
Ikast-Brande Kommune styrker Rusmiddelbehandlingen med data-drevet mobil 

sundhedsløsning 

 

København, Danmark – 15. januar 2019. Monsenso, en dansk healthtech-virksomhed med fokus på 

mobile sundhedsløsninger for mentale lidelser, er stolte over at kunne præsentere vores nye 

samarbejde med Center for Rusmiddelbehandling (CFR) i Ikast-Brande Kommune. Projektets mål er at 

undersøge, hvordan mobil sundhedsteknologi kan bruges som en integreret del af 

rusmiddelbehandlingen på tværs af alkohol- og stofmisbrug. 

Pilotprojektet, som kommer til at løbe fra januar 2019 til januar 2020, kommer primært til at 

involvere borgere i ambulant behandling. Det er det første skridt i forhold til at implementere 

løsningen bredt i centeret, og derved gøre behandlingen mere digital og innovativ til gavn for 

borgerne.  

Målet med projektet er at evaluere de kliniske og økonomiske fordele ved at bruge Monsenso 

løsningen. Dette er gældende for både de aktive borgere i behandling, men også for de borgere, der 

har gennemgået deres behandling og nu modtager efterbehandling og skal undgå at falde tilbage til 

uønskede vaner.  

Med hjælp fra den digitale løsning og de data, der rapporteres direkte fra borgerne, kan behandlerne 

lettere personliggøre behandlingen til den enkelte borgers behov, da de kan følge med i borgerens 

problematikker over tid. Det muliggør også, at behandlerne kan være mere proaktive og række ud for 

at forhindre potentielle tilbagefald, lige på det tidspunkt borgerne har brug for det. 

Thomas Lethenborg, Direktør for Monsenso ApS, siger: “Center for Rusmiddelbehandling i Ikast-

Brande stiler efter at øge kvaliteten af deres behandling ved at implementere den nyeste teknologi. 

Rusmiddelområdet er et spændende nyt område for Monsenso at komme ind på, og vi er overbeviste 

om, at det vil gavne både borgere og behandlere at implementere vores løsning. De data, som 

indsamles, åbner samtidigt op for en række nye spændende og innovative muligheder for 

behandling.”  

Mette Christensen, Leder i Center for Rusmiddelbehandling, siger ”Vi implementerer den her nye 

teknologi i rusmiddelbehandlingen for at øge kvaliteten af behandlingen. Samtidig får vi mulighed for 

at være mere pro-aktive og forstå vores borgere bedre, hvilket i sidste ende vil gavne både borgerne 

og hele kommunen. Behandlerne i centeret er motiverede efter at prøve en anderledes 

arbejdsmetode af, så vi glæder os til at komme i gang.” 

 

Om Center for Rusmiddelbehandling 

Center for Rusmiddelbehandling er Ikast-Brande Kommunes tilbud om rådgivning, behandling og 

forebyggelse af misbrug af alkohol og euforiserende stoffer. Centeret har 20 medarbejdere med 

forskellige baggrunde, som giver en bred vifte af kompetencer.  

CFR tilbyder både ambulant, døgn og substitutionsbehandling til borgere. For mere information besøg 

www.cfr.ikast-brande.dk. 

 

Om Monsenso 

http://www.cfr.ikast-brande.dk/


Monsenso er en innovativ teknologivirksomhed, der tilbyder en mHealth løsning, der optimerer 

behandlingen af mentale lidelser. Vores mission er at hjælpe individer, pårørende, behandlere og 

forskere med at overvinde byrden, som mentale lidelser udgør. Vores løsning giver et detaljeret 

overblik over en persons mentale sundhed via indsamling af adfærdsdata samt selv-monitorering, og 

ved at forbinde individer, pårørende og behandlere til at supportere selvpleje, uformel samt formel 

pleje. Vores team er engageret i at udvikle omfattende løsninger, der passer gnidningsfrit ind i 

individers liv, og som øger kvaliteten og effektiviteten af deres mental sundhed og behandling. For 

mere information besøg www.monsenso.com.   
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