har været sjovt at få Naloxon. Jeg tror ikke på,
at der er nogen, der vil tage for meget for at afprøve,
om det nu virker. De ved jo godt, at de får en times
tid, hvor de ikke har det specielt godt, når deres skævert er væk, og det er der ikke mange der går efter. Jeg
tror ikke på det. Det man har taget for meget af, forsvinder virkningen jo af, så det er jo en dyr skævert.’
Henrik Thiesen: ’Det er i hvert fald ikke en bivirkningsfri fortrydelsespille, og det er dårlig økonomi.’ n

BEVAR NETSTOF.DK
Netstof.dk er et landsdækkende tilbud til unge med information,
rådgivning og debat om alkohol, hash og andre stoffer og oversigt
over offentlige tilbud i hele landet til unge med rusmiddelproblematikker. Tonen er uden løftede pegefingre, man kan være
anonym og gå til sitet fra alle digitale platforme.
Siden 2012 har netstof.dk været et projekt under Socialstyrelsen,
men fra januar 2016 skal hjemmesiden finansieres via en
abonnementsordning blandt de deltagende kommuner for at
kunne fortsætte.
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Hvad får kommunen og hvad koster det?
n I sikrer, at unge får adgang til objektiv og faglig
information, når de søger viden på nettet
n I får et billigt, fagligt kvalificeret digitalt informations- og
rådgivningstilbud
n I kan bruge netstof.dk i forebyggelsen, til undervisning
og digital rådgivning af unge
n I sparer tid på at svare på skolespørgsmål om rusmidler
n I lever op til KLs anbefaling om tidlig opsporing,
synlighed og øget tilgængelighed for målgruppen

Se, hvilke kommuner, der allerede støtter netstof.dk på:
www.netstof.dk/medlemskommuner
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Receptpligtig medicin 						
bruges også uden recept

Spørgsmål og nærmere information om
projekterne kan fås ved henvendelse til:
Projekt 1;
Projektleder Jeanett Bjønness,
E-mail: jb.crf@psy.au.dk, Tlf.61264982,
Web: www.facebook.com/ungeogtrivsel
Projekt 2;
Ph.d.-studerende Lea Trier Krøll, 		
E-mail:ltk.crf@psy.au.dk, Tlf. 51440042
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