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Har du et problem, kan du få hjælp. Sådan fungerer det danske 

velfærdssamfund. 

 

Hvis du er stofbruger, kan du komme i behandling, hvis du har en 

psykisk lidelse, så kan du forvente hjælp fra sundhedssystemet, 

og hvis du bliver arbejdsløs, så kan du henvende dig til jobcen-

teret. Men hvis du for eksempel er stofbruger med en psykiatrisk 

diagnose og samtidig er på kontanthjælp, så er det ikke længere 

lige til. 

Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og faglighed-

er sætter fokus på, hvordan stofbrugere kan ende med at blive 

fanget mellem forskellige systemer, der har hver deres sæt love 

for, hvem de må hjælpe, og hvordan de må hjælpe folk, og på, 

hvordan medarbejdere fra forskellige instanser ofte går længere, 

end det egentlig er meningen, for at undgå, at borgere med flere 

problemer bliver afvist. 

Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder 

er sjette bind i serien Samfund og rusmidler, der er baseret på 

forskning på Center for Rusmiddelforskning.
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RUSMIDDEL
BRUGERE
I KRYDSFELTET MELLEM SEKTORER

OG FAGLIGHEDER

Lorem ipsum dolor sit amet, cras vel arcu, leo lobortis tri-
stique non bibendum morbi, at in ac vitae vel. Augue duis 
enim, suscipit diam risus, at venenatis phasellus amet 
nibh, ipsum tellus ultrices sit amet. Sed eu, quisque justo, 
purus etiam. Voluptate pellentesque urna libero, ultrices 
quis euismod a morbi. Quis ipsum proin curabitur pulvinar, 
congue magna amet dui lorem, proin at purus, at orci ul-
lamcorper eget vitae ultrices nonummy, placerat sem 
aliquam congue lectus tortor. Ultrices class eu eu, turpis 
mauris curabitur habitant, bibendum neque pede varius ut 
a arcu. Sit duis amet libero praesent aliquam mollis, tincid-
unt ut id mattis repellat dui purus, lacus mi, lectus com-
modo viverra neque arcu dolor vulputate, ligula elit poten-
ti. Eget enim consectetuer eu aliquam, donec eros nunc et 
urna vel qui, a rutrum nam, egestas urna tortor aliquet, 
sodales lectus mollis ligula congue ut accumsan. Aenean 
urna vitae eget. Amet euismod quis wisi sodales, etiam 
arcu mauris dictum gravida maecenas, mi ligula. Ligula dui 
felis consectetuer massa, egestas elit, eu ac libero integer 
a, a velit nec cras ut tellus.

BOGSERIE
Samfund 
og rusmidler

I bogserien udforskes relationerne mellem  
samfund og rusmidler. Hvert bind stiller 
skarpt på et aktuelt og relevant tema, som 
belyses af forskere med baggrund i sam-
fundsvidenskabelige fag som antropologi, 
kriminologi, politologi, jura, psykologi,  
sociologi og økonomi. Bidrag til serien 
bygger overvejende på empirisk forskning, 
og ud fra den præsenteres konklusioner og 
analyser, og der udvikles nye begreber og 
teoretiske implikationer. 

Bogserien bæres af en tværvidenskabelig 
tilgang til rusmidler, og målet er at øge  
vores viden, så vi som borgere og samfund 
har mulighed for at tage kvalificerede og 
informerede beslutninger om de altid  
aktuelle rusmiddelproblematikker. 
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Bogen er 
sjette bind 

i serien
Samfund 

og rusmidler


