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med andre typer af afhængigheder at 
anvende disse principper for at blive 
livsduelige igen. Sådan blev Gam-
blers Anonymous, Narcotics Anony-
mous, Overeaters Anonymous, Sex 
Addicts Anonymous, Shoplifters 
Anonymous, Spenders Anonymous 
og andre Tolvtrins selvhjælpsgrup-
per bragt til verden. 

Hvorfor virker visse helingsprin-
cipper så effektivt for alle disse for-
skellige grupper? Den indlysende 
grund er, at det er den samme lidel-
se, der behandles: afhængighed. Vi 
begynder at indse, at der er mange 
slags afhængigheder, og selv om de 
er forskellige, er der flere grundlæg-
gende ligheder.  

kus efterhånden bliver mere og mere 
specifik. Vores viden om afhængig-
hed begyndte med en konkret form 
for afhængighed og bliver nu grad-
vist overført til andre områder med 
henblik på at hjælpe mennesker, der 
har andre former for afhængighed. 
Desuden blev afhængighedsområ-
det ikke markeret af en gruppe pro-
fessionelle, men af mennesker, der 
led af en speciel type afhængighed. 
Efterhånden som forståelsen for af-
hængighed øgedes, fandt man ud af, 
at de terapeutiske principper også 
kunne anvendes til at hjælpe men-
nesker med andre afhængighedspro-
blemer. Efterhånden som mere vi-
den føjedes til, begyndte mennesker 
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Begrebet afhængighed har været an-
skuet på en overordentlig begræn-
set måde, især fordi behandlingen af 
afhængighed i sig selv er et meget 
ungt arbejdsområde. Udviklingen 
af selve det at behandle afhængig-
hed i nævneværdig skala begyndte 
med grundlæggelsen af Anonyme 
Alkoholikere ( AA) i 1935, som ude-
lukkende fokuserede på en ganske 
bestemt    form for afhængighed – 
alkoholisme. 

Det var en omvendt begyndelse i 
modsætning til de fleste øvrige forsk-
ningsområder, der begynder med en 
generel indsigt i emnet, hvorefter fo-
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Acting Out 
‘Acting out’ er det forhold, at en af-
hængig person foretager addiktive 
handlinger eller har addiktive men-
tale ‘besættelser’ (‘tvangshandlin-
ger’ eller ‘kompulsive’ handlinger). 
Eksempler:
■  Sexafhængige afsøger den del af 

byen, hvor sandsynligheden for at 
finde prostituerede er størst. 

■  Spilleafhængige studerer galop-
banens spilleformular. 

■ Madafhængige  (overeaters) 
overvejer at besøge forskellige 
butikker for at købe mad, fordi 
de synes, at ekspedienterne er 
begyndt at se ned på dem. 

■ Købeafhængige kaster sig ud i 
endnu et indkøb. 
For den afhængige er det en måde 

at skabe bestemte følelser, der kan 
udløse det emotionelle skift, som 
den afhængige søger. Ved at udleve 
enten i tankerne eller ved konkret 
handling har den afhængige lært sig 
at skabe fornemmelsen af at være af-
slappet, ophidset eller i kontrol. 

Den afhængige kan også skabe 
følelser af frygt, selvhad og skam. 

Først og fremmest opnår den 
afhængige en illusion af at have 
kontrol via sin addiktive adfærd. Af-
hængigheden bliver et forsøg på at 
få emotionel fornuft i sit liv. De af-
hængige tror og føler, at de bliver til-
fredsstillet. Det at være høj igennem 
udleven beskrives ofte af de afhæn-
gige som det øjeblik, hvor de føler 
sig i live og fuldkomne. Det gælder 
især for de tidlige faser af afhængig-
hedsprocessen.  

Omsorg gennem undgåelse 
Afhængighed og stemningsskift 
gennem udleven er en særdeles for-
førende proces, hvor den afhængige 
emotionelt forføres til at tro, at ting 
eller oplevelser kan give næring. 

Vi kan få midlertidig lettelse fra 
ting og oplevelser, men vi kan ikke 
få reel næring fra dem. Vi må alle 
håndtere problemer, smerte, fru-
strationer og erindringer, som vi 
hellere ville have undværet. Til tider 

ved den afhængige godt, at en ting 
ikke kan bringe emotionel næring. 
Alkoholikere har hørt det gamle 
udtryk ‘du kan ikke flygte ned i en 
flaske’. Arbejdsnarkomaner ved, at 
‘der er mere i livet end arbejde’. 

Den afhængige af vilde indkøb 
forstår udmærket, ‘at penge ikke 
kan købe lykke’. Afhængighedsli-
delsen begynder meget dybt inde i 
det pågældende menneske, og den 
lidelse, som personen udsættes for, 
finder sted på det emotionelle ni-
veau. Intimitet, positiv eller negativ, 
er en emotionel oplevelse, ikke en 
logisk tankeaktivitet. Afhængighed 
er et følelsesmæssigt forhold til en 
ting eller en oplevelse, hvorigennem 
afhængige forsøger at stille deres be-
hov for intimitet. Når man ser det 
på den måde, begynder afhængig-
hedens logik at blive klar. Når ma-
dafhængige er triste, spiser de for at 
blive gladere. Når alkoholikere be-
gynder at føle, at de mister kontrol 
over deres vrede, tager de sig et par 
glas for at genvinde kontrollen. 

Afhængighed er meget logisk og 
følger et logisk forløb, men denne 
udvikling er fuldstændig baseret på 
det, jeg kalder emotionel logik, ikke 
tankemæssig logik. Et menneske, 
der forsøger at forstå afhængighed 
gennem tankemæssig logik, vil blive 
frustreret og føle sig manipuleret af 
den afhængige. Det er til dels derfor, 
at samtaleterapi – ‘mand-til-mand’ 
med en terapeut og ikke i en gruppe 
– er så ineffektiv, når man forsøger 
at overbevise afhængige om, at de 
må afslutte deres destruktive, ad-
diktive forhold til deres stof. 

Vi kan opsummere emotionel 
logik i en frase: ‘Jeg ønsker, hvad 
jeg ønsker – og jeg ønsker det nu.’ 
Emotionelle behov opleves ofte 
som ekstremt vigtige og kompulsive 
(tvangsmæssige). Emotionel logik 
tjener til at tilfredsstille den pågæl-
dendes umiddelbart påtrængende 
behov, selv når det slet ikke er til 
menneskets eget bedste. 

Den afhængige spiller, ludoma-
nen, har spillet nok i denne uge. 

har vi alle sammen brugt ting eller 
oplevelser for at undgå at konfron-
tere os selv med visse ting. Forskel-
len mellem den situation og afhæn-
gighed er, at afhængigheden bliver 
en livsstil, hvor mennesket mister 
kontrollen og låses fast i en emotio-
nel undvigelse af livet selv. Afhæn-
gige bliver ved med at udsætte livets 
problemer som en måde at optage 
næring på.

 Vi har alle sammen den evne til 
at skabe forhold til ting eller oplevel-
ser, især i stressede perioder, hvor vi 
gerne vil have udsigt til lettelse og 
trøst. Afhængige forsøger at nære 
sig selv ved at undgå virkeligheden 
og ansvaret, men afhængigheden er 
en ineffektiv måde at optage næring 
på. Stemningsskiftet, som er afledt 
af udleven skaber kun en illusion 
om næring. For eksempel vil den 
madafhængige tragte efter mad ef-
ter et skænderi med sin partner og 
finder dermed illusionen om fred. 

Momentant føler han sig både fy-
sisk og følelsesmæssigt tilpas i stedet 
for at føle sig tom. I disse øjeblikke 
er der en intens følelse af trøst. På 
samme måde fortaber ludomanen 
sig i sin satsning og føler sig høj, tror 
på sig selv og er stensikker; denne 
gang har hun fundet en vinder.

 Ganske langsomt begynder den 
afhængige at forlade sig på afhæn-
gighedsprocessen mod til gengæld 
at blive næret og få en fornemmelse 
af identitet. Deres liv bliver en for-
følgelse af deres afhængighed.

Emotionel logik 
Afhængigheden begynder som en 
emotionel illusion. Denne illusion 
bliver forankret i den afhængige, før 
andre omkring den afhængige – el-
ler den afhængige selv – sanser, at 
det addiktive forhold er etableret. 

Den afhængige begynder at kon-
struere et forsvarssystem for at for-
svare sit addiktive værdisystem mod 
angreb udefra, men først når afhæn-
gigheden selv er sikkert etableret 
på det emotionelle niveau. På det 
reflekterende, intellektuelle niveau 
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67  www.stofbladet.dk  ·  stof   15

beskrive den emotionelle logik, som 
findes i alle afhængigheder: Snigen-
de, overrumplende og magtfuld. 

Afhængighed er mere end et bekvem-
melighedsforhold 
Vores forhold til ting eller oplevel-
ser er ‘bekvemmelighedsrelationer’, 
som indebærer, at vi bruger ting for 
vores egen bekvemmeligheds skyld 
for at gøre vores liv behageligere. 
De fleste har bekvemmelighedsfor-
hold til de samme ting og oplevel-
ser, som afhængige bliver afhængige 
af – mad, indkøb, alkohol. Disse er 
normalt forhold uden nogen form 
for emotionel binding eller illusion 
om nærhed. Men for de afhængige 
begynder genstanden eller begiven-
heden at blive mere og mere væ-
sentlig, mens de forsøger at få deres 
emotionelle og nærhedsmæssige be-
hov opfyldt igennem denne relation. 
Til sidst bliver den til deres vigtigste 
emotionelle forhold. Fordi de, når 
de oplever en stemningsændring, 
begynder at tro, at deres emotio-
nelle behov er blevet stillet. Det er 
en illusion. 

Når først et menneske begynder 
at betragte en ting eller en oplevelse 
som vejen til emotionel stabilitet, er 
han eller hun i færd med at opbygge 
et addiktivt forhold til det. Min de-
finition af afhængighed – som er en 
variation af den, som det kemiske 
behandlingsfelt har udviklet – er så-
ledes: Afhængighed er et patologisk 
kærligheds- og tillidsforhold til en 
ting eller oplevelse. 

Hvad betyder det så præcist? Pa-
tologisk betyder, at man afviger fra 
en sund eller normal tilstand. Når 
man betegnes som syg, mener vi, at 
den pågældende har flyttet sig fra 
det, som vi betragter som normalt. 
Ordet patologisk betyder derfor 
‘anormal’; Afhængighed er derfor 
et anormalt eller sygt forhold til en 
ting eller en oplevelse. Alt har en 
normal, socialt acceptabel funktion: 
Mad skal spises, at spille er for sjov 
og spænding, og medicin er til for 
at dæmpe smerte eller kurere syg-

af ugen. Indvendigt vokser det emo-
tionelle pres. 

Da afhængighed netop går ud 
på at få tilfredsstillet de emotio-
nelle behov og få det emotionelle 
pres udlignet, ender han selvfølgelig 
med at følge sin trang, især da han 
netop har overbevist sig selv om, at 
han ville være torskedum, hvis han 
ikke griber den oplagte gevinst. Den 
emotionelle logik fanger ham. Emo-
tionel logik kan være enormt snedig. 
I Anonyme Alkoholikeres såkaldte 
Store Bog findes en sætning: ‘Husk 
at vi har med alkoholisme at gøre – 
snigende, overrumplende, og magt-
fuld!’ Jeg er overbevist om, at dette 
er en af de mest realistiske måder at 

Han har en dårlig dag på arbejde. 
Han føler sig urolig, så han kigger 
sin totalisatorformular igennem for 
at få følelserne til at falde til ro, mens 
han fortsat fortæller sig selv, at han 
har spillet nok i denne uge og ikke 
vil spille mere i den uge. Mens han 
tænker dette, begynder hans emo-
tionelle logik at fortælle ham, at han 
lige er faldet over en sikker vinder. 
‘Hvorfor så jeg ikke det straks, ’siger 
han. ‘Jeg er ikke så dum, at jeg la-
der den oplagte chance ligge!’ Han 
har fanget sig selv i sin egen fælde 
– den ene stemme i ham hvisker 
forførende ord om den sikre vinder, 
den anden forsøger at minde ham 
om løftet om ikke at spille i resten 
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gige, arbejdsnarkomaner, købeaf-
hængige og mennesker med hvilken 
som helst anden afhængighed: Af-
hængigheden udløser en oplevelse af 
en forudsigelig stemningsændring. 
Da afhængighed er forudsigelig for 
de afhængige, tror de, at de kan for-
lade sig på den. Afhængige forlader 
sig på en stemningsændring, og æn-
dringen indtræffer – i begyndelsen.

 Mennesker, derimod, er ikke li-
geså forudsigelige. En afhængig kan 
have brug for emotionel støtte, så 
hun kontakter sin bedste veninde, 
men finder hende i en situation, 
hvor hun selv har mere brug for 
emotionel støtte end den afhængige 
selv. Når den slags sker, konkluderer 
den afhængige, at ting er mere påli-
delige end mennesker.

 Hvis en person er opvokset i en 
addiktiv eller misbrugsfamilie, har 
man muligvis lært ikke at tro på 
mennesker. Det vil gøre en person 
udsat for den forførende illusion 
af trøst, som afhængighed skaber 
i form af den forudsigelige stem-
ningsændring.

Forkerte prioriteringer
Aktive afhængige ønsker selv før-
steprioritet og forlanger at komme 
i første række. Deres behov bliver 
altoverskyggende. Ting har ingen 
krav eller behov, og derfor kan den 
afhængige altid komme først, når 
det drejer sig om en ting. Denne 
egenskab er dybt attraktiv for en 
afhængig, og den passer som fod i 
hose ind i det værdisystem, som er 
skabt af den emotionelle logik. En 
aktiv afhængig kommer til at tro på 
afhængigheden, ikke på mennesker. 
At forlade sig på mennesker bliver 
en trussel mod den addiktive pro-
ces. Den aktive afhængige priorite-
rer ting først, mennesker kommer i 
anden række.

 Vi ønsker alle sammen vores 
længsler tilfredsstillet og søger for-
hold, som vil opfylde dem. Afhæn-
gighed er et problematisk forhold, 
og det er destruktivt, men hengi-
vent. Ligesom to mennesker i et 

Hvorledes afhængige behandler sig 
selv og andre 
Fordi afhængighed er en lidelse, 
hvor den afhængiges væsentligste 
forhold er til en ting eller en ople-
velse og ikke til mennesker, bliver 
dette forhold afspejlet i de afhæn-
giges forhold til andre mennesker. 
Vi plejer at manipulere med tingene 
for vores egen fornøjelses skyld, for 
at gøre livet mere bekvemt. De af-
hængige overfører langsomt denne 
vinkel på ting til deres samspil med 
mennesker og betragter dem som 
en-dimensionelle ting, som man 
kan manipulere med. Eksempelvis 
ser den sexafhængige først og frem-
mest mennesker som sexobjekter, 
og derefter som mennesker. Men-
neskene omkring den afhængige 
bliver trætte af, frustrerede og vrede 
over at blive behandlet som objek-
ter. Det fører til større afstand mel-
lem de andre og den afhængige, som 
bliver endnu mere isoleret.

 Afhængige behandler sig selv, 
som han eller hun behandler andre. 
Når den afhængige ser sig selv som 
udelukkende et objekt, udsætter 
han eller hun sine følelser, sind, ånd 
og krop for mange farer, herunder et 
højt stressniveau. Efterhånden som 
de fortsætter med at betragte sig 
som objekter, kommer det ofte til en 
eller anden form for sammenbrud.

Døde ting er forudsigelige 
De afhængige begynder at forlade 
sig på den addiktive stemningsæn-
dring, som er udløst af deres afhæn-
gighed af en ting eller oplevelse, 
fordi den er konsekvent og forudsi-
gelig. Det er den forførende del af 
afhængigheden.
■  Hvis du er på stoffer og tager et 

bestemt stof, oplever du en for-
udsigelig stemningsændring

■  Hvis du ludoman, og du begyn-
der at spille, oplever du en forud-
sigelig stemningsændring

■  Hvis du er madafhængig og prop-
per dig med mad, oplever du en 
forudsigelig stemningsændring
 Det samme gælder for sexafhæn-

dom. Alle, der er udsat for disse ting 
eller oplevelser på de måder, anses 
for at have et normalt og sundt for-
hold til dem. Men i afhængigheden 
afviger den afhængige fra den nor-
male og socialt acceptable brug af 
tingene og etablerer et patologisk 
eller unormalt forhold. Mad, spil 
eller medicin får en ny funktion: 
Den afhængige udvikler et forhold 
til tingen eller oplevelsen i håb om 
at få sine behov opfyldt. Det er det 
sindssyge ved afhængigheden, for 
mennesker får normalt deres emo-
tionelle og behov for nærhed stillet 
gennem en balanceret blanding af 
nære kontakter med andre, sig selv, 
deres omgivende samfund og med 
deres tro på en eller anden form for 
en højere magt.  

Afhængighed er ikke at række ud 
Normalt opnår man nærhed ved at 
række ud efter livet. Vi får vores egen 
næring ved at række ud efter andre 
og også ved at række indad mod os 
selv. I afhængigheden ændres den-
ne stræben nærmest udelukkende 
til noget indvendigt, næsten isole-
rende. Afhængigheden eksisterer 
i selve personen, og hver gang den 
afhængige bliver urolig eller får en 
addiktiv adfærd, tvinges han til at 
trække sig tilbage og isolere sig fra 
andre. Jo mere den afhængiges li-
delse udvikles, jo mindre føler den 
afhængige, at han eller hun kan have 
et meningsfyldt forhold til andre.

 Afhængighed gør livet meget 
ensomt og isoleret, hvilket skaber 
et yderligere behov hos den afhæn-
gige for at handle addiktivt. Hvis 
den afhængige mærker smerte, vil 
han eller hun nødvendigvis handle 
addiktivt ved at vende sig mod af-
hængigheden for at få trøst, ligesom 
almindelige mennesker vender sig 
mod en partner, den bedste ven el-
ler måske en åndelig vejleder. For 
den afhængige er selve stemnings-
ændringen ved at handle addiktivt 
dét, der giver en illusion om, at et 
behov er blevet stillet.
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Efterhånden, som folk bliver ældre, 
venner dør, og gamle venskaber be-
gynder at ændres, begynder mange 
ældre mennesker at etablere afhæn-
gighedsforhold til eksempelvis tv og 
alkohol eller andre stoffer. De kom-
mer til at forlade sig på disse ting og 
ved, at de også er der i morgen.

Mennesker kan også blive tvun-
get til at skabe afhængighedsforhold 
på andre tidspunkter:
■  Når den elskede dør (jo mere in-

derligt forhold, jo større sandsyn-
lighed er der for en ændring)

■  Efter tab af status
■  Efter tab af idealer og drømme
■  Efter tab af venskaber
■ Når nye sociale udfordringer eller 

social isolation skal håndteres (for 
eksempel ved flytning til nye om-
givelser)

■  Når man forlader sin familie.

Afhængighedens forførelseskunst 
Det er stemningsændringen, der gør 
afhængighedsforholdet så attraktivt. 
Det virker med garanti hver gang. 
Intet menneskeligt forhold kan være 
omfattet af den slags garantier. Af-
hængige er sikre på, at de kan opnå 
en stemningsændring, hvis de ud-
øver en ganske bestemt adfærd. For 
eksempel kan den madafhængige 
stoppe sig og derigennem midler-
tidigt kontrollere sit liv, som han 
gerne vil. På den måde og ved at 
handle addiktivt kan han få en for-
nemmelse af kontrol. Det hjælper til 
at modvirke den totale fornemmelse 
af afmagt og kontroltab, som den af-
hængige føler på et dybere og mere 
personligt niveau.

Den addiktive proces er ekstremt 
forførende. Afhængighed er en 
måde at købe sig til falske og tomme 
løfter: Det falske løfte om lettelse, 
det falske løfte om emotionel sik-
kerhed, den falske fornemmelse af 
tilfredsstillelse og den falske for-
nemmelse af nærhed med verden. 
En ludoman jagter ikke selve spillet, 
men det, som oplevelsen i sig selv 
kommer til at stå for – et symbol på 
fuldbyrdelse. Det er ikke forholdet 

det, han bilder sig selv ind. Dét, som 
den afhængige tror på og forlader sig 
på, er det falske løfte om og en falsk 
fornemmelse af tilfredsstillelse, som 
er fremkaldt af det overvældende 
engagement i det at satse og den 
forudsigelige stemningsændring.

Når addiktive forhold grundlægges
 Der er tidspunkter, hvor vi er til-
bøjelige til at etablere addiktive for-
hold, for eksempel efter et alvorligt 
tab. Med tabet kommer smerten og 
behovet for at erstatte det mistede 
forhold. Pensionering er et godt 
eksempel, hvor savnet af arbejdet 
ofte erstattes af et addiktivt forhold. 

destruktivt forhold, som udenfor-
stående ikke begriber, men som al-
ligevel fortsætter i årevis, har den 
afhængige et destruktivt forhold til 
en ting eller en oplevelse.

 I de første faser er afhængighed 
et forsøg på at opnå følelsesmæssig 
tilfredsstillelse af sig selv. På mange 
måder er afhængigheden en normal 
proces, der er gået skævt. Mange 
venskaber indledes med en emotio-
nel tilknytning og er baseret på at få 
emotionelle behov opfyldt.

 Afhængighed er en patologisk 
måde at forsøge at opnå denne for-
løsning på. En ludoman jagter ikke 
gevinsten som sådan, selv om det er 
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mitet, selv om afhængige hele tiden 
roder begreberne sammen. Den af-
hængige har en intens oplevelse og 
tror, at det er intimitetens øjeblik. 
For eksempel ser alkoholikeren sit 
forhold til sine drukkammerater 
som dybt og meget personligt, men 
de forsvinder, når der ikke er anled-
ning til druk.

 Jeg har lært en masse om forskel-
lene mellem intensitet og intimitet 
fra min femtenårige niece, som har 
en alder, hvor de to begreber ofte 
forveksles. Hun er overbevist om, 
at hun er ‘totalt forelsket’ i en klas-
sekammerat og er sikker på, at de 
bliver gift. Hun har allerede be-
sluttet, hvor mange børn de skal 
have, og hvad de skal hedde. Det 
ville være helt omsonst at forsøge 
at tale hende ud af hendes emotio-
nelle opfattelse. Alle omkring hende 
ved, at hun er vildledt af intensitet. 
Hvad hun føler, er meget intenst, 
men ikke særligt intimt. Ungdom-
men er den periode, hvor man lærer 
forskellen mellem intensitet og inti-
mitet. Unge afgiver løfter om evigt 
venskab og lægger store planer for 
fremtiden baseret på dem, men ser, 
at venskaberne falmer. Intimitet er 
noget, der langsomt opbygges med 
tiden. Unge har ofte vanskeligt ved 
at se ud over selve øjeblikket.

Aktive afhængige lever også i 
nuet og anvender emotionel logik 
for at kunne det. Emotionelt opfø-
rer afhængige sig som unge, og de 
beskrives netop ofte som unge eller 
barnlige i deres adfærd og holdnin-
ger. Når alt kommer til alt, er mange 
af de problemer, som afhængige slås 
med de samme, som unge kommer 
ud for. Forskellen er blot, at den af-
hængige forbliver fanget i en puber-
tetsagtig fase, så længe afhængighe-
den udvikler sig.

Når ting og oplevelser bliver addiktive
Hvad har forskellige addiktive ting 
og oplevelser ( mad, spil, stoffer og 
sex) tilfælles? Det er deres evne til at 
fremkalde et positivt og behageligt 
stemningsskift. Det er tingenes og 

emotionel intensitet sammen med 
intimitet. At udleve er en meget in-
tens oplevelse for afhængige, fordi 
den indebærer, at de må gå imod sig 
selv.

For madafhængige er det at købe 
en stor pose med lækkerier, spise 
næsten det hele og så putte en finger 
i halsen for at kaste det hele op igen 
en meget intens oplevelse

Sexafhængige får en ekstremt in-
tens oplevelse ved at gå ind i en por-
noforretning, velvidende at de ikke 
vil gå, før end de har haft sex med 
en vildt fremmed, og at der måske er 
en risiko for, at de kan blive anholdt

Ludomaner, der ser en fodbold-
kamp, som de har satset stærkt på, 
får en meget intens oplevelse, især 
hvis den mulige gevinst egentlig skal 
bruges til at inddække en for længst 
forfalden husleje. Under den tran-
cetilstand, som er udløst af denne 
udleven, kan den afhængige føle 
sig meget høj, meget skamfuld og 
meget bange. Hvad de end måtte 
føle, føler de det intenst. Afhængige 
af selve øjeblikket på grund af dets 
intensitet

 Intensitet er imidlertid ikke inti-

til den særlige ting eller oplevelse, 
som er farligt for de afhængige, det 
er også farligt at jagte den form for 
uærlighed. Det er en illusion at kun-
ne opnå tilfredsstillelse gennem en 
ting eller en oplevelse. Det er uær-
ligt at tro, at en ting eller en ople-
velse kan udløse andet end bare en 
midlertidig stemningsændring.

Ludomaner er ikke ude efter ge-
vinsten i sig selv. Hvis gevinsten var 
vigtig, var de stoppet, når gevinsten 
var hjemme. De jagter spændin-
gen, ophidselsen, øjeblikket, og ef-
terhånden må de også jagte det at 
tabe, fordi det tillader dem at jagte 
igen. Fortsat uærlighed af den slags 
kan udløse et nyt afhængighedsfor-
hold til en anden ting, idet enhver 
ting let kan erstattes med en anden. 
Suset kommer i uendeligt mange 
forklædninger. En af mine venner 
har et skilt på sin væg, hvor teksten 
rammer plet, når det drejer sig om 
afhængighed:
 At snyde andre er en alvorlig sag, men 
hvis du snyder dig selv, er det fatalt.

Intensitet forveksles med intimitet
 Følelsesmæssigt blander afhængige 

Eksempler på forførende   
addiktive løfter:
‘Bring mig din smerte, og jeg vil   
give dig lindring.’ 

‘Jeg vil give dig frihed.’ 

‘Brug din tid på mig, som du kan stole på. 
Du kan ikke stole på nogen anden.’

‘Jeg vil lære dig en måde, hvor du ikke  
behøver konfronteres med problemer.’

Realiteterne bag    
de addiktive løfter: 
‘Bring mig din smerte, og jeg vil   
give dig illusionen om lindring.’  

‘Jeg kommer til at eje dig.’

‘Brug din tid på mig, og jeg vil lære   
dig ikke at forlade dig på andre.’

‘Du kan gemme dig midlertidigt,   
men problemerne går ikke væk.’
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Om påklædning 
og stofbrugere 
– en føljeton 
AF BIRGITTE THYLSTRUP    
& KATHRINE LOUISE BRO LUDVIGSEN 

I sidste udgave af STOF skrev vi artiklen ’At 

være klædt på til arbejdet med stofbru-

gere’, som handlede om vores to projek-

ter: en spørgeskema- og en praksisunder-

søgelse af hvordan faglig viden kommer 

i spil og dermed kan bidrage til opkva-

lificering og sikring af kvalitet inden for 

misbrugsområdet. Vi skrev også, at vi vil-

le vende tilbage med resultaterne fra vo-

res undersøgelser i næste udgave af STOF. 

Det er så den udgave, som du sidder med 

nu. Så hvor er artiklen om vores resulta-

ter?  Her må vi svare, at føljetonen fort-

sætter, og at artiklen først kommer i næ-

ste udgave af STOF.  

Det er ikke fordi undersøgelserne og ana-

lyserne ikke er færdige og resultaterne dis-

kuteret og bearbejdet. For det er de. Ind-

til videre har vi afholdt en virksomheds-

konference for medarbejdere i KABS, som 

netop tog udgangspunkt i vores under-

søgelser, og vi er nu i gang med at holde 

oplæg for forskellige faggrupper. Vi synes, 

at det er rigtig spændende, at resultater-

ne kommer i spil med medarbejdere på 

området, og vi er glade for den respons 

og de diskussioner, som oplæggene giver. 

Det er netop dér, hvor undersøgelserne 

bliver levende og kan bidrage til feltet. 

Det er også dér, hvor vi bliver klogere på 

hvordan man kan bruge undersøgelserne 

som en generator for videre refleksion og 

måske nye tiltag.

Vi vil gerne inddrage noget af den respons 

vi får i artiklen, og udsætter den derfor 

til næste STOF. 

Så, på gensyn næste gang. 

P.S.  Birgitte Thylstrups undersøgelse er 
udkommet som rapport under KABS Viden. 
Rapporten hedder Fagressourcer i misbrugs
behandlingen – En undersøgelse af hvordan 
medarbejdere indhenter og anvender viden. 
Foreløbig kan det nævnes, at STOF er det  
fagtidsskrift der samlet set læses mest på tværs  
af alle faggrupper inden for misbrugsområdet.

Se mere på www.KABS.dk .

at det er så vigtigt for ædru menne-
sker at gå til AA’s Tolvtrins-møder 
eller andre selvhjælpsgrupper regel-
mæssigt. Den addiktive logik bliver 
dybt inde i dem og er konstant på 
udkik efter en chance til at vende til-
bage på samme måde som tidligere 
eller på en anden, måske mindre 
gennemskuelig måde. Ædru men-
nesker må blive ved med at gå til 
møder og arbejde med deres eget 
‘program’, fordi de forbliver afhæn-
gige. Ædruelighed forudsætter den 
fortsatte accept af afhængigheden 
og den fortsatte overvågning af den 
addiktive personlighed i den form, 
som den måtte antage.

Afhængighed må anses for at være 
kronisk, fordi den er fremadskriden-
de. Nogle balancerer skrøbeligt på 
afgrundens rand i lange tider. Af-
hængighed er ikke det samme som 
periodisk eller hyppig misbrug af 
det foretrukne stof. Den forskel vil 
fremgå klart på de følgende sider1, 
som beskriver den addiktive person-
lighed: De forskellige ændringer, 
som indtræffer for afhængige i deres 
verden og i deres omgivelser, mens 
afhængigheden udvikler sig. ■

Oversat af Jørgen F. Nissen

Rettigheder
Redaktionen takker Forlaget Eftertanke og 
Alconsult Publishers for tilladelse til at bringe 
dette uddrag af  ’Den addiktive personlighed’ (s. 
21- 32 og s. 52) i STOF 15. Tekstuddraget må 
ikke gengives andetsteds hverken helt eller delvist 
uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hazelden, 
Center City, Minnesota eller Forlaget Eftertanke 
og Alconsult Publishers

Noter
1  Der henvises til bogen ’Den addiktive person-

lighed’ af Craig Nakken, som denne artikel er 
et uddrag af.

oplevelsernes addiktive potentiale.  
Opvask og spil er begivenheder, 
men for de fleste mennesker frem-
kalder opvask et langt mindre beha-
geligt stemningsskift. Mælk og alko-
hol er stoffer, men mennesker bliver 
ikke afhængige af mælk, fordi mælk 
ikke har samme stemningsændren-
de kvalitet som alkohol. Evnen til at 
udløse et behageligt stemningsskift 
er derfor en nødvendig egenskab 
ved en ting eller oplevelse for at have 
et addiktivt potentiale.

Tilgængeligheden af tingen og 
oplevelsen er afgørende for, om 
mennesker vil vælge den form for 
afhængighed. Jo mere tilgængelige 
ting og oplevelser er, jo flere men-
nesker vil etablere addiktive forhold 
til dem. Spil bliver mere tilgænge-
lige, og derfor ser vi også en stigning 
i antallet af ludomaner. Enhver kan 
udskifte et addiktivt forhold – fra en 
ting til en anden og fra en oplevelse 
til en anden. Det at skifte fra en ting 
til en anden er med til at skabe den 
illusion, at ‘problemet er løst’, mens 
virkeligheden ret beset er, at ét ad-
diktivt forhold er blevet erstattet 
med et andet. Det køber den afhæn-
gige mere tid. En afhængig holder 
op med at tage speed og hash og går 
‘bare’ over til at drikke. Ligeledes 
kan den ædru alkoholiker langsomt 
udvikle et addiktivt forhold til mad 
og tage måske 20-30 kilo på og for-
blive lige så emotionelt isoleret, som 
da han drak.

Passive og aktive afhængige må 
erkende, at de undertiden gerne vil 
i kontakt med verden gennem deres 
afhængighed. For eksempel kan de, 
når de bliver stressede, længes efter 
at gribe ud efter en ting i stedet for 
at række hånden ud mod menne-
sker eller deres egen åndelighed for 
at klare verden udenfor.

Når et addiktivt forhold er etab-
leret, vil den aktive afhængige eller 
ædru person altid anskue verden ud 
fra en anderledes vinkel. Som alle 
alvorlige lidelser er afhængighed en 
erfaring, som varigt ændrer menne-
sker på varige måder. Det er derfor, 
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forfatter, underviser 
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