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Perspektivrigdom 
Tag et glas – et ganske almindeligt glas – og betragt det. Hvad ser du? 
Alt efter perspektiv og interesse kan ’det  samme’ syne meget forskelligt! 
Er man enormt tørstig, ser man en væskebeholder og håber på et koldt 
og læskende indhold. Feinschmeckeren noterer sig, om det er et vand-, 
vin- eller ølglas. Den stilbevidste ser på glassets form, proportioner og 
farve - og æstetikeren på, om det er et smukt eller grimt glas. Den histo-
risk interesserede ser på glassets alder og oprindelse. Samleren på, om 
det er sjældent og værdifuldt - eller almindeligt og billigt. Kemikeren ser 
smeltet kvartssand, kalk og soda. Sådan er det med noget så enkelt som et 
glas. Hvad, man ser, afhænger i meget høj grad af det anlagte perspektiv. 
Tag et fænomen som stoffer – og betragt dem. Hvad ser du? Politibetjen-
ten ser formodentligt det forbudte og kriminelle. Bekymrede forældre og 
forebyggerne ser det farlige og risikable. Behandlerne stiller vel skarpt på 
det sundhedsskadelige, det psykologisk belastende og det socialt ødelæg-
gende. Biomedicineren ser kemiske forklaringer på menneskers adfærd 
og brug af rusmidler, at de stemningsændringer, som opstår, når hjer-
nens belønningssystem påvirkes af afhængighedsskabende stoffer - optur 
og nedtur - er ren kemi. 
Disse fire perspektiver møder vi forholdsvis ofte i virkeligheden - og 
i STOF. Disse velkendte perspektiver har det til fælles, at de har stor 
forklaringskraft, når det angår beskrivelse af problemsiden. De vanlige 
perspektiver er mindre effektive til at belyse, hvad attraktionen ved stoffer 
består i. Selv om den forbudne frugt kan have en vis tiltrækningskraft, 
så er illegaliteten alene næppe forklaringen på den vedvarende brug af 
stoffer. Muligheden for at få problemer og opleve negative virkninger er 
heller ikke kandidater til at forstå, at stofferne kan være dragende. Her 
skal der andre perspektiver til.
Stoffer hopper ikke ind i kroppen af sig selv. Mennesker tager stoffer af 
nogle grunde. Måske er grundene ikke alle lige gode eller fornuftige, 
men der er en mening med galskaben. Hvorfor ellers gøre det? Hvorfor 
ikke bruge pengene på noget andet? Hvorfor er rusen og rusfællesskabet 
attraktivt? Hvordan sætter man ord på de oplevelser og den adfærd, der 
knytter sig til nye forbrugsmønstre? Hvilke perspektiver har vi på reper-
toiret, som kan forklare stoffernes popularitet?
Almindeligvis ikke så forfærdelig mange: Fest og farver. Selvmedici-
nering. Overgangsritualer. Time-out. Fællesskab og forbrødringsritualer. 
Disse forklaringer har før været fremme og har givetvis fat i et og andet, 
men det er som om, vi stadig kommer lidt til kort. 
Gæsteredaktør Sébastien Tutenges har til dette nummer indsamlet et 
overflødighedshorn af supplerende perspektiver, der præsenteres i artik-
ler om - eller af - franske tænkere, hvori instinkterne og det dyriske, det 
vellystne og løsslupne, det fremmede og anderledes, det onde og dæmo-
niske, det ufornuftige og ukorrekte, det uforudsigelige og farlige, norm-
brud og overskridelse, tumult og uorden bliver dét, stofferne kan tilbyde 
- som antidosis til alt det ordnede, kontrollerede, fornuftige og regelrette. 
Et glas kan ses på mange måder. Perspektiverne på stoffer – viser det sig 
– er en endnu mere righoldig og mangfoldig affære.

M.J.
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AF TORSTEN KOLIND,   
VIBEKE ASMUSSEN FRANK     
& HELLE VIBEKE DAHL

Man er nødt til at være villig til at 
klippe en tå og cutte en hæl engang i 
mellem. Det tror jeg, man er nødt til. 
Altså, jeg tror, vi får mere ud af at være 
lidt taktiske i forhold til, hvordan vi 
forsøger at hjælpe de indsatte. Vi kan 
ikke tillade os at stille hårdt mod hårdt. 
Det får vi i hvert fald ikke noget ud 
af. Ikke i det her system. Vi er nødt til 
at være lidt mere snilde… Sådan be-
skriver en behandler, hvordan det er 
at arbejde i det spændingsfelt, der 
opstår, når stofbehandling tilbydes 
i fængsler. Rammerne for at bedrive 
stofbehandling er – i sagens natur – 
meget anderledes inden for murene 
end udenfor. Fængslets opgave er 
at opretholde den frihedsberøvelse, 
som indsatte har fået som straf for 
en given forbrydelse, og fængselsbe-
tjentene har til opgave at overvåge 
og kontrollere, at de regler, der gæl-
der i fængslerne, overholdes. Spæn-
dingsfeltet opstår, når behandlings-
intentioner om tillid og forandring 
mødes med kontrol og overvågning 
i fængselsvæsnet. 

Denne artikel omhandler, hvor-
dan behandlere ansat i de nye hash-
behandlingsprogrammer i de danske 
fængsler oplever dette spændings-
felt. Den bygger på semi-strukture-
rede, kvalitative interviews med be-
handlere i fire danske fængsler – to 
lukkede og to åbne. Vi fokuserer på 
tre forskellige temaer, som er vigti-

ge for behandlerne: de disciplinære 
konsekvenser af den skærpede urin-
prøvekontrol, forholdet til fængsels-
betjentene og endelig de negative 
konsekvenser af selve indespærrin-
gen. Allerførst vil vi dog se over-
ordnet på spændingsfeltet mellem 
behandling og kontrol samt etab-
leringen af stofbehandling i danske 
fængsler. Særlig vigtig er den øgede  
kontrol med narkotika, der fulgte i 
kølvandet på regeringens narkotika-
handlingsplan fra 2003, samt indfø-
relsen i 2007 af behandlingsgaranti 
for indsatte stofbrugere. 

Stofbehandling i danske fængsler 
Siden midten af 1980’erne har 
straffelovens §49, stk. 2, der svarer 
til den nuværende §78 i straffuld-
byrdelsesloven, givet mulighed for 
at anvende alternativ afsoning på 
behandlingsinstitutioner. Yderli-
gere har etableringen af kontraktaf-
delinger og stoffri afdelinger siden 
starten af 1990’erne givet mulighed 
for at afsone i et stoffrit miljø. Det 
første forsøg med stofmisbrugsbe-
handling i fængsler startede i 1997, 
men først fra 2003 blev behandling 
i forskellige udformninger tilgænge-
lig i alle danske fængsler. 

Ikke kun Danmark, men også 
mange andre lande i den vestlige 
verden har etableret stofbehand-
lingsprogrammer i fængsler. Så-
ledes er der i løbet af det seneste 
årti oprettet fængselsbaserede og 
overvejende stoffri-orienterede be-
handlingsprogrammer i de fleste 

europæiske lande. Ifølge EU’s nar-
kotikapolitiske strategi pålægges 
medlemslandene ligefrem at inten-
sivere deres bestræbelser i forhold til 

behandling i fængslet

Dilemmaer i hash-
behandling i danske fængsler  
–behandlernes erfaringer
Når behandling skal foregå i spændingsfeltet mellem  tillid & kontrol.

FOTO ULRIK JANTzEN / DAS BÜRO
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at forebygge og tilbyde stofbehand-
ling i fængsler. Konsulterer man 
forskningen på dette område, er der 
imidlertid ikke meget at komme ef-
ter. Effektundersøgelser er der kun 
få af, om end der er bred enighed 
om, at stofbehandling i fængsler 
ikke bare udgør en oplagt mulighed 
for at motivere og behandle, men 
også for gode resultater. Ligele-
des er der kun få undersøgelser af 
de barrierer og udfordringer, som 
stofbehandling i fængsler repræsen-
terer. De, der findes, peger dog alle 
på det spændingsfelt, som vi vil ud-
folde her – nemlig spændingsfeltet 
mellem straf og kontrol versus be-
handling og rehabilitering. 

Øget kontrol og behandlingsgarantien
Udbredelsen af stofbehandling i 
danske fængsler faldt sammen med 
stramninger af narkotikalovgivnin-
gen. Således præsenterede regerin-
gens narkotikapolitiske handleplan 
Kampen mod Narko fra 2003 en 
skærpelse af kontrolforanstaltninger 
og disciplinære sanktioner for stof-
besiddelse, stofbrug og indsmugling 
af stoffer i fængsler. Til dette formål 
anbefaledes det at øge antallet af 
narkotikahunde, indføre nye tekno-
logiske hjælpemidler (scannere, de-
tektorer, gennemlysningsapparater 
etc.) samt sikre fængsler og arrest-
huse bedre, fx med højere og tættere 
trådhegn, for at hindre at stoffer, 

mobiltelefoner m.m. kastes ind til 
indsatte. Denne del går hånd i hånd 
med, at besiddelse af enhver form 
for narkotika, inklusiv cannabis, ef-
ter lovændringerne i 2004 straffes 
med minimum en bøde. Vigtigst i 
denne sammenhæng er dog ind-
førelsen af urinprøver i de danske 
fængsler. Således blev det fra 2005 
obligatorisk for fængsler og arrest-
huse at indføre daglige urinprøver 
på tilfældigt udtagne indsatte. Før 
2005 blev urinprøver kun taget på 
velbegrundet mistanke samt før og 
efter udgang. Før 2005 blev urin-
prøver kun screenet for cannabis 
på anmodning. Efter 2005 scree-
nes alle urinprøver for alle former 
for stoffer, inklusiv cannabis. Posi-
tive urinprøver sanktioneres med en 
bøde, strafcelle og suspendering af 
udgang for den indsatte. 

Fra 2004 steg antallet af urinprøver 
fra ca. 13.000 i 2003 til ca. 40.000 om 
året (2005,2006,2007). Findes der spor 
af ulovlige rusmidler, påføres den indsatte 
en straf, der består af en bøde (50-100 
kr.), eventuelt strafcelle (3-5 dage) samt 
som regel fratagelsen af retten til orlov. 
Denne politik har formået at nedbringe 
forbruget af rusmidler i fængslerne og 
har samtidig øget antallet af disciplinære 
straffe over for de indsatte.  
Kilde: Kriminalforsorgens Statistik 2003, 2005, 

2006 , 2007.

Der er således sket en politisk hold-
ningsændring i forhold til, hvordan 
cannabis skal håndteres både i sam-
fundet og i landets fængsler og ar-
resthuse. Fra at være indirekte ac-
cepteret af både fængselspersonale 
og indsatte, bl.a. som et middel til 
at håndtere stress, kedsomhed og 
depression påført af fængselslivet, 
er cannabis blevet et stof, der skal 
bekæmpes og sanktioneres på linie 
med andre narkotiske stoffer.

Samtidig med indførelsen af de 
kontrolmæssige stramninger er der 
kommet yderligere fokus på at gøre 
stofbehandling i fængsler mere til-
gængeligt. I 2007 indførtes således 
en behandlingsgaranti for indsatte 
stofbrugere svarende til den be-
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handlingsgaranti, som siden 2004 
har været gældende for stofbrugere 
i det hele taget. Behandlingsgaran-
tien omfatter retten til et psykoso-
cialt behandlingstilbud inden for 14 
dage efter henvendelse, såfremt den 
resterende straf udgør minimum 3 
måneder. 
Straffuldbyrdelsesloven § 45a:
En indsat har ret til vederlagsfri be-
handling mod stofmisbrug, medmindre 
vedkommende forventes løsladt inden 
for 3 måneder eller ikke skønnes egnet 
og motiveret til behandling. 

Stk.2. Behandling mod stofmisbrug 
skal så vidt muligt iværksættes senest 
14 dage efter, at den indsatte har frem-
sat begæring herom over for kriminal-
forsorgen.                                                  
Den praktiske udformning af be-
handlingsgarantien betød, at alle 
danske fængsler skulle indføre hen-
holdsvis hashbehandlingsprogram-
mer samt psykosocial behandling 
til indsatte i metadonbehandling. 
Siden begyndelsen af 2007 er der 
derfor etableret hash-behandling 
i samtlige 13 danske fængsler. Det 
er disse hash-behandlingsprogram-
mer, vi fokuserer på i denne artikel. 

Hashbehandlingsprogrammerne
De nye behandlingsprogrammer 
fungerer som en slags ambulante be-
handlingstilbud. I Kriminalforsor-
gen kaldes det dagbehandling. De 
klienter, der indskrives, afsoner ikke 
i isolerede afdelinger, men modtager 
behandling i cellen eller føres tilbage 

til deres egen afdeling efter behand-
lingssessioner et andet sted i fængs-
let. Klienter behøver ikke at være 
stoffrie eller have som umiddelbart 
mål at blive stoffrie for at komme i 
behandling. Selv om det går imod 
fængslets nye nul-tolerance politik 
over for alle former for illegale stof-
fer, har kriminalforsorgen accepte-
ret dette forbehold. I stedet for stof-
frihed kan der i hashbehandlingen 
fokuseres på den indsattes sociale 
problemer, problemer i forhold til 
at være indespærret samt problemer 
med stoffer. 

Behandlingsprogrammerne dri-
ves enten af selvejende behandlings-
institutioner eller af kommunale be-
handlingsenheder. De er derfor også 
ganske forskellige i deres opbygning 
samt i deres valg af metoder. Nogle 
programmer kører fx 4-5 dage om 
ugen med fokus på fysisk aktivitet, 
uddannelse og terapi, mens andre 
består i individuel samtale og terapi 
1-2 timer om ugen. Programmerne 
har typisk fra 6-12 klienter og lø-
ber fra 6-8 uger eller ubegrænset, 
alt efter den indsattes behov. Trods 
sådanne forskelle oplever behand-
lerne mange af de samme dilem-
maer og udfordringer i forhold til 
at tilbyde stofmisbrugsbehandling i 
fængselsregi.

Behandlernes erfaringer
Behandlerne udtrykker relativt 
samstemmende, at stofbehandling 
i fængsler kræver en pragmatisk 

tilgang. Begrundelsen herfor ligger 
i, at behandlingsprogrammerne er 
underordnet de sikkerhedsmæssige 
foranstaltninger og den straffetan-
kegang, der er grundlæggende for 
fængsler som institutioner. Dette 
grundlæggende dilemma er vel-
kendt i den internationale forsk-
ning. Konkret betyder det, at man 
som behandler i et fængsel skal kun-
ne begå sig i to verdener. På den ene 
side er der behandlingsverdenen, 
som bygger på tillid, empowerment 
og kommunikation, og på den an-
den side fængselsverdenen, der byg-
ger på kontrol, straf og strenge hie-
rarkiske strukturer. I lyset af disse 
overordnede modsætninger fortæl-
ler behandlerne om forskellige for-
mer for dilemmaer, som de oplever 
i deres arbejde. Vi vil her fokusere på 
tre typer af dilemmaer: konsekven-
serne af de øgede urinprøver; fæng-
selsbetjentenes holdninger; og mål 
for behandlingen.

Konsekvenser af urinprøverne
Den skærpede urinprøvekontrol og 
ikke mindst de disciplinære konse-
kvenser heraf repræsenterer et ek-
sempel på institutionelle barrierer. 
Behandlernes holdninger til den 
form for urinprøvekontrol, som 
praktiseres i fængslet, er da også am-
bivalente. På den ene side oplever de, 
at de skærpede urinprøver motiverer 
de indsatte til at stoppe deres hash-
brug og påbegynde et behandlings-
forløb, i hvert fald for en periode, for 
herved at undgå disciplinærstraffe og 
for at kunne komme på udgang. Det 
øgede kontrolfokus medvirker til, at 
behandlerne hidtil har haft forholds-
vis let ved at rekruttere indsatte, der 
ønsker behandling.

På den anden side vil behand-
lerne helst have klienter, der er op-
rigtigt motiverede, og ikke kun dem, 
der går i behandling for at undgå 
disciplinære sanktioner og straf. Be-
handlernes strategi går derfor på at 
afdække og arbejde med de indsattes 
motivation, så den også rækker ud 
over frygten for straf og ophævelse 

EKsEMPlER PÅ bEHANDlINGsPROGRAMMER I fæNGslER: MOTIVATIONSPROGRAMMER FOR VARETÆGTSARRESTANTER
STOFFRIE AFDELINGER
KONTRAKTAFSONING
STOFFRIE BEHANDLINGSENHEDER
DAGBEHANDLING (HASHBEHANDLING OG BEHANDLING 
TIL PERSONER, DER MODTAGER SUBSTITUTIONSBEHANDLING)
EFTERBEHANDLING

L7
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af orlov. Fx fortæller nogle behand-
lere, at indsatte kan være tilbøjelige 
til at miste motivationen og genop-
tage deres hashbrug i ugerne op til 
løsladelsen, da en fratagelse af orlov 
ikke længere har betydning.

Herudover oplever behandlerne 
også, at det øgede fokus på straf og 
disciplin knyttet til urinprøverne står 
i kontrast til deres egen behandlings-
filosofi, hvor tillid og kommunikation 
er nøgleordene. I stedet for at straffe 
vil de hellere involveres i klienternes 
problemer og arbejde med dem, hvil-
ket kan være svært, når truslen om 
straf hele tiden svæver over mødet 
mellem de to parter. 

Det dilemma, som den skærpede 
urinprøvekontrol placerer behand-
lerne i, knytter an til og forstærker 
et andet spændingsfelt. Således op-
lever behandlerne undertiden, at de 
af de indsatte bliver associeret med 
fængselssystemet, selvom de gør en 
del ud af at fortælle de indsatte, at de 
ikke i udgangspunkt er en del heraf, 
at de fx intet har med urinprøverne 
at gøre og ej heller med udvælgelsen 
af indsatte til kontrol. Undertiden 
kan behandlerne faktisk selv blive 
forvirrede over deres egen rolle. Fx 
fortalte en behandler, hvordan han 
følte sig indfanget af fængselssyste-
met, når han deltog i møder med 
betjente, hvor de enkelte indsatte 
blev diskuteret:

Jeg siger ikke så meget til de der mø-
der. Jeg taler, hvis jeg bliver spurgt, lad 
mig sige det på den måde. Men jeg bli-
ver også set på som den indsattes repræ-
sentant, og det er jeg jo også i princippet. 
På den anden side skal jeg jo heller ikke 
være for meget til den side, så det er en 
svær balancegang.

Ud over de spændingsfelter, som 
den skærpede urinprøvekontrol har 
været med til at forstærke, fortæl-
ler behandlere også om problemer 
i forhold til samarbejdet med fæng-
selsbetjentene. 

Fængselsfunktionærers rolle
Selvom fængselsfunktionærer ikke 
indgår direkte i behandlingspro-

grammerne, har de alligevel indfly-
delse på programmerne. Specielt 
når det drejer sig om de praktiske 
aspekter, er behandlere afhængige 
af fængselsfunktionærers velvillig-
hed. Fx er det som regel funktionæ-
rer, der bringer de indsatte frem og 
tilbage fra cellen til behandlingen. 
Hvis en behandler bliver nødt til at 
aflyse et møde med en klient, er det 
ofte fængselsfunktionærer, der bli-
ver bedt om at overgive denne in-
formation; men som en behandler 
udtalte:

Hvis vi er syge, er det meget vigtigt 
for os, at vores aftaler med den indsatte 
bliver aflyst. På en måde kunne vi jo 
være ligeglade, fordi de indsatte går 
jo ingen steder, men for os er det vig-
tigt, at denne information gives videre. 
Men sådan fungerer det ikke altid. Du 
kan ringe til en afdeling og bede om, 
at fængselsfunktionærerne aflyser et el-
ler andet, men måske gør de det ikke, 
fordi, du ved, ’det er jo ligegyldigt’. De-
res holdning er: ’De indsatte er der jo 
uanset hvad’.

Ud over sådanne praktiske 
aspekter understreger behandlere 
også vigtigheden af funktionærers 
anerkendelse af og støtte til pro-
grammerne. På de stoffrie afdelin-
ger rekrutteres funktionærer ofte ad 
frivillighedens vej, for hermed at til-
trække dem der har et mere positivt 
syn på stofmisbrugere og behand-
ling. Denne strategi er ikke mulig i 
dagprogrammerne, da klienterne er 
spredt ud over fængslets afdelinger. 
Dette kan måske være en af forkla-
ringerne på, at behandlere underti-
den oplever at arbejde sammen med 
fængselsfunktionærer, der er ganske 
negative over for stofbehandlingen. 

Behandlere oplever ligeledes, 
at fængselsfunktionærer kan have 
ganske lidt viden om stofbrug og 
stofbehandling, og selv om det an-
erkendes, at deres arbejdsområde 
er anderledes, har flere behandlere 
givet udtryk for, at funktionærer-
nes indstilling kunne forbedres. Fx 
fremhæver behandlere vigtigheden 
af, at funktionærer kender til kogni-

tive metoder, så de kan være med til 
at støtte op omkring indsatte, der i 
en fase af behandlingen afprøver nye 
adfærdsformer. Behandlere oplever 
også, at funktionærer synes, at de er 
alt for naive og blødsødne:
B: Visse fængselsbetjente er virkelig 
modvillige. De er meget skeptiske over 
for stofmisbrugsbehandling.
I: Hvordan viser denne indstilling sig? 
B: ’Tror du virkelig, det hjælper?’ Hvis 
en indsat aflægger en uren urinprøve, 
så er holdningen ligesom: ’Ha, ha! Der 
kan I se, han er overhovedet ikke moti-
veret’. På visse afdelinger er betjentene 
virkelig sure, hvis de indsatte bliver ta-
get med en positiv urinprøve, men ikke 
bliver smidt ud af projektet. De tror, det 
ville være mere motiverende, hvis den 
indsatte blev smidt ud.

Flere behandlere fortolker funk-
tionærers negative holdninger som 
uvidenhed og mener, at det kunne 
ændres, hvis funktionærer fik en el-
ler anden form for efteruddannelse, 
der fokuserer på stofbrugernes ofte 
svære situation. Inden for murerne 
er stofbrugere ofte nederst i indsat-
hierarkiet, en indstilling behandlere 
oplever, at funktionærer deler, hvil-
ket ikke behøver at overraske, hvis 
man tænker på stofbrugeres stig-
matiserede situation i samfundet 
generelt samt de ofte overlappende 
værdier mellem indsatte og fæng-
selsfunktionærer. Funktionærers 
negative holdninger kan således ikke 
blot vanskeliggøre behandlingspro-
grammerne, men direkte arbejde 
imod dem.

Målet med behandlingen
Det sidste dilemma, vi vil se på, 
handler om de mål, der er realisti-
ske at opsætte for stofbehandling i 
fængsler. Behandlere understøtter 
fængslets langsigtede mål om at gøre 
de indsatte stoffrie, reducere deres 
kriminalitet samt reducere mæng-
den af stoffer i fængslet. I hverdagen 
er det dog de kortsigtede individu-
elle mål, der vejer tungest. Overord-
net forholder disse mål sig til kon-
sekvenserne af indespærringen samt 

MOTIVATIONSPROGRAMMER FOR VARETÆGTSARRESTANTER
STOFFRIE AFDELINGER
KONTRAKTAFSONING
STOFFRIE BEHANDLINGSENHEDER
DAGBEHANDLING (HASHBEHANDLING OG BEHANDLING 
TIL PERSONER, DER MODTAGER SUBSTITUTIONSBEHANDLING)
EFTERBEHANDLING
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den ofte ret barske omgangsform, 
der er indsatte imellem. 

Et fængselsophold rammer de 
indsatte på flere områder. Fængsel-
slitteraturen har vist, at det primært 
drejer det sig om mangel på privat-
liv, perspektiv på livet, økonomisk 
indtjening og intime relationer. 
Endvidere er der få muligheder for 
at arbejde eller dyrke fritidsinteres-
ser. Endelig oplever indsatte ofte 
nedværdigende behandling fra de 
ansatte samt et ofte ret belastende 
hierarki de indsatte imellem. Det er 
denne type oplevelser, som behand-
lere ofte bliver nødt til at afbøde på 
i deres behandling. Som en behand-
ler sagde:
B: Miljøet her er ganske begrænsende, 
og folk de reagerer jo på de systemer, de 
underlægges. Og det forstår jeg godt. 
Men hvis de indsatte vil undgå at blive 
hakket på hele tiden eller undgå sank-
tioner, fordi de overtræder reglerne, så 
må de blive lidt klogere på deres egen 
situation.
I: Handler behandling i fængslerne også 
om at lære at forholde sig til fængsels-
miljøet?
B: Ja, det bliver behandlingen nødt til. 
Fordi fængselsmiljøet fylder så meget. 
Jeg er sikker på, at nogle af dem, som jeg 
møder herinde, og som virkelig lider un-
der fængselssystemet, de ville være helt 
anderledes, hvis jeg mødte dem uden for 
fængslet.
Ud over at behandlerne oplever at 
skulle arbejde med de indgreb, som 
indespærringen forårsager, fortæller 
de også om en hård omgangsform 
de indsatte imellem, der kan være 
direkte modproduktiv i forhold til 
behandlingen. De nævner vold, 
trusler, salg af stoffer, stof-relateret 
gæld - og igen det stærke hierarki 
mellem indsatte med stofmisbru-
geren nederst. Behandlere tilpasser 
derfor undertiden behandlingen, så 
den passer til omstændighederne og 
den indsattes hverdag. Både ved at 
ændre behandlingsmål, men også 
ved at ændre metoder. En behandler 
fortalte fx, hvordan de individuelle 
samtaler, der er en del af behandlin-

gen, blev ændret:
De bliver nødt til at kunne fungere i 

det hårde og hierarkiske miljø, de er pla-
ceret i. Så hver gang vi følger dem til-
bage fra samtalerne, bliver de nødt til at 
samle sig og få kontrol over sig selv igen. 
Vi bruger lang tid på at sikre, at de er 
ok; de bliver nødt til at genopbygge deres 
facade. Man skal være opmærksom på 
ikke at tage for meget fra dem…

En anden behandler sagde:
Når de forlader behandlingen, glem-

mer de alt om den. De vælger ikke at 
tænke på det, fordi de ikke kan klare at 
være i den stemning, der er i behand-
lingssituationen, når de er ude blandt de 
andre indsatte. Det er ret svært for dem 
at håndtere.

Sammenlagt handler behandlin-
gen således i lige så stor grad om at 
mindske de negative indflydelser 
af indespærringen, som det hand-
ler om traditionel stofbehandling, 
nemlig at reducere eller ophøre med 
brugen af stoffer.  

Udfordringer
På baggrund af det forhold, at mere 
end 50 % af de indsatte i landets 
fængsler skønnes at have stofproble-
mer, og at det i betydeligt omfang 
er stofrelateret kriminalitet, der sen-
der folk i fængsel - ofte igen og igen 
- giver tilbudet om stofbehandling 
under afsoning i fængsel god me-
ning. Det forhindrer dog ikke, at 
der kan sættes spørgsmålstegn ved 
den logik og de intentioner, som 
behandlingsprogrammerne er ud-
sprunget af, herunder de rammer, 
som behandlingen foregår inden for. 
Som illustreret har det disciplinære, 
kontrollerende og sanktionerende 
miljø, som fængselssituationen re-
præsenterer, afgørende indflydelse 
på såvel behandlernes levering af 
ydelser som på de indsattes motiver 
for at indgå i behandling. Således 
må behandlerne ikke alene tilpasse 
sig de særlige regler og betingelser, 
som gælder i fængslet, og som gør 
dem afhængige af en velvillig ind-
stilling fra fængselsbetjentenes side. 
De må også gå på kompromis med 

de grundlæggende præmisser om, 
at behandlingsmotivation bunder i 
ønsket om ændret livsstil og ikke er 
affødt af (indirekte) tvang, kontrol 
og straf. Stofbehandling i et fæng-
selsmiljø synes på denne måde at 
tilføje en ekstra dimension eller ud-
fordring for behandlerne, som inde-
bærer, at de ud over tillidsskabelse, 
motivationsstøtte og behandling må 
forholde sig behandlingsmæssigt til 
de problemer, konflikter og skader, 
som fængselssituationen i sig selv 
påfører deres klienter. ■

LITTERATUR
Dahl, H.V. & Pedersen, M. U.: Kvinder i motiva-
tions- og stofmisbrugsbehandling i Vestre Fængsel 
og Horserød Statsfængsel. Center for Rusmiddel-
forskning, Aarhus Universitet. 2006.
Drugs in Focus. Treating Drug Users in Prison. 
Bimonthly Briefing of the European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction, 7, 1-4. 2003.
Egg, R., Pearson, F. S., Clealand, C. M., & Lipton, 
D. S.: Evaluations of Correctional Treatment Pro-
grams in Germany: A Review and Meta-analysi. Sub-
stance Use & Misuse, 35(12-14), 1967-2009. 2000.
EMCDDA: An Overview Study: Assistance to 
Drug Users in European Union Prisons. European 
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addic-
tion. Lisboa. 2001.
Heltberg, T.: Behandlingsgaranti for stofmisbruge-
re i Kriminalforsorgen –udmøntning, udfordringer 
og dilemmaer. Hvad sker der, når behandlingen 
rykker ind i fængslerne? STOF nr. 8, 26-29. 2007.
Mitchell, O., Wilson, D. B., & MacKenzie, D. L.: 
The Effectiveness of Incarceration-Based Drug 
Treatment on Criminal Behavior. Cambell. 2006.
Pedersen, M. U., & Lodahl, L.: Evalueringen af 
indsatsen på fem kontraktafdelinger.  Center for 
Rusmiddelforskning. Aarhus Universitet. 2007.
Storgaard, A.: Behandling i stedet for fængselsstraf 
til nogle kriminelle stofmisbrugere. Center for 
Rusmiddelforskning. Aarhus Universitet. 1999.
Storgaard, A.: Straf og misbrugsbehandling under 
samme tag. Center for Rusmiddelforskning. Aar-
hus Universitet. 1999a.

LÆS MERE I: 
Asmussen Frank, V. & T. Kolind: Dilemmas 
Experienced in Prison-based Cannabis Treatment 
– Drug Policy in Danish Prisons, I: Asmussen 
Frank, V., B. Bjerge & E. Houborg (eds.): Drug 
Policy – History, Theory and Consequences. 
Examples from Denmark and the USA. Aarhus 
University Press (In press 2008). 
Dahl, H., Frank, V., & Kolind, T.: Cannabis 
Treatment in Danish Prisons: A Product of new 
Directions in National Drug Policy? I: D. J. Korf 
(red.): Cannabis in Europe: Dynamics in Percep-
tion, Policy and Markets (pp. 30-50). Berlin: Pabst 
Science Publisher. 2008

tOrSten KOLinD, lektor
viBeKe ASMUSSen frAnK, lektor

HeLLe viBeKe DAHL, PH.D.-StUD.
- Alle CeNter For rUSMIDDelForSkNING



�Stof   12

AF NIELS LØPPENTHIN

Der er ingen tvivl om, at det at be-
drive behandling i et fængsel er 
væsensforskelligt fra at bedrive be-
handling udenfor. Ofte er det blevet 
sagt halvt i spøg, at det er nemmere 
at behandle inden for murene, fordi 
’så ved man i hvert fald altid, hvor 
man har de indsatte’. Men friheds-
berøvelsen afstedkommer langt fle-
re aspekter end dette – og desværre 
ofte negative aspekter.

Det påpeger lektor Torsten Ko-
lind, lektor Vibeke Asmussen Frank 
og ph.d.-stud. Helle Dahl fra Center 
for Rusmiddelforskning, der har la-
vet en undersøgelse af hash- og sub-
stitutionsbehandlingen i to åbne og 
to lukkede fængsler, som blandt an-
det rummer kritik af fængselsfunk-
tionærernes rolle. I den foregående 
artikel fokuserer de tre forskere fra 
CRF på tre temaer, som hver især 
har stor indflydelse på behandlin-
gens udmøntning og på behandler-

nes muligheder for at yde en optimal 
behandling. De tre temaer er: 
•	 De disciplinære konsekvenser af 

den skærpede urinprøvekontrol 
•	 Forholdet til fængselsfunktionæ-

rerne 
•	 De negative konsekvenser af selve 

indespærringen.

Pragmatik og nul-tolerance
Det fremgår af CRF-artiklen, at be-
handlerne relativt samstemmende 
udtrykker, at stofbehandling i fængs-

behandling i fængslet

status og udfordringer  
for misbrugsbehandlingen    
i Kriminalforsorgen
Med afsæt i den foregående artikel af forskere fra CRF giver Niels Løppenthin fra   
Kriminalforsorgen i det følgende sit bud på de rejste dilemmaer og kritikpunkter. 
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ler kræver en pragmatisk tilgang, 
fordi der grundlæggende er meget 
stor forskel på behandlerkulturen 
og fængselskulturen.

Denne oplevelse understøttes af 
nul-tolerancepolitikken, som i prak-
sis baseres på et meget højt antal 
urintests. Behandlerne kan se både 
fordele og ulemper ved disse tests, 
idet en del indsatte motiveres for 
behandling af selve den stressfaktor, 
som urinprøverne er. På den anden 
side stilles der reelt spørgsmålstegn 
ved, om motivationen er ægte, idet 
flere behandlere oplever, at moti-
vationen for afholdenhed i relation 
til hash falder proportionalt med, at 
løsladelsestidspunktet rykker nær-
mere, og truslen fra urinprøverne 
dermed bliver mindre. 

Der er ingen tvivl om, at be-
handlernes delvise skepsis over 
for nul-tolerancen rammer noget 
centralt. Nul-tolerancen i sig selv 
har med sikkerhed bidraget til en 
mere hård og konfronterende linie 
i fængslerne. Der meldes endvidere 
fra fængslernes sundhedspersonale 
om en betydelig opfindsomhed hos 
mange indsatte i bestræbelserne på 
at lægge en ren urintest trods indta-
gelse af stoffer. 

Det er her værd at bemærke, at 
indførelsen af nul-tolerancen ikke er 
indført ud fra en behandlingsmæssig 
synsvinkel. Nul-tolerancen var og er 
et politisk ønske om, at fængslerne 
skal være fri for stoffer, og den skal 
ses i sammenhæng med en række or-
dens- og sikkerhedsmæssige initiati-
ver f.eks. i forbindelse med risiko for 
indsmugling samt øgede sanktioner 
ved besiddelse af stoffer.

Udvikling af behandling i fængsler
I perioden fra 2003 til 2006 skete 
der en betydelig opgradering af det 
samlede behandlingstilbud i fængs-
lerne. Regeringens ønske om en øget 
kontrolpolitik generelt i samfundet 
blev samtidig fulgt op af indførelsen 
af behandlingsgarantien i 2003. Der 
blev ikke i den forbindelse oprustet 
i form af flere behandlingspladser, 

men indførelsen af garantien var i 
høj grad et signal til de daværende 
amter om at stramme sagsgange og 
procedurer op, så behandling hur-
tigt og effektivt kunne iværksættes, 
når der var et ønske og behov for 
det. 

Hurtigt fulgte ønsket om at ind-
føre en tilsvarende garanti inden 
for murene. For at dette mål skulle 
kunne nås, måtte der nødvendigvis 
tilføres en række behandlingstilbud, 
som primært blev finansieret af 
satspuljemidler, særligt ved satspul-
jeforligene i 2003 og 2005. Behand-
lingsgarantien blev som bekendt 
indført 1. januar 2007, altså rela-
tivt kort tid efter at nul-tolerancen 
for alvor blev systematiseret med 
blandt andet daglige stikprøvevise 
urinprøvekontroller.

Set i bakspejlet har det været en 
vanskelig balancegang at få disse 
to store initiativer, nul-tolerance 
og behandlingsgaranti, til at spille 
sammen. Det er altid nemmere at 
vurdere godt og skidt tilbage i tiden, 
end det er at spå om fremtiden, og 
det er nok spørgsmålet, om Kri-
minalforsorgen kunne have gjort 
noget væsentlig anderledes med de 
erfaringer, vi har i dag. Såvel nul-to-
lerancen som behandlingsgarantien 
var som nævnt politisk bestemt og 
blev dermed et ’vilkår at drive for-
retning på’ med dertil hørende for-
dele og ulemper. 

Måske kunne man hævde, at det 
- de specifikke fængselsforhold ta-
get i betragtning -  var nødvendigt 
med flere ressourcer til behandlin-
gen end i det øvrige samfund? Det 
er dog højst tvivlsomt, om det var 
realistisk at få sådanne ressourcer, 
idet der rent faktisk blev investeret 
betydelige ressourcer i bestræbel-
serne på at få et behandlingssystem 
på benene, som bare tilnærmelsesvis 
kunne matche tilbuddet udenfor. 

Kritik velkommen
Dermed ikke sagt, at CRF-for-
skernes kritik er uvedkommende. 
Tværtimod. Kriminalforsorgen har 

i høj grad brug for at få den slags 
indspark for at kunne udvikle sig. 
Kritikken inviterer til en (endnu) 
større og bedre dialog både ude i 
fængslerne mellem behandlere og 
fængslets personale om metoder, 
vaner og praksis i dagligdagen - og 
mellem moderinstitutionerne og di-
rektoratet om forventninger og vil-
kår for behandlingens udførelse. Et 
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centralt element i sådanne drøftel-
ser kunne være metoder til at følge 
op på tilbagefald, stofbesiddelse og 
lignende for indsatte, som allerede 
er i behandling. Behandlernes me-
tode bygger på en helt anden filo-
sofi end Kriminalforsorgens, som 
i sin grundform opleves straffende 
på trods af Kriminalforsorgens er-
klærede dobbeltopgave, straf og re-

socialisering, udtrykt i det ny motto: 
Kunsten at balancere mellem det hårde 
og det bløde. 

Alternativet til den straffende el-
ler sanktionerende form er ikke at 
lade være med at foretage sig noget. 
Udfordringen er, at de forholdsreg-
ler, som kriminalforsorgen tager 
i sådanne situationer, spiller nøje 
sammen med behandlingen, så det 
bedst mulige resultat nås, samtidig 
med at nul-tolerancepolitikken i al 
væsentligt i øvrigt overholdes. Den 
udfordring står direktoratet netop 
over for at tage op, og de indledende 
drøftelser er i skrivende stund på-
begyndt, vel vidende at det fordrer 
en hårfin balancegang og på ingen 
måde bliver nogen nem opgave. Det 
er dog i sagens natur for tidligt at 
sige noget om, hvordan resultatet af 
disse drøftelser vil blive udmøntet, 
men det forventes, at direktoratet 
vil have afsluttet dette arbejde me-
dio 2009.

Kultursammenstød
En anden væsentlig kritik er be-
handlernes oplevelse af, at fæng-
selsfunktionærer ikke understøtter 
behandlingen og undertiden di-
rekte modarbejder den. Det er vig-
tigt at gøre sig klart, at det, der er i 
spil her, er hash- og substitutions-
behandling, som tilbydes som så-
kaldt dagbehandling. Det betyder, 
at behandlingen ikke tilbydes på 
en særlig behandlingsafdeling, hvor 
man opholder sig afsondret fra det 
øvrige fængselsklientel, men at man 
i dagtimerne ’går til behandling’ på 
linie med at gå i skole, på værksted 
eller lignende. Understregningen 
af dette skyldes, at det er min vur-
dering, at behandlingsafdelingerne 
ikke oplever samme problem, idet 
fængselsfunktionærerne hér er tæt-
tere knyttet til behandlingen/be-
handlerne, da de dagligt går sam-
men og har med samme indsatte at 
gøre. Dermed ’tvinges’ de to perso-
nalegrupper ofte til at indgå nogle 
kompromisløsninger, som er med til 
at øge en gensidig forståelse. 

Allerede da den første behand-
lingsafdeling, Kongens Ø på Stats-
fængslet i Vridsløselille, så dagens 
lys i 1997, blev der talt om kultur-
sammenstød mellem behandlere 
og fængselsfunktionærer, og det 
blev debatteret, om behandling og 
straf overhovedet kunne være under 
samme tag. Tiden har vist, at man-
ge kanter er blevet mere runde, og 
kløfter mellem faggrupper, oprin-
deligt med hver sit fokus, er blevet 
fyldt op i takt med, at større viden 
og forståelse for hinandens arbejds-
opgaver har vundet frem. Tiden har 
naturligvis gjort sit, men ingenting 
kommer af sig selv, og der ligger 
også hårdt (sam)arbejde bag for at 
komme derhen, hvor ligeværdighe-
den er en realitet. Direktoratet har 
i de senere år haft meget fokus på 
at tilskynde og yde konkret støtte til 
internater, seminarer og lignende, 
hvor behandlere og fængselsperso-
nale sætter sig sammen med hen-
blik på et bedre samarbejdsklima, 
vidensdeling og lignende.

Anderledes er det med behand-
lerne i hash-og substitutionsbehand-
lingen. Denne form for behandling 
er fængselsfunktionærerne ikke tæt 
på på samme måde som på en be-
handlingsafdeling. Når behandlerne 
oplever, at der ikke er nogen kobling 
mellem den behandling, de yder, og 
den øvrige hverdag, de indsatte ind-
går i, er det forståeligt.

  Behandlerne oplever, at fæng-
selsfunktionærerne ikke understøt-
ter behandlingen, mangler konkret 
viden om stofbrug og indholdet i 
behandlingen, f.eks. om kognitive 
metoder, der måske prøves af i en 
bestemt fase af behandlingen, og 
endelig oplyser de, at fængselsfunk-
tionærer ofte ser behandlerne som 
blødsødne og naive. Alt sammen er 
med til at forstærke behandlernes 
oplevelse af en generel negativ at-
titude fra fængselsfunktionærernes 
side og i nogle tilfælde decideret 
modarbejdelse.

Som en løsning på problemet pe-
ges der på undervisning for fængsels-
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funktionærer i behandlingsmetoder, 
misbrugsmønstre og –adfærd.

Brugbare løsninger
Allerførst er det vigtigt at slå fast, 
at der er undervisning i behandling 
på grunduddannelsen for fæng-
selsfunktionærer. Der er dog alene 
tale om et tema, og temaet går ikke 
i dybden med nærmere analyser af 
diverse behandlingsretninger eller 
vurderinger og effekter af de pågæl-
dende metoder.

Ved indgåelsen af kontrakterne 
med en stor del af de behandlingsin-
stitutioner, der i dag er i fængslerne, 
blev det endvidere aftalt, at behand-
lerne skulle tilbyde undervisning 
til ’relevant personale’ i begrænset 
omfang.

Det er i sagens natur ikke muligt 
for behandlerne at undervise hele 
personalet på et givent fængsel, og 
tilsvarende har ikke alle fængsels-
funktionærer gennemgået behand-
lingstemaet på grunduddannelsen, 
da dette er forholdsvis nyt. Der er 
derfor ingen tvivl om, at CRF-for-
skerne og behandlerne rammer en 
øm tå, når de oplever ringe eller 
manglende viden om konkret be-
handlingsindhold. 

Direktoratet har således i be-
handlingsgarantiens første år, 2007, 
overvejet, hvordan man kan opkva-
lificere fængselsfunktionærernes vi-
den på behandlingområdet, og det 
blev besluttet at afsætte midler på 
flerårsaftalen for 2008 til og med 
2011 til en bedre og mere tidssva-
rende undervisning på grundud-
dannelsen blandt andet med fokus 
på behandling. 

Det fritager imidlertid ikke Kri-
minalforsorgen for at have et pro-
blem her og nu ude i fængslerne. 
Det er dog uhyre vanskeligt og ufor-
holdsmæssigt omkostningsfuldt, 
hvis alle funktionærer inden for re-
lativ kort tid skulle på kursus, om 
end det ville være ønskeligt. 

Fængselsmiljøets betydning
Det tredje tema i CRF-forskernes 

artikel er spørgsmålet om, hvad 
selve frihedsberøvelsen gør ved de 
indsatte, og hvordan konsekven-
serne af indespærringen påvirker 
behandlingen? Det er behandlernes 
klare erfaring, at indespærringen og 
det hårde miljø imellem indsatte 
indbyrdes samt indsatte og ansatte 
imellem spiller en negativ rolle i be-
stræbelserne på at holde fokus og gå 
efter det erklærede mål om enten 
stoffrihed eller harm reduction. 

I en fængselskontekst er det de 
umiddelbare og kortsigtede indivi-
duelle mål, der vejer tungest. Der 
er f.eks. ikke overskud til at tænke 
langsigtet, hvis der er en stofgæld, 
der skal indfries i morgen. Be-
handlerne tvinges derfor ofte til at 
anlægge et andet fokus - eller med 
andre ord at skrue ned for ambitio-
ner, forventninger og mål - hvis man 
overhovedet skal have en chance for 
at være i øjenhøjde med de indsatte 
og blive taget alvorligt. 

Psykolog Anja Leavens, der 
blandt andet arbejder i Statsfængs-
let i Vridsløselille, har beskrevet de 
mekanismer, der går i gang, når 
man frihedsberøves og indsættes i 
arresthus og fængsel. Hun nævner, 
hvordan der bruges uforholdsmæs-
sig megen energi på at holde sam-
men på sig selv, afkode sig det øvrige 
fængselssamfunds adfærdsformer 
og normer for i stedet at opbygge et 
panser eller værn, så den ny tilværel-
se ikke overmander én fuldstændig. 

Der er derfor al mulig grund til 
at lytte til behandlernes erfaringer. 
Det er hårdt nok at tage en beslut-
ning om at gå i behandling ude i det 
øvrige samfund. Det er endnu mere 
krævende at sige ja til behandling 
samtidig med, at ens frihed er berø-
vet og de indsattes kompromisløse 
hierarki hersker samt at man ufrivil-
ligt er blevet afskåret fra at have et 
normalt liv med en eventuel familie.  

Er rammerne de rigtige?
Det er en konstant udfordring for 
Kriminalforsorgen at leve op til 
vort eget principprogram. Et af de 

grundlæggende principper for al 
vores virksomhed er normalisering. 
Normaliseringsprincippet tilsiger, 
at fængselsopholdet med alt, hvad 
det indebærer, i alt væsentligt skal 
ligne samfundet udenfor mest mu-
ligt. Med andre ord skal straffen 
ideelt set alene bestå i selve friheds-
berøvelsen. Det er for omfattende 
at komme ind på de mange tiltag, 
der gøres for at opnå en størst mulig 
normalisering, men adgang til rele-
vant behandling, arbejde og under-
visning er nogle af grundelementer-
ne sammen med muligheden for at 
bevare forholdet til familien under 
afsoningen.

Det er imidlertid utopisk at fore-
stille sig, at et fængselsophold ikke 
har nogle negative konsekvenser ud 
over frihedsberøvelsen i sig selv. Det 
er tankevækkende, at selve fæng-
selsopholdet i den grad påvirker 
behandlingen, som det beskrives af 
behandlerne i CRF-artiklen. Der 
er ingen tvivl om, at dagbehandling 
således oplever ekstra hårde vilkår, 
og det kan ikke undgås at beskrivel-
sen af disse forhold tvinger Krimi-
nalforsorgen til at stille skarpt på, 
om de rammer, vi tilbyder hash-og 
substitutionsbehandlingen, nu også 
er de rigtige. Det var ved opstarten 
i 2006 direktoratets vurdering, at 
hashbehandling såvel som substitu-
tionsbehandling ikke umiddelbart 
egnede sig til at foregå i særafdelin-
ger (=behandlingsafdelinger). Be-
grundelsen var, at det kun i meget 
begrænset omfang er tilfældet i det 
øvrige samfund, som vi jo i normali-
seringens navn hele tiden bestræber 
os på at ligne mest muligt. Denne 
behandling bliver i det øvrige sam-
fund typisk tilbudt ambulant. 

Imidlertid må man konstatere, 
at den virkelighed, der hersker i 
fængslerne sammenlignet med den 
virkelighed, der er udenfor, er ulige 
meget mere belastende, og norma-
liseringen er således et skævvredet 
begreb i denne sammenhæng. Der-
for vil det ud fra en rent behand-
lingsmæssig vinkel uden tvivl have 

LÆS MERE OM BEHANDLING I FÆNGSLER på www.stofbladet.dk under emnet ’Fængsler og straf’.



13Stof   12

en større effekt, hvis hash- og substi-
tutionsbehandlingen skete i et mere 
beskyttet miljø i en behandlings-
afdeling. Derimod er oprettelse af 
særafdelinger set ud fra en ressour-
cemæssig betragtning særdeles om-
kostningsfuld og uhensigtsmæssig 
rent driftsmæssigt. 

Der er ingen nemme løsninger, og 
det er i sidste ende et prioriterings-
spørgsmål, om man kan leve med, at 
fængslerne i stigende grad har sær-
lige afdelinger, hvor det kvalitative 
niveau er højt behandlingsmæssigt, 
men hvor der undertiden ikke er 
fuld kapacitetsudnyttelse grundet 
kravet om særlige målgrupper. 

To citater fra behandlerne under-
streger problemstillingen krystal-
klart: 

’Når de forlader behandlingen, 
glemmer de alt om den. De vælger 
ikke at tænke på det, fordi de ikke 
kan klare at være i den stemning, der 
er i behandlingssituationen, når de 
er ude blandt de andre indsatte. Det 
er ret svært for dem at håndtere.’

  ’Sammenlagt handler behand-
lingen således i lige så stor grad om 
at mindske de negative indflydelser 
af indespærringen, som det hand-
ler om traditionel stofbehandling, 
nemlig at reducere eller ophøre med 
brugen af stoffer.’  

Hører behandling hjemme i fængsler?
Er det, når alt kommer til alt, over-
hovedet en god idé at tilbyde be-
handling i et fængsel? Svaret er fort-
sat et klart ja. Men man bør huske 
på, at førstevalget altid skal være 
det øvrige samfunds tilbud. Altså at 
alle indsatte, som ønsker behand-
ling, skal vurderes med henblik på, 
om behandlingen kan foregå i et 
behandlingstilbud uden for fængs-
let, jævnfør § 78 og i overensstem-
melse med normaliseringsprincip-
pet. Behandlingstilbuddet udenfor 
er således at foretrække – ikke ud 
fra et isoleret behandlingsmæssigt 
synspunkt, men netop på grund af 
rammerne og de ikke-optimale vil-
kår, som fængselsverdenen altid vil 

byde på.
Trods alle ulemperne er det min 

vurdering, at Kriminalforsorgen er 
kommet nådigt fra start i relation til 
at udstede behandlingsgaranti. Ek-
sempelvis blev godt 1.000 indsatte 
tilbudt behandling af kortere eller 
længere varighed i 2007. Denne 
tendens ser ud til at fortsætte i 2008. 
Som CRF-artiklen påpeger, er der 
lang vej endnu, før vi bliver helt til-
fredse – om nogensinde. 

Også på andre områder kan vi 
se muligheder for forbedringer. 
Flere fængsler mangler et kvalifice-
ret afgiftningstilbud forud for den 
egentlige stoffri behandling, idet 
indsatte alene tilbydes frivillig en-
rumsanbringelse, mens afgiftningen 
finder sted. Endvidere har den store 
søgning til behandling genereret et 
stigende behov for efterbehandling. 
Som det tegner sig i øjeblikket, bli-
ver det vanskeligt at garantere ind-
satte efterbehandling fremover med 
det nuværende tilbud. 

Imidlertid udvikles og kvalifice-
res det samlede behandlingstilbud 
hele tiden. Således er Kriminalfor-
sorgen blevet tildelt satspuljemidler 
ved det netop indgåede satspuljefor-
lig i oktober 2008 med henblik på 
at opkvalificere den meget vigtige 
udredning og visitation til den mest 
relevante behandling i fængslerne. 
Endvidere er kontraktafdelingen på 
Statsfængslet i Ringe blevet tilgo-
deset med tilførsel af behandlings-
ressourcer, primært som følge af 
en akkreditering, som påviste dette 
behov.

Behandlingstilbuddet i fængs-
lerne er kommet for at blive, men 
tilbuddet må og skal aldrig blive ce-
menteret. Det skal til stadighed ud-
vikles og være i tråd med udviklin-
gen i det øvrige samfund samt være 
åben over for kritik. Derfor er CRFs 
undersøgelse, hvor ondt resultatet 
end måtte gøre, noget af det, der 
skal til for at komme videre mod et 
endnu bedre behandlingstilbud – og 
dermed en endnu bedre Kriminal-
forsorg. ■
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Den danske narkotikapolitik har under-
gået betydelige forandringer til en mere 
restriktiv politik og et større fokus på be-
handling af stofmisbrugere.
Narkotikapolitik er i dag langt mere end 
et statsligt anliggende og har bredt sig til 
en lang række samfundsområder. Strate-
gier og regulering indenfor narkotikaom-
rådet sætter i det nye årtusinde sit præg 
på institutioner som herberger, fængsler 
og skoler, ligesom en række aktører fra 
sportsklubber til festarrangører og lokale 
myndigheder har meldt sig på banen.
I Drug Policy gennemgår rusmiddelforskerne 
udviklingen af dansk narkotikapolitik fra 
forberedelsen til den første lov om eufo-
riserende stoffer i 1955 og frem til i dag, 
men bogen handler ikke kun om lovgiv-
ning, strategier og politikker.
Bogens bidragydere har i høj grad et em-
pirisk udgangspunkt og behandler med et 
antropologisk, kriminologisk eller socio-
logisk udgangspunkt de praktiske kon-
sekvenser af narkotikapolitikken på bå-
de nationalt og lokalt plan. Det sker med 
udgangspunkt i en række casestudier, ek-
sempelvis: 
Herberger for hjemløse
Behandling i fængslerne
Nultolerancepolitikken i København
Narkomanerne på Klostertorv i Århus
Ud over beskrivelser fra Danmark indehol-
der bogen også eksempler fra narkotika-
politikkens konsekvenser i USA, hvor blot 
en mindre narkotikadom kan begrænse 
amerikanske borgeres ret til at modtage 
sociale ydelser. ■
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Behandling af klienter   
med en antisocial 
personlighedsforstyrrelse?  
– Jo, det kan nytte  
Det handler om at skabe en god og tryghedsgivende relation til den bange,   
usikre og sårbare side af personligheden.               

antisociale

AF HENRIK BECK 

I STOF nr. 10 skrev jeg om, hvor-
dan jeg mener, man kan blive bedre 
til at møde og hjælpe en meget van-
skelig klientgruppe: personer med 
en antisocial personlighed. I det 
følgende vil jeg mere indgående be-
skrive det forebyggende kriminali-
tetsbehandlingsprogram, vi arbejder 
med, og vores erfaringer og strategi 
i forhold til behandling af klienter 
med en antisocial personlighed. 

Jeg vil starte med at fortælle om 
baggrunden for arbejdet, og om 
hvordan jeg overhovedet kom i gang 
med behandling af denne særlige 
type klienter. Det hele startede i 
juni 2005, hvor Terence T. Gorski 
fra USA kom til Danmark for at un-
dervise i ’Håndtering af antisociale 
personlighedstræk’. 

Under kurset blev det hurtigt 
tydeligt for mig, at her var en be-
handlingsstrategi, som  indeholdt 
brugbare og nyttige redskaber, der 
kunne hjælpe den type klienter, 
som jeg og mange andre terapeuter, 
psykologer og misbrugskonsulenter 
havde kæmpet for at få stof- og kri-
minalitetsfri gennem mange år i be-
handlingssystemet. Det første, der 
umiddelbart fangede min opmærk-
somhed, var, at vores behandlings-
indgangsvinkel til den type klienter 
hidtil havde været helt forkert og til 
dels også uvirksom og skadelig. Vi 
forsøgte her i Danmark at hjælpe kli-

enter, der havde en personligheds-
forstyrrelse eller svære antisociale 
træk, ved at give dem traditionel 
misbrugsbehandling (ofte Minne-
sota-behandling). Det betød, at de 
efter endt primær- og/ eller tilbage-
faldsbehandling stadigvæk var ube-
handlede for deres primære lidelse, 
nemlig den antisociale del af deres 
personlighed, og derfor ofte endte 
med at tage tilbagefald til stoffer og 
kriminalitet. 

Set gennem denne optik betyder 
det også, at rigtig mange antisociale 
klienter i Danmark er blevet fejlbe-
handlet og stadig bliver fejlbehand-
let, bl.a. på grund af manglende 
viden og behandlingsprogrammer, 
dårligt uddannede terapeuter samt 
manglende villighed til at ændre 
systemer og strategier i nuværende 
organisationer. Som følge heraf bli-
ver mennesker dagligt fejlbehandlet 
og påført behandlingsskader. Der-
for står vi i dag med en stor gruppe 
mennesker, der har mistet tilliden 
til psykologer, terapeuter og til be-
handlingssystemet, og som har op-
givet eller er ved at opgive håbet om 
et hæderligt og stoffrit liv. 

Misbrugskonsulenter rundt om 
i landet river sig stadig i håret og 
tænker: ’Vi spilder penge, og hvad 
kan vi gøre anderledes i fremtiden?’ 
Behandlingsinstitutionerne tænker 
på, hvordan de kan forbedre sig 
behandlingsmæssigt, så gennemfø-
relselsniveauet bliver bedre i fremti-

den. Politikere og beslutningstagere 
på misbrugsbehandlingsområdet 
overvejer, hvorfor behandlingen i 
Danmark ikke er mere effektiv, og 
om vi bruger pengene forkert? Bor-
gerne tænker: ’Put dem i fængsel i 
stedet for behandling; det er spild 
af vores skattekroner’. Faktum er, 
at vi i dag står med en stor gruppe 
antisociale klienter, der har en lidel-
se, som vi i Danmark indtil for nogle 
år siden ikke har haft nogle effektive 
behandlingsprogrammer til.

Metodeudvikling
Inspireret af Gorskis kursus i 2005 
– og hans arbejdsbog fra 1993 - be-
gyndte jeg at udvikle et behand-
lingsprogram og en manualbaseret 
arbejdsbog baseret på Gorskis be-
handlingsprincipper for, hvordan 
man hjælper og støtter klienter med 
antisociale træk, men tilpasset dan-
ske forhold, kultur og sprog og op-
dateret i forhold til viden og erfarin-
ger fra området.

Psykolog Morten Hesse fra Cen-
ter for Rusmiddelforskning læste 
første udgave af arbejdsbogen og 
kom efterfølgende med forslag til 
ændringer. Arbejdsbogen og be-
handlingsmetoden har nu har været 
brugt på Alfa-Fredensborg i næ-
sten 4 år med stor succes, og vi er 
i dag det eneste behandlingscenter 
i Danmark med et behandlingspro-
gram til behandling af klienter med 
antisociale personlighedstræk med 
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fokus på såvel den antisociale side 
af personligheden som på kemisk 
afhængighed.

Hvad er det så, vi gør på Alfa-Fre-
densborg, som er så anderledes og 
banebrydende i misbrugsbehandlin-
gen i Danmark? Og som fik os til at 
gå i gang med behandling af klienter 
med en antisocial personlighed? For 
det første var vi igennem en massiv 
efteruddannelsesrunde, som har 
bevirket, at vi i dag har et terapeu-
tisk behandlingsteam med utrolig 
høj faglighed og mange forskellige 
kompetenceområder. For det andet 
har vi to fuldtidsansatte psykologer, 
som både har individuelle samta-
leforløb, og som dagligt arbejder 
med problemløsende gruppeterapi. 
For det tredje har vi et afprøvet og 
ikke-konfronterende behandlings-
program i ’Cenaps-Gorski-model-
len’. Grunden til, at jeg bruger ud-
trykket ikke-konfronterende, er, at 
netop det ikke-konfronterende er et 
af kerneelementerne i behandlingen 
af klienter med en antisocial person-

lighed. Husk altid på: ’Det hjælper 
ikke at gå i krig med en antisocial, 
for både du og klienten taber hver 
gang’. 

Desværre er der rundt om i Dan-
mark mange behandlingscentre, 
som holder fast i den meget konfron-
terende behandlingsstrategi og med 
den forsøger at få den antisociale til 
at lystre og rette ind. Det skal de, for 
ellers kan de ikke forblive i behand-
lingen eller på afdelingen i fængslet. 
Men denne strategi strider fuld-
stændig imod den antisociales måde 
at være i verden på, og pågældendes 
vrede og forsvarsstruktur bliver ak-
tiveret med det samme. 

Der er dog nogle af de hårdest 
ramte antisociale, som tilpasser 
sig på grund af frygt for yderligere 
konsekvenser, og/eller fordi de mi-
ster frihed, privilegier eller andet. 
De tilpasser sig, og udadtil viser de 
omgivelserne, at de har overgivet sig 
til behandlingen og lader til at blive 
’mønsterklienter’. Dette mønster 
udspiller sig dagligt på stort set alle 

behandlingsafdelinger i fængslerne 
og på mange af behandlingscentrene 
rundt om i Danmark. Den antiso-
ciale spiller spillet, og terapeuterne 
tror, at de har vundet magtkampen, 
og alle er glade. Skulle der ske det, at 
den antisociale ikke retter ind og til-
passer sig, så ender det med, at han 
bliver bortvist fra behandlingen. 
Derefter fortæller terapeuterne de 
visiterende myndigheder (misbrugs-
konsulenterne og socialrådgiverne), 
at den antisociale ikke er motiveret 
for eller egnet til behandling. Såle-
des taber den antisociale og mister 
tillid til terapeuterne og behand-
lingssystemet og tænker: ’Det kan 
også være lige meget; der er jo ikke 
nogen, som kan hjælpe mig’. 

Den gode kontakt
Det behøver ikke at gå som beskre-
vet her. Med den rette viden og stra-
tegi kan vi godt hjælpe og behandle 
de antisociale klienter. Man skal 
huske på, at mennesker, der er præ-
get af en antisocial personlighed, 
bruger den antisociale adfærd til at 
bibeholde følelsen af grandiositet og 
magt, så de kan undgå ’det følelses-
mæssige nulpunkt’. 

Det følelsesmæssige nulpunkt vil 
sige, at andre mennesker ikke må 
finde ud af, at klienten grundlæg-
gende ikke føler sig noget værd som 
menneske. Derfor hjælper behand-
ling, der er baseret på konfrontation 
og rette-ind-strategier overhovedet 
ikke, fordi det, som nævnt, aktiverer 
den antisociales forsvar, vrede og 
hårde side af personligheden. I ste-
det handler behandling af antiso-
ciale klienter i høj grad om at skabe 
en god og tryghedsgivende relation 
til den bange, usikre og sårbare side 
af personligheden, altså den side, 
som grundlæggende ikke føler sig 
noget værd, og som har brug for 
det grandiose forsvarssystem for 
ikke at blive afsløret og udstillet. 
Jeg vil i det følgende give et eksem-
pel på, hvordan jeg møder og ska-
ber kontakt med en hårdt belastet 
antisocial: 

L7
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Gå aldrig i krig med en antisocial, 
men få skabt en god relation til den 
usikre og sårbare side af personlig-
heden, og hjælp den antisociale til at 
bevæge sig ned i nulpunktet. Skab 
et rum og en ramme, i hvilket den 
antisociale tør snakke om sig selv 
og frygten for at være i verden på 
normal vis. De fleste antisociale har 
mange grimme oplevelser i rygsæk-
ken, og de har sjældent oplevet tryg-
hed og nærhed i relationer. De har 
ofte oplevet svigt, vold og misbrug 
gennem hele livet, hvorfor deres 
mistro er altoverskyggende og do-
minerende. Derfor handler behand-
ling om at opbygge og styrke deres 
selvværd og vise dem, at der findes 
en ny og mere konstruktiv måde at 
forholde sig til sig selv og til verden 
på. Jo flere gange terapeuterne hjæl-
per den antisociale til at bevæge sig 
ned i nulpunktet og gå imod den 
grandiose side af personligheden, jo 
større er sandsynligheden for at opnå 
en varig forandring og dermed et liv 
uden kriminalitet og stofmisbrug.  

Enkle regler og konsekvens
Mød de antisociale klienter med 
respekt, empati, forståelse og med-
følelse i et terapeutisk rum. Herud-
over skal de antisociale arbejde med 
skriftlige opgaver, modtage under-
visning, deltage i workshops og del-
tage i den problemløsende gruppe-
terapi. Men de skal også ’overvåges’ 
og styres i dagligdagen. De skal hele 
tiden holdes ansvarlige for deres 
handlinger. Der skal opbygges en 
ramme eller et regelsæt, som den 
antisociale skal underskrive, inden 
behandlingen kan påbegyndes. Der 
er især én ramme i behandlingen, 
som på ingen måde kan overskrides 
eller forhandles. Det handler om 
vold eller trusler samt om grovere 
kriminalitet begået under behand-
lingsforløbet. Dette vil betyde bort-
visning med det samme. 

Så er der en anden ramme, som 
handler om løgne, småtyveri, vredes-
udbrud, smækken med døre, råben 
og attituder, flere kærester samtidigt i 

CASE, PETER:

Peter var en antisocial klient, som havde siddet 13 år i fængsel. Han var den yngste 

mand i Danmark, som havde fået en forvaringsdom. Han var dømt for at have medvirket 

til en anden mands død efter timelang tortur. På en symptom- og adfærdsskala fra 1 

til 10 havde Peter en belastningsgrad på 9. Faktisk meget tæt på det, som man i gamle 

dage karakteriserede som psykopati og for værende uden for terapeutisk rækkevidde. 

Da jeg mødte ham første gang, var anledningen, at han ønskede mere medicin, idet 

han mente, at han havde abstinenser. Min vurdering var dog noget anderledes end 

hans; han var faktisk så påvirket, at han dårligt kunne stå på benene.

Han kom ind på mit kontor:

(H): Mit navn er Henrik, og jeg er terapeut og souschef på Alfa-Fredensborg. Velkommen 

til, vil du være sød at sidde ned? (Meget høflig og imødekommende). 

(P): Nej jeg vil hellere stå!  (Han kiggede underligt og afvisende på mig). 

(H): Det må du selvfølgelig gerne, men hvis du bliver træt i benene, er du velkommen 

til at sidde ned.

Observation: Det var meget tydeligt, at han ikke havde forventet min høflighed og milde 

stemmeføring. 

(P): Ved du, hvem jeg er, og hvad jeg har gjort!? 

(H): Ja, det ved jeg godt. Jeg har læst dine papirer og har flere gange talt med din 

misbrugskonsulent. 

(P): Så ved du godt, jeg er psykopat. Der er sgu ingen, der kan hjælpe mig. 

(H): Jeg tror godt, jeg kan hjælpe dig. Hvis du selv ønsker det! (Jeg kiggede ham direkte 

i øjnene, stadig med en mild stemme). Vi har et specielt designet behandlingsprogram 

til klienter med netop dine problematikker, og vi har ret gode erfaringer med at hjælpe 

mennesker med dine problematikker. 

(P): Der er sgu ingen, der kan rumme mig, og alle bliver bange for mig. (Han kiggede 

tilbage, og vi havde en magtkamp med øjnene!)  Sådan plejer det at være, og jeg bliver 

bare smidt ud. 

(H): Jeg kan love dig, at jeg godt kan rumme dig, og jeg er heller ikke bange for dig! Der 

er jo mange gode grunde til, at jeg ikke behøver at være bange. Jeg har jo ikke gjort dig 

noget, og jeg er her for at hjælpe dig til at få et bedre liv, ikke sandt? (P kiggede ned 

og tabte magtkampen.)

Observation: Det var tydeligt, at han blev utryg og irriteret over, at jeg ikke blev bange 

eller gav ham ret. Han havde tabt den usagte magtkamp ved at kigge ned, og det passede 

ham tydeligvis ikke. Han ændrede nu strategi og begyndte at stille krav og betingelser 

om at få mere medicin. Jeg fortalte ham imødekommende og meget høfligt, at han ikke 

kunne få mere medicin, fordi han efter min vurdering var fint dækket ind medicinsk, og 

at det ville være uansvarligt at give ham mere. Han smækkede med døren og råbte, at 

jeg kunne rende ham i røven, og at han ville forlade behandlingen. Min fornemmelse var 

dog, at han ikke ville gøre det af tre årsager: 1) Jeg havde mødt ham respektfuldt og været 

imødekommende samtidig med, at jeg havde vist ham, at her var jeg lederen. 2)Jeg havde 

fortalt ham, at jeg kunne rumme ham, og at jeg gerne ville hjælpe ham. 3) For det tredje 

var han så påvirket, at han ikke kunne finde vej til København. 
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behandlingen, komme for sent hjem, 
lyve for at dække eller beskytte sig. 

Disse forseelser og denne adfærd 
er forventelig hos de antisociale, og 
hvis ens behandlingsfilosofi eller 
rammerne ikke kan bære dette, så 
skal man slet ikke bevæge sig ud i 
behandling af antisociale klienter. 
Husk, at det, der er kernen i den 
antisociale personlighed, det er at 
lyve, bryde regler, at sætte systemer 
ud af spillet, at lave det, man kalder 
splitting. Når det uundgåelige sker, 
så giv en passende konsekvens, og 
undervis derefter i, hvordan situati-
onen kunne være tacklet anderledes 
og uden brug af antisocial adfærd. 

Behandlingsprogrammet
I det følgende vil jeg beskrive selve 
behandlingsprogrammet og de for-
skellige processer, den antisociale kli-
ent skal gennemgå under et behand-
lingsforløb på Alfa-Fredensborg. 
Alle, der bliver indskrevet til behand-
ling her, skal screenes og efterfølgen-
de udredes. Selve screeningsarbejdet 
påbegyndes allerede i afgiftnings- og 
stabiliseringsperioden. 

1. Screening
Vi screener alle klienter på områ-
der som: - misbrugstype - stadie af 
afhængighed - opvækstbetingelser 
- mental & følelsesmæssig status 
- behandlingshistorie - tilbage-
faldshistorie - psykiatrisk historie 
- medicinsk behandlingshistorie 
- kriminalitetshistorie - fængselshi-
storie - ønske om behandling samt 
klientens egen vurdering af behand-
lingsbehov. 

Jeg har designet screeningen på en 
simpel og letlæselig måde og bygget 
den op, så der ikke skal skrives sær-
lig meget. Den enkelte læser noget 
tekst og sætte krydser og tæller point 
sammen. Screeningen er designet til 
at klæde os terapeuter på og give os 
et vidensfundament omkring klien-
terne og deres behandlingsproble-
matikker. Når vi er blevet kloge på 
den enkelte, kan vi også bedre give 
klienterne den bedst mulige indivi-
duelle behandling. I screeningen er 
der forskellige tests, som afdækker, 
hvorvidt vi har at gøre med en klient 
præget af antisociale personligheds-
træk. Ud fra DSM IVs symptomliste 

og flere andre tests, bliver klienterne 
vurderet i forhold til, hvorvidt de 
lider af en mulig personlighedsfor-
styrrelse, som kan være grundlagt i 
barndommen, eller om der er tale 
om en klient med tillærte antiso-
ciale træk. Ud fra screeningen bliver 
behandlingsstrategien tilrettelagt, 
og behandlingsplanen udarbejdes i 
samarbejde med den enkelte klient. 

2. Selvundersøgelse
Derefter skal de antisociale klienter 
vurdere sig selv ved hjælp af skriftli-
ge øvelser, der skal hjælpe dem igen-
nem en fokuseret selvundersøgelse 
af deres problematikker. Det er de 
problematikker, som den enkelte 
selv fandt frem til gennem scree-
ningen og/eller ved individuelle 
samtaler. De skal arbejde med deres 
livshistorie for at afdække, hvorvidt 
de har tillærte antisociale person-
lighedstræk, eller om de lider af en 
antisocial personlighedsforstyrrelse, 
der er en dybereliggende ændring i 
personligheden. 

3. Helbredelsesprogram
Når screeningen og selvundersø-
gelsen er overstået, er det tid til at 
indsamle alle informationer fra de 
forskellige personlighedstests. Vi 
gennemgår systematisk de forskellige 
tests og fremlægger de ofte overvæl-
dende og graverende resultater vedrø-
rende den enkeltes belastningsgrad. 
Dette foregår altid ved en individuel 
session med en terapeut, som den 
antisociale er tryg ved, og hvor der 
på forhånd er skabt en god og kær-
lig kemi. Derefter udarbejder vi en 
behandlingsplan, og den antisociale 
underskriver en samarbejdsaftale. 
På baggrund heraf udarbejder vi et 
struktureret helbredelsesprogram til-
passet den enkelte antisociale klient. 
Vi informerer nøje om rutinemæssig 
overvågning og indgriben, hvis regler 
bliver overtrådt. Vi underviser i nød-
vendigheden af at være konsekvent 
og forklarer, hvorfor der ikke gøres 
undtagelser ved regelbrud.

LÆS STOF 10 på www.stofbladet.dk : artikler af Henrik Beck og Morten Hesse        
om klienter med antisociale personlighedstræk og forskning om samme.
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 4. Undervisning
Lige så snart den enkelte antisociale 
er stabil og udredt, påbegynder vi 
en massiv undervisning omkring 
afhængighed som en biopsykosocial 
sygdom og om antisocial personlig-
hedsforstyrrelse som en lidelse. Si-
deløbende med de skriftlige opgaver 
og den problemløsende gruppetera-
pi foregår en intensiv undervisnings-
del. Målet med undervisningen er at 
gøre den enkelte antisociale til eks-
pert i sin egen lidelse, så pågælden-
de efter endt behandling er klædt 
på til at træffe de rigtige beslutnin-
ger uden at recidivere til brugen af 
antisocial adfærd. Den feedback, vi 
ofte modtager fra de antisociale, er 
først og fremmest en lettelse over, at 
der bliver sat navn på en problem-
skabende adfærd, som har påført 
dem smerter og ubehagelige konse-
kvenser igennem det meste af livet. 
Derefter kommer frustrationerne 
ved tanken om at skulle opbygge en 
helt ny livsstil og begynde at leve an-
svarsfuldt og hæderligt. 

5. Problemløsende gruppeterapi
I behandlingen bruger vi som nævnt 
problemløsende gruppeterapi, der 
anvendes med henblik på at lære de 
antisociale, hvordan de får konstruk-
tiv feedback fra andre i forhold til de-
res selvvurdering og daglige måde at 
være i verden på. Denne feedback vil 
forårsage ’narcissistiske sår’, når de 
stilles over for sandheden om deres 
adfærd og livsstil. Den problemløsen-
de gruppeterapi-metode er et af ker-
neelementerne i behandlingen af de 
antisociale, fordi den er ikke-konfron-
terende og meget støttende for den 
enkelte klient. Mange tvivler på, at det 
overhovedet kan lade sig gøre at arbej-
de i en gruppe med 4 til 6 antisociale 
klienter. Men det kan man godt, og 
årsagen er den problemløsende grup-
peterapi-metode og dennes struktur. 
Struktur skaber sikkerhed og tryghed, 
og samtidig er teknikken med de åbne 
spørgsmål givende, fordi der ikke er 
nogen, der fortæller nogen, hvad de 
skal gøre eller ikke må gøre. 

6. Forebyggelse af tilbagefald
Det centrale i den kriminalitetsfore-
byggende behandling er at påbe-
gynde arbejdet med at udfordre de 
kriminalitetsprægede tankegange 
og udarbejde en liste over person-
lige advarselstegn, så den enkelte 
kan forebygge tilbagefald til stoffer 
eller kriminalitet. Den enkelte skal 
lære at identificere sine akutte høj-
risikosituationer, der kan forårsage 
tilbagefald til brug af afhængigheds-
skabende stoffer og antisocial ad-
færd. De antisociale skal alle lære 
håndtering af specifikke situationer, 
som hjælper dem til at forebygge 
nye tilbagefald. De udarbejder hver 
et sæt personlige advarselstegn og 
lærer indgående deres egen tilbage-
faldsproces at kende. 

Vi opfordrer dem desuden til 
at finde tre personer i deres sunde 
netværk og fortælle dem indgående 
om deres kritiske advarselstegn på 
tilbagefald. Derved vil deres ven-
ner have en chance for at hjælpe og 
støtte dem i en ansvarlig og hæderlig 
livsstil, og hvis den enkelte er på vej i 
tilbagefald, kan vennerne være med 
til at minde om advarselstegnene 
herpå. 

7. Personligt  helbredelsesprogram
Afslutningsvis udarbejder den anti-
sociale specifikke helbredelsesme-
toder til, hvordan han eller hun kan 
afholde sig fra brugen af afhængig-
hedsskabende stoffer og til, hvor-
dan den pågældende kan opføre sig 
hæderligt og ansvarligt. Den enkel-
te udvikler et personligt og struktu-
reret helbredelsesprogram og lærer 
at vedligeholde dette, ligesom på-
gældende lærer at identificere og 
håndtere de tanker og følelser, som 
skaber trang til at bruge afhængig-
hedsskabende stoffer samt trang til 
at opføre sig antisocialt. På samme 
måde lærer vedkommende at iden-
tificere brugbare modtræk samt 
at udvikle den karakter og de nye 
personlighedstræk, som er karakte-
ristiske for stoffrihed og ansvarlig 
livsstil. 

Hvordan er det gået?
Siden jeg i 2005 udarbejdede og 
begyndte at bruge arbejdsbogen 
’Håndtering af antisociale personlig-
hedstræk’, har omkring 50 antisociale 
klienter arbejdet med arbejdsbogen 
på Alfa-Fredensborg. Heraf har lidt 
over halvdelen gennemført hele be-
handlingsprogrammet som planlagt.  
På nuværende tidspunkt samarbej-
der vi med psykolog Morten Hesse 
fra Center for Rusmiddelforskning 
om at indsamle informationer og 
lave opfølgning på de antisociale kli-
enter, der har været i behandling på 
Alfa-Fredensborg. Ved at benytte sig 
af informationerne fra DANris kan 
Morten Hesse se, om de antisociale 
klienter bliver ved med at figurere 
i behandlingssystemet, om de får 
brudt deres vane med at indtage stof-
fer og begå kriminalitet, eller om de 
ender i fængsel eller døgnbehandling 
igen.

På længere sigt er det planen at 
udføre en større opfølgningsunder-
søgelse i forhold til, hvordan de 
antisociale klienter har klaret sig ef-
ter endt døgnbehandling.

På Alfa-Fredensborg har vi la-
vet vores egen lille undersøgelse af, 
hvordan det går de antisociale klien-
ter, der har gennemført behandlings-
programmet. Dette har vi gjort ved 
at tage telefonisk kontakt til vores 
tidligere indskrevne klienter. Denne 
rundspørge viser, at de antisociale 
klienter, der klarer sig bedst, er dem, 
der virkelig er hårdt belastede, og 
som har afsonet mange år i fæng-
sel. For eksempel havde de 4 første 
antisociale klienter, der gennemførte 
behandlingsprogrammet, tilsammen 
afsonet næsten 45 år for bl.a. væb-
nede bankrøverier, narkosmugling, 
berigelseskriminalitet, vold og nar-
kokriminalitet. Disse tidligere klien-
ter har i dag været stof- og krimina-
litetsfri i næsten 3 år og bidrager på 
forskellig vis til vores samfund på en 
positiv måde. ■
 
Forfatteren kan kontaktes på 
mail@crimestop.dk .

HenriK BeCK
terAPeUt & SoUSCHeF 
PÅ AlFA-FreDeNSBorG
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Når khat fylder for meget 
– Misbrug i en      
minoritetsgruppe
Skal det danske behandlingssystem droppe skemaerne og den megen snak om følelser, 
eller skal somalierne droppe deres kultur? Ingen af delene, siger to medarbejdere fra 
Projekt Isbeddel.

khat

AF ANDERS PEDERSEN & KLAUS TOUDAHL

Engang imellem dukker der histo-
rier om khat op i de danske medier. 
Som oftest sker det i forbindelse 
med, at toldvæsenet har konfiskeret 
større mængder af khat. I Danmark 
har khat siden 1993 været betragtet 
som narkotika, hvorfor salg og be-
siddelse af khat er forbudt. Repræ-
sentanter fra det somaliske miljø 
vurderer, at op imod 600-800 af 
Københavns ca. 5.000 somaliere 
bruger khat regelmæssigt, og det er 
derfor ikke overraskende, at planten 
ofte sættes i forbindelse med soma-

liere. Det er endnu ikke lykkedes os 
at komme i kontakt med nogen etni-
ske danskere, der har følt sig fristet 
af den opkvikkende plante. Igen-
nem opsøgende arbejde og anonym 
rådgivning møder vi mange soma-
liere, som bruger khat i større og 
mindre grad. Vi møder somaliere, 
der fortæller, at khattygning er ble-
vet et problem for dem, og vi møder 
endnu flere, der fortæller, at de har 
problemer med khat og alkohol. Vi 
ønsker her at videregive nogle af de 
erfaringer, vi hidtil har gjort os med 
somaliere, der tygger khat, og hvad 
vi kan anbefale af fremtidige initiati-

ver. Til at starte med vil vi imidlertid 
beskrive khat generelt, og hvordan 
brug og misbrug af denne plante 
kan udvikle sig.

Hvad er khat?
Khat (latin: Catha edulis) er en 
plante, der primært dyrkes omkring 
Afrikas Horn og  på den arabiske 
halvø. Den dyrkes i 1.500-2.500 
meters højde. Khat kan, hvis den 
vokser vildt, nå en højde på ca. 25 
meter, men når den dyrkes med 
henblik på høst, holdes planterne på 
en højde af ca. 5-7 meter. Høsten 
af khat foregår ved, at man beskæ-
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rer planten for de friske skud. De 
aktive stoffer i khat mister hurtigt 
deres effekt, så allerede 36 timer ef-
ter høsten er de virksomme stoffer i 
khaten ved at mindske deres eufori-
serende virkning, og efter 72 timer 
er khaten stort set ikke euforiseren-
de længere. Dette stiller store krav 
til khatdistributørernes kreativitet 
og logistiske evner. Hovedparten 
af khaten bliver dyrket i Etiopien, 
Yemen og Kenya. Forbrugerne er 
fordelt på Afrikas Horn (eksempel-
vis Etiopien, Somalia og Kenya), i 
Yemen og i Europa. Vejen til Dan-
mark går via England og Holland, 
hvor planten er fuldt lovlig og der-
for problemfrit kan indføres med 
fly for at mindske fragttiden. Herfra 
eksporteres planten illegalt videre til 
eksempelvis Skandinavien og USA. 
Den khat, der kommer til Danmark 
den ene dag, er halvdårlig allerede 
næste dag, så markedet er følsomt 
over for forstyrrelser i de daglige le-
verancer. Hvis der er blevet konfi-
skeret khat ved grænsen, kan det be-
tyde, at der er et lille udbud af khat 
den dag. Khat kommer ud til bru-
gerne i bundter pakket ind i banan-
blade for at holde khaten frisk. Et 
bundt indeholder ca. 250 gr. khat, 
og hver person tygger typisk 1 til 2 
bundter. Et bundt koster ca. 100 kr. 
I England hører man historier om 
etniske briter, der hyres til at smugle 
to fulde kufferter med khat fra Lon-
don til New York. Her kan planten 
omsættes blandt entreprenante so-
maliere, der hellere betaler 600 kr. 
for et bundt let kulturel stimulans 
end en stribe stærk coke. 

Brugen af khat
Virkningen af khaten melder sig ef-
ter en halv til en hel times tygning 
og beskrives ofte som en lettere op-
stemthed. Derefter indtræder man i 
en afslappet eller behagelig tilstand, 
hvor man lader sig inspirere. I den 
somaliske poetiske og musiske tra-
dition er denne tilstand betydnings-
fuld for kunstnerisk inspiration og 
kreativitet. En bruger i projektet 

udtrykker det således: ’Man flyver 
over byen og planlægger alt det, 
man vil gøre med sit liv mange år 
frem i tiden’. Efter to timer tygning 
er virkningen på sit højeste.

Når de friske skud af khatplanten 
tygges, frigives de amfetaminlig-
nende stoffer Cathin og Cathinon. 
For at få en virkning af Cathinen og 
Cathinonen i khaten skal man tygge 
på bladene og dele af stilken i ca. en 
time. Hvis man skal opnå en stær-
kere rus, skal man tygge i adskillige 
timer. Hvis man skal forsøge at de-
finere en somalisk khat-konsume-
ringskultur, hvilket er stærkt omdis-
kuteret, kan man konstatere, at det 
ofte foregår i grupper med andre 
khattyggere. Den typiske forståelse 
er, at mænd tygger sammen med 
andre mænd i foreninger eller hos 
hinanden. Til denne kultur hører 
ofte, hvad de somaliske mænd om-
taler som et samtalefællesskab, hvor 
man taler om politik, om Somalia 
og planlægger fremtiden. Det er 
gennemgående, at somaliske mænd 
understreger dette fællesskab som 
et socialt samvær, der defineres af 
vigtige og lange samtaler, der knyt-
ter sig til eksilkulturen. Kvinderne 
har anderledes begrænsede mulig-
heder for at etablere fællesskaber i 
det offentlige rum som eksempelvis 
de somaliske foreninger eller andre 
foreninger og tygger derfor som of-
test khat i private hjem med andre 
kvinder. Projektet har indtil nu haft 
meget ringe kontakt til kvinder, og 
meget taler for, at også kvindernes  
køb af rusmidlet foregår i mere pri-
vate omgivelser end på åben gade, 
hvor en del af khatsalget foregår. 

Hvor farlig er khat?
I England, hvor khat altid har været 
lovlig, har man studeret konsekven-
serne af khatbrug, siden de første so-
maliere kom til England i 1970’erne. 
Endnu er der skrevet meget lidt på 
dansk om det, da forskningen både 
inden for misbrug og integration sy-
nes at have haft en blind vinkel for 
dette rusmiddel, så derfor kan det 

være formålstjenligt at rette blikket 
mod England. Her fik indenrigsmi-
nisteren i 2006 udarbejdet en rap-
port fra ACMD (Advisory Counsil 
on the Misuse of Drugs1), der skulle 
vurdere farer og risici forbundet med 
khatbrug samt sociale problemer 
relateret til khat generelt (ACMD, 
Executive summary). 

ACMD peger i deres rapport på 
flere helbredsrisici forbundet med 
khattygning. Kliniske forsøg viser, 
at der kan ske celleforandringer i 
munden ved khattygning (som ved 
snus), og khattygning kan endvidere 
føre til forhøjet blodtryk, forringet 
sædkvalitet og lavere fødselsvægt. I 
hvilket omfang khat kan udløse am-
fetaminlignende psykoser er omdis-
kuteret. ACMD konkluderer derfor, 
at khat ikke kan kan forbydes på det 
foreliggende kliniske grundlag. De 
mener simpelthen ikke, at skaden 
ved tygning af khat er tilstrækkelig 
dokumenteret til at retfærdiggøre et 
forbud. I stedet efterlyser de yderli-
gere undersøgelser om helbredsrisi-
ci og sociale og psykiske problemer 
forbundet med khattygning.

Samme rapport går videre og ar-
gumenterer for, at khat endnu ikke 
er blevet et ’mainstream’ rusmiddel 
i det engelske samfund som sådan, 
da det fortsat kun bruges i de so-
maliske og yeminitiske befolknings-
grupper. ACMD’s vurdering synes 
at være kontroversiel. Skal en mi-
noritet selv have lov at bestemme, 
hvornår rusmidler skal legaliseres, 
og er misbrug blandt somaliere et 
mindre problem end blandt etniske 
briter? I stedet anbefaler rapporten, 
at der sættes ind med uddannelse 
om konsekvenserne af brug- og mis-
brug af khat.

I ’The Khat Controversy’ peger 
Anderson et.al.2 på et problem, vi 
kan genkende fra vores møde med 
khattyggende somaliere, og som er 
væsentligt at inddrage i den sam-
lede diskussion af khats skadelighed 
– nemlig mangel på søvn. Ofte mø-
der vi khatbrugere, der er faldet ud 
af deres aktivering eller har mistet 
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lejligheden, fordi de har været våg-
ne til langt ud på natten. Begynder 
man at tygge khat om eftermidda-
gen efter normal arbejdstid, bliver 
man ved til langt ud på aftenen, og 
i det tætte sociale miljø er det svært 
at sige fra og gå tidligt hjem i seng. 
Da khat er opkvikkende, er det 
svært at sove, selv efter at rusen har 
lagt sig. I en anden engelsk rapport 
om khatbrug3, også udarbejdet for 
det engelske indenrigsministerium, 
peger de interviewede på søvnpro-

blemer som deres største problem 
i forbindelse med khattygning. Vi 
har i Projekt Isbeddel talt med fle-
re khattyggere, der fortæller, at de 
efter at have tygget khat er nødt til 
at drikke 3-4 øl for at falde i søvn 
om aftenen. Hyppig brug af khat 
er svært at passe ind i døgnrytmen 
med et almindeligt arbejds- og fa-
milieliv. Der er dog nogle somaliere, 
der fortæller, at de ikke har svært 
ved at sove efter at have tygget. Der 
er tilsyneladende også en reel risiko 

for, at khattygning leder til et mis-
brug af alkohol. På trods af, at det 
overvejende flertal af somaliere er 
muslimer, er det ganske ofte, at al-
kohol spiller en rolle – særligt blandt 
hjemløse somaliere. 

Samlet kan man sige, at khat er 
et mildt euforiserende stof. De ska-
delige virkninger ved khat opstår 
ved hyppig brug. Det ser ud til, at 
toleransudvikling overhovedet ikke 
forekommer, og khat er dermed ikke 
særlig afhængighedsskabende. En-

PROJEKT ISBEDDEL – Forandring for somaliere med misbrugsproblemer - har siden  

november 2006 arbejdet med somaliere med misbrug i København. Projektet er finansieret af Socialministeriets 

Narkopulje og løber frem til november 2009. Projektet har 10 ambulante forløb og yder desuden   

oplysningsarbejde om rusmidler i det somaliske miljø. Endelig tilbyder projektet faglig sparring og foredrag 

for behandlingsinstitutioner og andre interesserede om somaliere og kulturelle udfordringer i behandling. 

Projektet arbejder målrettet på at yde tosproget vejledning. Medarbejdere på projektet er Rage Muse Galaal    

og Klaus Toudahl, som kan kontaktes på: ragemusegalal.ali@sof.kk.dk ;klaus.toudahl@sof.kk.dk .

Anders Pedersen er tidligere projektleder for projekt Isbeddel. Han studerer nu integration og immigration ved McGill University, Montreal.
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delig er der få fysiske reaktioner ved 
at stoppe khattygning. Der er dog 
ingen tvivl om, at et stort forbrug af 
khat skaber store problemer både i 
familien og for arbejdsevnen, økono-
mien samt sundhedstilstanden.

Kriminalisering – ringe resultater fra 
København
Khat har været forbudt, siden de 
første somaliske flygtninge ankom 
til Danmark i 1993. For tre år si-
den kunne man imidlertid tale med 
somaliere, der berettede, at politiet 
meget sjældent gjorde noget for at 
konfiskere khat. En øget medieop-
mærksomhed har imidlertid medført 
en stramning af lovgivningen senest 
i 2007, hvor besiddelse af khat op 
til 1 kg takseres til 2.000 Kr. i bøde. 
I København øgede politiet i efter-
året 2006 narkotikaindsatsen mod 
khat ved bl.a. at lukke en stor soma-
lisk klub på Hejrevej i Københavns 
Nordvestkvarter, med uddeling af 
solide bøder på op til 2.500 Kr. til 
khatbrugerne i klubben, og klubben 
er da heller ikke genåbnet siden. 
Flere andre somaliske foreninger er 
lukket grundet de manglende insti-
tutionelle ressourcer, da de ofte er 
bygget op omkring få meget aktive 
medlemmer uden kontingentmidler 
og med manglende indsigt i mulig-
hederne for at ansøge om offentlige 
tilskud. 

Her, to år efter politiets forøgede 
indsats, må vi med kilder i det so-
maliske miljø konstatere, at salget 
og brugen af khat blandt somalie-
re i København ikke er reduceret, 
snarere steget. Politiets indsats har 
imidlertid ført til et skift i distributi-
onen af khat nu, hvor de deciderede 
khatklubber er lukket. En stor del af 
khatsalget er flyttet ud i de private 
hjem, hvor somaliere mødes i min-
dre grupper og tygger. En anden del 
af salget er flyttet ud i sidegaderne i 
Nordvest, hvor stoffet nu ikke kun 
eksponeres for vanlige brugere, men 
også for nye målgrupper som fx de 
unge. Som opsøgende medarbej-
dere er det en problematisk tendens 

at se khatbruget bevæge sig ud i de 
private hjem, hvor adgangen er me-
get besværlig. Dermed er det blevet 
sværere at nå de brugere, som har 
behov for oplysning, behandling 
og rådgivning om khattygningens 
sociale og sundhedsmæssige konse-
kvenser. Samtidig har vi i klubberne 
mistet et unikt forum, hvorfra khat-
problematikkerne kan adresseres. 
Af gode grunde er vores formodede 
stigning i khat-brugen i private hjem 
svær at dokumentere, men et godt 
sted at kigge i fremtiden må være 
statistikkerne for boligfastholdelse 
hos somaliere i Københavns Kom-
mune. Vi ved, at khattygning ofte 
foregår i fællesskab fulgt af højrøstet 
samtale og god somalisk musik, og 
vi ved, at denne brugskultur alle-
rede har ført til konflikter med bo-
ligforeningernes husorden med ud-
sættelse til følge. For de afhængige 
somaliere, der bliver anholdt med 
khat, er perspektivet på længere sigt 
yderligere kriminalisering og risiko 
for udvisning. 

Sygdomsforståelse hos somaliere -  
fysisk og psykisk afhængighed
Det er vores erfaring, at der kan 
spores stor forskel mellem opfattel-

serne af psykisk og fysisk afhængig-
hed. En ældre bruger i projektet for-
tæller efter længere tids behandling 
for kokain- og alkoholmisbrug, at 
årsagen til, at han begyndte med ko-
kain i stedet for heroin, var, ’at man 
selv kan stoppe med at tage kokain’. 
På samme måde refererer flere af 
projektets brugere, at heroinmis-
brug er et problem, fordi man bliver 
syg, mens kokain synes let at stoppe 
med. Vi er desuden adskillige gange 
blevet spurgt, om ikke der findes en 
medicin mod khat. Denne store for-
skel mellem fysisk og psykisk mis-
brugsforståelse har også betydning 
for, hvorledes det opfattes at være 
i substitutionsbehandling. Samt-
lige 5 indskrevne i substitutionsbe-
handling har haft meget svært ved 
at fastholde denne og afbryder efter 
en til to uger. Årsagerne kan være 
mange. Først og fremmest, at soma-
lierne ikke har det samme kendskab 
til den komplicerede sociale kon-
trakt, det i dag er at indskrive sig i 
et behandlingstilbud med samtaler, 
skemaer, visitation og brugerevalu-
eringer. I stedet har indtrykket hos 
projektets brugere været, at substi-
tutionsbehandlingen udgjorde en 
besværlig service, der jo ikke ændrer 

FOTO: AXEL KLEIN 
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på ens misbrug fra den ene dag til 
den anden. Samtidig synes der at 
være en stærk følelse af autonomi 
og en deraf følgende modvilje mod 
at blive afhængig af medicin og be-
handlingssystemet. 

Behandlingsefaringer
Erfaringerne fortæller os, at den 
danske socialpædagogiske behand-
lingsmodel, forskelle til trods, ikke 
nødvendigvis passer på de somaliske 
brugere, der kæmper med sproglige 
problemer (kunsten at blive clean 
på sit andet sprog) og kulturelle 
barrierer for at åbne sig over for 
psykiske problemer. Ofte oplever vi 
blandt behandlere og socialarbej-
dere en stor frustration over, at so-
maliere ikke ønsker at fortælle åbent 
om deres sociale problemer. Denne 
modstand bunder imidlertid ofte i 
en modstilling mellem private og of-
fentlige anliggender, som er større 
hos somalierne. Lidt polemisk kan 
man sige, at hvor udfordringen for 
behandleren med danske misbru-
gere ofte kan være at styrke bruge-
rens ansvarsfølelse for behandlings-
forløbet, er det modsatte gældende 
i relationen med somalierne. Her 
ligger en stor udfordring i at over-
bevise brugeren om, at samtaler om 
misbrug og adfærd i sig selv kan 
skabe positive forandringer for den 
enkelte. I flere forløb har vi oplevet, 
at de somaliske brugere ønsker at 
fastholde fokus på materielle ydel-
ser såsom bolig, kontanthjælp og 
samvær, mens emner som skammen 
over at være misbruger, det person-
lige nederlag i kontroltabet samt tab 
af somalisk identitet i Danmark nø-
digt berøres. Ikke desto mindre er 
det lykkedes projektet at udvikle 5 
brugerforløb, der ved brug af white-
board gennemfører samtaler om 
konkrete forandringer i misbruget 
ved brug af dansk og somali. Her 
kan anvendelsen af nøgleord på 
dansk og somalisk skabe en fælles 
sproglig platform, der kan danne 
udgangspunkt for samtaler om kog-
nitive forandringsprocesser. Herfra 

kan psykiske og fysiske problemer 
diskuteres, og somaliernes kultur 
kan anvendes positivt og samtidigt 
udfordres, når den bliver en barri-
ere. 

Khetaninen har opkvikkende ka-
rakter, og derfor fungerer det glim-
rende ved sociale sammenhænge, 
hvor man sidder timer sammen og 
snakker. Khat er således i udpræget 
grad et socialt rusmiddel, hvilket 
åbner mange muligheder for at nå 
mange mennesker med en oplys-
ningsindsats. Ved at udføre målret-
tet oplysningsarbejde i de somaliske 
foreninger er det derfor muligt at 
skabe direkte kontakt med mange 
brugere. 

Der er behov for at arbejde bredt 
med holdningsændringer til khat i 
det somaliske miljø. Kriminalise-
ringen af khatbruget skaber ’just-
say-no’-dæmonisering af stoffet, der 
gør det svært at diskutere de reelle 
sociale, familiemæssige og psykiske 
konsekvenser af khatbrug. 

Khat og integration
Den styrkede kriminalisering af khat 
rejser imidlertid ikke kun spørgsmål 
om dennes effekt, men også om, 
hvorledes misbrugsbehandling for 
khat skal udvikles. Det er imidlertid 
ikke set før, at et enkelt stof har væ-
ret brugt eksklusivt af en minoritet. 
Indtil for få år siden var de eneste 
erfaringer baseret på alkohol-be-
handlingen for grønlændere. Khat 
er i høj grad også et integrationspro-
blem – dels fordi dets udbredelse i 
den somaliske minoritet er så stor, 
og dels fordi brugen af khat bliver 
en barriere for integration gennem 
uddannelse, sprog og beskæftigelse. 
Dertil kommer de klassiske sociale 
problemer, der opstår med misbrug: 
boligproblemer, familie, økonomi 
samt fysiske og psykiske helbreds-
problemer. 

En dag deltager vi i en samtale 
mellem to mænd i forbindelse med 
en henvendelse i vores projekt. 
Den ene fortæller, at han synes, 
det er godt, at der endelig tilbydes 

behandling for somaliere på deres 
eget sprog, men at der er et enkelt 
problem ved projektet: Der er ikke 
behov for behandling for khat, fordi 
det er en del af den somaliske kultur. 
Hans ven svarede hurtigt på dette: 
’Khat har ikke noget med Somalia 
at gøre, for det kom først til Somalia 
fra Yemen for 30 år siden’. 

Diskussionen viser, at der ikke 
findes én holdning til khat i det so-
maliske miljø. Nogle anser det som 
særlig somalisk, andre som en im-
portvare fra nabolandene. Afgøren-
de er det imidlertid at forstå, at rig-
tig mange har en holdning til khat. 
Som led i projektets oplysningsar-
bejde afholdt vi på et tidspunkt en 
2½ times debat om khat med 30 
deltagere og seks erfarne menne-
sker i panelet. Her var der både po-
sitive og negative udsagn om khat. 
En journalist fortalte, at khat er et 
nyere fænomen i somalisk historie, 
der først begyndte at blive brugt i 
Somalia fra 1940-erne: ’Khat giver 
nye venner, og man taler om politik 
og religion’. En humoristisk imam 
provokerede og morede selskabet 
ved at udtale, at khatbrug resulterer 
i ufrivillig udløsning. 

Projektets afgørende erfaring i 
netværksarbejdet er, at der er be-
hov for et meget tæt samarbejde 
med repræsentanter for det soma-
liske miljø for at etablere trovær-
dige foredrag og arrangementer. 
Tidligere forsøg i projektet med at 
etablere en selvhjælpsgruppe for 
somaliere med misbrugsproblemer 
har særligt manglet tilslutning, fordi 
projektet ikke har evnet at etablere 
partnerskaber, der kunne formidle 
og medudvikle konceptet samt gøre 
tilbuddet bredt tilgængeligt i det so-
maliske netværk. 

Oplysning – brug de eksisterende mi-
noritetsnetværk!
Oplysningsindsatsen skal styrkes 
inden for det somaliske miljø, og 
der er mange fordomme om khat, 
der er vigtige at få manet i jorden 
– for eksempel, at khat er uskade-
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ligt. Men samtidig er det vigtigt at 
understrege, at det somaliske miljø 
har mange forskellige holdninger til 
khat. Hvor nogle opfatter det som 
en grundlæggende del af somalisk 
kultur, ser andre - især kvinderne 
- det som en væsentlig barriere for 
integration, som man bør gøre op 
med. En målrettet og netværksba-
seret oplysningsindsats fra det of-
fentlige har derfor mulighed for at 
støtte de kræfter i det somaliske 
miljø, som allerede nu forsøger at 
udfordre den generelle accept af 
rusmidlet. Oplysningsindsatsen bør 
bygge på dialog og konkret rådgiv-
ning om, hvordan man kan komme 
ud af khatproblemerne. Her spiller 
kvindeforeningerne, medborgerhu-
sene og moskéerne alle en rolle med 
hensyn til at sætte khatproblemet 
på dagsordenen. I det oplysende 
arbejde i de somaliske foreninger er 
anvendelsen af autentiske budbrin-
gere afgørende. Det gælder eksem-
pelvis en tidligere khat-misbruger, 
en ingeniør eller en læge, der på 
somalisk kan fortælle om proble-
merne eller vejene ud af khat. Som 
projektarbejdere ser vi vores rolle 
som indpiskere til en debat i det 
somaliske miljø om khat-problemet 
- som er omfattende - men vi kender 
samtidig vores klare begrænsninger. 
Skal budskabet nå ud, skal det være 
troværdigt og bæres frem af aktører 
med social status, alder, uddannelse 
o.l., der har vægt i miljøet.  

Ansættelsen af to-sprogede be-
handlere med anden etnisk bag-
grund end dansk er en tilgang, som 
allerede anvendes i sundhedsfore-
byggelse og i misbrugsbehandlin-
gen af grønlændere. For somaliere 
med begrænsede danskkundskaber 
bør behandlingen også foregå på 
somaliernes eget sprog. Man bliver 
ikke nødvendigvis mindre integre-
ret i Danmark af at blive clean på 
sit somaliske modersmål, hvis man 
bliver i stand til at tage sig af sin 
familie og passe et arbejde. Det er 
afgørende, at vi som repræsentan-
ter for behandlingssystemet ikke 

dæmoniserer khat-brugerne, men 
kommer med saglige og underbyg-
gede oplysninger, der fokuserer på 
det problematiske misbrug.  

Hinsides de gamle mænd – at nå mino-
riteterne i minoriteten
Der ligger afgjort en udfordring i at 
nuancere arbejdet blandt minorite-
ter. I projektet har vi oplevet store 
udfordringer i at integrere unge og 
gamle og kvinder og mænd i aktivi-
teter, fællesspisning, oplæg og fore-
drag. Alt for ofte ender man med at 
sidde tilbage med de gamle mænd, 
som er dem, der socialt er bedst pla-
cerede i de somaliske foreninger. 
Der ligger derfor en fortsat udfor-
dring i at arbejde målrettet mod at 
nå kvinderne og de unge med sær-
lige tilbud.

Skal alle gennem den samme mølle?
I det foregående har vi pointeret 
en række kulturelle forskelle mel-
lem danske og somaliske misbru-
gere – forskelle der udfordrer det 
eksisterende behandlingssystem. 
Konklusionen på kulturmøder sy-
nes ofte at tage udgangspunkt i, 
at den ene af parterne skal ændre 
sig. Vores anbefalinger omhandler 
imidlertid hverken, at behandlings-
systemet skal droppe skemaerne, el-
ler at somalierne skal droppe deres 
kultur. I stedet argumenterer vi for, 
at behandlingssystemet begynder at 
arbejde for, at behandling kan an-
tage flere former og udtryk. Som 
eksempel: Langt hovedparten af 
behandlingen foregår som samtaler, 
hvor man med kognitive behand-
lingsstrategier forsøger at få bruge-
ren til at udvikle egne strategier for 
stoffrihed i dialog med behandle-
ren. Blandt somalierne står vi imid-
lertid med en stor gruppe, der ikke 
har tilstrækkelige danskkundskaber 
til at indgå en sådan behandlings-
kontrakt, og som samtidig kulturelt 
ikke anser dette som en anvendelig 
strategi. Rent pragmatisk og uden 
kulturel arrogance mener vi, at der 
er flere veje til stoffriheden, og at 

aktiviteter, netværk og familie kan 
spille vigtige roller, der kan erstatte 
den individuelle formulering af ve-
jen til stoffrihed. ■
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AF AXEL KLEIN 

Der er en del fællestræk i  tilgangene 
til kontrol af narkotika, når man sam-
menligner på tværs af landegrænser:  
Det vigtigste mål er at  beskytte fol-
kesundheden, beskytte samfundet 
og at inddæmme kriminaliteten på 
grundlag af solid evidens. Regerin-
gernes foranstaltninger er håndfa-
ste, når det drejer sig om organiseret 
kriminalitet, men der opretholdes 
en form for proportionalitet og til-
bageholdenhed i forhold til brugere, 
idet man anerkender, at de fleste 
brugere ikke er kriminelle, hvilket 
giver sig udtryk  i en skadesreduk-
tions-politik i lande som Storbrita-
nien og Danmark,  manifesteret i 

den symbolsk betydningsfulde til-
gængeliggørelse af sprøjter og me-
tadonvedligeholdelsesbehandling. 
Der er tale om tilbud, som  accep-
terer det fortsatte stofbrug i dele af 
befolkningen. Også i Sverige vægtes 
behandling og rehabilitering frem 
for straf, så selvom Sverige er for-
holdsvis tæt på USA, hvad angår de 
barske lovgivningsmæssige rammer, 
er hensigten anderledes. 

Da de internationale traktaters 
fangarme omfatter alle medlemslan-
dene i EU, finder man kun gradvise 
variationer, hvad angår kontrollen 
af cannabis, opiater og coca/kokain. 
Et generelt forbud mod anvendelse 
gælder overalt med små lommer af 
tolerance og etablerede forbrugs-

mønstre. Situationen er en ganske 
anden, hvad angår en anden sub-
stans, som er stemningsændrende, 
vanedannende og uden nogen er-
næringsmæssige eller medicinske 
funktioner, nemlig khat (Catha edu-
lis), en busk af Celastaceae familien, 
som dyrkes i Etiopien, Kenya og Ye-
men. Khat er et forbudt stof i f.eks. 
Danmark og Sverige, men importe-
res lovligt som en uskadelig grønt-
sag i UK. Dette giver mulighed for 
nogle interessante sammenligninger 
af forskellige politikkers konsekven-
ser og virkningsmåde.

Hvad er khat, og hvordan virker khat?
Planten dyrkes i højder fra 300 - 
1500 meter over havets overflade. 
Den kan blive 3 meter høj og give 
udbytte tre gange om året. Land-
mændene plukker blade og skud, 
som derefter pakkes ind i en stram-
me bundter på mellem 100-300 
gram. I khat’ens centrale dyrknings-
område i Etiopien, i Meru bjergene 
i Kenya og i Yemen er khat-tygning 
en reguleret social begivenhed, som 
foretages på bestemte tidspunkter 
for at markere arbejdsdagens ophør 
eller fejringen af særlige begivenhe-
der. Med dette formål for øje pakkes 
bundterne ud, bladene plukkes af 
og rulles sammen i små kugler, som 
placeres i kindhulen, hvor brugeren 
former substansen til en tæt pille, 
der bliver gumlet på i et par timer.  

I modsætning til mange andre 
psykoaktive stoffer indtages khat i 
sin naturlige form uden nogen form 
for bearbejdning. Bladene indehol-

khat

forbud eller laissez faire ?  
- Reguleringen af khat i    
Skandinavien og Storbritannien 
Hvad er khat, hvordan virker det, hvor kommer det fra, hvem bruger det,    
hvorfor er det forbudt, hvad er evidensen og kan man finde en plads til khat?
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der forskellige psykoaktive stoffer, 
hvoraf cathin og cathinone er de 
mest velkendte. De opløses i spyttet 
og derefter optages gennem mun-
dens slimhinder. Resterne spyttes 
ud eller synkes. 

Cathinoneoptagelsen i blodet når 
op på det maksimale niveau efter to 
timer, mens cathin har sit højde-
punkt mellem to-seks timer efter 
brug. Halveringstiden for cathin er 5 
timer og for cathinone mellem 1.5-
4.5 timer. Indvirkningen på central-
nervesystemet forårsager  frigivelse 
af catecholamine, især dopamin ved 
presynaptiske depoter, med bloke-
ring af genoptag. Dette ledsages af 
frigivelsen af noradrenalin i det pe-
rifere nervesystem, der tilsammen 
giver en række  sympatomimetiske 
virkninger. 

Stoffets stimulerende virkning bli-
ver undertiden sammenlignet med 
amfetamin. Nogle aviser beskriver 
virkningen endnu mere dramatisk 
som en ’naturligt forekommende 
form for crack-kokain’. Faktisk er 
virkningen nærmere, at khat-tyggere 
bliver opstemte og euforiske ti til 
femten minutter inde i deres tygge-
session, og denne tilstand varer ved 
i op til en time, efterfulgt af en mere 
stille og indadvendt tilstand - som 
varer et par timer. Herefter indfin-
der nedturen sig, hvor brugeren kan 
blive rastløs, irritabel og melankolsk, 
og denne tilstand varer endnu et par 
timer. 

Hvor er khat fra, og hvem der  
bruger det nu?
Khat blev først dyrket i Kenya, Etio-
pien og Yemen, og brugsmønsteret 
er  præget af sin kulturelle oprin-
delse. Traditionelt blev khat tygget 
ved festlige lejligheder, i weekender 
eller i perioder med afslapning. Det 
indtages af grupper af mennesker 
- for det meste i kønsopdelte grup-
per – som ligger ned på divaner. Der 
indtages te eller vand og spilles – ak-
tivt - musik eller fremsiges poesi. I 
dag er dette blevet erstattet af opta-
get musik eller TV. 

Indtil midten af det 20. århund-
rede var khat-brug  begrænset til et 
bælte i højlandet i det nordøstlige 
Afrika og det sydlige Arabien. Den 
hurtige nedbrydning af de vigtigste 
psykoaktive stoffer, cathin og cathi-
none  gør khat blade uvirksomme 
efter bare omkring 72 timer. Kun 
med bygning af jernbaner, veje og i 
de seneste årtier lufttransport er det 
blevet muligt at transportere khat til 
fjerne markeder.

I London har khat været tilgæn-
geligt siden 1980’erne, men har ikke 
været et problem før for ganske ny-
lig. Små grupper af yemenitter og 
etiopiere har nydt deres tyggen uden 
opmærksomhed fra myndighederne 
og med fuld velsignelse af deres egne 
lokalsamfund. En yemenitisk infor-
mant fortæller: ’Vi elskede, når min 
far vendte hjem fra Golfen og havde 
khat med. Han ville klæde sig i hvidt 
og invitere mine onkler, og mænde-
ne ville sidde i dagligstuen. Alle var i 
godt humør, og vi ville få gaver’.

Flere på hinanden følgende un-
dersøgelser foretaget af politiet og 
det britiske indenrigsministerium 
har fastslået, at der kun er lav risiko 
for, at brug af khat spreder sig. Må-
den man indtager khat på med et 
’spyt-gennemvæddet grøntsags-ro-
deri’ i munden er ikke tiltrækkende 
for stofeksperimentatorer med an-
den kulturel baggrund. I løbet af 
1990’erne ændrede situationen sig 
imidlertid med tilstrømningen af et 
stort antal somaliske flygtninge, der 
flygtede fra sammenbrud og borger-
krig. Khat var blevet anvendt tradi-
tionelt i dele af det nordlige Somalia, 
hvor dyrkning var mulig. I begyn-
delsen af 1980’erne udførte den for-
rige regering under diktatoren Siad 
Barre khat-udryddelseskampagner 
med henblik på at skubbe de nord-
lige dele af landet ind i et oprør mod 
den Mogadishu-baserede regering, 
som derved fik anledning til vold-
somme gengældelser, der fik landet 
ind i en skæbnesvanger voldsspiral.

Khat var blevet moderne i Mo-
gadishu i slutningen af 1970’erne, 

da somaliske gæstearbejdere vendte 
hjem fra Golfen med disponibel 
indkomst og nye forbrugsvaner - fra 
musik-kassettebånd til khat-tyg-
ning. I mangel af alternative former 
for underholdning spredte brugen 
sig og tiltrak sig opmærksomhed og 
misbilligelse fra regeringen. I køl-
vandet på volden, som fulgte, blev 
folk fordrevet fra deres hjem. De 
søgte tilflugt i nabolandene, hvor-
med endnu flere somaliere blev be-
kendt med khat og tog vanen til sig. 

I flygtningelejre i Kenya, for ek-
sempel, faldbydes khat, såvel som 
alkohol og cigaretter, i små butikker 
og barer. Somaliere på flugt oplevede 
behaget ved khat som en midlertidig 
kilde til velvære og en måde at hånd-
tere  fordrivelsens traumer på. I selve 
Somalia blev khat også almindeligt 
tilgængelig. Selv da hungersnøden 
var på sit højeste i begyndelsen af 
1990’erne, blev friskplukkede khat-
blade fløjet ind fra Kenya på daglig 
basis. Det forlød, at krigsherrerne be-
talte deres militser i khat og kugler.

Det glemmes ofte, at nabolan-
dene i Nordøstafrika har absorberet 
det store flertal af flygtninge fra So-
malia, men titusindvis eller muligvis 
flere hundrede tusinde  somaliere 
har søgt tilflugt i Europa og Nord-
amerika. Særligt Storbritannien har 
været et populært tilflugtssted dels 
på grund af gamle bånd fra kolo-
nitiden (Somaliland var en britisk 
koloni), dels fordi der i forvejen 
findes en lille, men livlig somalisk 
befolkningsgruppe med rødder helt 
tilbage til begyndelsen af 1900-tal-
let, og endeligt er det forholdsvis let 
at etablere en virksomhed i Storbri-
tannien, idet de regulative rammer 
er forholdsvis lempelige. 

Med tilstrømning af somaliere i 
1990’erne blomstrede khat forbru-
get op. Heathrow fremstod som den 
største internationale eksportdesti-
nation og som transithavn for  last, 
som blev overført til Skandinavien 
og Nordamerika som smuglergods. 
Flere på hinanden følgende rege-
ringsundersøgelser havde nemlig 
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anbefalet at lade khat være i fred, 
da planten kun udgjorde en lille ri-
siko, og indtagelsen af stoffet blev 
betragtet som en kulturelt integre-
ret fornøjelse. I modsætning hertil 
havde regeringerne i Nordamerika 
og Skandinavien defineret khat som 
et stof, der skulle kontrolleres. De 
blev støttet heri af højlydte mindre-
tal fra egne rækker. 

Hvorfor blev khat forbudt?
Kvindeorganisationerne drev effek-
tive kampagner. Nogle somaliske 
kvinder fremførte det argument, 
at deres mænd brugte familiens 
knappe ressourcer på khat, og at de 
kom tilbage så høje, at familien blev 
udsat for vold, hvorefter de sov hele 
dagen i stedet for at søge arbejde. I 
samværet med deres somaliske ven-
ner havde de ikke nogen mulighed 
for at lære sproget og at blive mere 
integrerede. I stedet forblev de i en 
ghetto. Et forbud mod khat skulle 
løse disse problemer, og tilhængere 
af et khat-forbud i Storbritannien 
brugte blandt andet disse argumen-
ter. 

Kvinderne fik opbakning fra is-
lamiske grupper, der gik ind for et 
forbud af religiøse grunde. De blev 
igen støttet af andre - herunder anti-
indvandrergrupper - som så kam-

pagnen mod khat som en måde at 
få magt over og indflydelse på en i 
øvrigt lovlydig minoritet.

 For sidstnævnte gælder det om 
at etablere en principiel mistanke og 
en måde at kriminalisere disse grup-
per af indvandrere. Dette muliggør 
for eksempel, at en angiver kan an-
melde ’et stofsalg’ eller en ’stofbule’ 
til myndighederne. Politiet kan her-
efter foretage en razzia i somalisk 
ejede lokaler og lovligt stoppe og 
visitere somaliske mænd på gaden; 
man kan, storme caféer og medbor-
gerhuse og bede alle mænd om at 
åbne munden, som det nu praktise-
res i Canada,.

Politikken med racemæssig pro-
filering er fuldkommengjort i USA, 
hvor den understøttes af  racediskri-
minerende straffelovgivning. Crack 
(som især bruges af sorte amerikane-
re), straffes eksempelvis 100 gange så 
hårdt som kokain-lovovertrædelser 
(kokain bruges især af hvide ameri-
kanere).  I Storbritannien slog man 
hårdt ned på cannabis i 1970’erne, 
og den konstante visitering af mænd 
fra Caribien fremkaldte uroligheder 
i slumkvartererne først i 1980’erne. 
De fleste anti-khat forkæmpere i de 
somaliske lokalsamfund forekom-
mer uvidende om konsekvenserne 
af kriminalisering. I diskussioner 

erklærer de sig enten ligeglade eller 
mener, at fordelene i form af bedre 
beskæftigelse og mere sammenhæn-
gende familier vejer tungere end 
omkostningerne. Dertil kommer 
en dybtliggende tiltro til, at stoffer 
er forbudte, fordi de er farlige, og at 
khat – som er et stof – derfor også 
bør være forbudt. Nogle somaliere 
mener, at de britiske myndigheder 
ikke har forbudt khat, fordi de ikke 
kender noget til det, mens andre 
igen siger, at forbud er en del af en 
skummel sammensværgelse med 
henblik på at holde dem nede. Det 
er derfor vigtigt at se på dokumen-
tation for den faktiske skade, khat 
forvolder, samt på effektiviteten af 
forbud i forhold til at fremme social 
og økonomisk velfærd blandt soma-
liske indvandrere.

Hvad er beviserne? Hvad er evidensen?
De fleste khat-tyggere oplever ube-
hagelige symptomer morgenen efter 
indtagelse - såsom sløvhed og irri-
tabilitet. Tunge brugere vil opleve 
stoflængsel i forbindelse med for-
ventningen om stofindtagelse - et 
kendt fænomen blandt stofbrugere. 
Men der er ingen tegn på de klassiske 
følgetilstande, som ses i forbindelse 
med eksempelvis amfetaminafhæn-
gighed, såsom cravings, tolerance-

FOTO: AXEL KLEIN 
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udvikling og abstinenssymptomer. 
Disse støder man ikke på, fordi ind-
tagelsen af khat indebærer tygning 
af bundter af blade. Mængden af 
plantedele danner et naturligt loft 
for, hvor meget khat der kan opta-
ges, og derfor må man formode, at 
virkningen er begrænset.

Hvis khat ikke er et typisk afhæn-
gighedsskabende  narkotisk stof, så 
lad os se på andre negative effekter 
i form af psykologiske problemer. 
Psykiatere og andet sundhedsper-
sonale kan rapportere om enkelttil-
fælde af maniske psykoser, paranoia 
og søvnlignende hallucinationer. 
Sådanne symptomer er imidlertid 
som regel resultat af overdreven 
brug og findes hos individer med 
disposition for psykisk lidelse - ofte 
hos personer med traumer. 

Mere systematiske undersøgelser 
af khat-brug og mental sundhed har 
ikke vist nogen forbindelse mellem 
almindeligt  brug og negative følge-
virkninger. Måske kan overdrevent 
brug have indvirkning på hjertet og 
det endokrine og reproduktive sy-
stem, men en klar årsagssammen-
hæng kan ikke kan fastslås. Khat-

brug synes i nogle tilfælde at kunne 
forøge visse risici, men er aldrig 
identificeret som den væsentligste 
årsag. Desuden kan andre faktorer 
være på spil, såsom indtagelsen af 
sukkerholdige drikke og cigaretter 
under tygningen af khat eller giftige 
pesticidrester fundet på bladene.

Mens det medicinske argument 
for forbuddet mod khat er blevet 
nedtonet, har de sociale skader 
af khat-brug til gengæld fået fuld 
skrue. Ud over de somaliske kvinde-
grupper, anti-indvandrings grupper 
og islamister har også professionelle 
forbudsforkæmpere i khat fundet et 
lovende område til at udvide deres 
aktiviteter. En interessant organi-
sationen i den forbindelse er den 
Svenske Nationale Sammenslutning 
af Indvandrere Mod Narkotika, der 
har offentliggjort en brochure, som 
opregner problemerne med khat, 
hvori der fortælles historier om 
khat-afhængige, der blev prostitu-
erede og kriminelle. 

Denne læggen vægt på indivi-
duelle tragedier erstatter en mere 
objektiv risikovurdering i form af 
en sammenligning af beskæftigel-

ses- og uddannelseshyppighed for 
somaliske samfund i Sverige, hvor 
khat er forbudt, og i Storbritan-
nien, hvor khat er frit tilgængeligt. 
En sådan sammenligning viser, at 
somaliere i Sverige hverken er mere 
velstående eller mere integrerede. 
Mange svenskbaserede somaliere 
forlader Sverige til fordel for Stor-
britannien - hovedsagelig fordi det 
er så meget lettere at starte en virk-
somhed der. En objektiv vurdering 
vil indikere, at brugen af khat er 
uden betydning for arbejdsindsats 
og samfundsmæssig deltagelse, og 
at problematisk brug snarere er et 
symptom på end en årsag til margi-
nalisering. 

Somaliere er udsat for høje ni-
veauer af afsavn af en stribe årsager, 
som skal vises opmærksomhed. Det 
enkle forbud mod khat kan virke at-
traktivt for visse gruppers moralske 
fordomme, men leverer ikke en enkel 
løsning på et kompliceret problem.

Brugsmønstre
Et af de mest foruroligende aspek-
ter af khat-brug i Skandinavien er, 
at det  ikke er blevet elimineret, 
men at det er blevet kriminaliseret. 
I København udlejer folk nu lejlig-
heder til  khat-brugere, der beta-
ler for det privilegium at sidde i et 
beskidt værelse, som ingen holder i 
stand, og hvor røgen hænger tykt i 
luften. Efter et par uger smides le-
jerne ud, eller politiet rykker ind.   
Kontrasten er voldsom til Storbri-
tannien, hvor khat  tygges i mafrishes, 
som er caféer med licens, hvor soma-
liere samles for at lytte til musik, se tv 
og nyde khat’en i en civiliseret atmo-
sfære. Nogle af disse etablissementer 
har strenge regler, skoene skal tages 
af, og hjemmesko bæres i stedet, 
rygerne går udenfor, og musikken 
holdes sagte. Kunderne kan vælge 
mellem forskellige etablissementer 
og kan inspicere khat’en, før de be-
slutter at købe – til en pris på mellem 
30 og 45 kroner for et bundt. 

I Danmark, derimod, er khat-salg 
sælgers marked. Køb foregår fordækt 
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og hemmelighedsfuldt, kunderne 
har ikke mulighed for at inspicere 
produktet, til tider ankommer for-
handlerne med 50 bundter til 300 
ventende kunder, og slagsmål bry-
der ud. I andre tilfælde bruger folk 
halve dage i forsøget på at komme til 
at købe noget khat et eller andet sted 
i byen. Markedet for khat har udartet 
sig til et regulært stofmarked forbun-
det med fare og risiko, lav kvalitet og 
ingen forbrugerbeskyttelse. Priserne 
går helt op til 200 kroner for et bundt.   
Der er dem, som siger, at dette er en 
god ting, og at det danske politi bør 
skærpe kampen. Men Storbritannien 
viser, at der er et civiliseret alterna-
tiv, hvor khat sælges i mafrishes, hvor 
konkurrencen består, og kvaliteten 
opretholdes.

Forskellige interventioner
I Skandinavien skydes skylden for 
forbuddets manglende succes på 
manglende opbakning fra de to 
lande, hvortil khat importeres frit 
- Storbritannien og Holland - som 
angiveligt fremmer den kriminelle 
handel. Omvendt hævder de to im-
portørlande implicit, at det er skan-
dinavernes mislykkede kontrolpoli-
tikker, der har skabt mulighederne 
for kriminalitet. Diskussionen af 
denne uenighed sker ikke højlydt - 
måske på grund af mulige udløbere 
til kontrollen med andre stoffer.  
Efter anbefalinger fra Storbritan-
niens Narkotikaråd (The Advisory 
Council on the Misuse of Drugs) 
er der i England gjort forsøg med  
systematisk skadesreduktion. Et 
eksempel er the Burgreave Drug 
Project, som afholder regelmæssige 
informations- og uddannelsesses-
sioner om khat og leverer litteratur, 
en hjemmeside og andet materiale 
- herunder en brochure på somalisk, 
arabisk, swahili og engelsk - hvor  
khat-tyggere gives følgende råd: 
•	 Børst altid tænder både før  

og efter tygning
•	 Spis altid før og efter tygning
•	 Vask altid khat’en før tygning
•	 Tyg i et velventileret rum

•	 Påbegynd tygningen senere   
- eller hold op tidligere

•	 Prøv at tygge et mindre kvantum 
per dag

•	 Undgå søde drikke –    
prøv at drikke vand i stedet

•	 Hvis du også ryger, så ryg et 
andet sted, end hvor du tygger

•	 Lad være med at sidde i samme 
stilling gennem længere tid, da 
dette giver højere risiko for blod-
propper

•	 Hold ikke den tyggede khat i 
munden gennem længere tid, 
da dette giver højere risiko for 
mundinfektioner

•	 Hold pauser i tygningen
•	 Motionér dagligt for at holde dig 

rask og rørig

At finde et sted til khat
Et af de mest forvirrende aspekter 
i diskussionen findes blandt soma-
lierne selv, hvor khat er blevet et 
symbolsk  stridspunkt, der blandt 
andet rummer en kamp mellem so-
maliske mænd og kvinder om, hvem 
der bestemmer, og om definitionen 
af kønsroller i deres nye hjem. Mænd 
ønsker ofte at opretholde et patri-
arkalsk familiemønster, men kan 
ikke honorere de krav, der ligger til 
grund for traditionel, mandlig auto-
ritet: at fungere som beskyttere og 
forsørgere. Begge disse funktioner 
er blevet overtaget af velfærdsstaten. 
Kvinderne og børnene vokser op i 
deres nye hjem, frigør sig selv, blive 
integrerede meget hurtigere gen-
nem deres engagement med det of-
fentlige og diverse institutioner, og 
mændene og de ældre mister deres 
position.

Disse sociale rystelser skal absor-
beres af somaliske familier og lokal-
samfund. Nye måder at leve sam-
men på skal forhandles, og rum skal 
åbnes, hvor gamle måder at være på 
kan udleves, og nye etableres. Khat-
brug, reguleret og kontrolleret, bør 
- som en del af det kulturelle reper-
toire – indgå i denne sociale proces. 
Som et ikke alkoholholdigt alter-
nativ kunne et sådan rum for khat-

brug tiltrække medlemmer af disse 
etniske samfund, men såvel distri-
butionen og serveringsmåden skal i 
givet fald reguleres og håndteres.

Endelig må produktionsvilkårene 
for khat forstås bedre. Det meste af, 
hvad der er til rådighed i Europa, 
kommer fra Etiopien og Kenya, 
hvor planterne dyrkes - ikke på 
plantager, men af små landmænd, 
for hvem denne afgrøde ofte er den 
eneste kilde til kontanter. Planterne 
er hårdføre, kræver kun lidt pasning, 
kan gro på næringsfattige jorder og 
kan høstes tre gange om året. Miljø-
mæssigt er khat langt at foretrække 
for kaffe, og prisen er stabil. 

Anti-khat korstog har ikke megen 
forståelse for økonomien i udvik-
lingslandene, for fattigdommens re-
aliteter på landet og situationen for 
landmændene i de khat-produce-
rende lande. Undersøgelser har vist, 
at udkommet for hele små-samfund 
afhænger af khat-produktion. Fami-
lier bekoster skolepenge, tøj og så-
gar madkøb med deres khat-indtje-
ning. Der ligger i denne forbindelse 
en bitter ironi i anti-khat lobbyens 
fremhævelse af at stå for social an-
svarlighed. Reelt henviser man en 
fattig landbefolkning til armod for 
at kunne forfægte sin egen moralsk 
korrekte dagsorden. 

Skandinaviske lande burde sna-
rere rette blikket mod Holland og 
Storbritannien med henblik på at 
revidere deres politik. Hvis et re-
gulerende system for khat kunne 
etableres med kvalitetskontrol og et 
bæredygtigt beskatningsniveau, ville 
man nå meget længere med hensyn 
til at fremme integrationen af såvel 
somaliske samfund – som etiopierne 
og yemenitter. At smide khathand-
lende i fængsel ser måske godt ud 
politisk, men det har ødelæggende 
konsekvenser for de samfund, som 
rammes, og det bestyrker kriminelle 
karrierer. ■
Artiklen er oversat af M. Jourdan, 
STOF-redaktionen

AXeL KLein 
leCtUrer, UNIVerSItY oF keNt, Uk
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AF CHRISTIAN SOLHOLT

Hash- og kokainprojektet er et 3-
årigt projekt, som er finansieret af 
narkopuljen i Socialministeriet, og 
som organisatorisk er placeret un-
der socialforvaltningen i Køben-
havns Kommune. Projektets formål 
er at metodeudvikle, dokumentere og 
sikre implementeringen af gruppe-
behandling for hash- og kokainmis-
brugere i Københavns Kommunes 
modtageenheder.Projektet startede 
i juni måned 2007, da vi på det tids-
punkt havde fået ansat hele teamet, 
som består af psykologer, terapeuter 
og dokumentationsmedarbejder. 

Jeg vil som opfølgning på artik-
len om Hash- og kokainprojektet fra 
sidste nummer af STOF (nr. 11) her 
dele lidt mere ud af de erfaringer, 
som vi p.t. har opnået. Jeg vil sætte  
fokus på de metoder, vi anvender, og 
det paradoks, der er forbundet med 
at anvende behandlingsmetoder i 
mødet med brugeren.

Behandlingsmetoder
Vi har i projektet valgt at arbejde ud 
fra kognitive og løsningsfokuserede 
metoder, som vi nærmere har kon-
kretiseret i et arbejdskatalog. Begge 
metoder har vist sig brugbare i forhold 
til gruppebehandling, og metoderne 
er veldokumenterede. Desuden sup-
plerer de to metoder hinanden godt, 
hvilket gør, at de er velegnede til at 
bruge sammen i et struktureret og 
systematisk gruppeforløb.

Arbejdskatalog
Vi har i projektet udarbejdet et ar-
bejdskatalog, som er tænkt som in-
spiration og støtte til dem, som skal 
afholde gruppeforløb. 

I arbejdskataloget er der mange 
praktiske opgaver, som kan anven-
des i gruppesessioner, og som også 
kan gives til deltagerne som hjem-
meopgaver. 

Endvidere er der kapitler omhand-
lende stofedukation, psykoedukation, 
kognitiv tilgang, løsningsfokuseret 
tilgang, forandringer og ambivalens, 
målarbejde, spørgsmålstyper, hånd-
tering af trang, tilbagefaldsforebyg-
gelse, copingstrategier m.m. 

Grunden til, at vi har kaldt vores 
beskrivelse af metoder og opgaver 
for et arbejdskatalog frem for en ma-
nual til gruppebehandling, er, at når 
man har med mennesker at gøre, er 
det efter vores opfattelse ikke muligt 
at udarbejde en manual, som man 
rigidt kan afholde gruppeforløb ef-
ter. Der skal være plads til, at man 
kan arbejde med det, der er vigtigt 
for deltagerne i situationen.

Arbejdskataloget kan anvendes 
cirkulært. Det vil sige at gruppele-
deren kan tage de temaer eller op-
gaver, som er relevante, og anvende 
dem til dagens session uden nød-
vendigvis at skulle følge kataloget 
fra a til z.  Man kan godt springe i 
det, bare man sikrer sig, at delta-
gerne kommer igennem alle temaer 
i kataloget i løbet af det 4 måneder 
lange gruppeforløb. 

Den kognitive metode
Den kognitive metode og tanke-
gang er efter min mening især god 
til at undersøge tanker, følelser og 
adfærd i forhold til en problematisk 
situation og til at belyse overbevis-
ninger, som begrænser personen. 

Metoden er god til at give delta-
geren mulighed for at ’distancere’ 
sig fra sine tanker og indtage en 

mere observerende tilgang, hvor der 
er plads til at undersøge, om man 
eventuelt kunne have tænkt/handlet 
anderledes. 

Ved at støtte deltageren i at se 
en kritisk situation ud fra et ’meta-
perspektiv’ er det min erfaring, at 
problemet/situationen kommer til 
at fylde mindre. Vi støtter proces-
sen ved at skrive situationen op på 
tavlen ved hjælp af den ’kognitive 
diamant’,  hvor øvelsen går ud på at 
adskille, hvad der er adfærd, krop, 
tanker og følelser, og så skrive det 
op i ’diamanten’/kassen på tavlen. 
På den måde får man synliggjort, 
hvad man tænker, føler, mærker 
og gør i en given situation. Her har 
man så mulighed for sammen med 
deltageren at undersøge situationen 
og se på, om der kunne være andre 
måder, man kunne tænke/handle på 
og håndtere en given situation/ud-
fordring. 

Det faktum, at det oftest ikke er si-
tuationen, der er noget galt med, men 
derimod det vi tænker om den, er et 
godt udgangspunkt at arbejde ud fra. 

På den måde kan vi så gå ind og 
undersøge tankerne, udfordre dem 
og undersøge, om de virkelig er san-
de, eller om der findes andre måder 
at anskue problemet/situationen på. 
Det er ofte en lettelse for deltageren 
at få en distance til en kritisk situa-
tion og indse, at han eller hun har et 
valg i forhold til, hvordan vedkom-
mende vil reagere/handle. For nogle 
er det en ny erkendelse, at de ikke 
kun er identiske med deres tanker, 
men at de også har mulighed for 
blot at observere, hvad der foregår, 
uden nødvendigvis at skulle handle/
reagere automatisk/tvangsmæssigt. 
Deltagerne lærer at slippe identifi-

Paradokset med metoder   
i mødet med brugeren
Hvis behandleren er mere optaget af metoden end af personen, kan det forhindre det gode møde. 

hash & kokain
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ved at skulle arbejde ud fra den kog-
nitive tankegang og har modstand 
mod at skulle udfylde skemaer til at 
analysere en situation. 

Når der er en, der er på i grup-
pen med et tema eller en situation, 
er det meget vigtigt at få de andre 
gruppedeltagere til at deltage i pro-
cessen, for ellers kan man miste de-
res opmærksomhed. Det sikrer vi 
ved, at gruppen skal give feedback 
og komme med bud på, hvordan de 
selv ville løse en given situation. El-

kationen med tankerne, og de kan 
indtage en mere åben, nysgerrig og 
undersøgende tilgang til sig selv og 
andre. Derved bliver de mindre fast-
låste i begrænsende overbevisninger 
og ukonstruktive tankemønstre, 
som måske før har styret deres liv.

Udfordringen ved den kognitive 
tilgang er, at det ofte tager en del 
tid at analysere en situation, og man 
har jo begrænset tid til rådighed i en 
gruppesession. Desuden er der nogle 
af gruppedeltagerne, som har svært 

ler vi spørger ind til, om de kan gen-
kende noget fra sig selv, og om de 
har lært noget af at lytte til den, som 
har været i centrum den dag.

Løsningsfokuseret metode
Den løsningsfokuserede metode er 
god i forhold til at støtte deltagerne i 
at se på nye løsninger og muligheder, 
frem for at de fokuserer på det, som 
ikke fungerer, og på problemer. 

Vi starter ofte sessionerne med at 
spørge ind til, hvad der er gået godt 
siden sidst, og  støtter deltagerne i 
at se på det, som er positivt eller an-
derledes i forhold til sidste gang. 

Vi forsøger at støtte deltagerne i 
at ændre deres fokus til noget kon-
struktivt, og til at deltagerne sætter 
mål mellem hver session. På den 
måde kan de selv se en forandring, 
når de rent faktisk når deres del-
mål fra gang til gang. Det skaber en 
fremadrettet og konstruktiv dyna-
mik i gruppen, og ofte støtter del-
tagerne hinanden i de mål, som de 
sætter sig selv i slutningen af grup-
pesessionen. 

Deltagerne får en oplevelse af, at 
de rent faktisk har et valg med hen-
syn til , hvad de giver opmærksom-
hed i deres liv, og de begynder at 
give sig selv anerkendelse for, hvad 
de rent faktisk gør godt. 

Vi spørger meget ind til detaljer 
for at støtte deltagerne i at blive så 
konkrete og specifikke som muligt. 
Det er min erfaring, at når man går i 
dybden med spørgsmålene, så hjæl-
per det med til at tydeliggøre frem-
gang og ændringer hos deltageren. 
Hvis en deltager fx siger, at ved-
kommende føler, at han eller hun 
har fået mere selvværd, vil vi typisk 
gå ind og spørge til, hvordan den 
pågældende i sin hverdag oplever 
et større selvværd, i hvilke situatio-
ner kommer det til udtryk og hvad 
forstår han eller hun ved selvværd? 
Dette for at tydeliggøre forandrin-
ger, og hvad der er sket af fremgang 
for deltageren. 

Vores erfaringer er, at den løs-
ningsorienterede tilgang fungerer 
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rigtigt godt i vores gruppeforløb, og 
at det er en forholdsvis let metode at 
lære sig. Spørgeteknikken giver god 
mening for deltagerne og hjælper 
dem med at reflektere og se udfor-
dringer ud fra et mere åbent og nu-
anceret perspektiv. Ofte er det her, 
at deltagerne får ’aha- oplevelser’ og 
pludselig kan se mulige handlemå-
der og nye løsninger på en tidligere 
fastlåst situation. 

Ved den løsningsfokuserede til-
gang skal man selvfølgelig være op-
mærksom på at møde deltageren, 
der hvor vedkommende er, og aner-
kende den pågældendes situation og 
følelser. Det er vigtigt, at deltageren 
føler sig set og forstået, og derefter 
kan man begynde at arbejde frem-
adrettet og løsningsorienteret. 

At sætte en dagsorden for hver grup-
pesession
Vi har altid en dagsorden og forbe-
reder os inden et gruppeforløb med 
de opgaver og temaer, som vi mener 
er vigtige til den session. Men nogle 
gange er man nødt til at afvige fra 
dagsorden, da gruppens behov kan 
være et andet. Et eksempel kunne 
være, at vi har forberedt en session 
om stofedukation, og så sidder der 
4 deltagere i gruppen, som har haft 
et tilbagefald siden sidst. Her vil 
tilbagefaldet danne udgangspunkt 
for dagens gruppesession, da det er 
det, som er vigtigst og fylder mest 
for deltagerne lige nu. 

Vi anbefaler som udgangspunkt, 
at man følger sin dagsorden, men 
man skal som gruppeleder kunne 
være fleksibel og have situationsfor-
nemmelse og følge det behov, som 
er i gruppen. Ellers risikerer man at 
miste følingen med gruppen og ikke 
tage deltagernes behov alvorligt. 
Man skal altid huske på, at man er 
til stede for deltagernes skyld og for 
at støtte dem i deres proces. 

Paradokset med behandlingsmetoder
Hvis man er for optaget af meto-
derne, kan faren efter min oplevelse 
være, at det egentlig forhindrer en i 

at møde deltageren som en hel per-
son, altså at det faktisk er metoden, 
som står i vejen for mødet. 

Det er ofte det helt simple, som 
virker, og vi behandlere kan godt 
have en tendens til selv at komplice-
re tingene ved at være alt for optaget 
af den teori, som man gerne vil have 
til at fungere i praksis. En bruger 
kan mærke, hvis behandleren prøver 
at trække noget ned over hovedet 
på ham, eller hvis behandleren har 
’travlt’ med at få samtalen/sessionen 
til at passe ind i kasserne til den me-
tode, som behandleren har lært. 

Paradokset er, at på den ene side er 
metoder meget værdifulde og vigtige at 
støtte sig op ad -  men på den anden side 
kan de også stå i vejen for et alminde-
ligt, menneskeligt møde og for nærvær.

Jeg oplever, at brugerne har meget 
brug for at blive mødt med accept, 
tillid og nærvær, og en god gruppe-
leder skal være i stand til virkelig at 
lytte og være til stede. 

Det at kunne slippe sine egne for-
udfattede meninger, antagelser og 
fordomme om en deltager kan give 
mulighed for et mere ægte menne-
skeligt møde.. 

At turde forblive i en slags åben 
og nysgerrig tilstand uden nødven-
digvis at skulle forstå og dømme 
alting kan være en god egenskab at 
lære sig som behandler. 

Ved vi egentligt, hvad der er bedst 
for deltageren? Er vores egen opfat-
telse af, hvad deltageren har brug 
for at arbejde med, rigtig? Dette kan 
være nogle gode spørgsmål at stille 
sig selv som behandler for at bevare 
en vis portion ydmyghed og åben-
hed.

Som et projekt, hvor vi skal me-
todeudvikle og ’sidemands-oplære’ 
personale til at varetage gruppele-
derrollen, har vi en stor udfordring 
mellem på den ene side at formidle 
nogle brugbare metoder, som er vel-
dokumenterede, og samtidig også 
støtte personalet, som skal varetage 
opgaven, i at bruge deres menneske-
lige egenskaber så som empati, nær-
vær og indføling og at være tro mod 

deres egen stil.
Det er min oplevelse, at når man 

som behandler får erfaring med de 
forskellige metoder, så kan man også 
bedre slappe af og bruge dem mere 
intuitivt/naturligt, når de passer ind 
i sammenhængen, frem for at bruge 
dem kun for metodens skyld. Jo 
mere erfaring man får som behand-
ler, jo mere bliver det muligt at være 
til stede i nuet, og så kan metoderne 
bruges som et ’redskabsbælte’, hvor 
man på baggrund af sin erfaring kan 
anvende det, der opleves som mest 
relevant i den konkrete situation. 

Som behandler skal vi ofte igen-
nem nogle faser, hvor man i starten 
har brug for kontrol og for at følge 
metoderne meget slavisk. I denne 
fase vil der være brug for ekstra 
meget planlægning og forberedelse 
samt efter-refleksion. Efterhånden 
som man bliver mere erfaren, kan 
man bedre slippe kontrollen lidt, og 
metoderne bliver mere naturlige at 
anvende. Man kunne sammenligne 
det med at køre bil. Her skal man 
koncentrere sig meget, når man lige 
har fået kørekort, og man kan være 
anspændt og usikker. Men efterhån-
den tænker man ikke over det, og 
det sker bare helt naturligt, og man 
slapper af. Det er min erfaring, at 
det er lidt på samme måde i forhold 
til at blive en dygtig gruppeleder. Jo 
mere man kan slappe af og anvende 
metoderne som brugbare redskaber 
uden at skulle tænke for meget over 
det, mens man er i gruppen, jo bedre 
bliver forløbet, og jo mere naturligt 
opleves det for deltagerne.

Der er en gammel talemåde, som 
hedder: ’Teori er, når man ved det hele, 
men intet fungerer i praksis. Praksis er, 
når alt fungerer, men ingen ved hvor-
for.’ Udfordringen for os er at få det 
hele til at gå op i en højere enhed, 
at bygge bro mellem teori og prak-
sis, således at vi kan videregive vores 
erfaringer til behandlingssystemet i 
Københavns Kommune. ■

CHriStiAn SOLHOLt
ProJektleDer I kØBeNHAVNS koMMUNe

PÅ HJEMMESIDEN www.hashogkokainprojektet.dk er der flere oplysnin-
ger at hente. Hvis man er interesseret i mere information om projektet 
eller arbejdskataloget, kan Christian Solholt kontaktes på tlf. 3317 5732.
Læs også Solholts artikel i STOF nr. 11 på www.stofbladet.dk
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Kvinder og køn:   
Stofbrug og behandling
Helle Vibeke Dahl & Mads uffe Pedersen
115 sider. 125 kr.
CRf, Aarhus universitet. 2008.

Misbrug af illegale stoffer er i udstrakt 

grad blevet anset, skildret og behandlet 

som et overvejende mandligt fænomen. 

Internationale og nationale undersøgelser 

og statistikker har de seneste fire årtier 

vist en betydelig og relativt stabil over-

repræsentation af mænd indskrevet i for-

skellige typer stofbehandlingsprogram-

mer eller indsat i fængsler på baggrund 

af stofrelateret kriminalitet. Kendskabet 

til mænds stofmisbrug, -mønstre og -ad-

færd er således blevet udtryk for normen 

og har dannet grundlag for diverse inter-

ventionspolitiske tiltag og almen behand-

lingspraksis. Hvorvidt, i hvilket omfang og 

på hvilke områder kvinder og mænds in-

volvering i illegalt stofbrug og behand-

lingsbehov adskiller sig, er først for alvor 

blevet genstand for opmærksomhed in-

den for de sidste ti år. 

Undersøgelsen bag denne rapport har 

haft til formål at afsøge forskelle og lig-

heder mellem mænd og kvinders stof-

misbrug på en række områder og er sket 

med afsæt i forskellige tilgange og meto-

der, hvilket afspejler sig i rapportens op-

bygning. Således belyses spørgsmålet om 

kønsforskelle i tre separate hovedkapitler. 

Det ene baserer sig på en gennemgang 

af den eksisterende og primært interna-

tionale litteratur med fokus på, hvordan 

kvinder og kønsforskelle er blevet negli-

geret henholdsvis repræsenteret i rusmid-

del- og behandlingsforskningen og med 

hvilke resultater. Det andet hovedkapitel 

præsenterer resultaterne fra en kvantita-

tiv analyse af data fra syv danske databa-

ser indeholdende oplysninger om kvin-

der og mænd, der har været indskrevet i 

forskellige behandlingsprogrammer. I det 

tredje hovedkapitel udfoldes en analyse 

med afsæt i kvalitative interview med 30 

mænd og 66 kvinder, som har modtaget 

stofbehandling i forskellige regi. Udover 

afdækningen af mænd og kvinders for-

skellige veje ind i og til dels ud af stof-

misbrug har fokus især været rettet mod 

at synliggøre, hvad der kendetegner kvin-

der med stofproblemer, men også hvilke 

problematikker der i særlig grad er ken-

detegnende for de mest belastede kvin-

der indskrevet i stofbehandling. ■

Afhængighed og relationer -  
De pårørendes perspektiv
Helle lindgaard, 203 sider. 150 kr.
CRf, Århus universitet. 2008.

Alkoholproblemer er ikke blot et individu-

elt anliggende, men i høj grad et relatio-

nelt problem. Der er således overordnet 

to grunde til også at tage de pårørende 

i betragtning: Først og fremmest fordi de 

pårørende påvirkes af alkoholproblemer-

ne og som følge heraf kan have et selv-

stændigt behandlingsbehov; og dernæst 

fordi involvering af de pårørende i alko-

holbehandlingen kan fremme et positivt 

behandlingsudfald.

Nærværende rapport er den første af i alt tre 

rapporter fra projekt ’Afhængighed og Rela-

tioner’. Rapporten beskriver alkoholproble-

mets omfang og karakter, ligesom resultater 

fra undersøgelsen ’Afhængighed og Relati-

oner’ præsenteres i forhold til yderligere at 

belyse de pårørendes belastninger.

Den anden rapport ’Afhængighed og Re-

lationer – behandlingsperspektiver’ be-

skriver, hvorfor det kan være vigtigt at 

inddrage de pårørende i behandlings-

sammenhænge, samt hvilke metoder der 

har vist sig effektive. Derudover præsen-

teres flere resultater fra undersøgelsen 

’Afhængighed og relationer’, herunder 

de pårørendes forandringer i forbindel-

se med behandling, samt deres opleve-

de udbytte. 

Den tredje rapport ’Afhængighed og Rela-

tioner – den drikkende parts perspektiver’ 

omhandler, som titlen antyder, situationen 

set fra den drikkende parts side.

I alle tre rapporter sammenfattes eksi-

sterende viden på hvert af de tre områ-

der, ligesom der suppleres med resulta-

ter fra den nyere undersøgelse ’Afhæn-

gighed og relationer’. Sidstnævnte er en 

spørgeskemaundersøgelse suppleret med 

data af mere kvalitativ art. I alt har 415 

pårørende og 210 med alkoholproblemer 

deltaget i undersøgelsen. De pårørende 

bestod af partner, tidligere partner, voks-

ne børn, forældre og venner. Især skal 

fremhæves de kvalitative data, der kaster 

lys over områder, hvor kvantitative data 

ikke kan komme, og som tilføjer nuan-

cer og dybere forståelse til feltet. F.eks. i 

forhold til de pårørendes mere specifik-

ke problemfelt og udbytte af pårørende 

behandling. ■

Projekter forgår,   
men behov består
Morten Hesse, Mads Kjær Pedersen   
& sanna schliewe, 41 sider.
CRf, Aarhus universitet. 2008.

I en række projekter blev klienter i meta-

donbehandling tilbudt udvidet psykoso-

cial støtte. Projekterne blev evalueret af 

Center for Rusmiddelforskning. Med støtte 

fra Københavns Kommune gennemførtes 

i 2007 en opfølgningsundersøgelse af en 

lille gruppe, som havde deltaget i et af 

disse projekter, men som siden var vendt 

tilbage til behandling i almindeligt regi. 

Mange klienter var udskrevet omkring tids-

punktet for den endelige lukning af eks-

perimentalklinikken. Klienterne beskrev 

både positive erfaringer fra det at indgå 

i et projekt og vanskeligheder, som opstår 

i forbindelse med afvikling af projekter. 

Rapporten er udsolgt men kan downloa-

des fra www.crf.au.dk ■

nyt fra CRf Rapporter kan bestilles via crf@au.dk Husk at opgive EAN-nummer, navn og adresse samt antal 
eksemplarer. Rapporter kan også bestilles via tlf. 8942 6930.
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kort nyt

www.UDSATTESUNDHED.NU 

Bag hjemmesiden udsattesundhed.nu står 

Landsforeningen af VæreSteder   og   Pro-

jekt Udenfor .

  Hjemmesiden har til formål at samle og 

formidle viden om socialt udsatte menne-

skers sundhed og social ulighed i sund-

hed, og den henvender sig til alle,  som 

arbejder med eller ad anden vej interes-

serer sig for emnerne. 

Hjemmesiden er en invitation til et bredt, 

tværsektorielt samarbejde med det klare 

mål at forbedre socialt udsatte menne-

skers muligheder for at skabe sig en sun-

dere tilværelse.

Den første version af udsattesundhed.nu 

henvender sig primært til praktikere i såvel 

den sociale sektor som i sundhedssektoren 

og idrætsverdenen, forskere, projektud-

viklere og beslutningstagere. På sigt skal 

siden udvides med egentlig brugerrettet 

sundhedsoplysning.

udsattesundhed.nu har samlet en refe-

rencegruppe bestående af videns- og res-

sourcepersoner fra forskellige fagområder, 

der bistår redaktionen med faglig eksper-

tise og vejledning, og som alle beskæftiger 

sig med socialt udsatte mennesker og de-

res sundhed. Redaktionen modtager ger-

ne idéer eller kommentarer på  ulrik.lvs@

mail.tele.dk eller på 75 92 40 00. 

www.HJEMLOSESUNDHED.DK  

SundhedsTeam er en del af Københavns 

Kommunes tilbud til hjemløse og andre 

socialt udsatte mennesker. SundhedsTeam 

er organiseret som en lægepraksis, men 

uden klinik, så alt arbejde foregår der, 

hvor den enkelte nu måtte befinde sig.

SundhedsTeam består af fire sygeplejersker 

med lang erfaring fra alle dele af sund-

hedsvæsenet samt en læge med erfaring 

fra sundhedsvæsenet, misbrugsbehand-

lings- og hjemløsesystemet. Sundheds-

Team samarbejder med alle aktører in-

den for det sociale og sundhedsfaglige 

system samt frivillige organisationer og 

private væresteder.

På hjemmesiden hjemlosesundhed.dk 

kan man – ud over at få mere at vide om 

SundhedsTeams tilbud og aktiviteter, som 

henvender sig til henholdsvis hjemløse 

og fagpersoner – orientere sig om rele-

vante publikationer og  rapporter, artik-

ler og foredrag, uddannelsesmuligheder 

m.m. På sitet er der links til gratis sove-

steder, varmestuer, billige spisesteder og 

tøjudlevering. 

SundhedsTeam ønsker at formidle ny vi-

den og nye tiltag inden for fagområdet. 

Til dette formål opdateres løbende ny-

heder og links til konferencer og møder 

overalt i verden.

www. XA-FORUM.DK 

En ny hjemmeside om misbrug er ved at 

tage form. Bag sitet står en anonym grup-

pe mennesker, der selv har haft misbrug 

tæt inde på livet. Formålet med hjemme-

siden er at dele erfaringer og vise veje til 

et liv uden at drikke, tage noget, spille 

eller på anden måde misbruge. 

På siden finder man bl.a. information om 

misbrug, behandling og rettigheder. Der 

er indgange målrettet unge, pårørende, 

arbejdsgivere, professionelle m.fl. og man 

kan indgå i forskellige netværk og ano-

nyme fællesskaber. 

SUNDHEDSRUM PÅ VESTERBRO 

I november 2008 åbnede Københavns Kom-

mune det første sundhedsrum på Vester-

bro. Ud over en klinik med mulighed for 

behandling af fysiske sygdomme vil en del 

af arbejdet være opsøgende på gaden ef-

ter samme model som SundhedsTeam. Kli-

nikkens medarbejdere er 4 sygeplejersker 

og en sygeplejefaglig leder, som arbejder 

tæt sammen med SundhedsTeam.

Det er ikke tilladt at fixe i sundhedsrummet, 

men initiativtagerne ser det alligevel som 

et skridt på vejen mod et ’rigtigt’ fixerum. 

Socialborgmester Mikkel Warming udtalte 

til Ritzau: ’Det har været en sej kamp at 

få åbnet sundhedsrummet, og jeg glæ-

der mig over, at vi er nået så langt. Men 

det skal ikke være nogen hemmelighed, 

at jeg sammen med stort set alle, der ar-

bejder med stofmisbrug, hellere ville have 

et fixerum. Regeringen forbyder desværre, 

at vi virkelig kan hjælpe stofmisbrugerne 

og få dem væk fra gaden’.

Sundhedsrummets navn er korrekt ’DUGNAD 

og Sundhedsrum’, hvilket dækker over to 

aktiviteter, som tilbydes i samme hus: So-

cialforvaltningen i Københavns Kommuner 

driver sundhedsrummet, mens græsrods-

organisationen Dugnad står for det være-

sted, der åbnede i januar 2009. 

Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed 

har afsat 1,2 mio. kr. til en treårig evalu-

ering af den samlede indsats.

Læs mere på www.dugnad.dk 

ÅRETS BRUGERVEN 2008

I 1996 indstiftede BrugerForeningen en 

’Brugervenpris’, som på foreningens års-

dag overrækkes til en person, som har gjort 

en særlig og uegennyttig indsats for bru-

gernes velfærd. Ved BFs 15 års jubilæum 

i 2008 modtog Sophie Hæstorp Andersen 

(S) hædersprisen.

Læs mere på www.brugerforeningen.dk , 
www.abcnyheter.no/node/76927  & 
www.soph.dk
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BEDRE TÆNDER TIL DE UDSATTE

Mindre end tyve tænder tilbage i munden!  Så slemt står det til for knap halvdelen af de socialt udsatte her i landet.
De har markant dårligere tænder, end befolkningen i gennemsnit har. I den samlede befolkning er det kun hos 
hver tiende, at det står så galt til.
Derfor er jeg som velfærdsminister og partierne bag årets satspuljeaftale enige om at sætte 33 millioner kroner af til 
bedre sundhed for de socialt udsatte, hvoraf tandbehandlingen blot er ét af initiativerne.
Vi ved, at sygdomme og deres konsekvenser slår relativt hårdere igennem hos de socialt udsatte sammenlignet med 
befolkningen som helhed. Derfor er det særlig vigtigt med en fremskudt og opsøgende indsats.
Dermed følger partierne op på tidligere års indsats for at mindske den sociale ulighed i sundheden.
Med den seneste bevilling ønsker partierne bag satspuljeaftalen at nå de socialt udsatte, som har en særlig risiko-
fyldt sundhedsadfærd, og som tilmed er mere syge end befolkningen som helhed. Rådet for Socialt Udsatte har do-
kumenteret denne ulighed i sundhedsundersøgelsen ’SUSY Udsat’.
Tandbehandlingen sker efter samme model som tandklinikken ’Bisserne’ på Mændenes Hjem i København. Foruden 
den gratis tandbehandling er der sat penge af til gratis prævention til socialt udsatte som eksempelvis stofmisbrugere.
Målgruppens risikofyldte sundhedsadfærd består nemlig også af ubeskyttet sex, hvilket medfører en overhyppighed 
af aborter samt risikoen for at smitte eller blive smittet af kønssygdomme. Derfor skal p-piller, p-stave, kondomer, 
vejledning og rådgivning gøres let tilgængeligt for målgruppen. 
Mange af de socialt udsatte benytter sig ikke af det etablerede sundhedssystem. Nogle går måske med ubehand-
lede lidelser, eller de får ikke den nødvendige pleje og omsorg. Partierne bag satspuljeaftalen har derfor sat penge 
af til en opsøgende, mobil sundhedsindsats efter samme model som SundhedsTeam i København. Teamet tager sig 
af målgruppen i forhold til akut opstået sygdom, men fungerer samtidig som brobygger i forhold til det etablerede 
sundhedssystem. Og det er der gode erfaringer med. 
Karen Jespersen, Velfærdsminister (V)

X-STIVAL – DET HANDLER OM HÅB!                               

Lørdag den 26. juli 2008 foregik der en helt speciel og stemningsfyldt begivenhed på Odense Cyklebane: X-sti-
val, hvor mere end 800 tidligere stofafhængige sammen viste, at det lader sig gøre at overvinde afhængigheden af 
stoffer og alkohol. X-stival blev afviklet i forbindelse med X-games 2008 under ledelse af Landsforeningen af Væ-
reSteder, Brancheforeningen af Danske Behandlingsinstitutioner og et stort netværk af tidligere stof- og alkoholaf-
hængige. Cliff Kaltoft, leder af Landsforeningen af VæreSteder, bød på dagen op til dans med denne opfordring: 
’I dag er det en festens og glædens dag. I dag skal vi fejre alle dem, der har fået et bedre liv. Og vi skal sende en 
klar, utvetydig og syngende lussing til alle de pessimister og sortseere, der i alt for mange år har fyldt beslutnings-
tagere og de mennesker, der har allermest brug for et håb, med det evindelige: ’Det kan ikke lade sig gøre at kom-
me ud af et stofmisbrug’.
De  mange ’X-ere’, der for første gang var samlet på ét sted, var et fantastisk bevis på  den overlevelseskraft, der 
ligger til grund for generhvervelsen af livet hos hver enkelt, der på et tidspunkt har taget det valg at blive fri af et 
misbrug. At det er muligt at opnå et liv uden misbrug er en historie, vi har brug for at høre. Der er brug for at skabe 
håb om et bedre liv, for uden håb er det svært at tro på, at overvindelsen af afhængighed kan realiseres.  

UL 2009                                   

Med afsæt i dette års X-games inviterer Landsforeningen af VæreSteder og Idrætsorganisationen Dansk Væresteds 
Idræt til Udsatte Legene 2009. Stævnet bliver den største idrætsevent for socialt udsatte mennesker på dansk jord – 
måske i hele verden. Vi forventer, at mere end 1.000 idrætsudøvere fra ind- og udland vil drage til Odense Idræts-
park og deltage i arrangementet fra den 31. august til den 6. september 2009. Idrætsgrenene vil løbende blive of-
fentliggjort på legenes hjemmeside www.ul2009.dk .
For at samle aktiviteterne og idrætsudøverne mellem konkurrencerne vil indkvarteringen af deltagerne foregå i en 
til formålet indrettet UL-by tæt på Idrætsparken. 
Generalprøven på UL 2009, X-games 2008, blev afholdt i dagene den 24.-27. juli 2008 i Odense Idrætspark, hvor 
omkring 450 socialt udsatte mennesker - primært tidligere alkohol- og stofafhængige - deltog i et brag af et 
idrætsstævne. Man kan læse meget mere om X-games og se billeder fra stævnet på www.x-games2008.dk
UL 2009 bliver til i samarbejde mellem Landsforeningen af VæreSteder, Idrætsorganisationen Dansk Væresteds 
Idræt, Odense Kommune og med støtte fra Velfærdsministeriet.
ulrik Korff, Konsulent, landsforeningen af Væresteder
www.vaeresteder.dk  

Redaktionen har modtaget:
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Endvidere har uddannelsen ført til, 
at der er opnået større selvindsigt og 
ændret selvforståelse hos de færdigud-
dannede. Misbrugsvejledernes rolle-
 repertoire er udvidet både i faglige og 
i private sammenhænge, og dermed 
har uddannelsen også medvirket til 
at stabilisere misbrugsvejledernes 
situation generelt.

Noget tyder på, at det er muligt 
gennem uddannelse at skabe en per-
sonlig og faglig udvikling, hvor liv-
serfaringer med misbrug indgår som 
et aktiv både i uddannelsen og i efter-
følgende ansættelse. 

En misbrugsvejleder udtrykker 
det med sine egne ord i forbindelse 
med evalueringen:

’Så når vi har siddet til personale-
møde, så har de fandme spurgt ind til. 
Nogen spørger mig om noget, ikke. El-
lers har jeg bare siddet og lyttet, ellers 
har det været mig, der har været snak-
ket om… så må man da gøre et eller 
andet rigtigt, ikke?’ (Mand, 42 år)

Realkompetencer på misbrugsvejle-
deruddannelsen
Misbrugsvejlederuddannelsen har 
en særlig profil i forhold til de fle-
ste andre uddannelser i kraft af to 
aspekter. Det ene udgøres af udvi-
delsen af forståelsen af realkompe-
tencer, hvor livserfaringer fra eget 
misbrug eller i det nære netværk 
bliver et aktiv i uddannelsen. Det 
andet er den forpligtende relation 
inden for holdets sociale sfære og i 
relation til studievejledning. 

AF JONNA NØTTRUP

Misbrugsvejlederuddannelsen på 
UC Syd, Kolding, blev etableret 
som et udviklingsprojekt i 1998 og 
har siden uddannet ca. 120 mis-
brugsvejledere fra hele landet. Vi har 
igennem 10 år vist, at det er muligt 
at nytænke realkompetencer i ud-
dannelse. Her forstår vi realkom-
petencer som de livserfaringer, der 
følger med et liv med misbrug.

I en artikel i STOF nr. 101 be-
skæftiger Dorthe Hecksher  sig med 
spørgsmålet om eksere i misbrugs-
behandling. Spørgsmålet er, hvor-
vidt en fortid som misbruger er en 
kvalifikation eller en diskvalifika-
tion i behandlingen? Efter artiklen 
rejses endvidere spørgsmålet, om 
problemstillingen overhovedet er 
relevant, fordi medarbejdere i mis-
brugsbehandlingen i dag i langt hø-
jere grad har en faglig uddannelse?

På misbrugsvejlederuddannel-
sen har vi særligt været optaget af, 
HVORDAN livserfaringer med mis-
brug kan professionaliseres, frem for 
spørgsmålet OM livserfaringer er en 
kvalifikation. 

Resultaterne af 10 års erfaringer 
med at uddanne mennesker med me-
get forskellige og ofte kaotiske livs-, 
arbejds- og uddannelseserfaringer er 
samlet i en evaluering, der blev af-
sluttet i foråret 20082. Evalueringen 
viser, at 84 % af de færdiguddannede 
misbrugsvejledere er i beskæftigelse 
eller i videre uddannelsesforløb. 

Det overordnede mål med ud-
dannelsen er at kvalificere og per-
spektivere livserfaringer, så de bliver 
et aktiv i det professionelle arbejde 
inden for misbrug. Imidlertid eksi-
sterer også et sekundært mål i form 
af stabil rehabilitering, hvor det at 
indtage aktørstatus i forhold til eget 
liv og mestring af tilværelsens ud-
fordringer er centralt. Det dobbelte 
formål fordrer en balance, hvor fo-
kus på uddannelse skal være klart, 
uden at støtten til den personlige 
udvikling og rehabilitering afvises. 
En studievejleder på uddannelsen 
beskriver sit syn på misbrugsvejle-
deruddannelsen som: 

’Det er uddannelse. Det er at danne 
sig ud til samfundet, til arbejdsmarke-
det. På det vidensmæssige og på det 
personlige plan.’ (Studievejleder)

Ved optagelsen til misbrugsvejle-
deruddannelsen lægges der vægt på 
den enkelte ansøgers realkompeten-
cer foruden de formelle krav3. Det 
vil sige de kompetencer, som den 
enkelte ikke nødvendigvis har papir 
på, men som er erhvervet igennem 
arbejdslivet, frivilligt arbejde eller 
som en slags akkumuleret livser-
faring inden for særlige områder4. 
Den særlige livserfaring, som ho-
vedparten af ansøgerne besidder, 
består hovedsagligt af erfaringer fra 
eget misbrug og/eller i kraft af at 
være pårørende til misbrugere. Der 
er endvidere ansøgere, der har erfa-
ringer fra lønnet eller frivilligt arbej-
de inden for misbrugsområdet. 

Når livserfaringer 
betragtes som realkompetencer 
på misbrugsområdet
På misbrugsvejlederuddannelsen oplever mange studerende, at den faglige 
udvikling også skaber en personlig udvikling i forhold til holdninger, adfærd, 
åbenhed og identitet. 

eksere

L7
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Det betyder også, at en del af de 
studerende har kaotiske barndoms-
oplevelser med svigt, flytninger, 
skiftende primærpersoner og an-
bringelser som en del af erfarings-
grundlaget. Uddannelsesniveauet 
er generelt set lavt, og selvtilliden i 
forhold til at løse opgaver er lav. De 
erhvervsmæssige erfaringer er for ca. 
halvdelens vedkommende af meget 
ustabil karakter; vikarjobs, korte an-
sættelsesforhold eller alene erfarin-
ger fra aktivering. Dvs. kun få eller 
ingen erfaringer med kontinuerlige 
forløb. Dertil kommer en del erfa-
ringer fra det frivillige arbejde inden 
for misbrug. Endelig er der en bred 
variation af erfaringer med krimina-
litet, dårlig økonomi, møde med det 
offentlige system og manglende sta-
bilitet i familie - og netværksrelatio-
nerne etc. På trods af den kaotiske 
baggrund søges uddannelse. 

De studerendes parathed til ud-
dannelse bliver sammenfattet af en 
studievejleder: 

’Mange misbrugsvejledere kommer 
med dårlige erfaringer fra deres skoletid 
og nederlagserfaringer i forhold til det at 
lære. Men de er samtidig topmotiverede; 
derfor kan de klare at være i det under-
visningsrum igen. Det er motivationen, 
der gør, at de ikke er bange for at give 
noget af sig selv.’ (Studievejleder) 

 Livserfaringer som ovenfor be-
skrevet udgør erfaringsgrundlag, 
der sjældent opleves som attraktive 
eller bliver anerkendt som realkom-
petencer i det formelle uddannelses-
system. Realkompetencer anvendes 
almindeligvis i relation til frivillige 
eller lønnede jobfunktioner, kurser 
af formel/uformel art eller uden-
landske uddannelser af varierende 
niveau og gennemsigtighed. Men i 
misbrugsvejlederuddannelsen be-

tragtes livserfaringer fra misbrugs-
området som realkompetencer. Her 
vægtes i særlig grad a) erfaringer som 
frivillig i praksis-feltet, b) erfaringer 
fra eget misbrug og c) erfaringer 
som pårørende til misbrugere.

Når livserfaringer fra misbrugs-
området anerkendes både som erfa-
ringer fra eget misbrug samt misbrug 
i det nære/frivillige netværk, bliver 
holdenes sammensætning præget af 
stor forskellighed, hvor misbrug an-
skues ud fra mange forskellige posi-
tioner. 

Ambitionen i uddannelsen er, at 
de studerendes forskellige livserfa-
ringer betragtes som en ressource, 
men samtidig udgør forskellighe-
derne også en udfordring for både 
studerende, undervisere og studie-
vejledere. 

På hvert hold er der eksempelvis 
opstået heftige diskussioner om det 
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hensigtsmæssige i metadonbehand-
ling versus stoffrihed. Disse diskus-
sioner aktiverer nødvendigvis egne 
erfaringer og holdninger, som bliver 
fremtrædende i diskussionerne. Af 
og til udvikler diskussionerne sig 
til reelle samarbejdskonflikter eller 
splittelse af studiegrupper, hvilket 
tydeliggør behovet for at skabe di-
stance til og refleksion over egen liv-
serfaring i uddannelsesforløbet: 

’For at kunne bruge sig selv (i arbej-
det), skal de kunne træde et skridt uden 
for sig selv; så de ikke bliver normative: 
- det, der er godt for mig, er ikke nødven-
digvis godt for dig.’. (Studievejleder)

Læring som en transformativ proces
Uddannelsen til misbrugsvejleder 
lægger vægt på læring som en trans-
formativ proces, dvs. en lærings-
teori der drejer sig om, hvordan 
voksne mennesker lærer gennem 
fortolkning af deres livserfaringer, 

og hvordan de skaber mening5. En 
fortolkning og meningsdannelse der 
foregår i social kontekst. 

Til hvert hold af misbrugsvejleder-
studerende er tilknyttet to studievej-
ledere, som også bidrager med un-
dervisning af holdet i forskellige 
emner. Studievejlederne på uddan-
nelsen udgør et fast team af under-
visere med særlig interesse for og 
faglig viden inden for det sociale 
(misbrugs-)arbejde. 

De mange nederlagserfaringer, de 
studerende bringer ind i uddannel-
sesforløbet, som fordrer, at studie-
vejlederne er tilgængelige og parate 
til at optræde som sparringspartnere 
i de studerendes processer. Studie-
vejlederne skal, foruden at formidle 
den røde tråd, også stille sig til rådig-
hed som ’… én de kan læsse af på, og 
én der kan fastholde dem.’ 

Det tilstræbes, at de studerende 
undervejs lærer at blive proceskon-

sulenter på deres egen læring, såle-
des at de bliver i stand til at kende 
og genkende deres egne begræns-
ninger og muligheder for læring. 
Studievejlederne arbejder således 
både i forhold til den enkelte og til 
holdet med hensyn til de sociale og 
faglige processer, som uddannelses-
forløbet sætter i gang. Desuden ar-
bejder studievejlederne på at tilret-
telægge strukturer, der understøtter 
læringsprocesser, hvor livserfaringer 
sættes i spil med ny faglig viden. Ud-
fordringen for studievejlederne er at 
få de studerende til at samarbejde 
på trods af forskellighed, og at de 
studerende kan rumme hinandens 
forskellighed. Det foregår ikke altid 
lige gnidningsløst: 

’De kan blive vældig provokerede af hin-
andens erfaringer. Vi bruger det, så de kan 
lære af forskelligheden.’ (Studievejleder)

Studievejledernes indbyrdes for-
skellighed fremstilles tydeligt og 

Om Misbrugsvejlederuddannelsen
Misbrugsvejlederuddannelsen på UC Syd, Kolding, er en uddannelse for personer, der har interesse i og eventuelt har haft berøring med 

misbrugs- og afhængighedsproblematikker. Det kan være erfaringer i frivilligt og/eller professionelt regi eller egne erfaringer. Uddan-

nelsen kvalificerer til arbejdet inden for praksisfeltet misbrug og afhængighed med sigte på forebyggelse, behandling og rehabilitering i 

offentligt eller privat regi. 

Uddannelsen bygger på et socialpædagogisk grundlag med vekslende teori- og praktikforløb. Uddannelsen præsenterer og perspektive-

rer en bred vifte af de faglige teorier og metoder, der aktuelt er i spil på misbrugsområdet. 

Der er tale om en 2-årig, selvfinansieret uddannelse. Uddannelsen har status af en privat uddannelse, der ikke er formelt godkendt, og 

derfor er uddannelsen ikke direkte kompetencegivende til det formelle uddannelsessystem. 

Om evaluering af misbrugsvejlederuddannelsen
En projektgruppe bestående af studievejledere, undervisere og studieleder på misbrugsvejlederuddannelsen – heriblandt forfatteren til 

denne artikel - har i 2007/2008 gennemført en evaluering af misbrugsvejlederuddannelsen. Evalueringen blev finansieret af Socialmini-

steriet og fulgt af en bredt sammensat følgegruppe. 

Fokus for undersøgelsen var den generelle betydning af uddannelsen som en forandrende og stabiliserende faktor i forhold til det tidli-

gere liv, herunder udvidelse af mestringsstrategier og livskvalitet hos de uddannede. 

Undersøgelsen blev gennemført som en totalundersøgelse blandt samtlige kandidater fra misbrugsvejlederuddannelsen ved hjælp af et 

postalt spørgeskema. Dernæst blev der gennemført kvalitative interviews med et mindre antal af de uddannede misbrugsvejledere samt 

med myndigheder, aftagervirksomheder og videnspersoner. 

Evalueringen kan downloades på 

http://ucsyd.dk/efter-og-videreuddannelse/funktionsuddannelser/misbrugsvejleder/



3�Stof   12

synligt over for holdet, således at de 
på den måde bruger sig selv og deres 
personlige tilgang som rollemodel-
ler. Studievejlederne skaber endvi-
dere strukturelt arenaer, hvor samar-
bejdet mellem de studerende sættes 
i spil. Eksempelvis sammensættes de 
første studiegrupper ud fra et krite-
rium om forskellighed, eksempelvis i 
forhold til køn, alder, misbrugserfa-
ring, arbejdserfaring m.m. 

Læring på misbrugsvejlederud-
dannelsen sker bl.a. i bearbejdning 
og perspektivering af egen livserfa-
ring, i mødet med andres livserfa-
ring og i præsentation af ny viden. 
Når studerende fortæller brudstyk-
ker af sin egen livshistorie og møder 
andres fortællinger, kan der opstå 
nye perspektiver på egen tilværelse. 
Hermed åbnes der for nye fortolk-
nings- og handlemuligheder. Når det 
lykkes, kan studievejlederne opleve 
de studerendes erkendelse så tyde-
ligt, som dette udsagn illustrerer: 

’ …en studerende sagde en dag, at 
de, som ikke kom fra misbrugsmiljøet, 
er eksperter på normalitet, og omvendt 
kan de så bruge de tidligere misbrugere 
som eksperter på misbrug. Det normale 
bliver jo et ideal, når man har været i et 
langt misbrug.’  (Studievejleder)

Gennem konfrontationen, hvor-
ved en erfaring kan opleves ud fra en 
andens fortælling med den andens 
meningsskema, er der grundlag for 
en kritisk refleksion over egen for-
ståelse. Transformativ læring opstår, 
når der sker en ændring i menings-
skemaet, så en ny meningsstruktur 
opstår, når der reflekteres kritisk 
over det erfarede. 

Eksempelvis bliver de studerende 
i uddannelsen præsenteret for for-
skellige behandlingsmetoder. Det 
kan være vældig konfronterende 
for studerende, der selv har været 
i behandling, og der har mødt ’en 
metode, der virker.’ For enkelte stude-
rende kan det være forbundet med 
tab, sorg eller decideret eksistentiel 
angst at erkende, at der også er kva-
liteter ved andre metoder eller ved 
metodepluralisme. 

’Noget af det bedste er at se til dimis-
sionen, hvordan de stråler. Der har væ-
ret mange ting ved dem selv undervejs 
i uddannelsen, som de har skullet sige 
farvel til for at kunne sige goddag til 
eksamensbeviset.’ (Studievejleder)

Uddannelsens udgangspunkt er, 
at professionel viden består i at have 
adgang til mange kategorier af for-
ståelse - og i at være i stand til at 
bruge de rigtige kategorier i de givne 
situationer. Med andre ord: at have 
et bredt repertoire af forståelseska-
tegorier og handlemuligheder eller 
et bredt repertoire af roller6. Det 
brede repertoire skabes ved at gen-
nemløbe mange loops af genkendel-
se (assimilation) og udfordringer af 
egne fortolkninger (akkomodation). 
Som nævnt kan de studerende op-
leve såvel undervisning som det at 
være i klasserummet som vældigt 
provokerende. 

Et eksempel er denne unge mand, 
der havde mange konflikter med en 
medstuderende i begyndelsen af 
uddannelsen: 

’Men kan du huske i starten af ud-
dannelsen, hvor folk kommer med deres 
meninger. Hvor vi diskuterede utroligt 
meget… Noget af det jeg synes, der 
var spændende, det var det at kunne 
mærke, at der skete et eller andet, ikke. 
At folk begyndte at tænke anderledes 
og sådan noget, ikke. Og med mig og 
M., vi var også ved at slå hinanden 
ihjel på et tidspunkt. Det endte med, at 
der ikke var noget (uvenskab) til sidst.’ 
(Mand, 32 år)

Citatet illustrerer endvidere en 
forandringsproces i opfattelse, bear-
bejdning og handlemåde, som han 
registrerer både hos sig selv og hos 
sine medstuderende. Som et led i 
den personlige og professionelle ud-
vikling kan det være hensigtsmæssigt 
med udvikling af nye og mere hen-
sigtsmæssige mestringsstrategier, 
som antydet i citatet. Dette gælder 
for studerende med livserfaringer 
med misbrug, hvortil der kan være 
knyttet en identitet som misbruger 
eller som pårørende til misbrugere, 
hvor personlig udvikling, ændring 

af rolleidentitet og etablering af en 
positiv social selvopfattelse vil være 
ønskværdig og hensigtsmæssig i 
en professionel sammenhæng. For 
begge grupper kan forandring af 
mestringsstrategier være en væsent-
lig komponent i den personlige og 
professionelle udvikling.

Eksempler på inddragelse    
af livserfaringer
På misbrugsvejlederuddannelsen an-
vendes forskellige undervisningsfor-
mer, der understøtter den pluralisti-
ske tilgang, som uddannelsen har til 
arbejdsområdet. Det indebærer som 
nævnt også konfrontation og provo-
kation inspireret af Thomas Ziehes 
begreb om ’god anderledeshed’. I 
skoleperioderne tilbydes de studeren-
de øvelsesarenaer, der giver mulighed 
for kritisk refleksion og læring.

Det første projektarbejde, de stu-
derende præsenteres for, omhandler 
rusmidler. De studerendes forskel-
lige erfaringer med rusmidler sæt-
tes i spil i kombination med faktuel 
formidling om rusmidlernes psyko-
kemiske virkninger. De studerende 
besidder viden og erfaringer med 
rusmidlernes virkninger, både for 
den der indtager, og for de som er 
sammen med brugeren. De har vi-
den om popularitet, myter, tilgæn-
gelighed o.lign. I studiegrupperne 
samles og mødes de forskellige er-
faringer med faktuel viden, hvilket 
løfter det samlede vidensniveau for 
den enkelte studerende og for hol-
det som helhed.  

I et andet undervisningseksem-
pel opfordres de studerende til at 
reflektere over stresshåndtering ved 
at finde eksempler i deres egen livs-
historie. Herefter tager hele holdet 
ud i skoven, og alle lægger sig en 
halv time i skovbunden og hengiver 
sig til oplevelsen af naturen og egne 
sanser. Denne hengivelse kan for 
mange være en lille grænseoverskri-
delse. Dagen afsluttes med teoretisk 
undervisning og refleksion over em-
net stress og stresshåndtering. I ek-
semplet kombineres egne erfaringer, 
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det konkrete oplevelsesperspektiv 
og den teoretiske perspektivering. 

Et generelt træk ved undervis-
ningsformerne er, at de studerende 
skal være aktive og tage ansvar både 
for sig selv og egne erfaringer, men 
også tage ansvar for hinanden i ud-
dannelsesforløbet.  Der arbejdes ud 
fra et dannelsesperspektiv, hvor de 
studerendes egne værdier, følelser, 
handlinger og etik bliver italesat 
med henblik på at skabe bevidst-
hed, således at det bliver muligt at 
forholde sig (professionelt) til for-
skellige handlemuligheder. Som 
udgangspunkt er det ikke muligt i 
menneskebehandlende arbejde at 
være objektive, idet vores måde at 
handle på afspejler vores følelser 
og tanker. Derfor er det væsentligt 
at have fokus på følelser, tanker og 
værdier, således at de studerende 
bliver i stand til at perspektivere og 
på professionel vis kan inddrage de-
res egne følelser m.m.: 

’Jeg var ikke vant til, at man kun-
ne diskutere og have en konflikt og så 
være gode venner. Det var fedt for mig 
at lære’. (Mand, 32 år) 

Som beskrevet ovenfor kan der 
opstå perioder med konflikter og 
manglende tillid til hinanden på 
holdet. Et sådant miljø kan sætte 
barrierer for de studerendes præ-
sentation af umiddelbare følelser 
eller livserfaringer relateret til un-
dervisningen. I disse tilfælde bliver 
klasserummet en meget konkret og 
aktuel øvelsesarena for konfliktløs-
ning, grænsesætning og kommuni-
kation ’på egen banehalvdel’. Nogle 
undervisningstemaer, der ikke i sig 
selv er afgrænsede i forhold til føl-
somme livserfaringer, eksempelvis 
arbejdet med kropsbevidsthed og 
kropserfaringer, bliver tilrettelagt 
således, at fortællingerne præsente-
res i små, selvvalgte grupper. På den 
måde kan der stadig arbejdes med 
følelser, tanker og livserfaringer, 
selv om der aktuelt er misstemnin-
ger på holdet. 

Ikke alt handler om livserfarin-
ger. Også dansk på HF-niveau og 

socialpolitiske temaer indgår i ud-
dannelsen. Her spiller de studeren-
des uddannelsesmæssige baggrund 
også ind på tilrettelæggelsen, hvor 
det er af betydning, at den enkelte 
studerende bliver ’mødt’: 

’Min dansklærer blev ved med at 
sige – du er jo handicappet (ordblind-
hed) – men alligevel så forlangte hun 
jo, at det lå på niveau… hun kunne 
lisså godt ha’ stået og talt et andet sprog 
ved den tavle nogle gange, for jeg fat-
tede minus mand… Og hun var altså 
skidesjov, og så klappede hun stavelser, 
og jeg er jo meget musikalsk, så det fat-
tede jeg jo noget af… så fandt jeg ud af, 
ok – så må jeg gøre noget. Så blev jeg 
ordsamler’. (Kvinde, 45 år)

I løbet af uddannelsen suppleres 
livserfaringer også med praktiker-
faringer, der inddrages i undervis-
ningen, eksempelvis i form af cases i 
psykiatri-undervisningen. 

Praktik i uddannelsen
I praktikperioderne er det hensig-
ten, at de studerende skal uddybe, 
udbygge, forankre og perspektivere 
den viden, de har fået i teorien fra 
uddannelsen og har med fra deres 
livserfaringer. I mødet med hverda-
gens praksis kan de studerende gen-
nemgå et fagligt og personligt ud-
viklingsforløb, hvor det bliver muligt 
at opbygge den faglige identitet i 
samspillet med kolleger og brugere. 
I samarbejde med praktikvejlederne 
får den studerende mulighed for at 
afprøve sig selv i forskellige aktivite-
ter/relationer for derved at få øvelse 
og nye erfaringer.  

Balancen mellem det profes-
sionelle, personlige og private er et 
væsentligt fokus i praktikken. Når 
professionaliteten kræver, at per-
sonligheden anvendes som redskab 
i relationen, så handler det om en 
evne til at kunne holde det profes-
sionelle fokus i en følelsesmæssigt 
farvet kontekst. De studerende skal 
arbejde målrettet med at forvalte 
det personlige i det professionelle. 
Det vil bl.a. sige at besidde evnen til 
at respektere brugeren, have empati 

og handle etisk velovervejet i rela-
tionen. Det behov, i hvis interesse 
der skal handles, skal være bruge-
rens, og der kræves en indsigt i egne 
behov for at være i stand til en af-
grænsning i forhold til den private 
rolleforvaltning.

Der er på praktikstederne op-
mærksomhed på, at mødet med 
praksis kan være en særligt belasten-
de konfrontation med egne erfarin-
ger og egne grænser for flertallet 
af de studerende, der har en fortid 
med relation til misbrug:

’Det er der, jeg ser de fleste bliver 
ramt, og det er det  de fleste går ned på. 
Så den her medafhængighedsproble-
matik (…) eller hvad man kalder det, 
det er i hvert fald vigtigt, at man får 
kigget på nogle af de skyggesider, man 
selv har med.’ (Praktikvejleder)

Flere praktiksteder anfører der-
for, at det er væsentligt at have bear-
bejdet sine erfaringer før eller under 
uddannelsen. Det betyder blandt 
andet, at uddannelsen ikke anven-
des som egen-terapi. Det skal helst 
være et overstået stadium inden ud-
dannelsen: 

’Det skal være folk, der er velfunde-
rede. Og som ikke har brugt uddannel-
sen som egen-terapi. De skal være kom-
met noget videre.’ (Praktikvejleder)

Ikke desto mindre er det erfarin-
gerne fra praksis, at der altid skal 
være særlig opmærksomhed på den 
konfrontation med egne erfaringer 
og egne grænser, der kan opstå i 
mødet med praksis. Praktikste-
derne oplever jævnligt, at der kan 
opstå situationer i praktikken, som 
aktiverer gamle erfaringer, der kan 
kræve særlig bearbejdning. Disse 
situationer betragtes som uomgæn-
gelige, uanset hvorfra praktikanterne 
rekrutteres. 

Der arbejdes også med erfarings-
opsamling fra uddannelsens prak-
tikperioder suppleret med erfaringer 
fra tiden før studiet. Her anvendes 
refleksionsmetoder, som er kendte 
i andre uddannelser, særligt med 
henblik på koblingen mellem teo-
ri og praksis. Det at i talesætte de 
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studerendes intuitive handlinger i 
praktikkens her-og-nu-situationer 
udgør et vigtigt bidrag i bestræbel-
serne på at kvalificere personlig liv-
serfaring og praksisviden til profes-
sionel kompetence.

Hvad opnår vi?
Resultaterne af et uddannelsesfor-
løb kan fokusere på forskellige pa-
rametre. Job- og selvforsørgelse er et 
naturligt succeskriterium. Men også 
misbrugsvejledernes mestringsres-
sourcer som betingelse for at skabe 
egen livskvalitet er en vigtig faktor.

Som nævnt i indledningen er be-
skæftigelsesgraden for misbrugsvej-
lederne meget høj7. 

Pr. 1. januar 2008 var der 104 
færdiguddannede misbrugsvejle-
dere. (Siden er uddannet yderligere 
18, som ikke indgår i den refererede 
undersøgelse). Vi har kendskab til 
beskæftigelsesstatus for 96 ud af de 
104. Heraf er 87 i arbejde eller un-
der videre uddannelsesforløb med 
62 personer i lønnet beskæftigelse 

inden for misbrugsområdet og 9 
personer i videregående uddannel-
sesforløb. Kun 4 færdige misbrugs-
vejleder er modtagere af kontant-
hjælp, og 5 har haft tilbagefald. 

Undersøgelsen har vist, at uddan-
nelsen har bidraget til at stabilisere 
misbrugsvejledernes livssituation 
generelt: 84 % af misbrugsvejleder-
ne er i beskæftigelse eller i ny uddan-
nelse, og deres materielle forhold er 
væsentligt forbedret. 

Misbrugsvejlederne, der har del-
taget i narrative interviews, frem-
stiler sig selv som personer, der har 
gennemgået en forandrings- og ud-
viklingsproces. For nogle er udvik-
lingsprocessen indledt ved skiftet 
fra aktiv misbruger til ekser, hvor 
uddannelsen har bidraget aktivt til 
den fortsatte udvikling. For andre 
er deres forandringsproces for al-
vor blevet mærkbar ved at deltage 
i processer, som uddannelsen har 
initieret. 

Forandringen fra klient- til aktør-
status er mærkbar gennem uddan-

nelsens forløb. 
Mange misbrugsvejledere be-

skriver en identitetsforandring, som 
indeholder komponenter af tidli-
gere identitet, men fremstår nu i 
en udvidet form. Livserfaringer fra 
misbrugsområdet beskrives eksem-
pelvis som én type erfaringer, der 
spiller sammen med nye livsværdier, 
viden, kompetencer og handlemu-
ligheder. 

Eksempelvis fortæller en mis-
brugsvejleder, hvordan hendes fag-
lige udvikling har skabt en personlig 
udvikling, hvor hendes adfærd og 
familiemønster er blevet ændret, 
således at hun nu ser sig selv som 
en god forælder, en god partner og 
en god kammerat. Hun beskriver 
sin forandringsproces som et opgør 
med et…:

’… Florence Nightingale syndrom. 
Jeg var god til at drage omsorg for andre, 
men ikke for mig selv’. (Kvinde, 48 år) 

En anden (arbejdsløs) misbrugs-
vejleder fortæller om sin tilværelse 
efter uddannelsen:

’Men så må man skabe sig sine an-
dre små rammer og finde de der midler 
frem, som gør, at man stadig holder sig i 
live….Der kunne man godt nogle gange 
godt lige bruge den der [uddannelse] - 
selvom det ikke var det bedste sociale 
[sammenhold] på uddannelsen, så er 
der nogle ting, man godt kunne bruge 
af det der sociale felt, der var der engang 
imellem. Altså, alle diskussionerne og 
samtalerne og [mumler] krisehjælp i 
klassen. Det sætter nogle ting i perspek-
tiv. Altså, hernede skal man danne sig 
sit eget perspektiv, når man går rundt 
og tuller. Jeg skal i hvert fald være me-
get påpasselig med, at min døgnrytme 
ikke bliver lavet om, fordi der ikke er en 
skid at lave’. (Mand, 48 år)

En del beskriver fortsat sig selv 
som rebel eller oprørsk, men beteg-
nelserne har i fremstillingen et posi-
tivt skær, idet rebellen i den nuværen-
de og udvidede identitet forstås langt 
mere nuanceret og konstruktiv: 

 ’Jeg har det ikke så meget med, at 
jeg skal have ret mere. Det behøves sgu 
ikke. Jeg vælger mine krige med omhu. 

uoplyst

Beskæftigelse efter endt uddannelse for 104 misbrugsvejledere.
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Der er selvfølgelig noget, hvor jeg bare 
er hårdnakket, men det er der, hvor jeg 
kan se, at det kan betale sig at være det. 
Ellers er jeg det egentlig ikke’. (Kvin-
de, 45 år) 

Det er endvidere tydeligt, at mis-
brugsvejlederne beskriver sig selv 
ved større åbenhed over for hold-
ningsmæssige forskelligheder både 
i problemforståelse og i løsnings-
muligheder. Dette gælder specifikt i 
forhold til misbrug, men også i for-
hold til mere almene aspekter af li-
vets forhold. Yderligere fremgår det 
af de narrative interviews, at mis-
brugsvejlederne beskriver en foran-
dringsproces fra at se sig selv som 
anderledes, udstødte eller svage - til 
nu i langt højere grad at beskrive sig 
selv med øget selvtillid, selvværd og 
med indsigt i egne kompetencer og 
ressourcer:  

’Mit sprog er blevet mere nuance-
ret… mine vidder er åbnet på en anden 
måde, ikke så firkantet… også det der 
med at være social med andre menne-
sker end de, der ikke var eks, det hav-
de jeg tidligere mine problemer med’. 
(Mand, 42 år)

Der er en bevidsthed om at kunne 
være i forskellige roller. Misbrugs-
vejlederne demonstrerer at kunne 
benytte deres rolle-repertoire. En 
af de interviewede så sig selv som 
ekser, men ser også sig selv som fag-
person, der kan hente livserfaringer 
ind i arbejdet, når det skønnes gavn-
ligt: 

’Jeg skal have skilt det her ad… 
Jeg vil ikke slå på det her med at være 
ekser. Jeg vil hellere stå som fagper-
son, men som en bonus at være ekser’. 
(Kvinde, 45 år) 

Fra praksisfeltet, hvor misbrugs-
vejlederne bliver ansat, opleves det 
som en styrke, at misbrugsvejle-
derne undervises bredt i forskellige 
terapeutiske tilgange. Det betyder, 
at de kan indgå i mange forskellige 
sammenhænge og har fundamentet 
til at kunne tilegne sig arbejdsstedets 
mere specifikke metodiske tilgange:

’...den gennemgående, hvad kan 
man sige, linje (…) er, at de er bredt 

orienterede – ikke funderede, men ori-
enterede, vil jeg sige. Altså, der er vir-
kelig noget at arbejde på og gøre brug-
bart’. (Behandlingsleder)

Misbrugsvejledere fremhæves 
som særligt hurtige til at møde bru-
gerne uden fordomme, og særligt 
misbrugsvejledere med baggrund i 
tidligere misbrug beskrives af prak-
sisfeltet som fri for berøringsangst 
over for feltet. Fra praksisfeltet un-
derstreges det dog, at bearbejdning 
af erfaringer med misbrug er nød-
vendig, og at misbrugserfaring ikke 
opleves som en professionel kompe-
tence, medmindre den bringes i spil 
med en teoretisk faglighed:

’Men jeg tror, det er vigtigt, at man 
får fundet ud af, at ens egne erfaringer 
er en af mange kompetencer. Fordi at 
man så får puttet den der faglighed på, 
man får via uddannelse, at det bliver 
fagligheden,S man går ind og bruger’.  
(Behandlingsleder)

Generelt opleves erfaring med 
misbrug som en særlig form for liv-
serfaring i praksisfeltet, hvad enten 
den opleves som en nødvendig for-
udsætning for et ansættelsesforhold 
eller anerkendes som en god kom-
petence at have repræsenteret i en 
medarbejdergruppe. Praksisfeltet 
oplever misbrugsvejledernes livser-
faringer som et aktiv, når livserfarin-
gen er bearbejdet.

Afslutning
Misbrugsvejlederuddannelsen er 
et eksempel på, at det er muligt at 
tilrettelægge en uddannelse, hvor 
livserfaringer inddrages som et ak-
tiv i undervisningen. Men indlæg-
get her er også en markering af, at 
livserfaringer med eksempelvis mis-
brug ikke i sig selv udgør en kvalifi-
kation. Det fordrer bevidst og aktiv 
inddragelse af livserfaringer i særligt 
tilrettelagte uddannelser, hvor per-
sonlige og faglige udviklingsproces-
ser skal have delt opmærksomhed. 
Dermed bliver det muligt at skabe 
transformativ læring, hvor udbyttet 
kan blive medarbejdere, der besid-

der et bredt professionelt rollere-
pertoire, og som opnår stabilisering 
af deres livsforhold i øvrigt. Det er 
vores håb, at misbrugsvejlederud-
dannelsen med dette indlæg kan in-
spirere til uddannelsestænkning in-
den for andre områder i det sociale 
arbejde. ■

NOTER
1. STOF nr. 10, 2007: Hecksher, D.: Når tidli-

gere misbrugere behandler. www.stofbladet.dk 
2.  For detaljerede oplysninger om misbrugsvej-

lederuddannelsen, se: http://ucsyd.dk/efter-
og-videreuddannelse/funktionsuddannelser/
misbrugsvejleder/ Rapporten: ’Professiona-
lisering af livserfaringer’ kan downloades fra 
hjemmesiden.

3.  Læs mere om uddannelsen på http://ucsyd.
dk/efter-og-videreuddannelse/funktionsuddan-
nelser/misbrugsvejleder/

4. Anerkendelse af realkompetencer i uddannel-
serne – Redegørelse til Folketinget. Undervis-
ningsministeriet, Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling, Kulturministeriet og 
Økonomi- og Erhvervsministeriet. Nov. 2004.

5.  Transformativ læring baserer sig på et kritisk, 
erfaringsbaseret læringssyn, hentet fra Me-
zirows læringsteori:’Learning is understood 
as a proces of using a prior interpretation to 
construct  a new or a revised interpretation of 
the meaning of one’s  experience in order to 
guide future action’.

6. Hinz, O.: Subjektivitet og forandring. Afhand-
ling. Copenhagen Business School. 2005.

7. Til sammenligning kan det anføres, at 21% af 
de uddannede pædagoger ikke er beskæftiget 
inden for deres fagområde, og at der for de 
nyuddannede er en ledighed på 8,9% efter et 
halvt år. 

JOnnA nØttrUP
CAND.SCIeNt.SoC., lektor PÅ UC SYD, 

kolDING, StUDIeVeJleDer oG UNDerVISer 
PÅ MISBrUGSVeJleDerUDDANNelSeN
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fastholde i behandling end menne-
sker med færre behandlingskræven-
de problemer (3). Det er med andre 
ord en af de mest belastede grupper 
i vores behandlingssystem. 

I nogle beskrivelser af denne 
gruppe bliver det nævnt, at dette 
er en gruppe mennesker, der stort 
set ikke har nogen kontakt til deres 
pårørende (f.eks. 4), i andre nævnes 
de pårørende ikke med et ord (f.eks. 
5). Ikke desto mindre er pårørende 
til mennesker med dobbeltdiagnose 
en vigtig målgruppe for behandling, 
både for de pårørendes egen skyld, 
men også fordi hjælp til pårørende 
betyder et øget engagement i den 
syges liv og en mere positiv kontakt 
til den syge – alt sammen  forhold, 
der har positiv betydning for syg-
dommens forløb (6). 

Denne artikel handler om pårø-
rende til mennesker med en dob-
beltdiagnose. Som led i et 3-årigt 
antropologisk funderet forsknings-
projekt i KASA har jeg registreret 
ambulatoriets kontakt med pårø-
rende og interviewet 8 forskellige 
pårørende om deres syn på den be-
handling, som brugerne modtager. 
De pårørende i denne artikel er ikke 
repræsentativt udvalgt, men er valgt 
med henblik på at medtage de for-
skellige slags pårørende, som KASA 
har berøring med, i undersøgelsen. 
De emner, som berøres i artiklen, 
giver dermed et billede af, hvad det 
er for nogle problemstillinger, som 
pårørende-gruppen på forskellig vis 
har. Andre artikler fra projektet om-

Pårørende til brugere     
i dobbeltdiagnose     
-behandling
Pårørende kan tilføre behandlingen nye dimensioner - men man skal være klar over, at 
det også kræver ressourcer hos såvel behandlerne som brugerne.

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN  
KASA er et ambulatorium for psy-
kisk syge stofbrugere, også kaldet 
dobbeltdiagnoser. Ambulatoriet 
har plads til 26 brugere og har Re-
gion Hovedstaden som optageom-
råde. Målgruppen er mennesker, 
som ved indskrivningen har en al-
vorlig psykisk lidelse, et misbrug af 
hårde stoffer og en kaotisk social 
situation. Behandlingen er meget 
intensiv og omfatter samtidig be-
handling af både psykiske lidelser 
og misbrug samt afhjælpning af so-
ciale problemer. Behandlingstilgan-
gen er tværfaglig og trækker på en 
række forskellige personalegrupper: 
psykiatere, psykologer, socialrådgi-
vere, sygeplejersker, sosu-assisten-
ter og pædagoger. Behandlingen 
er organiseret efter princippet om 
case management, hvor hver bru-
ger har en case manager, der står 
for at planlægge og facilitere de for-
skellige behandlingstiltag (1). Hver 
case manager har 5-6 brugere, som 
vedkommende er case manager for, 
og der er således tale om et meget 
intensivt tilbud med en lav bruger-
behandler ratio. KASA er et midler-
tidigt behandlingstilbud, hvor bru-
gerne typisk er indskrevet mellem 2 
og 3 år. 

Mennesker med en dobbeltdiag-
nose har en dårligere prognose end 
mennesker med kun en psykisk syg-
dom, og de to samtidige sygdomme 
– psykiske lidelse og misbrug – gør 
gensidigt hinanden mere alvorlige 
(2). Disse mennesker er sværere at 

handlende ambulatoriets caféfunk-
tion (7), case management (1) og 
brugernes syn på behandlingen (3) 
har tidligere været bragt i STOF.

Er der pårørende?
Man kunne måske forvente, at når 
der er tale om mennesker, der er så 
hårdt belastede af både psykisk syg-
dom og misbrug, så ville de færreste 
af brugerne have nogle pårørende 
tilbage, som interesserede sig for 
dem og deres behandling, og som 
var interesserede i kontakt med be-
handlingsstedet (6). Det er dog på 
ingen måde tilfældet med brugerne 
i KASA. De fleste af brugerne har 
nogle mennesker, som de selv be-
tegner som deres pårørende. Som 
regel er der tale om forældre og 
kærester. Nogle få har også kontakt 
med søskende. En gennemgang af 
KASA’s 26 brugere pr. 1 april 2008 
viser, at alle brugerne på nær én har 
nogen, som de betegner som pårø-
rende, og som de har en eller anden 
form for kontakt til. Ved tidligere 
gennemgange har der været 2 eller 
3 brugere, der ikke havde nogen på-
rørende. Brugere uden pårørende er 
oftest brugere med en anden etnisk 
baggrund end dansk, som er kom-
met alene til Danmark og derfor 
ikke har nogle pårørende her. Flere 
af dem har dog pårørende i deres 
oprindelsesland. 

For nogle af brugerne er der tale 
om, at de har nogle pårørende, som 
de dog ikke ønsker, at KASA skal 
have nogen kontakt med. For ca. 

pårørende Dobbeltdiagnoser
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¾ af brugernes vedkommende har 
KASA dog kontakt til brugernes 
pårørende i et eller andet omfang, 
og for ca. halvdelen af brugerne er 
der en løbende kontakt i forskelligt 
omfang. KASA er ikke selv opsø-
gende over for de pårørende, som 
man ikke har kontakt med. Man 
har valgt at respektere valget hos de 
brugere, der ikke ønsker, at behand-
lingsstedet skal have kontakt med 
deres familie. Og man har valgt at 
respektere ønsket hos de pårørende, 
der ikke selv ønsker at have kontakt 
med behandlingsstedet.

Pårørendegruppen er meget for-
skelligartet. Der er nogle, der selv er 
belastede af psykiske problemer og/
eller misbrugsproblemer, og nogle 
der ikke er. Flere af de pårørende, 
der er kærester til KASA’s brugere, 
har selv kontakt med et misbrugsbe-
handlingstilbud.

På grund af intensiteten i behand-
lingstilbuddet, det relativt langva-
rige tilbud og organiseringen efter 
principperne om case management 
er der i KASA tid og mulighed for, 
at man kan have nogen kontakt med 
de pårørende. I praksis fungerer det 
sådan, at en brugers case manager 
også er den person, som de pårø-
rende har kontakt med. Noget af 
denne kontakt går til egentlig hjælp 
og behandling af den pårørende 
selv, andet af denne kontakt bruges 
til at støtte og hjælpe den pårørende 
i rollen som pårørende til en psykisk 
syg, kaotisk stofbruger.

Intensiteten i kontakten mellem 
KASA og de pårørende er meget 
forskellig. Nogle har kontakt med 
behandlingsstedet flere gange om 
ugen, f.eks. fordi de følger brugeren 
derhen for at sikre sig, at brugeren 
kommer til behandlingen; andre har 
telefonisk kontakt flere gange om 
ugen, hvis brugeren er inde i en kao-
tisk periode med meget misbrug, og 
tjekker med KASA, hvornår bruge-
ren sidst er set; for andre igen kan 
der gå måneder imellem, og kontak-
ten har primært et socialt indhold, 
hvor man snakker lidt i telefonen 

om, hvordan den pårørende har det. 
For de fleste pårørende svinger hyp-
pigheden af kontakten meget med 
brugerens tilstand. Når brugeren 
har det dårligt, er der megen kon-
takt, og når brugeren har det godt, 
er der mindre kontakt.

KASA’s arbejde med pårørende
KASA har et tilbud til pårørende 
om at kunne deltage i en gruppe, 
hvor man dels får konkret informa-
tion om de forskellige lidelser og 
behandlingen af dem og dels har 
mulighed for at udveksle erfaringer 
med andre i en tilsvarende situation. 
Som en pårørende beskriver: ’Det 
er svært at dele det med andre, f.eks. 
på ens arbejde. Hvis ens datter havde 
kræft, så ville det være nemmere, men 
når jeg fortæller, at hun er skizofren og 
ryger hash og tager kokain, så bliver 
der så stille. Det er også svært for dem 
at forstå, at hun bliver ved. ’Hvorfor 
holder hun ikke bare op?’, var der en-
gang en, der spurgte’.

KASA har også haft et åbent-hus-
arrangement, hvor pårørende kun-
ne komme og se KASA og møde de 
ansatte, og hvor der var forskellige 
mindre oplæg om f.eks. skizofreni, 
kognitiv behandling af dobbeltdiag-
nose-problematikker og substituti-
onsbehandling med metadon eller 
subutex. Dette arrangement blev 
afholdt, fordi der i en periode ikke 
var pårørende nok, der ønskede at 
deltage i et egentligt gruppeforløb. 
Derudover er der mulighed for indi-
viduelle samtaler mellem den pårø-
rende og behandlerne i KASA, f.eks. 
case manageren eller psykiateren.

Ud over disse mere formelle til-
bud til de pårørende er der også en 
lang række aktiviteter, som udføres 
af case manageren i arbejdet med 
brugeren, som også kan indeholde 
et element af hjælp til de pårørende. 
Dette vil der i det følgende blive gi-
vet en række eksempler på:

En bruger er blevet smidt ud af 
sin lejlighed. Han beskriver selv, at 
han er blevet meget ked af det og 
har fået det psykisk dårligt på grund 

af det, og derfor er han begyndt at 
misbruge markant mere, end han 
plejer, for at komme væk fra det 
hele. Hans mor har lovet, at hans 
ting kan stå hjemme hos hende i en 
periode. Da lejligheden skal pakkes 
sammen, er brugeren ikke til stede, 
og moderen ringer og spørger bru-
gerens case manager, om han har 
mulighed for at hjælpe. Sammen får 
de lejligheden pakket sammen og 
tingene flyttet, så brugeren har dem 
til næste gang, han skal prøve at bo 
i en lejlighed.

En bruger er blevet inviteret til en 
større social sammenkomst i sin fa-
milie og vil egentlig gerne med, men 
er også nervøs for, om hun kan klare 
det, da hun ofte får det dårligt, når 
hun er sammen med mange men-
nesker. Hendes case manager har 
en samtale med hendes bror, der 
arrangerer festen. Case manageren 
fortæller broderen om brugerens 
problemer med social angst og for-
klarer, at det er vigtigt, at hun har 
mulighed for at trække sig, hvis hun 
begynder at få det dårligt. Dette er 
broderen indforstået med, og der 
bliver sørget for, at brugeren kan 
komme hjem, hvis hun får brug for 
det.

At give de pårørende viden om 
dobbeltdiagnose generelt og bruge-
rens tilstand i øjeblikket er noget af 
det, som case managerne bruger en 
stor del af deres kontakt med de på-
rørende til. Der er jo tale om et stort 
kompleks, der både omfatter den 
psykiske sygdom, misbruget, inter-
aktionen mellem de to og de forskel-
lige typer af behandling. Mange af 
de pårørende efterlyser viden om-
kring disse ting, eller også fortæller 
brugerne om, at de gerne vil have, 
at deres pårørende får noget mere 
viden, så de bedre kan forstå dem. 
Hvis der ikke er et egentligt pårø-
rende-tilbud på det konkrete tids-
punkt, vil de pårørende typisk blive 
inviteret til en samtale, hvor man 
vil tale om de konkrete problemer. 
Da brugerne kommer i KASA flere 
gange om ugen, ser case manage-
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ren ofte brugeren hyppigere end de 
pårørende, og de pårørende bruger 
derfor også case manageren til at 
blive løbende orienteret om bruge-
rens tilstand. Flere af de pårørende 
fortæller, at de oplever, at case ma-
nageren i KASA har en bedre kon-
takt til brugeren, end de selv har, og 
derfor også bedre ved, hvordan det 
egentlig går med brugeren. Som en 
sagde: ’Mig vil han ikke fortælle noget, 
jeg er jo bare hans mor, og han bliver 
vred, hvis jeg spørger for meget. Hvori-
mod hans case manager i KASA, han 
kan bare spørge, og så fortæller han 
[brugeren], hvordan det går, og hvad 
der rør sig’.

For de pårørende, der har en 
meget tæt kontakt med brugeren 
– f.eks. fordi de bor sammen, kan 
kontakten med KASA også indbe-
fatte gode råd om, hvordan man 
kan tackle brugerens temperament 
eller udadreagerende adfærd, der 
kan have baggrund i den psyki-
ske lidelse. ’Hun [case manageren i 
KASA] har givet mig mange gode råd 
om, hvordan jeg kan tale til ham [bru-
geren], når han bliver vred eller bange. 
Jeg ved jo ikke så meget om det der, de 
siger, at han fejler’.

Flere pårørende fortæller, at de 
oplever at blive aflastet af case ma-
nageren. En pårørende beskriver, 
hvordan det tidligere var hendes an-
svar at sørge for, at brugeren mødte 
op til samtaler på kommunen eller 
til undersøgelser hos lægen, og den 
opgave føler hun, at hun ikke længe-
re står alene med, fordi der også er 
en case manager, der kan hjælpe til.

En pårørende til en bruger, der 
døde, mens hun var indskrevet i 
KASA, fremhævede i samtalen, at 
han [den pårørende] var meget glad 
for, at case manageren var taget med 
politiet ud til lejligheden, dengang 
døren skulle åbnes, efter at ingen 
havde hørt fra brugeren i nogle 
dage. Han syntes også, det var rart, 
at case manageren havde deltaget i 
begravelsen – ’Hun [case manageren] 
var jo vigtig i hendes [brugerens] liv og 
kendte hende rigtig godt, så det var rart, 

at hun også var der til begravelsen’.
Nogle pårørende får også tilbud 

om egentlig behandling. Det kan 
være tilbud om samtale hos psyko-
logen i KASA, f.eks. med henblik på 
at bearbejde skyld og sorg i forbin-
delse med brugerens sygdom. Flere 
af brugernes kærester, som selv er i 
behandling for misbrugsproblema-
tikker, har fået hjælp til somatiske 
problemstillinger, som de ikke selv 
har magtet at få undersøgt, eller 
hvor det almindelige behandlings-
system har afvist dem. I de tilfælde 
har brugerens case manager funge-
ret som en form for case manager 
for den pårørende - også i en kortere 
periode.

Som eksemplerne viser, kan 
man ikke drage en skarp linje mel-
lem hjælp til pårørende og hjælp til 
brugerne. Mange af opgaverne har 
elementer af begge dele. Men de på-
rørende giver i mine samtaler med 
dem udtryk for, at de oplever det 
som en hjælp til dem. ’Det havde de 
[personalet i KASA] jo ikke behøvet at 
gøre’, er et typisk udsagn fra de på-
rørende, når de beskriver forskellige 
ting, som personalet i KASA har 
hjulpet med.

Hjælp fra de pårørende
På grund af den periodevis tætte 
kontakt mellem case manager og 
pårørende oplever case managerne 
indimellem også at få hjælp fra de 
pårørende i deres behandlingsmæs-
sige arbejde. Et eksempel på dette 
er, når de pårørende bliver kontak-
tet med henblik på at finde ud af, 
hvordan brugeren har det i øjeblik-
ket. F.eks. kan man i forhold til bru-
gere, der bor sammen med de pårø-
rende, kontakte de pårørende med 
henblik på, om brugeren tager sin 
medicin eller er meget misbrugende 
i øjeblikket. Der er også i nogle få til-
fælde perioder, hvor den pårørende 
konkret sørger for, at brugeren tager 
sin medicin. Nogle gange kan man 
også søge information om, hvorvidt 
brugeren har mange psykiatriske 
symptomer, når vedkommende ikke 

er i KASA. Indimellem kan de pårø-
rende på den måde komme til at fun-
gere som en forlængelse af KASA og 
kan blive en form for kontrolinstans 
uden for behandlingsstedet.

Et andet vigtigt område, hvor 
KASA får hjælp fra de pårørende, 
er i forhold til at motivere brugeren 
til at deltage i behandling. Ved at in-
formere de pårørende omkring syg-
dommene og behandlingen er man 
også med til at give de pårørende 
den samme holdning til psykisk syg-
dom, misbrug og behandling, som 
KASA har. Det betyder, at brugeren 
bliver påvirket i behandlingsstedets 
retning, også når brugeren ikke er 
på behandlingsstedet. Dermed un-
derstøtter behandlingssted og på-
rørende hinanden frem for evt. at 
modarbejde hinanden i tilgangen til 
brugeren. Der er dermed mulighed 
for at skabe en fælles tilgang til bru-
geren mellem to af de centrale so-
ciale aktører i brugeren liv: Familie 
og behandlingsstedet, hvor bruge-
ren tilbringer mange timer hver uge 
og får hjælp til mange ting.

De pårørendes syn på behandlingen
Dette afsnit vil præsentere nogle af 
de temaer, som de 8 pårørende rej-
ste i de interviews, jeg lavede med 
dem. Helt overordnet udtrykte de 
pårørende en stor glæde over, at 
brugerne var i behandling i KASA, 
og de færreste havde konkrete for-
slag til, hvad man behandlingsmæs-
sigt kunne gøre anderledes; nogle 
begrundede dog denne mangel på 
forslag med, at det ikke var et områ-
de, som de vidste så meget om, eller 
at de ikke havde uddannelse inden 
for området, og derfor ikke vidste, 
hvordan man ellers kunne arbejde 
med det. En enkelt pårørende har 
i forskellige samtaler med persona-
let givet udtryk for, at han mener, 
at KASA er skyld i brugerens øgede 
misbrug gennem en periode, fordi 
brugeren møder flere misbrugere 
i KASA. Dette er dog ikke en ge-
nerel opfattelse. Andre pårørende, 
som jeg har talt med, har direkte 
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adspurgt sagt, at andre misbrugere 
kan brugerne finde mange andre 
steder, og at det ikke har noget med 
KASA at gøre.

De fleste af de pårørende havde 
fået tilbud om at komme til samtale 
eller deltage i en gruppe og på denne 
måde få information om brugernes 
sygdomme og behandling. De fleste 
mente dog også, at det var noget, 
som de havde behov for at vide mere 
om. Flere af de pårørende fortalte, 
at de havde været ude til en enkelt 
samtale, men at det slet ikke havde 
været nok, og at der jo løbende rej-
ste sig nye spørgsmål. Flere pegede 
på, at både brugerens og vedkom-
mendes situation havde ændret sig, 
og at det nu var nogle andre proble-
mer, der dominerede i oplevelsen af 
brugeren. Disse udsagn peger på, at 
der i kontakten med de pårørende er 
brug for løbende tilbud om samta-
ler, og at viden om dobbeltdiagnose 
og behandling ikke er noget, der 
kan formidles ved en enkelt sam-
tale (se også 6). Alle de pårørende 
sagde, at de altid bare kunne ringe 
til KASA og tale med case mana-
geren om brugeren, men ikke alle 
koblede dette tilbud til, at de også 
kunne bruge kontakten til at få mere 
viden om den psykiske sygdom og 
misbruget.

Alle de pårørende gav udtryk 
for, at de syntes, at case manageren 
kendte brugeren rigtig godt, og alle 
syntes, at ideen med at organisere 
behandlingen sådan, at brugeren 
havde en case manager, var rigtig 
god. Fordi case manageren lærer 
brugeren så godt at kende, oplever 

flere af de pårørende, at de i case 
manageren får en, som de kan dele 
deres frustration over brugerens 
destruktive liv med, og en som kan 
forstå, at de fortsat kan elske og yde 
omsorg for brugeren. I interaktio-
nen med case manageren oplever de 
pårørende en forståelse, som flere af 
dem fortæller mangler i deres øv-
rige sociale liv. Denne forståelse er 
både helt konkret i forhold til viden 
om sygdommen og misbruget, men 
også relateret til de pårørendes op-
retholdelse af en emotionel kontakt 
med brugeren. De oplever aldrig, at 
case manageren, i modsætning til 
andre mennesker i deres omgangs-
kreds, spørger om, hvorfor de bliver 
ved med at se brugeren.

I de pårørendes beskrivelse af og 
forholden sig til brugernes forskel-
lige problemer var det meget tyde-
ligt, at de alle oplevede misbruget 
som det primære problem. Det var 
misbruget, der fik skylden for, at 
brugeren havde det så dårligt. Selv 
i forhold til de brugere, hvor de på-
rørende kunne beskrive, at det var 
de psykiske problemer, der var kom-
met først, fik misbruget skylden for, 
at brugeren ikke havde det bedre. 
Flere af de pårørende fortalte også, 
at de syntes, at brugeren var mest 
præget af misbruget. I deres ople-
velse af brugeren var det misbruget, 
de så: Det var misbrugets skyld, at 
brugeren sad og sov eller fremstod 
påvirket.

Flere fortalte, at de syntes, at det 
var nemmere at forstå den psykiske 
sygdom, at den på en måde var en 
mere rigtig sygdom, som brugeren 

ikke selv havde ansvaret for, hvori-
mod misbruget i højere grad var 
brugerens eget ansvar. De syntes 
derfor, at det havde været rigtig vig-
tigt at få noget viden om, hvordan 
den psykiske sygdom kunne lede 
til et misbrug af stoffer ved f.eks. at 
dæmpe brugerens symptomer. Det 
havde gjort det nemmere for dem at 
forstå, hvorfor brugeren misbrugte 
stoffer og fortsatte med at gøre det. 
Men på trods af denne forståelse 
stod misbruget stadig for de pårø-
rende som det primære problem.

Flere af dem fortalte også om, 
at de havde svært ved at forstå, at 
man ikke kunne behandle misbru-
get mere effektivt. I KASA arbejder 
man efter princippet om skadesre-
duktion (f.eks. 8) – dvs. at man ikke 
kun arbejder hen imod at gøre bru-
gerne stoffri, men at et behandlings-
mål også kan være en mere hensigts-
mæssig omgang med stofferne ved 
f.eks. at bruge rene nåle og kanyler 
eller ved at begrænse, men ikke stop-
pe indtaget af stoffer. Denne tilgang 
til misbruget er meget svær at for-
stå og acceptere for de pårørende, 
hvis primære ønske er, at brugerne 
holder op med at misbruge. Flere 
nævnte, med et smil på læben, at 
det var ærgerligt, at man i Danmark 
ikke kunne tvangsbehandle misbru-
gere, for det var åbenbart det, der 
skulle til, hvis man skulle have bru-
gerne ud af misbruget.

Som nævnt ovenfor var der flere 
af de pårørende, der selv var i be-
handling for et misbrug i en anden 
institution. I interviewene med dis-
se pårørende blev det understreget, 
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handlingen retter sig mod misbrug og psykisk sygdom på én gang. Artiklerne kan læses på www.stofbladet.dk.

 .



��Stof   12

hvor meget bedre KASA som be-
handlingsinstitution var i forhold til 
de behandlingstilbud, som de selv 
var tilknyttet. Dette gik dels på, at 
de fysiske lokaliteter er meget pæ-
nere, dels at case managerne har 
meget bedre tid i KASA, og endelig 
at stemningen og miljøet i KASA er 
rarere.

De pårørende, der selv var til-
knyttet misbrugsbehandling, havde 
ikke fået tilbud om at deltage i pårø-
rendegruppe og mente heller ikke, 
at de havde fået nok information om 
brugernes behandling. Dette peger 
på en mere generel tendens, som jeg 
har set flere eksempler på gennem 
årene, nemlig at personalet har en 
tendens til primært at opfatte bru-
gernes familie som pårørende, når 
disse pårørende ikke selv lider af en 
psykisk lidelse eller har misbrugs-
problemer. Pårørende med enten 
psykisk lidelse eller eget misbrug 
bliver i højere grad opfatter som en 
del af brugerens sociale liv på sam-
me måde som venner og bekendte 
og i nogle tilfælde også som en del 
af et problematisk netværk, der fast-
holder brugeren i uhensigtsmæssige 
mønstre. F.eks. bliver pårørende i 
misbrugsbehandling ikke inviteret 
til at deltage i forbindelse i pårøren-
degruppe; det samme gælder nogle 
pårørende, hvor der er mistanke 
om, at den pårørende har en psykisk 
lidelse selv. Det kan der måske nok 
være et vist rationale bag, fordi man 
f.eks. ikke ønsker at blande pårø-
rende med misbrugsproblemer med 
pårørende uden, men mine samta-
ler peger på, at disse pårørende også 
har et behov for information, og at 
man i det perspektiv skal overveje 
også at lave tilbud til denne gruppe.

Hvad kan vi lære?
Helt overordnet er de pårørende til 
brugerne i KASA meget glade for 
den behandling, brugerne modta-
ger, og meget glade for den kontakt, 
de selv har med behandlingsstedet. 
Det primære forhold, som de pårø-
rende peger på, er den megen tid, 

som brugernes case manager har 
mulighed for at investere i behand-
lingen af brugeren.

Denne lille undersøgelse af på-
rørende til mennesker med en dob-
beltdiagnose peger på, at det er 
vigtigt også at være opmærksom 
på de pårørende i behandlingsar-
bejdet. Men også at opmærksom-
heden mod de pårørende vil være 
meget differentieret og strække sig 
fra mere traditionelt pårørende-ar-
bejde, hvor den pårørende støttes i 
sin vanskelige rolle som pårørende, 
til egentligt behandlingsarbejde af 
de pårørende. Undersøgelsen peger 
endvidere på, at man som personale 
skal være opmærksom på, om der er 
pårørende, der bliver udelukket fra 
det egentlige pårørende- arbejde, 
og, hvis dette er tilfældet, at man 
skal have andre tilbud til dem.

Organiseringen af behandlings-
arbejdet i KASA efter princippet 
om case management gør det rela-
tivt simpelt at sammenkoble pårø-
rende-arbejdet med det øvrige be-
handlingsarbejde. Det betyder, at 
case manageren får en tæt relation 
til ikke bare brugeren (1), men også 
den pårørende, og dette kan skabe 
en udfordring for case manageren i 
forhold til, hvilke informationer der 
udveksles med hvem. Det peger på, 
at det er vigtigt at sikre en samtykke-
erklæring fra brugeren i forbindelse 
med denne type af pårørende-arbej-
de, men også løbende bekræfte bru-
gerens tilsagn om, at de pårørende 
må inddrages i behandlingen. Det 
skaber en udfordring for nogle på-
rørende, der oplever at skulle afveje 
at kunne fastholde en fortrolighed 
med brugeren på den ene side og 
på den anden side at give behand-
lingsstedet relevante informationer, 
f.eks. om at en bruger ikke tager sin 
medicin. Dette dilemma for de på-
rørende er det vigtigt, at case mana-
geren har øje for, når man har kon-
takt med de pårørende.

Behandlingen af mennesker med 
dobbeltdiagnose er et komplekst, 
men nødvendigt arbejde (6), og på 

tilsvarende vis kan man pege på, at 
arbejdet med pårørende til men-
nesker med dobbeltdiagnose er 
komplekst og nødvendigt. Ikke bare 
for de pårørende, men også for det 
menneske, der har en dobbeltdiag-
nose. ■
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’Yes! Vi har lige fået en ung med et for-
brug af rusmidler ind på vores instituti-
on – så har vi endelig fået noget at tage 
fat på!’ Sådan udbrød en af delta-
gerne midtvejs i udviklingsprojektet 
’Døgnanbragte Unge og Rusmidler’ 
og smøgede næsten bogstaveligt talt 
sine ærmer op. Samme deltager ind-
ledte ellers starten af projektforløbet 
med at erklære: ’Vi har ingen unge på 
vores institution, der bruger rusmidler, for 
det er jo forbudt hos os. Og hvis vi opda-
ger, at de gør det alligevel, kan vi ikke 
rumme dem – så bliver de sendt videre til 
nogen, der kan det der med rusmidler.’ 

Lidt karikeret illustrerer denne 
deltagers udsagn den udvikling, som 
deltagerne gennemgik i løbet af det 
toårige udviklingsprojekt ’Døgnan-
bragte Unge og Rusmidler’.

Ved opstarten var døgnanbrag-
te unge og rusmidler en (næsten) 
uoverkommelig eller i hvert fald 
noget besværlig udfordring for del-
tagerne og de i alt 9 anbringelses-
steder, de kom fra. Nogle anbrin-
gelsessteder håndterede de unges 
brug af rusmidler, som ovenstående 
deltager beskrev det. Andre anbrin-
gelsessteder reagerede prompte på 
de unges brug af rusmidler (eller 
på mistanken alene) med kontrol 
(fx urinprøver) eller sanktioner (fx 
3 uger i et ensomt beliggende som-
merhus i Sverige sammen med to 
voksne). Andre igen var bare fru-
strerede og følte sig magtesløse. 

Uanset hvordan udfordringen 
blev grebet an, var oplevelsen blandt 

deltagerne i januar 2007, at det nok 
ikke var helt godt. At det måtte kun-
ne gøres bedre… 

Her ved afslutningen af projekt-
forløbet i november 2008 er kombi-
nationen af døgnanbragte unge og 
rusmidler stadig en udfordring for 
deltagerne, men den er ikke længere 
uoverkommelig. Eller som en anden 
deltager udtrykte det: ’Nu gør vi det 
bare! Nu går vi til rusmidlerne på sam-
me måde, som vi går til alle de andre 
problemstillinger, de unge kommer med.’

Hvad er det, der gør, at delta-
gerne undervejs i projektforløbet 
er gået fra usikkerhed (og for nog-
les vedkommende måske snarere: 

skråsikkerhed) til et meget mere 
nuanceret syn på, hvordan man kan 
håndtere de unge, der bruger rus-
midler, mens de er anbragt?

Som vi ser det, kan der trækkes 
flere læringspunkter frem fra projekt-
forløbet. Læringspunkterne er opstå-
et/tillært undervejs i projektforløbet, 
men ikke nødvendigvis i nedenståen-
de rækkefølge og naturligvis i forskel-
lig grad hos de forskellige deltagere. 
Samlet set har læringspunkterne 
været med til at kompetenceudvikle 
de døgnmedarbejdere, der deltog i 
projektet, sådan at de i dag føler sig 
bedre klædt på til at håndtere den 
udfordrende cocktail, som anbragte 

Døgnanbragte unge     
og rusmidler
Døgnanbragte unge, der bruger rusmidler, er en udfordrende cocktail at håndtere for 
anbringelsesstederne. Men det kan sagtens lade sig gøre at arbejde pædagogisk med de 
udsatte unge og deres brug af rusmidler, mens de er anbragt. 

unge

L7
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unge og rusmidler udgør for mange 
anbringelsessteder.

Kortlægning og diskussion af  
forskellige holdninger 
Først og fremmest har deltagerne 
undervejs fået diskuteret holdnin-
ger, både deres egne, kollegaernes, 
anbringelsesstedets, de unges og 
omgivelsernes holdninger. 

Rusmiddelområdet er i høj grad 
et meget holdningspræget område. 
I modsætning til så mange andre 
problemstillinger, udsatte unge kan 
komme ud for, er viden og holdnin-
ger til brug af rusmidler ofte (også) 
baseret på den enkeltes personlige 
holdninger og erfaringer, snarere 
end på videnskabelig og socialfag-
lig viden om rusmidlerne og deres 
virkning. 

Derfor brugte deltagerne den 
første del af projektforløbet til at 
afdække og afklare de mange for-
skellige holdninger til rusmidler. 
Deltagerne undersøgte deres egne 
og kollegaernes holdninger og er-
faringer og fik derved et fælles ud-
gangspunkt i medarbejdergruppen 
til at håndtere problematikken. De 
interviewede også de unge (både 
unge, der var anbragt, og tidligere 
anbragte unge) om deres syn på 
’unge og rusmidler’ – og blev med 
ét rigtig meget klogere på, hvor me-
get rusmidler rent faktisk fylder i de 
unges liv, uanset om de selv bruger 
dem eller ej. Fx var det interessant, 
at flere af de unge mente, at sådan 
cirka 100 % af den danske ungdom 
ryger hash næsten dagligt! Det må 
jo betyde, at hashen fylder en hel del 
i de kredse, de unge færdes i…

Deltagerne interviewede også 
en række vigtige interessenter med 
betydning for det enkelte anbrin-
gelsessted, fx den anbringende 
sagsbehandler, forældrene, til-
synsmyndigheden eller politiet i 
lokalområdet. Flere af deltagerne 
havde en forventning om, at om-
givelserne ville problematisere, at 
de arbejdede med unge, der bruger 
rusmidler under anbringelsen. For 

som ansvarligt anbringelsessted kan 
man jo på ingen måde tillade, at de 
unge bruger rusmidler (i hvert fald 
ikke de illegale) – og risikerer man 
ikke at komme til at legalisere brug 
af rusmidler, hvis man ikke stopper 
de unges brug af rusmidler øjeblik-
keligt? Det kunne jo også smitte de 
andre unge…

Det viste sig dog, at interessen-
ternes holdninger var noget mere 
nuancerede. Langt de fleste mente, 
at anbringelsesstederne både kan og 
skal arbejde pædagogisk og udvik-
lingsorienteret med de unges aktu-
elle brug af rusmidler: De unge er 
jo netop anbragt for at få hjælp og 
støtte til problemstillinger, som de 
ikke selv har kunnet håndtere der-
hjemme. 

Relevant viden, der kan bruges i den 
daglige praksis
Udgangspunktet for projektet var, 
at man ikke behøver at være en ny 
Henrik Rindom for at arbejde med 
døgnanbragte unges brug af rus-
midler. Men en vis portion faktuel 
viden om rusmidlerne, fx om deres 
udbredelse og virkning, er selvfølge-
lig vigtig. 

I begyndelsen gav flere af delta-
gerne udtryk for, at de var nervøse 
for at komme til kort i dialogen med 
de unge, fordi de unge havde prøvet 
meget mere og kendte de nyeste stof-
fer. Men interviewene med de unge 
viste, at de unge bestemt ikke vidste 
alt. Tværtimod hersker der mange 
myter om rusmidlerne blandt de 
unge – og derfor er det selvfølgelig 
vigtigt, at døgnmedarbejderne er 
klædt på til at kunne gå ind i en dia-
log med de unge og forhåbentlig få 
aflivet nogle af myterne.

De faglige input i projektet tog 
udgangspunkt i deltagernes kon-
krete dagligdag, og der var under-
vejs mulighed for diskussion af in-
puttene – selv faktuel viden kan der 
jo være forskellige tolkninger af.  

Ud over oplæg på projektets ar-
bejdsseminarer tog flere af delta-
gerne initiativ til at få eksperter til at 

holde oplæg på deres eget anbrin-
gelsessted, fx med udgangspunkt i 
konkrete problemstillinger hos en-
kelte unge.

Et mere nuanceret syn på rusmidler
Gennem diskussion af holdninger 
og de faglige input har deltagerne 
fået nuanceret deres syn på rusmid-
ler betragteligt. 

I begyndelsen af projektforlø-
bet omtalte mange ethvert forbrug 
af (i hvert fald illegale) rusmidler 
som ’et misbrug’ – også i dialogen 
med de anbragte unge. Men der er 
jo forskel på, hvordan de unge bru-
ger rusmidler. Nogle af de unge (og 
heldigvis langt de fleste) nøjes med 
at eksperimentere med forskel-
lige rusmidler.  De gør det, fordi det 
er sjovt, fordi vennerne gør det, el-
ler simpelthen fordi rusmidlerne er 
tilgængelige. Andre unge udvikler i 
løbet af kortere eller længere tid et 
skadeligt forbrug af rusmidler, 
dvs. at forbruget har et omfang, der 
skader den unge fysisk, psykisk eller 
socialt. 

Når en udsat ung er anbragt uden 
for hjemmet, kan det selvfølgelig 
diskuteres, om ikke næsten enhver 
form for rusmiddelbrug er skade-
ligt for den unges udvikling? Den 
unge vil ofte qua sin baggrund og 
situation i øvrigt være særlig udsat 
for at udvikle et skadeligt forbrug 
af rusmidler. Og det blev da også 
heftigt diskuteret undervejs i pro-
jektforløbet… Konklusionen blev, 
at det altid må bero på en konkret 
vurdering af den enkelte unge og 
dennes situation. 

Nuanceringen betød også, at 
flere af deltagerne fik øjnene op for, 
at det ikke kun handler om illegale 
rusmidler som hash og feststoffer, 
men også om alkohol. Fx havde et 
af anbringelsesstederne gennem 
længere tid mistanke om, at en ung 
var påvirket af rusmidler, men selv 
om den unge flere gange indrøm-
mede, at han havde røget hash, vi-
ste urinprøverne intet. Først efter et 
stykke tid gik det op for døgnmedar-
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bejderne, at den unge drak (lugtfri) 
alkohol. Den unge selv anså alkohol 
for et stort tabu og ville derfor hel-
lere tale om hashen – der var jo så 
mange andre i hans omgangskreds, 
der røg hash. 

Samlet set betød nuanceringen 
af synet på rusmidler, at deltagerne 
var enige om, at anbringelsesste-
derne har (mindst) to store opgaver 
i forhold til anbragte unges brug af 
rusmidler: 
1. Anbringelsesstederne skal både 

kunne opdrage og guide de unge 
til et fornuftigt forhold til rusmid-
ler (den opdragende og om-
sorgsgivende indsats). Det vil 
bl.a. sige at få den unge til at passe 
på sig selv og undgå farer, at for-
midle normer om rusmidler og at 
formidle viden om rusmidlerne 
og deres virkning, så de unge ikke 
(kun) får deres viden fra andre 
unge – eller fra pusheren for den 
sags skyld. 

2. Anbringelsesstederne skal også 
kunne hjælpe og støtte de unge, 
der har (et begyndende) skadeligt 
forbrug af rusmidler (den social-
pædagogiske og behandlende 
indsats). Dvs. arbejde motive-
rende, hjælpe den unge med at 
opsætte mål og finde metoder og 
støtte den unge i at stoppe det ska-
delige forbrug, støtte den unge i at 
fastholde forandringerne – og ikke 
mindst: være parat til at rumme, at 
den unge får tilbagefald undervejs 
og hjælpe den unge tilbage til en 
acceptabel situation.

Vigtigt at turde være åben og gå i dia-
log med de unge
I takt med, at projektdeltagerne fik 
mere viden, fik diskuteret holdnin-
ger og fik drøftet deres hidtidige 
praksis med andre, har de også vist 
større åbenhed om rusmidler i deres 
dialog med de unge. 

Det lyder måske banalt, for sådan 
er det jo med de fleste udfordringer: 
Jo, mere man ved, og jo bedre man 
er klædt på, jo nemmere er det at 
overkomme udfordringen. Men 

ikke desto mindre har det foran-
dret flere af deltagernes tilgang til 
de unge på et meget konkret plan. 
På et af anbringelsesstederne havde 
man fx tidligere en holdning om, at 
enhver snak om rusmidler ved spi-
sebordet skulle stoppes. Det blev 
betragtet som en form for ’tør-fix’, 
og eftersom man under ingen om-
stændigheder ønskede rusmidler på 
anbringelsesstedet, måtte de unge 
stoppes, lige så snart de begyndte at 
tale om rusmidler. Projektdeltage-
ren ændrede dog praksis ved på et 
tidspunkt at lade de unge fortsætte 
samtalen. Deltageren fandt ud af 
– og fik samtidig vist sine kollegaer! 
– at de unges samtale om rusmidler 
sagtens kunne styres, og at en større 
åbenhed samtidig gav mulighed for 
at få aflivet nogle af de unges myter 
om hash (fx at alle danske unge ryger 
hash). Desuden gav det døgnmed-
arbejderne en værdifuld viden om, 
hvor meget de unge egentlig vidste 
om rusmidler – og dermed også en 
indikation på, hvor erfarne de unge 
var med hensyn til rusmidler. 

At handle konkret – sammen med de 
unge
I den sidste halvdel af projektforlø-
bet var målet at få udviklet og afprø-
vet en række metoder og redskaber, 
som kunne bruges direkte i både den 
opdragende/omsorgsgivende og den 

socialpædagogiske indsats på an-
bringelsesstederne og både i det in-
dividuelle arbejde og i arbejdet med 
hele gruppen af unge på anbringel-
sesstedet. 

En væsentlig læring her var, at 
der ikke nødvendigvis skal nye red-
skaber til. Mange af de pædagogi-
ske metoder og tilgange, som delta-
gerne i øvrigt bruger i arbejdet med 
de anbragte unge, kan naturligvis 
også bruges i forhold til rusmidler. 
Men deltagerne har også fundet in-
spiration i nogle af de metoder og 
redskaber, som fx Stofrådgivningen 
benytter i deres ambulante behand-
lingstilbud til unge, der har proble-
mer med rusmidler. Deltagerne har 
også selv udviklet redskaber, der 
kan bruges i arbejdet med de an-
bragte unge. (En nærmere gennem-
gang af, hvilke redskaber deltagerne 
afprøvede og udviklede i projektet, 
kan ses i ’Døgnanbragte Unge og Rus-
midler – en håndbog for døgnmedarbej-
dere’, se senere.) 

Udgangspunktet for en indsats, 
uanset hvilken, må altid tages i den 
enkelte unge og pågældendes kon-
krete livssituation. Den grundhold-
ning havde de fleste af deltagerne 
allerede inden projektet. Én metode 
kan være virksom i indsatsen over for 
én ung, mens den slet ikke virker på 
en anden ung. Men undervejs blev 
flere af deltagerne opmærksomme 

L7



�1Stof   12

på, at de nok især havde været op-
taget af metoder, der gav en ydre 
styring af de unges forbrug af rus-
midler. Som døgn-anbringelsessted 
har man mulighed for fx at mands-
opdække en ung i en given periode 
for på den måde at skærme den unge 
fra rusmidlerne – eller for at afruse/
sanktionere. Flere af de deltagende 
anbringelsessteder benyttede sig fx 
af ophold i ensomt beliggende som-
merhuse i Sverige i flere uger. Men 
hvis der alene bliver fokuseret på 
ydre styring, lærer den unge ikke 
selv at tage ansvaret, indre styring. 
Det vil sige, at den unge ikke nød-
vendigvis bliver mere motiveret for 
at ændre sit forbrug af rusmidler af 
en tur i sommerhus. Måske ’skin-
tilpasser’ vedkommende sig bare for 
at få lov at komme tilbage igen – og 
fortsætte sit forbrug af rusmidler?  

En kombination af indre og ydre 
styring viste sig at være brugbar i ar-
bejdet med især de unge, der havde 
eller var på vej til at udvikle et skade-
ligt forbrug. Fx fandt et par af delta-
gerne ud af, at en konkret ung ikke 
profiterede af at komme i sommer-
hus, lige da det blev opdaget, at han 
(igen) havde været inde i en heftig 
hash-periode, men først senere i for-
løbet. De første 3-4 uger kunne de 
sagtens holde ham fra hashen ved at 
tilbyde samtaler og aktiviteter, men 
efter 4 uger havde han brug for en 
mere indgribende indsats – og bad 
selv om at komme i sommerhus i en 
uges tid for at blive skærmet fra sin 
egen lyst til igen at ryge.

Stort set alle deltagerne brugte 
urinprøver primært for at kontrol-
lere og styre de unges brug af rus-
midler. Urinprøver vil formentlig 
fortsat være et redskab i deltagernes 
værktøjskasse – men der er kom-
met en større forståelse for, at der 
skal være et pædagogisk motiv til at 
bruge urintest. Fx ved at aftale med 
en ung, at pågældende bliver testet, 
hver gang han eller hun kommer til-
bage fra en hjemmeweekend, fordi 
det kan hjælpe med at sige fra over 
for kammeraternes pres.

Selv om deltagerne gennem 
projektforløbet har fået langt flere 
strenge at spille på i håndteringen 
af de unges rusmiddelforbrug, er 
de også opmærksomme på deres 
egne begrænsninger. Mange gange 
vil det være nødvendigt at tilkalde 
eksperthjælp udefra, fx for at få en 
psykologisk/psykiatrisk udredning 
af, om der kan ligge en diagnose bag 
den unges brug af rusmidler. Men 
i modsætning til tidligere ser delta-
gerne lidt mere nuanceret på brugen 
af eksperter: De unge skal ikke bare 
sendes hen til en given ekspert for at 
få løst deres problem – indsatsen må 
ske i et tæt samarbejde mellem eks-
pert og anbringelsessted. Og selve 
behandlingen ligger først og frem-
mest i den pædagogiske indsats på 
anbringelsesstedet.

Udfordring – ja, men ikke umuligt! 
Det overordnede budskab fra ud-
viklingsprojektet ’Døgnanbragte 
Unge og Rusmidler’ er meget en-
kelt: Det kan være en udfordrende 
cocktail for anbringelsesstederne at 
skulle arbejde med de unges brug 
rusmidler, hvad enten det ’blot’ er 
et eksperimenterende forbrug, eller 
det er blevet til et skadeligt forbrug. 
Men det er ikke umuligt. Og så er 
det nødvendigt! Rusmidlerne er 
kommet for at blive – og de døgnan-
bragte unge bliver også nødt til at 
kunne håndtere rusmidler, når de 
møder dem på vejen. Det er (bl.
a.) anbringelsesstedernes opgave at 
ruste de anbragte unge til dét. An-
bringelsesstederne bliver nødt til at 
kunne håndtere unges brug af rus-
midler!  

I efteråret 2008 fik medierne nys 
om et par tragiske dødsfald pga. 
rusmidler på et anbringelsessted for 
unge. Det betød et par ugers heftig 
debat i medierne om, hvordan det 
kunne ske. Resultatet blev: en fyret 
leder, en lukket institution og en 
kæmpe skideballe til tilsynsmyndig-
hederne. Politisk blev det besluttet 
at iværksætte (endnu) en undersø-
gelse af tilsynet med landets anbrin-

gelsessteder. Mon det vil betyde, at 
anbringelsesstederne bliver bedre til 
at håndtere unges brug af rusmidler 
fremover…? 

Vi mener, at dét, der skal til, er: 
o fokus på de døgnanbragte unges 

brug af rusmidler 
o en grundig kompetenceudvikling af 

døgnmedarbejderne 
o en anerkendelse fra døgnmedarbej-

derne om, at der skal ses nuanceret 
på de døgnanbragte unges brug af 
rusmidler. 
Nogle af de unge, der anbringes 

på døgninstitutionerne, vil have et 
(begyndende) skadeligt forbrug af 
rusmidler, men for de fleste vil rus-
middelforbruget være af eksperi-
menterende karakter – og dermed 
primært et opdragelsesproblem, 
som anbringelsesstedet selvfølgelig 
skal tage sig af på linje med fx kære-
steproblemer og løsrivelse fra fami-
lie/voksne. ■

En tidligere artikel om projektet blev bragt i STOF 
nr. 10, 2007. Læs den på www.stofbladet.dk . 

Projekt ’Døgnanbragte Unge og Rusmidler’ blev 
planlagt og styret af artiklens forfattere i samar-
bejde med Stofrådgivningen (www.stofraadgiv-
ningen.dk). Projektet blev støttet økonomisk af 
Egmont Fonden og Sygekassernes Helsefond.
Flere oplysninger om projektet på: www.pihl-in-
klusive.dk og www.spuk.dk, hvor der også er mu-
lighed for frit at downloade ’Døgnanbragte Unge 
og Rusmidler – en håndbog for døgnmedarbej-
dere’ med nogle af de metoder og redskaber, som 
er udviklet og afprøvet i projektforløbet samt en 
lydbog/mp3-fil, hvor bl.a. deltagerne og anbragte 
unge fortæller om erfaringerne fra projektet. 

Peter JenSen  
CAND.SCIeNt.ADM., koNSUleNt I SPUk

SUSAnne PiHL HAnSen   
CAND.SCIeNt.SoC., koNSUleNt I PIHl INklUSIVe 
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AF MARIANNE BÆKBØL 

Måske kender du følgende mere end 
2000 år gamle citat fra Sokrates om 
ungdommen: ’Vore dages unge el-
sker luksus. De har dårlige manerer, 
foragter autoritet, har ingen respekt 
for ældre mennesker og snakker, når 
de skulle arbejde. De unge rejser sig 
ikke længere op, når ældre kommer 
ind i et værelse. De unge modsiger 
deres forældre, skryder i selskaber, 
sluger desserten ved spisebordet, 
lægger benene over kors og tyran-
niserer lærerne’. 

I al sin visdom gør Sokrates sig 
i ovennævnte karakteristik skyldig i 
grov generalisering – en forsyndelse, 
som også begås den dag i dag. Han 
betegner de unge  som én stor masse 
uden nogen former for differentie-
ring af gruppen. På samme måde 
støder man nu om dage på et unu-
anceret billede af unge mennesker. 
Vi ser ofte, blandt andet i pressen, 
hvordan ’de unge’ drikker for me-
get, ’de unge’ ikke er målrettede nok 
i deres studievalg, ’de unge’ har for 
mange penge mellem hænderne, ’de 
unge’ er for afhængige af ydre ken-
detegn for at definere sig selv, ’de 
unge’ vil kun, hvad de selv vil osv. 
Desværre er det ikke kun i pressen, 
at denne stereotypi ofte trives, men 
også blandt politikere, forebyggede, 
behandlere, politi, lærere, sundheds-

personale og andre, der har med de 
unge at gøre.

Behandlingen af unge
Med egen baggrund som behandler 
in mente må jeg da også selv vedken-
de mig dette billede af unge – altså 
indtil jeg reelt begyndte at interes-
sere mig for dem; begyndte at være 
ydmyg og spørge ind til dem i stedet 
for kun at tale til dem og forsøge at 
overlevere mine egne voksenerfarin-
ger, som så mange af vi voksne har 
tendens til.

Da jeg startede i behandlingssfæ-
ren, var denne, som nu, præget af 
ugentlige behandlingskonferencer 
og visitationsmøder, der ofte gav an-
ledning til lange drøftelser om, hvad 
den rette tilgang til netop denne 
unge, som vi talte om lige nu, kunne 
være. Som oftest var de unges pro-
blemer så komplekse, at ikke bare én 
behandlingsmetodik kunne bringes 
i anvendelse som metoden, der kun-
ne klare det hele. Ikke desto mindre 
bestod vores tilbud til alle unge reelt 
af stort set ét tilbud – nemlig den in-
dividuelle behandlingssamtale, og i 
midten af halvfemserne var der i det 
hele taget kun ganske få steder, hvor 
unge under 18 år kunne komme i 
behandling. 

Efterhånden blev der udviklet vi-
sitations- og udredningsredskaber. 
Efteruddannelse inden for især kog-

nitiv metode blev formaliseret, en del 
behandlere blev uddannet i løsnings-
fokuserede metoder, øre-akupunktur 
blev indført som behandlingsunder-
støttende indsats, det blev standard 
med fast lægetjek ved indskrivning 
for at screene for psykisk habitus og 
fysiske skavanker osv.  

Denne opkvalificering af be-
handlingsarbejdet blev oplevet som 
nødvendig for at øge både de unges 
og behandlernes muligheder for at 
opnå gode resultater i forbindelse 
med de unges indskrivning i be-
handlingscentret. 

Jo mere grundige vi blev med 
screeningen, jo mere erfarede vi, at 
de unge ikke bare kunne benævnes 

Unge er ikke en 
massebetegnelse, 
når det  handler 
om rusmidler
Et længe ventet forskningsprojekt skal følge 500 
unge, der har været i en eller anden form for mis-
brugsbehandling. Projektet er åbent for deltagelse.

unge

L7
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Dokumentation ønskes
Vi stødte dog i den forbindelse 
gang på gang på et enkelt, men ret 
overskyggende problem: Vi kunne 
ikke dokumentere vores oplevelser 
af forandringerne i målgruppen 
over årene. Dette resulterede ofte 
i  hyppige og lange drøftelser om 
vores fornemmelser af, at de unge 
blev yngre og yngre, at de, der hen-
vendte sig, nu var psykisk dårligere 
ved indskrivningen end tidligere, 
at de unge var mere misbrugende 
end tidligere, og da feststofferne 
begyndte at dukke op – at unge på 
feststoffer var anderledes end dem, 
vi tidligere havde haft i behandling, 
der enten havde hash eller heroin 
som primært foretrukne stof osv.  
Det gav lange drøftelser, hvor ’kon-
ference’ blev til ’konkurrence’ mel-
lem behandlere indbyrdes og mel-
lem behandlere og ledere om, hvem 
der havde ret - og i bekræftende fald 
- hvad det skulle betyde af ændrin-
ger i behandlingsindsatsen, hvis der 
skulle ændres noget.

Mange gange ønskede vi, at vi 
havde en dokumentations-/forsk-
ningsmedarbejder ansat, så vi 
kunne undersøge, dokumentere og 
få af- eller bekræftet vores forskel-
lige fornemmelser og indtryk. Ofte 
ønskede vi også, at vi havde lettere 
tilgang og mere tid til at læse teori 
om området unge og behandling 
– ønsker, der sjældent var ressour-
cer til at opfylde i en travl behand-
lingsinstitution. Disse forhold er en 
del af forklaringen på, at der har 
været en generel mangel på doku-
mentation af ændringer i målgrup-
pen, ændringer i rusmiddelbrug og 
af de mange kvalificerede indsatser, 
der udføres rundt om på institutio-
nerne. Bl.a. derfor blev udviklingen 
af nye tilbud på mange institutioner 
primært funderet på fornemmelser 
udsprunget af  praksiserfaringer. 
Ikke ret mange behandlingssteder 
har satset på systematisk dokumen-
tation og erfaringsopsamling, og de 
steder, der har, har måttet opfinde 
egne systemer - dvs. at man fx heller 

som ’de unge’, men at de fremstod 
lige så forskellige og unikke som vi, 
der er nået at blive voksne. Forskel-
lige i forhold til stofbrug og udvik-
ling og mønster i dette, følelses-, 
konflikt- og problemhåndtering, 
familiære forhold, netværksstøtte, 
intelligens, motiver for forandrings-
ønske, praktiske problemer i forhold 
til skole, uddannelse, forældre, po-
liti, venner osv.  

I takt med, at denne viden blev 
øget, blev det også klart for os som 
behandlingsinstitution, at ikke alle 
kunne profitere af mere eller min-
dre det samme tilbud om individu-
elle samtaler, og at indsatsen burde 
differentieres yderligere. 

ikke har haft mulighed for at sam-
menligne oplysninger med andre 
institutioner. I nogle tilfælde har it-
systemerne slet ikke været avance-
rede nok til også at kunne udtrække 
data, og desuden har de fleste insti-
tutioner ikke haft afsat ressourcer til 
analyse og fortolkning af de indsam-
lede data.

Med kommunalreformen er der 
yderligere sket det, at behandlings-
centre er blevet nedlagt, ombrudt 
og/eller placeret på en ny måde i 
kommuner eller regioner. Mange 
nye personer uden eller med ganske 
ringe misbrugsfaglig viden, kompe-
tence og erfaring har fået afgørende 
myndighed inden for området, og 
nye personer, ofte uden specialvi-
den om misbrugsområdet, er blevet 
misbrugskonsulenter/-behandlere 
i de nye organisationer. Dette har 
mange steder betydet et videns- og 
erfaringstab i forhold til viden om 
unge, og at den samlede, organi-
satoriske viden om unge er blevet 
spredt.

Forskningsprojekt på CRF
Det er på denne baggrund, at Cen-
ter for Rusmiddelforskning i starten 
af 2008 igangsatte et nyt forsknings-
projekt om unge og rusmidler, som 
skal opbygge en database med ca. 
500 unge under 18 år, som kan føl-
ges over en årrække. Oplysningerne 
til databasen kommer fra de be-
handlingstilbud, som ønsker at være 
med i projektet og derfor udfylder et 
kortlægningsskema, der er udviklet i 
et samarbejde mellem CRF og Ung-
domscentret i Århus Kommune. 
Netop det at kunne følge så mange 
unge over lang tid giver mulighed 
for at undersøge udvikling i mønstre 
og veje ind og ud af rusmiddelbrug 
– muligheder, som hidtil ikke har 
været der, fordi oplysningerne ikke 
har været samlet ét sted. Jo flere be-
handlingstilbud der deltager og bi-
drager, jo bedre data-materiale - og 
dermed muligheder for at få mere 
viden, der på længere sigt kan være 
med til at forbedre tilbuddene til 
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unge med rusmiddelproblemer.
Projektet har udgangspunkt i so-

cial netværksteori og vil undersøge, 
hvilken effekt de unges sociale net-
værk har på udviklingen af f.eks. 
rusmiddelbrug, psykisk habitus, 
selvskadende adfærd, ADHD, ud-
vikling af prostitution m.v. I mod-
sætning til en række udenlandske 
undersøgelser, der kun har fokuse-
ret på den unge og dennes ’klikefor-
hold’ (de allernærmeste, få venner), 
indeholder kortlægningsskemaet i 
dette projekt spørgsmål, der retter 
sig imod hele den unges netværk 
- og dermed også familiens og de 
nærmeste pårørendes rusmiddel-
brug og –mønster. 

Ser man nærmere på disse data, 
kan der skabes en yderligere afkla-
ring af, om og hvordan de nærme-
ste har indflydelse på unges brug af 
rusmidler; altså hvorledes de unge 
udvikler sig i de relationelle samspil, 
de indgår i. Der kan også spørges 
til graden af konflikt og støtte i det 
nærmeste netværk og herfra dannes 
hypoteser om, i hvor høj grad disse 
forhold spiller ind på den unges 
brug af rusmidler. Ud over spørgs-
mål til afdækning af den unges 

rusmiddelbrug vil der i dette forsk-
ningsprojekt også blive spurgt til en 
lang række andre områder, således 
at sammenhænge og kompleksitet i 
ungdomslivet kan afdækkes og ud-
forskes yderligere. 

Perspektiver 
Udenlandske undersøgelser af un-
ges rusmiddelbrug har vist store 
forskelle og modsætninger i resul-
taterne af de enkelte undersøgelser 
og har som hovedregel givet flere 
spørgsmål end svar. Dierdre Kirke 
(1), som har lavet flere store net-
værksundersøgelser af unge i  Ir-
land, mener, at det kan skyldes, at 
undersøgelserne dels har været ba-
seret på et lille datagrundlag og dels 
primært har haft fokus på den en-
kelte unge og dennes allernærmeste 
omgangskreds frem for på flere af de 
relationer, den unge har, og disses 
betydning for den unges generelle 
udvikling. 

Et dansk forskningsprojekt med 
lang tidshorisont og med data om 
ca. 500 unge vil kunne bidrage med 
systematisk dataindsamling og der-
med skabe værdifuld viden om ud-
viklingen i unges brug og misbrug 

af rusmidler. Over tid vil projektet 
også kunne give ny viden om, hvilke 
typer af unge der profiterer af hvil-
ken form for behandlingsindsats. 

Projektet vil give mere viden om 
essentielle spørgsmål som fx: Hvem 
er brugere i en periode, men stop-
per igen eller får et ’almindeligt’, 
rekreativt brug på længere sigt, og 
hvad kendetegner dem? Hvordan 
finder man ud af, hvem der er i ri-
siko for udvikling af misbrug? Hvad 
betyder dårlige oplevelser i folke-
skolen? Hvem er i risiko for ikke at 
kunne gennemføre en uddannelse 
på grund af mistrivsel, og hvordan 
fastholdes de positivt i skolesyste-
met alligevel? Hvordan skal piger 
med selvskadende adfærd og mis-
brug behandles for at opnå varige 
resultater på begge problemområ-
der? Hvad er god forældrestøtte, 
når unge har rusmiddelproblemer? 
Hvilke metoder virker på hvem og 
hvorfor?

Forskningsdesign
Forskningsprojektets deltagere   kom-
mer fra både ambulante og døgnba-
serede tilbud og fra såvel kommu-
nale og regionale behandlingscentre 

NyERE DANsK fORsKNING OM uNGE
Socialforskningsinstituttet udarbejdede i 2005 en forsknings-
oversigt over dansk forskning om unges sociale problemer, belyst 
ud fra risikofaktorer i opvæksten, psykiske problemer, overvægt, 
kriminalitet, misbrug m.m. Forskningsoversigten gennemgår un-
dersøgelser fra perioden 1995-2005 og konkluderer, at der dels 
ikke er gennemført ret mange danske undersøgelser og at der ikke 
er tilstrækkeligt samspil mellem kvalitative undersøgelser, med 
fokus på f.eks. indhold og processer og kvantitative undersøgelser, 
der beskriver forekomsten af sociale problemer og statistiske sam-
menhænge vedrørende forskellige forhold i unges livsbetingelser. 
Endvidere konkluderer oversigten, at der i udpræget grad mangler 
effektstudier og longitudinelle studier (altså studier over tid) af 
unges sociale problemer, der dels kan kvalificere den eksisterende 
viden om, hvad der ændrer eller ikke ændrer de unges livssitua-
tion, og dels kan beskrive de langsigtede konsekvenser for unge 
med sociale problemer i forhold til deres tilværelse som voksne.

I 2005 gennemførte Center for Rusmiddelforskning  lige-
ledes en undersøgelse af ungeområdet, der omfattede 21 af de 
eksisterende ambulante behandlingstilbud til unge under 18 år. 
Undersøgelsen konkluderede blandt andet, at størstedelen af be-

handlingstilbuddene/-institutionerne havde en lav udrednings-
kompetence og dermed bl.a. kom til at overse, at en stor del af 
de unge i disse behandlingstilbud havde  uopdagede psykiske el-
ler psykiatriske problemstillinger, som burde behandles eller som 
mindstemål tages højde for. Det blev desuden klarlagt, at de indtil 
videre bedst dokumenterede behandlingsmetoder - kognitive og 
familiebaserede samt korterevarende, motivationsskabende tek-
nikker - blev tilbudt i meget forskelligt omfang på de undersøgte 
institutioner. Den metode, der indtil videre har haft den bedst 
dokumenterede effekt i forhold til unge – nemlig familiebehand-
lingen - blev i 2005 tilbudt på ni ud af 21 undersøgte institutio-
ner. På de fleste institutioner havde medarbejderne enten kun 
en kort efteruddannelse i de anvendte metoder eller praktiserede 
disse efter en periode med sidemandsoplæring. Kun otte insti-
tutioner af de 21 undersøgte havde mindst én medarbejder ansat 
med længerevarende efteruddannelse i mindst én af de anvendte 
behandlingsmetoder.

Kilder: Jespersen, C., Sivertsen, M.B.: Unges sociale problemer 
– en forskningsoversigt. Socialforskningsinstituttet. 2006.

Vind, L. & Finke, K.: Ambulante behandlingstilbud til unge under 18 år   
med misbrugsproblemer. CRF. Aarhus Universitet. 2006.
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som private behandlingsinstitutio-
ner. Projektet er opdelt i tre faser 
og har på nuværende tidspunkt ikke 
en fastsat tidsgrænse, eftersom pro-
jektperioden bl.a. afhænger af, hvor 
hurtigt dataindsamlingen foregår, 
og hvilke løbende opfølgninger der 
er ressourcer til.

I første fase udfylder den unge 
sammen med behandler/sagsbe-
handler et kortlægningsskema, som 
det tager ca. 1-1½ time at komme 
igennem. Udfyldelsen af kortlæg-
ningsskemaet skal ske så hurtigt 
som muligt efter den unges første 
kontakt til behandlingsstedet, gerne 
i udredningsfasen som en del af den-
ne, så startdata i så vidt omfang som 
muligt afspejler den unges situation 
inden påbegyndt behandling/for-
andring – hvilket tager højde for, at 
forandring som hovedregel starter, 
allerede inden første samtale over-
hovedet finder sted…  

Kortlægningsskemaet søger at af-
dække de unges eget rusmiddelbrug 
samt venners, forældres og søsken-
des forbrug, graden af konflikt og 
støtte fra den unges netværk – både 
det private og offentlige netværk 
– psykisk og fysisk belastningsgrad  
og kriminalitet. Herudover bolig- 
og uddannelsesforhold.  

En medarbejder fra CRF assi-
sterer behandlingsstederne med at 
downloade nyeste version af indtast-
ningsprogrammet fra internettet; 
enten pr. telefon eller ved personligt 
fremmøde i institutionen. Efter-
følgende skal data indtastes i den 
lokale database på behandlingsin-
stitutionen, hvilket for den trænede 
indtaster vil tage ca. 20 minutter. De 
indtastede data oversendes herefter til 
CRF, hvor de lægges over på en sikker 
server og afventer diverse analyser. 

Ud over udfyldelsen af kortlæg-
ningsskemaet skal behandlingsinsti-
tutionen eller sagsbehandleren også 
bede de unge om at give skriftligt 
samtykke til, at CRF tager kontakt 
til de unge på et senere tidspunkt. 

I anden fase opsøger CRF så 
mange af de unge som muligt for at 

lave et opfølgningsinterview, så det 
kan undersøges, hvordan det er gået 
de unge i forhold til de forskellige 
parametre i kortlægningen. Vi kon-
takter alle unge, som vi har fået sam-
tykke fra, og dermed ikke kun de 
’færdigbehandlede’, men også alle 
de unge, som af forskellige årsager 
har forladt behandlingen uplanlagt. 
Målet er at få kontakt til min. 70%-
80 % af de kortlagte unge inden for 
ét år efter endt misbrugsbehandling 
for at se, hvordan det er gået dem, 
siden behandlingen blev afsluttet. 

Af disse informanter vil der - til 
fase tre - blive udvalgt et mindre 
antal unge til yderligere kvalitative 
forskningsinterviews. 

Forventninger
Der er store forventninger til dette 
forskningsprojekt – især fordi det 
kan være med til at give ny viden til 
alle, der er involveret: 
o CFR opbygger en database, der 

mange år frem i tiden kan bru-
ges til vidensindsamling og forsk-
ning. 

o Behandlingsinstitutionerne får 
et standardiseret udrednings- og 
visitationsredskab i form af kort-
lægningsskemaet. På flere af de 
omkring tyve institutioner, der 
aktuelt deltager i forskningspro-
jektet, har en del behandlere gi-
vet udtryk for, at de har manglet 
et sådant værktøj indtil nu. Med 
skemaet har de fået en strukture-
ret spørgeguide, der kan anvendes 
til planlægning og kvalificering af 
behandlingsindsatsen i forhold til 
den enkelte unge. 

o Alle behandlingsinstitutioner i 
projektet får desuden en egen 
database, så de til enhver tid har 
adgang til data på ’egne unge’. 
Alle data kan til enhver tid over-
føres til et regneark eller statistik-
program, hvorefter der lokalt kan 
analyseres i et omfang, der mod-
svarer egne behov og ressourcer. 
CRF vil løbende levere analyser 
af det samlede datamateriale, 
som vil kunne indgå i institutio-

nens overvejelser i forhold til at 
udvikle egne behandlingstilbud.

o Hvert år holdes en netværksdag 
for alle, der er involveret i projek-
tet. Her bliver de  nyeste forsk-
ningsresultater på nationalt plan 
præsenteret og diskuteret,  insti-
tutionernes lokale data kan blive 
sat i perspektiv, og netværket af 
institutioner kan blive styrket.

o Det langsigtede mål med pro-
jektet er naturligvis, at unge med 
rusmiddelproblemer i fremtiden 
vil kunne få bedre hjælp. Man må 
formode, at der ikke kan undgå at 
ske forandringer i behandlingstil-
buddene i takt med, at nye forsk-
ningsresultater fremkommer. 

Vil I være med?
Center for Rusmiddelforskning ser 
frem til mere og tættere samarbejde 
med behandlingsinstitutionerne om 
dette projekt - og dermed mulighe-
den for at skabe bedre sammenhæng 
mellem forskning og behandling på 
ungeområdet. ■

LITTERATUR 
1.  Kirke, D.: Teenagers and Substance Use. 

Palgrave Macmillan.

 New York, Hampshire. 2006.

Såfremt man som institution er interesseret i at 
deltage i projektet, er man velkommen til at rette 
henvendelse til projektkoordinator Marianne 
Bækbøl på telefon 
8942 6930/6020 2712 
eller pr. mail mb@crf.au.dk.

MAriAnne BÆKBØL
ProJektkoorDINAtor PÅ CrF
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michel maffesoli

Michel Maffesoli er sociologiprofessor på Sorbonne, le-
der af ’Center for studier af det aktuelle og hverdags-
liv’, far til fire og forfatter til mere end 20 bøger om det 
imaginære, sex, fest, ekstase, terrorisme, vold og slige 
emner. Det siges, at han blandt andet indsamler data i 
det franske natteliv og til de mange sammenkomster i 
hans majestætiske pariserlejlighed. Der er bestemt gang i 
ham. Den teoretiske inspiration henter han ikke primært 
fra kanoniserede sociologiværker, men snarere fra poeter 
og rebelske tænkere, der kan hjælpe med at bryde fri af 
vanetænkningens lænker. Maffesoli er til turbulens, fø-
lelser, kompleksitet og vanvid. Hans erklærede mål er at 
’skabe panik’.

Den franske professor er især kendt for sin udlægning af 
vores samtid, det ’postmoderne’, som han mener er præ-
get af dionysiske værdier. Livet handler i dag ikke primært 
om at producere og sikre dagen i morgen, men i stadig hø-
jere grad om at være sammen og slå sig løs, hvor end mu-
ligheden byder sig. En kollektiv af-civilisering har fundet 
sted over en længere årrække: Følelserne får i dag lov til 
mere frit at manifestere sig i det offentlige rum, tøjstilen er 
blevet mere vovet, talen mere bramfri, seksualiteten mere 
løssluppen og rusvanerne mere orgiastiske. ’No-future’ 
attituden, der i 1970’erne blev dyrket af en forholdsvis 
lille flok avantgarde-udskejere, er i dag blevet til en ge-
neraliseret ’det-skider-jeg-på’ holdning. Prøv at tænke på, 
hvor meget furore det skabte for et halvt århundrede si-
den, når Elvis Presley svingede understellet - og det end-
da på TV!! Det var dengang koncertgængere skulle sidde 
bænket, ubevægelige, tavse og uden alt for meget klappen. 
Bo Diddley, den stakkel, skrev i 1958 kontrakt med en 
TV-kanal, hvor det blev præciseret, at han ikke måtte be-
væge kroppen under en transmitteret koncert. Han kom 
alligevel til at rokke og måtte følgende vinke farvel til sit 
honorar. Tiderne er skiftet. I dag er der ikke mange, der 
orker at løfte et øjenbryn, når punkere tisser på scenen, 
eller når Hip-Hop-ikonerne himler op om, at de er langt 
ude på stoffer og slår på tæven.

For at analysere disse viltre tider har Maffesoli udviklet 
en ’erotisk videnskab’, som i modsætning til traditionel 
positivistisk videnskabelighed sætter spot på de sanselige, 
følelsesmæssige og uhåndgribelige sider af tilværelsen. 
Forargelse bringer os på afstand af det levede liv, mener 
han, og derfor gælder det om at fastholde en åben og kær-
lig tilgang til det undersøgte. Også hvis man studerer vol-
delige rockere, heroinmisbrugere eller destruktive unge. 
Målet er at komme tæt på de studerede, forstå tingene 
fra deres perspektiv og beskrive deres liv uden at forfalde 
til reduktionistiske forklaringer eller abstrakte modeller. 
Hans tekster fyger med metaforer, nyopfundne ord og 
arkaiske latinske fraser. Skrivestilen er ’essayistisk’ af den 
mere eksperimenterende slags, og det kan gøre læsningen 
anstrengende; især for folk, der er vant til den stramme 
og punktvise anglo-amerikanske stil. ’Essayer’ er det fran-
ske ord for at prøve, at forsøge sig frem, og den slags kan 
som bekendt indebære famlen; men det kan være lige præ-
cis det, der skal til for at få hold på noget nyt og ukendt. 
Nye tider kræver et nyt sprog, og det er hvad, Maffesoli 
forsøger at udvikle. Og måske er det rigtigt, som han på-
står, at tiderne er skiftet, også hvad rusmidler angår. Flere 
statistikkyndige har argumenteret for, at en ny ruskultur 
har vundet indpas blandt unge i en række vestlige lande. I 
Storbritannien har unge haft et stigende forbrug af ulovli-
ge rusmidler i de seneste par årtier, og forbruget af alkohol 
er blevet mere rusfokuseret. Der drikkes store mængder 
inden for korte tidsrum. En lignende udvikling er blevet 
observeret i Danmark. Maffesolis sociologi kan blandt 
meget andet bruges til at komme bagom statistikkerne og 
sætte ord på de oplevelser og den adfærd, der knytter sig 
til de nye forbrugsmønstre. ■

Maffesoli er forfatter til blandt andet:
The Shadow of Dionysus: A Contribution to the Sociology of the Orgy. 1993. 
The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass Society. 1996.
Ordinary Knowledge: An Introduction to Interpretative Sociology. 1995.
The Contemplation of the World: Figures of Community Style. 1996.

Dionysos på Sorbonne
En introduktion til Maffesoli ved Sébastien Tutenges

MAFFESOLI HOLDER OFFENTLIGT FOREDRAG PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET i løbet af 

foråret 2009. Besøget er arrangeret i et samarbejde mellem Center for Rusmid-

delforskning (AU) og Sociologisk Institut (KU). Tid og sted for arrangementet bli-

ver annonceret på kalenderen på www.stofbladet.dk .
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AF MICHEL MAFFESOLI   

Alt for ihærdige bestræbelser på at 
gennemsterilisere det sociale liv fø-
rer til det diametralt modsatte af det, 
man håbede på, ville og ønskede. I 
denne henseende som i så mange 
andre vil den folkelige ’snusfor-
nuft’ vide, at vejen til helvede ofte er 
brolagt med gode intentioner. Den 
mangeartede fremkomst af ’ondt’ i 
et samfund, der formodes at have 
reguleret alt, er et indlysende ek-
sempel herpå.Der er god grund til 
at forbløffes over den voldsomme 
tilbagevenden af diverse former for 
fanatisme, eksplosive former for 
terrorisme, afbrænding af biler i 

forstæderne samt ikke at forglemme 
de ugentlige illegale bilræs og andre 
slags blodbad i trafikken, som er en 
del af den banale hverdag. Visse folk 
chokeres over dette scenarium, men 
var det ikke forudsigeligt? Logisk er 
det i hvert fald, når man ved, hvad 
man kan forvente af den ensidige 
betoning af én menneskelig værdi.

For ret at forstå det som sker for 
os, må man være i stand til at ud-
forske krypterne i vores kultur og 
bringe dét frem i lyset, som Vesten 
i lang tid har gjort sig umage for at 
skyde fra sig, afvise og benægte. Det 
er netop alt dette, der nu igen kom-
mer op til overfladen.

Heri består vort kulturelle sær-

præg i denne monoteistiske jødisk-
kristne tradition, hvor man også fin-
der ingredienserne til den islamiske 
inkarnation: troen på, at der findes 
en endegyldig ’Godhed’, lovet af én 
Gud, og som man vil kunne nyde ef-
ter gradvist at have overvundet alle 
synderne, gemenhederne, uordenen 
–  dysfunktioner, som er iboende vo-
res menneskelige natur.

Som jeg har pointeret, fremfø-
rer monoteismen det ´Gode’ som 
absolut værdi. Således proklamerer 
Skabelsesberetningen, at Gud, i en 
skabelsesakt, ’adskilte lyset og skyg-
gerne’; hvilket man finder gengivet 
hos Sankt Augustin, der postulerer, 
at det onde ikke eksisterer som så-

At gøre god brug af det onde
Michel Maffesoli mener, at det kan give bagslag, hvis man bruger for kradse midler i 
kampen for at sikre borgernes sikkerhed og  sundhed. Bandekrige, gadeoptøjer og social 
ulydighed er nogle af ensretningens logiske konsekvenser.

FOTO MICHAEL DANDRIEUX
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dan, men at det blot er et ’privatio 
boni’, et tab af det gode, som man 
kan overvinde ved at udøve askese, 
dvs. gennem specifikke øvelser. Det 
er i denne radikale separation af Ly-
set og Skyggerne eller i overvindel-
sen af en mangel, at den moderne 
kultur har sin oprindelse. Og de for-
skellige emancipationsteorier, som 
hørte det 19. århundrede til, skub-
ber blot postulatet om det Gode 
som ideal helt ud til sit yderste, som 
den ultimative realisering hos et in-
divid, der er fuldbyrdet i et perfekt 
samfund.

Logisk er derfor de utallige filan-
tropers renlighedsfilosofi, som vil 
gøre det Gode på vegne af folket. Og 
om nødvendigt på trods af folket. 
Logisk er også den sikring af tilvæ-
relsen, som dette fører til. Ideologien 
om nul risiko overalt i det sociale liv 
gør dog ikke andet end at udtrykke, 
på en karikaturagtig måde, driften 
mod det endegyldigt Gode, som er 
karakteristisk for denne kultur.

Det er netop dette, som fremmer 
idealet om aseptik i det sociale liv. Et 
trygt miljø, hvor alle i ly for udefra 
kommende aggressioner kan nyde 
lykken. Men også et miljø, hvor det 
at være sikret mod sultedøden erstat-
tes af dræbende kedsomhed. I denne 
forbindelse er det værd at ihukomme 
myten om Dionysos. Byen Theben 
styres på bedste vis af den kloge tek-
nokrat, Penthée. Alt er under kon-
trol. Der hersker fuldstændig lov og 
orden. Men livet er forsvundet. Det 
er bakkantinderne, som giver byen 
liv igen – de genopliver den, så at 
sige –  ved at hidkalde den larmende 
Dionysos, denne fremmede, seksuelt 
tvetydige arketype på jordisk vellyst. 

Der er talrige mytologiske og hi-
storiske eksempler, som fortæller 
om nødvendigheden af at gøre ’god 
brug’ af det onde; af dets grund-
læggende funktion, dets livgivende 
aspekt. Disse eksempler minder os 
om, at det menneskelige dyr også 
er et væsen i instinkternes vold med 
behov for excesser og effervescens 
(se boksen ovenfor, red.), og at det 

er gennem den ritualiserede brug 
af disse, at et samfund konstitu-
eres. Kort sagt, den individuelle og 
sociale eksistens udvikler sig ikke 
ved at hæve sig op over denne an-
tropologiske konstant, som er men-
neskehedens skyggeside, men ved 
at integrere den. Eller, hvis man vil 
være mere malerisk, ved at homøo-
patisere den, og herved undgå dens 
mest skadelige aspekter.

Her har vi en visdom, som man 
kunne kalde ’dæmonisk’, jf. den so-
kratiske ’daimon’, den dobbeltgæn-
ger, som vi alle har i os, den visdom i 
et samfund, der ikke kun indskræn-
ker sig til det ’positive’ i en virkelig-
hed, som udelukkende er rationel. 
Det drejer sig her om en folkelig 
visdom, der udmærket ved, at livet 
er tragisk, at livet er konflikt, at tin-
gene sker, og at man skal udnytte de 
muligheder, de gode ’tilbud’, som 
byder sig til i det daglige liv, også 
selvom de ikke er perfekte.

Denne sunde fornuft findes også 

i eventyr og legender, i filmens ver-
den, i nutidig musik og i fascina-
tionen af dagligdags begivenheder. 
Det er en fornuft, der formår at in-
tegrere udyret, den onde, banditten, 
den ikke-konforme som dele af den 
menneskelige kompleksitet.

Max Weber påpeger: Den folke-
lige visdom belærer os om, at noget kan 
være sandt, selvom det ikke eksisterer, 
og selvom det hverken er smukt, helligt 
eller godt. Dette er det mest elementære 
udtryk for den kamp, som stiller guder-
ne fra forskellige ordener og med forskel-
lige værdier op mod hinanden. Det er 
dette, der fornægtes af det ideal om 
det Gode, som jeg har omtalt. Det er 
farligt, for hvad man ikke ritualiserer 
bliver blodtørstigt og perverteret. Og 
dette i bogstaveligste forstand: ’per 
via’, det kommer på afveje og bliver 
dermed ukontrollabelt.

Under disse forudsætninger kan 
man forstå, at denne eller hin reli-
giøse forestilling, som man i lange 
tider i den vestlige fremskridtstros 

Denne artikel har tidligere været bragt i en længere fransk udgave i bladet ’Le Nouvel Observateur’ 28. november 2002. 

Hvad betyder effervescens?
Forestil Dem en flaske champagne lige i det øjeblik, proppen går af, eller tænk på 
Parken i sekundet, hvor det danske landshold går ud på grønsværen: Det sprud-
ler og bobler af energi. Dét er effervescens. Ordet har længe været brugt i naturvi-
denskaben til at beskrive opbrusende væsker, og siden 1912 har det været anvendt 
af sociologer med Emile Durkheim i spidsen til at analysere opstemte menneske-
mængder. For Durkheim og også Maffesoli er effervescens en kollektiv tilstand, der 
er præget af intimt samvær, intense følelser og grænseoverskridende adfærd – til-
stande, der for eksempel kan opstå, når store menneskemængder samles til fest, 
gadeoptøjer eller kamp. S.T.

FOTO MICHAEL DANDRIEUX
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navn har bestræbt sig på at nedvur-
dere, ja, endog udrydde, tager hævn 
på en eksplosiv måde. Den tjener 
som reference for det latente oprør 
hos de unge generationer, som ikke 
mere kan genkende sig selv i et re-
publikansk ideal, homogeniserende, 
entydigt og ude af stand til at inte-
grere de aktuelle forskelligheder.

Det forholder sig ligesådan med 
det, som man blufærdigt kalder for 
’risikoadfærd’: indtagelse af stoffer, 
unge studerendes kvælningslege, 
seksuel mangfoldighed og andre 
former for ’bare sex’, uden beskyt-
telsesforanstaltninger.

Det samme gælder for rave fester, 
parader og tekno-sammenstimlin-
ger. Heri udtrykkes under stor larm 
den arketypiske skikkelse, som et-
nologerne har kaldt ’tricksteren’, 
denne ’guddommelige gavtyv’, hvis 
funktion det er at kompensere for en 

rigid, livsforladt orden og at minde 
om bestandigheden af instinkternes 
verden. Det er en tørst efter det uen-
delige, som igen og igen påvirker 
både den individuelle og den kol-
lektive organisme.  

Når denne tørst tager til i styrke 
og energi, er det forgæves at ville 
tøjle den. Og tankens konformisme, 
grundlaget for moralismen, som 
er fremherskende i øjeblikket, er 
en bagtroppens kamp, der under-
skriver sin egen bagstræberiskhed 
i forhold til den samfundsmæssige 
overvirkelighed. En frakobling, som 
finder sit karikaturagtige udtryk i 
det politisk korrekte, det videnska-
beligt korrekte, det moralsk korrek-
te og i andre former for inkvisition, 
der er ude af stand til at forstå den 
dynamik, der er på spil i mødet med 
det fremmede.

En civilisations cyklus er ved at 

være til ende. De er da også talrige, 
de små ’guder’, de musikalske, de 
sportslige, de spirituelle, som står 
forrest på den sociale scene. De er, 
hver og én, på ondt og godt, tegn på 
effervescens og vitalitet. Værdiernes 
flerguderi er på dagsordenen. Det 
haster både intellektuelt og prak-
tisk med at påtage sig ansvaret for 
det. Mytologien erindrer os om, at 
når en by afviste guden Pan, såede 
han panik blandt dem, der nægtede 
ham adgang til byen. En bitter lek-
tion, som burde anspore os til større 
forstandighed. At vedkende sig med 
ydmyghed og humor, at mennesket 
også delvist er kommet af jord. Så-
ledes kan man finde en anden, mere 
favnende og samtidig konfliktfyldt 
social ligevægt. ■
Oversættelse af S. Tutenges.

MiCHeL MAffeSOLi
SoCIoloG, ProFeSSor

L7
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AF JAKOB DEMANT

Forebyggelse af unges overdrevne 
alkoholforbrug har trange kår. I 
Danmark er alkohol accepteret i en 
ganske udpræget grad blandt både 
forældre og unge (4, 6, 7). Det er 
derfor meget svært at vinde genhør, 
når der argumenteres for, at foræl-
drene skal tage dette problem seri-
øst (5). Det betyder, at kommuni-
kation om, at unge skal holde igen 
med at drikke, kan virke utroværdig 
i skyggen af forældrenes mere eller 
mindre udprægede naturalisering af 
alkoholen. Samtidig er det svært for 
forældrene at regulere deres børns 
drikkepraksis, fordi det foregår sam-
men med  vennerne (2). Forældrene 
har med andre ord ofte en fornem-
melse af, at hvis de begrænser de-
res børns rammer for at drikke, så 
begrænser de også samtidig deres 
børns sociale netværk. Derfor må 
vi forsøge at tænke uden for ram-
merne, når vi skal kommunikere til 

de unge om alkohol. I det følgende 
vil jeg diskutere, hvordan det kan 
være fordelagtigt at tage fat i nogle 
aspekter af alkoholbrugen, som ikke 
umiddelbart hænger sammen med 
det risikobetonede, men som i hø-
jere grad hænger sammen med de 
unges egen opfattelse af, hvad der 
kan gøre en fest dårlig. Jeg anven-
der den franske teoretiker Michel 
Maffesolis perspektiv på neo-tribes 
og æstetik til at se på resultaterne 
fra en større undersøgelse af unge 
og alkohol i aldersgruppen 14-16 
år.  Artiklen baserer sig derved på 
en undersøgelse af 37 fokusgrupper 
med unge mellem 14 og 16 år, i alt  
150 deltagere, som er rekrutteret 
fra skolekasser og venskabsnetværk. 
De er blevet interviewet om drikke-
praksis, fester, venskaber og foræl-
dres regler. 

Neo-tribes: smag for fællesskabet
Michel Maffesoli beskriver det mo-
derne samfund som et, der i højere 

og højere grad kan beskrives ved 
hjælp af de former for smagsfælles-
skaber, som vi deltager i. Maffesoli 
prøver med begrebet neo-tribes at 
beskrive, hvad det er for nogle rela-
tioner og netværk, som vi er blevet 
mere afhængige af. Neo-tribes eller 
ny-stammer er en beskrivelse af et 
samfund, som er formet af mange 
små og skiftende fællesskaber, der 
alle er organiseret omkring en smag. 
Disse fællesskaber bryder med den 
vanlige forståelse, idet de ikke er 
kendetegnet ved at være stabile, 
men netop mere flygtige og foran-
derlige. Fællesskabets smag kan 
være en meget tydelig stil, som det 
fx er for unge, der er goth eller hip-
hop’ere. Det vigtige ved neo-tribes 
er, at disse former for fællesskaber 
alene er skabt og vedligeholdt igen-
nem vores gensidige tiltrækning. 
Der er med andre ord ikke som så-
dan et formål eller en hensigt med 
fællesskabet, men  dets deltagere 
dyrker alene hinandens selskab for 

Druk som æstetik
Fest fylder meget i unges fællesskab. Hvis festkulturen skal give flest 
gode oplevelser, har mange unge brug for at lære at håndtere alko-
hol til fest. Det er der, hvor forebyggelsen skal sætte ind.

på druk

FOTO MICHAEL DANDRIEUX
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dets egen skyld. Den følelsesmæs-
sige tiltrækning til hinanden, der 
fx opstår under festen, bliver kom-
munikeret igennem en særlig stil 
eller æstetik. Fællesskaberne bliver 
sjældent holdt sammen af et formål, 
men alene igennem den nydelse, 
det giver at deltage i dem. Derved 
er fællesskaberne ikke baseret på en 
ydre værdi eller en formuleret me-
ning. Denne orientering omkring 
fællesskabets egen æstetik udfordrer 
på mange måder de samfundsmæs-
sige normer, fordi stilen bliver afgø-
rende for, hvordan de unge handler 
i forhold til hinanden. 

Jeg argumenterer i lyset af det 
ovenstående for, at det, der for de 
unge bliver opfattet som risiko-be-
tonet, er de praktikker, der på den 
ene eller anden måde kompromitte-
rer denne fælles stil. Dette perspek-
tiv kan måske hjælpe os til at skabe 
en diskussion om alkohol, som de 

unge vil være mere lydhøre over for, 
netop fordi den tager udgangspunkt 
i det, som de sætter pris på i forbin-
delse med festen. Hvis vi anvender 
en sådan beskrivelse af unges fest-
venskaber, bliver det måske ved før-
ste øjekast meget svært at se, hvor-
dan man kan appellere til de unges 
moral. For de unge er det netop ly-
sten alene, der skaber festen, hvilket 
gør, at de er meget lidt moralske. 
Men i det følgende vil jeg vise, hvor-
dan festens amoralske rum faktisk 
i ganske høj udstrækning kan være 
udgangspunkt for en ny tilgang til 
at forstå, hvordan de unge kan lære 
at beskytte sig selv imod de risici, 
som overdrevent alkoholforbrug in-
debærer. 

Teenage-festen
Når teenagere går i 8.– 9.klasse, sker 
der en række markante forandringer 
i deres fritidsverden (2). Det mest 

markante er, at de begynder at inte-
ressere sig for at gå til fester. Fester-
ne er på sin vis blot en forandring 
af de sociale netværk, som unge har 
indgået i tidligere, men de er også 
noget helt nyt. Tidligere mødtes de 
unge med deres venner til hygge-
aftener, fødselsdage eller bare efter 
skole. Nu bliver festerne et vigtigt 
supplement. De fester, som unge 
går til, er i ganske høj grad opbyg-
get omkring deres vante venskabs-
netværk. Hvor man tidligere mødtes 
med sine få bedste venner, er fester-
ne en ny måde at være sammen med 
venner på; man mødes med mange 
flere, mange man ikke kender nær så 
godt, og man er i langt højere grad 
sammen i kønsblandede grupper. 
Festerne er også noget nyt, fordi de 
markerer, at de unge skaber deres 
helt eget rum, hvor de i overvejende 
grad selv bestemmer. Til festerne 
orienterer de unge sig efter et køns-

FOTO MICHAEL DANDRIEUX
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spil, de drikker alkohol og er derfor 
- i modsætning til mange af de fri-
tidsaktiviteter, som de ellers delta-
ger i - selv med til kreativt at skabe 
festens rum. Det betyder imidlertid 
ikke, at de unge ikke længere mødes 
med deres venner til hyggeaftener 
eller går til sport. Men deres fritids-
verden er blevet udvidet og i ganske 
høj grad orienteret mod det nye, 
nemlig festerne. 

Danske teenagere begynder ofte 
at gå til privatfester i 8. og 9.- klas-
se. I disse år er det et fåtal, der går 
i byen. De unge beskriver fester-
nes attraktion på mange forskellige 
måder. Men noget af det, som er 
centralt, er, at festerne er deres helt 
eget rum. Her kan de være sammen 
uden at skulle forholde sig til andres 
– forældres, klubmedarbejderes, 
skolelæreres m.v. – krav om, hvor-
dan de skal opføres sig, så længe de 
ikke overskrider de rammer, som 
fx forældrene har sat for festen. De 
unge oplever med andre ord festen 
som et sted, hvor de kan være sam-
men alene for at dyrke sig selv og 
deres sociale relationer. Privatfesten 
er på mange måder unik for den 
danske ungdomskultur, fordi den 
fordrer forældrenes accepterende 
tilgang til alkohol og den nordiske 
kulturs orientering imod at holde 
fester hjemme. Netop privatfesten 
er derfor på mange måder et unikt 
rum for at forsøge at regulere de 
unges forhold til alkohol, fordi den 
er afgrænset rumligt og tidsmæssigt 
til hjemmesituationen. Lad os først 
se på, hvad de unge siger om festen. 
Her et uddrag fra en fokusgruppe 
med 8. klasseelever:

Felicia: Man kan godt sidde til så-
dan en rigtig god fest, hvor der er rigtig 
mange, man kender, og bare sidde og 
’yes yes’, for det er bare lykken. 

Britt: Man føler sig også lidt mere…
man føler sig også på en eller anden 
måde godt tilpas i selskabet.

Festen kan på mange måder be-
skrives som et neo-tribalt fællesskab. 
Et socialt rum, som er tømt for andet 
end selve tiltrækningen til hinanden. 

Det er centralt at hæfte sig ved dette 
lystbaserede aspekt, fordi alkohol-
forskningen kan være tilbøjelig til at 
se på festerne som (alene) en form 
for socialisering til voksenlivet. Den 
gode stemning til festen, og tiltræk-
ningen til venner og dyrkelse af ro-
mantiske relationer er vigtige, hvis 
vi skal forstå, hvordan vi også kan 
påvirke, hvordan de unge drikker til 
festen. Hvis vi kort fastholder blik-
ket på festen som en neo-tribe, kan 
vi fra statistiske undersøgelser  se, at 
de unge, der fester meget, skaber sig 
et relativt stort netværk af venner, 
som går på tværs af skoleklasser, og 
som ofte også overskrider alders-
grænser. Disse netværk betragtes 
ofte som stærke af de unge, fordi de 
er baseret på de ofte intense ople-
velser, som de har haft sammen til 
festerne. Det er oplevelser, som er 
konstituerende for deres fællesskab, 
fordi de er eksklusive for dem, der 
var til stede, og som yderligere virker 
identitetsgivende, fordi det er ople-
velser, hvor de unge måske i højere 
grad har eksperimenteret med deres 
sociale roller. 

Et af de helt centrale aspekter ved 
de unges fester er alkoholen. Bru-
gen af alkohol er en måde at kom-
munikere den gensidige tiltrækning 
til hinanden, som foregår til festen. 
Det kan ske igennem den begiven-
hed, som alkoholen kan skabe – fx 
at brække sig, som forklaret neden-
for – eller mere stilfærdigt, når man 
byder hinanden nogle af sine drik-
kevarer for at tilbyde den anden at 
komme i samme stemning som en 
selv. Når man byder hinanden på al-
kohol, er der selvfølgelig tale om et 
drikkepres, men en central del af en 
sådan handling må i lige så høj grad 
ses som en måde, hvorigennem man 
bruger den fælles brug af alkoholen 
til at vise, at man på samme måde 
forpligtiger sig imod det gensidige 
fællesskab. Derigennem bliver alko-
holen – i maffesoliske termer – en 
æstetik, som de unge bruger til at 
bekræfte hinanden i, at deres måde 
at være sammen på er rigtig. Her et 

eksempel på, at det at brække sig 
kan være en form for æstetik:

Per (8. klasse): Der hvor jeg sådan 
begyndte at gå til privatfester (…), 
der var sådan to måneder eller sådan 
noget, hvor Jens brækkede sig hver … 
hver festdag sådan. Det er bare ulæk-
kert mand. Vi har en hjemmeside med 
billeder fra vores fester. I kan jo tjekke 
den ud, hvis I har lyst. Der er et billede, 
hvor Jens  han ligger sådan og har det 
dårligt…hvor folk har tegnet på ham 
og sådan noget.

Det at Jens jævnligt brækkede sig 
til festerne har været med til at gøre 
deres neo-tribale festnetværk stabilt: 
Det har været en del af den stil, som 
de har relateret sig til hinanden på, 
både når de har været til fest og ef-
terfølgende i skolen, hvor billederne 
har fastholdt deres tribe. 

Den smukke fest som regulering
Hvis vi går et skridt videre i forhold 
til regulering af fuldskaben, kan vi 
igennem det maffesoliske perspek-
tiv se et par logikker, som peger i 
hver sin retning. På den ene side ser 
vi, hvordan drikkeriet som æstetik 
får de unge til at lukke sig af imod 
omverdenens opfattelser af begi-
venhederne. En begivenhed som at 
brække sig bliver en stil, der er med 
til at fastholde den løse fest-neo-
tribe, således at der opstår en mere 
stabil og venskabslignende forbin-
delse mellem festdeltagerne. Som 
sådan bliver drikkeriet en stil, der 
forbindes med handling; man hand-
ler ud fra sin stil. Stilen er ikke blot 
noget ydre med en måde at handle 
på over for de andre. Drikker man 
ikke, viser man nemlig, at man ikke 
har forpligtiget sig til fællesskabet 
og derfor vil glide ud af dette på 
længere sigt. Ved at de unge forhol-
der sig til hinanden igennem den 
stil, der er fremherskende til deres 
fester, lukker de også samtidigt af 
over for den moralske fordømmelse, 
som (voksenkulturen) møder deres 
stil med. Det, at voksne stiller sig 
negativt over for deres handlinger (i 
det omfang, de gør dette), har ikke 
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indflydelse, så længe de er inden for 
fællesskabets rammer. Deres stil bli-
ver således samtidig en etik, fordi de  
– mere eller mindre udpræget – rela-
terer sig til hinanden igennem deres 
stil og således i fest-situationen ikke 
accepterer de voksnes normative 
påbud om en anderledes handling. 

På den anden side åbner denne 
æstetikkens etik for nye måder at 
gribe ind i fuldskabskulturen på. I 
beskrivelsen af festen som æstetisk 
ritual ser vi netop, at den enighed, 
som findes omkring forbrug og 
samværsmåder, er en måde at kom-
munikere til de andre, at man for-
pligter sig på fællesskabet. De unge 
skaber en særlig stil, hvor det at 
drikke er afgørende, fordi det både 
opbygger den aktuelle stemning af 
fest, og fordi det derigennem giver 
de unge mulighed for gensidigt at 
vise, at de deler opfattelsen af at 
sætte pris på hinandens selskab. De 
unge kommunikerer med andre ord 
deres gensidige følelsesmæssige til-

trækning til hinanden igennem fe-
stens kollektive samværsform. De 
fleste hændelser, som sker til festen, 
er med til at bidrage til den gode 
stemning, netop fordi de er konsti-
tuerende for fællesskabet både un-
der og efter festen. Når de unge skal 
beskrive deres fester i interviews, er 
det derfor heller ikke så overrasken-
de, at de nævner relativt få negative 
oplevelser fra festen. Festen bliver 
god, fordi der er et kollektivt arbejde 
for at skabe en god stemning. Det 
er netop dette kollektive arbejde på 
at skabe en god stemning, der er 
altafgørende for, om de unge har 
opfattet festen som god. I forebyg-
gelsessammenhæng kan vi betjene 
os af deres kollektive forpligtigelse 
over for den gode fest.  

Fest og forebyggelse
Det kan derfor være frugtbart at 
tage udgangspunkt i det, som de 
unge bekymrer sig om – nemlig fæl-
lesskabet til festen og i venskabet – i 

forhold til at få dem til at være mere 
lydhøre i diskussionen af alkoholens 
betydning. Sådan en diskussion af 
festen bør derfor tage udgangspunkt 
i det positive ved festen og diskutere 
den stil, som de pågældende prakti-
serer i netop deres specifikke grup-
per. Det bliver derfor spørgsmål 
som fx: Hvad er det for en drikkestil, 
og hvor bliver drikkestilen  begræn-
sende for at skabe den gode fest? De 
unge beskriver i vores undersøgel-
ser, at det, som de synes kunne være 
mest ødelæggende for festen, var til-
fælde, hvor der var nogle der kom i 
slagsmål, nogle der ødelagde noget, 
nogle der sagde noget upassende til 
venner, eller som gjorde romantiske 
tilnærmelser til de forkerte. Disse 
aspekter er centrale, fordi de netop 
er nedbrydende i forhold til det, 
som de synes er det vigtigste, nemlig 
at opnå den rigtige stemning til fe-
sten og mellem vennerne, der er der. 
Festen bliver for de unge en æstetik, 
fordi den bliver det fælles projekt for 

FOTO MICHAEL DANDRIEUX
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deres samstemning af stil. Man kan 
måske lidt karikeret tale om ’den 
smukke fest’. Hvis man som fore-
bygger vil arbejde med udgangs-
punkt i ’den smukke fest’, så er det 
imidlertid vigtigt, at man gør sig en 
række forudsætninger bevidst. For 
det første vil en kommunikation, der 
tager udgangspunkt i ’den smukke 
fest’, i stort omfang rette sig imod 
dem, der allerede fester. Og derfor 
imod dem, der allerede har erfarin-
ger – positive som negative – med 
alkohol. Derfor er det helt centralt, 
at man ikke forsøger at skabe en dis-
kussion om ’den smukke fest’ i fx en 
skoleklassesammenhæng, hvor en 
del elever netop ikke deltager i fest-
miljøet. Ved at tage en diskussion 
i et sådant forum, vil man i nogen 
udstrækning være med til at for-
doble det drikkepres, der allerede 
eksisterer på de ikke-drikkende for 
at søge imod de våde fællesskaber 
til festerne (2). Denne form for dis-
kussionsoplæg må derfor i højere 
gad rettes imod de sammenhænge,  
hvor de unges neo-tribale festfælles-
skaber allerede er samlet. Det kan 
fx være i ungdomsklubben, på tværs 
af klasser i skolen eller måske mest 
lige for:  Når forældrene har deres 
børn og venner hos sig. Anvendel-
sen af ung-til-ung undervisere kan 
også tænkes at være positive i denne 
sammenhæng, da det formenligt vil 
være ret ligetil for dem at indgå i en 
dialog, som tager udgangspunkt i 
den gode teenage-fest – som de selv 
ikke er så langt fra.

En del af det norske forebyggel-
sesmateriale Fryspunkt tager ud-
gangspunkt i de positive oplevelser 
til festen og har anvendt ung-til-ung 
undervisere (3). Materialet består af 
en række forskellige former for in-
formation om alkohol til unge. Men 
i relation til den her diskuterede 
problematik omkring festerne er det 
især en serie billeder og diskussions-
oplæg, der er interessante: De unge 
bliver opfordret til at forholde sig til, 
hvor alkoholen bliver for meget, og 
hvor de derfor skal holde op med 

at drikke, for at festen ikke skal gå 
fra at være god til at blive dårligere. 
Fryspunkt baserer sig på tankegan-
gen om ’motivational interviewing’, 
der forsøger at få den interviewede 
person til at reflektere over, hvor-
dan han/hun ønsker situationen og 
relationen i forhold til den faktiske 
situation, som den falder ud. Hvis 
vi ser nærmere på erfaringerne med 
Fryspunkt fra Ribe Amt (1), er det 
især aspektet omkring festen, som 
de ca. 950 elever, der har deltaget i 
programmet, fandt interessant. 56% 
af eleverne udfyldte et spørgeskema 
inden programmet og 34% efter-
følgende. 80% af eleverne mente, 
at de havde lært ’noget’ i forhold til 
at have kontrol, når de drikker alko-
hol. Hvis vi igen skal vende tilbage 
til Maffesoli i lyset af resultaterne 
fra evalueringen af Fryspunkt, så er 
der et perspektiv, der særligt rejser 
sig. Maffesoli peger på, at man må 
iagttage neo-triben eller gruppen 
som den centrale aktør, fordi den 
enkelte mere eller mindre forsvin-
der i fælleskabets stil, når han eller 
hun søger fællesskabets gensidige 
tiltrækning. Derfor bliver fællesska-
bets stil dominerende i forhold til at 
forstå, hvordan man handler. Dette 
viser sig særligt der, hvor fællesska-
bet fejrer sig selv – nemlig til festen. 
Den gensidige forpligtigelse over for 
dette fællesskabs enhed bliver derfor 
også meget vigtig for de unge. Derfor 
bliver de sociale konsekvenser ved 
at komme til at ødelægge en stem-
ning eller tilstand til festen så meget 
desto mere væsentlige for de unge. I 
lyset af dette vil det være interessant 
at forsøge at udvikle måder, hvorpå 
man kan diskutere den perfekte fest 
med de unge. Fryspunkt giver nogle 
retningslinjer, som allerede arbejder 
med det kollektive ved at inddrage 
fester og venner som centrale om-
drejningspunkter. Men dette per-
spektiv kunne måske udvides ved at 
rette diskussionen direkte imod de 
relevante neo-tribale festnetværker 
og mindre imod hele skoleklasser? 

Den centrale erfaring fra mine 

egne undersøgelser af de unges fest 
og alkoholkultur samt Maffesolis 
pointer er i denne sammenhæng, 
at det centrale kardinalpunkt i en 
kommunikation omkring de unges 
alkoholvaner til fester er at starte 
med at acceptere, at de unge har fe-
sten så kær, og at man derfor som 
forebygger må fokusere på at skabe 
den gode fest - og netop ikke på 
at reducere antallet eller omfan-
get af festerne. Det drejer sig med 
andre ord om at hjælpe de unge til 
at håndtere alkoholen til festen, så 
det helt unikke sociale, der skabes 
i denne sociale ’setting’, kan få lov 
til at blomstre. Det handler om at 
hjælpe med at løse den gordiske 
knude i den danske ungdomskul-
tur, hvor festkultur er blevet til fuld-
skabskultur; en sammenknytning 
der implicerer, at festerne er blevet 
ensrettede imod én særlig form for 
samvær, der i ganske høj grad ude-
lukker alt det, der ikke passer ind i 
fuldskabskultuen.■
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AF STÉPHANE HAMPARTZOUMIAN

Der findes ingen samfund uden fe-
ster. Dette er et antropologisk fak-
tum, noget grundlæggende for alle 
samfund. Festformerne udvikler sig 
med tidens gang. De udstiller den 
sociale forfatning. Det er som  tegn-
sætningen i en sætning. Tilsynela-
dende er den til ingen nytte, men 
fjerner man den, så går meningen 
tabt. Festen tjener til at skabe so-
cial effervescens [se boksen på side 
59]. Denne sikkerhedsventil er en 
tid med intenst samvær. Det er det 
eneste tidspunkt, hvor samfundet 
manifesterer sig via sved og fysisk 
kontakt. Festen viser samhørighe-
den i krop og handling.

Fællesskabet åbenbarer sig for 
sig selv gennem festen. Her mani-
festeres ønsket om at gå ud over sig 
selv og finde et større VI. Der er en 
æstetik forbundet med denne fælles 
bevægelse, som udtrykker det dio-
nysiske og det apollinske. Der er ri-
tual og organisation, beruselse og en 
form for henrykkelse, som ikke lader 
sig organisere. Sociologen Emile 

Durkheim har beskrevet festen som 
”reguleret tumult”. Overskridelsen 
er essentiel. Festen er knyttet til 
ødselhed og det hellige. Man ”ind-
byder” til fest. Dens mål er ikke at 
producere, men at ødelægge. Den er 
en fornærmelse mod vort samfunds 
økonomiske orden.

Jeg anser teknofesten for at være 
en perfekt illustration af nutidens 
sociale effervescens. Disse forbudte 
festritualer, forvist til steder uden 
for byerne, er præget af foreningen 
af den nyeste teknologiske udvik-
ling og det mest arkaiske ønske om 
at være sammen. Teknofester finder 
sted på ikke-steder. Der skal tom-
hed til, for at det hellige kan mani-
festere sig, præcis som i en kirke. 
Det er en illegal og mystisk fest, 
hvor man frigør sig fra sin sociale 
identitet. I mudder og mørke må 
man indvillige i at aflægge sig sine 
sociale markører. Den uafbrudte 
dans og indtaget af rusmidler fø-
rer til trancen, denne træden ud af 
sig selv, som bringer mindelser om 
ældgamle traditioner. Men teknofe-
sten tillader ikke at organisere den 

sociale fusion. Det er en radikal og 
ekstrem mekanisme, som sørger for 
fusionens fiasko, som beskytter os 
imod den. I denne kollektive vellyst 
over det kollektive svinder fusionen, 
når musikken stopper.

Festen fremstår som en metafysisk 
trøst. Den tjener intet formål,  men er 
ikke desto mindre dyrebar. Festens 
modsætning er kedsomheden og me-
lankolien i en tidsalder, hvor træthe-
den over sig selv er fremherskende. 
Festtrangen hænger sammen med 
melankolien. Individets identitet 
formes af det smertelige tab af fæl-
lesskabet, og festen får individualite-
ten til at eksplodere. Den forvandler 
kedsomheden til henrykkelse. Man 
slår egoet ihjel i kraft af fællesskabet. 
Men fester har ikke monopol på ef-
fervescensen. Den kan opstå under 
en strejke, til en demonstration og 
under gadeoptøjer, som dem man 
kender fra de parisiske forstæder.■

Oversættelse og redigering: Sébastien Tutenges.
Hampartzoumian har studeret under Michel Maffesoli 
på CEAQ ved Sorbonne Universitet. Han er  forfatter 
til en bog om tekno og effervescens.
Denne artikel har været bragt i Cahier d’inspira-
tion janvier 2007, Maison & Objet, Paris. 

Fra kedsomhed til henrykkelse
Festen tjener intet formål, men er ikke desto mindre dyrebar.

til fest
STÉPHANE HAMPARTZOUMIAN 

PH.D. SoCIoloG
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AF SÉBASTIEN TUTENGES    

Indrømmet, Georges Bataille er må-
ske ikke den mest oplagte at trække 
på, når man vil forstå ruskulturen 
blandt nutidens unge. Han blev født 
tilbage i 1897 og døde i 1962 længe 
før opfindelsen af Bacardi Breezer, 
teknomusik og omvendte kasketter. 
Han var en hyppig gæst på de pari-
siske bordeller og skrev flere skønlit-
terære og filosofiske værker om død, 
erotik, økonomi og ritualer. ’Ond-
skabens metafysiker’ er han blevet 
kaldt. Han var med til at danne det 
hemmelige selskab ’Acéphale’, der 
bestræbte sig på at sprænge det rati-
onelle selv og i den forbindelse plan-

lagde en menneskeofring. De fandt 
efter sigende et villigt offer, Batailles 
kæreste, men ingen til at forestå of-
ringen. Flere har mistænkt manden 
for at være gal.  Alligevel har Bataille 
leveret tankestof, der på afgørende 
vis har præget franske tænkere som 
Gilles Deleuze, Michel Foucault og 
Michel Maffesoli. I det følgende skal 
vi prøve at se, hvordan han kan bru-
ges til at belyse brugen af rusmidler 
blandt danske unge.

Gavmildhed og forbrødring
Bataille har som antydet forsmag 
for livets skyggesider. Særligt fæno-
menet spild er velbeskrevet i hans 
værker. For ham at se handler livet 

ikke bare om at skrabe til 
sig, spare op og sikre da-
gen i morgen. Det hand-
ler også om at give væk, 
formøble og destruere. 
Dette livssyn har store 
analytiske konsekvenser 
og er i strid med meget 
af den eksisterende sam-
fundsforskning. Bataille 
gør kort sagt op med 
forestillingen om men-
nesket som en rationel 
og autonom aktør, der 
konstant søger at opnå 
goder. Han insisterer 
på, at mennesket også er 
et spildende væsen, og at 
der kan være intens ny-
delse forbundet med det 
at spilde.

Ikke mindst nattelivet 
er præget af spild i mange kreative 
og underfundige varianter. Tænk på 
de summer, der investeres i smyk-
ker, store cigarer og festtøj. Tænk på 
celebriteternes ekstravagante bryl-
lupper, hvor der nærmest går sport 
i at brænde penge af. Og tænk på 
VIP-stederne, hvor man skal betale 
en bondegård for en lille fadøl. Det 
er ifølge Bataille helt afgørende at 
have blik for den slags ødselhed, 
hvis man vil forstå menneskedyret 
og dets mange laster. Lad mig prøve 
at belyse nogle af spildets facetter 
med eksempler fra mit etnografiske 
feltarbejde i Ringsted.1 Følgende 
eksempel er en lettere modificeret 
udgave af feltnoter, som jeg skrib-

Spildets lyksaligheder
Georges Bataille blev født i forrige århundrede, var bibliotekar og muligvis 
fra forstanden. Alligevel er hans tænkning en vigtig nøgle til forståelsen af 
brugen af rusmidler blandt nutidens unge.

georges bataille
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lede ned efter nogle timers observa-
tioner på Ringsteds ’Løven Pub’ og 
diskotek ’Crazy Daisy’:

To svirebrødre bestiller en masse shots 
i baren. Det er Fishermans. Noget kli-
stret stads på en masse procenter. De har 
tilsyneladende svært ved at gribe glas-
sene. Flere vælter, så disken  sejler. Enten 
har de ikke lyst til at drikke, eller også 
er det motorikken, den er gal med. De er 
fulde, men står sammen. Når den ene 
løfter et glas, følger den anden trop. Nær-
mest mekanisk og uden ord. Blikkene er 
stift rettet mod drikkevarerne.

Nu skal der betales. Den lille af 
dem hælder penge ud på disken. Der 
er for mange, og stor i slaget fejer han 
de overskydende mønter ned fra disken 
i retning af bartenderen. Måske er det 
ment som drikkepenge? Den store af 
dem kysser en kvinde på hånden. Ga-
lant, men så på den anden side – han 
kigger knap nok på hende og virker ret 
ligeglad. Snart er han tilbage hos ven-
nen. Der er stort set ingen snak, men 
en del skulderklap. På et tidspunkt står 
de endda og kysser lidt. Sådan bare for 
sjov.

En passioneret Bataille-læser skri-
ver et sted: ’Rusen er på én gang en 
kosmisk initiering (et tab af selv) og 

en erotisk initiering (en kollektiv for-
ening)’ (1). Den karakteristik passer 
meget godt på ovennævnte svir. Vi 
har at gøre med to mænd på en fæl-
les druktur. De rører ved hinanden, 
kysser og interagerer næsten ude-
lukkende indbyrdes. Her er både 
tab af selv (det normale, ædru selv) 
og forening af en nærmest erotisk 
karakter. De to mænd kommer tæt 
på hinanden, helt tæt, både fysisk og 
følelsesmæssigt.

Med rusmiddelforskeren Karen 
Elmelands ord er der tale om et ’for-
brødringsritual’ – en drikkeaktivitet, 
der er med til at ’bevare og besegle 
en allerede eksisterende orden in-
den for en i forvejen defineret og af-
grænset gruppe af personer’ (2). En 
vigtig dimension af forbrødringen 
er udvekslingen af omgange. Først 
køber den ene en omgang, så er 
det den andens tur, og sådan kører 
det natten lang. Denne udveksling 
af drikkevarer finder ofte sted i det 
danske natteliv, men næsten ude-
lukkende mellem folk på venska-
belig fod. Omgangen er et tegn på 
agtelse, og sådan forholder det sig i 
øvrig med de fleste andre former for 
gaver. Man giver til dem, man kan 

lide. Til dem, man anser for hæder-
lige nok til at gengælde gaven. Ud-
vekslingen er med til at cementere 
venskaber.

Drikkekonkurrencer
Gavmildheden i nattelivet handler 
imidlertid om andet og mere end at 
styrke venskaber. Det handler også 
om at opnå anerkendelse. Dette 
fremgår af næste eksempel, der også 
er hentet fra mine feltnoter fra Ring-
sted:

Jeg går over til ’Løven Pub’ens pøl-
sevogn ca. kl. 3:10. Folk er så småt be-
gyndt at gå hjemad. En fyr fortæller om 
gårsdagens Tommy Seebach koncert på 
’Crazy Daisy’. ’Han var fan’me stiv, 
han var!’. Fyren fortæller, at hans ven 
har brugt 800 kroner i aften. Jeg spør-
ger vennen, hvad han dog har brugt 
alle de penge til. Han trækker på skul-
deren, ’de forsvinder jo’. Ødelanden er 
pænt klædt på med brun læderjakke. 
Han er ca. 19 år. Han fortæller, at han 
på ’Crazy Daisy’ engang købte 200 
shots med en ven. De drak dem selv-
følgelig ikke kun selv, men delte ud til 
folk. De ville slå rekorden, der ifølge 
’Crazy Daisy’s bartendere er over 300 
købte shots (!!!). Han fortæller videre, 

1897 Bataille bliver født. Hans valg af 

forældre kunne have været bedre: 

Faderen dør i en meget ung alder, 

og moderen forsøger i flere om-

gange at begå selvmord.

1914 Konverterer til katolicismen og be-

slutter sig for at skrive.

1917 Slutter sig til præsteseminariet 

Saint-Fleur med henblik på at blive 

præst, men mister snart troen.

1922 Efter nogle års studier ansættes han 

som bibliotekar i Paris og beholder 

stillingen i mere end 20 år. Hans 

udsvævende natteliv på de pari-

siske bordeller bringer ham dog i 

miskredit på arbejdet.

1928 Udgiver romanen ’Historien om 

øjet’, der er en hyldest til erotismen 

og en afdækning af seksuelle tabuer.

1935 Er med til at grundlægge den anti-

fascistiske gruppe ’Contre-Attaque’.

1949 Udgiver det filosofiske mesterværk 

’Den forbandede del’, der  handler 

om spild.

1961 Har store økonomiske problemer, og 

blandt andre Pablo Picasso afholder 

en auktion for at rette op på hans 

økonomi. 

1962 Bataille dør.

GEORGES BATAILLE
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at det vildeste han har spenderet var på 
diskoteket ’Showboat’: 6 flasker sprut 
havde han og en ven købt.

Bataille skriver et sted, at man 
ved at give kan demonstrere rigdom 
og succes (3). Omgange til venner-
ne er altså dels et symbol på agtelse 
og varme følelser, og samtidig er 
det et bevis på, at man er rig nok 
til at kunne kaste i grams. De unge 
mænd i ovenstående eksempel hol-
der ligefrem regnskab med deres ex-
cesser. De konkurrerer om at drikke 
og spendere: Vinderne er dem, der 
bedst forstår sig på at ødsle. Svag-
drikkere og nærigrøve er tabere. 

Men det er vel at mærke ikke kun 
penge, der ødsles med. I nattelivet 
gøres der også kraftigt indhug på de 
festendes tid og gode helbred. Læs for 
eksempel den følgende beskrivelse, 
der blev mig fortalt under et interview 

med den unge Ringsteder, Lars:
Man ved, at når man kommer hjem 

fra byen kl. 6:00 om morgenen og har 
drukket flere genstande på en halv af-
ten, end Sundhedsstyrelsen anbefaler 
til en hel uge, så er det jo ligesom fedt 
på en eller anden måde, fordi man gør 
noget, der egentlig ikke er anset, ikke. 
Plus, at jo mere du kan drikke, jo mere 
velanset bliver du af kammeraterne. 
Sådan er det lidt stadigvæk. Altså mig 
og Leo har da flere gange drukket om 
kap i Høker [snaps]. Og det er som re-
gel samme resultat: Vi er begge to ved at 
falde om, ikke. 

Lars og Leo drikker til den tid-
lige morgen. De dyrebare natteti-
mer, som de egentlig burde udnytte 
til at sove og genvinde kræfter, går 
op i selvundergravende druk. Drik-
kekonkurrencerne mellem Lars og 
Leo ender imidlertid ofte med dødt 

løb. De to kombattanter har det 
nemlig med at miste tælling over de 
genstande, de indtager, og konkur-
rencernes hensigt synes da heller 
ikke at være at afgøre, hvem der kan 
drikke mest. Det handler snarere 
om at have det sjovt sammen. De to 
unge mænd morer sig højlydt over 
på en enkelt aften at slå Sundheds-
styrelsens standarder for, hvor me-
get man bør drikke på en uge (21 
genstande for mænd), og deres ven-
skab styrkes i det fælles opgør mod 
voksenverdens rigide forskrifter for 
det gode og sunde liv. Det er jo tåbe-
ligt, at drikke til man er ved at falde 
om. Det ved enhver og da især dan-
ske unge, der i en lang årrække har 
fået tudet ørerne fulde af, at de er en 
’generation fucked up’, der drikker 
alt, alt for meget.

Netop det tåbelige og forkaste-

FOTO MICHAEL DANDRIEUX
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lige i handlinger såsom drikkekon-
kurrencer er ifølge Bataille med til 
at gøre dem sjove og intense. I ek-
semplet med Lars og Leo’s umåde-
holdne druk har vi at gøre med et 
stædigt oprør mod den undertryk-
kende konformitet. Sammen drik-
ker de sig fordærvede og går hermed 
stik imod hverdagens forlangender 
om sparsommelighed, driftighed 
og overstrømmende sundhed. Vel-
færdssamfundet er netop bundet op 
på en kollektiv overensstemmelse 
om, at vi bør passe på os selv og 
hinanden. Der værnes indædt om 
individets trivsel og produktivitet. 
Ved brand rykker brandvæsnet ud, 
hospitalsvæsnet tager sig af de syge, 
politiet sørger for lov og orden, for-
sikringsbranchen tager sig af værdi-
tab, militæret holder fjenden fra dø-
ren og så videre. 

Selvdestruktiv adfærd er en bom-
be under dette sofistikerede om-
sorgssystem. Det er nærmest hellig-
brøde at forgribe sig på egen krop 
(4). Ved at drikke umådeholdent ri-
ver Lars og Leo sig fri af de massive 
fordringer om opbyggelighed, der 
dominerer hverdagslivet. De overta-
ger for en stund herredømmet over 
deres eget liv. Dagligdagens krav og 
begrænsninger rører dem ikke. De 
er fri. Samtidig bekræfter de to via 
deres ødselhed, at deres venskab 
holder. De ofrer i fællesskab en ræk-
ke værdier i form af penge, tid og 
helbred, der alle skattes umådeligt 
højt i velfærds-Danmark. De beviser 
hermed, at deres indbyrdes forhold 
er styret af kærlighed og oprigtighed 
frem for nytte og kalkule. Det spek-
takulære spild illustrerer, at de sæt-
ter venskabet højere end hensynet 
til pengebeholdningen, den knappe 
tid og det dyrebare helbred.

Ondskabens metafysik
Bataille vækker ofte forargelse. Ikke 
fordi hans sprog er stødende, for det 
er det bestemt ikke, men snarere 
fordi han udforsker stødende fæno-
mener. Filosoffen Asger Sørensen 
har beskrevet det således: ’Bataille 

forsøger at udvikle en sprogbrug, 
der kan beskrive tabubelagte fæno-
mener og hændelser gennem de er-
faringer, man gør i forhold til dem, 
positivt, reflekterende og uden mo-
ralsk fordømmelse’. Det kan virke 
perverst, når Bataille i neutrale ven-
dinger beskriver glæderne ved at 
udøve vold, gå på bordel, forgribe 
sig på døde og andre unævnelighe-
der. Ikke desto mindre har han stor 
relevans for en række fagområder – 
ikke mindst rusmiddelforskningen, 
der har notoriske problemer med at 
beskrive rusens  positive og oplevel-
sesmæssige aspekter. Rusen er, som 
Karen Elmeland udtrykker det, en 
’black box’ i forskningen (5). 

Der er således brugt enorme res-
sourcer på statistiske undersøgelser 
af de mængder og typer af rusmidler, 
der bruges i befolkningen. Ligeledes 
er der foretaget megen medicinsk 
forskning i, hvorledes forskellige 
stoffer påvirker den menneskelige 
biologi. Og et væld af studier har 
belyst, hvordan menneskers sociale 
baggrund og psykologiske profil kan 
have indvirkning på deres omgang 
med rusmidlerne. Alle disse tilgan-
ge har selvfølgelig stor værdi, men 
de giver ikke megen indsigt i selve 
oplevelsen af rus. Hvad er der sjovt 
ved en uges drukferie? Hvordan fø-
les det at give sig hen til amoralsk, 
stupid og selvdestruktiv adfærd? 
Hvorfor risikere liv og lemmer for 
øjeblikke af bevidsthedsændring? 
Det er den slags spørgsmål, Bataille 
kan hjælpe med at belyse. ■
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AF JAKOB wILLIAMS ØRBERG      

Mange danskere kender den fran-
ske kunstner Antonin Artaud som 
den intense munk, Massieu, i Carl 
Th. Dreyers ’La Passion de Jeanne 
d’Arc’. Men Artaud var mere end 

skuespiller. Antonin Artaud var en 
multikunstner, der bl.a. også virkede 
som dramatiker, digter og kunstkri-
tiker. Samtidig var han afhængig af 
forskellige former for narkotika det 
meste af sit liv og blev indlagt til be-
handling for sindssygdom igennem 

lange perioder. I Frankrig står han 
som en af det det 20. århundredes 
mest besynderlige og udfordrende 
kulturpersonligheder, og såvel hans 
sindssyge som hans forhold til be-
vidsthedsudvidende stoffer betrag-
tes af mange som uadskillelig fra 
hans værk som kunstner. Artaud 
insisterede selv på relevansen af og 
sandheden i sit delirium, og han 
anså særligt heroinen som et fuldt 
legitimt middel til at dulme den 
smerte, han følte i sit indre, og den 
lede, hvormed han betragtede det, 
for ham at se, falske franske sam-
fund. Men hvem var denne vanvit-
tige og uhørt intense kunstner? 

Artaud blev født i 1896 i Marseille 
og blev som fireårig syg af meningi-
tis. Det blev starten til et livslangt 
forløb af behandlinger, der sendte 
Artaud ud og ind af en række for-
skellige sanatorier, indtil han døde 
syg af kræft i 1948. Artaud udvik-
lede således allerede fra barndom-
men et nervøst og depressivt gemyt, 
der både var baggrunden for hans 
lidelse og drivkraften i hans kunst. 
Morfinen kom ind i hans liv i 1919, 
da en læge forsøgte sig med stoffet 
Laudanum for at hjælpe ham. Si-
den beskrev Artaud gentagne gange 
morfin, heroin og opium som mid-
ler, han kunne bruge til at komme 
overens med verden og skaffe sig 
lidt fred. I et brev fra 1943 hævder 
han sågar, at det kun er tilstrækkeli-
ge mængder af heroin, der kan sikre, 
at han bevarer sin sjælelige sundhed 
og kan fordrive dæmonerne fra sit 
sind.

Antonin Artaud:       
Den deliriske sandsiger
Multikunstneren Artaud omtales som ’en smertens fænomenolog’, der igennem 
sin kunst og sit narkotikabrug søgte at overskride grænserne mellem kunst og 
hverdagsliv og på mange måder tog et radikalt opgør med sin samtid.

antonin artaud
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I 1920 forsøgte Artaud sig for før-
ste gang som digter og tilsluttede sig 
den surrealistiske bevægelse. Hans 
tidlige digte vidnede om et problem 
og en personlig smerte, der blev et 
tema i resten af hans kunst. Det var 
følelsen af, som han skriver i et digt 
om Frans af Assisi, ’altid at gå ved 
siden af sin egen sti’. Artaud følte, 
at der var en mere intens virkelig-
hed, end den han kunne formidle i 
ord eller deltage i som en del af det 
’borgerlige’ franske samfund. Han 
delte med surrealisterne en foragt 
for den borgerlige moral og opdra-
gelse, som han så som begrænsende 
for adgangen til det virkelige men-
neskelige potentiale. Alligevel brød 
han hurtigt med deres bevægelse, da 
den blev politisk og knyttet til marx-
ismen. 

Grusomhedens teater
For Artaud var problemet i stedet 
kulturelt. Det handlede om en slø-
ring af virkeligheden, som kunsten 
måtte søge at bryde igennem. Et 
af Artauds midler i dette projekt 
var filmskuespillet. Han medvir-
kede i en lang række af film, hvor 
han søgte at udtrykke det indre liv 
hos de personligheder, han spillede, 
direkte i sine bevægelser og gestik. 
Denne intense skuespilform søgte 
han at overføre til teatret, som siden 
blev den kunstform, han satte mest 
tydelige spor i. Artaud beskrev selv 
sit mål for teatret som skabelsen af 
et ’grusomhedens teater’. Han vil-
le skabe et teater, der gjorde mere 
end at diskutere, kommentere eller 
gengive virkeligheden. Hans teater 
skulle skabe virkeligheden. Teatret 
skulle angribe publikums sanser og 
virkelighedsopfattelse og gennem 
sin opførelse give adgang til en mere 
virkelig oplevelse af verden. Det var 
det, der var ’det grusomme’, han 
ville frem til, noget der kunne rive 
vores forestillinger og tryghed ved 
verden væk for at sætte en mere rå 
oplevelse af virkeligheden i stedet. 

Artaud drømte om et teater, der 
gav publikum en oplevelse af selve 

skabelsen, og det var ikke noget 
lille projekt. For Artaud indebar 
det ændringer i måden, teaterrum-
met blev konstrueret på, ændringer 
i skuespillet og i instruktionen og 

en bekendelse til et hav af tekniske 
effekter. Anaïs Nin, som delte tera-
peut med Artaud og var en nær ven 
af ham, beskriver i sin bog ’Incest’ 
rammende, hvordan Artaud til en 

Æsler! 
Artaud og den franske lov om narkotika
I 1925 udgav Artaud under titlen ‘Limbos navle’ (‘L’Ombilic des Limbes’) en samling af 

essays, digte, breve og et teaterstykke. Heri finder man et brev fra Artaud til politiker-

ne bag Frankrigs narkotikalovgivning. Nogle udvalgte passager (i egen oversættelse):

‘Kære lovgiver

Lovgiver bag loven af 1916 og tilføjelserne i bekendtgørelsen af juli 1917 om narko-

tika. De er et æsel. Deres lov tjener kun det formål at genere narkomaner over hele 

verden uden at sænke niveauet for narkotikaafhængighed i nationen. 

u

Det er et spørgsmål om samvittighed. Loven om narkotika placerer ansvaret for men-

neskelig lidelse i hånden på sundhedsinspektøren. Det er et hovmod særligt kendeteg-

nende for moderne medicin, at den ønsker at diktere den individuelle bevidsthed. Al 

den officielle lovgivnings brægen er magtesløs over for dette kendetegn ved bevidsthe-

den: at jeg er herre over min smerte, endnu mere end jeg er herre over min egen død.

u

I er en flok impotente køtere. Der er én ting, som I må tage i betragtning: Opium er 

dén uantastelige og enevældige substans, som giver dem, der har været så ulykke-

lige at miste deres sjæls liv, muligheden for at få det tilbage.’
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ARTAUDS 
EFTERDØNNINGER
Antonin Artauds kunst og liv har været en inspirerende 

kraft i alternative bevægelser og subkulturer op igen-

nem det 20. århundrede. Særligt hans vision om Gru-

somhedens Teater har sat sine spor. Naturligt nok har 

Artauds tanker haft stor indflydelse i teatrets verden, 

men også inden for rockmusikken er han blevet taget 

op. Han var en kilde til inspiration for Jim Morrison, 

men der var også musikere, der inddrog Artaud mere direkte i deres musik. Mötley Crüe 

udgav deres plade ‘Theatre of Pain’ som en direkte reference til Artaud. Bandet Bau-

haus, et centralt band i goth-rock bølgen, hvor man også finder et band som The Cure, 

udgav sangen ‘Antonin Artaud’ på deres plade ‘Burning from the Inside’. I litteraturens 

verden har særligt Charles Bukowski beskrevet Artaud som en stor indflydelse, og en-

delig er de nu allestedsnærværende filosoffer Gilles Deleuze og Felix Gauttaris værker 

fyldt med fortolkninger af hans liv og værk.  j.w.ø

debat om Den sorte død havde be-
sluttet sig for, at publikum ikke fik 
noget ud af at høre om pesten, men 
i stedet måtte opleve den. Han stil-
lede sig op og begyndte selv at ’spil-
le’ Den sorte død. Han vred sig og 
skreg, og alle undtagen hans nære 
venner, havde til sidst forladt arran-
gementet. Nin var dog selv enormt 
fascineret af Artauds direkte forsøg 
på at overskride repræsentationen 
af virkeligheden, og senere i sit liv 
forsvarede hun Artaud som en vig-
tig kunstner, snarere end blot en 
sindssyg.  

Et magisk angreb på organismen
Denne ’grusomme’ oplevelse af 
virkeligheden, som Artaud søgte, 
bragte ham også i kontakt med an-
dre kunstformer og med kulturer, 
der var fremmede for den franske. 
Han rejste således til Mexico, hvor 
han var optaget af den moderne me-
xicanske kunsts særlige rå stil. Han 
mente, at det mexicanske samfund 
var tættere på jorden og den virke-
lige skabelse, og han var dybt fasci-
neret af den oprindelige befolknings 
religion. I et digt forud for sin rejse 
drømte han om at blive inviteret 
med til mexicanernes land, på en 
’rejse til landet af talende blod’, og i 
Mexico kastede han sig ud i eksperi-
menter med det hallucinerende stof 
peyote og deltog i shamanistiske ri-
tualer sammen med det indianske 
Tarahumara-folk. Hjemvendt derfra 
arrangerede han udstillinger med 
mexicanske kunstnere - og opfor-
drede til at lade sig inspirere af den 
mexicanske kultur til at søge tilbage 
til esoteriske traditioner i den euro-
pæiske. Artaud beskrev det som en 
tilbagevenden til en tradition, hvor 
mennesket uegoistisk var forenet 
med naturen og jorden, og hvor ma-
gien rådede. For Artaud selv kom 
det overnaturlige og guddommelige 
til at spille en central rolle resten af 
livet. Hans opgør med den tæmme-
de virkelighed i det borgerlige fran-
ske samfund blev i stigende grad sat 
ind i en religiøs ramme, der mere og 

mere nærmede sig det vanvittige. 
Fra 1937, interessant nok efter 

at have opgivet heroin-brugen un-
der sin tur til Mexico (han genop-
tog den dog senere), og til kort før 
sin død i 1948 tilbragte Artaud det 
meste af sin tid på forskellige sana-
torier, hvor han blandt andet blev 
behandlet med elektrochok. Han 
fortsatte dog med at skrive, og der 
eksisterer en lang række af breve fra 
perioden, der giver et godt indblik i 
hans vanvittige delirium, men som 
samtidig i kraft af deres sproglige 
kvaliteter formår at stille spørgs-
målstegn ved den virkelighedsopfat-
telse og den ide om mennesket og 
individet, som hele behandlingen af 
ham byggede på. Mod slutningen af 
sit liv i 1946 og 1947 vendte Artaud 
midlertidigt tilbage til samfundets 
overflade og fik blandt andet lov til 
at opføre det stykke radioteater, der 
skulle vise sig at blive hans kunst-
neriske testamente: ’At få gjort en 
ende på Guds dom’. Stykket var et 
vanvittigt forsøg, indeholdende ma-
nisk tale og skræmmende lyde fra 
Artaud, på at formidle til lytterne, 
hvordan han så på mennesket og på 
dets indesluttethed i forestillingen 
om det fornuftige og sammenhæn-
gende individ - og ikke mindst på 
den gængse forestilling om krop-

pen som en konsistent helhed, der 
understøtter dette individ. ’For du 
kan binde mig, hvis du vil, men der 
er intet så ubrugeligt som et organ’, 
skrev han.

Artaud syntes simpelthen, at men-
nesket var dårligt lavet og trængte 
til at få sin anatomi rekonstrueret. 
Organerne, og især ideen om orga-
nismen, stred ham imod. Ideen om, 
at hvert af kroppens organer har sin 
funktion og står i forhold til resten 
af kroppen i et fornuftigt system, der 
virker til livets opretholdelse og en 
produktiv deltagelse i samfundet, 
lukkede for Artaud kroppens mu-
ligheder ned og underlagde den et 
krav om nytte og mening, der føltes 
unaturligt og smertede ham. Langt 
tidligere i sit liv havde han langet 
ud efter dem, der søgte at gøre en 
ende på brugen af opium i det fran-
ske samfund, fordi de anså det for 
en trussel mod det sociale: ’Naturen 
selv er fundamentalt antisocial, og 
det er kun gennem en enorm kraft-
anstrengelse, at det organiserede 
samfund modsætter  sig menne-
skehedens naturlige tilbøjelighed’, 
havde han skrevet. Hvis ikke opi-
ummet var tilgængeligt, ville folk 
finde en anden måde at lette deres 
følelse af smerte, mente han, og for-
mentlig en, der var mere desperat. 
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Med sit radiospil havde Artaud ret-
tet et angreb på hele den gængse ide 
om, hvad mennesket var og skulle, 
og metoden og sproget, han havde 
brugt, var både perverst og hyste-
risk. Artauds radiospil blev forbudt 
og blev først udsendt tredive år se-
nere, samtidig med at han for alvor 
begyndte at blive anerkendt, ikke 
bare i Frankrig, men i kraft af in-
teressen for bevidsthedsudvidende 
stoffer, alternativ spiritualitet og 
den stærke kritik af psykiatrien, som 
fulgte med ungdomsoprøret, over 
hele den vestlige verden.

Smertens fænomenolog
Antonin Artaud var, med Susan 
Sontags ord, en smertens fænome-
nolog. Artaud beskrev og undersøg-
te konstant den følelse af smerte, der 
gennemskar hans liv. Det var en fø-
lelse af evig afstand mellem et fanta-
stisk indre liv af sansninger, følelser 
og intuitioner - og hans mulighed 
for at give det et udtryk i sproget og 
samfundslivet. Han gjorde beskri-
velsen af denne afstand og forsøget 
på at overkomme den til projektet 
for både sin kunst og sit liv. På den 
måde var Artaud både en del af sin 
tid og forud for den. Han var kun 
en af mange i tyverne og trediver-
nes Paris, der søgte at overskride 
grænserne mellem kunsten og det 
levede liv, men at hans kunst i den 
grad blev et angreb på dette liv var 
unikt. Artaud var dybt utilfreds med 
virkelighedens forfatning og med de 
antagelser og forestillinger, der syn-
tes at styre hans og andres oplevel-
ser af den. Han var således radikal i 
sit forsøg på at overskride, ikke bare 
det borgerlige franske samfunds 
normer og begreber, men hele ideen 
om sin egen individualitet og kon-
sistens. Artaud anså sig selv som i 
en konstant tilblivelse og skiftede 
blandt andet navn flere gange i løbet 
af sit liv. Dette radikale opgør med 
identitet står i dag som noget af det 
mest visionære i hans livsværk.

Artaud anses i dag med sit angreb 
på ideen om organismen som det 

organiserende begreb bag menne-
skekroppen og hans radikale opgør 
og modstand mod identiteten som 
en slags delirisk profet, der gik forud 
for de såkaldte poststrukturalistiske 
franske filosoffer. Med Michel Fou-
cault, Jacques Derrida og Gilles 
Deleuze i spidsen undersøgte disse 
fra 1960’erne og frem, hvordan vo-
res idé om os selv som ansvarlige 
subjekter med konsistente identi-
teter er en konstruktion, der ofte i 
sidste ende begrænser vores frihed. 
Som citatet ovenfor viser, nægtede 
Artaud intuitivt at underlægge sig 
sine organers nytte. Han ville ikke 
underlægge sin krop en konsistent 
mening, sådan som ideen om orga-
nismen foreskriver. I stedet så han 
den som indgående i alle mulige 
relationer med andre mennesker, 
guddommelige kræfter, teknologier 
og narkotiske stoffer, som alle affød-
te forskellige tilstande og oplevelser 
i ham. Dette syn på kroppen min-
der på mange måder i overraskende 
grad om moderne og i særdeleshed 
feministiske ideer om selvet og krop-
pen, men også, sjovt nok, om nyere 
medicinske tilgange. 

Om dette gør Artaud til en art 
sandsiger er et andet spørgsmål. 
Kan vi lære noget eller tage noget 
med fra Artauds vanvittige beskri-
velser af disse forhold? Hans livs-
værk er nok for knyttet til hans eget 
martrede liv, til at man kan overføre 
noget direkte. Man må måske nøjes 
med at blive inspireret af hans vil-
de skriverier og hele tiden få rystet 
sine ideer om, hvordan mennesket 
og samfundet hænger sammen. På 
samme måde kan man spørge, om 
Artauds brug af narkotika i kampen 
for at komme overens med verden 
skal ses som et bevis på, at stofferne 
er nyttige til at lede os ud over vo-
res daglige begrænsning. Antonin 
Artaud legemliggjorde det faktum, 
at når man taler om narkotika, ta-
ler man altid om den relation, bru-
geren af stoffet indgår med stoffet. 
For Antonin Artaud var især he-
roinen en elementær forlængelse 

af hans krop og et forsvar mod det 
’djævelske’ regimente, han følte sig 
angrebet af. Man må forestille sig, 
at heroinen for Artaud var et instru-
ment til at kontrollere og manøvrere 
i det væld af impulser, han kæmpe-
de med, ligesom det måske var en 
måde at dulme den lidelse, han følte 
som en central del af menneskelivet. 
Som Susan Sontag skriver, kom den 
sandhed og den dynamik, der drev 
hans kunstneriske væren, ikke fra 
stofferne. Artaud udvidede ikke sin 
bevidsthed ved hjælp af heroinen. 
Han beroligede den. ■

Mere læsning:
Antonin Artaud: ‘Selected Writings’, edited and 
introduced by Susan Sontag. Berkeley. University 
of California Press. 1988.
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Det er fredag aften omkring klokken 
18. Pladsen foran Bercy sportshal-
len i Paris er dækket af glasskår fra 
knuste flasker. På promenaden og 
trappetrinene er der klynger af unge. 
Mange af dem har sorte t-shirts med 
farvede motiver, hvor man kan læse 
navne som Slayer, Metallica, Mega-
deth, Sepultura etc. Her er tæt med 
mennesker også på de omkringlig-
gende terrasser, cafeer og barer. 
I aften er der koncert. ’Tattoo the 
Planet’ hedder arrangementet, der 
byder på nogle af de bedste  grup-

per inden for den form for rock, som 
kaldes metal.

Går man op ad trapperne, der 
flyder med flyers, kan man bedre se 
grupperne af unge. De er godt oppe 
at køre. De ler og snakker sammen i 
grupper à 3-8 personer. Der drikkes 
øl og også en smule whisky. Nogle 
ruller sig en joint i ro og mag sid-
dende på et trappetrin. Nogle er al-
lerede åbenlyst berusede. Andre er 
oprømte og griner sammen. I aften 
er der fest på ’metal-planeten’, og 
udskejelserne er en del af det hele. 

Denne beskrivelse bør ikke over-
raske. Rockkulturen har en lang hi-

storie med brug af psykoaktive stof-
fer - både lovlige og ulovlige. Også 
i Frankrig opdeler man brugen af 
psykoaktive stoffer i to kategorier: 
på den ene side et lejlighedsvist og 
socialt forbrug, ofte kaldet ’festligt’ 
eller ’rekreativt’, og på den anden 
side et regelmæssigt alene-brug, 
som knyttes til ’narkomanen’. Ifølge 
denne anskuelse er det ’at feste’ en 
fuldt integreret del af begivenheder 
af kulturel art i modsætning til bil-
ledet af narkomanen, som er adskilt 
fra samfundet på grund af det helt 
specielle forhold vedkommende har 
til sit stof. Teknofesterne og - på det 

metal-scenen

Stoffer på  den      
franske metal-scene
En etnografisk studietur i det franske metal-miljø:        
Fester & musik, alkohol & stoffer - selvkontrol & udskejelse.
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seneste - problemerne med trafik-
sikkerheden, har vendt de offentlige 
myndigheders opmærksomhed mod 
brugen af stoffer. Der er kommet 
fokus på excesserne og blandings-
misbrug, og dette har været med til 
at reducere tolerancen også over for 
den festlige og rekreative stofbrug.

Denne artikel drejer sig især om 
metal, en hård form for rock musik. 
Der er primært blevet anvendt etno-
grafiske metoder, og i alt 44 musik-
begivenheder er blevet observeret, 
hvilket rundt regnet repræsenterer 
273 timers observation. Fokus er 
på brug af rusmidler, nærmere be-
stemt alkohol og cannabis, som er 
de to mest brugte rusmidler inden 
for metalmiljøet.

Skik og brug hos metal-folket
Til de koncerter, som vi har under-
søgt, kan man se forskellige former 
for opførsel alt efter deltagernes 
alder. De yngste står forrest, lige 
foran scenen. Det er ofte også dem, 
hvis påklædning er mest influeret af 
den musikalske stil. Unge koncert-
gængere ’stage diver’, mens det lidt 
ældre publikum holder sig tilbage i 
salen, hvor de stille bevæger sig til 
musikkens rytme. At skifte plads her 
i mængden er en fysisk affære. Man 
skubber til folk og skiller dem ad ved 
at hive dem i skulderen. Men den 
kropslige frigørelse går langt videre, 
som det fremgår af følgende beskri-
velse, taget fra observationer ved en 
Fear Factory koncert:

Foran scenen går de unge til den, 
puffer venskabeligt til hinanden, uden 
ondskabsfuldhed, skubber hinanden i 
siden; et dansetrin, et lille hop, et skub 
med skulderen, et dansetrin, osv. – Da 
det i længden er ret trættende, går de 
engang imellem væk fra midten af tu-
multen og søger tilflugt i udkanten af 
scenen nogle minutter for at få vejret. 
Så går de til den igen.

På et tidspunkt er der en fyr foran 
mig på en 20-22 år, der hidtil har væ-
ret helt stille og rolig, som tilsyneladende 
pludselig mærker musikkens tag. Først 
slår han rytmen med hovedet, sådan 

helt stilfærdigt, så bliver det vildere og 
vildere. Han headbanger igen, sangeren 
brøler et vildt ’GROOWL’, og manden 
trækker skuldrene tilbage, trækker vej-
ret dybt og kaster sig ind i mængden, 
han tonser ind i  to unge og vælter til-
bage i sammenstødet. De ler ad ham og 
giver ham et skulderskub.

Der er tit ’stage diving’. Adgangen 
til scenen er ofte fri. De unge klatrer 
op på scenen og vender front mod 
publikum. Med hænderne kalder de 
publikum nærmere, så folk står tæt. 
Når ’diveren’ springer, tager publi-
kum imod med strakte arme og sen-
der ham videre til de næste. De skal 
virkelig være opmærksomme, for 
’diveren’ slår ofte om sig med arme-
ne, og man skal forsøge at undgå at 
blive ramt af hans sko. Når folk sen-
der ’diveren’ videre til nye hænder, 
skal de også sikre sig, at modtagel-
sen er ordentlig. Når ’diveren’ nær-
mer sig udkanten af de dansende, 
vil hans voldsomme bevægelser tit 
få de mere stillestående tilskuere til 
at trække sig tilbage, og hans bærere 
svajer fra side til side for at finde de 
næste til at tage over.

Om der er få eller mange ’fans’ er 
ligegyldigt. Den høje musik er i reg-
len kraftig nok til at muliggøre den 
kropslige frigørelse. Publikum klap-
per generelt ikke ret meget, men de 
laver alligevel meget støj i form af 
brøl, der skal være dybe, hæse og 
gutturale. Man kan finde en vari-
ant af dette råb, nemlig ’Oï! - ytret 
i samme dybe toneart, men denne 
gang i kor. Under en koncert med 
Dimmu Borgir tilskynder sangeren 
og bassisten således publikum til at 
udstøde dette råb, som alle tilsku-
erne så gentager. ’Oï’et udstødes 
samtidig med, at højre knytnæve 
løftes højt op over hovedet, under-
tiden med pegefinger og lillefinger 
strakt i vejret for at symbolisere to 
djævlehorn. Hvis man så  går lidt 
ud til siden, kan man se et hav af 
knytnæver lige fra de fans, der står 
op mod scenebarrieren, og til tilsku-
erne halvvejs nede i salen, der stiger 
og falder efter rytmen i råbene.

Brug af rusmidler i metal-miljøet
For de fleste – både unge og ældre 
- er hverdagen præget af en forplig-
telse til at være høflig og behersket. 
Fritiden står i modsætning hertil 
og giver den enkelte mulighed for 
at frigøre sig fra den uophørlige an-
strengelse med at kontrollere sig selv. 
Fritiden skaber et pusterum med fø-
lelsesmæssig frihed. Musikaktiviteter 
som de ovenfor beskrevne er typiske 
fritidsaktiviteter for unge. Og den fy-
siske udfoldelse, som vi har set på, vi-
ser tydeligt intensiteten, der er knyt-
tet til at slippe selvkontrollen.

Disse musikaktiviteter er ikke den 
eneste måde at sætte sig selv fri på. 
Visse psykoaktive stoffer som alko-
hol, hash, kokain og ecstasy fjerner 
hæmninger via påvirkning af nerve-
centre. Indtages disse stoffer i for-
samlinger med venner og under fest-
lige former, fremmer de kontakt og 
følsomhed og sætter selvkontrollen 
ud af kraft. Stofferne bliver ret ofte 
brugt til at øge den følelsesmæssige 
modtagelighed ved visse begivenhe-
der såsom f.eks. musikalske arrange-
menter.

Fritidsaktiviteter og indtag af 
psykoaktive stoffer er således to 
mulige måder til at frigøre sig fra 
selvkontrollen, som forhindrer os i 
spontant at udtrykke vores følelser. 
Fritidsaktiviteterne giver os stimuli 
inden for nogle rammer, hvor følel-
ser ikke behøver at blive holdt tilba-
ge. Stofferne gør os følelsesmæssigt 
modtagelige, fjerner hæmninger og 
hjælper med til at give følelserne frit 
løb. Selvfølgelig kan begge metoder 
anvendes samtidig.

Forskellige slags koncerter giver 
ikke den samme slags afbræk fra dag-
ligdagen: Der er en væsentlig forskel 
på den koncert, som man går til i en 
lille sal, og hvor kunstnerne endnu 
er ukendte, og så den længe ventede 
koncert med en ’rockstjerne’, som 
finder sted i en kæmpe koncertsal. 
Og der er stor forskel på omgangen 
med rusmidler til de forskellige ty-
per af koncerter.

Forbruget af rusmidler er størst 
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til koncerter, hvor musikgruppen er 
mindre kendt, hvor der kun er gjort 
lidt reklame for koncerten, og hvor 
publikum er garvede metal-fans 
(’specialister’). Der er knyttet en vis 
værdi til udskejelse i dette miljø, og 
det er med til at fremme forbruget. 
Men det er først og fremmest til-
knytningen til dette miljø, som gør, 
at musikbegivenhederne skaber et 
anderledes afbræk. Når en ’specia-
list’ går til en mindre betydningsfuld 
koncert, er det blot én mere i ræk-
ken af begivenheder, vedkommende 
deltager i, og for at højne værdien 
af denne begivenhed er det på en  
måde nødvendigt at indtage stoffer. 
For en ugarvet metal-fan (’amatør’) 
derimod kan en mindre koncert 
have en fantastisk værdi.

Hvorvidt koncerten opleves som 
et afbræk eller frirum er således lo-
gisk forbundet med gruppens grad 
af berømthed. Det ses tydeligt, når 
det drejer sig om en koncert med 
f.eks. Dimmu Borgir, som i øjeblik-
ket er en af de vigtigste black metal 
grupper: Her ser man nærmest intet 
indtag af stoffer, selvom publikum 
består af ’specialisterne’, som man 
har observeret indtage overdrevne 
mængder stoffer ved mindre vig-
tige koncerter. På samme måde kan 
man ved de ’små’ koncerter se ’spe-
cialisterne’ tilbringe mere tid med at 
sludre end ved de ’store’ koncerter.

 Kort sagt kan man sige, at hvis 
færre bruger stoffer ved koncerter 
med berømte grupper, så kan der 
være to forklaringer: Enten tilhører 
deltagerne ikke direkte metal- mil-
jøet, eller også har deltagerne et 
moderat eller intet stofbrug, fordi 
koncerten for dem udgør et tilstræk-
keligt afbræk. 

Man kunne forestille sig, at or-
ganiseringen af en stor koncert ville 
få arrangørerne til at forstærke sik-
kerhedsforanstaltningerne, så den 
massive, officielle kontrol ville få 
forbruget af stoffer til at dale. Fakta 
er, at kontrol og overvågning er ret 
begrænset ved koncerter; der er des-
uden en form for tolerance over for 

brugen af stoffer, og uanset antallet 
af vagter ville de ikke kunne dæm-
me op for stofbrugen i eller uden 
for koncertsalen. Hvor længe kon-
certen varer, og om den ligger midt 
på ugen eller i week-enden, har også 
betydning for udskejelserne.  

Nødvendigheden af afbræk
Der er en anden måde at forstå af-
brækket på, nemlig ved at forbinde 
omstændighederne med tilskuernes 
dagligdag. Det emotionelle udtryk, 
som lægges for dagen gennem de 
unge metal-amatørers voldsomme 
danseformer, ’slam’ og ’pogo’, sva-
rer til intensiteten i den emotionelle 
tilbageholdenhed i hverdagen.

Disse udtryk har selvfølgelig en 
symbolsk værdi, der er specifikke for 
metal-miljøet. Man må på en måde 
vise, at man befrier sig fra de dag-
lige bånd ved at benytte sig af liden-
skab og given sig hen som udtryk 
for frigørelse. Man finder her den 
’iver’, hvorom Frédéric Saumade 
skriver, at den ’i handling udtryk-
ker lidenskabens tvetydighed, delt 
mellem den livgivende fremstor-
men og den farlige drift’. Kontrol 
af følelser indlæres i barndommen 
og i ungdomsårene: Børn og unge 
bliver ustandseligt kaldt til orden - 
en helt igennem social orden, som 
viser sig i holdningerne i skolen og i 
familien, hvor takt, tone og etikette 
bliver gjort til et indre anliggende, 
kort sagt: følelsesmæssig kontrol.

Men i en tid, hvor påbuddet om 
personlig og social succes forstær-
kes gennem øget individualisme,  
er presset, som hviler på de unges 
skuldre pga. forventninger fra fami-
lien, skolen og resten af samfundet, 
øget betragteligt. Presset udøves 
gennem et samspil af skole- og sam-
fundsmæssige krav og fordrer en 
større selvkontrol.

Tilhørsforholdet til metal-miljøet 
kan således tilvejebringe ressourcer 
til at opnå en identitet, ligesåvel i 
forhold til visse unges eksistentielle 
tvivl som i forhold til de objektive 
livsbetingelser, de lever under. De 

yderliggående holdninger inden for 
metal gør det uden tvivl muligt at 
finde et rum til følelsesmæssig fri-
gørelse inden for rammer, som står 
i modsætning til normerne for selv-
kontrol. Som Frédéric Saumade 
skriver: ’For de inkarnerede fans 
betyder det at være ’rock’ at tage 
vaner på sig, der indikerer vildskab, 
fordi det nødvendigvis chokerer 
borgerskabet’. Det betyder intet, 
om det drejer sig om et bevidst eller 
ubevidst valg. Uanset om det hand-
ler om brug af psykoaktive stoffer 
eller om et musikalsk miljø, så viser 
de følelsesmæssige udtryk, at der er 
behov for at kompensere for selv-
kontrollen - den selvkontrol, som 
det moderne samfund bestandigt og 
med fandens vold og magt pålægger 
individet. 

Behovet for at udtrykke sig følel-
sesmæssigt stiger i takt med hverda-
gens krav om selvkontrol. For at de 
unge kan genfinde en grad af frihed 
til at udtrykke sig følelsesmæssigt, 
har de undertiden behov for musi-
kalske stimuli eller psykoaktive stof-
fer. I denne sammenhæng er brugen 
af stoffer et middel til at befri sig fra 
selvkontrollen og ikke et mål i sig 
selv. Musik og psykoaktive stoffer 
repræsenterer ganske vist en trappe 
– ikke til stoffernes paradis, som ofte 
kaldes kunstig – men til barndom-
mens tabte paradis; det tidspunkt 
i livet, hvor selvbeherskelse endnu 
ikke er et obligatorisk krav fra sam-
fundets side. ■
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drikkekultur

AF MARION DEMOSSIER

Politikere, kulturelle kommentatorer 
og medier har introduceret ‘kultur’ i 
diskussionen af stort set alle aspekter 
af det moderne samfund. Det at drik-
ke har ikke undgået denne tendens i 
debatten, men så snart vi forsøger at 
definere de kulturelle særpræg i en 
given ’drikkekultur’, opstår der hur-
tigt problemer. Begrebet ’drikkekul-
tur’ er for nyligt kommet i forgrun-
den i den offentlige diskussion, hvor 
kommentatorer hævder legitimitet 
for deres modstridende idéer ved at 
henvise til ’kultur’ i en kulturel og an-
tropologisk forstand. 

Er der en fransk ’drikkekultur’? – 
Og hvis ja, hvordan skal vi så definere 
den?  Er der en bevægelse i retning af  
en europæisering af drikkemønstret? 

Disse og mange andre spørgsmål 
afspejler en ny forståelse af behovet 
for  at kontrollere alkoholforbruget, 
og begrebet national egenart i form 
af ’drikkekultur’ har præget debat-
ten på europæisk plan. I en tid med 
geografisk mobilitet og med en til-
tagende internationalisering af al-
kohol-industrien er begrebet ’drik-
kekultur’ dukket op som et politisk 
værktøj, der gør det muligt for sam-
fundsforskere at sætte adresse på 
nogle af de problemer, der er knyt-
tet til det post-moderne samfund og 
den hurtige kapitalisme. Denne ar-
tikel giver en kritisk gennemgang af 
de centrale spørgsmål bag begrebet 
’fransk drikkekultur’ og tester dets 
gyldighed i en tid med vidtgående 
sociale forandringer og tiltagende 
kontrol med alkoholforbruget.

På vej mod globalisering   
af fransk ’drikkekultur’?
Franskmændenes forhold til vindrikning er en institution i fransk selvopfattelse,    
som i disse år anfægtes af de unges mere internationale drikkevaner.

‘Fransk drikkekultur’ – en myte?
Idéen om en ’fransk drikkekultur’ 
refererer sædvanligvis til et sæt af 
holdninger, værdier og fremstil-
linger, som definerer det forhold, 
franskmænd har til alkohol, specielt 
til vin, som er den primære land-
brugsproduktion. Denne ’kultur’ er 
blevet beskrevet som fast, uforan-
dret og nationalt afgrænset, som om 
det var ét sæt idéer eller betydnin-
ger, som blev delt af en hel befolk-
ning af ensartede individer.

’Fransk drikkekultur’ har tradi-
tionelt været en kilde til stolthed 
for franskmænd, og i en tid med be-
kymringer om farerne ved ’binge-
drikkeri’ (hvor der drikkes heftigt 
for hurtigt at blive beruset, red.), 
har briterne været meget misun-
delige på det.  Der er dog en mere 
kompliceret historie bag myten om 
en ’fransk drikkekultur’. I Europa 
er franskmændene stadig blandt 
dem, der har det største alkoholfor-
brug pr. indbygger, til trods for at 
forbruget har været klart faldende 
siden 1960’erne. Det anslås, at al-
kohol-relaterede social- og sund-
hedsudgifter i Frankrig beløber sig 
til  1,3 mia.€ årligt, mens alene de 
alkohol-relaterede hospitalsudgifter 
i England anslås til 3 mia. £ årligt. 

I Frankrig udgør alkohol-relate-
rede udgifter således mere end halv-
delen af de samlede medicinudgif-
ter, og alkohol var årsag til 43.963 
dødsfald i 1997. I England og Wales 
er alkohol medvirkende ved op til 
40.000 dødsfald om året og direkte 
årsag til 5.000 dødsfald. Antallet af 
skrumpelever er ti gange så højt som 
i 1970’erne og er en stadig mere al-

mindelig dødsårsag. Desuden er 
skrumpelever nu langt mere almin-
deligt blandt patienter i 20’erne og 
30’erne end tidligere, hvilket delvist 
kan forklares med udbredelsen af 
drukgilder og umådeholdent drik-
keri blandt mennesker i disse al-
dersgrupper.

Nedgangen i vinforbruget i 
Frankrig siden 1960’erne har været 
ledsaget af ændrede forbrugsvaner: 
fra de ældres konstante forbrug til de 
unges lejlighedsvise drikkeri. Dette 
generationsskifte kan forklares med 
ændringer i familie-strukturerne til 
stadig mere individualiserede for-
mer for forbrug, mangelfuld over-
levering af en vinkultur fra ældre 
til yngre og stigende konkurrence 
og udbud fra andre drikkevarer og 
stoffer. Til trods for, at vin er faldet i 
popularitet, er det stadig den domi-
nerende drikkevare. Ølforbruget er 
stadig stabilt, og forbruget af spiri-
tus er steget en smule. Siden 1981 er 
der blevet stadig færre regelmæssige 
vindrikkere, mens andelen af folk, 
der drikker lejlighedsvist, fortsætter 
med at stige som et særligt socialt 
og kulturelt fænomen.  Normen er 
skiftet fra en kollektiv ’drikkekultur’ 
til en individuel ’drikkekultur’. Hvis 
disse statistikker afslører dybe æn-
dringer i det franske samfund, indi-
kerer de også, at det at drikke vin 
er blevet en stærk social og kulturel 
markør og derfor et tegn på social 
differentiering. Den vigtigste æn-
dring i relation til det at drikke vin 
har at gøre med selve vinens natur. 
Fra at være et produkt, der blev værd-
sat for sine ernæringsmæssige kvali-
teter, er det blevet omdannet til en 
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drik, der er værdsat for sin smag. Vin 
er ikke længere den vigtigste drik, der 
bliver serveret til familiens måltider, 
men er blevet erstattet af vand. 

Indtagelse af alkoholiske drikke 
- og især vin - er i dag tæt forbun-
det med arten af det måltid, drikken 
ledsager, uanset om det drejer sig 
om en speciel social lejlighed eller 
ej. Fænomenet med at ’spise ude’ 
har også påvirket adskillelsen af fa-
miliemåltider fra mere festlige og 
lejlighedsvise arrangementer, hvor 
der lægges større vægt på at drikke 
i forbindelse med sociale begiven-
heder. Eftersom forbruget er faldet, 
er vin i stigende grad blevet en ædel 
drik og et tegn på ’stil’.

For mange har det at drikke vin 
– og den hermed forbundne kultur 
- dog længe udgjort en væsentlig del 
af, hvad det betyder at være fransk. 
Nogle beskriver vin som et ’natio-
nalt produkt’ eller som en ’totem 
drik’, men vin og dertil hørende kul-
tur karakteriserer formodentlig ’det 
at være fransk’ på samme måde som 
det at være født i Frankrig, at kæmpe 
for frihed eller at tale fransk. Dette 
traditionelle billede er nu ved at bli-

ve udfordret af økonomiske, sociale 
og politiske kræfter, som har ændret 
forbrugsmønstre og ført til en op-
splitning af begrebet ’vin-drikkekul-
tur’. Stadig mere sundhedsbevidste 
holdninger til kontrolleret alkohol-
indtagelse har ført til en nedgang i 
vinforbruget og til fremkomsten af 
en ’vin-drikkekultur’, som primært 
udfoldes i middelklassen. Spørgsmål 
om, hvor meget magt vin-lobbyen 
har, og regerings-understøttede an-
greb på overdrevent alkoholforbrug 
har udfordret grundlæggende an-
tagelser om vinens placering i det 
franske samfund og ledt til en serie 
paradokser - fx at vin defineres som 
et unikt, kulturelt produkt samtidigt 
med, at vin-produktionen er beskyt-
tet af en regering, som i samme ån-
dedrag fører kampagner mod over-
dreven alkoholindtagelse.  

Sociale normer og uddannelse:  
Kropskontrol 
I Frankrig har det traditionelt altid 
været sådan, at mænd har kunnet 
drikke stærk alkohol, bare de be-
varede kontrollen. Det at være fuld 
og miste kontrollen er blevet langt 

mere tolereret i England, og det 
gælder for både mænd og kvinder. 
Drikke-udskejelser bliver stadig op-
fattet negativt i det franske samfund 
som helhed, som det var tilfældet 
med den britiske drikke-kultur ind-
til for relativt nyligt, da beruselse 
blandt unge mennesker begyndte at 
blive et tegn på social integration. At 
der stadig ses skævt til sådanne akti-
viteter i Frankrig kan måske delvist 
forklares med de autoritære værdier, 
som, trods lidt lempelse i 1970’erne, 
stadig er kernen i uddannelsessyste-
met og stadig en stor del af fransk 
kultur. At drikke vin er for eksem-
pel stadig et nationalt tegn med dets 
tilknyttede selskabelighed, kultur 
med mådehold og selvkontrol, som 
definerer en vigtig del af det at være 
fransk. Klichéen om, at franskmænd 
er en nation af vinkendere, er fort-
sat udbredt både inden for landets 
grænser og udenfor. Dette billede 
af en stærk national ’vin-drikkekul-
tur’ er stadig fremherskende i den 
nationale bevidsthed til trods for de 
ændringer, som har påvirket vin-
produktion og –forbrug. Men det 
er interessant at bemærke, at begge 
lande er berørt af umådeholdent al-
koholforbrug på forskellige måder. 
Samfundsmæssige ændringer er 
endnu en grund til ny drikkevaner 
i Frankrig. For eksempel: Natklub-
ber og fester karakteriseret ved unge 
menneskers tomhed og ensomhed i 
bestræbelserne på at drikke sig fulde 
karakteriserer denne nye trend, og 
det er blevet foreslået, at det repræ-
senterer en frivillig destruktion af 
’konstruktionen’: krop og karriere 
– i et samfund, der går ind for selv-
konstruktion.

Ifølge WHO’s Global Status Re-
port on Alcohol synes der at være en 
international bevægelse hen imod 
en mere hedonistisk holdning til det 
at drikke – altså bevidst at bruge al-
kohol for dets behagelige, psykolo-
giske effekter. I tilknytning hertil ses 
en tendens til øget drikkeri med det 
(ene) formål at blive beruset. Blandt 
unge mennesker er dette nordeuro-
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pæiske drikkemønster nu også rap-
porteret i lande som Frankrig og 
Spanien, hvor fuldskab traditionelt 
har været uforeneligt med ’drikke-
kulturen’, og hvor det  generelle al-
koholforbrug er faldet relativt kraf-
tigt. I Middelhavslandene hænger 
ændringerne i drikkestil sammen 
med ændringer i, hvilke drikkevarer 
der er foretrukne: Blandt unge har 
øl erstattet vin som den foretrukne 
drikkevare. Der er også anekdotiske 
rapporter om, at denne ændring i 
foretrukne drikkevarer har sammen-
hæng med den stigende udbredelse 
og popularitet af anglo-irske pubs 
over hele Europa. Når man ser på 
unges drikkevaner på internationalt 
plan, er ’mode’ derfor vigtig i den 
aktuelle strømning. I dag drikker 
mange unge for at blive fulde – en 
adfærd der er almindeligt tolereret, 
ja, ligefrem positivt accepteret. At 
drikke for at blive fuld synes at være 
det foretrukne mønster blandt et 
betydeligt og voksende mindretal af 
unge, og det ser ud til at have ufor-
holdsmæssig stor kulturel betyd-
ning. Undersøgelser har dels påvist 
en høj forekomst af fuldskab og dels 
en tendens imod endnu mere fuld-
skab – især når der er spiritus invol-
veret – blandt unge i mange lande. 
Et sammenlignende studie udført i 
seks EU-lande viste, at i alle lande 
undtagen ét (Italien) har de helt 
unge en højere forekomst af stærk 
beruselse end blandt de lidt ældre. 

På vej mod en globaliseret ‘drikkekultur’?
Hvad skal vi konkludere om karak-
teren af ’fransk drikkekultur’? Den 
nationale dimension af vin- og alko-
hol- ’drikkekultur’ er ikke længere 
baseret på forbrug, men har mere 
at gøre med specifikke symbolske 
værdier, som i dag er i fare for at 
forsvinde. Underliggende kulturelle 
holdninger til det at drikke alkohol 
er knyttet til nogle af disse værdier, 
og indtil 1960’erne var ’vin-drik-
kekulturen’ i Frankrig i stand til at 
formidle en ’kodet/kodificeret’  og 
normativ kultur. Det er sandt, at 

mange unge franskmænd lærer om 
vin senere i livet – i forbindelse med, 
at de får børn og adopterer en mo-
del for social interaktion, som svarer 
til deres forældres. Således kommer 
vinen tilbage på bordet - og dermed 
også vin-kulturen med dens ritualer 
om mådehold og selv-refleksion. Væ-
sentlige ændringer i alkohol- ’drikke-
kulturen’ demonstrerer, at der kan 
være en del ambivalens forbundet 
med det at drikke, og denne am-
bivalens kan føre til forandringer i 
forbrugsmønstre og dermed umåde-
holdent drikkeri. Europæiske sam-
fund må nu imødese dels voksende 
homogenisering og dels, at det bliver 
mere og mere almindeligt med ’lej-
ligheds-drikkeri’. 

På et tidspunkt, hvor EU diskute-
rer vinens fremtid i det gamle Euro-
pa, er det måske nyttigt at indse, i 
hvilket omfang et koncept som ’vin-
drikkekultur’ ville kunne overføres til 
andre lande, især de ikke-vinprodu-
cerende lande i Nordeuropa, hvor al-
koholforbruget er stigende? Med sin 
kultur præget af  mådehold og me-
get ritualiseret indtagelse kunne vin 
danne model for et nyt globaliseret 
alkoholmønster baseret på modera-
tion og mådehold.

Udviklingen af en europæisk al-
koholpolitik i EU-regi tilbyder et nyt 
forum, hvor regeringerne kan over-
veje at gå efter enten en sammenlig-
nende eller en fælles tilgang til alko-
holpolitik. Man bør dog ikke indføre 
politikker og interventioner uden at 
tage hensyn til de eksisterende kul-
turelle påvirkninger og holdninger til 
emnet, og  hvordan (målinger) for-
skellige initiativer kunne blive mod-
taget og reageret på. Man kan ihvert-
fald konstatere, at kulturelle normer 
i forbindelse med alkoholindtagelse 
repræsenterer et stærkt redskab til at 
regulere drikkeadfærd, men der bør 
forskes mere seriøst i det. Medierne 
spiller en stor rolle, og alkoholindu-
strien bør også tage en del af ansvaret. 
Det er vigtigt, at fremtidige beslut-
ninger er baseret på, ikke kun hvad 
man ved, der er effektivt i generelle 

termer, men også på viden om, hvad 
der kunne være med til at konstituere 
en kritisk ’drikkekultur’ på et givent 
tidspunkt i et bestemt land. Thomas 
M. Wilson har hævdet, at ‘nationale 
og etniske identiteter skal forstås i 
sammenhæng med andre identite-
ter og identifikationer, såsom klasse, 
køn, region, lokalitet og religion, og 
alle disse skal finde deres udtryk i 
drikkesteder og praktikker. Hvis og 
når alkohol og drikkeri bliver moral-
ske og sundhedsmæssige problemer, 
er de måske også (altid?) elementer 
af  social og politisk integration og 
orden, hvor kultur og identitet har 
lige så meget at gøre med accepten af 
drikkeri som det at undgå drikkeri’. 
En vedtaget norm for, hvordan man 
omgås alkohol, kunne måske vise ve-
jen til at få de forskellige kulturer til 
at løbe sammen? ■

Oversættelse: B. Jensen
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AF ERIC ALOUCHE

Den franske filosof Albert Camus 
skulle engang have sagt, at intet er 
så meningsløst som de følgende to 
ting: et barn, der dør, og en person, 
der omkommer i en trafikulykke. Og 
vi må gå ud fra, at han vidste, hvad 
han snakkede om, eftersom han selv 
omkom i en trafikulykke i 1960, 46 
år gammel.

Jeg er ked af at skulle starte denne 
artikel med en trist og ifølge Camus 
dobbelt meningsløs historie: Den 
1.1.2002 kl.04.00 om morgenen 
blev den bil, hvori den lille Mari-
lou på 9 år sad på bagsædet, ramt 
frontalt af en modkørende bil, som 
skiftede spor uden grund og varsel. 
Marilou blev dræbt på stedet. 

 Alle, som har børn, kan forestille 
sig, hvilken uendelig smerte det må 
være at miste et barn så pludseligt, 
og dermed forstå, at Marilous for-
ældre ikke ville acceptere det som et 

Hvem dræbte Marilou?
Historien om, hvordan en tragedie fik indflydelse på forskning og politik i Frankrig.

tegn på livets urimelighed og uret-
færdighed. Og da de kort efter ulyk-
ken fik at vide, at den unge mand, 
som kørte i den modkørende bil, var 
påvirket af hash, fandt de en vej ud 
af meningsløsheden ved at fokusere 
på den oplagte skyldige: hashen.

En oplagt mistænkt
På ulykkestidspunktet var det be-
mærkelsesværdigt nok ikke et lov-
brud at køre under påvirkning af 
ulovlige stoffer. Det var selvfølgelig 
forbudt at køre med mere end 0.5 
promille alkohol i blodet; det var 
også forbudt at køre og snakke i en 
håndholdt telefon, og var man så 
uheldig at møde en overflittig po-
litimand, kunne man sågar også få 
en bøde bare for at spise, drikke el-
ler gøre lignende ting, som kunne 
nedsætte ens opmærksomhed fra 
bilkørslen. 

Hvad angår stofferne, så var det 
forbudt at sælge, besidde eller (som 

et af de få lande i Europa) 
indtage ulovlige stoffer…
men lige præcist, hvad an-
går kørsel, sagde loven in-
genting klart.

Marilous forældrene 
udviste hurtigt ualminde-
lig stor energi og overskud 
og gjorde det, som de fle-
ste forældre i deres situa-
tion kun fantaserer om. 
De stiftede den 25.4.2002 
en forening: ’Association 
Marilou’ (www.association-
marilou.org/), hvis hoved-
formål var at få indført en 
lov, der gør det strafbart at 
køre bil, hvis man er påvirket 
af ulovlige stoffer.

Forældrene kontaktede 
alle de franske parlaments-
medlemmer samt den da-
værende præsident Jacques 

Chirac for at fremføre deres sag….
og med så indlysende en sag fik de 
en hurtig og tydelig succes: Den 
23.1.03, lidt over et år efter Marilous 
død,  vedtog det franske parlament 
en lov, der forbyder folk at køre bil, 
hvis de er påvirkede af ulovlige stof-
fer. Loven (med det ellers ret intetsi-
gende navn Lov nr. 2003-87) blev af 
den daværende justitsminister, Do-
minique Perben, døbt Lov ’Loi  Ma-
rilou’ til ære for den lille pige.

Konteksten 
Som bekendt er hash blevet beskyldt 
for mange ting, og ikke mindst for at 
fremkalde paranoia…og derfor vil 
det nok ikke undre nogen, at denne 
historie også har en paranoid side.

 I 1999 ønskede de franske par-
lamentsmedlemmer at få at vide, i 
hvilket omfang hash var skyldig i bil-
ulykker på de franske veje, og derfor 
bad de det franske overvågningscen-

hash i trafikken
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ter for narkotika og misbrug OFDT 
(’Observatoir Francais des drogues 
et toxicomanies’, www.ofdt.fr ) om 
at udføre den meste omfattende un-
dersøgelse nogensinde om hash og 
trafikulykker.

Mellem oktober 2001 og septem-
ber 2003 blev alle de 10.748 chauf-
fører, som havde været involveret i 
en dødelig trafikulykke, undersøgt, 
for at se om de havde indtaget hash 
eller andre ulovlige stoffer. 

Baggrunden for, at parlaments-
medlemmerne ønskede at vide, i 
hvilken udstrækning hash var an-
svarlig for trafikulykkerne på de 
franske veje. var, at der på det tids-
punkt herskede stor tvivl om, hvor 
mange dødsulykker hashen egentligt 
var ansvarlig for. Man kunne f.eks. 
i august 2005 i franske dagblade 
støde på artikler, som refererede til 
en ubestemt undersøgelse, der fast-
slog, at ’1.500 unge var omkommet 
på vejene pga. hash’, eller at der var’ 
ulovlige stoffer i blodet på hver an-
den trafikdræbt ung’. Og sagen var 
desto mere presserende, eftersom 
hash var blevet meget udbredt i 
Frankrig i løbet af 1990´erne.

Frankrig har ellers en forholdsvis 
lang og interessant historie med hash, 
som stammer tilbage fra Napoleons 
ekspedition i Egypten (1798-1801), 
hvor nogle af de 50.000 soldater og 
167 videnskabsmænd, han medbrag-
te, hjemtog bl.a. hash som souvenir, 
da de rejste tilbage til Frankrig. 

Nogle år efter (mellem 1844 og 
1849) bidrog ’Le club des hasci-
schins’ (en kreds af  digtere  som 
Theophile Gautier, Alexandre Du-
mas, Charles Baudelaire - som sene-
re skrev ’de kunstige paradiser’ - og 
kunstmaleren Delacroix) igennem 
deres eksperimenter med hash  til 
at udbrede kendskabet og interessen 
for stoffet.

Endelig må det nævnes, at den 
lange franske kolonisering af Nord-
afrika spillede en afgørende rolle for 
udbredelsen af hashen i Frankrig.

Men i midten af 1990´erne skete 
der noget nyt: I løbet af få år tog 

forbruget af hash rigtig fart. Mel-
lem 1992 og 2003 gik man fra, at 
ca. 20% af de unge på 17 år havde 
prøvet hash, til at over 50% havde 
gjort det, hvilket sendte  Frankrig 
op på  førstepladsen som Europas 
førende hashrygende nation. Noget 
som må vække en vis beundring, 
når man tænker på, at Frankrig var i 
konkurrence med Holland og deres 
Coffe-shops, England, som havde 
lempet loven vedrørende hash, og 
Danmark, som i disse år havde Chri-
stiania som et åbent hash-marked.

 Statistikkerne viste også, at 
Frankrig indtog en høj plads i andre 
kategorier med 1,2 millioner fransk-
mænd, som regelmæssigt røg hash 
(dvs. de havde røget mere end 10 
gange i løbet af de sidste 30 dage) 
og blandt dem 550.000, som var 
daglige rygere.

Hash blev som følge heraf et 
uundgåeligt emne i medierne og i 
den politiske sfære i begyndelsen af 
årtusindet og endte sågar med at få 
en bemærkelsesværdig plads på den 
politiske scene i forbindelse med 
præsidentvalget i juni 2002, hvor 
medierne interesserede sig for kan-
didaternes holdning til og planer i 
forhold til stoffet, hvis de skulle bli-
ve Frankrigs næste præsident.

Som bekendt tabte venstrefløjen 
flertallet i parlamentet, og højreflø-
jen genoptog magten efter 5 år i op-
position. 

Et spørgsmål om timing 
Kigger man på de forskellige hæn-
delser omkring hash og bilkørsel, 
kan man med god grund undre sig 
over timingen:

I 1999 bestiller regeringen en 
kæmpe undersøgelse, som blev gen-
nemført mellem 2001 og 2003, og 
som afleverede sine resultater i de-
cember 2005. I januar 2002 dør den 
lille Marilou, i maj skifter regerin-
gen, og i januar 2003 bliver loven, 
som forbyder hashpåvirket bilkør-
sel, vedtaget.

I et interview i 2007 afslørede 
OFDTs formand, Jean-Michel Co-

stes, nogle detaljer over for mig, som 
kan bidrage til en forklaring. 

Det han fortalte var, at der havde 
været et mærkbart pres fra politisk 
side, så alkohol ikke blev nævnt i 
OFDTs store undersøgelse…og  han 
endte med at opleve det pres som så 
truende, at da undersøgelsen blev 
færdig, valgte  han at udgive resulta-
terne i  et engelsk fagblad (resulta-
terne blev først udgivet i the British 
Medical Journal i december 2005) 
for at undgå  risiko for censur.

 Var der noget i forskningsresul-
taterne, som kunne retfærdiggøre 
enten det politiske pres eller Jean-
Michel Costes forsigtighed?

Resultaterne
De resultater, som undersøgelse 
kunne fremvise, var, at hash øgede 
risikoen for at have en bilulykke 
med faktor 1.8, og at hash kunne 
gøres ansvarlig for ca. 230 dødsfald 
på vejene hvert år.

Derudover viste resultaterne, at 
der var en ’dosis- effekt’, som gjor-
de, at der var en direkte sammen-
hæng mellem risikoen for at få en 
ulykke og mængden af hash, der var 
i blodet.

Endvidere kunne forskningen af-
sløre, at 40 % af de chauffører, som 
var påvirkede af hash, også var på-
virket af alkohol, og at blandingen 
af de to rusmidler øgede risikoen 
for at få en ulykke med faktor 14! 
(og selv om det overbyrder teksten 
med ekstra tal og detaljer, så skal det 
understreges, at der ikke findes en 
forstærkende eller potientaliserende 
effekt mellem hash og alkohol, og at 
den 14 gange større risiko fremkom-
mer ved at gange den ca. 1, 8 gange 
større risiko, som hash udgør, med 
den ca. 8,51 gange større risiko, som 
alkohol udgør). 

Godt nok var 230 langt fra de 
1.500 unge mennesker, man for-
modede døde hvert år på vejene på 
grund af hash, men hash var stadig 
behæftet med en betydelig risiko (i 
modsætning til f.eks. en australsk 
undersøgelse fra 1998, som viste, at 
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folk, som havde hash i blodet, havde 
en anelse mindre risiko for at for-
årsage en ulykke end ’almindelige’ 
chauffører (se http://www.cannabi-
sculture.com/articles/1775.html)).

Så intet kunne umiddelbart for-
klare Jean-Michel Costes forsig-
tighed…indtil han oplyste mig om 
nogle elementer, som ikke stod ty-
deligt i resultaterne, men som var 
ret overraskende:

Ifølge resultaterne var hash - rent 
statistisk- nogenlunde lige så far-
ligt….som at køre og tale med en 
telefon i hånden. Dog måtte man 
bemærke, at straffene var meget for-
skellige: Man kunne risikere en bøde 
på 4.500 euro, to års fængsel samt 
at miste sit kørekort for at køre med 
hash i blodet….mod en bøde på 35 
euro for at køre og tale i telefon.

Men det, som især kunne be-
grunde det politiske pres - og Jean-
Michel Costes ’paranoia’ - var, at 
den risiko, som hashen udgør, fak-
tisk var mindre, end den risiko der 
ligger i at køre med den lovlige alko-
hol promille (i Frankrig som i Dan-
mark) på 0.49 og som repræsenterer 
en risiko på faktor 2,70!

 Er man bare en lille smule pa-
ranoid, så kan man nemt forestille 
sig, at Marilous død – og hendes 
forældres efterfølgende aktivitet - 
blev instrumentaliseret af Frankrigs 
nye regering i 2002 for at fået gen-
nemført en lov, der straffer hashpå-
virkede chauffører hårdt, inden re-
sultaterne fra OFDTs undersøgelse 
blev udgivet.

 Er man lidt mere paranoid, så 
kan man tænke, at OFDTs forskere, 
og igennem dem den videnskabelige 
sandhed, er blevet instrumentalise-
ret – eller i det mindste forsøgt in-
strumentaliseret - af politikerne for 
at få videnskabens blå stempel på 
deres politiske overbevisninger. El-
ler sagt på en anden måde: at po-
litikerne var mindre interesserede i 
forskningens resultater end i, hvor-
dan de kunne bøje disse resultater, 
så de kunne bruges til at retfærdig-
gøre deres politik. 

eriC MOiSe ALLOUCHe
PSYkoloG, SlAGelSe koMMUNe 

gæsteredaktør

 Er man, til sidst, så paranoid, at 
man måske burde søge behandling, 
så kan man forestille sig, at OFDTs 
forskere har instrumentaliseret al-
kohol i deres forskning for at uskyl-
diggøre hash. 

 For hvad er logikken i at sam-
menligne hash og alkohol? Hvorfor 
er det f.eks. mere relevant at sam-
menligne hash med alkohol end 
med andre stemningsændrede pro-
dukter som kaffe, tobak eller visse 
typer for medicin, hvis det ikke skyl-
des, at man vil sætte ting i et bestemt 
perspektiv?

Kan man overhovedet sammenligne 
lovlige og ulovlige ting?
Hvis man, for at flytte problematik-
ken til et andet felt, forestiller sig, at 
det at dyrke en eller anden form for 
seksuel aktivitet, mens man kører, 
repræsenterer en risiko for at blive 
involveret i en bilulykke, men at 
samfundet til en vis grad accepterer 
den risiko, fordi man mener, at sex 
hører til den personlige frihed (ek-
semplet er rent hypotetisk, men det 
vil i øvrigt ikke vil undre mig, om det 
var rigtigt). Hvis nogle forskere på et 
tidspunkt finder ud af, at den risiko 
er mindre, hvis det drejer sig om 
seksuel omgang med en mindreårig, 
vil man så acceptere den risiko, bare 
fordi den er lille? Sandsynligvis ikke: 
Her drejer det sig om en forbudt ad-
færd, og den mindste risiko vil til en-
hver tid være for høj en risiko.

Er vi ikke i den samme situation 
med hash? Kan man acceptere, at 
bare én person dør, fordi en anden 
har røget en joint, før vedkommen-
de skulle køre?

 Pointen er, at vi har at gøre med 
to grundlæggende forskellige for-
ståelsesrammer: I den første har vi 
at gøre med ’graduale forskelle’, 
hvor intet er fuldstændig rigtigt el-
ler forkert, og hvor det gælder om 
at finde en fornuftig balance mellem 
den personlige frihed og en accep-
tabel risiko for samfundet. I den an-
den har vi at gøre med en ’kategorial 
forskel’: Noget er rigtigt, og noget er 

forkert, noget er tilladt, og noget er 
ikke tilladt, og grænsen står ikke til 
diskussion.

 OFDTs forskning er i den sam-
menhæng skelsættende. Selvfølge-
ligt pga. de resultater, de bringer, 
men også, og ikke mindst, fordi 
forskningen ved at sammensætte 
alkohol og hash i undersøgelsen in-
direkte flytter hash fra den katego-
riale verden til den graduale verden. 
Noget, som i sidste ende må betyde, 
at det franske samfund burde for-
holde sig på en nuanceret måde til 
den plads, hash har indtaget …og 
til en vis grad acceptere at leve med 
den risiko, som hash repræsenterer 
på vejene.

Hvordan kan det forstås, at OFDTs for-
skere tager sådan et standpunkt? 
I en meget omfattende monografi 
om hash, som selv samme OFDT 
har udgivet i 2007 (http://www.ofdt.
fr/ofdtdev/live/publi/cde.html), kan 
man i kapitlet om ’Hvordan hash er 
opfattet i Frankrig’ finde et diagram, 
der bl.a. viser, hvordan opinionen 
om hash er korreleret med uddan-
nelsesniveauet hos franskmænd:

De franskmænd, som har et gen-
nemsnitligt uddannelsesniveau, er 
tilbøjelige til mere eller mindre at 
fordømme hash. Hvad angår dem 
med et højt uddannelsesniveau, er 
de  mere positivt indstillede i forhold 
til hash…og  endelig er det blandt 
dem med et meget højt uddannel-
sesniveau, at man finder folk, som 
slet ikke opfatter hash som farlig.

Tager man dette bogstaveligt, så 
må det betyde, at OFDTs strategi-
ske valg med at sammenligne hash 
og alkohol i forhold til bilulykker, 
skyldes, at OFDTs forskere har et 
højt ...og måske endda meget højt, 
uddannelsesniveau. ■
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