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8. SEPTEMBER KL. 12.30-16.00

Hvordan øger vi effekten af misbrugsbehandlingen?
Hvad forandrer politikken på misbrugsområdet?
Med symposiet sætter Fonden Novavi fokus på det, der optager to centrale forskere på
misbrugsområdet lige nu.

PROGRAM FOR SYMPOSIUM
Kl. 12.30 Velkomst og ramme for dagen ved Fonden Novavis bestyrelsesformand, Kenneth Flex
Kl. 12.45	Oplæg ved Nancy Campbell: Evolving harm reduction infrastructure: overdose
prevention, Medication-Assisted Treatment, and recovery
Kl. 13.45 Pause
Kl. 14.00	Oplæg ved Scott Miller: Better results: Using deliberate practice to improve
therapeutic effectiveness
Kl. 15.45	Opsamling og afrunding ved Fonden Novavis bestyrelsesformand, Kenneth Flex
Symposiet afvikles digitalt over Teams. Linket sendes ved tilmelding.

SCOTT MILLER

NANCY CAMPBELL

Psykolog, ph.d. Grundlægger af International Center for Clinical Excellence, som
er et internationalt konsortium af klinikere, forskere og undervisere dedikeret til
at fremme kvaliteten i sundhedsydelser
og behandling.

Professor & Department Head, Science
and Technology Studies, Rensselaer
Polytechnic Institute, New York.

Scott er en af ophavsmændene bag FIT
(Feedback-Informed Treatment), der
er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab. Scott sætter fokus på,
hvordan behandlere kan forbedre effekten af behandlingen. Nøglen til forbedret
behandling er at arbejde med en ”bevidst
praksis”. Scott vil i oplægget oversætte
den nyeste forskning indenfor området
til konkrete metoder, en behandler kan
arbejde med.

Nancy Campbell forsker i, hvordan ideer
og politik i forhold til rusmidler og afhængighed har ændret sig over tid.
Nancy fortæller om, hvordan skades
reduktionsbevægelser i USA og UK har
opbygget infrastrukturer, der understøtter flere behandlingsmetoder. Hun tager
udgangspunkt i sin bog ”OD: Naloxone and
the Politics of Overdose” og taler om forebyggelse af overdoser samt skadesreduktion. Nancy fokuserer på, hvordan politik
og policy fremmer visse behandlingstyper
og forebyggelsestyper.

MODERATOR: THOMAS BUCH
ANDERSEN
Thomas er fast vært på nyhedskanalen TV 2 NEWS og har tidligere været
hos DR, bl.a. som kanalchef på DR P1.
Thomas blev først kendt som vært
på programmet Detektor på DR2, der
faktatjekker politikere og meningsdannere i den aktuelle debat og
konfronterer de ansvarlige med deres ytringer og argumenter. Tidligere
har han været journalist på BBC i
London.
Thomas vil føre os sikkert igennem
symposiet og sørge for, at der er
mulighed for at stille spørgsmål under oplæggene.

Tilmelding og information om symposiet på
novavi.dk/symposium
Tilmeldingsfrist senest den 1. september 2021.
På vegne af fonden Novavi.
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