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n a
Misbrugsbehandling n a Hent PDF Et glas rødvin til maden, en joint til koncerten, en bane med vennerne. For
mange en nydelse. For andre et ødelæggende misbrug. En typisk opfattelse af mennesker, der ikke kan styre

deres brug af alkohol og stoffer, er, at de ligger døddrukne på bænken, sover i opgangen eller begår
kriminalitet i jagten på den næste rus. Men misbrug rammer langt bredere. Mere end 180.000 danskere har et
så svært forbrug af alkohol eller stoffer, at de har vanskeligt ved at opretholde et normalt liv og har behov for
hjælp i form af professionel rådgivning og behandling. "Misbrugsbehandling. Organisering, indsatser og

behov" stiller skarpt på muligheder og udfordringer for misbrugsbehandlingen i Danmark og på de
mennesker, som vælger den til og fra. Bogens 11 forfattere undersøger, hvordan misbrug og behandling
forstås og opleves af dem, der har et problematisk brug af rusmidler, og af de professionelle, der arbejder
inden for området. Kapitlerne i bogen er baseret på antropologisk, sociologisk og psykologisk forskning og
dækker områder fra det historiske og organisatoriske til kortlægning af behandlingsindsatser og behov.

 

Et glas rødvin til maden, en joint til koncerten, en bane med
vennerne. For mange en nydelse. For andre et ødelæggende misbrug.
En typisk opfattelse af mennesker, der ikke kan styre deres brug af
alkohol og stoffer, er, at de ligger døddrukne på bænken, sover i
opgangen eller begår kriminalitet i jagten på den næste rus. Men

misbrug rammer langt bredere. Mere end 180.000 danskere har et så
svært forbrug af alkohol eller stoffer, at de har vanskeligt ved at

opretholde et normalt liv og har behov for hjælp i form af
professionel rådgivning og behandling. "Misbrugsbehandling.

Organisering, indsatser og behov" stiller skarpt på muligheder og
udfordringer for misbrugsbehandlingen i Danmark og på de
mennesker, som vælger den til og fra. Bogens 11 forfattere



undersøger, hvordan misbrug og behandling forstås og opleves af
dem, der har et problematisk brug af rusmidler, og af de

professionelle, der arbejder inden for området. Kapitlerne i bogen er
baseret på antropologisk, sociologisk og psykologisk forskning og
dækker områder fra det historiske og organisatoriske til kortlægning

af behandlingsindsatser og behov.
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