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Dansen om Ambulant-, 
Dag- og Døgnbehandling 

10:30 Birgitte Thylstrup & Morten Hesse – Udviklingen de sidste 20 år

11:05 Johannes Knigge – 3 cases der belyser relevant valg af intensitet

11:35 Pause – 15 min.

11:50 Dialog i plenum om fremtidens rusmiddelbehandling

12:20 Tak for denne omgang



Birgitte Thylstrup og Morten Hesse skitserer misbrugsbehandlingens udvikling.

Hvilke ændringer er der sket i brugen af de forskellige behandlingstyper?
Hvilke ændringer kan ses i målgrupperne? 

Rids over de sidste 20 års 
udvikling indenfor brugen af 
ambulant-, dag-, og døgnbehandling



• Johannes knigge, psykolog, souschef i KABS 
Gentofte

• causerer via 3 cases over hvornår et skifte i 
intensitet kan være relevant. 

• 3 vidt forskellige cases

•
3 succesfulde behandlingsforløb –
på hver deres måde

Når et skifte i intensitet er relevant

• Individuelle behov og erfaringer med behandling skal 
løbende vurderes.

• Samarbejdet og fleksibiliteten mellem forskellige 
behandlingsintensiteter og steder kan være afgørende 

• Styrke og synergieffekt mellem forskellige tilbud er vigtig 
for en relevant og adækvat helhedsorienteret 
misbrugsbehandling.

• Overvejelser over hvilke særlige fordele de forskellige 
behandlingsintensiteter tilbyder



Behandlingsintensiteter - I
• I Danmark er man flere steder inspireret af forskning fra både Holland og Center for Rusmiddelforskning , der peger på at ”stepped care” - eller 

behandling med forskellig intensitet – kan give et relevant og adækvat behandlingstilbud til stort set hele målgruppen.

• https://pure.au.dk/ws/files/52583118/Thylstrup_God_social_misbrugsbehandling.pdf - side 5)



• CTI – critical time Intervention – intensiv – neddroslende senere

• https://socialstyrelsen.dk/filer/voksne/hjemloshed/critical_time_intervention_cti_manual_marts_2015.pdf

• I Danmark er man flere steder inspireret af forskning fra både Holland og Center for Rusmiddelforskning , der peger på at ”stepped care” -–
kan give et relevant og adækvat behandlingstilbud til stort set en hel målgruppen:

• https://vidensportal.dk/temaer/Born-med-angst/stepped-care

Der findes mindst to tilgange til ”bevidst 
prioriteret forskellig behandlingsintensitet”



• Ambulant behandling

• Intensitet/ydelser:

• Ydelser 2 til 8 gange om 
måneden. 

• Målgruppe /
behovs-specialisering

• Den brede målgruppe, dækkende over 
de let til moderat komplekse sager

• Dækker de flestes behov, med op til ca. 
2 ydelser ugentligt.

• Kræver rimelig compliance og evne til 
at fremmøde etc.

• Kræver højt til moderat funktionsniveau 
- også ifht. evt. dobbeltbelastning etc.

Behandlingsintensiteter - II
• Døgnbehandling

• Intensitet/ydelser:

• Ydelser 2 til 8 gange om ugen

• Målgruppe /
behovs-specialisering

• Den målgruppe, hvor behovet for støtte 
og stabilisering er stort, og rækker ud 
over en ambulant afdelings  
begrænsede åbningstid, kun i hverdage 
etc.

• Ligeledes den del af målgruppen, hvor 
en stabilisering 
både somatisk, psykisk og socialt 
kræves, 
før der kan arbejdes frem mod fx 
håndtering af bagvedliggende 
belastninger uden rusmidler.

• Dagbehandling

• Intensitet/ydelser:

• Ydelse 2 til 5 gange om ugen

• Målgruppe /
behovs-specialisering

• Den målgruppe, hvor behov for støtte 
ses i moderat til højt omfang.

• udvikling af nye strategier til 
livshåndtering kræver både struktur 
og støtte i en periode . 

• Der kræves både træning og 
terapeutisk udvikling og indlæring, for 
på sigt  at sikre konsolidering af nye 
strategier og kompetencer 

• Det tager tid at lave nye vaner 

• Det tager endnu længere tid at skifte 
gamle vaner ud.



Behandlings længde
• Vedr. Bevillinger til mere intensiv behandling - bevillingslængde

• Ved ophør af rusmiddelindtag / medicinsk substitutionsmedicin – Tilbage til normal

• Der går fra 1 md. til 1 år - før særligt hjernens neurokemi er justeret tilbage til normal – efter de voldsomme påvirkninger som stofindtag 
medfører.

• Dette gælder i forskelligt omfang for både alkohol og stoffer – alle rusmidler påvirker i større eller mindre omfang de ”tre store” 

• Gaba   og Glutamat   - kroppens generelle arousal – påvirkes specielt meget af alkohol

• Dopamin     - psykens lykke/tilfredshedsoplevelse – påvirkes særligt af opkvikkende stoffer.

• En kokain-relateret ”afrusning og afgiftning” tager normalt ca. 3 mdr. 

• For nogle kan den homeostatiske ligevægtstilstand, hvor hjernen succesfuldt regulerer op og ned i de væsentligste signalstoffer –
tage op til 12 mdr. at genetablere.

• Det er bekymrende, at der i stigende omfang høres om korte bevillingsperioder ifht. intensiv behandling fra flere steder med  
døgnbehandling.  Jeg har hørt at ned til 8 ugers initial bevilling er ikke sjældne.

• Det er meget stressfyldt ikke at vide, om ens behandling fortsætter.



Indskrevet i ambulant behandling igennem en årrække.

Parallelt samarbejde ml. ambulant og døgnbehandling 

Modtager i en periode et traumefokuseret psykologfagligt behandlingstilbud som en del af den samlede tilbudte misbrugsbehandl ing – delt mellem 
stoffri afdeling i fængsel, samt ambulant i min afd.

Borger har ønske om stabilisering og afrusning via døgnbehandling – da ambulant ikke har været tilstrækkeligt støttende ramme i den svære 
afrusningsfase.

Modtager døgnbehandlings-tilbud SAMT psykolgfaglig traumebehandling adresserende stof-trang-udøsende traumer – via ambulante tilbud

Altså - sideløbende med døgnbehandling fortsat tilknyttet psykolog i ambulant regi

Succesfulde behandlingsforløb, hvor samarbejdet og fleksibiliteten mellem forskellige behandlingsintensiteter var afgørende

Styrken i de forskellige tilbud, samt synergieffekten var vigtig for den helhedsorienterede behandling

Case 1:  Lenny



Ved indskrivning Q4 - 2017 beskrives følgende: 

mangeårigt stofmisbrug, samt en livsstil og tilværelse uden hvad han nu betragter som "reelt indhold" –

”Ikke noget han kan være stolt af”. 

Arbejdshypotest: PTSD, Skam, depression, angst – fylder meget i tankerne.

Psykologfaglig terapeutisk samtaler etableres  - under udgang til behandling fra Horserød Statsfængsels behandlingsafdeling. 

Dvs. Døgnbehandling kombineret med ambulant psykologfaglig misbrugsbehandling.

Arbejder med traumefokus: Adresserer negativ tilstand og medfølgende "kraftigste" minde - ifht. "hul i maven", jeg er ikke god 
nok", som medfører akut stoftrang. EMDR som metode.

Traume-opmærksomheden kan udløse vold hvis ej OBS på samme.

Udskrives 2018 grundet ny kriminalitet samt forventelig dom. Udgang til behandling inddrages.

Indskrives igen 2020 – arbejder videre ambulant - Afslutter behandling som stoffri - 2021

Bo har under seneste behandlingsforløbet været i beskæftigelse, og han gav udtryk for at det gav ham livskvalitet. 

Bo var ved sidste kontakt fortsat stof- og medicinfri og han afventede afsoning af ny dom.  



Ved indskrivning Q4 - 2020 beskrives følgende: 

kaotisk blandingsmisbrug af alkohol, kokain, GHB, benzodiazepiner og heroin. 

Ved indskrivning Q3 - 2021 beskrives følgende

Blev stabiliseret og nedtrappet i relevant medicin og er nu stof- og medicinfri

Udredes for ADHD og modtager behandling herfor – afslutter behandling som stoffri

Bo har under behandlingsforløbet været i beskæftigelse, og han gav udtryk for at det gav ham livskvalitet. 

Bo var ved sidste kontakt fortsat stof- og medicinfri og han afventede afsoning af dom.  

Relevant skifte i intensitet– Case 1: Lenn



Skifte fra ambulant behandling → døgnbehandling → dagbehandling → ambulant efterbehandling

Succesfulde behandlingsforløb, hvor fleksibiliteten og overdragelsen fra forskellige 
behandlingsintensiteter var afgørende

Styrken i de forskellige tilbud, samt synergieffekten og timingen var vigtig for en helhedsorienteret 
behandling

Ambulant– psykologfagligt tilbud - arbejder med traumebehandling

Når et skifte i intensitet er relevant – Case 2: Iver



Skifte fra ambulant behandling → døgnbehandling → dagbehandling → ambulant efterbehandling

Smerteproblem

Opvækst traumer og senere traumer ifbm. Moders sygdom og død

Ordblind – sociale traumer (mobning) i div. skoleforløb

Arbejder med nedtrapning og stabilisering – svært at få det sidste ned – OBS på overreaktioner på fysisk ubehag

Lille døgnsted, overskueligt socialt

Dagbehandling efterflg.

Efterbehandl. Med mentor i udslusning mod ustøttet tilværelse. – stoffri i flere år nu

Når et skifte i intensitet er relevant – Case 2: Ivar



Skifte fra ambulant behandling til døgnbehandling – periode-succes

Opvæksttraumer → plejefamilieanbragt

Senfølger af senere traumer, overgreb,vold, liv på gaden, prostitution

Psykisk sårbarhed – debuterende skizofrenis-spektrum lidelse start 20érne. Paranoid, mgl. Sygd.indsigt. Høj intelligens, men syg

Da gravid – døgnbehandling, motiveret – stoffri under graviditet og efter fødsel – ”opnår god start” for barnet.

Psykiske belastning og senere symptomer på sygdom Sygdom tiltagende

Barn anbragt udenfor hjemmet (netværksanbragt i tidl. Plj.fam

Dobbelt traumatisk – mister egen fam. Og barn i ”et hug”.

Døgn var god indsats jvf barnets tarv og fremtidige muligheder.

Nuværende ambulante tilbud ikke tilstrækkeligt  men vanskeligt med mlg. Sygdomsindsigt at få samarbejde ifht. beskyttet boform eller lign.

Når et skifte i intensitet er relevant – Case 3: Eliza



Dialog om fremtidens rusmiddelbehandling

Vært: Karen Ervolder – afdelingsleder KABS Gentofte

Panel: Birgitte, Morten og Johannes



Tema: Intensitet af det aktuelle behandlingstilbud

Ønske: Tilbyde borgere adækvat misbrugsbehandling

Ønske: Faglig fundering af den tilbudte misbrugsbehandling

Ønske: Opnå tilstrækkeligt kendskab til den enkelte borgers situation, behov og 
ønsker til behandlingen

Ønske: Identificere nødvendige rammer og krav til behandlingen, for at den kan lykkedes

Ønske: Kvalificering af faglige grunde til evt. skifte af 
behandlingsintensitet mellem ambulant behandling, dagbehandling og 

døgnbehandling

Fremtidens rusmiddelbehandling til debat



KABS Viden lægger et resumé op sammen med oplægs-materiale fra vores programoplæg sammen med reaktioner på årets 
konference - så de er tilgængelige til fx faglige drøftelser i jeres organisation i fremtiden.

Kom godt videre på rejsen i vores spor – vi ønsker jer en fortsat god tur på konferencen

Tak for jeres deltagelse




