
Førende dansk behandlingscenter for misbrug, KABS, forstærker behandling med data-

drevet mobil sundhedsteknologi.  

København, Danmark – 30. Januar 2019. Den Københavns-baserede ledelse af KABS erkender, at der er 

et behov for at digitalisere dele af behandlingen for at mindske den besværlige og tidskrævende 

byrde, som data-indsamling udgør. Men også et behov for at kunne tilbyde borgerne bedre, mere 

proaktiv og målrettet behandling. Derfor samarbejder KABS og Monsenso nu for at kunne tilbyde en 

mere effektiv borger-centreret behandling ved at understøtte denne med mobil sundhedsteknologi.  

”At vide så meget som muligt om borgerens helbred er altafgørende i forhold til at planlægge den 

bedste behandling. Indsamling af data udelukkende gennem fysiske konsultationer kan være upræcist 

og tidskrævende, og samtidig kan data blive påvirket af, hvordan borgeren har det lige på det 

tidspunkt af konsultationen. Vi har valgt at bruge Monsenso-løsningen for at forbedre vores data-

indsamling via denne mobile platform, hvor borgerne kan lave selv-evalueringer på en daglig basis. 

Ved at vide mere om hvert individ, kan vi give en bedre behandling, samtidig med at det er et forsøg 

på at nå ud til flere unge, som har brug for hjælp.” siger Ramus Axelsson, Centerleder i KABS.   

Monsenso-løsningen bliver implementeret i et pilotprojekt i enheden KABS Stjernevang med 10 

behandlere involveret. Pilotprojektet tager udgangspunkt i både stof- og alkoholmisbrug, såvel som i 

tilfælde af komorbiditet, hvor borgeren også lider af en mental sygdom. mHealth løsningen 

kombinerer selv-evalueringer og spørgeskemaer til at understøtte data-indsamlingen, der giver 

behandlerne et detaljeret billede af, hvordan borgeren har det. 

Monsenso løsningen bliver konfigureret til at komplimentere KABS’ ydelser ved at give behandlerne et 

overblik over borgernes sygdomsprogression, symptomer og forbrug af stof og alkohol. Systemet gør 

også behandlere opmærksomme, hvis en borgers tidlige advarselstegn aktiveres, hvilket faciliterer 

muligheden for at følge borgerne på distancen og intervenere tidligt, hvis behovet opstår.  

”Vi glæder os til samarbejdet med KABS og deres hold af erfarne behandlere. Vi ved, at der er en 

forbindelse mellem mental sundhed og misbrug, og vi er overbeviste om, at vi sammen med Rasmus 

og hans team kan muliggøre en mere data-drevet og personlig behandling af alkohol- og stofmisbrug.  

 

Om KABS 

KABS er en del af Glostrup Kommune og er en af de største behandlingscentre af misbrug i Danmark. 

De tilbyder både terapi og medicinsk behandling. KABS har mange års erfaring og leverer pt. Deres 

ydelser til omkring 800 borgere fra 46 forskellige kommuner. 

For at vide mere om KABS, besøg https://www.kabs.dk/ 

 

Om Monsenso 

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. Løsningen giver et detaljeret overblik 

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

individet ved at forbinde dem med pårørende og behandlere til at supportere selvpleje, uformel og 

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

https://www.kabs.dk/


individers liv, og som understøtter behandlingen og styrker den mentale sundhed. For mere 

information besøg www.monsenso.com.   
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