Kort nyt

Hash
FOLKETINGET

Folketingets Sundhedsudvalg behandler i
øjeblikket to forslag om legalisering af hash,
begge forslag er fremsat af Enhedslisten.
Forslag B 91 handler om at legalisere brugen af hash og dyrkning af cannabis, muliggørelse af import af og handel med hash
samt udbygning af den offentlige behandling af misbrugere. Forslag B 92 handler
om frigivelse af hash til medicinsk brug.
Begge forslag samt sagsforløb ligger på Folketingets hjemmeside www.ft.dk

væk fra området. I løbet af de første 12
dages indsats noterede ordenspolitiet
ca. 100 personer, for besiddelse. I sam
me periode ødelagde kriminalpolitiet
hashforretninger for over 60 mill. kr. ved

LÆGEMIDDELSTYRELSEN
Lægemiddelstyrelsen har tilladt at aidsog kræftpatienter kan blive behandlet med
Marinol, et præparat der indeholder en
syntetisk udgave af de virksomme dele af
hashen. Marinol kan give appetit og dæmpe kvalme hos disse patienter.
Lægemiddelstyrelsen afventer resultater
fra to igangværende forsøg med Marinol for sklerosepatienter. Det samme gør
Skleroseforeningen, der gennem flere år
har arbejdet på at få Marinol godkendt
til behandling af smerter og kramper hos
sklerosepatienter.
Berlingske Tidende 26.4.2003
og Internetavisen Jyllands-Posten 11.3.2003

Seneste nyt: Et folketingsflertal
uden om regeringen har vedtaget
at Marinol skal frigives til sklerosepatienter.

at beslaglægge store mængder hash,
som politiet formoder var beregnet på
salg i fristaden.
På www.kbhpol.dk kan man følge med i politiets Christianiaindsats.

DEN DANSKE BEFOLKNING
En opinionsundersøgelse foretaget for Jyllands-Posten af PSL Rambøll viser, at omkring 25 pct. af danskerne, uanset politisk
tilhørsforhold, ønsker hash frigivet. Omkring to tredjedele af befolkningen mener
ifølge undersøgelsen, at hashen fortsat
bør være et illegalt og strafbart rusmiddel.
Undersøgelsen er foretaget blandt 1.000
repræsentativt udvalgte danskere.
Internetavisen Jyllands-Posten 29.3.2003

CHRISTIANIA

ENGLAND

Regeringen vil stoppe hashsalget på
Christiania og vil på længere sigt lave
byfornyelse på området. Justitsminister
Lene Espersens plan er at få fjernet alle
hashboder i Christianias Pusherstreet, po
litiet skal lave flere razziaer og færdsels
kontroller på området og også stoppe
hashkunderne når de forlader fristaden.
Københavns ordens- og kriminalpoliti ar
bejder på at stresse købere og sælgere

For første gang i over 30 år vil det i løbet
af 2003 blive muligt for briterne at få cannabis-baseret medicin på recept. Det har
den britiske regering besluttet efter, at forsøg med en under-tungen-spray har vist,
at produktet blandt andet har en gavnlig
virkning på patienter med sklerose, beskadigede nerver og søvnforstyrrelser.
The Guardian 22.3.2003
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URINKONTROL
Socialoverlæge i Københavns Kommune,
Peter Ege, har i Ugeskrift for Læger skrevet en artikel om urinkontrol af opioidmisbrugere.
Ege skriver bl.a., at en række af de formelle kontrolprocedurer, der er knyttet
til substitutionsbehandlingen, ville være
utænkelige, hvis det gjaldt andre former
for medicinsk behandling: F.eks. regelsat
fremmødehyppighed, obligatorisk rådgivning og urinkontrol. Brugen af urinkontrol som led i substitutionsbehandlingen
har været aftagende i Danmark, primært
af økonomiske og praktiske årsager. I artiklen prøver Ege at finde svar på, om det
nødvendigvis er en uheldig udvikling.
Han konstaterer bl.a., at den behandlingsmæssige værdi af urinkontrol ikke
er dokumenteret, og at de forskellige behandlingsprogrammer bruger og reagerer
meget varieret på urinkontrol. Kontrollen
er relativt dyr og ydmygende for både patienter og personale. Formentlig indvirker
den negativt på den terapeutiske alliance
og på retentionen i behandlingen, og ser
ikke ud til at have nogen betydende effekt
på patienternes illegale misbrug.
Ege konkluderer, at den omfattende brug
af urinkontrol hverken kan forklares som
en procedure til at optimere behandlingen
eller inden for rammerne af det normale
læge-patient-forhold: Kontrollen afspejler snarere den negative holdning til både
stofmisbrugere og vedligeholdelsesbehandling som en behandlingsmodalitet.
Peter Ege: Urinkontrol i behandlingen af
opioidmisbrugere, Ugeskrift for Læger 165/13
24.3.2003

KRIMINALFORSORGEN UNDERSØGER
RUSMIDDELBRUG
Kriminalforsorgens landsdækkende undersøgelse af rusmiddelbruget blandt
indsatte og tilsynsklienter viser, at 56 pct.
af det samlede klientel er misbrugere. Udvalgte medarbejdere i Kriminalforsorgen
har interviewet indsatte og tilsynsklienter
om deres eventuelle misbrug før hhv. indsættelsen og registreringen som tilsynsklient.
14 pct. bruger heroin, morfin o.l. - gruppen
har også et omfattende misbrug af andre
stoffer.

KALENDER
- Konferencer
og arrangementer
6 pct. bruger amfetamin og kokain, men
ikke opioider - der kommer flere og flere
i denne gruppe, de er yngre end de andre
misbrugere og har ofte et stort forbrug af
alkohol og ecstasy ved siden af.
14 pct. bruger hash, men ikke opioider
og centralstimulerende midler - denne
gruppe har også et stort alkoholforbrug og
lejlighedsvis brug af andre stoffer.
I undersøgelsen analyseres en række sammenhænge mellem misbrug og behandling
samt misbrug og kriminalitet. For eksempel påvises der en sammenhæng mellem
alkohol og voldskriminalitet og mellem
opioidmisbrug og berigelseskriminalitet.
Læs mere om undersøgelsen på www.kriminalforsorgen.dk

Redaktionen håber at kunne bringe indlæg og/
eller indtryk fra seminaret i september-nummeret af Stof.

DNU - Det Nationale Udviklingsforum for afhængighed
Det langsigtede mål med dette forum er
at etablere en national uddannelses- og
kompetencestrategi på rusmiddel- og af-

SEMINAR OM BEST PRACTICE
Centerlederforeningen afholder seminar
om ‘Best Practice’ på misbrugsområdet d.
10. og 1l. juni. Deltagerkredsen er medarbejdere fra kommunale og amtslige misbrugscentre. Programmet byder på oplæg
fra Nanna Mik-Meyer, Vagn Strandgaard
og Michael Jourdan samt 11 forskellige
work-shops.

23. – 26. september 2003

¨The 6th Conference of the European
Sociological Association.
Sted: Murcia, Spanien.
Web: www.um.es/ESA

2. oktober 2003
Hvad er behandling? v. antropolog Steffen
Jöhncke.
Sted: Holstebro Aktivitetscenter.
Web: www.ringamt.dk
The 14th annual Conference of the Euro
pean Society for Social Drug Research
(ESSD)From. Sted: Ghent, Belgien.
Web: www.law.rug.ac.be/crim/ISD

13. – 15. oktober 2003

hængighedsområdet. For at medvirke til
et kvalifikations- og kompetenceløft for
ansatte og frivillige medarbejdere på området arbejder DNU i øjeblikket med at
udvikle og etablere nye modulopbyggede
uddannelser. På hjemmesiden www.dnua.dk kan man læse mere om historien
bag DNU, medlemmer, funktioner m.m.
- desuden er der en omfattende arrangementskalender med kurser, seminarer og
konferencer på misbrugsområdet.
www.dnu-a.dk

KANYLEBUSSEN I KØBENHAVN STOPPER
På hjemmesiden www.sm.dk/socialarv er der
indlæg og nyheder om social arv, video fra høringen og mulighed for at sende forslag og idèer
til ministeren.

Tværfagligt kursus i kognitiv terapi ved
misbrug (1. modul).
Sted: Kognitiv terapicenter i Århus.
Web: www.kognitiv.dk

2. – 4. oktober 2003

HØRING OM NEGATIV SOCIAL ARV
Socialminister Henriette Kjær afholdt høring om negativ social arv d. 2. maj. Høringen skal ses som et bidrag til regeringens
indsats mod den ‘automatiske’ overførsel
af ringe sociale forhold fra den ene generation til den næste. Formålet var at få
forskellige forslag og meninger om, hvordan strategien skal lægges for at forbedre
indsatsen for de truede børn og udsatte
familier.

22. –24. september 2003

I syv år har københavnske stofmisbrugere
hentet rene kanyler, kondomer og gode
råd i kanylebussen. Omkring 300 sæt med
nål, sprøjte, vat og spritserviet er udleveret
hver dag. Bussen har haft sin faste rute i
dagtimerne i de dele af byen, hvor stofmisbrugerne holder til. Fra juni vil udlevering
af kanyler foregå på Mændenes Hjem. Der
bliver åbent for udlevering hele døgnet,
og der vil være en sygeplejerske og en socialrådgiver på stedet. Tiden vil vise om
ændringen bliver en fordel eller en ulempe
for brugerne: Man kan hente værktøj hele
døgnet, men kun èt sted.
Internetavisen Jyllands-Posten 2.4.2003

Möte med forskningen.
Arr.: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
Sted: Stockholm, Sverige.
Web: www.can.se

22. oktober 2003
Konference om misbrug og selvmords
forebyggelse.
Sted: Odense.
Web: www.selvmordsforskning.dk

3. november 2003
BrugerForeningenholder10årsjubilæum.
Sted: København.
Web: www.brugerforeningen.dk

20.-21. november 2003
Mobilisering mot narkotika arrangerer
den 6. messe i serien ’Sverige mot
narkotika’.
Sted: Malmø, Sverige.
Web: www.sverigemotnarkotika.nu

4. december 2003
Behandlingspolitikimisbrugscenteret:
Hvordankombineres’detbedste’med’det
mulige’?
v. psykolog Liese Recke.
Sted: Holstebro Sygehus, Foredragssal 1.
Web: www.ringamt.dk

Dererflerekalenderoplysningerpåwww.
stofblad.dk,hvorvisammenmedCenter
forRusmiddelforskningløbendeopdaterer
oversigten.
Vimodtagergerneoplysningeromarrange
mentertilkalenderenpåbj@stofblad.dk
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