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Søren Kierkegaard tilskrives følgende udsagn: ’Alle 
vil udvikling – ingen vil forandring’ - men det er må-
ske lige hårdt nok at sige ’ingen’? Hvis vi holder os til 
’færre’ virker det lidt mere imødekommende …
Når det drejer sig om udvikling, vil alle gerne være 
med. Ordet ’udvikling’ er positivt ladet og viser, at 
man er indstillet på at tænke nyt og gøre noget (an-
det). Udviklingsbølgen med projekt efter projekt kan 
man flyde let og ubesværet med på uendeligt længe. 
Der er ingen deadline for det, der foregår, og hvornår 
der faktisk skal ske noget (andet).
Forandring derimod virker mere forpligtende og kræ-
vende. Her er der tale om at arbejde sig hen imod et 
mål, noget konkret, man vil ændre. Man kan lægge en 
strategi for, hvordan man kommer i mål, og tilpasse 
sine handlinger for at komme i den rigtige retning. At 
have et mål for øje giver større sandsynlighed for at 
nå forandringer i virkeligheden end at hoppe fra tue 
til tue og satse på, at udvikling kaster noget fornuftigt 
af sig over tid.  
Vi tænker nok alle engang imellem over, hvordan 
vores daglige arbejde og liv passer ind i forhold til 
de mål, vi mener, der bør være på misbrugsområdet. 
Her kan det være inspirerende at forlade tunnelsy-
net på den daglige praksis og få lidt udsyn, se på de 
større perspektiver, der kan være med til at konkre-

tisere, hvordan vi selv kan arbejde for forandringer i 
det daglige.
I dette nummer af STOF er hele spektret repræsen-
teret – fra arbejdet med narkotikaområdet i FN-regi 
og i The Global Commission on Drug Policy til over-
vejelser om forbedring af kvaliteten af den danske 
behandlingsindsats, indblik i den hjemlige stofscene, 
hvor det handler om politi, fixerum, sprøjteudleve-
ring og dødsfald såvel som til de helt nære indlæg om 
bl.a. brugernetværk, Bisserne og cannabisbrugere, 
der forsøger at fastholde et rekreativt brug.
Et gennemgående træk hos de mange skribenter og 
øvrige aktører på misbrugsfeltet er for mig at se et  
ønske om at være med til at give brugerne deres vær-
dighed tilbage. Det er et godt mål at have, og vi kan 
alle gøre en indsat dér, hvor vi nu befinder os. Nogle 
af de bedste ting på feltet er løbet i gang af NGO’ere 
– tænk bare på ’udviklingen’ fra fixelance til fixerum. 
Det må kaldes en konkret forandring og forbedring 
af brugernes vilkår. Det er der brug for mere af. For 
som et kinesisk ordsprog siger: ’Hvis man venter for 
længe med at tage det næste skridt, risikerer man at 
leve resten af livet på ét ben’. For at kunne tage flere 
skridt til konkrete forandringer har også misbrugs-
feltet brug for at gå på to ben. Alle må bidrage for at 
sætte det i bevægelse.
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I 2016 mødes verdens ledere i New York for at diskutere narkotikapolitik. Resultaterne af den  
internationale forbudspolitik skal vurderes, og der skal sættes en kurs for fremtiden. 

UNGASS 2016    
– På vej til narkotika-
politisk reform?

       

af nanna w. gotfredsen

FN’s tre narkotikakonventioner har næsten universel 
tilslutning. Hele 184 medlemsstater (ud af 193) har 
tilsluttet sig Enkeltkonventionen fra 1961 om kontrol 
med narkotiske stoffer, og gennem de seneste i hvert 
fald 50 år har narkotikapolitikken været et område 
med meget stor konsensus. På trods af den kolde krig 
og de mange øvrige konflikter internationalt har der 
været grundlæggende enighed på netop dette område 
siden 1961. Særligt gennem de sidste ti år er der imid-
lertid noget, der har ændret sig. 

Stadig flere lande har udfordret de gældende 
konventioner på området gennem afkriminalisering, 
regulering og legalisering af narkotiske stoffer. Ikke 
mindst USA, der ellers historisk har været hardliner på 
området, men hvor cannabis nu er lovliggjort i flere 
delstater. 

Tættere på os selv diskuteres afkriminalisering af 
stofbesiddelse lige nu på højeste niveau i Storbritan-
nien. Også herhjemme ser vi de samme erkendelser 
udtrykt ved eksempelvis overborgmester (og tidligere 
justitsminister) Frank Jensens forslag om forsøg med 
lovligt hashsalg i København eller Liberal Alliances 
forslag fra tidligere i år om afkriminalisering af besid-

delse af stof til eget brug. Det er formodentlig de 
samme tendenser, som her i efteråret sendte Folketin-
gets Retsudvalg på studietur til Portugal og Colorado 
i USA for at studere afkriminalisering, regulering og 
legalisering.

Vi står dermed i en brydningstid for det interna-
tionale narkotikasamarbejde. Overalt i verden rettes 
blikket nu mod UNGASS-mødet i 2016, og der er 
med sikkerhed heftige diskussioner om hvert eneste 
komma i de FN-resolutioner, der skal danne funda-
mentet under generalforsamlingens diskussioner i 
2016. 

100 års konsensus

Narkotikafænomenet har været genstand for interna-
tionalt samarbejde, konflikt og regulering siden Opi-
umskrigene i slutningen af 1800-tallet. I dag udgøres 
det folkeretlige grundlag for narkotikaregulering af 
tre FN-konventioner: Enkeltkonventionen fra 1961, 
Psykotropkonventionen fra 1971 og Kontrolkonven-
tionen fra 1988. 

Debatten om den internationale narkotikapolitik 
foregår i narkotikakommissionen, CND (Commission 
on Narcotic Drugs), der hører under FN’s Økonomi-
ske og Sociale Råd. FN’s konkrete arbejde på nar-
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på ukueligt. Det tilpasser sig hurtigt ethvert kontroltil-
tag og udligner effektivt eventuelle tab. Hvis kontrol-
indsatsen overhovedet har held med at have effekt, er 
denne typisk kun helt kortvarig.

I 1998 afholdt FN’s Generalforsamling det første 
UNGASS-møde om narkotika. Det skete på Mexicos 
initiativ. Her stod det klart, at både den illegale handel 
og forbruget af stoffer var fortsat med at stige efter 
vedtagelsen af Kontrolkonventionen og uagtet den er-
klærede intention om det modsatte. Samtidig var der 
sket en eksplosion i såvel korruptionen som volden 
knyttet til kampen om det illegale narkotikamarked 
– både kriminelle imellem og i staternes militariserede 
kamp mod kriminelle organisationer. 

I samme periode begyndte der imidlertid også 
at lyde spæde røster, der opfordrede til at gå helt nye 
veje narkotikapolitiske veje. Siden 1980’ernes AIDS-
udbrud havde en lang række alternative sundheds-
tiltag vundet indpas i særligt Vesteuropa. Under den 
samlende betegnelse ’skadesreduktion’ påbegyndtes 
initiativer som bl.a. udlevering af sterilt injektions-
udstyr, udvidet metadonbehandling og etablering af 
stofindtagelsesrum. Pragmatiske løsningsmodeller, 
der har udfordret utopien om det narkotikafrie sam-
fund som ufravigelig målsætning for ethvert tiltag på 
narkotikaområdet.

Op til UNGASS-mødet i 1998 var en af de væ-
sentligste intentioner fra Mexicos side at få en re-
vurdering af den fejlslagne narkotikaindsats, ligesom 
andre moderate kræfter arbejdede for at få anerkendt 

den skadesreducerende tilgang. Men allerede un-
der forberedelserne blev et forslag om en uafhængig 
ekspertgruppe, der skulle evaluere den hidtidige 
indsats og komme med anbefalinger til nye strategier, 
skudt ned. I stedet lancerede FN’s narkotikakontor, 
UNODC, mottoet ‘A Drug Free World – We can do it!’. 
Forhandlingerne endte med vedtagelsen af en politisk 
deklaration og action plan:  Det illegale marked skulle 
udryddes eller reduceres markant i løbet af de næste 
10 år. Midlet var primært fortsættelse af den globale 
krig og kriminalisering med et særligt fokus på udryd-
delsen af opium-, cannabis- og kokaafgrøder. Det 

lykkedes heller ikke direkte at få anerkendt skadesre-
duktion, selvom en resolution om ’demand reduction’-
indsatsen i ganske høj grad faktisk anerkendte den 
skadesreducerende tankegang. I den politiske deklara-
tion tales om en ’balanceret strategi’, hvorved henvises 
til, at narkotikakrigen skal kæmpes både på udbuds- 
og efterspørgselssiden. 

Godt ti år senere, i 2009, blev der ikke fulgt op på 
planen fra 1998 med et nyt UNGASS-møde. På et så-
kaldt højniveaumøde i Wien i forlængelse af den årlige 
samling i FN’s narkotikakommission, CND, blev der 
i stedet vedtaget en ny politisk deklaration og action 
plan. Men selvom der ikke blev foretaget en egentlig 
evaluering af resultaterne siden 1998, stod det klart 
for enhver, at narkotika jo hverken var udryddet eller 
reduceret markant. Den illegale narkotikahandel og 
forbruget af illegale stoffer havde derimod stabiliseret 
sig på et historisk højt niveau. Når det var lykkes at 
reducere produktionen i ét geografisk område, steg 

kotikaområdet udføres af FN’s kontor for Narkotika 
og Kriminalitet, UNODC (United Nations Office 
on Drugs and Crime), der har et årsbudget på over 1 
mia. danske kroner. 

Til trods for narkotikapolitikkens betydning er der 
i praksis tale om et så godt som rent forvaltningsom-
råde styret af embedsmænd m/k, stort set også  på det 
politiske niveau. Heller ikke danske ministre deltager 
i nogen videre udstrækning i de årlige samlinger, men 
sender overvejende embedsfolk til Wien, når kom-
missionen mødes. Enhver forhandling bliver på den 
baggrund let reduceret til forudsigelige standardbi-
drag uden politisk refleksion. Det overlader i høj grad 
styringen til systemfolkene i UNODC, som på deres 
side synes klart at foretrække blot at gøre, som man 
altid har gjort.

Som med næsten al anden udenrigspolitik er den 
internationale narkotikapolitik imidlertid både et 
mål i sig selv, og samtidig et middel til at forfølge helt 
andre ofte nationale interesser. USA har de seneste 
hundrede år været den afgørende drivkraft bag den 
globale forbudspolitik og en af de stærkeste fortalere 
for en intensiv og vidtgående international regulering 
med vedholdende fokus på strafferetlig og militant 
bekæmpelse af det illegale narkotikamarked. Det skyl-
des en række forskellige faktorer, hvor både ideologi, 
indenrigspolitik og geopolitiske interesser, særligt i 
Latinamerika, har haft afgørende indflydelse.

Da præsident Nixon i 1971 erklærede ’War on 
Drugs’ gjaldt det både nationalt og internationalt, og 
amerikanerne har siden holdt fast i en yderst restriktiv 
fortolkning af konventionerne. Når så mange lande 
i dag har tiltrådt og ratificeret narkotikakonventio-
nerne skyldes det blandt andet, at dette i mange år 
var en forudsætning for at kunne komme til at indgå 
andre aftaler med USA. Nu, hvor USA selv udfordrer 
konventionerne, står lande som Rusland og Kina til 
gengæld klar til at overtage rollen som hardliner’e med 
egne ideologiske, indenrigspolitiske og geopolitiske 
interesser som motivation. 

Til trods for den nærmest globale kriminalise-
ring af enhver uautoriseret omgang med narkotika 
og de enorme summer, der er brugt til at håndhæve 
forbudspolitikken, er brugen af illegale stoffer steget 
markant. Det antages i dag, at 240 mio. mennesker 
bruger stof. 16 mio. mennesker er intravenøse stof-

brugere, heraf har ca. 20 pct. hiv, mens mindst 2/3 har 
hepatitis C. Også den illegale narkotikaproduktion 
og handel er vokset. Kontrolkonventionen var i 1988 
en reaktion på denne udvikling. Konventionen har 
et rent punitivt sigte med skærpet kriminalisering, 
øget beslaglæggelse og øget internationalt samarbejde 
mod de tværnationale kriminelle organisationer, der 
beskæftiger sig med narkotika. Heroverfor står, at det 
illegale stofmarked er ekstremt modstandsdygtigt, tæt 
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mod narkotika’, men mere for at bevare status quo. 
Når UNGASS 2016 afholdes på opfordring fra 

de tre latinamerikanske lande, Mexico, Columbia 
og Guatemala, skyldes det landenes ønske om en 
grundlæggende reform af narkotikapolitikken. Der er 
generelt stor utilfredshed med ’krigen mod narkotika’ 
i regionen, hvor staterne betaler en enorm pris for at 
være krigens frontskueplads. I den Interamerikanske 
Samarbejdsorganisation, OAS har man allerede åbnet 
for debatten. Efter flere års diskussioner afholdt man i 
2013 et topmøde om narkotikapolitik på baggrund af 
en banebrydende rapport, der beskriver fremtidssce-
narier med forskellige strategier, herunder en over-
ordnet afkriminalisering. Blot at tale om afkriminali-
sering og regulerede markeder som en mulig strategi 
i OAS – et samarbejdsforum, hvor USA sidder med 
– er et væsentligt nybrud, der ville have været utænke-
ligt blot få år tilbage.

staterne vil eksperimentere

Der er sket meget de seneste år. Efter mere end ti år 
med afkriminalisering af besiddelse af stof til eget 
brug i Portugal har erfaringerne vist, at dette eksem-
pelvis ikke fører til nogen eksplosiv tilgang af nye stof-

brugere, således som visse skeptikere havde udtrykt 
en altså ubegrundet frygt for. Antallet af svært stof-
afhængige er endda reduceret fra 100.000 til 50.000, 
og alene fra 1999-2005 er antallet af stofbrugere i 
behandling steget med 147 pct. Markant færre dør, og 
markant færre smittes med hiv.(1) Sådanne resultater 
er svære blot at ignorere. 

Uruguay besluttede i 2013 som det første land 
i verden at legalisere cannabis, og omtrent samtidig 
stemte befolkningerne i de to amerikanske delstater 
Colorado og Washington ligeledes for legalisering af 
rekreativt brug af cannabis. Den daværende ameri-
kanske justitsminister, Eric Holder, besluttede efter 
lang tids tøven, at de føderale myndigheder ikke ville 
modarbejde legaliseringen. Ved det netop overståede 
midtvejsvalg stemte yderligere tre delstater for en le-
galisering af cannabis: Alaska, Oregon og Washington 
D.C.. 

FN’s kontrolråd, INCB (International Narco-
tics Control Board), som også gennem årene er gået 
radikalt imod både heroinunderstøttet behandling og 
etablering af stofindtagelsesrum, har i ganske kraftige 
vendinger kritiseret Uruguay for at bryde narkotika-
konventionerne, mens man har udtrykt bekymring 
over legaliseringen af cannabis i de amerikanske 
delstater. 

Der har været megen diskussion om, hvordan 
man skulle håndtere legaliseringen af cannabis i Co-
lorado og Washington, men stort set uanset fortolk-
ningsmåde står det klart, at det er et klokkeklart brud 

den tilsvarende et andet sted. Volden var til gengæld 
eksploderet, ikke mindst i mellem- og centralame-
rikanske lande som Mexico og Honduras. Ambitio-
nerne blev sænket, og sproget blev mere afdæmpet i 
den nye handlingsplan, men målsætningen og mid-
lerne forblev grundlæggende de samme, mens et nyt 
UNGASS-møde blev udsat til 2019. 

Siden er det ikke blevet bedre, og i dag er det ikke 
længere muligt at komme uden om de enorme men-
neskelige omkostninger ved den globale narkotika-
krig. Der formodes forsigtigt at være mindst 200.000 
narkotikarelaterede dødsfald årligt. Samtidig antages 
det, at så mange som 9 af 10 sådanne dødsfald reelt 
er unødige, idet de kan undgås under optimerede 
forhold. 

krigens krænkelser

Det er veldokumenteret, at der sker udbredte 
og systematiske menneskerettighedskrænkelser i 
forbindelse med narkotikakontrollen. Obligatorisk 
dødsstraf for overtrædelser af narkotikalovgivning er 
langtfra ualmindeligt, og visse steder er kampen mili-
tariseret i et omfang, der også indebærer udenretlige 
drab, tortur, tvangsmæssige forsvindinger og internt 
fordrevne. 

Alene i Mexico anslås flere end 70.000 menne-
sker dræbt i kampen mellem militæret og narkotika-
karteller, siden hæren blev sat ind mod kartellerne i 
2006.  I Thailand gennemførte regeringen i 2003 en 
tre måneders særlig ’krig mod narkotika’, der resulte-
rede i næsten 3.000 udenretlige drab. Størstedelen af 
de dræbte anføres at være stofafhængige. 

Op mod 30 pct. af den samlede hiv-smitte uden 
for det sydlige Afrika hidrører fra stofindtagelse med 
brugte, inficerede kanyler, fordi der ikke udleveres 
sterilt injektionsudstyr, ligesom adgangen til sub-
stitutionsmedicinsk behandling med eksempelvis 
metadon mange steder er alt for begrænset om 
eksisterende overhovedet. I Sydøstasien holdes over 
500.000 stofafhængige i tvangsarbejdslejre som led i 
’behandling’ uden dom.  Og i USA sidder flere end 
500.000 mennesker i fængsel for ikke-voldelige nar-
kotikaforbrydelser. Man kunne blive ved at opremse 
sådanne ekstreme eksempler på, hvad forbudspolitik-
ken alt sammen indebærer. 

I 2009 offentliggjorde en latinamerikansk kom-

mission en bemærkelsesværdig rapport. Under 
overskriften ’Drugs and Democracy: Toward a Paradigm 
Shift’ erklærede The Latin American Commission on 
Drugs and Democracy med adskillige prominente 
skikkelser, herunder tre tidligere præsidenter for hhv. 
Mexico, Columbia og Brasilien, narkotikakrigen for 
fejlslået og anbefalede et markant politisk skift.

Rapporten havde massiv gennemslagskraft i ver-
denspressen og brød et tungt tabu i den narkotikapoli-
tiske debat. Det blev legitimt og forstået som nødven-
digt at sætte grundlæggende spørgsmålstegn ved mere 
end 100 års international narkotikaforbudspolitik. 

Det latinamerikanske initiativ blev inspiration til 
en global kommission. I 2011 udgav Global Com-
mission on Drug Policy sin første rapport i New York 
under massiv mediedækning. Blandt kommissionens 
medlemmer var bl.a. FN’s tidligere generalsekretær 
Kofi Annan, en række tidligere statsledere og politiske 
topfolk fra hele verden og dertil fremtrædende kunst-
nere og erhvervsfolk. 

Kampagner som ’Breaking the Taboo’ med kendte 
Hollywood-skuespillere fulgte i kølvandet. Det var 
blevet mere stuerent for personer fra alle samfunds-
lag, fra røde til blå, at udtrykke det åbenlyse: Krigen 
mod narkotika har spillet fallit. Den har fejlet på alle 
parametre. Det er tid til at tænke nyt.

kritikken vokser

I 2012 var det igen Mexicos præsident, denne gang 
sammen med præsidenterne for Columbia og Guate-
mala, der bad FN’s Generalforsamling om at afholde 
en ny special session om narkotika, og det skulle ske 
tidligere end planlagt i 2019. Det er dette UNGASS-
møde, fastlagt til september 2016, som fokus nu retter 
sig imod. Forberedelserne, positioneringen og de 
diplomatiske kampe er for længst gået i gang. 

Optakten til UNGASS 2016 udspiller sig nu i ly-
set af en anden politisk situation end i forhold til både 
højniveaumødet i 2009 og UNGASS-mødet i 1998. 
Kritikken af den nuværende politik er taget til i styrke, 
og indenrigspolitiske forhold har bidraget til at svække 
traditionelle narkotikapolitiske hardliner’e som USA. 
Reformpositive ser en unik mulighed for et grundlæg-
gende skift i den internationale politik, mens hardli-
ner’ne er i forsvarsposition. De kæmper ikke umiddel-
bart for nye stramninger eller en udvidelse af ’krigen 
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sætninger for det internationale samarbejde ikke er 
på plads. Det bliver derfor nødvendigt at nedtone 
eksempelvis formuleringer om, at alle menneskeret-
tigheder skal overholdes, eller helt at fjerne ellers 
fundamentale begreber som ’skadesreduktion’ for at 
kunne opnå konsensus om den færdige tekst. Selv 
civilsamfundsinddragelse er her et overordentligt 
kontroversielt emne.

Det fremstår absurd, men er ikke desto mindre et 
faktum, at international narkotikapolitik og menne-
skerettigheder eksisterer i to parallelle universer inden 
for FN. Narkotikakontrol har aldrig været genstand 
for tematisk diskussion i FN’s Menneskerettigheds-
råd, og menneskerettigheder har aldrig været genstand 
for en tematisk diskussion i CND. Først 62 år efter sin 
oprettelse i 1946, og under heftig debat, vedtog CND i 
2008 sin første menneskerettighedsresolution. 

Det kræver naturligvis en vis grad af enighed om 
kursen, hvis resolutioner på narkotikaområdet ikke 
skal være helt indholdsløse eller direkte modstriden-
de. Sådan har det nu været i mange årtier. Men det 
bliver stadig sværere at opnå konsensus. Forhandlin-
gerne om slutdokumentet i forlængelse af den årlige 
CND-samling i Wien i år viste, at uenighederne nu er 
så grundlæggende, at det kan være stort set umuligt at 
opnå konsensus mellem landene. 

alle kigger mod 2016 

I lyset af den hidtidige forbudspolitiks totale fallit, 
de adskillige udfordringer af konventionerne og den 
smuldrende internationale konsensus retter narko-
tikapolitiske interessenter fra hele verden nu blikket 
mod UNGASS 2016. Håbet er, at mødet kan blive 
et vendepunkt for narkotikaområdet, ligesom UN-
GASS-mødet i 2001 om HIV/AIDS blev det for den 
globale hiv-behandlingsindsats, og dette på en måde, 
ingen dengang havde troet muligt. Fordi Global North 
ikke blot fik lov, ’alene hvide’, at få glæde af de nye, 
succesrige, men også dyre medicinske behandlings-
muligheder. Fordi alle trådte i karakter og krævede 
højlydt, at der også blev taget hånd om det langt 
hårdere ramte Global South. 

Skal tilsvarende lykkes i 2016 på narkotikaområ-
det bliver det afgørende, at vi alle træder mindst lige 
så engageret og krævende i karakter igen. Det bliver 
dertil afgørende, hvem der har ansvaret for forbere-

delserne, og hvem der inddrages i processen. Reform-
tilhængerne har forgæves kæmpet for at få forberedel-
serne væk fra CND’s ’Vienna konsensus’ og UNODC 
til fordel for et andet forum i New York. Men dette er 
indtil nu blevet forhindret af hardliner’ne, der ønsker 
at bevare status quo. 

CND og UNODC kommer dermed til at spille 
en meget fremtrædende rolle i forberedelserne, og 
de reformpositive kæmper nu for at få andre dele af 
’FN-familien’ inddraget, herunder særligt UNAIDS, 
UNDP og UNICEF, der i modsætning til CND og 
UNODC er vant til at sikre et menneskeretligt fokus 
samt fremme af inddragelse af civilsamfundet. Netop 
i forhold til sikringen af det menneskeretlige fokus 
samt civilsamfundsinddragelse kan der være grund til 
optimisme. I hvert fald lægger organisationer verden 

over massivt pres på for at opnå netop dette. 
Tager man de realistiske, analytiske briller på, skal 

man måske næppe forvente en revolution i New York. 
Der er ikke udsigt til en snarlig ændring af narkotika-
konventionerne. Det er dog sandsynligt, at man kan 
opnå en ny og mere liberal fortolkning af dem, som 
giver staterne større handlefrihed i forhold til afkrimi-
nalisering og forsøg med lovlige, regulerede stofmar-
keder af forskellig karakter. 

Frem til udgangen af 2016 er Danmark blandt 
de 54 FN-lande, der er valgt til CND. Der er i skri-

på de internationale konventioner. Det stiller unæg-
telig USA i en anderledes position end tidligere, hvor 
man har anset sig for at være både konventionernes og 
narkotikakrigens vogter. Tre gange i år har den ameri-
kanske viceudenrigsminister, William Brownfield talt 
for, at narkotikakonventionerne må fortolkes fleksi-
belt, således at landene hver især har mulighed for at 
finde lokalt og nationalt tilpassede løsninger.

EU synes at have lagt sig på en halv-lunken 
midterposition. Man ønsker ingen grundlæggende 
reformer, hverken af konventionerne, kontrolsystemet 
eller politikken. Devisen er en ’balanceret strategi’, 
hvilket grundlæggende betyder opretholdelse af det 
totale forbud og den strafferetlige tilgang, men med 
øget fokus på behandling, menneskerettigheder, ska-
desreduktion og civilsamfundsinddragelse.

De latinamerikanske lande er de mest reformiv-
rige, men der er langt fra tale om en homogen gruppe 
lande. Her findes der bestemt også fortalere for den 
fortsatte krig, mens det for reformisterne ikke er nok 
blot at opnå et øget fokus på behandling, menneske-
rettigheder og skadesreduktion. 

et gammelt dilemma

Traditionelt har staterne været positioneret som enten 
produktionslande, transitlande eller aftagerlande.

Produktionslandene har ønsket sig, at den inter-
nationale narkotikapolitiske indsats bør rettes mod, at 
aftagerlandene, særligt USA og Vesteuropa, stopper 
efterspørgslen. Omvendt har de vestlige aftagerlande 
altid ønsket stærk kontrol med - og i - produktions-
landene for at forhindre fremstillingen af de illegale 
stoffer. 

Når det gælder de nyere syntetiske stoffer, har det 
imidlertid typisk været i vestlige lande med væsentlig 
medicinalindustri, hvor fremstilling eller forarbejd-
ning har fundet sted. Det forholdsvist lave kontrol-
niveau i Psykotropkonventionen fra 1971, der netop 
har fokus på disse stoffer, afspejler magtforholdet i 
forhandlingerne. 

Transitlandene har altid, og kun i endnu højere 
grad de sidste tyve år, været hårdt præget af kriminelle 
organisationers voldelige kamp om markedsandele. 
Og narkotikasmugling har ført til udbredt korruption, 
ligesom der er stater, der nærmest har været bragt på 
randen af kollaps på denne baggrund. 

Så simpelt forholder det sig ikke længere. Stort 
set alle verdens lande har i dag et større eller mindre 
narkotikaforbrug. Også produktionslandene har i dag 
massive problemer relateret til stofafhængighed. Syn-
tetiske stoffer produceres alle steder i verden, hvilket 
har gjort traditionelle aftagerlande til produktionslan-
de. Nye smuglerruter betyder, at nye stater pludselig 
bliver transitlande med en eskalering af vold og øget 
stofafhængighed til følge. Dette gælder blandt andet 
en række vestafrikanske lande, som i forvejen er yderst 
skrøbelige efter mange års borgerkrig og ustabilitet.

’vienna consensus’

Til trods for disse forskellige og skiftende problem-
områder og interesser har de politiske deklarationer, 
handlingsplaner og resolutioner på narkotikaområdet 
været præget af en bemærkelsesværdig konsensus i 
FN. Der er nemlig en tradition for, at dokumenter fra 
narkotikakommissionen, CND, vedtages i konsensus 
uden afstemning. Man taler om den særlige ’Vienna 
consensus’. 

Hardliner’ne lægger vægt på, at konsensus i det 
globale narkotikasamarbejde er så vigtig, at man må 
acceptere, at resolutioner og andre slutdokumenter 
helt eller delvist er udvandede af de mange kompro-
misser. De frygter bl.a., at staterne ikke vil føle sig 
bundet af resolutioner vedtaget mod deres vilje, men i 
stedet gå deres egne veje. 

Reformisterne ser denne konsensus som en del af 
problemet og en alvorlig forhindring for fremskridt. 
Problemet er, anføres det, at de mest basale forud-
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af eriC allouCHe 

Der er ikke ret meget genkendelsesglæde ved år efter 
år at høre en stofbruger, en misbrugsbehandler, en 
politimand eller en jurist fortælle på en mere eller 
mindre opgivende måde, at der er noget helt galt med 
narkotikalovgivningen i stort set hele verden - og deri-
blandt i Danmark. 

Til tider kan det føles, som om de mennesker, 
som tilbringer mange timer tæt på misbrugere, uvil-
kårligt bliver ramt af en slags ’Stockholm-syndrom’, 
som får dem til at mene, at det at være skæv må være 
en grundlæggende menneskeret, at statens indblan-
ding i det er en uacceptabel begrænsning af ens per-
sonlige frihed, samt at den form for indblanding for 
det meste er kontraproduktiv.   

Derfor er det både meget betryggende og opsigt-
vækkende, at en gruppe mennesker, som sandsynlig-
vis ikke omgås misbrugere i hverdagen, og som enten 
sidder meget tæt på magtens centre eller selv har været 
magtens centrum, samler sig og siger højt og tydeligt: 
’Der er noget helt galt med narkolovgivningen i stort 
set hele verden’.

’The Global Commission on Drug Policy’, som 
den forsamling hedder, består af 22 personer, som 
man har været vant til at se i medierne, men som det 
ikke er oplagt at se sammen og endnu mindre oplagt 
at se sammen sprede og forsvare et sådant budskab.

Nogle ansigter er mere eller mindre forventelige 
i den sammenhæng som f.eks.  Kofi Annan (tidligere 
FN-generalsekretær), Ruth Dreifuss (som var den 
politiker, der var med til at løse problemet med de 

vende stund endda sandsynlighed for, at det bliver en 
dansker, der skal lede forsamlingen under UNGASS 
2016. Hidtil har det imidlertid været EU’s linje, der 
er blevet fremført af regeringen ved den årlige sam-
ling i Wien. Men her bør der blive rig mulighed for, 
at Danmark kan påtage sig en mere aktiv rolle. På 
en række områder er vi – alle manglerne ladet være 
usagte i denne forbindelse – blandt foregangslandene 
i narkotikapolitikken. Mange steder i verden er tiltag 
som stofindtagelsesrum, heroinunderstøttet behand-
ling og andre skadesreducerende tilgange stadig helt 
utænkelige. På andre områder er vi dog langtfra i 
førertrøjen. Men vi må kunne – og burde – insistere 
på, at beskyttelsen af menneskerettigheder og folke-
sundheden kommer før ideologiske og geopolitiske 
interesser, ligesom vi også burde iklæde os førertrøjen 
i forhold til civilsamfundsinddragelse. 

Skal det lykkes at opnå et gennembrud i septem-
ber 2016, vil det imidlertid kræve, at der lægges mas-
sivt pres på. At vi fra dansk side kommer langt mere 
på banen på den internationale scene er også efter-
spurgt udefra. Skadesreducerende tilgange til nar-
kotikafænomenet har historisk været noget der kom 
nedefra – skabt af civilsamfundet. Fra de første sprøj-
teudleveringsordninger i verden, der en del steder var 
ulovlige, til kampen eksempelvis også herhjemme med 
Fixelancen, der senere og tilmed på rekordtid blev til 
så mange som fem stofindtagelsesrum fordelt på de 
tre væsentligste åbne stofscener i landet. 

Ligesom det sker i resten af verden lige nu, skal 
reformpositive beslutningstagere, menneskeret-
tigheds- og sundhedsorganisationer, stofbrugere, 
pårørende, behandlere og socialarbejdere og civilsam-
fund i øvrigt derfor blande sig højlydt i debatten og 
insistere på indflydelse på Danmarks linje frem mod 
UNGASS 2016. Dette er i hvert fald nødvendigt, hvis 
der nu endelig skal sluttes fred i ’krigen mod nar-
kotika’ og findes bedre tilgange til håndtering af det 
globale narkotikafænomen. 

Der er mange måder at søge indflydelse på. Først 
og fremmest gennem konstruktiv, kvalificeret og ved-
holdende dialog med politikerne, hvorved de, som jo 
ikke nødvendigvis selv har det fornødne kendskab til 
forbudspolitikkens skyggesider, måske finder modet 
til at lægge dogmerne på hylden og tage en reel debat 
om, hvordan vi fremadrettet bedst håndterer narko-

tikafænomenet. Det kræver også, at journalister afvi-
ser at lade sig spise af med automatretorik og usaglige 
påstande, men sætter sig ind i faktisk eksisterende 
viden. Her har også fagpersoner og forskere et særligt 
ansvar for at komme på banen, bryde narkotika-tabu-
et og sikre kvalificering af den offentlige debat. Men 
også som helt almindelig stofbruger, pårørende eller 
vælger i øvrigt kan man tage kontakt til Christians-
borgs partier og ordførere og insistere på en saglig og 
konstruktiv narkotikadebat. 

Støt op om det globale narkotikapolitiske reform-
krav, som helt simpelt kan opsummeres i disse klare 
ord: Don’t get scared. Get ready! ❚

referenCer
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2.  http://www.huffingtonpost.com/2014/10/14/state-department-

official_0_n_5985930.html?utm_hp_ref=tw 

FAKTA OM: 
Narkotika kontrollen 
i FN-systemet
FN’s narkotikapolitiske debat foregår i narkotikakommissionen, 

Commission on Narcotic Drugs (CND).

CND samles årligt i Wien for at vedtage de politiske resolutioner 

mv., som sætter retningen for det internationale såvel som det 

nationale arbejde på narkotikaområdet.

De 54 medlemsstater repræsenteret i CND vælges hvert år af 

FN’s Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC) for tre år ad gangen. 

Danmark er aktuelt valgt indtil 31. december 2016.

FN’s indsats på området udføres af Kontoret for Narkotika og 

Kriminalitet (UNODC). UNDOC er formelt underlagt FN’s gene-

ralsekretær, men styres primært af de politiske resolutioner 

vedtaget i CND samt af bidragsyderne til UNODC’s arbejde, der i 

hovedreglen øremærker deres bidrag til specifikke indsatser. 

Samtidig er UNODC sekretariat for CND og har dermed væsentlig 

indflydelse på den politiske proces på de årlige møder i Wien. 

Et særligt kontrolorgan, International Narcotics Control Board 

(INCB) har ansvaret for at overvåge staternes overholdelse af 

narkotikakonventionerne samt føre kontrol med den lovlige pro-

duktion og salg af stoffer på FN’s forbudslister. 

Mens CND, UNDOC og INCB alle har mandat i én eller flere af de 

tre narkotikakonventioner, er dette ikke tilfældet for de sund-

hedsfaglige FN-organer, WHO og UNAIDS eller udviklingspro-

grammet UNDP. WHO indstiller dog en del af medlemmerne til 

kontrolrådet INCB.

'Den kritiske mængde af stemmer'
The Global Commission on Drug Policy

NANNA W. gotfredseN
GADEJURISTEN
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(for mig, om ikke andet), er, når den viser, at de nuvæ-
rende ’opiofobiske’ (som de bliver kaldt i rapporten) 
internationale aftaler om psykoaktive stoffer gør, at 
83 % af jordens befolkning (5,5,miliard mennesker! 
- hvoraf 5,5, million lider af kræft i terminal fase), 
ingen – eller meget lidt - adgang har til smertestil-
lende medicin, og at det i over 150 lande er umuligt 
at få legal adgang til stærke opioider i forbindelse med 
smertelindring.  

Lige pludselig indser man, at narkopolitiske 
beslutninger – også på nationalt niveau - ikke kan be-
grænses til kun: ’Hvordan skal man behandle Johnny?’ 
eller: ’Hvordan skal vi forhindre, at ungdommen 
bliver tilbudt stoffer på skoler og diskoteker?’, men 
rækker langt videre og f.eks. kan have indflydelse på, 
hvorvidt syge mennesker i Afrika eller i Asien kan få 
eller ikke få smertestillende medicin. 

At hele verden er tæt bundet sammen bliver 
endnu mere tydeligt, når rapporten fokuserer på de øko-
nomiske konsekvenser af narkokriminaliteten.

Med en økonomi estimeret på 330.000.000.000 
$ (og hvis nogen har svært at sige det tal, så er det 330 
milliarder US-dollars), et beløb, som er langt over 

Danmarks bruttonationalprodukt (209 milliarder 
dollars). 

Narkotikakriminalitets-penge repræsenterer en 
økonomisk magtfaktor, som har mærkbare makro-
økonomiske effekter.

Når man har trukket de dyre biler, luksuslejlighe-
der, korruptionspenge og forskellige driftsudgifter fra, 
må man antage, at der stadig er mange penge tilbage. 
Da det ikke er sandsynligt, at disse penge bliver gemt 
i en madras eller i en pengeboks, så må man formode, 
at pengene på en eller anden måde kommer tilbage i 
den lovlige økonomi og påvirker den.

Det vil overraske de færreste, at narkotika spiller 
en grundlæggende – og kompleks - økonomisk rolle i 
en del lande. Opium repræsenterer således 60% af Af-
ghanistans bruttonationalprodukt, er med til at finan-
siere mange paramilitære grupper og må derfor anses 
som en alvorlig destabiliserende faktor for landet. På 
den anden side repræsenterer hash en indtjening på 
ca. 14 milliarder $ for Marokko (det dobbelte af det, 
som landet tjener på turisme). Hashdyrkningen står i 
gennemsnit for 51% af indkomsten for de marokkan-
ske  landmænd og må derfor til en vis grad betragtes 

åbne stofscener i Schweiz i 90’erne), og tre tidligere 
sydamerikanske præsidenter: Enesto Zedillo (Me-
xico), Fernando Cardoso (Brasilien) og Cesar Gavira 
(Columbia), som må vide bedre end de fleste, hvad 
krigen mod narko har kostet.

Andre medlemmer er betydelig mindre forvente-
lige som f.eks. George Schultz eller John Whitebread, 
der begge har været rådgivere for præsident Reagan, 
som var kendt for at være en stor tilhænger af en ’zero 
tolerance’-politik. (Whitebread har for øvrigt også 
været ’co-chairman’ for Goldman Sachs). 

Og så finder man Richard Branson, som måske 
pga. af de forsinkelser og problemer, hans projekt om 
Space Tourism har oplevet, på denne måde prøver at 
finde andre veje for ’to get high’.

Man vil bemærke - og savne - at der stort set ikke 
findes repræsentanter fra Asien eller den muslimske 
verden i The Global Commission. Det er desto mere 
beklageligt, eftersom Asien er den største producent 
af opium, samt at stofbrugere bliver behandlet særligt 
voldsomt i mange asiatiske lande.

The Global Commision on Drug Policy udgav 
d. 9. september 2014 en rapport (find den på deres 
hjemmeside http://www.globalcommissionondrugs.
org/about/), med den klare hensigt maksimalt at 
påvirke de drøftelser og beslutninger, som skal tages 
under the United Nations General Assembly Special 
Session on Drugs i 2016 (se Nanna Gotfredsens arti-
kel herom på s. 4.) 

Rapporten, som hedder Taking Control: Pathways 

to Drug Policies That Work, foreslår følgende 5 veje el-
ler arbejdspunkter:
1.  Put safety and health first 
2.  Ensure access to essential    

medicines and pain control
3.  End the criminalization and incarceration   

of people who use drugs
4.  Refocus enforcement responses to drug   

trafficking and organized crime
5.  Regulate drug market to put   

governments in control.
Mange veje og argumenter er allerede kendt af de 

mennesker, som har kendskab til feltet, som f.eks., at 
der skal være en større proportionalitet mellem narko-
tikarelateret kriminalitet og straffen for at begå denne 
kriminalitet.

Hvem kan f.eks. mene, at det er rimeligt, at en 
person, som er i besiddelse af en joint, skal straffes 
med en bøde på 2.000 kr. (den nuværende tilstand i 
Danmark)? Ikke New-York politiet i hvert fald, som 
for nyligt besluttede (i okt. 2014), at politiet ikke 
længere vil arrestere personer med mindre end 25 
gram hash på sig og vil nøjes med at give dem en bøde 
på 100 $. (http://www.theguardian.com/us-news/2014/
nov/10/nypd-stop-arrests-marijuana-offenses).

Men selv de kendte argumenter vinder ved at 
blive uddybet fra nye vinkler og, som sagt, fremlagt af 
den imponerende forsamling i The Global Commis-
sion on Drug Policy.

Der, hvor rapporten virker som en reel øjenåbner 

Medlemmer af The Global Commission on Drug Policy – 
Fra venstre: Branson, Annan, Zedillo, Cardoso, Gaviria, Dreifuss, Kazatchkine, Sampaio og Stoltenberg. 



Stof  24  ·  www.Stofbladet.dk16 17  www.stofbladet.dk  ·  stof   24

       
af esben Houborg, vibeke asmussen frank   
& bagga bJerge

Åbne stofscener kan defineres som steder, hvor mennesker 
mødes for at udveksle og bruge illegale stoffer. Vesterbro 
har været hjemsted for den største åbne stofscene i 
Danmark siden 1980’erne. Sådanne åbne stofscener 
udgør en særlig narkotikapolitisk udfordring, fordi 
de ofte både kan udgøre et problem i forhold til den 
offentlige orden og i forhold til velfærd og sundhed. 
Dermed kan åbne stofscener også ses som et tyde-
ligt eksempel på et af de grundlæggende dilemmaer, 
der eksisterer inden for narkotikapolitikken, nemlig 
hvordan man finder en balance mellem på den ene 
side at skabe og vedligeholde et ordentligt og trygt 
lokalsamfund og på den anden side at sikre hensynet 
til stofbrugeres sundhed og velfærd. Dette dilemma 
handler bl.a. om, hvordan man finder en balance mel-
lem kontrol og straf på den ene side og sundheds- og 
velfærdsydelser på den anden. De forskellige politik-
ker, der har været gennem tiderne i forhold til stofs-
cenen på Vesterbro, er et godt eksempel på forskellige 
måder at forholde sig til disse dilemmaer på. 

Siden slutningen af 1980’erne og indtil for få år 
siden var stofscenen på Vesterbro genstand for en 
nul-tolerance politik, som havde til formål at fjerne 
stofbrugere fra kvarteret og dermed gøre en ende på 
den åbne stofscene. Centralt i denne politik var ind-
delingen af Vesterbro i en række ’forbudszoner’, hvor 
stofbrugere risikerede at få bøder for at opholde sig. I 
slutningen af 00’erne ændrede politikken sig i retning 
af at blive mindre straffende og mere dialogisk. Den 
udvikling er foreløbig kulmineret med etableringen af 
stofindtagelsesrum på Mændenes Hjem i Istedgade og 
i ’Den Runde Firkant’ på Halmtorvet samt etablering 
af en ’bufferzone’, hvor stofindtagelsesrummenes 
målgruppe ikke bliver straffet for besiddelse af illegale 
stoffer til eget forbrug. Forandringen fra nul-tolerance 
til dialog og fra ’forbudszoner’ til ’bufferzone’ fremgår 
tydeligt af de to kort, der er sat ind i denne artikel. 
Den nye politik i forhold til stofscenen på Vesterbro 
har ikke gjort en ende på de udfordringer og dilem-
maer, som er forbundet med at huse en stofscene i 
et tæt bebygget og mangfoldigt kvarter, men viser, 
hvordan dette dilemma kan takles på helt forskellig 
vis. I denne artikel beskriver vi med udgangspunkt 

som en stabiliserende økonomisk faktor. 
 Tingene bliver dog lidt mere overraskende, når 

man som den første sætning i et af kommissionens  ar-
bejdsdokumenter fra 2011 ‘The drug trade: the politi-
zation of criminals and the criminalization of politici-
ans’ læser:  ‘Hashim Thaci is the head of a mafia-like 
Albanian group responsible for smuggling weapons, 
drugs and human organs through Eastern Europe. He 
also happens to be the prime minister of Kosovo’.

Og for at understrege alvoren i den anklage tilføjes 
der som fodnote: ‘This grave accusation is not the 
gossipy, unfounded assertion of a rouge journalist. It 
is one of the findings of a December 2010 rapport of 
the Council of Europe’.

Men man får først et indtryk af, hvor meget penge 
fra narkotikabranchen har infiltreret den almindelige 
økonomi og er med til både at stabilisere og destabi-
lisere den på et meget højt niveau, når den italienske 
journalist Roberto Saviano (som har skrevet bogen 
’Zero zero zero’ om kokainmarkedet), fortæller, at ’det 
er narkokriminalitetens milliarder af euro, som har 
reddet de europæiske banker [under den finansielle 
krise]’. 

En påstand, som man umiddelbart vil anse for 
usandsynlig og rent ’konspirationsteoretisk’... hvis 
ikke den kom fra Antonio Maria Costa, den tidligere 
formand for UNODC (United Nation Office on 
Drugs and Crime).

I den sammenhæng bliver man ramt af historiens 
ironi, når man i The New York Times (fra d.26.8.12) 
læser: ‘Last month, Senate investigators found that 
HSBC (en stor engelsk bank) had for a decade 
improperly facilitated transactions by Mexican drug 
traffickers, Saudi financiers with ties to Al Qaeda and 
Iranian bankers trying to circumvent United States 
sanctions.”… og husker, at lige præcis den samme 
bank blev grundlagt i 1865 for først og fremmest at 
administrere de penge, som var tjent af englændere 
ved salg af indisk opium til kinesere omkring perioden 
for de første to ’war on drugs’ (Opiums-krigene 1839-
42 og 1856-60). HSBC står i øvrigt for: Hong Kong 
& Shanghai Banking Corporation. 

’a critical mass of voices…’

På trods af, at narkokriminalitetens økonomiske 
indflydelse virker, som om den er vokset ud over alle 

grænser, og at man måske har nået et ’point of no re-
turn’ i forhold til den magt, den har opnået, så virker 
The Global Commission on Drug Policy ret optimi-
stisk, om ikke andet, fordi - som den selv bemærker 
- nogle ting inden for narkotikapolitikken faktisk er 
i gang med at ændre sig- f.eks. i Portugal, Colorado 
eller Uruguay.

Men måske endnu mere end disse lokale konkrete 
ændringer er de vigtigste grunde til at være optimistisk, 
at der er lige ved at ske noget afgørende på verdensplan 
ift. det, som bliver sagt om narkotikapolitik.  

Når f.eks. Clinton (Bill, ikke Hillary) offentligt 
siger:

 ‘I think my opposition against needle exchange and 
medical marijuana when I was president both were wrong’ 
på http://www.rts.ch.

- eller når Ethan Nadelmann bliver inviteret til at 
holde et oplæg på TED – som blev set af næsten en 
halv million mennesker i løbet af de første 3-4 uger på 
http://www.ted.com. 

- så er den virksomme faktor ikke længere de mere 
eller mindre gode argumenter, man kan fremlægge 
for en ændring af de internationale narkotikalove (for 
så vidt er hverken Clintons eller Nadelmanns argu-
menter nye), men, som The Commission on Drug 
Policy kalder det, at man er ved at nå ’a critical mass 
of voices’: At flere og flere mere eller mindre kendte 
personer træder frem og siger, at det er på tide at 
finde nye veje.

Medlemmerne af The Global Commission on 
Drug Policy ønsker således at lægge deres – tungtve-
jende - stemmer i skålen, så den ’kritiske mængde af 
stemmer’ hurtigst muligt bliver opnået. 

Og fordi de åbenbart tror på, at hver stemme har 
vægt, har de på deres hjemmeside givet hver enkelt 
person muligheden for at deltage i debatten og kom-
mentere deres rapport.

Man kunne ønske, at Clinton kunne sige: ’When I 
was president I did the right things’ i stedet for at sige 
’ I was wrong’. Man kunne også ønske, at Kofi Annan 
havde været lidt mere opmærksom på narkotikapoli-
tik, da han var FN-generalsekretær… men lige nu må 
man især ønske, at ingen – stor som lille - kommer til 
at sige efter FN-mødet i 2016: ’Jeg kunne have brugt 
min stemme, men jeg valgte at holde mund’. ❚  

Fra 
forbuds-
zoner til 
buffer-
zone
Ny politik i forhold til stofscenen på Vesterbro
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sted, kunne vedkommende få udskrevet en bøde på 
400 kr. Efterhånden som flere og flere mennesker blev 
forbudt at opholde sig bestemte steder, fortrak de til 
andre steder, hvor de efterfølgende blev forbudt at 
opholde sig. På den måde blev der hurtigt etableret de 
14 forbudszoner, som fremgår af kort nr. 1 (Frantzsen 
2005; Jepsen 2008). 

På den måde blev det mere og mere besværligt 
for stofbrugere, pushere, prostituerede og andre som 
forstyrrede den offentlige orden eller blev mistænkt 
for at begå kriminalitet at opholde sig på Vesterbro. 
Mens strategien måske nok kunne minimere de 
værste gener ved stofscenen, så kunne den ikke fjerne 
stofscenen. Derimod gjorde den det mere skadeligt 
for stofbrugere at opholde sig på Vesterbro, dels pga. 
den øgede kriminalisering og dels, fordi stofindtagelse 
blev mere stresset og risikabelt. I balancen mellem 
offentlig orden og tryghed for omgivelserne på den 
ene side og stofbrugernes sundhed og velfærd på den 
anden side var prisen for forbedringerne med hen-
syn til offentlig orden og tryghed altså øgede risici 
ved brug af stoffer for de stofbrugere, som forblev i 
kvarteret. Dette berører et af de helt centrale dilem-
maer i narkotikapolitikken, nemlig at forbedringer på 

en parameter - fx offentlig orden eller en minimering 
af antallet af personer, der bruger stoffer, ved hjælp 
af forbud og straf - ofte betales med øgede risici og 
skader for de mennesker, som fortsætter med at bruge 
stoffer. Omvendt kan en politik, som er mere liberal 
øge belastningerne for omgivelserne. Den strategi, 
som begyndte at udvikle sig fra omkring 2008, og som 
for alvor blev implementeret i 2012, kan ses som et 
forsøg på at finde en balance, hvor både belastnin-
gen af omgivelserne og belastningen af stofbrugerne 
formindskes.  

bufferzone og dialog

I 2009 etablerede Københavns Kommune i samar-
bejde med den private forening Dugnad værestedet 
Café Dugnad for stofbrugere på Vesterbro og i sam-
menhæng hermed et sundhedsrum, hvor stofbrugere 
kunne modtage sygeplejefaglig og lægelig hjælp. 
Etableringen af disse tilbud var kulminationen på en 
lang proces, hvor Københavns Kommune og beboere 
og NGOer på Vesterbro havde bedt regeringen om at 
give tilladelse til et forsøg med et stofindtagelsesrum 
på Vesterbro. Regeringen afviste dette, men allokerede 
midler til en Vesterbropulje, som bl.a. skulle medvirke 

i et igangværende forskningsprojekt, som udføres af 
Center for Rusmiddelforskning, overgangen fra en 
politik til en anden og nogle af de udfordringer og 
dilemmaer, som fortsat eksisterer. (1) 

forbudszoner og nul-tolerance

Byfornyelse i andre dele af København i løbet af 
1980’erne betød, at stofscenen i København i vidt 
omfang blev koncentreret på Vesterbro, hvor der al-
lerede havde eksisteret et stofmiljø siden 1970’erne. 
Resultatet var en stor og meget synlig stofscene på 
Vesterbro (Andersen m.fl. 2010). Klager fra beboere 
og erhvervsdrivende og stor mediedækning af illegale 
aktiviteter og gener for beboere og erhvervsdrivende 
førte til, at Københavns Politi udviklede en strategi i 
forhold til stofscenen, kaldet Narkostrategi 90. Stra-
tegien havde til formål at fjerne stofbrugere og andre 
fredsforstyrrere fra området og reducere stofsalg, of-
fentlig indtagelse af alkohol, uordentlig adfærd og kri-
minalitet samt at gøre det sværere for nye stofbrugere 
at få adgang til stofscenen. De to vigtigste elementer 
i strategien var dels en mere intens patruljevirksom-
hed og nul-tolerance i forhold til lovovertrædelser 
samt forstyrrelse af den offentlige orden og dels en 

målrettet og intensiveret indsats i forhold til stofsalg. 
Lokalpolitiet var primært ansvarlig for den første del 
af strategien, mens Uropatruljen og Specialpatruljen 
primært var ansvarlige for den anden del af strategien 
(Frantzsen 2005). Andre dele af strategien var mere 
forebyggelse og forbedret samarbejde med de sociale 
myndigheder. I denne artikel koncentrerer vi os især 
om den del af strategien, der handlede om øget pa-
truljevirksomhed og nul-tolerance over for forseelser 
begået af stofbrugere på gadeplan. 

Det centrale element i den intensiverede indsats 
på gadeplan i forhold til stofbrugere med henblik på 
at fjerne eller formindske stofscenen på Vesterbro var 
etablering af en række ’forbudszoner’. Disse forbuds-
zoner blev skabt ved hjælp af politivedtægten (§6), 
som giver politiet mulighed for at forbyde en person 
at opholde sig på et bestemt sted i to år, hvis personen 
har forstyrret den offentlige orden flere gange eller er 
under mistanke for at udøve kriminalitet på stedet. 
Politivedtægten definerede det område, som personen 
havde forbud mod at opholde sig i, som en radius af 
100 meter fra det sted, hvor forseelsen havde fundet 
sted. Når en person havde modtaget en mundtlig og 
tre skriftlige advarsler mod at opholde sig et bestemt 

Gennem årene kom der flere og flere forbudszoner på Vesterbro. Evy Frantzen citererede i sin afhandling lederen af 
Specialpatruljen for følgende: 'Det lyder jo forfærdeligt at politiet kan give folk forbud mod at opholde sig på et fortov, 
men det syntes jeg også viser noget om hvor stort problemet egentligt er – at det er det man er nødt til at ty til.'

Kort over 'bufferzonen' - området i 'umiddelbar nærhed' af stofindtagelsesrummene   
 -  udarbejdet af Københavns Politi, afd. for Operativ Planlægning & Analyse.
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sådan og de forskellige sociale tilbud, der findes der. 
Politiet forsøger således gennem dialog at mediere 
mellem omgivelser og stofscenen og adfærdsregulere 
i forhold til stofscenen uden brug af tvangsmidler 
(Houborg, Frank & Bjerge 2014). Tvangsmidler bli-
ver set som modarbejdende i forhold til at være i stand 
til at kunne adfærdsregulere ved hjælp af dialog. 

På den måde illustrerer de to kort to forskel-
lige politikker i forhold til stofscenen på Vesterbro: 
den ene en politik med vægt på retshåndhævelse og 
eksklusion af stofbrugere fra kvarteret, den anden 
en politik med fokus på sundhed og skadesreduk-
tion, hvor man forsøger at finde en måde at leve med 
stofbrugerne i kvarteret på. Det sidste indebærer en 
række dilemmaer, herunder ikke mindst med hensyn 
til opretholdelse af den offentlige orden og hensynet 
til omgivelsernes sundhed, velfærd og livskvalitet. 

fortsatte dilemmaer og udfordringer 

Etablering af stofindtagelsesrum og en bufferzone har 
ikke gjort en ende på de udfordringer, som stofscenen 
på Vesterbro udgør, selvom det har betydet, at der er 
markant færre brugte sprøjter og kanyler i kvarteret, 
og at stofbrugere ikke er jaget af politiet. Stofscenen 
sætter stadig sit præg på kvarteret eller i hvert fald be-
stemte dele af kvarteret, og forholdet mellem stofsce-
ne og omgivelser er nok den største udfordring. Som 
nævnt havde etableringen af det uofficielle stofindta-
gelsesrum i Café Dugnad den umiddelbare virkning, 
at store dele af stofscenen flyttede sig – væk fra Maria 
Kirkeplads og andre steder og ned i området omkring 
cafeen. Det betød selvfølgelig en aflastning for de 
beboere, erhvervsdrivende og institutioner, som hidtil 
havde været tæt på stofscenen, men det betød samti-
dig, at andre kom tættere på stofscenen og blev udsat 
for nogle af de gener, som følger med. Etableringen 
af Skyen på Istedgade har på samme måde påvirket 
stofscenens placering og dynamikker, fx mht. hvordan 
stofbrugere bevæger sig rundt i kvarteret, og hvor de 
opholder sig. På den måde er der fortsat beboere, som 
oplever sig belastede af larm, indbrud i opgange, af-
fald, afføring, blod osv. (interviews i forbindelse med 
undersøgelsen). Men det har også betydet nye måder 
at organisere omgivelserne på. Et eksempel kan være 
ændring af gadebelysning og etablering af udeser-
veringer i den ene ende af Viktoriagade for at skabe 

mere socialt liv i gaden; et andet eksempel kan være 
etablering af et toilet på pladsen ved Øksnehallen. 

 Indførelse af en ny politik i forhold til stofscenen 
har ændret balancen mellem straf og sundhed/velfærd 
i forhold til stofbrugerne, og det har minimeret en del 
af de gener, som belastede omgivelserne (sprøjter og 
kanyler samt offentlig stofindtagelse). Men den har 
ikke fjernet de udfordringer, der er forbundet med at 
have en stofscene, og for nogle beboere har den sik-
kert betydet en større belastning end tidligere. Disse 
udfordringer og de dilemmaer, som de udspringer af, 
er måske af mere eller mindre permanent karakter i 
et samfund, som forbyder brug af visse psykoaktive 
stoffer, som en lille gruppe mennesker er så afhænge 
af eller finder så attraktive, at selv ikke den hårdeste 
kontrolpolitik kan få dem til at stoppe. I det lys er den 
ny tilgang til stofscenen på Vesterbro interessant, idet 
man her i stort og småt på en meget pragmatisk måde 
forsøger at forholde sig til nogle af disse udfordringer 
og dilemmaer. ❚
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note
1. Undersøgelsen er en del af Alice Rap (Addiction and Lifestyle in Contem-
porary Europe), som er et fælles europæisk forskningsprojekt bestående af 7 
delprojekter, der på hver sin måde undersøger, analyserer og gør status over 
den samfundsmæssige placering, som afhængighed og medfølgende livsstile 
heraf har i dagens Europa. Formålet er at styrke den videnskabelige evidens i 
forhold til afhængighed – inkluderende afhængighed af både alkohol, illegale 
rusmidler, tobak og gambling – for at kunne informere den offentlige og poli-
tiske dialog og stimulere en bred og konstruktiv debat om alternative tilgange 
til afhængighed. Desuden undersøges de udfordringer, som arbejdet med 
afhængighed udgør på nationalt såvel som internationalt niveau. I forsknings-
programmet deltager 25 lande og 29 forskellige faggrene fra antropologi over 
demografi, genetik, epidemiologi til neurobiologi. Projektet forløber over fem 
år og er finansieret under EU´s 7. rammeprogram. 
Man kan se mere om Alice Rap og de forskellige forskningsprojekter på www.
alicerap.eu

til at forbedre vilkårene for stofbrugere på Vesterbro 
(Houborg & Frank 2014). Sundhedsrummet og 
Café Dugnad var således et kompromis i forhold til 
de lokale ønsker om et stofindtagelsesrum. Imidlertid 
kom toiletterne på Café Dugnad hurtigt til at fungere 
som stofindtagelsesrum med den konsekvens, at de 
stofbrugere, som hidtil havde indtaget stoffer og holdt 
til ved Mariakirken og bagved Hovedbanegården, 
stort set fra den ene dag til den anden forsvandt fra 
disse områder og i stedet begyndte at holde til ved, i 
og omkring Café Dugnad. Hos politiet bemærkede 
man effekten af det uofficielle stofindtagelsesrum 
og begyndte at se igennem fingre med besiddelse af 
illegale stoffer til eget forbrug i og omkring cafeen 
samtidig med, at politiet dog betingede sig, at der 
ikke fandt stofsalg sted på stedet. Den markante 
forandring af stofscenen, som etableringen af Café 
Dugnad og det uofficielle stofindtagelsesrum havde, 
blev også bemærket af beboerne i området. Blandt 
andet af Frank Hvam, som på det tidspunkt boede i 
Reventlowsgade, og som senere beskrev sin oplevelse 
i udgivelsen ’Fixerummet der fik hjul’ (Andersen 
m.fl. 2012). Stofindtagelsesrummet i Café Dugnad 
eksisterede indtil november 2010, hvor kommunen fik 
kendskab til stofindtagelse på stedet, hvilket, sammen 
med en budgetoverskridelse betød, at kommunen 
opsagde samarbejdet med Dugnad og i stedet overlod 
driften af Cafe Dugnad til Mændenes Hjem. 

Frustration over manglende politisk vilje til at 
indføre stofindtagelsesrum i Danmark, de positive 
erfaringer med det uofficielle stofindtagelsesrum og 
et ønske om en domstolsafprøvning af, om stofindta-
gelsesfaciliteter i det hele taget var ulovlige i Danmark 
ledte til etableringen af Foreningen Fixerum. For-
eningen Fixerum indkøbte en brugt ambulance, som 
blev indrettet som mobilt stofindtagelsesrum, og den 
12. september 2011 åbnede det under stor pressebe-
vågenhed. Imidlertid forsøgte den daværende regering 
mod forventning ikke at få det mobile stofindtagelses-
rum lukket, og dermed kom der ikke en domstolsaf-
prøvning af legaliteten af stofindtagelsesrum. Årsagen 
til, at det mobile stofindtagelsesrum ikke blev lukket, 
er givetvis, at det åbnede midt i en valgkamp. En må-
ned efter etableringen af det mobile stofindtagelses-
rum kom den nuværende regering til magten, og dets 
partier samt Enhedslisten gik alle ind for etablering 

af stofindtagelsesrum i Danmark. Den nye regering 
gik i gang med det lovforberedende arbejde, og i juli 
2012 blev lov om euforiserende stoffer ændret, så 
det blev muligt at have offentlige stofindtagelsesrum 
i Danmark. I perioden frem til lovændringen drev 
Foreningen Fixerum det mobile stofindtagelsesrum, 
som fra juli 2012 blev overtaget af Københavns Kom-
mune. Sundhedsrummet ved Cafe Dugnad blev gjort 
til et kommunalt stofindtagelsesrum, og i august 2012 
åbnede stofindtagelsesrummet Skyen på Mændenes 
Hjem. I perioden frem til juli 2012 fortsatte politiet 
sin politik med ikke at gribe ind over for besiddelse af 
illegale stoffer til eget forbrug blandt stofindtagelses-
rummets målgruppe.

Af ændringerne af lov om euforiserende stoffer 
om stofindtagelsesrum fremgår det, at kommuner 
og det lokale politi skal samarbejde om etablering 
af stofindtagelsesrum, herunder hvordan området ’i 
umiddelbar nærhed’ af stofindtagelsesrummet, hvor 
brugere af stofindtagelsesrummet ikke vil blive straffet 
for besiddelse af illegale stoffer, skal afgrænses. I for-
bindelse med etableringen af de kommunale stofind-
tagelsesrum indgik Københavns Kommune derfor en 
samarbejdsaftale med Københavns Politi, hvori områ-
det ’i umiddelbar nærhed’ af stofindtagelsesrummene 
blev defineret (gengivet i kort 2). Overvejelserne hos 
Københavns Politi med hensyn til afgrænsningen af 
denne ’bufferzone’, som den blev kaldt, var, at den 
skulle omfatte det område, hvor stofbrugerne normalt 
opholdt sig, bevægede sig rundt og benyttede for-
skellige sociale tilbud. Etableringen af en bufferzone 
har betydet en ændring af politiets måde at arbejde 
på på Vesterbro. For selvom om politiet ikke længere 
håndhæver loven med hensyn til besiddelse af illegale 
stoffer til eget forbrug for stofindtagelsesrummenes 
målgruppe, så har det ikke betydet at behovet for en 
politiindsats er mindsket. Ikke mindst, fordi indførelse 
af stofindtagelsesrum skal ske under hensyntagen til 
omgivelserne, er der fortsat brug for en ordensind-
sats, ligesom Specialpatruljen fortsætter sin indsats 
i forhold til stofsalg. Ordensindsatsen har imidlertid 
ændret karakter i væsentlig grad, da man som ud-
gangspunkt ikke længere benytter sig af straf – det 
vil typisk sige udstedelse af advarsler og bøder – som 
arbejdsredskab, men derimod dialog med udgangs-
punkt i et nært kendskab til stofmiljøet, kvarteret som 
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af birgitte ellemann HÖegH

En kraftig kvinde i slutningen af 40’erne med stram-
me gamachebukser krænget op omkring lårene og 
T-shirt kommer med slæbende skridt støttet til en 
rollator ind ad døren til Skyen. Et langt, tykt mørkt 
hår hænger ned foran hendes ansigt og får hende til at 
ligne en mester Jakel-dukke uden ført hånd. På hver 
side af hende er to yngre kaotiske mænd - et par ’fi-
dibusser’, der øjensynligt skal følges med hende ind i 
injektionsrummet. Den ene har været inde og fixe ad-
skillige gange tidligere på dagen. Der er kø, så det lille 
trekløver må sætte sig ned på en bænk i forrummet og 
vente lidt. Ovre i hjørnet sidder en sygeplejerske og 
registrerer antallet af brugere i injektionsrummet. Der 
må være ni. Og i det øjeblik tre brugere har forladt 
lokalet, åbner sygeplejersken døren med sit nøglekort, 
så kvinden og hendes hjælpere kan gå ind. De finder 
en ledig plads i et hjørne. Her hjælper de to mænd 
kvinden med at forberede sin heroin. De henter ’et 
sæt’ i en lille præpakket pose indeholdende medicin-
bæger (til at opløse stoffet i), saltvand (til at opløse 
selve stoffet) vat, en nål, en pumpe (sprøjte) samt en 
alkoholswap og går i gang med at gøre stoffet parat for 
hende.  Hendes blik er fjernt, hun kommunikerer kun 

med et par ’ja’er’ og et enkelt ’nej’, som hun nærmest 
sukker ud af munden. Siden henter de flere forskellige 
slags værktøj fra plastikkasserne langs endevæggen 
- andre størrelser nåle, pumper og små pakker med 
syre. Da stoffet er på plads, hjælper de hende ned på 
gulvet, hvor det er mere belejligt for hende at fixe. 
Og som en strandet hval ligger hun så dér - på et 
sort stengulv i et lokale med matterede vinduer, der 
rækker ud mod Istedgade i København. Hendes krop 
sitrer, som skal hun ryste stoffet på plads, til det for-
deler sig i hver en celle og gør dén gavn, hun har brug 
for. Ingen tager synderligt notits af hende. De har alle-
sammen travlt med deres egen butik. Enten kokser de, 
ordner stof, skyder det ind, spritter borde af, ’fnidrer’ 
eller holder øje med, hvad der sker inde i rygerummet 
– som man kan kigge ind til gennem et vindue. 
Da der er gået 45 minutter, får fidibusserne kvinden 
op, så hun kan støtte sig til sin rollator og blive hjulpet 
ud af bagdøren, der vender ind mod ’kokserummet’ 
på Mændenes Hjem.  20 minutter efter, står hun i 
venterummet igen! 

Jeg er med sygeplejerske Maria Johannsen på 
arbejde på stofindtagelsesrummet Skyen, som ligger 
i forlængelse af Mændenes Hjem i Istedgade, og jeg 
har valgt at skrive min beretning i en personlig form 

En forgård til 
helvede      
- eller brugernes 
vigtigste livline?  
Journalist Birgitte Ellemann Höegh har været med sygeplejerske Maria Johannsen på arbejde i stofindtagelses-
rummet ’Skyen’. En otte timers vagt, hvor personalet ydede et fornemt stykke arbejde over for nogle af Københavns 
mest udsatte mennesker. 
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at være skarpe i blikket. I forlokalet er to bænke, en 
opslagstavle, et abstrakt oliemaleri, der forestiller to 
mennesker – den ene med en sprøjte i armen - og så 
en håndvask. I vinduet står en blomst, på gulvet er en 
fejebakke og kost, og på skrivebordet står en compu-
ter, hvor brugerne, som er indskrevet på klinikken, er 
anonymt registrerede med adgang til de to lokaler bag 
de karrygule døre. Den ene dør fører ind  til injekti-
onsrummet – den anden til rygerummet. 

ved og ved og ved

’Godmorgen,’ siger en ung fyr med kasketskyggen 
vredet op i luften, brede bukseben, syntetisk jogging-
trøje og blanke store øjne. Han kommer ind ad døren 
i hast og forsøger at komme ind i rygerummet, da 
døren går op. Han bliver holdt tilbage af Maria, der 
minder ham om, at han skal vente på sin tur og ikke 
må handle her.  

’Ja, ja,’ svarer han med en glad-i-låget attitude – 
’Men kan du så ikke stikke mig noget tykt sølvpapir!’
’Bøh,’ siger hans makker, der har en mere tilbagelænet 
adfærd.  Maria kender dem begge. De skal ind og ryge 
coke.
Betjent Rud Ellegaard stikker hovedet ind, hilser kort 
og tjekker om alt er OK. Han kan fortælle, at der er 

meget stille ude på gaden. 
’Ja, for de er jo alle sammen herinde,’ svarer Maria 
og griner, og så er betjenten videre på sin rute på 
Vesterbro. 

I rygerummet er der plads til otte mennesker ad 
gangen. Det er langt fra nok i forhold til efterspørgs-
len. Coken trækker virkelig hårdt, hvorfor de kan 
blive ved og ved og ved. De er nærmest kun ude af 
døren for at stå i kø igen - og det med et tempo og en 
energi, som var de fluer i en flaske. Rummet indehol-
der et langt stålbord, hvor hver plads, der indeholder 
en kontorstol og en arkitektlampe, er opdelt af nogle 
glasskillevægge. I loftet er et stort udsugningsanlæg, 
som har kostet mange hovedbrud og er det første af 
sin art i Danmark. Det skal filtrere de mange giftstof-
fer fra heroinen og kokainen, som dannes, når stoffet 
bliver varmet op og røget i glasrør købt i de omkring-
liggende kiosker.  Rygerne må være i rummet 35 
minutter ad gangen – hvilket mange af brugerne synes 
er alt for lidt tid i forhold til dét, de skal bruge rusen 
til. For her er man lidt mere oppe at køre end inde ved 
siden af, og her er desuden også en mere fællesorien-
teret stemning. Nogle har en ghettoblaster med, lige 
nu kører der R’n’B-rytmer, som folk snakker til, hvis 
de altså ikke hænger i gardinerne - stive af syre.  Og 
med det blotte øje kan man konstatere, at en stor del 
af rygerne har anden etnisk baggrund. 

’I rygerummet sidder vi på den gruppe, der i 
Danmark bliver hjulpet mindst. Der er ingen, der ved, 
hvem de er, men de har brug for masser af hjælp og 
har sjældent nogen bolig. Mange er første- eller an-
dengenerationsindvandrere, der har været involveret i 
krig og lider af posttraumatisk stress eller borderline. 

ud fra det, jeg har set. I min egenskab af journalist har 
jeg været tæt på udsatteområdet de sidste otte år og er 
kommet mange forskellige steder, hvor mennesker har 
været styret af et massivt stofindtag – rå miljøer, hvor 
døden, politiet og de andre stofbrugere hele tiden 
puster dem i nakken - men i forbindelse med Skyen, 
har jeg ALDRIG set noget lignende før.

Man kan på den ene side beskrive det her sted 
som en forgård til helvede – hvis man nøjes med at 
fokusere på det pølsefabrikslignende rend af forhut-
lede mennesker, der kommer abstinente ind ad døren, 
indtager deres stoffer, stener med hovedet rettet durk 
mod en stålbordplade eller nærmest kravler på væg-
gene og siden kommer stofpåvirkede ud i den anden 
ende – og det op til ti gange på en dag, hvis de vel at 
mærke er på coke! På den anden side kan man også 
anskue det som det fornemste sted i hele København 
– brugernes vigtigste livline - hvor sygeplejersker og 
pædagogiske medarbejdere udfører et ædelt stykke 
hjælpearbejde, som de burde modtage en hæderspris 
for hver eneste dag. 

Diskussionen om, hvorvidt fixerummene bør 
eksistere, vil jeg ikke gå ind i her, men blot berette, 
hvad mine øjne mødte denne solskinsdag, hvor jeg 
blev inviteret inden for på Skyen og fik lov til at være 
en flue på væggen.  

Jeg har som personalet et nøglekort om halsen og 
har fået forklaret, at jeg hele tiden skal være opmærk-
som på, hvor jeg er i forhold til nødudgangene.  I dag 
er der en sygeplejerske og to pædagogiske medar-
bejdere på arbejdet.  Det plejer at være omvendt: to 
sygeplejersker og en pædagogisk medarbejder. Men 
mange har sagt op. Siden Skyen åbnede den 6. august 
i 2013, har der været stort pres på rummene, og nogle 
gange føler de ansatte, at de kun agerer dørmænd.

Det giver en del frustrationer, da man gerne vil 
nå tættere på brugerne og starte nogle forventnings-
samtaler med dem. Sygeplejerskerne er gearet til at 
håndtere hygiejne-problematikker og OD’er (over-
doser). De pædagogiske medarbejdere skal skabe en 
god stemning og håndtere konflikter. De skifter med 
jævne mellemrum position i Skyens tre lokaler for 
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’Ja, det har han,’ siger Maria og skriver i journalen:
’Bimmers venstre hånd er meget hævet. Forsøgt at 

få ham ind på klinikken, dog uden held. Obs. hånd.’
Brugerne har også styr på deres sager. De mikser, 

ryster, opløser, trækker stoffet ind i kanylen, hiver lidt 
blod ud og så ind med det hele én gang til. Og i løbet 
af deres 45 minutter kan stålbordet ende med at være 
tæt pakket af alskens emballage.  Nogle har nålelir og 
får et fix af at køre nålen ind i kroppen, andre kan slet 
ikke selv. Nogle pumper stoffet ind og ud i venen. Det 
giver et psykisk fix, lyder forklaringen, men de øde-
lægger fuldstændigt årerne. Nogle ’fnidrer ’– kalder de 
det. Som Flip, der helt stille og langsomt står svajende 
og foroverbøjet og roder i en skraldespand. 

’De tror, de ser kokain alle vegne. Nogle står for 
eksempel og forsøger at få en mursten ud af en væg, 
fordi de er overbeviste om, at der er stoffer i revnerne,’ 
forklarer en af de pædagogiske medarbejdere og hen-
vender sig til den desperate mand:
’Flip, søde ven, du skal ikke kigge i spandene.’

kendskab skaber sikkerhed

I det hele taget taler personalet utroligt venligt til 
brugerne.  Oftest henvender de sig med et ’søde ven’, 
og det kommer de mestendels langt med. 

’Jeg føler faktisk, at sikkerheden er god. Nogle af 
mine kollegaer er ikke helt så trygge. Men det gæl-
der om at kende brugerne. Vide, hvem de er, hvor de 
er, og hvornår man ikke skal gå hen til dem. Det er 
os, der bestemmer, og vi tager da også individuelle 
hensyn, fordi vi kender dem. Jeg har prøvet at få kastet 
en stol efter mig og er blevet skubbet ind i en væg 
og er blevet truet med bank på vej hjem fra arbejdet 
i Istedgade et par gange. Men så henvender vi os 
til politiet. Vi accepterer ikke trusler, og det skriver 
brugerne også under på, når de bliver indskrevet her. 
Men vi skal også acceptere gadesproget og tolke det 
ind i deres virkelighed. Der er jo nogle, der ikke har 
oplevet andet liv end det, der er omkring dem her. 
Det er sket, at jeg er blevet truet med kanyler, men 
der er høj selvjustits her, så de andre passer på mig,’ 
forklarer Maria. 

En fyr stiller en guldøl på bordet, laver propel 
med sin arm, inden han binder en gummislange om 
og sætter kanylen i. Han er ligbleg. Lidt efter henter 
han en brækpose og kaster op.  

’Undskyld,’ siger han til en fyr, der kommer hen 
og hjælper ham.

’Nej, nej, det er helt okay, man kan jo godt være 
dårlig her om morgenen.’

To russiske velklædte fyre med sul på kroppen 
kommer ind og spritter borde og stole af, inden de 
sætter sig roligt ned og hjælper hinanden tålmodigt 
med at finde vener. Først bliver det i kødet mellem 
tommel- og pegefingeren, siden i fodvristen. Da de er 
færdige, rydder de helt op efter sig og ender med at 
spritte deres Ralph Laurent-sko af. 

’De er formentlig håndværkere,’ forklarer Maria, 
der også går og gør rent. Spritter dørhåndtag og alt 
andet, man kan tænke sig, af, som brugerne har haft 
berøring med i rummet.  For lidt siden var en fyr 
henne og snotte i håndvasken, og en anden rensede 
negle med en af de fastgjorte sakse ved bordene. 

Ved et bord sidder en svensk pige og kokser. Hun 
er én af de ti procent svenske brugere, der kommer 
på Skyen. Hun har siddet der længe, og hendes hoved 
dumper hele tiden ned i et stykke tape, som hun har 
fastgjort ved bordpladen. Oppe på bordet har hun en 
rygsæk, hvor der i en lomme stikker en fin højhælet 
brun og lyserød sko op. Derudover har hun en sove-
pose i et net, en dametaske og en sportstaske med sig. 
Hun har nye sneakers på, stramme bukser, en sweater 
i god kvalitet, et tykt lag foundation i ansigtet og håret 
samlet i en hestehale. Hun er midt i 30’erne, sover på 
gaden og arbejder som prostitueret. Hjemme i Sverige 
har hun to børn, som hun fik i en periode på otte år, 
hvor hun var clean. Hun var med i et udviklingspro-
gram, fik ny identitet og boede i Italien. Men det er 
gået galt for hende igen, og nu er hun her. De kan ikke 
få liv nok i hende til at bede hende om at gå, selvom 
hun er ved bevidsthed.  Hun ønsker ikke at lægge sig 
ud i ’koksekasserne’, som man kalder de små sengele-
jer, der er forrummet på Mændenes Hjem. På Reden 
er hun ikke velkommen, og hun skylder en del penge 
og ønsker ikke at blive set ude på gaden. Så da hun får 
et tilbud om at lægge sig ned i det andet fixerum på 
Halmtorvet, tager hun hætten over hovedet, sin ryg-
sæk på ryggen, en dametaske over den ene skulder, en 
sportstaske over den anden og en cigaret i mundvigen. 
’Så mycket, du är gått ner i vikt,’ siger Maria til hende.
’Um, jag vet,’ svarer hun og er ude af døren. 

De har samme behov for hjælp som dem, der fixer, 
men vi kan bare ikke holde på dem. For de har ikke 
det skandinaviske tillidsforhold. De tror slet ikke på 
systemet og forestiller sig, at det har en konsekvens, 
hvis man fortæller, at man har et misbrug. Vi forsø-
ger at give dem nogle værdige forhold. De ryger på 
hinandens glas, så der er mange, der har leverbetæn-
delse, lungeskader, og så bliver de jo helt konkret også 
psykotiske af at ryge’, forklarer Maria Johannsen. 
Personalet går kun ind i rygerummet, hvis der er kon-
flikter. Ellers passer rygerne mestendels sig selv. Og 
derfor virker det også stærkt provokerende på dem, da 
jeg går derind. En ældre tynd mand med pakistanske 
rødder i en mintgrøn skjorte og et par gabardinebuk-
ser og tilbagestrøget hår, som stod og talte hyggeligt 
og lidt fjollet med sygeplejersken, mens han ventede, 
bliver vred, da jeg træder ind. Han er stofpåvirket nu 
og prøver at skræmme mig væk ved at gå helt tæt på 
og ryge mig i hovedet. En ung pige med håret i en flet-
tet hestehale, stramme cowboybukser, høje sneakers, 
en bæltetaske over skrå og sammenknebne øjne, som 
skærmede hun sig mod solen, sætter sig op på et bord 
og vips, så er hun i den anden ende af lokalet. Hun 
skal vise sig at være i Skyen hele dagen. Ind og ud ad 
døren.

’De herrer, tiden er gået. Det er nu,’ siger Maria 
og får tre fyre med rastahår ud af lokalet. 

social rygning med politiet i udstrakt arm

Jeg får nogle ultrakorte samtaler med brugerne på 
Skyen. For når de ankommer, er de abstinente. Når 
de er inde i injektions- eller rygerummet, er de alt for 
travlt optaget af deres stof, og bagefter er de for påvir-
kede. Min bedste chance er, når de venter i kø. Men i 
det øjeblik, det er deres tur, er de væk, uden et farvel.  
Det gælder blandt andet en 59-årig mand, der har 
været misbruger, siden han var i starten af 20’erne. 
Han skal ind og ryge herion.

’Jeg kommer her tre til fire gange om måneden og 
ryger heroin, for jeg har ikke nogle ordentlige vener. 
Jeg får også mine doner (metadon), men i dag havde 
jeg lyst til et eller andet. Jeg kan godt lide, at her er 
overvågning, og så skal jeg ikke op i en bus og rode 
hjem’, fortæller han.

En anden fyr – ham med kasketten og de brede 
bukseben – fortæller, at han er kommet her hver dag, 

siden Skyen åbnede – hvis han altså har råd.
’Hallå – det er jo derinde, man kan ryge uden at 

blive taget af politiet. Hvis politiet stopper mig, giver 
de mig bøde og sender mig på politistationen, og så 
kommer jeg ud uden en krone på lommen og bliver 
tvunget til at gøre noget kriminelt. Det er totalt stres-
sende at ryge her, for så kommer nogen op og slås og 
sådan, men man må ikke ryge i bilen, mand,’ forklarer 
han.  

styr på hver sit arbejde

I injektionsrummet må man opholde sig 45 minutter 
ad gangen. Her taler brugerne lavmælt til hinanden 
med hovederne tæt sammen og sidder ellers mest for 
sig selv ved hver deres plads ved et stålbord indrettet 
som inde i rygerummet med en arkitektlampe, så man 
bedre kan finde venerne, og en plastikspand under 
hver plads, hvor kanyler, vat, plaster og emballage 
ryger ned i en lind strøm. Her er ni pladser, og ved et 
skrivebord midt i lokalet sidder en sygeplejerske eller 
pædagogisk medarbejder og registrerer brugerne. 
Nogle kender de, andre spørger de ind til. De fleste 
angiver et alibinavn som Stress, O-mand, Basse og 
Mike Tyson – de har sågar også en Dronning Ingrid 
gående – og så skal de oplyse, hvilken by og/eller hvil-
ket land de kommer fra, deres fødselsårstal, og hvilket 
stof de tager. Det bruges til statistik, men også, hvis 
der opstår en OD’er, som skal behandles. Derudover 
kan personalet ved hver bruger tilføje nogle helbreds- 
eller sociale oplysninger, så der er nogle data at følge 
op på, næste gang brugeren dukker op. 

Der sidder for eksempel en fyr ovre i hjørnet, 
som kalder sig for Bimmer. Han har kun et ben og 
er i kørestol. Hans krop er lang og tynd ligesom hans 
hår. Hans adfærd og blik er mildt. I sine 45 minutter i 
injektionsrummet bliver han mere og mere usammen-
hængende. Han er ude af døren og inde igen. Anden 
gang kramper hans hånd, som han forsøger at strække 
ud ved bordkanten. Maria opdager, at hans ene hånd 
er hævet og tager kontakt til sygeplejerskerne et par 
døre derfra i sygeplejeklinikken og vil høre, om de vil 
kigge på ham. Det vil de gerne. Deres læge kommer 
faktisk også i dag. Men da Maria er tilbage, er Bim-
mer gået. En pædagogisk medarbejder kommer ind 
med meddelelsen og skulle høre fra Bimmer, om han 
havde husket at rydde op på sit bord.
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trække vejret og blev helt blå,’ forklarer Maria.
’Synes du, det var værd at give mig det her? Jeg 

ville gerne være fri for det her,’ siger fyren.
Han mumler lidt og kommer alligevel frem til, at 

han ikke har taget en bevidst overdosis – han er bare 
ikke vant til at tage så meget.

’Jeg skal være sikker på, at du ikke har forsøgt at 
tage dit eget liv,’ siger den nye sygeplejerske.

’Det bliver man aldrig sikker på,’ svarer han. 
Han ønsker ikke at komme med på hospitalet. 

Har ikke tid, forklarer han.
Ambulancefolkene tager af sted. Og sygeplejer-

skerne forklarer ham, at han ikke må gå ud og tage 
noget nyt. 

’Det har jeg heller ikke tænkt mig. Men jeg havde 
brug for det her i dag,’ siger han og rejser sig op og 
med en fart, som en trold op af en æske og bukker. 

’Så tak for hjælpen. Systemet har for en gang 
skyld hørt efter og lavet sådan her et sted,’ siger han 
og vil gerne gå.
’Er du med på, at du skal holde dig fra alkohol og 
benzodiazepiner de næste fire timer?’ siger den anden 
sygeplejerske.
’Jeg skal ikke prøve at dosere det, jeg skal bare lade 
helt være,’ siger han og går ud af døren.
Jeg går efter ham og spørger, om han magter at tale 
lidt med mig. Det er OK. Han er tydeligvis rystet, 
men forsøger at virke cool og upåvirket. Oplevelsen er 
åbenlyst ikke trængt ind. 

Han fortæller mig, at han er 47 år, hjemløs og 
gennem ti år har boet i svenske og jyske skove.  I nat 
har han sovet oven på nogle glasskår i en tom lejlighed 
i København.

’Jeg har været på sprøjten i ti år, og i dag var det 
første gang i tre år. Jeg havde købt 300 milligram, men 
tog kun 100 og skød det for en gangs skyld.  Jeg vidste 
jo godt, at jeg ikke kunne tåle så meget. Det var der-
for, jeg gik herned for at få et skud. Jeg nåede at rydde 
op efter mig selv, for jeg var klar over, at jeg var ved at 
gå kold. Jeg gider ikke have affald efter mit liv. Der lå 
ikke én fucking kanyle eller bloddråbe, og jeg havde 
også sprittet af. Jeg havde også skidt inden. Men jeg 
troede, at jeg havde doseret ned’, forklarer han. Jeg 
spørger, hvorfor han netop skulle have heroin i dag.

’Jeg bliver nødt til at blive indlagt på en p-afde-
ling. Altså have psykiatrisk hjælp, for jeg kan ikke 
styre mig selv og andre. Jeg skal erkende, at jeg har en 
sindssygdom, jeg har fra min mor, og som er ved at 
bryde ud. Jeg vil ikke sidde i en spændetrøje, men for 
min kones skyld, skal jeg have hjælp,’ forklarer han og 
rejser sig op.

’Hvor skal du hen nu?’ spørger jeg.
’Ud og ha’ en fucking sodavand. Den går jeg ud 

og køber nu, og så går jeg ud på Staden og køber 
noget pot og taler med min kone og planlægger at få 
noget p-hjælp,’ siger han.

Den kaotiske fyr, der holdt ham i hånden, mens 
han fik ilt, kommer forbi. Jeg fortæller OD-fyren om 
den anden brugers omsorg.

’Så må du på en eller anden måde være en god 
mand,’ siger han til ham. De tager begge hånden op til 
hjertet og bliver enige om, at det var godt, at han er i 
live, og så forlader de stedet i hver sin retning.

to minutters respekt, tak

En time efter sidder der en noget mere livlig pige 
på samme plads. Hun er marokkaner, og som i en 
filmparodi på en hårdkogt pusher-rappenskralde sid-
der hun med spredte ben oppe på bordet med et par 
fluesolbriller på og rykker hovedet op og ned med en 
småtruende adfærd.

’Han tror, jeg er en fucking luder. Jeg knepper 
ham om lidt,’ siger hun med en kraftfuld stemme ud i 
den blå luft.

’Eller det kan være, du kan kneppe ham for mig i 
stedet for?’ siger hun henvendt til en lille kvinde med 
en pukkel på ryggen.

’Du skylder. Du skylder til mig. Lad være med at 
skylde til mig. Skyld til banken,’ siger hun og banker 
på ruden ind til den næste plads. 

Jeg tænker, at hun er prostitueret, men får at vide, 
at ’jeg knepper dig’ er gadeslang for at slå nogen ned. 
Hun er pusher. 

Der er ingen, der svarer, men den lille kvinde 
fniser lidt. Hun har til gengæld tidligere solgt sin 
krop, men er i dag i så sølle en forfatning, at det ikke 
længere kan lade sig gøre. Så hun lever af den mikro-
lille rest af kokain eller heroin, som hun finder på de 
vattotter, de andre brugere har brugt som filter. Når 
de har opløst deres stof i det lille medicinbæger, træk-
ker de stoffet op gennem vattotten og op i pumpen 
som et filter. 

bevidst eller ubevidst od’er?

Da Maria lidt efter sidder i venterummet, bliver der 
kaldt på hende inde fra injektionsrummet. En fyr har 
taget en OD’er. Hun er hurtigt inde i lokalet, hvor 
en anden sygeplejerske, som netop er mødt på vagt, 
også er. Han sidder ovre i hjørnet med ryggen op ad 
væggen i et par sorte bukser og en lædervest oven på 
en nøgen tatoveret overkrop. Han har blå læber og 
trækker ikke vejret.  De får ham ned på gulvet, giver 
ham ilt og en sprøjte med modgift. Det er en na-
loxone, som ophæver de virksomme opioider. Hans 
høretelefoner falder ned på gulvet.  Den pædagogiske 
medarbejder ringer 112. En bruger står foroverbøjet, 
rokker fra side til side og ser ned på ham.
’Han er på vej til at vågne op. Han er på vej til at 
vågne op,’ siger han igen og igen.

En anden fyr, som tidligere var meget kaotisk, 

smed rundt med en vandflaske og slet ikke kunne 
styre sine arme, har sat sig ned på gulvet og forsøger 
at varme hans kolde hånd. Ellers fortsætter de andre 
brugere det, de er i gang med. En fyr sidder og forsø-
ger at kigge gennem en bred, brun køkkenelastik… en 
anden renser tænder i et spejl. 

’Han er meget kold. Han har fået ilt i fire minut-
ter, men han reagerer ikke,’ siger Maria. 

Da ambulancefolkene kommer ind, begynder han 
at reagere, og der kommer liv i hans blik igen.

’Vi har givet ham 0,8 mg/ml naloxone,’ forklarer 
Maria.

’Goddag, hvordan går det,’ siger den ene af ambu-
lancefolkene til fyren.

Han fortæller omtåget, hvad han hedder, og hvor 
han kommer fra. 

’Du har taget for meget heroin og holdt op med at 
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sparker til fiktive sten eller følger et eller andet oppe 
på himlen. Han fylder 60 om et halvt år og fortæller, 
hvorfor han er på vej ind i injektionsrummet:

’Jeg kommer her for at være i fuldstændig sikker-
hed, hvis der skulle ske noget – som for eksempel, at 
jeg fik et urent stof. Og så er her ikke så svinsk, som 
dér, hvor man ellers kunne tage sine stoffer. Her er 
klinisk, pænt og rent.  Jeg er kommet her i et års tid og 
er her et par gange om dagen. Tidligere røg jeg crack 
på sølvpapir, nu tager jeg coke to til tre gange,’ fortæl-
ler han.

Jeg spørger ham, om man, når man er abstinent, 
altid har overskud til at tage hen til Skyen:

’Klart, mand. Man har dårligt nok overskud til 
at gå ud igen. Folk taler pænt til hinanden og hjælper 
hinanden ud af abstinenserne. Jeg synes faktisk her 
er meget hyggeligt. Man sidder i hver sin bås, og hvis 
man har lyst til at snakke, gør man det. Det er totalt 
socialt, mand. Der er mange, der lærer at være ordent-
lige mennesker derinde.’

Jeg har tidligere spurgt Maria, hvorfra brugerne 
skaffer penge til deres stof mellem hvert indtag. ’Det 
ved jeg ikke, og jeg ønsker heller ikke at vide det,’ lød 
svaret. Så derfor forsøger jeg med samme spørgs-
mål til den ældre herre, der om nogen har erfaring i 
miljøet:

’Nogen skal lige på bistanden, andre går til en 
hæveautomat, nogle til venner – de er altså ikke ty-
veknægte alle sammen,’ svarer han og slutter med at 
rose personalet til skyerne:

’Det er et meget, meget fint sted, det her. De red-
der mange liv herinde. Men de får for lidt i løn. Tænk 
på alt det, de skal stå for. De er så suveræne, så det 
halve kunne være nok,’ siger han og holder en pause, 
for så at sige:

’Skal vi gå ind?’ og rækker armen frem og hånd-
fladen opad som en gammeldags gentleman og styrer 
derefter direkte hen mod indgangen til injektionsrum-
met … og er væk. ❚

Der er ændret på navne og enkelte personbeskrivelser for at 
beskytte brugerne af Skyen. 

det altafgørende relationsarbejde

Maria går til frokostpause, og jeg går med. Her får jeg 
en chance for at stille hende nogle spørgsmål om hen-
des hverdag på Skyen, mens hun på en solskinsplet i 
Mændenes Hjems baggård indtager en omgang boller 
i karry fra kantinen. Hun fortæller, at fyren, de hjalp 
med naloxone, havde været død efter ti minutter, hvis 
han ikke havde taget OD’eren i Skyen.  Han var væk 
i et par minutter, og det betyder, at der allerede er 
risiko for, at hans hjerne har taget skade.
Maria er 34 år. Hun kommer fra Sønderborg og har 
været ansat på Skyen, siden de åbnede. Tidligere var 
hun ansat på akut hæmodialyse-afdelingen på Rigs-
hospitalet. Hun bor i Sverige med en svensk mand 
og har to børn. Men hvad i al verden fik hende til at 
søge job på den nok mest hardcore arbejdsplads, en 
sygeplejerske kan være på:

’Jeg brænder for at arbejde med udsatte grupper. 
Nu blev det misbrugere, men det kunne også have 
været andre udsatte grupper. Jeg trængte til udfor-
dring, og det har jeg minsandten også fået. Jeg kendte 
ikke meget til det, men har altid haft en let kontakt til 
skæve eksistenser. Hvis jeg kommer gående i en gå-
gade, og der er en landevejsridder, så er det mig, han 
opsøger, og lige pludselig danser vi ned ad gågaden,’ 
forklarer hun grinende. 

Da hun og husets andre sygeplejesker og pæda-
gogiske medhjælpere blev ansat, var de til tre ugers 
intro, hvor man bestræbte sig på at klæde dem godt 
på til opgaven. De fik en introduktion til, hvad stoffer 
gør ved mennesker, hvem målgruppen er, et overblik 
over hjælpemulighederne i kommunalt regi og lærte 
således om Hjemløseenheden, værestederne, behand-
lingstilbuddene, gadejuristerne og meget mere.  En 
verden, Maria ikke kendte noget til, før hun mødte op 
på sin første arbejdsdag. 

’Men den egentlige læring fik jeg først, da jeg 
begyndte at gå på arbejde. Det er et hurtigt langsomt 
arbejde. Tempoet er højt, men relationerne kommer 
langsomt,’ forklarer hun.

For relationerne er i hendes optik det altafgørende 
på Skyen. 

’Det er i relationerne til brugerne, at det er muligt 
at lave det lange seje træk til at åbne op for en proces 
til, at brugerne ønsker noget andet, så de lige plud-
selig går op på kommunen eller henvender sig til et 

misbrugscenter. Men når de er her, er det vigtigt, at 
vi på ingen måde presser dem. Vores vigtigste opgave 
er, at brugerne altid skal vide, at de kan komme her. 
Derfor skal vi ikke stille nogle krav til brugerne, for 
føler de sig angrebet, ender de med at fixe på gaden,’ 
siger hun og fortæller desuden, at der på Mændenes 
Hjem er lavet en undersøgelse, der fortæller, at dér, 
hvor de har fast personale, som brugerne kender, er 
der færrest konflikter. 

For konflikter er der selvsagt også en del af på 
Skyen. Det har fået en del sygeplejersker til at sige 
deres job op. Men trods det slid, som har fået Maria 
til at gå ned i tid, vil hun gerne fortsætte. 

’Jeg er blevet afhængig af at være her. Afhængig 
af de mennesker, man er omkring, af tempoet, det, at 
man aldrig ved, om der sker noget, og så synes jeg jo, 
at mit arbejde giver rigtig meget mening.’

Det, der har overrasket hende allermest i hendes 
tid på Skyen, er, at brugernes adfærd på mange måder 
ligner dialysepatienterne på Rigshospitalet.

’Det kom bag på mig, at der var så mange fælles 
træk. Men når du bliver kronisk afhængig af noget - et 
dialyseapparat eller et stof – så bliver du afsindigt selv-
centreret. Når det er sagt, så er det bekymrende, at 
der er så mange psykisk syge mennesker her på Skyen. 
Vi ved ikke, hvor mange, for stoffet i sig selv gør også 
noget ved psyken.’ 

Her lærer man at blive ordentlige mennesker

Frokostpausen er forbi. Vi går tilbage til Skyen, hvor 
Maria fortsætter sit arbejde frem til klokken fire. Ind 
og ud ad døren kommer den ene menneskeskæbne 
efter den anden, som alle sammen har hver deres 
gode grund til, at de bliver nødt til at bruge deres liv 
her. Det er deres dagligstue, og når man er på stof-
fer forsvinder tidsfornemmelsen fuldstændig, får jeg 
forklaret. 

Hen i mod slutningen af Marias vagt kommer en 
ældre mand med langt gråt hår og en lang frakke ind 
ad døren. Maria fortæller, at han har været på alle de 
bevidsthedsudvidende stoffer, man kunne tænke sig 
tilbage i 1960’erne, og er siden blevet hængende i mil-
jøet. Der er kø til injektionsrummet, så jeg ser mit snit 
til at stille ham et par spørgsmål, da han er gået ud på 
gaden for at vente. Det går an, men han kigger hele ti-
den ned i jorden, hvor han med sine sorte snørestøvler 

FAKTA om Skyen    
og Halmtorvet
Mændenes Hjem driver de to stofindtagelsesrum ´Skyen´ i 
Lille Istedgade 2 samt ’Stofindtagelsesrummet på Halmtorvet 
9D’. Halmtorvet åbnede den 2. oktober 2012 og Skyen åbnede 
den 6. august 2013.
-  Der er blevet foretaget mere end 250.000 stofindtag i Sky-

en og på Halmtorvet, siden de åbnede. 
-  Der er oprettet 3.080 unikke brugere – heraf er 505 kvinder 

og 2.575 mænd. 
-  Brugernes gennemsnitsalder er 41 år.
-  67 % af brugerne er fra Danmark - cirka 76 % af disse bru-

gere fortæller, at de bor i en kommune under Region Ho-
vedstaden. Derudover har der været gæstebrugere fra en 
lang række andre kommuner i Danmark.

-  10 % af brugerne er fra Sverige, 6-7 % er fra Østeuropa. 
-  Der er mellem 400 og 800 stofindtag hver dag. Der kommer 

mellem 180-250 unikke brugere i tilbuddene om dagen. 
-  Der har været 213 overdoser i stofindtagelsesrummene fra 

den 2. oktober, 2012 til d. 31. august, 2014. 
-  Metadon og heroin forårsager langt de fleste OD’ere, men 

der ses også enkelte kokain-OD’ere.
-  Ingen er døde i stofindtagelsesrummene. 
-  Omkring 75 % af alle indtag har med kokain at gøre - enten 

ren kokain, kokain og heroin eller metadon og kokain. Her-
efter er heroin det næstmest populære stof med omkring 
15 %. Derefter kommer metadon på tredjepladsen og ’an-
dre stoffer’ på fjerdepladsen. 

-  Brugerforeningen anslår, at kanyleaffaldet i gaderne på Ve-
sterbro er formindsket med 75 %, efter at stofindtagelses-
rummene er åbnet.

 

birgitte eLLemANN HÖegH     
JOURNALIST & FORFATTER
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’Vi har kæmpet for fixerum, siden vi havde opsøgende 
gadepatrulje tilbage i 1999, hvor vi blev bekendte 
med, at man havde fixerum i udlandet. Derfor er 
vi selvfølgelig meget tilfredse med, at de nu også er 
tilgængelige her i Danmark.

De betyder, at stofbrugerne kan være sikre på at 
overleve. Det kunne de ikke før. Da måtte de gemme 
sig i trappeopgange, porte eller på byggepladser, og 
så blev de fundet dér i ensomhed og var døde. Sådan 
har vi mistet rigtig mange gennem årene. Men siden 
fixerummene er åbnet, er der, os bekendt, ikke nogen, 
der er døde i fixerum – og her taler vi om cirka 100 
fixerum i Europa, Canada og Australien. 

Derudover synes jeg, at udformningen på Mæn-
denes Hjem er rigtig flot og respektfuld. I modsætning 
til visse andre steder, hvor de nærmest ligner et psyki-
atrisk hospital fra 80’erne, er de moderne indrettet og 
er hygiejnisk fornuftige. Det er lyse og venlige omgi-
velser. Her er funktionelt og sikkert, og personalet har 
umiddelbart let ved at overskue situationen.  

Det kan godt være, at der er nogle, der vil mene, 
at der ikke er specielt hyggeligt. Men prøv at sætte det 
op imod en trappeopgang eller en beskidt kælderskakt 
med vrede naboer, forstyrrende elementer og omgi-
velser, hvor man mod sit ønske kan risikere at ekspo-
nere sig over for børn. I fixerummet får man sikkerhed 
for rent værktøj, og man kan komme af med det med 
det samme uden at svine i omgivelserne. Vi kan med 
BrugerForeningens SprøjtePatrulje konstatere, at den 
endelige opsamling af værktøj er reduceret med 75 
procent, siden fixerummene er dukket op. Det er nok 
den mængde, vi vil ende på, for det vil nok aldrig blive 
sådan, at alle fixer indendørs. Nogle har sociale fobier 
og problemer med vægge og andre mennesker, der 
presser, og nogle skylder nogle andre noget.

Indtil videre har fixerummene været åbne fra 
klokken 7.45 til 24.00. Det betyder, at der ikke er 
nogen hjælp at hente i nattetimerne. Det var en be-
gynderfejl, som bliver rettet op nu. Fra begyndelsen af 
januar 2015 har Københavns Kommune i forbindelse 
med 2015-budgettet bevilliget døgnåbent.   

Jeg ved godt, at nogle mener, at fixerummene 
blot parkerer stofbrugere i stedet for at hjælpe dem 
med behandling. Det er vi helt uenige i. Det beror på 
holdninger hos mennesker, der ikke kender til virke-
ligheden. Men vi kan hurtigt blive enige om, at det 
var et nummer bedre at udstyre brugerne med rene 
stoffer, så de ikke behøvede at købe dem på gadeplan 
med risiko for giftige stoffer. Vi ved fra Sundhedssty-
relsens rapport fra 2012, at der i 2011 var blandet tre 
slags fortyndende stoffer i samtlige kokainprøver. De 
indeholdt cirka 20 procent kokain og resten var for-
tyndende stoffer med ganske alvorlige bivirkninger - 
blandt andet levamisol, som er et ormedræbermiddel 
til klovbærende dyr. Hvis man valgte at lægeordinere 
stoffer - både heroin og kokain - kunne man sløjfe 
fixerummene hen ad vejen. De eksisterer jo kun, fordi 
man skal købe sine stoffer på gaden.

I England har man i 1990’erne set, at man kom 
gadehandlen til livs i et område, hvor der var fire kli-
nikker, der kørte fantastisk. Dér fik de både heroin og 
kokain, og kriminaliteten faldt til 1/12. Der var faktisk 
ikke noget stofsalg, og det betød, at ’jomfruer’, altså 
nybegyndere, ikke kunne købe stoffer. Så man kan 
faktisk lukke det illegale marked! 

Men så længe selvmedicineringen i Danmark skal 
foregå på den her måde, så synes vi, at fixerummene 
er et rigtig godt sted med et empatisk personale, der 
gør deres bedste for at lempe stofbrugernes dagligdag 
– og det gør de rigtig godt.’ ❚

       
af birgitte ellemann HÖegH

Citatet ovenfor stammer fra politiassistent Rud El-
legaard, der i Preben Lunds bog ’Landbetjenten på 
stenbroen’ fortæller om sine mere end 30 år som ga-
debetjent på Vesterbro, hvor han har færdedes blandt 
prostituerede, stofmisbrugere, narkopushere, psykisk 
syge, alfonser og plattenslagere, og hvor han senest 
har været vidne til og arbejdet sammen med perso-
nalet på de to stofindtagelsesrum på Vesterbro, Skyen 
og Stofindtagelsesrummet på Halmtorvet 9D. Det er 
på mange måder blevet til en unik bog, da det hører 
til sjældenhederne, at man har en politimand i tale, 

der fortæller så åbenhjertigt om sine overvejelser og 
refleksioner over sit arbejde samt om det klientel, han 
har lært så indgående godt at kende igennem årene. 
STOF har sat Rud Ellegaard stævne ved hans skrive-
bord på lokalpolitiets afdeling i Puggaardsgade i Indre 
By i København.

Men hvad fik Rud Ellegaard til at vælge at tage 
bladet fra munden? I reglen svarer politiet kun på 
spørgsmål vedrørende deres arbejde, når en journalist 
dukker op. 

’Jeg synes ikke, der er særlig meget fokus på den 
her gruppe mennesker, og da Preben Lund fik prikket 

’En rimelig sikkerhed for at overleve’ 
Birgitte Ellemann Höegh  har indhenet følgende kommentar fra Jørgen Kjær, formand for BrugerForeningen

’… Jeg er udmærket klar over, at det er et 

iøjnefaldende paradoks, som mange kan have 

svært ved at forstå og acceptere … På den ene side 

er brugerne af stofindtagelsesrummet i besiddelse 

af et ulovligt stof … På den anden side sørger en 

politimand for ro og orden, og kommunalt ansatte 

sygeplejersker sørger for, at de kan sprøjte stoffet 

ind i kroppen. Men lad det så være et paradoks. 

Lad det være uforståeligt … Det vigtigste er, at det 

er en pragmatisk måde at hjælpe stofmisbrugerne 

til at få et nemmere og lidt bedre liv. Og som det 

allervigtigste: Stofindtagelsesrummet har siden 

efteråret 2012 reddet flere narkomaner fra at dø, 

fordi modgiften har været lige ved hånden, og 

fordi der har været professionelle folk til at gribe 

ind.’

'Jeg kan ikke se, hvordan 
vi ellers skulle løse det…'
Rud Ellegaard har været gadebetjent på Vesterbro i mere end 30 år. En del af hans arbejde er at holde opsyn med 
fixerummene, som han anser som det bedste tiltag i al den tid, han har været vidne til gadens socialt udsatte. 

FOTO: HELGA C. THEILGAARD 

FOTO: HELGA C. THEILGAARD 



Stof  24  ·  www.Stofbladet.dk34 35  www.stofbladet.dk  ·  stof   24

Hvorfor synes du ikke, at det hjalp at jage dem   
og tømme deres lommer?

’Hvis man siger til dem, at de ikke må sidde her og 
fixe, men må gå et andet sted hen, vil de vel sige: 
’Men, hvor skal jeg så gå hen, hr. betjent?’ Pas! … Da 
vi jagede dem rundt, skyndte de sig at tage stoffet for 
at få det brugt, inden politiet kom og tog det fra dem. 
Det gav dem rigtig meget stress på. Og så tog de det i 
en baggård eller opgang, hvor der er andre mennesker 
og børn!’

Det gadebillede, Rud Ellegaard i sin egenskab af be-
tjent møder i dag foran fixerummene, kan i beboernes 
og de forbipasserendes optik godt virke utrygt, fordi 
der selvsagt er et rend af kaotiske mennesker, der 
kommer abstinente til stedet og forlader det stofpåvir-
kede.

’Men hvis borgerne ser en betjent i nærheden, der 
stiller sig op og snakker med misbrugerne, tager det 
noget af frustrationen væk fra borgerne. For så har vi 
nok styr på det. Omkring fixerummene skal det være 
sværest muligt at handle. Der kunne jo komme en po-
litisk stemning om at lukke dem igen, hvis vi ikke kan 
opretholde en nogenlunde form for ro og orden. Men 
der bliver altså handlet, byttet, skyldt og lånt, og så er 
der nogle, der får en flad engang imellem. Vi finder 
ikke altid ud af årsagen andet end, at det er stofrelate-
ret. Nogen skylder nogen noget, eller nogen har købt 
dårligt stof af nogen. Det er næsten det værste. For 
den vrede, det udløser, forplanter sig i fixerummet og 
helt ud på gaden.’  

I  bogen fortæller du, at du anser stofindtagelsesrum-
mene som det bedste, der er sket på Vesterbro gennem 
de 30 år, du har været betjent her – hvorfor?

’Nu kan de fixe over for en sygeplejerske, og falder 
de ned af stolen, bliver de hjulpet med kompetent 
sygepleje, så de undgår at dø. OD’erne (overdoserne, 
red.) kommer mange gange i stimer, nogle har købt af 
det samme, og så kan der for eksempel være blandet 
ketamin i. Sker det ude på gaden eller hjemme, er de 
afhængige af, at der når at komme nogen og finde 
dem, ellers dør de. Efter at fixerummene er åbnet, 
har jeg kun fundet én stofmisbruger med en OD’er 
på gaden. Det var i skolegården ovre ved Rysensteen 

Gymnasium, og det var en norsk turist, der ikke vid-
ste, at der fandtes fixerum.’

Skeptikere mener, at fixerummene må være rundet af 
et samfund, der lukker øjnene for de fysiske og psykiske 
skader, misbrugerne tildrager sig, og at man indirekte 
anerkender, at der er mennesker, der lever som misbru-
gere, frem til de dør af det. Hvad tænker du?

’Ja, der var også en politiker fra Venstre, der sagde, at 
man bare parkerede de her mennesker i fixerummet. 
Hun ville så åbenbart hellere parkere dem ude på ga-
den. Men der sker rigtig mange ting inde i de fixerum 
i form af brobygning i forhold til psykiatrien, somatik-
ken og behandlingen. Og her er fixerummene om-
drejningspunktet, for det er jo her, brugerne kommer, 
og her personalet over tid kan bygge en god relation 
op. Og lige pludselig er der én, der kommer af sted til 
behandling. Det hjælper jo også politiet, for jo flere 
vi kan få på rette vej, jo mindre uro er der på gaden,’ 
siger han med et smil. 

Og så er der Rud Ellegaards egen rolle. I bogen be-
skriver han, hvordan han hele tiden må bevæge sig på 
en knivsæg i forhold til brugerne af fixerummene. På 
den ene side taler han med dem og viser dem tillid for 
at skabe en tryg stemning, der ikke kører op. På den 
anden side ved han også godt, at hvis han taler lidt for 
længe med nogle af brugerne, bliver han nødt til at 
trække sig …

’Ja, jeg skal være bevidst om, at der er nogle, der 
kan have paranoia på grund af deres stoffer. De fore-
stiller sig, at de andre snakker om dem, og hvis de så 
senere bliver taget af politiet, mener de, at det nok var 
ham, der talte med politiet, der har skylden, og så får 
han simpelthen tæsk.’

Men er der en sammenhæng.     
Tipper du resten af dit team?

’Selvfølgelig snakker vi sammen. Én af mine roller er 
jo også at gå og finde ud af, hvad det er, der foregår. 
Men det er ikke de små pushere, vi er efter. Det er 
lykkeridderne, der kommer ind udefra og nasser på 
miljøet og tjener en masse penge ved åbenlyst salg 
af stoffer og indkrævning af penge. Det er dem, vi vil 
have skovlen under, for det andet fungerer faktisk. 
Kender man dem, man køber af, rigtig godt, så ved 

hul på mig, væltede historierne op. Men jeg sagde 
også ja, fordi jeg gerne ville fortælle, at politiets ar-
bejde ikke kun handler om at fare rundt med blå blink 
på taget. Det meste af det, vi foretager os, er relateret 
til social nød,’ siger Rud Ellegård.

Hvordan reagerede dine kollegaer på din åbenhed   
i forhold til politiets rolle på Vesterbro?  

’Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger fra dem, 
der har valgt at sige noget,’ siger Rud Ellegaard og 
griner lidt. Han serverer kolbekaffe og har lige taget 
fem billeder ned fra sin opslagstavle af nogle efterlyste 
vesterbroborgere, hvis skæbne journalisten ikke skal 
have indsigt i. 

’I virkeligheden var jeg spændt på at høre, hvad de 
sagde, for jeg arbejder lidt i en niche i forhold til, hvad 
de andre går og laver. Mange af mine kollegaer synes, 
det er sjovere at fange en forbryder og sætte vedkom-
mende i fængsel. Jeg synes, det er vigtigere at gå nede 
på gaden blandt de udsatte borgere og forhindre, at 
tingene sker. Og så plejer jeg at sige, at jeg også er de 
udsattes betjent. De lever i et meget, meget råt miljø, 
hvor den stærke hele tiden ruller den svage, og de får 
ikke hjælp fra politiet, for de kommer ikke og beder 
om den. Så det gælder om at være der og opbygge 
en troværdighed blandt dem, så de ser politiet fra en 
anden side og finder ud af, at vi er til at snakke med.’ 

Rud Ellegaard er i dag ansat som ’Din Betjent’, 
en funktion, hvor lokalbetjenten skal bringe borgere 
og politi tættere på hinanden og styrke trygheden 
lokalt. Folk i lokalområdet skal gerne have tillid til 
betjenten og kunne kontakte vedkommende, hvis 
de har en sag, de mener, politiet skal forholde sig til. 
Mange har hans mobiltelefonnummer, det gælder 
også medarbejderne i stofindtagelsesrummene. Din 
Betjent-ordningen er nemlig en del af et nyt samar-
bejde kaldet ’Brobygning’, hvor politiet, somatikken, 
gadepsykiatrien og stofindtagelsesrummet trækker på 
samme hammel. En del af den nye ordning betyder 
også, at man er begyndt at opfatte stofmisbrugerne 
som ofre, der skal hjælpes, frem for kriminelle, der for 
alt i verden skal anholdes, når de har stof i lommen. 

’Jeg har faktisk fået lov af mine chefer til at arbejde 
sådan her i mange år, fordi de synes, det gav god 
mening, så jeg er bare glad for, at der nu er kommet et 
koncept, jeg kan hæfte min funktion op på.’

For tidligere har Rud Ellegaard stået ret alene 
med sit syn på de udsatte på Vesterbro. Da blev han og 
de andre betjente mestendels bedt om at rulle narko-
manerne for stoffer. Men med tiden begyndte Rud 
Ellegaard at indse værdien i at bygge bro til de samme 
mennesker, han år tilbage anholdt med små mængder 
stof i lommen.

’Jeg har også haft fordomme over for de her men-
nesker. Men når jeg står og snakker med en mand, 
der siger: ’… ja, det er lidt pinligt det her, men jeg 
kan ikke holde hverdagen ud,’ og så fortæller, at han 
er blevet misbrugt af sin far, falder tiøren på plads. Så 
er han jo ikke en forbryder længere, så må han være 
et offer. Og sådan har de alle sammen en historie, der 
fortæller, hvorfor de er her. Og nu har vi så fået den 
her lovgivning om, at kommunen må etablere fix-
erum, og det tvinger politiet til at tænke på en anden 
måde. Nu skal vi ikke jage den her gruppe rundt om 
det næste hushjørne, men tage dem i hånden og støtte 
dem i at komme ind og tage deres stoffer i et fixerum, 
hvor der er en sygeplejerske. Så det er en 180 graders 
vending!’

LANdbetJeNteN På steNbroeN 

– politiassistent Rud Ellegaard fortæller om tre årtier  
blandt udsatte på det københavnske Vesterbro. 

Bogen er skrevet af journalist Preben Lund. 
Den er på 200 sider, udkom i februar 2014   
på forlaget Mellemgaard og koster 220 kr. 

FOTO: ERIK REFNER
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af ulrik daHlin

Da den amerikanske præsident Richard Nixon i 1971 
erklærede den skæbnesvangre ’krig mod narko’, skete 
det bl.a. med reference til nogle berømte rotteforsøg, 
hvor rotter isoleret i hver deres trange bur havde haft 
fri adgang til narko: Rotternes afhængighed steg, og 
det samme gjorde forbruget af narko.

Ni år senere blev forsøget med fri narko til rotter 
gentaget af den canadiske psykolog Bruce Alexander. 
Hans tese var, at det mere var isolationen i burene end 
narkoen selv, der gjorde rotterne til narkomaner. Han 
anbragte forsøgsdyrene i en rottepark med adgang til 
leg og formering foruden fri narko. Rotternes narko-
forbrug viste sig at være langt mindre end i de tidli-
gere forsøg.

Alexanders forsøg har været som skriften på væg-
gen for juristen Nanna Gotfredsen, der netop har fej-

ret 15-årsjubilæum med organisationen Gadejuristen.
’For mig at se viser Alexanders rotteparker, at det 

ikke nytter at kigge på stofferne som den eneste eller 
blot den vigtigste årsag til stofbrugernes problemer. 
For stofbrugerne er stofferne tværtimod et forsøg på 
at finde en løsning på deres ofte massive problemer. 
Så det bedste, man kan gøre for en stofbruger, er at 
sige skidt med stofferne, men hvad kunne du ellers 
tænke dig? Eller sagt på en anden måde: Hvordan skal 
din egen rottepark se ud,’ siger Nanna Gotfredsen.

Hun etablerede sammen med to sygeplejersker 
Gadejuristen på en bænk på Hovedbanegården som 
en symbolsk markering af, at indsatsen skulle foregå 
ude på gaden, hvor stofbrugere, hjemløse og prostitu-
erede holder til. Sådan er det stadig, selv om Gade-
juristen nu har seks ansatte, et årligt budget på fire 
millioner og delvist er på finansloven: Et par eftermid-
dage og aftener om ugen er Nanna Gotfredsen eller 

man også, hvad det stof, man får, er for noget.’ 

Så mener du, at du er troværdig i forhold til brugerne?

’Ja, for jeg skilter jo åbenlyst med, hvem jeg er. Jeg er 
politimand og har nogle opgaver, men jeg går ikke i 
små sko. Det kan man ikke. Der skal være plads til alle 
og højt til loftet. Og det ved de godt, jeg har.’ 

Ud over den brobyggende relation er politiets til-
stedeværelse også vigtigt for fixerummenes eksistens, 
alene fordi der ellers vil dukke forhærdede narkopu-
shere op og tage penge for, at de svage kan få lov til at 
komme ind og tage deres stof  i de trygge rammer.

’I Fixerummet på Halmtorvet går man ind gen-
nem en port, hvor der godt kan stå nogle vagtmænd, 
der siger, at man skylder penge, og hvis man skal ind 
til sygeplejersken, så skal de have de penge nu. De 
forsvinder faktisk, når vi kommer.’

Så fixerummene har mestendels sin egen rytme, 
hvor man kommer abstinent til døren, er i rummene 
i 35 til 45 minutter og så nærmest kun lige er ude af 
døren for at være tilbage igen. Hvis brugerne tager 
kokain, ville de gerne sidde derinde hele dage, indtil 
posen er tom. Suset varer kun 20 minutter, så de ind-
tager hele tiden stoffet. 

Men hvad er de ude og foretage sig i mellemrummet 
mellem det ene og andet indtag? Hvordan kan de nå at 
få fat i stoffet med så kort varsel?

’Der er et mørketal, vi ikke kan gøre rede for. Hvis 
man tager alt det narko, der bliver omsat på Vesterbro 
og gør det op i penge og sammenligner med, hvad der 
så bliver stjålet for i området af tyveri fra biler, kon-
torer og lommer, kan de ikke nå at skrabe så mange 
penge sammen. Så der foregår en masse, vi ikke får 
noget at vide om. Rigtig meget bliver ikke anmeldt, 
og det kan for eksempel være en lille virksomhed i 
Kødbyen, der ikke har råd til en forsikring.’ 

Men hvordan får en gangbesværet kvinde, der ikke læn-
gere kan fixe på sig selv eller sælge sig selv i gaden, 
penge til fire gange stof om dagen? Det kan hun jo ikke 
formå på kontanthjælp, og hun er heller ikke i stand til 
at foretage sig noget kriminelt?

’Ja, det er et godt spørgsmål.’

Rud Ellegaard tænker sig længe om … 
’Det er også mærkeligt. Men hvis man er én af de 
piger, der er kommet til at sidde i kørestol, så er 
man i virkeligheden et meget nemt offer. Så vil man 
have ’noget meget, meget billigt eller bizart’, er de 
kvinder nødt til at gå med til nogle skrækkelige ting 
for at få 200 kroner. Jeg tror desværre, at der er 
nogle, der bevidst udnytter dem, fordi pigerne ikke 
har andet valg. Dem møder vi jo nogle gange ude i 
kringelkrogene.’

Hvad er det vigtigste, du har lært af de socialt udsatte 
omkring fixerummet?

’At vi er nødt til at anerkende hinanden. Der 
er sociale problemer, og det kan vi ikke løse ved at 
spærre folk inde. Vi er nødt til at løse det med dialog 
og så gøre det så sikkert og trygt, så vi alle sammen 
kan være her – også stofmisbrugerne.’

Hvordan er det at overvåge og sikkerhedsdække et stof-
indtag af ulovlige stoffer, som brugerne muligvis har be-
gået kriminalitet for at skaffe?

’Jeg har ikke nogen konflikt inde i mig selv over, at 
det her er forkert. Men jeg vil ikke gå så langt som til 
at sige, at der skal være fri narko, for jeg synes stadig, 
vi har en forpligtelse til at gøre det svært for andre – 
især for unge – at indtage stoffer. Der er en konflikt 
i, at de er nødt til at skaffe sig stoffet illegalt, men jeg 
kan ikke se, hvordan vi ellers skulle løse det.’ 

I dine mange år på gaden må du ind imellem have mødt 
misbrugere, der trods den ufattelige hårde tilværelse, de 
hver dag lever i, overlever. Hvad er dit bud på, at det kan 
lade sig gøre?

’Jeg tror simpelthen, der er nogle, der har stærkere 
gener end andre – for deres liv ville have taget livet af 
de fleste. Men hvis man ikke dør af en overdosis inden 
eller af andre følgesygdomme, så holder man sjældent 
længere end 50 år. Der går ikke ret mange misbrugere 
rundt på Vesterbro, som er fyldt 50 år!’ ❚

’Hvordan skal din rottepark se ud?’
I årevis har samfundet hældt millioner ud ad vinduet i et forgæves forsøg på at gøre stofbrugere stoffri. Stop dette 
vanvid og brug pengene fornuftigere, lyder opfordringen fra Nanna Gotfredsen, der i 15 år har arbejdet som jurist i 
øjenhøjde med stofbrugere og prostituerede.

birgitte eLLemANN HÖegH     
JOURNALIST & FORFATTER
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andre fra Gadejuristen ude i kvarteret nær Hovedba-
negården og på åbne stofscener i enkelte andre større 
byer med en gammel ladcykel, der fungerer som et 
rullende kontor. Årligt har Gadejuristen ca. 5.000 
personkontakter, og organisationen varetager omkring 
1.300 sager om året.

’Det drejer sig især om stofbehandling, bolig, 
herberg, anbragte børn og bødesager. Og så er der 
selvfølgelig også en del sager om anmeldelse om vold. 
Stofbrugere lever, som de fleste sikkert kan forestille 
sig, et udsat liv og er meget oftere udsat for vold og 
overgreb end normalbefolkningen, ikke mindst fra 
den skruppelløse underverden, som vi overlader 
reguleringen af narkotikamarkedet til,’ siger Nanna 
Gotfredsen.

efterlyser handlingsplan

I de senere år er der sket en række lokale fremskridt i 
de større byer som f.eks. fixerum og lægeordineret he-
roin til de mest udsatte stofbrugere, men der er langt 
endnu, før Nanna Gotfredsen er tilfreds. Hun efterly-
ser både en samlet narkotikapolitisk handlingsplan fra 
regeringen og en socialpolitisk havarikommission.

’I alt for mange år har indsatsen været fragmente-
ret – hvis ikke ligefrem i indbyrdes konflikt. Det så vi 
f.eks., da man med den ene hånd delte gratis kanyler 
ud til stofbrugere her i kvarteret, mens man med den 
anden hånd samtidig håndhævede forbudszoner og 
konfiskerede stoffet fra brugerne.’

Ifølge Nanna Gotfredsen bruger samfundet 
millioner på at få stofbrugere gjort stoffri til ingen 
nytte. Selv om behandlingssystemet umiddelbart ser 
effektivt ud med massevis af ind- og udskrivninger af 
stofbrugere, ser Nanna Gotfredsen det som et ’ham-
sterhjul’.

’Vi drøner rundt og rundt, men vi kommer ingen 
vegne. Det er så svært at få rejst en diskussion om 
nytten af, at vi år efter år bruger hundredevis af mil-
lioner på et behandlingssystem, selv om systemet ikke 
producerer noget som helst anvendeligt.’

– Gør behandlingssystemet slet ikke noget godt efter 
din opfattelse?

’Jo, det giver da nogle stofbrugere tag over hove-
det, ligesom det giver dem en vis opfedning. Og frem 
for alt fjerner det for en vis periode frygten for, at 
nogen rundt om det næste hjørne står klar til at skære 

en af dine fingre af, hvis du har ubetalt gæld. Men 
derudover hælder vi efter min mening pengene ud 
ad vinduet.’ Her henviser Nanna Gotfredsen igen til 
statistikken.

’Otte ud af ti opioidafhængige (bl.a. opiumspro-
dukter, red.), der sendes i døgnbehandling, er tilbage 
på stofferne inden et år. Og en stor del af de resteren-
de genoptager siden deres brug. Sådan var det for 40 
år siden, og sådan er det også i dag,’ siger hun

Ligeledes bruger samfundet ukendte beløb på at 
sætte stofbrugere i fængsel.

’Det hjælper bare ikke at sætte stofbrugere i 
fængslet. Tværtimod viser statistikken, at to ud af tre 
af samtlige indsatte har en relation til narko, og at stof-
brugere stort set altid kommer værre ud, end de var, 
da de kom i fængslet, bl.a. fordi de ikke længere har et 
sted at bo og ofte har oparbejdet en stor illegal gæld.’

Derfor skal Danmark sadle om i narkopolitikken.
’For de svært stofafhængige er stofferne ikke deres 

problem. Deres virkelige problem er deres traumer, 
deres indre smerte, depression og andre psykiske li-
delser samt den uendelige række af nederlag, som ikke 
forsvinder, bare fordi samfundet lidt robust siger: Tag 
dig nu lige sammen og bliv stoffri.’

Nana Gotfredsen betegner stofafhængighed som 
en tilstand. Men ikke som en regulær sygdom.

’Det er komplet meningsløst blot at tale om 
svær stofafhængighed som en sygdom. Som jeg ser 
det, er stofferne mere end noget andet en funktionel 
tilpasningsstrategi for de personer, der altid har haft 
et lorteliv. Et liv uden position, mening, netværk, 
psykisk stabilitet, venner, familie eller omgang med 
egne børn. Derfor nytter det efter min mening ikke, at 
samfundet hele tiden har fokus på stofferne, for de er 
ikke problemet, men derimod et fortvivlet forsøg fra 
brugernes side på at finde en løsning på deres egen-
tlige og massive problemer.’

sådan kunne rotteparken se ud

’Allerførst skal man afkriminalisere dem, der bruger 
stof. I stedet kan man koncentrere den politimæssige 
indsats på den ikke-stofbrugende underverden.’

Samfundet bør udlevere stofferne til stofbrugerne, 
sådan som man allerede gør med den lægeordinerede 
heroin til de allersvageste stofbrugere.

’Det ville være bedre og billigere, end sådan som 

vi tillader systemet at fungere i dag, hvor det er under-
verdenen, der står for reguleringen af stofmarkedet. Vi 
kan se, at hver gang myndighederne forbyder et stof 
og får sat det på forbudslisten, er underverden klar til 
at tilbyde et nyt alternativ, der tilnærmelsesvis ligner 
det netop forbudte stof, men hyppigt er mere skade-
ligt. Ligegyldigt hvad vi gør med kontrolindsatser og 
forbud, så er underverden foran os.’

Det vil også føre til, at stofbrugerne kunne få 
adgang til stoffer, der er mere rene.

Ifølge Nanna Gotfredsen er det således ikke 
muligt i dag på gadeplan at skaffe kokain, som ikke 
er tilsat Levamisol, som er en form for kvægmedicin. 
Der er ingen kendt forklaring på, hvorfor dette stof 
findes i kokainen, men det formodes at være tilsat 
meget tidligt i processen.

’Og det er jo ikke sådan, at man kan stille spørgs-
mål til leverandørerne,’ siger Nanna Gotfredsen 

og forklarer, at der tilsvarende nogen gange kan 
være miltbrandsporer i heroin. Her er forklaringen, 
at opium i Afghanistan tørres i solen spredt ud på 
gedehuder, og fra gedernes afføring kan der komme 
miltbrandsporer.

’Det er kendte uønskede effekter af kriminalise-
ringen, som aldrig ville få lov til at finde sted, hvis der 
var tale om et lægemiddel eller en almindelig reguleret 
produktion,’ siger Nanna Gotfredsen.

’Vi skal rumme, at stofbrugerne bruger stoffer. 
Den bedste behandling, jeg kender, er, hvis en stof-
bruger bliver forelsket, så også for stofbrugere er det 
vigtigste at skabe sig en meningsfuld tilværelse. Vi må 
hjælpe dem med at skabe et liv, de har lyst til at være i, 
og hvor de ikke hele tiden mister.’ ❚

STOF takker Nanna Gotfredsen og Ulrik Dahlin for tilladelse til at bringe 
denne artikel, som var at læse i Information d. 27.9.2014. 
Læs mere om Bruce Alexanders ’Rat Park’ i Liese Reckes artikel i STOF nr. 15, s. 86.

Nanna Gotfredsen har igennem 15 år hjulpet 
stofbrugere  omkring Halmtorvet med juridisk 
rådgivning. Hendes mange år på gaden har 
overbevist hende om, at man må holde op 
med at fokusere på stofferne som årsagen til 
stofbrugernes problemer. Tværtimod anser 
stofbrugerne stofferne som en funktionel 
løsning på deres lorteliv.

uLrik dAHLiN 
JOURNALIST PÅ INFORMATION

FOTO: KRISTINE KILLERICH
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fAktA: det siger loven 
Forebyggelse og sundhedsfremmende 
tilbud er kommunernes ansvar jf. 
sundhedsloven § 119. Det betyder, 
at kommunerne har hjemmel til at 
udlevere sterilt injektionsudstyr, men 
det er ifølge ministeren ikke lovpligtigt 
at gøre det.

fAktA: det koster sprøjteudlevering 
Sprøjteudleveringen i København sker i 
overensstemmelse med international best practice.
Ordningen koster ifølge Gadejuristens beregninger 
mellem 1.100 og 1.500 kr. pr. IV-stofbruger i 
kommunen pr. år. Denne pris omfatter også 
pakning og distribution af injektionssæt til 
udleveringssteder samt supplerende udstyr.
Ifølge Sundhedsstyrelsen er der ca. 13.000 IV-
stofbrugere i Danmark.
På den baggrund vil en tilsvarende national 
sprøjteudleveringsordning koste ca. 15-20 mio. 
kr. Et beløb, der svarer til medicinudgifterne 
ved behandling af ca. 30 - 40 patienter årligt for 
hepatitis C.  

fAktA: fornødne remedier
Spritservietter, sprøjter (2-20 ml.), kanyler (12-30 
mm), kogekar, filtre (22 μm), sterilt vand (i 2 ml. 
ampuller), ascorbinsyre og vat. 
Et kogekar benyttes til at forberede stoffet 
til injektion. Det er også her sterilt vand, 
ascorbinsyre og filteret bruges. Der bør sikres 
adgang til forskellige typer sprøjter og kanyler 
afhængigt af, hvilket stof der benyttes og hvor på 
kroppen der injiceres.

fAktA: stofbrug, smitte og behandling
Sundhedsstyrelsen estimerer, at der er 
13.000 intravenøse stofbrugere i Danmark.
Kun mellem 1/3 og 1/2 er kendt i 
stofbehandlingssystemet. 
Op imod 90% er smittet med hepatitis C, 
og mange er smittet forud for den første 
kontakt med stofbehandlingssystemet.
Behandling af hepatitis C koster ca. 
500.000 kr. i medicinudgifter alene. 
Hiv forekommer 50 gange oftere blandt 
IV-stofbrugere end blandt befolkningen 
generelt. 
Hiv-behandling koster ca. 10.000 kr. pr. 
måned resten af livet. 

       
af JoHanne gredal nØrvig, filiP soos    
& nanna gotfredsen

I op imod halvdelen af landets kommuner har in-
travenøse stofbrugere ikke adgang til gratis, sterilt 
injektionsudstyr, og kun tre kommuner følger de 
internationale anbefalinger når det drejer sig om den 
kommunale sprøjteudlevering. Det viser en omfatten-
de kortlægning fra Gadejuristen, der i august måned 
er udgivet i rapporten Intravenøse stofbrugeres adgang 
til rent injektionsudstyr i Danmark. 

Kortlægningen afslører samtidig, at situationen 
er en helt anden, end det hidtil har været antaget fra 
centralt hold. Dette fremgår af flere ministersvar, der 
også har bragt det faktum frem i lyset, at en række 
kommuner i årevis har modtaget øremærkede statstil-
skud til dele af sprøjteudleveringen, selvom der ingen 
udlevering finder sted. 

Gadejuristen har i 2013 været i kontakt med 
samtlige danske kommuner og en lang række apoteker 
over hele landet for at undersøge praksis. Rapporten 
giver dermed et detaljeret billede af såvel omfang som 
konkret praksis og leverer samtidig en evidensbaseret 
gennemgang af international best practice for udleve-
ring af sterilt injektionsudstyr.

Hele 34 kommuner har i kortlægningen svaret, 
at de slet ikke udleverer injektionsudstyr. Yderligere 
24 kommuner har kun udlevering i behandlingsregi 
og dækker således ikke den markante andel af IV-
stofbrugere, der ikke er kendt i behandlingssystemet. 
I rapporten  ’Narkotikasituationen i Danmark 2013’ 
anslår Sundhedsstyrelsen således, at mellem halvde-
len og to tredjedele af de intravenøse stofbrugere ikke 
er kendt i behandlingssystemet. 

Blandt de kommuner, der har en udleverings-
ordning, er der samtidig meget ringe oplysning om, 
hvor og hvornår der kan afhentes injektionsudstyr. 

Det fremgår eksempelvis sjældent af kommunernes 
hjemmesider, ligesom det viste sig at skulle indebære 
meget store anstrengelser at finde frem til oplysnin-
gerne telefonisk. 

Dermed står undersøgelsens resultater i skarp 
kontrast til en opgørelse udarbejdet af Kommunernes 
Landsforening, KL, fra 2009, hvor det blev konklu-
deret, at ’antallet af misbrugere, som har adgang til 
nyt værktøj, er meget højt’. Undersøgelsen fra KL 
var imidlertid baseret på besvarelse fra (formentlig) 
blot 34 kommuner. Alligevel er der fra dansk side på 
denne baggrund afrapporteret til EMCDDA, at der i 
Danmark er ’100 pct.’ tilgængelighed, når det gælder 
sterilt injektionsudstyr.(1) 

kosteffektivt tiltag

Udlevering af sterilt injektionsudstyr er et veldoku-
menteret skadesreducerende tiltag, for længst aner-
kendt af FN-organer som UNAIDS, WHO og UNO-
DC. Et tiltag, som samtidig er yderst kosteffektivt. 
Uden adgang til sterilt injektionsudstyr genbruges og 
deles ’værktøjet’, hvilket giver højrisiko for blodforgift-
ning, infektioner og bylder, betændelse i hjerteklapper 
og knogler samt smitte med hiv og hepatitis. 

Sundhedsstyrelsen anslår, at op imod 90 procent 
af de 13.000 IV-stofbrugere i Danmark er smittet med 
hepatitis C. I tre ud af fire nye tilfælde, der blev an-
meldt i 2013, var det en IV-stofbruger, der var smittet.
(2) Også hiv er mere udbredt hos IV-stofbrugere og 
forekommer således op til 50 gange oftere end blandt 
almenbefolkningen. 

Der er blevet udleveret sprøjter og kanyler i Dan-
mark siden 1986. Også på den baggrund vækker det 
opsigt, at hele 34 kommuner slet ikke udleverer nogen 
former for sterilt injektionsudstyr. Heroverfor står, 
at blot én behandling af hepatitis C koster 500.000 
kr. alene i medicinudgifter, mens medicinsk hiv-be-

Store huller i dansk sprøjteudlevering 
Det står skidt til med den kommunale udlevering af sterilt injektionsudstyr i Danmark. Alt for mange 
kommuner udleverer slet ikke, og mange kommuners praksis er hverken i overensstemmelse med dansk 
eller international viden på feltet. 
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den i perioden juni-medio august 2014 brugte 13,5 
millioner kr. på at behandle hepatitis C.(7)

I forbindelse med kortlægningen har Gadejuristen 
været i kontakt med mange kommunale medarbejde-
re, der interesseret og engageret direkte efterspørger 
viden om effektiv sprøjteudlevering og skadesreduk-
tion i øvrigt. Gadejuristen opfordrer derfor til, at der 
fra centralt hold udarbejdes nationale retningslinjer 
for best practice på området. Det er der ganske enkelt 
brug for.

det står ikke stille

Omfanget af den danske sprøjteudlevering er ikke sta-
tisk. Siden Gadejuristen indsamlede data har eksem-
pelvis Kolding Kommune etableret en udleverings-
ordning. Kommunen har anslået udgifterne til 90.000 
kr. om året til ordningen, hvilket svarer til cirka én 
krone pr. borger i kommunen.(8) Der er dog tale om 
en bytteordning, der således på dette punkt ikke er i 
overensstemmelse med de internationale, forsknings-
baserede anbefalinger.

Omvendt har som eksempel Vordingborg Kom-
mune i indeværende år indskrænket adgangen til 
sterilt injektionsudstyr ved at indstille den hidtidige 
gratis udlevering af sprøjtesæt fra apoteket på Møn. 
Stofbrugere, der bor på øen, er nu nødsaget til som 
minimum at rejse til Vordingborg for at skaffe sig ste-
rilt, smitteforebyggende injektionsudstyr, hvor dette 
tilmed alene kan anskaffes via personalekontakt på 
det kommunale behandlingscenter. De rapporter, vi 
nu modtager fra stofbrugermiljøet på den egn, er på 
ingen måde betryggende.

Som nævnt har flere kommuner brugt rapporten 
som en anledning til at kigge på den lokale praksis. 
Blandt andre er Frederiksberg Kommune nu i gang 
med at justere sin udleveringspraksis. Fra Gadejuri-
stens side er det håbet, at alle landets kommuner vil 
følge trop, ligesom det må kunne forventes, at denne 
kortlægning giver anledning til lovgivning fra Christi-
ansborg.

Danmark har også internationale forpligtelser 
på området, som må tages i betragtning. FNs særlige 
rapportører ift. retten til sundhed har over en årrække 
peget på dels staternes forpligtelse til at forebygge epi-
demier, dels deres forpligtelse til at sikre ’the right to 
highest attainable standard of health, particularly for mar-

ginalized communities, such as drug users’. Fra samme 
regi er det anført, at et så væsentligt menneskeretligt 
spørgsmål ikke blot kan overlades til kommuners 
skønsmæssige vurdering af behovet. Herved under-
streges staternes, herunder den danske regerings 
ansvar for at sikre implementering af en vidtgående 
skadesreduktionsindsats, der inkluderer bl.a. sikring 
af adgang til sterilt injektionsudstyr.(9,10) ❚
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handling beløber sig til mere end 100.000 kr. om året 
resten af patientens levetid. 

Til sammenligning koster remedierne i ét opti-
malt injektionssæt cirka 10 kr., forudsat, at der er tale 
om en fornuftig indkøbs- og pakkeordning og undgå-
else af apoteker-avance. I Københavns Kommune er 
der eksempelvis indgået en aftale, hvor sættene pakkes 
og distribueres for knap 2 kr. pr. stk. af en socialøko-
nomisk virksomhed. 

Best practice anbefalinger
Gadejuristens rapport indeholder desuden en gen-
nemgang af best practice i forhold til sprøjteudlevering 
baseret på veldokumenterede anbefalinger fra et 
canadisk Harm Reduction Program.(3) 

Injektionsudstyr bør være let og anonymt tilgæn-
geligt flere steder, således at udlevering fra eksempel-
vis væresteder, apoteker og automater supplerer hin-
anden, ligesom der også på stofbehandlingscentrene 
bør være adgang i tilfælde af supplerende IV-stofbrug. 
I så mange som 40 af de 64 kommuner, der har sprøj-
teudlevering, findes der kun én udleveringsform. Her 
er udlevering fra behandlingssteder hhv. apoteker de 
mest hyppige. På begge steder forekommer det imid-
lertid, at man kan få karantæne.

Ifølge internationale anbefalinger bør en effektiv 
udlevering desuden indeholde samtlige remedier, som 
Sundhedsstyrelsen også har identificeret som smitte-
kilder. Her er det særligt kogekar og filtre, der mang-
ler ude i kommunerne. Kun i tre kommuner – Kø-
benhavn, Vejle og Aarhus – udleveres alle nødvendige 
remedier. Se faktaboks for overblik over de remedier, 
der bør sikres adgang til. 

Udlevering bør desuden ske rundhåndet. Under-
søgelser viser, at der bør udleveres op til 150 procent 
af det efterspurgte for at få den maksimale effekt. 
Bytteordninger, hvor stofbrugeren skal medbringe 
brugt udstyr, kan ikke anbefales, da en sådan ordning 
af flere grunde indebærer øget smitterisiko for både 
stofbrugere og personale. 

Hvad sker der nu?

Rapporten er efter udgivelsen fremsendt til samtlige 
kommuner og har flere steder hurtigt givet anledning 
til en revurdering af lokal praksis. Gadejuristen er nu 
i dialog med de kommuner, der ønsker rådgivning og 

sparring angående lokal sprøjteudlevering. Et stykke 
arbejde vi dog til enhver tid vil foretrække, at Sund-
hedsstyrelsen vil påtage sig at varetage.

I Folketinget har rapporten vakt forundring og 
udløst en række spørgsmål til minister for sundhed og 
forebyggelse Nick Hækkerup, der kalder situationen 
’uheldig’ og dertil har anført som følger:

- ’Gratis og let adgang til rent injektionsudstyr er 
sammen med substitutionsbehandling den vigtigste indsats 
mod infektionssygdomme som hiv og hepatitis C blandt 
stofmisbrugere. Det er derfor uheldigt, hvis mange kom-
muner slet ikke udleverer rent injektionsudstyr, eller hvis 
udleveringen er mangelfuld’, skriver ministeren i et svar 
til Folketinget.(4)

Ministeren bad endvidere KL om en forklaring 
på de misvisende 2009-tal. Gadejuristen formoder, at 
ministeren snarest vil tage skridt også på fremadrettet 
vis i denne sag, så den danske praksis snarest kommer 
på omgangshøjde med best practice og i overensstem-
melse med det, der oplyses til EMCDDA om hun-
drede procents tilgængelighed i Danmark. 

Rapporten sluttes af med en række anbefalinger. 
Gadejuristen anbefaler således, at udlevering af sterilt 
injektionsudstyr gøres lovpligtig, sikres fuld finansie-
ring og pålægges at tage afsæt i udarbejdede nationale 
best practice-retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. De 
samlede anbefalinger kan ses i rapporten på side 39. 

Hos KL meddeler formanden for social- og sund-
hedsudvalget Thomas Kastrup-Larsen, at kommuner-
ne ikke har noget imod, at ordningen gøres lovpligtig, 
hvis der følger finansiering med. Kommunerne har 
dog allerede med sikkerhed fået penge til i hvert fald 
dele af udleveringen, selvom man altså slet ingen 
udlevering har foretaget.(5) I et svar til Folketinget fra 
sundhedsministeren er det således kommet frem, at 
de kommuner, der ikke udleverer sterilt injektionsud-
styr, alligevel får del i et årligt statstilskud på 800.000 
kr., der siden 2004 har skullet dække udgifter til at 
udlevere sterilt vand.(6) 

En beregning foretaget  af Gadejuristen, baseret 
på tal fra Københavns Kommune og Sundhedsstyrel-
sen viser, at de samlede udgifter til udlevering af ste-
rilt injektionsudstyr i hele landet vil beløbe sig til 15-
20 millioner kr. om året, svarende til op til ca. 1.500 
kr. pr. IV-stofbruger pr. år. Altså en beskeden pris, når 
den sammenholdes med, at alene Region Hovedsta-

KORT OVER SPRØJTE-
UDLEVERING
De grønne områder er håbets områder, hvor man i   
hvert fald kan håbe på at slippe for hepatitis C…:

❚  De sorte områder er dem uden nogen form for   
kommunal udlevering af sterilt injektionsudstyr

❚  De grå områder er dem, der udleverer, men ikke i   
overensstemmelse med international best practice

❚  De grønne områder er Aarhus, Vejle og København, som ud-
leverer i overensstemmelse med international best practice

 JoHANNe gredAL NØrVig
 fiLiP soos 

NANNA gotfredseN
GADEJURISTEN

fAktA: om rapporten
’Intravenøse stofbrugeres adgang til sterilt injektionsudstyr i Danmark’. Udgivet af Gadejuristen, august 2014.
Rapporten kan findes på www.gadejuristen.dk eller bestilles som pdf-fil på kontakt@gadejuristen.dk
Gadejuristen, stiftet i 1999, er en landsdækkende, privat retshjælpsorganisation, der udfører udgående retshjælp og andre former for støtte til og for udsatte mennesker. 
Den primære målgruppe er personer med stoferfaring og/eller udsatte for stofstigma. En gruppe mennesker, som også er massivt kriminaliserede. Dertil kommer 
hjemløse, gadesexsælgere og sindslidende. Hovedparten af brugerne af Gadejuristens ydelser er multiudfordrede og kan således tilhøre flere af de her nævnte grupper. 
Læs mere på www.gadejuristen.dk 
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andet niveau handler om at sætte ind med social- 
og sundhedsfaglige forebyggende tilbud, før den 
potentielt fatale overdosis indtræffer. I det følgende 
vil vi kort berøre nogle af de kvalitative fund fra 
rapporten.

alene eller sammen

Undersøgelsen fandt, at risikoen for en fatal overdo-
sis er størst, når en stofbruger isolerer sig geografisk, 
fysisk og socialt. For eksempel er koncentrationen 
af stofindtag særlig stor nær stofscenen på Vesterbro 
(København) samtidig med, at der er mange mulig-
heder for at få hjælp og støtte fra andre stofbrugere og 
uddannet personale, der blandt andet kan observere 
og give naloxon som modgift hvis påkrævet, hvilket 
også betyder, at det sjældent er nødvendigt at tilkalde 
ambulance. Stofbrugerne er generelt ikke tilbagehol-
dende med at hente hjælp. Sker overdosen derimod 
uden for stofscenen kommer hjælpen hyppigere for 
sent, hvilket ofte skyldes manglende kontakt eller 
tryghed ved at henvende sig til de akutte hjælpeinstan-
ser (ambulancer, sygehus); at telefonen er løbet tør 
for strøm; at stofbrugeren enten er alene, eller at dem, 
stofbrugeren er sammen med, er for stofpåvirkede til 
at ringe efter hjælp i tide. 

  risikovurdering og livsomstændigheder

De fleste stofbrugere ved, at stoftolerancen er nedsat 
efter en stofpause, og at de derfor bør tage mindre 
dosis eller injicere i to etaper; at der er øget risiko ved 
poly-drug-indtag, indtag af ukendt stof og ved køb 
hos tilfældig pusher. Samtidig ses risikoen for at tage 
for lidt og gå glip af rusen ofte som større end risikoen 
for at få for meget. 

Andre risikofaktorer forbundet med overdoser 
er de generelle livsomstændigheder, som mange 
stofbrugere lever under med øget fysisk, psykisk og 
social nedslidning. Med nedslidningen følger ofte 
skyld, skam eller øget ligegyldighed med sig selv, som 
kan resultere i manglende egenomsorg og emotionel 
distancering til stofbrugeren selv og andre, samt op-
levelse af tiltagende kaos og øget risikabel stofpraksis. 
Forebyggelse af overdoser sker derfor gennem stabi-
lisering, både fysisk (søvn, mad, drikke) og psykisk 
(nære, trygge relationer), samt ved at give omsorg og 
støtte stofbrugerne i egenomsorg.

løbende opmærksomhed og vinduer til kontakt 

Forebyggelse handler for det social- og sundhedsfag-
lige personale om at lægge mærke til de små tegn og 
eventuelle forandringer, og at nå at gribe ind i tide, 
inden overdosis indtræffer. Generelt oplever medar-
bejdere, at der ofte kun er et lille vindue for, hvor og 
hvornår de kan hjælpe de stofbrugere, der er i størst 
risiko for overdosis. I geografiske byrum, hvor stof-
brugere, stofhandel, indtag og de professionelle tiltag 
optræder særligt koncentreret, udgør injektionsbrug 
og overdosis af kokain for eksempel en stor udfor-
dring, mens behandlingsenhederne udfordres af, at 
stofbrugere udebliver fra social og medicinsk behand-
ling, når de er i øget risiko for overdosis, ofte som 
følge af blanding af substitutionsmedicin og andre 
rusmidler. Samtidig oplever medarbejdere på den 
mere koncentrerede stofscene det som en styrke at 
være tæt på stofbrugernes hverdag og andre hjælpein-
stanser og at kunne arbejde fleksibelt, men efterspør-
ger mere fleksibilitet i den medicinske behandling. I 
behandlingsregi uden for stofscenen kan procedurer 
og langsomme sagsgange udfordre indsatser, der 
møder stofbrugerens akutte og mere langsigtede be-
hov. Derudover savnes der viden og opfølgning efter 
overdoser, hvilket kan vanskeliggøre fortsat udvikling 
af lokale forebyggende tiltag. 

non-fatale forgiftninger

Undersøgelsen viste, at non-fatale overdoser udgør 
en betydelig belastning for stofbrugeren, det sociale 
netværk og de involverede støtte- og hjælpeinstanser, 
og at der bør være øget fokus på vidensindsamling og 
forebyggelse inden for dette område.

Vil man nedbringe tallet af overdoser, fatale eller 
non-fatale, må man på én gang acceptere brugernes 
verden samt have tiltag, der er rettet mod tiden op til 
såvel som mod selve overdosissituationen. ❚

Sidsel Schrøder – pæd. antropolog, forskningsassistent på CRF
Christian Tjagvad – læge, ph.d.-stud. på SERAF, Oslo Universitet
Birgitte Thylstrup – psykolog, lektor på CRF

Rapporten kan downloades fra www.med.uio.no -
og fra www.stofbladet.dk  under ’Aktuelt’.

I oktober 2014 udkom en rapport om forgift-
ningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede 
dødsfald i Danmark i årene 2008-2011. Baggrun-
den for rapporten er, at Danmark historisk og aktuelt 
har et højt antal af forgiftningsdødsfald, hvorfor Kø-
benhavns, Aarhus og Odense Kommune i 2012 tog 
initiativ til en undersøgelse, der skulle belyse relevante 
aspekter af det høje antal med afsæt i deres egne kom-
muner. Midler til undersøgelsen blev efter ansøgning 
bevilget af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 
Senter for Rus- og Avhengighetsforskning (SERAF), 
Oslo Universitet, forestod undersøgelsen, blandt an-
det fordi de tidligere havde gennemført en tilsvarende 
undersøgelse i Norge. 

Undersøgelsen tilstræbte en helhedsorienteret 
tilgang til området, baseret på en bred indsamling af 
informationer fra det kommunale misbrugsbehand-
lingssystem, det sociale system og sundhedsvæsenet. 
Undersøgelsen bygger således på information fra na-

tionale og lokale registre, lokal indsamling af data, og 
kvalitative interviews med stofbrugere, pårørende og 
fagfolk. Center for Rusmiddelforskning (CRF) stod 
for de kvalitative interviews og analyser af interviews 
med stofbrugere og fagfolk. CRF’s kvalitative bidrag 
er udarbejdet af  Birgitte Thylstrup, Bjarke Nielsen, 
Karina Ellegaard Holm og Sidsel Schrøder.

Målet med denne artikel er at gøre opmærksom 
på rapporten ved kort at præsentere nogle af de 
overordnede fund, med hovedvægt på den kvalitative 
del, som CRF har varetaget. Yderligere uddybning af 
fundene kan læses i selve rapporten, der kan downloa-
des fra SERAFs hjemmeside (se link sidst i artiklen). 
Derudover, og nok vigtigst af alt, ønsker vi at sige tak 
til de stofbrugere og fagfolk, der har delt deres erfa-
ringer med os. Uden jer og jeres vilje til at dele ofte 
svære oplevelser havde det ikke kunnet lade sig gøre. 
Vi håber, at undersøgelsen vil medvirke til et skærpet 
fokus på muligheder og udfordringer ved det fortsatte 
arbejde mod at nedbringe antallet af forgiftningsdøds-
fald i Danmark.

de kvantitative fund

Undersøgelsens register- og journalgennemgange 
fandt, at kombinationen af især en højdosis metadon-
behandling sammen med en mindre restriktiv tilgang 
til benzodiazepiner fra ordinerende læge udgjorde en 
negativ faktor i en betydelig del af forgiftningsdødsfal-
dene. Hertil fremgik det, at kontakt til en instans i det 
offentlige behandlingssystem ikke i sig selv forebygger 
forgiftningsdødsfald, at over halvdelen af personerne 
døde i eget hjem og at ca. en femtedel af personer 
med narkotikarelaterede dødsfald havde bopæl uden 
for de tre undersøgelseskommuner, men døde inden-
for én af dem. Antallet for denne gruppe var stigende 
i løbet af undersøgelsesperioden. Derudover blev der 
fundet store forskelle mellem de tre kommuner med 
hensyn til andelen af dødsfald med toksikologifund af 
henholdsvis heroin/morfin og metadon. 

de kvalitative fund

De kvalitative fund peger på to overordnede niveauer 
i forhold til at forhindre dødelige overdoser. Det ene 
niveau relaterer sig til at have de rette remedier, når 
overdosen er indtruffet for at forhindre, at den bliver 
fatal; det kan f.eks. være førstehjælp og naloxon. Det 

NY rAPPort om 
NArkotikAreLAterede 
dØdsfALd
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holdt ham vågen i timerne, som han sagde med et lille 
glimt i øjet.  Løsningen var imidlertid ikke langtids-
holdbar. Uddannelsen havde praktikperioder, som 
måske ville ligge længere væk end afstanden mellem 
universitetet og behandlingscenteret. På universitetet 
havde han fortalt om sin situation og fået opbakning 
og støtte af sine undervisere. Han ønskede imidlertid 
ikke, at praktikpladsen skulle vide noget: Jeg vil ikke 
ødelægge alle fremtidige karrieremuligheder. Derfor synes 
han, at hans eneste reelle mulighed er at ’tvinge sig 
selv’ behandlings- og stoffri. Planen indeholder imid-
lertid en stor risiko for, at det hele vil vælte for ham, 
og at han vil miste det, han har opnået med heroin-
behandlingen: nemlig stabilisering uden illegalt brug, 
forbedret livssituation og økonomi mv. og en plads på 
universitetet.  

Tinas indlæg handlede om hendes kamp for at 
komme i metadonbehandling. Behandlingsstedet 
tilbød hende Buprenorfin, som hun ikke ville have, 
fordi hun havde erfaring med at blive syg af det. Hen-
des ønske om at komme i metadonbehandling blev 
imidlertid mødt med et udsagn om, at hun ikke skulle 
tro, hun kunne få en gratis skævert. Hun så derfor i en 
periode ikke andre muligheder end at skaffe metadon 
selv illegalt. I denne periode dør hendes kæreste af en 
overdosis. Tina vender tilbage til behandlingssystemet 
for at få hjælp, denne gang et nyt sted, og efter en lang 
kamp med ophobning af tilstødende problemer (fx 
hjemløshed, dårlig økonomi, lavt selvværd mv.) kom-
mer hun i metadonbehandling, hvor hun stabiliseres 
og begynder at få styr på sin situation. Tinas historie 
genkendes af flere blandt tilhørerne. De genkender 
oplevelsen af ikke at have mulighed for indflydelse på 
egen behandling og følelsen af ikke at blive inddraget 
i beslutningerne. Oplevelser, der får folk til at tænke: 
fuck jer – det er bare nemmere i en papkasse, som en af 
brugerne udtrykker det. 

nødvendige bidrag

Brugernes erfaringer giver stof til eftertanke. Det er 
både nødvendigt og forfriskende, at brugerne selv får 
taletid. Brugerperspektivet bliver foldet ud af bruger-
ne selv, hvilket på mange måder er tiltrængt: Hvad er 
det, brugerne egentlig har brug for hjælp til? Hvordan 
ser stofbrug ud fra deres synsvinkel? Hvad betyder 
det, når systemet kræver dagligt fremmøde på klinik-

kerne/centrene, og hvordan spiller det ind på disse 
menneskers hverdag uden for behandlingsstederne? 
Hvordan navigerer brugere i behandlingssystemet, 
når kravene, der stilles, opleves som barrierer for de 
drømme og mål, brugerne har for deres fremtid? 
Hvilke valg giver vi dem mulighed for at vælge imel-
lem, og viser systemet nok respekt og lydhørhed for 
brugernes erfaringer og synsvinkler? Kan vi finde på 
bedre løsninger sammen? 

Stofnetværket har formået at skabe et forum, hvor 
brugerne får mulighed for at komme til orde og blive 
taget alvorligt, simpelthen fordi der bliver lyttet til 
dem – de har mikrofonen så at sige. Men også be-
handlerne kan komme til orde og bidrage med deres 
perspektiv og på den måde give brugerne en større 
forståelse for deres arbejde, valg og handlemulighe-
der. Både brugere og professionelle stiller spørgsmål 
til hinanden med en nysgerrighed, der gør det muligt 
at få lydhørhed og sammen reflektere over, hvilke 
andre løsningsmodeller, der kunne tages i brug.  Det 
er mit indtryk, at alle deltagere har mulighed for at gå 
fra disse arrangementer med nye input og en større 
forståelse for andre perspektiver og synsvinkler, hvis 
man vel og mærke er åben for andre måder at se 
tingene på. Stofnetværkets arrangementer kan på den 
måde, være med til at bygge bro mellem det offent-
lige-/behandlingssystemet - og klienterne/brugerne. 
Sune Kehlet siger: Vi håber, at vores gå-hjem-møder vil 
gøre fremtiden bedre på det her område. - Og forbedrin-
ger bør vel altid hilses velkommen!?! ❚

FAKTA OM STOFNETVÆRKET
D. 19. november 2014 havde Stofnetværket et gå-hjem-møde om 
narkotikarelaterede dødsfald, som vi ikke har nået at referere 
hér, men følg med på https://www.facebook.com/stofnetvaerket 
eller www.tinyletter.com/Stofnetvaerket .
Netværksmøderne har hidtil været afholdt hos Gadejuristen, men 
det har været så stor en succes, at Stofnetværket i skrivende 
stund er på udkig efter større lokaler.

       
af katHrine bro ludvigsen 

Et nyt tiltrængt initiativ har set dagens lys: Stofnet-
værkets gå-hjem-møder. Det drejer sig om en række 
tilbagevendende gå-hjem-møder, som et lille netværk 
kaldet Stofnetværket har sat sig for at arrangere hver 
måned.  Formålet med møderne er at skabe et forum, 
hvor brugere, pårørende, professionelle, embedsfolk, 
politikere og andre interesserede kan mødes og debat-
tere forskellige aktuelle emner på stofmisbrugsområ-
det. En af arrangørerne, Sune Kehlet, siger: Ideen er, 
at de forskellige steder, der er i berøring med stofbrugere/
stoffer, får mulighed for at mødes, udveksle erfaringer, tale 
sammen og lære hinanden bedre at kende. Tanken er, at vi 
vil arrangere et oplæg eller et debatpanel hver gang, som 
kan lokke folk herhen, og som kan starte debatten.

Stofnetværket sørger således for at have nogle 
oplægsholdere på den første 1½ times tid, hvorefter 
der er debat og spørgsmål på tværs af de fremmødte 
deltagere. I pausen serveres drikkevarer og lidt snacks.  

stoflære for professionelle

Det første gå-hjem-møde løb af stabelen d. 17. sep-
tember 2014 og havde overskriften Stoflære. Her for-
talte tre brugerrepræsentanter i et panel om nogle af 
de mest anvendte gade- og netstoffer fra såvel et bru-
gerperspektiv som et sundhedsfagligt perspektiv.  Pa-
neldeltagerne var BrugerForeningens formand Jørgen 
Kjær, formand for Brugernes Akademi Anja Plesner 
Bloch, læge Christin Hvidt samt en anonym deltager 
kaldet Kenneth. Jørgen og Anja fortalte om de mere 
klassiske stoffer, mens Kenneth fortalte om psyche-
delia.dk, egne erfaringer med forskellige psykedeliske 
stoffer og om at bruge stoffer rekreativt i fritiden og 
ellers passe arbejde, hverdagsliv mv. Tilhørerne stil-
lede flere spørgsmål om brugen af de forskellige stof-

fer. Svarene gav en større forståelse for, hvad stofferne 
betyder og gør for dem, der bruger dem. Ligesom det 
gav indblik i, hvordan brugerne navigerer i et illegalt 
marked, hvor erfaringen med køb af gadestoffer er, at 
60 % - 70 % af stofferne er forurenet / ’cuttet’. 

behandlingsbarrierer

Stofnetværkets andet gå-hjem-møde foregik d. 22. 
oktober 2014 og havde overskriften Når behand-
ling bliver umulig. Til dette arrangement fortalte tre 
brugere, Tina, Morten og Anja om deres erfaringer 
med, hvor svært det kan være at få hverdagsliv og 
behandlingsliv til at hænge sammen. Morten, en ung 
studerende, fortalte om de barrierer, han oplevede i 
behandlingssystemet, som både gjorde det svært at 
passe sit studie på universitetet og umuligt at benytte 
behandlingstilbuddet optimalt. Han var tilknyttet 
heroinbehandling, som generelt havde forbedret hans 
situation væsentligt og lettet hans økonomi. Men 
kravet om det to-gange daglige fremmøde i behand-
lingscenteret var ikke foreneligt med undervisnings-
skemaet på det universitetsstudie, han havde påbe-
gyndt. Han havde forsøgt at få lov til at få udleveret 
den lægeordinerede heroin på andre tidspunkter for 
at kunne følge sit skema på universitetet. Det havde 
ikke været muligt. I stedet var løsningen blevet, at han 
enten skippede undervisningstimer om morgenen 
eller om eftermiddagen for at nå det ene udleverings-
tidspunkt.  Derudover havde han fået lov til kun at 
møde én gang dagligt, men blev så nødt til at tage den 
fulde dosis medicin på en gang, når han mødte op i 
behandlingscenteret. For at det ikke skulle vælte ham 
omkuld (kokse), måtte han holde sig fysisk og mentalt 
aktiv: Han kunne fx ikke sætte sig ned i toget på vej til 
universitetet eller på anden måde tillade sig at slappe 
af. Heldigvis fandt han sine fag så spændende, at det 

stofNetVÆrket iNViterer:  
kom og tAL sAmmeN
I september  2014 inviterede ildsjælene i det nye ’Stofnetværket’ til sit første åbne ’gå-hjem møde’ i Gadeju-
ristens lokaler på Frederiksberg. Her kunne brugere m.fl. sammen med sundhedsfagligt personale ganske 
uformelt i fællesskab drøfte narkotikarelaterede emner. 

kAtHriNe bro LudVigseN
ANTROPLOG
KABS VIDEN
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 af uPaluk PoPPel 

Den grønlandske befolkning er på ca. 56.000 indbyg-
gere. Selvom befolkningen er lille, er levestandarden 
meget forskellig i forskellige dele af befolkningen. 
Der er arbejdsløshed, boligmangel, økonomiske og 
sociale problemer, som har den konsekvens, at mange 
familier lever under vanskelige forhold i hverdagslivet. 
Det drejer sig om indtægtstab og forringet levestan-
dard, som er belastende for de enkelte familier, for 
samfundet som helhed og ikke mindst for børn, der 
ikke trives. 

selvstyrets initiativer

I kraft af Grønlands rolle som selvstyrende land er 
der brug for alle de menneskelige ressourcer, der 
er. Grønland har brug for et samfund med ressour-
cestærke personer, der kan tage ansvar for eget liv 
og være selvforsørgende og være med til at udvikle 
samfundet. Det er derfor, at Naalakkersuisut (Grøn-
lands Landstyre) har udbygget behandlingstiltagene 
gennem familiecentre og familiehøjskoler samt tilbud 
om behandling til personer, der har været udsat for 
seksuelle overgreb. Naalakkersuisut har etableret 
Saaffik (�henvendelsesstedet�, et hus med tværfagligt 
udrednings- og behandlingsforløb for børn og unge) 
samt et rejsehold til hjælp for voksne. Endvidere har 
Naalakkersuisut besluttet at gennemføre en strategi 
og handlingsplan mod vold.

seksuelle overgreb, selvmord og vold

Seksuelle overgreb har alvorlige eftervirkninger for 
offeret. Det kommer blandt andet til udtryk ved, 
at selvmordsadfærden er markant mere udbredt i 
familier, hvor barnet har været udsat for seksuelle 
overgreb. Selvmord er en stor udfordring i det grøn-
landske samfund. En undersøgelse af unges trivsel 
fra 2004 viser, at næsten en fjerdedel af alle børn og 

unge har forsøgt at begå selvmord. Det er en alvorlig 
tendens, som Naalakkersuisut prioriterer højt at gøre 
en indsats for. 

Det grønlandske samfund er udfordret af vold 
og kriminalitet. Volden er et stort samfundsmæssigt 
problem i Grønland. Årligt bliver der anmeldt 750-
800 voldsepisoder. Der er f.eks. fortsat 5-6 gange så 
mange voldssager i Grønland som i Danmark målt pr. 
indbygger. Volden viser sig også som en udfordring, 
der præger ungdomslivet i Grønland. 

Naalakkersuisut har netop startet voldstrategien 
for 2014-17, som er vedtaget af Inatsisartut (Grøn-
lands Landsting). Formålet med voldstrategien er 
primært, at voldsramte får bedre støtte og rådgivning. 
Strategien omfatter 32 konkrete indsatser til at under-
støtte de strategiske mål.

forebyggelse og problembehandling

Naalakkersuisut har fokus på forebyggelse og hånd-
tering af sociale problemer. Ét af de højtprioriterede 
områder er seksuelle overgreb. Mange har som børn 
og unge været udsat for seksuelle overgreb. Naalak-
kersuisut’s tiltag handler derfor bl.a. om at iværksætte 
indsatser i forhold til senfølger af seksuelle overgreb. 

Mange har stadig eftervirkninger af at have været 
seksuelt misbrugt som barn og har derfor problemer 
med at håndtere den daglige tilværelse uden at have 
adgang til den nødvendige behandling. Der er derfor 
etableret et rejsehold med psykologer, som tilby-
der behandling til voksne med senfølger af seksuelt 
misbrug. Det skal give de ramte en bedre tilværelse og 
bidrage til, at de kan blive mere arbejdsmarkedsparate. 
Det skal samtidig forebygge, at deres børn udsættes for 
seksuelle overgreb og andre former for omsorgssvigt.

Status er, at departementet har indledt et samar-
bejde med selvstændige og autoriserede psykologer 
og oprettet 3 rejsehold, som startede deres behand-
lingsrejser i september 2013. Selve behandlingsar-

bejdet sker nu i Aasiaat og Paamiut, Uummannaq og 
Maniitsoq. På nuværende tidspunkt er i alt 94 voksne 
personer i behandling.  Efter en ny visitationsrunde 
i september 2014 begyndteet nyt behandlingsforløb. 
Siden indsatsens start i september 2013 melder delta-
gere i behandlingsforløbene om bedring i livet, f.eks. 
er de blevet bedre til at sætte ord på følelser og mærke 
egne behov. De kan mærke tilfredshed med livet. 

familiecentre

Naalakkersuisut betragter det som afgørende at bryde 
den negative sociale arv for at kunne skabe et socialt 
bæredygtigt samfund. Det skal blandt andet blive en 
realitet ved en formalisering af familiecentrenes kom-
petencer gennem en strategiplan. Det første familie-
center blev oprettet af en kommune i 2006. Siden er 
der som følge af bevilling fra Landskassen etableret 
flere familiecentre - i dag er der 15 familiecentre i 
Grønland. Familiecentrenes hovedopgave er at sikre 
rådgivning og støtte til familier, der er ramt af vold og 
omsorgssvigt.

koordination, videreuddannelse og forskning
Naalakkersuisut arbejder på at forbedre koordinatio-
nen i arbejdet med disse familier. Det skal ske ved en 
styrkelse af de lokale instanser og et øget samarbejde 
mellem socialforvaltning, familiecentre og krisecentre. 
Derudover skal kompetencerne hos sagsbehandlerne 
styrkes gennem efteruddannelse og kurser for at sikre 
en bedre rådgivning til familierne. 

I forhold til udfordringerne med seksuelle over-
greb har Naalakkersuisut i samarbejde med SFI 
iværksat en undersøgelse, der har til formål at tilveje-
bringe mere viden om seksuelle overgreb. Formålet 
med undersøgelsen er, at den indsamlede viden skal 
analyseres og formidles med henblik på at planlægge 
indsatserne. Det er hensigten, at større viden om 
overgreb skal være med til at forbedre og målrette 
indsatserne. ❚

Udfordringer i Grønland 
Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en 
række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre rundt om i kommunerne.

uPALuk PoPPeL 
AC- FULDMÆGTIG 

DEPARTEMENTET FOR FAMILIE OG 
JUSTITSVÆSEN

GRØNLANDS SELVSTYRE

FOTO: RIKKE DIEMER
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årsager til udsatheden

Grønland og Danmark indgår i et rigsfællesskab. Det 
betyder, at grønlændere automatisk har dansk stats-
borgerskab og dermed samme rettigheder og pligter 
i forhold til sociale ydelser ved flytning til Danmark 
som andre danske statsborgere. Når tilflyttede grøn-
lændere på trods af det fælles statsborgerskab alligevel 
kan være særligt udsatte, skyldes det bl.a. sproglige og 
kulturelle barrierer:

Ikke alle grønlændere kender til de danske forhold 
og kan have svært ved at forstå det danske sprog. 
Dette kan give anledning til problemer. Det kan der-
udover være svært at få opbygget et netværk, hvis man 
ikke taler sproget flydende. Den grønlandske kultur er 
markant anderledes end den danske, og nogle grøn-
lændere kan få problemer, når de rejser til Danmark. 
Derudover kan der opstå problemer med at få folk fra 
Grønland integreret på arbejdsmarkedet. 

Der kommer flere grønlændere til Danmark, som 
har drømt om at få bedre liv, men som ender med 
dårlige vilkår og bliver arbejdsløse, hjemløse eller på 
anden måde udsatte. Det kan skyldes, at nogle af de 
tilflyttede grønlændere allerede har forskellige person-
lige og sociale problemer, som de håber at løse i Dan-
mark. Manglende ressourcer til at søge råd og bistand 
og manglende kendskab til regler og procedurer i det 
danske system bliver et problem i sig selv. 

’grønlænder-strategien’

Mange grønlændere har ikke kendskab til, hvilke ret-
tigheder og velfærdsgoder de er berettiget til. Derud-
over er der mange, der ikke ved, hvor de skal hen-
vende sig. Der kan derfor gå lang tid, før tilflyttere får 
kontakt til det offentlige system og får den fornødne 
hjælp. Ved kontakten til det offentlige system i Dan-
mark kan der opstå sproglige problemer og misforstå-
elser, og der kan være brug for tolkebistand.

Derfor er der udarbejdet en ’grønlænder-strategi’ 
af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og 
Sociale Forhold. Strategien handler om integration og 
forebyggelse i forhold til udsatte grønlændere. Der er 
afsat 13,1 mio. kr. til strategien over en 4 års periode. 

Fem kommuner indgår i strategien, og når pengene er 
fordelt, er der knap 360.000 kr. til hver kommune om 
året.

indsatsen for socialt udsatte grønlændere i danmark

Der er samlet meget viden og indsigt i de problemer, 
der eksisterer for socialt udsatte grønlændere i Dan-
mark, men der mangler stadig en målrettet indsats. 
For eksempel mangler der data om følgende:
� hvor mange grønlændere, der bor i Danmark, er 

socialt udsatte?
�  hvordan fordeler de socialt udsatte sig aldersmæs-

sigt, og hvilke sociale problemer har de? 
� hvor kommer de fra kommer i Grønland?

Mangel på præcise oplysninger på forskellige områder:
�  Integrationspolitik: Grønlændere skal sikres mulig-

hed for at integrere sig i Danmark. For eksempel 
skal der satses på undervisning i dansk, på uddan-
nelse og på indslusning på arbejdsmarkedet samt 
på opsøgende rådgivning og information om det 
danske velfærdssystem.

Hvorfor kaldes det for ’grønlænder-strategien’?
� Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og 

Socialt forhold har udarbejdet en strategi og bru-
ger betegnelsen ’grønlænder-strategien’.

Departementet for Familie og Justitsvæsen anbefaler 
Ministeriet, at strategien burde kaldes  ’Strategi for so-
cialt udsatte grønlændere  i Danmark og fokusere på: 
�  At forstærke indsatsen for kvinder og mænd i for-

skellige livssituationer (f.eks. voldsramte kvinder, 
hjemløse mænd og kvinder, unge mennesker, 
misbrugere og mennesker, der har været udsat for 
seksuelle krænkelser).  

�  At øge samarbejdet mellem Grønland og Danmark 
for at lære af hinanden og blive bedre til at forebygge 
og forbedre levevilkårene for socialt udsatte grøn-
lændere. ❚

Læs mere om Grønland/Danmark i STOF nr. 23.

       
 af uPaluk PoPPel 

Grønlands Økonomiske Råd havde i sin rapport fra 
2013 fokus på gruppen af grønlandskfødte personer, 
som er bosiddende i Danmark. Undersøgelsen tog 
udgangspunkt i oplysninger fra 2010, og analysens 
hovedbudskaber var:
�  Der bor ca. 14.000 personer i Danmark, som er født i 

Grønland. Heraf skønnes omkring 11.500 personer at 
være opvokset i Grønland. I denne tilflyttergruppe er 
der en klar overvægt af grønlandske kvinder.

�  Der er tegn på social migration for en del af de grøn-
landske tilflyttere i Danmark. Godt en femtedel har 
ingen fast tilknytning til arbejdsmarkedet og går ledige, 
er på kontanthjælp eller førtidspension.

de socialt udsatte

Der er grønlændere, som har det godt og trives i Dan-
mark, men der er også grønlændere, som ikke har det 
godt og er socialt udsatte.

De socialt udsatte grønlændere er ofte førtidspen-
sionister, psykisk syge, traumatiserede, voldsramte 
kvinder, mænd over 40 år og unge grønlændere. 

De belastende situationer og problemer, som 
udsatte grønlændere er ramt af, er bl.a. misbrug og 
begrænset kendskab til dansk sprog og kultur. De 
lever en subkulturel tilværelse som hjemløse. I dag 
er der ikke præcise tal på, hvor mange socialt udsatte 
grønlændere der er i Danmark. 

Udfordringer for udsatte  
grønlændere i Danmark
Blandt den relativt store gruppe grønlændere, der er bosiddende 
i Danmark, findes et mindre antal, som er socialt udsatte. Denne 
gruppe skal hjælpes gennem et særligt dansk regeringsinitiativ, 
som her får en grønlandsk kommentar med på vejen.

Fra pjecen 'Skal du flytte til Danmark? Eller overvejer du at flytte?', 
Departementet for Familie og Justitsvæsen  
 - http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Familie-og-Justits

uPALuk PoPPeL 
AC- FULDMÆGTIG 
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ja … der er nogle triste situationer engang imellem. 
Min vigtigste rolle er at få det hele til at køre, så der 
er patienter, når der kommer frivillige tandlæger og 
tandplejere. De vil jo ikke bare sidde og drikke kaffe. 
Jeg visiterer patienterne og får de rigtige patienter ind 
i vores stole. Jeg har efterhånden lært, hvad det er, 
jeg skal kigge og spørge om, og er jeg i tvivl, beder jeg 
dem om at komme ind til en samtale.  Jeg bedømmer 
ikke patienterne, men jeg lytter meget til, hvad de 
siger, og betragter deres attitude. Det er jo vigtigt ikke 
at få forkerte patienter ind.

Jeg er meget opsat på at finde ud af, om de kom-
mer på et værested, som jeg kan henvende mig til, 
hvis de udebliver. Vi er på ingen måde truende her, vi 
gør alt for, at de skal føle sig hjemme. Den eneste, der 
skælder ud her på klinikken – et venligt skæld ud – det 
er mig, og det er, fordi jeg er her hver dag og kender 

mange af vores patienter. Hvis de er for alkohol- el-
ler stofpåvirket, beder jeg dem om at komme igen en 
anden dag. Der er nogle, vi ikke kan behandle. Hvis 
de er for påvirkede, så siger vi nej. 

Jeg har talt med store bogstaver i forhold til, at 
Mårten skal komme i gang med det her. Det går hur-
tigt med cariesangreb, og han skulle nødig ende med 
en protese (et gebis, red.). 

Tandlægeskræk er et meget brugt ord, men det 
kan også godt være, at man er lidt flov over, hvor-
dan man ser ud i munden, og så fortæller jeg dem, 
at vi altså er vant til at se lidt af hvert. Her er mange 
virkelige hårde skæbner, som jeg er virkelig, virkelig 
glad for at kunne hjælpe lidt. Men man skal bare ikke 
tage det med hjem. Man skal pakke det hele sammen 
og så ned i en pose for så at være privat. Jeg ved ikke, 
om jeg har et særligt gen i kroppen, som siger, at jeg 
skal hjælpe her, men det forekommer mig åbenbart 
at være meget vigtigt. Jeg kan ikke sige hvorfor, for jeg 
anede ikke, at jeg ville være, som jeg er i det her job, 
og der er ikke nogen af mine familiemedlemmer, der 
gør noget tilsvarende. Men jeg har været med siden 
starten, da vi åbnede i en skurvogn ude i det gamle 
hjemløsehus på Falkevej i Nordvest i København og 
har hele tiden været utrolig glad for at være her.’ ❚

BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH

Læs mere på www.maendeneshjem.dk/tandklinikken.
der er tilsvarende tilbud i Aalborg, Holstebro, Herning,   
Randers, Odense og Aarhus. 

FAKTA OM Bisserne
Bisserne har eksisteret siden 2002. Her kan man komme i gra-
tis behandling, hvis man er hjemløs eller socialt udsat. Man 
hjælper patienterne med at blive smertefri og til at overkom-
me og komme videre med yderligere behandling. Der er ingen 
luksusbehandlinger. Personalet er gode til tandrensninger, be-
handling af betændelsestilstande, fyldninger og proteser. I 2013 
havde de 2.116 konsultationer og lavede 19 hele protese-over-
munde og 10 undermunde, 16 delproteser i overmunden og 22 
delproteser i undermunden.  Bisserne er kommet på finanslo-
ven, så klinikken er nu fuldt finansieret af Københavns Kom-
mune.  Alle tandlæger arbejder frivilligt og har typisk en vagt 
hver måned. Bisserne har en søsterklinik på Kofoeds Skole. 

       

Bisserne, Mændenes Hjem,    
mandag d. 15. september, klokken 17.00

Mårten kommer i højt tempo ind ad døren fra Chri-
stiansborg, hvor han i sin egenskab af journaliststu-
derende har været inde og lave interviews og styrer 
direkte mod tandlægestolen for at åbne gabet op, så 
den frivillige tandlæge kan komme i gang. De beslut-
ter sig for at lavet tre plastikfyldninger i undermunden 
på grund af cariesangreb. Planen var egentlig, at han 
skulle have revet to tænder ud, men han skal i træ-
ningscenter med sin kone senere, så han slipper med 
en blidere omgang. Bagefter sætter Mårten sig ned og 
aftaler en ny tid med Kate, der er klinikmanager hos 
Bisserne. De har kendt hinanden siden september 
2013, hvor Mårten startede i behandling hér sam-
tidigt med, at han startede på heroinbehandling på 
Valmuen. I en tid udeblev han, fordi han havde fået et 
stoftilbagefald. Mårten har drukket massivt siden sin 
tidlige ungdom og har gennem syv år været misbruger 
af brun heroin. Den livsstil har sat sit præg på Mår-
tens tænder, som er fyldt med huller. Han har indtil 
videre fået trukket fire tænder ud og lavet seks huller. 
Mange stofbrugere er meget sukkerglade og holder 
ikke deres tænder rene. Derudover har Mårten både 
røget og fixet brun heroin, og når man ryger heroinen, 
nedsættes den spytproduktion, der normalt går ind og 
neutraliserer syren i munden.

Journaliststuderende på ruC, mårten

’Jeg har mega tandlægeskræk. Derfor er det også fedt 
at komme her, hvor jeg kender folk. Mange af os, der 
tager junk, er dårlige til smerte. Vi dulmer den psy-
kisk smerte med junk, og den fysisk smerte tager vi 
smertestillende for. De problemer, jeg rendte rundt 
med mentalt og livsstilsmæssigt, da jeg var på junk, 
overskyggede pænt meget mine tandproblemer. Jeg 
ved ikke hvor lang tid, jeg skal gå her, men der er 
meget, der skal laves. Jeg troede egentlig, at jeg skulle 
ende med fuldt gebis. Min far havde ti tænder tilbage, 
da han var 35 år, som jeg er nu!

Det er helt klart Kate, der får mig til at komme 
på Bisserne. Hun er SÅ god. Nu har jeg så heller ikke 

nogen mor, hun er død og borte ligesom min far, der 
døde af druk – men Kate … hun er ligesom en mor, 
der holder én i ørerne. Hun blev meget sur sidst, da 
jeg var udeblevet fra en konsultation uden at melde 
afbud. Så det krævede mod at ringe, fordi jeg vidste, 
jeg ville få ’en skider’. Men jeg havde så sindssyge 
smerter. Og så er de frivillige tandlæger skide søde. 
Man kan godt mærke, at det ikke er deres faste klinik. 
Jeg tror, de har det lidt ’grineren’ over det, fordi her er 
så langt ude.’ 

klinikmanager og klinikassistent for bisserne, 
kate:  

’Jeg sørger for, at Mårten og de andre patienter får 
tider til behandling, og så en gang imellem assiste-
rer jeg inde ved stolen.  Det er mig, der fastholder 
dem allesammen. Mange har store cariesangreb, og 

         ’et ØJebLik’ 
dette 'øjeblik' er det første i en serie, hvor vi gerne vil beskrive nogle af de mange  
tilbud om hjælp og støtte, der findes på feltet - tilbud, der ofte er drevet af frivillige. 
tip os om steder & tilbud der fortjener omtale eller skriv selv om dem.



Stof  24  ·  www.Stofbladet.dk54 55  www.stofbladet.dk  ·  stof   24

       
tekst og foto:  birgitte tHYlstruP

Jeg er af flere blevet bedt om at skrive en rejseberet-
ning fra 5 dage i Teheran, Iran, hvor jeg var inviteret 
til en misbrugskonference og skulle stå for workshop 
og deltage i panel i forhold til behandling af psykiske 
lidelser i misbrugsbehandling. Min egen og andres 
nysgerrighed over rejsen skyldes blandt andet, at Iran 
både er kendt for store problemer med især misbrug 
af opioider og metaamfetamin og overskridelse af 
menneskerettighederne, både generelt og i forhold 
til behandling af dem, der enten smugler, sælger eller 
bruger stoffer. Samtidig står Iran ironisk nok også 
for udviklingen af flere kvalificerede tiltag inden for 
behandling, herunder behandling af opioidmisbrug 
og misbrugsbehandling i fængsler. En mere usaglig 
grund for nysgerrigheden i forhold til rejsen er nok 
også, at jeg skulle gå med tørklæde og være dækket 
til håndled og ankler i et land, hvis kultur er kendt 
for dets rige kunstneriske traditioner inden for kunst, 
musik, arkitektur, litteratur og filosofi, samtidig med 
at den sociale ulighed er enorm, og hvor ytringsfrihed, 
ligeberettigelse og justitssikkerhed bestemmes af de få.

Rejsen begyndte lang tid før september 2014. For 
et år siden henvendte en iransk studerende, bosid-
dende på Malta, sig til mig for at sparre i forhold til 
en ph.d.- ansøgning om behandling af misbrug og 
psykisk lidelse i Iran. På daværende tidspunkt havde 
jeg ikke mulighed for at være vejleder, men jeg tilbød 
at sparre med hende, fordi det var en kærkommen 
mulighed for at lære mere om et område, jeg er opta-
get af: Kulturforskelle i forhold til hvordan vi anskuer, 
forstår og behandler misbrug og psykisk lidelse, og 
hvordan disse forskelle spiller ind på marginalisering 
og behandling af sårbare grupper i Danmark og andre 
lande. Hun fik sin ph.d. på et universitet i Tyskland, og 
jeg blev bivejleder, da min stilling gjorde det muligt. 

Et år efter havde den meget aktive studerende 
bygget et netværk op med flere instanser i Iran, som 
kunne støtte hende i at indhente data til de ikke så 
tilgængelige behandlingssteder og databaser. Som en 

del af denne netværksdannelse blev jeg inviteret til 
The 8.th International Conference on Addiction på Raza 
Hall i Teheran. Efter måneder med spændt afkod-
ning af hjemmesidens konferenceprogram på persisk, 
omstændelig ansøgning om visum og planlægning 
af passende dress code, tog jeg afsted til ophold i 30 
graders varme i fuld påklædning. Afhentet i Teheran 
Imam Khomeini lufthavn kørte jeg i varmt mørke på 
motorveje, hvor imponerende moskéer og enorme 
afbildninger af ayatollah’erne Khomeini og Khar-
menei gled forbi til persisk underlægningsmusik og 
med de smukke Alborz-bjerge omkring Teherean som 
baggrund. Lettere varm i mit antræk ankom jeg til ho-
tellet midt om natten, sov nogle timer og tog til Raza 
Hall næste morgen for at holde workshop. 

Konferencen havde 2.000 deltagere, hvoraf 
omkring 15 kom fra Australien, USA og Europa. Så 
jeg stak ud – måske også fordi jeg havde en stærkfar-
vet blå indisk sari på, hvorimod de fleste studerende 
havde sort påklædning. Ikke fordi sort som sådan var 
pålagt fandt jeg ud af, men fordi de studerende syntes 
det udsendte seriøsitet i forhold til at studere på 
universitetet.  Og ja, det var specielt at være så tildæk-
ket, mens mændene gik med bare hoveder og korte 
ærmer – dog ikke shorts. Det er undertrykkende. 
Men mens en tysk professor, som havde oplevet, at 
politiet havde påtalt, at tørklædet var gledet ned, var 
meget frustreret over pålægget om at bære slør under 
hele opholdet, valgte jeg en anden strategi. Jeg tog 
det på og koncentrerede mig om at give det så lidt 
betydning som muligt. Udover spændende snakke 
med deltagerne på min egen workshop, var jeg opta-
get af at nå at komme til workshops om behandling 
af metaamfetamin, kvinder i misbrugsbehandling, 
forebyggelse og alkoholbehandling. Det store fokus 
på alkoholbehandling kan overraske i et land, hvor 
alkohol er haram (syndigt og forbudt ifølge koranen). 
Men som en kvindelig læge sagde til mig, ’alt kan lade 
sig gøre… derhjemme’. Denne måde at omgås love og 
regler som følger sharia, betyder blandt andet, selvom 
alkoholproblemer udgør en stigende udfordring i 

Iran, er det en udfordring at behandle noget, der ikke 
er lovligt. Den workshop gik jeg blandt andet til, og 
mens tilgangen og beskrivelsen af problemet fuldt 
ud kunne ligne enhver præsentation på en europæisk 
konference, var samtalen om implementeringen af 
relevante indsatser præget af de restriktioner, som 
alkoholindtag og -behandling mødte fra styret. 

Selvom 5 dage i Teheran ikke er meget, var det 
meget berigende både fagligt og socialt. Udover at få 
et større indblik inden for misbrugsområdet lærte jeg, 
at Evin-hotellet, hvor jeg boede, også blev brugt som 
betegnelse for Evin-fængslet, hvor en forsker fortalte, 
at der på dette ’Evin-hotel’ sad snart et helt univer-
sitet med tilhørende fakulteter, uden at kende læng-
den af deres afsoning. Jeg lærte om den mærkelige 
stilhed, der kom efter kommentarer om, hvad man 
ikke kunne på grund af styret; jeg lærte om bilsnakke, 
hvor man kunne tale mere åbent og nogle gange høre 
udenlandsk musik med provokerende tekster (som er 
forbudt i Iran), og at de unge sagtens kan synge med 
på Eminems sange om bitches og hores; jeg lærte flere 
måder at sætte tørklædet på, som signalerer frihed 
på trods; jeg lærte om den store kærlighed til persisk 
kultur, der svæver over præster og præsidenter. Og 
jeg lærte at snige mig ud på min altan, sætte mig på 
gulvet, så man ikke kunne se mig, og lade håret få luft 
som en del af mit eget lille oprør. 

Mange dage og aftener gik med konference og 
snak om udfordringer i Iran og Danmark. En dag gik 
med møder hos Røde Halvmåne (Røde Kors), hvor 
vi efter mødet så en moderne kunstudstilling om 
Iran-Irak-krigen, ligesom vi besøgte forskellige uni-
versitetsinstitutter, hvor vi hørte om særlige satsnings-
områder og udfordringer i forskning af social velfærd. 
At blive ansat som dekan på et universitet i Iran og 
samtidig arbejde for fremskridt er ikke nødvendigvis 
to sider af samme sag. Det var derfor en positiv ople-
velse at høre en af de dekaner vi mødte brillere med 
at balancere mellem (påkrævede?) positive udsagn 
om de fremskridt, som den iranske revolution i 1979 
havde medført, for eksempel at langt flere stemte ved 
præsidentvalgene i forhold til tiden under shah-styret, 
samtidig med at han beskrev de udfordringer, der 
stadig er i forhold mulighederne for at forske inden 
for socialt arbejde. 

For at komme lidt ud i felten havde jeg den sidste 
dag fået arrangeret et besøg på en lægeklinik for sub-
stitutionsbehandling ved hjælp af en af arrangørerne 
af konferencen, hvis ægtefælle var leder for klinikken, 
hvor han også selv arbejdede som psykiater nogle gan-
ge om ugen. Vi tog derhen efter et rundtur på basarer 
og museer i centrum, og efter en velkomst med te, 
kage, frugt og snak om behandling og substitutions-
præparater, blev jeg inviteret til at deltage i en gruppe-

På tværs af slør og grænser
– til misbrugskonference i Iran
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indgår i behandling (hverken stoffri eller skadesreduk-
tion) - eller for den sags skyld forskning, hvilket er en 
udfordring, som jeg må tage op.

Rejsen hjem foregik igen om natten i mørk blid 
varme i en taxa med national musik. Forbi moské-
erne, billederne af de to herrer og med tørklædet på. 
Tørklædet røg af i flyveren med stor lettelse. Det var 
interessant, at jeg først i lufthavnen lagde mærke til, 
at mens Khomeini stirrede strengt på mig, som om 
jeg allerede var skyldig, og alligevel aldrig ville kunne 
betale nok af på min skyld, så var fotoet af Kharmenei 
taget mere fra siden. Han så altså ikke direkte på mig, 
og havde også mere ansats til et smil. Jeg er sikker på, 
at det ikke er tilfældigt, og der ligger helt sikkert en 
nøje strategisk gennemtænkt propaganda bag. Alli-
gevel kan jeg ikke lade være med at tænke på, at flere 
forskere og behandlere under opholdet havde fortalt 
mig, at mulighederne for at arbejde inden for mis-
brugsområdet havde forbedret sig markant de sidste 
par år. Det vil sige fra at være nærmest umuligt til at 
være lidt mindre umuligt. Vi taler altså om mulighe-
dens kunst under svære vilkår, og vi taler om paral-
lelverdener i det offentlige rum, i hjemmet, i biler, til 
møder, som iranere færdes mellem på daglig basis. 
Men vi taler også om, at nogle mennesker er så enga-
gerede og dedikerede, at de stadig søger at overskride 
grænserne mellem disse parallelverdener, og grænser-
ne for, hvad der er acceptabelt at tale om, behandle og 
inkludere i det iranske samfund. Selvom disse grænser 
selvfølgelig er meget anderledes i Iran sammenlignet 
med Danmark, er der ikke så stor forskel i forhold til 
ønsket om at forbedre vilkårene for mennesker med 
misbrugsproblemer. Der er derfor masser af områder, 
hvor vi kan lære af hinanden og holde hinanden til 
ilden på tværs af de mere eller mindre demokratiske 
og inkluderende politiske vinde, der kan være i begge 
lande. Workshoppen om alkoholbehandling og mit 
besøg på lægeklinikken viser, at marginalisering sker 
overalt og har mange fælles omdrejningspunkter på 
tværs af lande og kulturer. De viser samtidig også, at 
der kan være stor forskel på, hvad der marginaliseres 
eller overses i behandling, og at der til enhver tid vil 
være blinde punkter, som møder med andre kulturer 
hjælper os til at huske og få øje på. Jeg er i hvert fald 
inviteret tilbage igen til næste år, og ser frem til videre 
dialog med Iran på tværs af tørklæder og grænser. ❚

FAKTA OM IRAN
den islamiske republik iran har mel-
lem 69 og 76 millioner indbyggere – 
på et areal, der er 40 gange danmarks 
størrelse. der bor omkring 16 millio-
ner i teheran.

Afghanistan producerer ca. 95 % af verdens opium, og det meste 
passerer gennem Iran på vej til verdensmarkedet.
Internationale organisationer (FN) anslår, at der er ca. 1,3 milli-
oner stofafhængige i Iran, svarende til lidt over 2 % af den sam-
lede befolkning. Irans egne myndigheder vedrørende narkotika-
bekæmpelse anslår, at det nærmere drejer sig om 3 millioner 
stofbrugere, svarende til ca. 4 % af befolkningen – heraf er me-
re end 700.000 kvinder, dobbelt så mange som for to år siden.
Det mest udbredte narkotika i Iran er opium, der generelt anses
som mere eller mindre socialt acceptabelt. Heroin, i en lokalpro-
duceret ekstremt afhængighedsskabende variant, har i mange 
år ligget som nummer to, men i de sidste par år er det blevet ud-
fordret af crystal meth. Ifølge FN dukkede crystal meth op på det 
iranske marked i 2007, men allerede 5 år senere var Iran verdens 
fjerdestørste importør af den primære ingrediens. Det er enkelt 
at producere stoffet – og det er især udbredt blandt fattige, unge, 
kvinder og stofafhængige, der ikke længere har råd til heroin.
Hidtil har stofbrug blandt kvinder været forbundet med stig-
matisering, skam og tabu, og meget er foregået i private hjem,
men måske er der mere åbenhed på vej?
Det har ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om stof-
misbrugsbehandling i Iran.

KILDER: INFOMEDIA, UNOD( UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME).  RED.

session – en fantastisk mulighed for en psykolog som 
mig med klinisk interesse. Hvor fantastisk den var, 
fandt jeg ud af, da jeg efter gruppedeltagernes accept 
kom ind og så, at der var tale om en mandegruppe på 
omkring 12, og at dagens tema var sammenhæng mel-
lem sex og tilbagefald. Udgangspunktet for valget af 
dette tema var risikoen for, at køb af håndkøbsmedi-
cin på apoteket eller andet på det sorte marked, med 
sigte på at forbedre sexlivet, kunne resultere i et større 
tilbagefald, hvilket for deltagerne i gruppen primært 
var tilbagefald til misbrug af opioider og metamfeta-
min.  Efter en kort introduktion af alle, grinte vi af, 
at det nok var en fordel, at jeg ikke forstod persisk, 
og derfor ikke kunne følge alle detaljer. Min kontakt-
person oversatte dog undervejs, og jeg tror nu nok, 
han fangede en del centrale temaer. Jeg var forbløffet 
over den åbenhed, deltagelse og blidhed, deltagerne 
havde overfor hinanden i forhold til at dele erfaringer 
omkring deres seksualliv og tilbagefald. På halvanden 
time kommer man langt omkring, og det er der ikke 
plads til her, men nogle af de centrale temaer i sessio-
nen var forvirring i forhold til, hvad der var ’normal 
sex’; oplevet forventningspres fra dem selv og kærester 
i forhold til, hvad der skulle præsteres; hvordan flere 
havde brugt især sedativer (beroligende lægemidler) 
for at kunne møde forventningspresset; hvordan 

brugen af sedativer havde fungeret i starten, men ikke 
over tid i forhold til nydelse og nærhed. Nogle fortalte 
om kæresters krav til orgasme, andre om, at de troede, 
man ’skulle vare en time’ for at være mand nok; andre 
om, at de ikke skulle glemme forspillets betydning og 
nærheden. Den kvindelige underviser var tydeligvis 
erfaren i at undervise i intime emner uden at være 
grænseløs og overskride deltagernes intimsfære. Det 
var utroligt lærerigt at se, hvordan hun anvendte den 
psykoedukative tilgang til at skabe et rum af tryghed 
mellem mændene i gruppen, der gjorde det muligt for 
hende at adressere sårbare emner på en måde, så de 
kunne tage imod det. Derudover var hun ikke bange 
for at inddrage min iranske kontaktperson og bede 
ham fortælle om, hvad ’normal’ sex kunne være – no-
get som han desværre ikke oversatte for mig. 

Udover at være en rørende oplevelse i forhold til 
at blive inviteret ind til deling af private og sårbare 
emner, var det også berigende at se den skadesredu-
cerende tilgang i substitutionsbehandling blive taget 
så bogstaveligt og alvorligt. For en tilrejsende som 
mig var det interessant, at harm reduction og fokus 
på forbedring af livsvilkår, i hvert fald på denne klinik, 
også omfattede sexliv. Et emne som er ganske centralt 
for mange, i forhold til vigtige områder, der indvirker 
på selvopfattelse og livskvalitet, men som ofte ikke 

På turistbesøg i Teherans Internationale handels- og kongrescenter, 
Milad-komplekset, som indeholder et af verdens højeste tårne med 
fantastisk udsigt over Teheran. Mændene var klædt ud som iranske 
mænd fra 1950’erne.

birgitte tHYLstruP
PSYKOLOG, LEKTOR PÅ CRF

Til møde hos Røde Halvmåne.



Stof  24  ·  www.Stofbladet.dk58 59  www.stofbladet.dk  ·  stof   24

       
af birgit blum andersen

I forbindelse med strukturreformen i 2007 kom der 
- med god grund - fokus på kvalitet i alkohol- og stof-
behandling. Bl.a. kom både Sundhedsstyrelsen og KL 
med rådgivningsmateriale i form af henholdsvis ’Kva-
litet i alkoholbehandling’ og ’Kvalitet og organisering 
– et inspirationskatalog til misbrugsbehandling’, der 
skulle medvirke til at sætte fokus på kvalitet. Ligeledes 
skulle alle ambulante behandlingstilbud nu have en 
kvalitetsstandard, og seneste tiltag er de nye tilsyn, der 
lægger op til at have karakter af en auditfunktion, hvor 
stederne skal dokumentere, at forskellige kriterier er 
opfyldt for at kunne få en godkendelse. Fælles for disse 
tiltag er, at fokus ligger på målbare parametre, samt 
at kvalitet defineres ud fra, hvorvidt man opfylder 
disse parametre. Der har således ikke været fokus på 

ting, der ikke kan måles, vejes eller dokumenteres som 
f.eks. relation, fleksibilitet og individuelle løsninger.

dilemmaer

Netop relationen, fleksibiliteten og de individuelle 
løsninger, er dét, både brugere, behandlere og ledere 
peger på som værende vigtigt i forhold til kvalitet. Det 
fremgår af en undersøgelse, som undertegnede har 
lavet i tre kommuner i forbindelse med en opgave på 
uddannelsen Master i Narkotika- og Alkohol Indsat-
ser. Hele opgaven findes på CFR’s hjemmeside under 
publikationer – masteropgaver.

De tre kommuner blev primært valgt ud fra, at 
de har valgt at organisere sig forskelligt, hvor den ene 
kommune varetager behandlingen selv, den anden 
kommune har indgået et behandlingsfællesskab med 
tre andre kommuner, og den sidste kommune samar-

bejder med en privat aktør. Endvidere er det tre kom-
muner, der i størrelse minder meget om hinanden.

Empirien bygger på interview med en leder fra 
hver af de tre kommuner samt 7 behandlere og 6 bru-
gere fra de tre kommuner. 

De, jeg har talt med i min undersøgelse, anfæg-
ter dog ikke arbejdet efter kvalitetsstandarder, og 
særligt behandlerne fremhæver disse som vigtige i 
forhold til at sikre fagligheden på området, noget de 
også understreger har væsentlig betydning for at sikre 
kvaliteten. Om det positive i kvalitetsstandarder siger 
en af behandlerne: ’Jeg kan godt se, at vores frihed gør, 
at vi kan køre vores eget løb, og det kan jeg godt se nogle 
gange kan være en hæmsko. Det kan være, en kollega 
tænker, jeg kører den vej, og en anden tager den anden vej. 
Det er ulempen. Sådan føler jeg dog ikke, det er, men det 
er nødvendigt, at vi har en opmærksomhed på det, og det 
er også der, jeg tænker, at det er godt, at vi bruger tid på at 
arbejde med vores kvalitetsstandard.’ Vedkommende ser 
altså, at kvalitetsstandarder kan medvirke til at sikre 
et fælles fagligt udgangspunkt, der kan være med til 
at sikre, at behandlingen ikke kun bygger på mave-
fornemmelser og individuelle løsninger, eller som en 
anden behandler formulerer det: ’…det er ikke længere 
nok at have et stort hjerte, du skal også have et godt hoved 
og en stor faglighed.’

Brugerne pegede på kvalitetsstandarder som 
værende med til at sikre adgang til hurtig behandling, 
men var også bekymrede for, at det ville gøre behand-
lingen for fastlåst og fjerne de individuelle løsninger, 
som de angav som det vigtigste. Ligeledes pegede 
både ledere og behandlere på, at det at skulle arbejde 
ud fra en standard aldrig må fjerne muligheden for at 
tage individuelle hensyn. 

Arbejdet med kvalitetsstandarder skaber således 
et dilemma, da de på den ene side kan være med til 
at sikre nogle minimumskrav, som både brugere, be-
handlere og ledere finder vigtige i forhold til kvalitet. 
På den anden side levner de ikke umiddelbart plads til 
individuelle hensyn, ligesom de ikke forholder sig til 
ikke målbare ting som eksempelvis relationen.

flere udfordringer 

Ingen af de tre kommuner i undersøgelsen arbejdede 
systematisk ud fra kvalitetsstandarder, men angav, 
at de jo skulle have dem, samt at de levede op til de 

krav, der var i forhold til behandlingen. Dette antyder 
en anden udfordring i forhold til kvalitetsstandarder, 
nemlig, at de nemt kan komme til at ligge som et fint, 
bagvedliggende grundlag, der ikke bliver implemen-
teret i praksis. Dette kan meget nemt betyde, at de 
mest af alt får karakter af en tjekliste og ikke får skabt 
de refleksioner, som kan medvirke til at skabe faglig 
udvikling og sætte fokus på den praktiserede kvalitet.

Dette tydeliggør samtidig den udfordring, der 
også ligger i den øgede fokus på kvalitetsstandarder 
og dokumentation, nemlig det vigtige i, at der skabes 
ejerskab for dem, der skal arbejde med dem i praksis. 
Kritikere af kvalitetsstandarder etc. peger ofte på, 
at der bruges meget tid på at dokumentere, at man 
efterlever disse, tid, der går fra praksisarbejde, og som 
derved kan forringe den oplevede kvalitet. I den før-
omtalte undersøgelse nævner behandlerne også dette, 
men angiver, at såfremt standarderne ikke bliver den 
eneste ’sandhed’, men giver plads til individuelle 
hensyn, vil de have deres berettigelse. Eksempelvis 
angiver behandlerne, at det er nødvendigt med fleksi-
bilitet i forhold til metode og antal af samtaler, da der 
er stor forskel på, hvilken type borgere de har med at 
gøre og dermed også på, hvordan og hvor hurtigt de 
kan arbejde. Behandlerne var således åbne for at ar-
bejde mere systematisk med kvalitetsstandarder, hvis 
disse tager højde for, at der skal være plads til fagligt 
begrundede afvigelser.

kvalitet og fleksibilitet

Interessen for at gennemføre den føromtalte undersø-
gelse kommer af, at jeg til dagligt arbejder på Blå Kors 
’Rold Skov’, der er et døgnbehandlings/omsorgstilbud 
for personer, der er afhængige af alkohol eller andre 
rusmidler. Vi modtager borgere fra hele landet og 
har således kontakt med og samarbejde med mange 
kommuner. Vi oplever store forskelle i kommunernes 
måde at organisere og håndtere behandlingen på og 
således også store forskelle i den af os oplevede kvali-
tet. Der er således væsentlig forskel på de tilbud, vores 
beboere får fra kommunen både før, under og efter 
behandlingen hos os. Undersøgelsens udgangspunkt 
var således at kigge på, om organiseringen kunne have 
betydning for den oplevede kvalitet blandt henholds-
vis brugere, behandlere og ledere.

De tre undersøgte kommuner har overordnet 

Kvalitet – ikke alt kan måles
Kvalitetsstandarder og andre værktøjer fører ikke automatisk til bedre kvalitet i praksisarbejde.
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af tHomas lund

I Københavns Kommune er der årligt små 5.000 bor-
gere, der modtager behandling for stof- eller alkohol-
misbrug. Politikerne besluttede i begyndelsen af 2014, 
at hele misbrugsområdet skulle gås igennem. 

Gennemgangen skulle ske gennem inddragelse af 
brugere, medarbejdere og eksterne interessenter. Så-
dan en analyse og inddragelsesproces kunne forvalt-
ningen principielt have valgt at hyre et konsulentfirma 
til at orkestrere.  I stedet blev inddragelsen organiseret 
og udført af de samme medarbejdere, som skulle være 
med til at udforme forslag til ændringer og indstilling 
til politikerne. Konsekvensen var, at den merviden, 
inddragelsen har givet, er blevet akkumuleret i organi-
sationen og ikke er endt som en støvet rapport på en 
hylde.

Fremgangsmåden i processen var, at man gennem 
inddragelse i første omgang skulle definere, hvilke 
udfordringer der er ved det eksisterende behandlings-
system. Først i næste fase skulle de samme grupper 
inddrages i udarbejdelsen af løsninger. I skrivende 

stund er løsningerne først ved at tage form, så vægten 
her er i stedet på nogle – forhåbentlig også for andre 
- interessante forhold, der kom frem om behandling 
og særligt organiseringen af behandlingen. Artiklen 
lægger sig tæt op ad et oplæg holdt på SFI´s konfe-
rence om rusmidler d. 28.8.2014. Det skal indled-
ningsvist siges, at artiklen og udviklingsprocessen har 
fokus på ubalancer og kritik, fordi det er her, der er 
et uomgængeligt udviklingskrav. Processen har også 
identificeret masser af værdier og faglig kompetence 
i behandlingssystemet, men målet med processen er 
udvikling og ikke at klappe os selv på skulderen. 

udfordringerne

Processen har identificeret en række udfordringer, 
som er forsøgt illustreret ved et udfordringstræ, hvor 
rødderne er de grundlæggende årsager, og kronen 
er de oplevede udfordringer med de centrale udfor-
dringer tæt på stammen og markeret med fed: At der 
mangler overblik, helhed, sammenhæng og meninger 
er således et bastant udsagn. Ud over at konstatere, 
at det er et radikalt udsagn, kan man også konstatere, 

valgt at organisere sig meget forskelligt, men konklusi-
onen blev, at det ikke har nogen særlig betydning for, 
hvordan behandlingen udføres i praksis, og heller ikke 
for den oplevede kvalitet blandt brugere, behandlere 
og ledere.

Som jeg tidligere har nævnt, var der enighed 
blandt de tre ’grupper’ om, at fleksibilitet og individu-
elle løsninger er grundstenen for kvalitet i behandling. 
Netop den høje grad af fleksibilitet og frihed til, at 
behandlerne kan lave individuelle løsninger i disse tre 
kommuner, tænker jeg kan meget vel være grunden 
til, at der trods væsentlige forskelle i organiseringen 
ikke ses de store forskelle på behandlingen i praksis 
og dermed ikke umiddelbart på den oplevede kvalitet. 
Undersøgelsen er lavet i tre forholdsvis små kommu-
ner, og som nævnt havde ingen af dem tradition for 
at arbejde systematisk med kvalitetsstandarder. Det 
ville derfor have været interessant at kigge på en større 
kommune, hvor der er flere ressourcer, og hvor der 
måske arbejdes efter en mere fast standard og me-
tode. Det ville være interessant at kigge på, hvad den 
oplevede kvalitet blandt brugere, behandlere og ledere 
i en sådan kommune vil være, om man på samme 
måde forbinder fleksibilitet og individuelle løsninger 
med kvalitet, eller det mere vil være standardperspek-
tivet?

At ovenstående oplevelse blandt de adspurgte, 
nemlig at organiseringen ikke betyder ret meget i 
forhold til fleksibilitet og individuelle løsninger, er 
vigtigt i forhold til det fortsatte fokus på kvalitet. Ikke 
mindst får man gennem undersøgelsen et billede af, 
hvad brugerne forstår ved kvalitet. Dette bliver særligt 
vigtigt, når kravene om dokumentation skærpes, som 
det f.eks. ser ud til at blive med det nye tilsyn. Alt 
tyder på, at dette bliver en auditfunktion, og ligesom i 
arbejdet ud fra en standard vil det her være vigtigt, at 

dokumentationen laves, fordi det også giver mening i 
praksis og ikke kun for at stille tilsynet tilfreds. 

standarder alene gør det ikke

Der skal ikke være tvivl om, at kvalitetsstandarder og 
dokumentation inden for behandling har deres beret-
tigelse og har været med til at løfte fagligheden på om-
rådet. Man bør dog være opmærksom på at løfte kva-
litetsstandarder og kvalitetsfokus skridtet videre ved at 
inddrage brugerperspektivet og sikre, at krav om do-
kumentation, brug af bestemte metoder etc. ikke tager 
over i en grad, så det ikke levner plads til de forskelle, 
der vil være, når vi arbejder med mennesker. Ved at 
inddrage brugerperspektivet i en kvalitetsstandard vil 
man automatisk gøre den mere praksisorienteret og 
derved lette implementeringen. Det forekommer, at 
kvalitetsfokusset i dag næsten udelukkende er rettet 
mod, hvad der er målbart. Ved at sætte fokus på flere 
perspektiver – her den oplevede kvalitet – vil man gøre 
op med den fare, der ligger i, at man ukritisk antager, 
at kvalitetsstandarder og andre værktøjer automatisk 
medfører en kvalitet i praksisarbejdet.

Der er naturligvis udfordringer forbundet med at 
inddrage ikke umiddelbart målbare ting i en kvalitets-
standard, og det er også vigtigt at holde i fast i nogle 
minimumskrav og forventninger omkring faglighed, 
metode etc. Sammen med dette bør man dog have 
Tom Andersens (norsk psykiater, opfinderen af ’re-
flekterende processer’ inden for systemisk terapi) ord 
om, at ’man kan ikke lave døde beskrivelser af levende 
mennesker’ in mente, ligesom man bør holde sig 
brugernes ønsker for øje, hvis man vil lave en indsats, 
der giver mening for de involverede. Eller som en af 
brugerne siger: ’Det kan godt være, vi drikker de samme 
øl, men derfor er vi jo alligevel forskellige, man kan ikke 
bare gøre os til en standard.’ ❚

Den dag entydigheden forsvandt
Københavns Kommune tænker ud af boxen på misbrugsområdet.  

birgit bLum ANderseN
SOUSCHEF

BLÅ KORS ’ROLD SKOV’
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og ændring. Sagt med andre ord handler det om at 
skabe compliance i behandlingen, og dermed sikre, at 
brugeren er indforstået med forløbet, indsatsen m.v.. 

Vores foreløbige tanker om at understøtte ud-
viklingen af compliance er at lade os inspirere af det 
såkaldte byggeklods-princip. Her sammensætter 
brugeren sin behandlingsplan ud fra egne behand-
lingsmål og med hjælp af de behandlingselementer 
(byggeklodser), der er til rådighed i behandlingstil-
buddet. Læringen sker fra da af ikke kun ved deltagel-
se i behandlingsmodulerne, men helt overordnet, når 
bruger og kontaktperson sammensætter og løbende 
evaluerer behandlingsplanen.  

flertydighed omkring behandlingsbegrebet

Inddragelsen af medarbejderne har afdækket, hvor 
forskelligt man definerer behandlingen og ikke mindst 
den gode og rigtige behandling. For nogle er det afgø-
rende, at den kommunale behandling har tæt kontakt 
til somatikken, for andre er integration af psykiatriske 
kompetencer vejen til kvalitet. For nogle er det OK og 
meningsfuldt, at integrere alkohol- og stofmisbrugs-
behandling, mens andre stiller sig mere uforstående 
over for integration. Nogle ser det meningsfuldt 
med en skarp behandlingsmæssig profil, mens andre 
finder, at vægten bør være på brugerens helhedssitua-
tion. De forskellige opfattelser knytter sig – ikke over-

raskende – ret tæt til den praksis, medarbejderne er 
en del af.  Forslag til løsninger tenderer mod at blive 
’sådan plejer vi at gøre’ forklædt som ’det bør vi gøre’. 
I vores københavner-proces er opgaven nu at skabe en 
åbenhed for, at behandlingen kan tænkes på en anden 
måde, end vi er vant til. 

værdien af inddragelsen

Samskabelse, civilsamfund og inddragelse er oppe i 
tiden, så refleksion over processen kan have almen 
betydning. Erfaringen er, at inddragelsen giver nye 
løsninger. Dermed ikke sagt, at løsningerne er ba-
nebrydende, snarere, at man gennem en bred af-
søgningsproces finder frem til de løsninger, der er 
de rette til tid og sted. Det betyder rette løsninger i 
konteksten af aktuelle dagsordener, faglige diskurser 
og politiske interesser. På den måde giver inddragel-
sen mere bæredygtige løsninger end forestillingen om 
fx at kunne importere best practice fra ind- eller udland 
uden tanke for kontekst. ❚

note
En kvalitativ interviewundersøgelse af 40 brugere på distriktscentrene i 
Københavns Kommunes behandlingssystem for stofmisbrugere foretaget af 
Steffen Jöhncke for Socialdirektorat ligger til grund for en artikel, som blev 
bragt første gang i Stof i 1997, og som blev genoptrykt i STOF nr. 3 i 2004 i 
en let revideret udgave. I 1997 gav artiklen anledning til en del debat. Mange, 
som nu arbejder på feltet, er nye, og kan derfor dårlig have læst den før. Andre 
har. Men den tåler endnu en genlæsning.
Læs Jöhnckes artikel på www.stofbladet.dk .   Red.

at udsagnet nødvendigvis må afspejle en inddragel-
sesproces, for det lyder ikke som en konklusion fra 
de ansvarlige embedsmænd. Vi ville nok snarere have 
nået frem til noget velkendt i stil med, at der mangler 
implementering af evidensbaserede metoder, bedre 
resultater for omlægning til Buprenorhin og en bedre 
udnyttelse af ressourcerne. 

tilgængelighed

En af de udfordringer, brugerne har peget på, er det 
med tilgængeligheden til behandlingen. Vi kan naivt 
tro, at en hjemmeside med adresse og telefonnummer 
skaber en simpel indgang til behandlingen. Når vi 
dertil i vores kommunikation understreger, at be-
handlingen er gratis, og vi lægger behandlingsstedet 
tæt på offentlig transport, tænker vi, at tilgængelighe-
den er i top. Vi mødte en modstilling til sådan en sy-
stemtankegang, da vi interviewede Abdi, som fortalte 
om første gang, han søgte behandling: ’Jeg kom op 
på kommunen, og de gav mig 1000 opgaver: Gå hen på 
det kontor, gå hen på det kontor. Jeg sagde ja, ja, ja, men 
gjorde det aldrig. De sidder i deres jakkesæt og gemmer sig 
bag skrivebordene. De skulle komme ud på gaden og møde 
os’. Abdi kom – som man nok kan forestille sig – ikke 
i behandling i den omgang.  Og Abdi er ikke alene om 
at have svært ved at komme - og blive - i behandling, 
hvilket tal for frafald i den første fase af behandlingen 
også indikerer. Og det er måske ikke så svært at forstå, 
når man samler de kritiske stemmer i brugerinter-
viewene. Man risikerer at blive mødt med afvisning / 
henvisning til andre instanser, en forudindtaget mis-
tillid og et alt for omfattende krav om dokumentation 
i de første møder. Hvis borgeren samtidig er usikker, 
ambivalent og måske abstinent, kan han/hun hurtigt 
overbevise sig selv om, at kommunen ikke er det rette 
sted at få hjælp.

Vi er klar over, at vi skal gøre det bedre for bor-
geren. Vi er ikke 100 % sikre på hvordan, men vi har 
inspirationen lige rundt omkring os – også inden for 
Københavns Kommune: erfaringer med den ano-
nyme behandling, erfaringer med selvhenvenderprin-
cippet i alkoholbehandlingen og erfaringer med en let 
tilgængelig rådgivning i ungebehandlingen. Syntesen 
af de erfaringer skal komme alle borgere, der søger 
behandling for alkohol- eller stofmisbrug, til gode. 
Vi skal have en imødekommende, hurtig adgang til 

en behandling, der tager afsæt i borgerens motivation 
og perspektiv og mere fleksibelt doserer behovet for 
dokumentation og systematik i den indledende fase. 
Det skal selvfølgelig ske under hensyntagen til borge-
rens retssikkerhed, behandlingsgarantien osv., men vi 
er overbeviste om, at vi kan gøre det bedre for bor-
geren. Vi begynder at tale om ’straksbehandling’ eller 
’strakshjælp’.

Hvem ved bedst – brugerne eller forskningen? 

Som kommunalt behandlingssystem er vi forpligtede 
til både at levere ordentlig service med inddragelse af 
borgeren, og vi skal give den behandling, der fore-
skrives af den evidensbaserede forskning. Det er ikke 
noget nyt, at kravene kan være svære at kombinere, 
når fx forskningen taler for struktur i behandlingen, 
og brugerne værdsætter den umiddelbare tilgængelig-
hed til behandlerne (Brugererfaringer, 1997, Stef-
fen Jöncke, se note). Vi identificerede flere af de her 
modsætningspar i vores interview med brugerne, som 
fx sagde: 
� Jeg får meget ud af Nada-akupunktur (hvor forsk-

ningen er kritisk).
� Jeg vil fortsætte i metadonbehandling (hvor Sund-

hedsstyrelsen anbefaler Buprenorhin).
�  Jeg vil have mindre indblanding fra behandlings-

systemet (hvor forskningen sammenkæder substi-
tutionsbehandling med psykosocial behandling). 

�  I skal ikke inddrage min familie (hvor forskningen 
taler om effekten af familieinddragelse).

�  Jeg vil selv finde rundt i kommunens tilbud (hvor 
case managers ellers er en udbredt anbefaling).
Opstillingen i modsætninger er selvfølgelig for-

simplet og afspejler langt fra alle brugerne. Ikke desto 
mindre er fremhævelsen af konflikten mellem evidens 
og brugerperspektiv et nødvendigt supplement til den 
anden yderlighed, hvor de evidensbaserede anbe-
falinger står uimodsagt. Ved at fremhæve modsigel-
serne kommer brugerudsagnene netop til at forklare, 
hvorfor de evidensbaserede anbefalinger kan have 
svært ved at blive implementeret. Det bliver dermed 
et spørgsmål om behandlingssystemet og den enkelte 
behandlers evne til at bygge bro mellem brugerens 
individuelt oplevede problematikker og faglighedens 
almene forståelse heraf samt i dialogen både at fast-
holde brugerens motivation og samtidig skabe læring 

tHomAs LuNd
SPECIALKONSULENT I SOCIALFORVALTNINGEN

KØBENHAVNS KOMMUNE
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Mindeord
Karen Ellen Spannow døde 12. juli 2014 efter længere tids sygdom. 
Karen Ellen var født i 1944, blev uddannet sygeplejerske i 1969, mag.
art. i etnografi i 1987 og ph.d. i 1999. 
Karen Ellens bidrag til den offentlige debat var altid skarpe, vidende 
og veloplagte. Hun var en flittig og underholdende bidragyder til bl.a. 
DR P1, Jyllandsposten, Sygeplejersken, Social Kritik m.fl. og har i 
flere år været en skattet skribent også på STOF. 
Jeg lærte Karen Ellen at kende tilbage i 1997. Jeg var lige blevet ansat 
i Narkotikarådets sekretariat, hvor Karen Ellen sad i følgegruppen for 
STOF’s forgænger, ’Stof’. Vi fandt sammen igen for nogle år siden, 
hvor jeg spurgte, om hun havde tid og lyst til at tage tråden op fra tid-
ligere og skrive til bladet. Svaret kom prompte: ’Det vil jeg helt sikkert 
gerne, for det er noget, jeg véd bliver læst!’. 
Det var noget af en opmuntrende bemærkning fra en så kompetent og 
erfaren fagperson som Karen Ellen, og vi fandt hurtigt hinanden igen 
i et lige så sjovt og givende samarbejde, som vi havde i Narkotikarådet. 
Netop fra det gamle Stof bringer vi på de følgende sider et genoptryk 
af Karen Ellens artikel ’Den svære dialog’ fra nr. 5, 1998. Hendes 
overvejelser om magtforholdet mellem den behandlingssøgende og 
den professionelle rammer lige ind i de diskussioner, der også i dag 
præger misbrugsfeltet. Læs artiklen hér, og find flere af Karen Ellens 
tekster på www.stofbladet.dk. 
Vi er mange, der vil savne det dejlige menneske Karen Ellen, hendes 
skarpe pen og hendes skønne humor. Æret være Karen Ellens minde.

Birgitte Jensen               
Redaktør på STOF

Fra begyndelsen af 1990’erne var Karen Ellen tilknyttet Center for Rusmiddelforskning 
og Aarhus Universitet, hvor hun beskæftigede sig med narkotikabrug, narkotikapolitik, 
behandling og skadesreduktion samt tobakkens kulturhistorie. I en periode var Karen Ellen 
ansat i Rambøll Management, hvor hun  arbejdede som rådgiver på flere u-landsprojekter, 
senest for Danida i Bangladesh.
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af finn bliCkfeldt Juliussen

Åben Dialog er to ting. Først og fremmest er det en 
indsats i forhold til mennesker med psykiske vanske-
ligheder og deres selvvalgte netværk (praksisniveauet). 
Dernæst er det en anderledes måde at organisere 
indsatsen på (organiseringsniveauet).

Grundantagelsen i Åben Dialog er, at forandringer 
og løsninger ikke opstår inden i den enkelte borger, 
men i samspillet mellem borgeren og dennes selvvalgte 
netværk. Forandringerne til det bedre sker gennem 
sproget, og ændrede måder at samtale på i netværket.  

I Åben Dialog sættes sygdomsbegrebet ind i en krise-
forståelse. Det at udvikle en psykisk lidelse ses som en 
krisereaktion baseret på traumatiske hændelser og et 
meningssammenbrud, som endnu ikke har fundet sit 
sproglige udtryk. I Åben Dialog rettes indsatsen mod 
- sammen med borgeren og dennes selvvalgte netværk 
- at finde sproglige udtryk, således at meningen kan 
findes og få et nyt sprogligt udtryk. 

Psykose ses således som en tilstand karakteriseret 
ved, at borgeren har oplevet noget, han eller hun ikke er 
i stand til at formulere i ord – og dermed ikke forstår. 

Ud over en fælles forståelse af det førhen ufor-

Åben Dialog – organisation & praksis
I Åben Dialog anerkendes brugeren som ekspert i forhold til sit eget liv, og hans eller hendes netværk 
inddrages som en vigtig ressource. Samtidig skal de professionelle lære at lægge forudindtagede 
ideer om, hvad borgerens krise er og skyldes, bag sig.
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ståelige fastholdes og styrkes netværket omkring den 
ramte. 

Mange borgere, som gennemlever psykisk krise, til-
bydes ikke Åben Dialog. Disse borgere risikerer at miste 
netværk, eller at kontakten til netværket forringes. 

Åben Dialog er en eksistentiel tilgang, en tilgang, 
som arbejder i borgerens livsverden. Livsverdenen 
er den umiddelbare hverdagsvirkelighed, hvorfra vi 
henter de væsentligste dele af vores sprog, begreber og 
identitet.  Her formes de meningsgivende fortællin-
ger, de fortællinger, som giver hver enkelt menneske 
mening. De fortællinger, den energi, som driver os , 
får os til at stå op, gøre ting og trives.

Åben Dialog er også en anderledes måde at 
organisere indsatsen på. En ny form for koordinering 
af indsatsen omkring borgeren. Der træffes således 
ingen beslutninger, uden at borgeren er til stede og 
aktivt involveret. 

Dermed får Åben Dialog også en organisatorisk 
dimension. Om dette siger tilgangens grundlægger, 
psykologen professor Jaakko Seikkula, at ændringerne 
’slynger sig gennem landskaber af modstridende inte-
resser, befolket af mangfoldige aktører.’ (1)

Det er således almen anerkendt, at manglende 
koordinering og sammenhæng i indsatsen i sig selv 
er hæmmende for, at borgeren kan opleve recovery. 
Åben Dialog adresserer konkret dette problem. Åben 
Dialog er også en model for god koordinering på 
tværs af søjler og sektorer. 

åben dialog: en  behandlingstilgang og en måde  
at organisere indsatsen på 

Åben Dialog kan illustreres via en case, her en case fra 
Psykiatriens Hus i Silkeborg. (2) 

I Silkeborg har man indført Åben Dialog i arbej-
det. På Åben Dialog-møderne bestemmer borgeren, 
hvad der skal tales om, og hvem der skal inviteres med. 
I Silkeborg har Åben Dialog fået yderligere en dimen-
sion. Her bruges Åben Dialog-tilgangen til at få regi-
onspsykiatrien, socialpsykiatrien, socialsektionen og 
det lokale jobcenter til at arbejde bedre sammen med 
hinanden og med borgeren og det private netværk.

Tidligere har en del borgere med psykiske van-
skeligheder oplevet, at jobcenter, socialpsykiatri og 
behandlingspsykiatri lagde hver deres planer for 
borgeren, og at man skulle fortælle sin historie mange 

gange til forskellige mennesker. Det undgår man med 
Åben Dialog. Her er alle parter inviteret ind i det 
samme rum. Ved et sådant Åben Dialog-møde foregår 
al dialog via netværksmødelederen, og man taler kun, 
når man har ordet. Det giver alle deltagere ro til at 
lytte i stedet for at bruge energien på at tænke på et 
svar eller en kommentar. Netværksmødelederen støt-
ter borgeren i at få talt om det, han eller hun ønsker. 

Case

21-årige Morten valgte at invitere sine nærmeste kam-
merater til et Åben Dialog-møde for at give dem en 
forståelse for sin skizofreni. Resultatet er en tryggere 
hverdag uden misbrug og med mod på uddannelse.

’Jeg synes, jeg kan huske, at nogle af mine ’acti-
onmen’ talte til mig, men det var først, da jeg var en 
15-16 år, at jeg fandt ud af, at jeg var psykisk syg. Jeg 
blev depressiv og paranoid, og jeg troede, at dem om-
kring mig kun ville mig det ondt. Jeg hører stemmer, 
der siger nogle virkelig grimme ting, og jeg ser nogle 
grumme billeder,’ fortæller Morten. 

Morten er i dag 21 år og har diagnosen udifferen-
tieret skizofreni. Som teenager blev han dog diagno-
sticeret som depressiv, fordi han ikke turde fortælle 
om stemmerne og hallucinationerne.

’Jeg var jo paranoid og bange for, hvad der kunne 
ske, hvis jeg fortalte, hvordan jeg virkelig havde det. 
Jeg var faktisk bange for, at de ville spærre mig inde, 
hvis jeg fortalte det’. 

Inden da havde Morten oplevet en indsats præget 

af manglende åbenhed, og en manglende klarhed om-
kring egen situation ledte til en række meget svære år. 
Morten havde et udlandsophold, hvor psykosen med 
hans egne ord ’eksploderede’. 

’Det var, som om der var noget, der gik i stykker 
oppe i hovedet på mig. Jeg begyndte at høre stemmer, 
der fortalte mig, at min kæreste derhjemme havde fun-
det en anden, at min lillebror ville dø, og at alting var 
min skyld. Oven i det kom hallucinationerne også til. 
Jeg ’så’ en pige hoppe ud foran et tog. Jeg blev voldsom 
hysterisk og kunne ikke kende forskel på, hvad der var 
rigtigt, og hvad der var forkert,’ fortæller Morten. 

Da han kom hjem, gik forholdet til hans mor i 
hårdknude, og han droppede senere ud af gymnasiet. 
Problemerne kulminerede i et selvmordsforsøg, da 
Morten var 17 år. Siden fulgte et misbrug af hash, 
alkohol og i en kort periode også hårdere stoffer.

’Når man er psykisk syg, kan hash ligesom lukke 
ned for det. Jeg kan bedst illustrere det med, at hvis 
man fx er til en julefrokost, og der er meget larm og 
snak, så kan man godt have brug for lige at gå uden-
for og få ro og få samlet tankerne. Men når man har 
skizofreni, så følger den der ’julefrokost’ jo med oppe 
i hovedet hele tiden, lige meget hvor man går hen. Og 
så kan stofferne lukke nogle døre inde i hovedet og 
give fred,’ forklarer Morten.

Morten gennemførte på trods af problemerne en 
to-årig HF. Han var åben omkring sin sygdom over 
for skolen, som var forstående og gav ham lang snor. 
Morten fik mod på at åbne op, og det betød, at han 
endelig blev korrekt diagnosticeret som skizofren. 
Han blev medicineret bedre og fik blandt andet også 
kontaktpersonen Karen.

’Morten havde nogle svære problematikker, og jeg 
kunne se, at han havde brug for, at hans nære netværk 
havde lidt større forståelse for hans situation, så derfor 
foreslog jeg Åben Dialog. Og han greb idéen med det 
samme,’ forklarer Mortens kontaktperson.

Morten valgte at invitere sine nærmeste kamme-
rater og sin lillebror, for at give dem en større forstå-
else for sin sygdom. 

’Man kan føle sig meget alene og lidt ensom, når 
man har det, som jeg har det. Ingen kan vide, og ingen 
kan rigtig forstå, hvordan det er at være mig. Jeg ser 
nogle meget grimme billeder og hører stemmer, der 
vil en masse ondt. Man føler sig beskidt. Jeg har tidli-

gere forsøgt at forklare det til nogle klassekammerater, 
men man bliver mødt med vantro,’ forklarer Morten.

Med til Åben Dialog-mødet var – ud over de tre 
gode venner og Mortens lillebror – også hans to bo-
støtter, hans behandler fra Opus og en netværksmø-
deleder, der styrede mødet, samt en reflektant. I Åben 
Dialog bruges fast reflektant eller reflekterende team, 
en eller flere fagprofessionelle, som følger indsatsen 
og kvalificerer denne gennem feedback til de tilstede-
værende. 

Det er borgeren selv, der bestemmer, hvad emnet 
for mødet skal være, og hvem der skal inviteres. Det 
kan være både fagpersoner og personer fra det private 
netværk. Og helst begge dele. Mødet har ingen dags-
orden, men tager udgangspunkt i det emne, der er 
presserende for borgeren netop nu. Mødet styres efter 
faste regler af en netværksmødeleder, der sikrer, at 
alle bliver hørt, og at borgeren er i centrum. Målet er, 
at borgeren føler sig respekteret, fastholder og bruger 
sine ressourcer og tager ansvar for sit eget liv. 

’Hvis man skal have effekt af det, så er man nødt 
til at lægge alle hensyn til side. Det var ikke rart for 
min mor at høre mine dystre tanker, og at jeg ofte 
tænker på selvmord. Men det var nødvendigt. Og 
efter Åben Dialog er min mor og jeg kommet meget 
tættere på hinanden. Vi er kommet ’over humpet’, kan 
man sige,’ forklarer Morten.

’Når man har skizofreni, kan ’systemet’ opleves 
som noget farligt: De er efter mig og vil mig det ikke 
godt. Med Åben Dialog får man mulighed for at 
bestemme lidt over systemet. Man føler, at det man 
siger, betyder noget,’ siger Morten.

Mortens Åben Dialog-møder var blandt andet 
med til at give ham mod på at begynde på at læse 
igen, og han er nu i gang med læreruddannelsen. 

Møderne har gjort, at jeg turde gå i gang med en 
uddannelse igen, fordi jeg kunne mærke, at der da 
var nogle, der synes, at jeg er noget værd. Min stør-
ste drøm er ikke at blive professor eller noget. Jeg vil 
bare gerne kunne klare mig uden at være på offentlig 
forsørgelse i resten af mit liv. Fand’me nej, det vil jeg 
ikke,’ siger Morten.

åben dialog er opbygget over syv principper

Åben Dialog er opbygget over syv principper. Prin-
cipper, som er oversat både til dansk sprog og til en 



Stof  24  ·  www.Stofbladet.dk70 71  www.stofbladet.dk  ·  stof   24

Vestlaplandsmodellen eller åben dialog, som modellen 
populært kaldes, er på mange måder banebrydende, og 
for borgerne er den et mileskridt i den rigtige retning. Om-
drejningspunktet er, at borgerens sociale netværk udgør 
en ressource, der kan bruges som element i behandlingen.
Tilgangen har vundet stor anerkendelse verden over. For det 
første på grund af sin humanistiske og respektfulde åbenhed 
over for de menneskelige og sociale dimensioner af psyki-
ske problemer. For det andet på grund af sine enestående 
resultater. For psykotiske patienter har man eksempelvis 
påvist, at i løbet af en femårig opfølgningsperiode vender 
de fleste tilbage til arbejde eller uddannelse, og mere end 
80 % har ikke længere psykotiske symptomer overhovedet. 
Disse tal vil Socialstyrelsens forskningsprojekt nu under-
søge i  en dansk kommunal kontekst.

en model kommer til verden
Modellen opstod i Finland i starten i 1990’erne. Her om-
lagde man hele indsatsen i psykiatrien ved at oprette ud-
gående, tværfaglige kriseteams på tværs af hospitals- og 
socialpsykiatri. 

De rykkede ud inden for 24 timer og tilbød samtaler og an-
den behandling til mennesker ramt af psykose.
Det særegne var, at kriseteamet ikke kun var et tilbud til 
patienten - men til patienten og dennes netværk. Et tilbud 
om hjælp i eget hjem. Alle samtaler, alle aftaler, al kom-
munikation foregik sammen med den ramte og vedkom-
mendes netværk. Grundsynet var og er, at forandringer og 
løsninger ikke opstår inden i en enkelt person, men igen-
nem netværket og ændrede måder at tale sammen på her.
Psykose ses som en tilstand karakteriseret ved, at perso-
nen har oplevet noget, han/hun ikke er i stand til at for-
mulere i ord - og dermed ikke forstår. Gennem samtaler i 
netværket skabes mening og forståelse. Ud over en fælles 
forståelse af det førhen uforståelige, fastholdes og styrkes 
netværket omkring den ramte. Alle, som fik arbejde i dis-
se kriseteams, fik en sideløbende fælles 3-årig netværks- 
og familieterapeutisk efteruddannelse oven i deres fagli-
ge grunduddannelse.
De to drivkræfter bag modellen er psykologen professor 
Jaakko Seikkula, Finland og psykiateren professor Tom 
Andersen, Norge.

ÅBEN DIALOG 

Se også: Åben Dialog manual, udarbejdet af Rambøll for Socialstyrelsen: Se http://www.socialstyrelsen.dk/udsatte/sindslidende/social-
faerdighedstraening-og-aben-dialog-19m/manualer hvorfra denne oversigt er hentet.

dansk kontekst. Rambøll har for Socialstyrelsen lavet 
en oversættelse specielt designet til forskningsbrug i 
fem danske kommuner. 

Det danske Åben Dialog-netværk har eksisteret 
siden 2004. Det danske Åben Dialog-netværk har 
udarbejdet en fortolkning af de syv principper, som 
retter sig bredere til både regionale kliniske indsatser 
og til kommunal rehabiliteringspraksis. Da begge 
oversættelser hver for sig markerer milepæle i dansk 
rehabiliteringspraksis, gengives begge definitioner 
herunder. Der er nuancer til forskel.

       
1. PriNCiP

Første princip: hurtig indsats. Indsatsen tager ud-
gangspunkt i et princip om, at det er bedst at møde 
mennesker med et behov umiddelbart og ikke afvente, 
at borgerens situation fastlåses. I den umiddelbare 
situation kan der vise sig åbninger og perspektiver for 
hjælp, som man sammen kan undersøge – og disse 
kan forsvinde af syne, hvis første møde finder sted 
længe efter, at behovet for hjælp er opstået. Det første 
møde bør således arrangeres ved første kontakt og 
finde sted kort efter henvendelsen. Dog er der for-
skel på, om borgeren er i akut krise, og indsatsen skal 
komme fra eksempelvis akutpsykiatrien. Eller om det 
er en krise, hvor eksempelvis socialpsykiatrien står for 
indsatsen. Endelig kan indsatser af mere afklarende og 
koordinerende karakter have et andet tidsperspektiv. 
Det er under alle omstændigheder vigtigt, at indsatsen 
hurtigt kommer i gang. 

Markører: 1) Systemets tilgængelighed er tyde-
ligt for borgeren. 2) Klar og tydelig tidsramme for, 
hvornår kontakt og indsats skal være iværksat. 3) Ved 
borgerens henvendelse skal der straks indledes en dia-
log om, hvorledes indsatsen skal gribes an. Eller det 
skal drøftes, hvornår denne dialog om indsatsen skal 
finde sted. 4) I de tidlige faser af kontakten skal det 
formidles, hvorledes en Åben Dialog-indsats foregår. 
Eksempelvis, at arbejdet foregår via netværkssamtaler 
og er behovsorienteret. 5) Borger og netværk skal invi-
teres skriftligt og/eller personligt til første møde.                                                                                                                
KILDE: DET DANSKE ÅD-NETVÆRK. ÅBEN DIALOG – NØGLEMARKØRER OG DERES KONTEKST. A. EITERÅ, 
A. HANSEN, L. VIND, B. HANSEN, A. CASTELLA, J. SØRENSEN (2014 - ET UDKAST).

Hurtig hjælp er et princip, der i særlig grad knytter 
sig til akutte kriser i behandlingspsykiatrien, men bør 

også ses som et grundprincip i ikke-akutte situationer, 
som der formentlig vil være overvejende flest af i kom-
munerne. Tanken bag hurtig hjælp-princippet er, at 
det er bedst at møde mennesker med et behov umid-
delbart i stedet for at afvente situationen. I akutte 
kriser arbejder man ud fra, at der inden for 24 timer 
efter første henvendelse fra borgeren, en pårørende el-
ler visiterende enhed afholdes et første møde. Formå-
let med 24-timers reglen er at undgå indlæggelse i så 
mange tilfælde som muligt. I ikke-akutte kriser vil der 
typisk være et andet tidsperspektiv, og det vil derfor 
sjældent i samme grad være muligt eller nødvendigt 
at planlægge og afholde det første møde inden for 
24 timer. Alligevel bør man efterstræbe hurtigt at få 
kontakt med borgeren og/eller familien, når borgeren 
er blevet tilbudt et Åbent Dialog-forløb, så de oplever, 
at deres bekymring bliver taget alvorligt og prioriteres. 
Det er også vigtigt, at der er en klar og tydelig tids-
ramme for, hvornår indsatsen iværksættes i forhold til 
at fastholde borgerens motivation for at engagere sig 
i indsatsen. Den oprindelige tanke bag hurtig hjælp-
princippet henvender sig således måske overvejende til 
behandlingspsykiatrien og akutte kriser, men bør også 
efterleves i socialpsykiatrien, for så vidt det er muligt.                                                                                                                                       
KILDE: RAMBØLL FOR SOCIALSTYRELSEN. 2014. Åben Dialog – om tilgangen. 

       
2. PriNCiP

Et socialt netværks perspektiv: Det enkelte menneske 
forstås og ses i forhold til de mennesker, der omgiver 
det – det vil sige de mennesker, der er betydnings-
fulde i netværket. Det sociale netværksperspektiv 
antyder det hermeneutiske (fortolkningsmæssige, 
red.)og socialkonstruktivistiske udgangspunkt for 
Åben Dialog, som medfører en opmærksomhed på, 
at hver enkelt medlem af familien eller netværket har 
sin egen opfattelse af situationen. At det derfor er 
afgørende, at disse forskellige opfattelser gøres synlige 
og bringes sammen, således at der bliver muligt at tale 
om dem. De relationer, der udfolder sig i borgerens 
netværk, ses som en ressource og er nødvendige i 
indsatsen. Samtalens deltagere kan ændre sig over tid. 
De professionelle, der praktiserer Åben Dialog, har et 
netværksansvar. Dette betyder, at de skal sørge for, at 
markørerne er tilstede i ethvert Åben Dialog forløb.

Markører: 1) Borgerens netværk kortlægges 
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gennem dialog. 2) De for borgeren relevante dele 
af netværket identificeres, så de kan inddrages. 3) 
Netværkssamtale afholdes sammen med borgeren så 
hurtigt som muligt. 4) Borgeren er med på alle møder 
og ved alle beslutninger, der vedrører borgeren. 5) 
Der skal afholdes netværkssamtaler, for at det kan 
kaldes Åben Dialog.
KILDE: DET DANSKE ÅD-NETVÆRK. ÅBEN DIALOG – NØGLEMARKØRER OG DERES KONTEKST. A. EITERÅ, 
A. HANSEN, L. VIND, B. HANSEN, A. CASTELLA, J. SØRENSEN (2014 - ET UDKAST).

Det sociale netværksperspektiv indebærer, at borge-
rens familie og øvrige netværk, såvel det private som 
det professionelle, inddrages aktivt i indsatsen og på 
netværksmøderne. Ved at inddrage borgerens netværk 
mobiliserer man støtte til borgeren, men man sørger 
også for at få aktiveret netværkets ressourcer. Netvær-
ket har ofte langt flere ressourcer, end vi går og tror, 
som kan og bør udnyttes.                                                                                                                         
KILDE: RAMBØLL FOR SOCIALSTYRELSEN. 2014. ÅBEN DIALOG – OM TILGANGEN. 

       
3. PriNCiP

Fleksibilitet og bevægelighed: Fleksibilitet både i 
forhold til praktiske aftaler om mødesteder, mødedel-
tagere og tidspunkter, men også fleksibilitet i forhold 
til at drøfte forskellige muligheder for behandling og 
støtte. Udgangspunktet for afholdelse af samtaler er, 
at de bør holdes i de omgivelser, som er kendte for 
borgeren og de nærmeste. Det vil sige i hjemmet eller 
et andet velkendt sted. Behovene kan ændre sig over 
tid, og derfor er det vigtigt kontinuerligt at drøfte 
mulighederne for mødesteder og tidspunkter. De, der 
praktiserer Åben Dialog, er ansvarlige for en fleksibel 
tilrettelæggelse af mødested og indsats. 

Markører: 1) Borgeren og netværket medinddra-
ges i planlægning af mødet (tid, sted, ramme, delta-
gere). 2) Under netværkssamtalen drøftes forskellige 
behov og muligheder.
KILDE: DET DANSKE ÅD-NETVÆRK. ÅBEN DIALOG – NØGLEMARKØRER OG DERES KONTEKST. A. EITERÅ, 
A. HANSEN, L. VIND, B. HANSEN, A. CASTELLA, J. SØRENSEN(2014 - ET UDKAST).

Fleksibilitet og mobilitet skal sikre, at indsatsen til 
borgeren til enhver tid tilrettelægges fleksibelt efter 
de konkrete og/eller foranderlige behov, borgeren 
har. Derfor er det vigtigt kontinuerligt at drøfte med 
borgeren, hvem der skal deltage på netværksmø-
derne; hvor netværksmøderne skal foregå; og hvornår 
netværksmøderne skal foregå. Det er også vigtigt, 

at der er fleksibilitet i forhold til at drøfte forskellige 
muligheder for støtten. Indsatsen foregår dog – med 
tilladelse – som udgangspunkt i omgivelser, der er 
kendt af borgeren og de nærmeste.                                                                                                                                   
KILDE: RAMBØLL FOR SOCIALSTYRELSEN. 2014. Åben Dialog – om tilgangen..

       
4. PriNCiP

De fagprofessionelles ansvar: Det er den fagprofes-
sionelle, der får henvendelsen, der også har en for-
pligtelse til at handle. Det vil sige, at den pågældende 
fagprofessionelle ikke må henvise videre, men skal 
tage ansvaret på sig. Det er den fagprofessionelle, 
der har ansvaret for rammerne og for at mødet bliver 
etableret, samt at eventuelle beslutninger kun bliver 
besluttet på møderne. Ligeledes er det den fagprofes-
sionelle, der skal sikre, at den rette ekspertise er til 
stede, og at borgeren oplever at få den ’rigtige’ hjælp.  
De fagprofessionelle har et specielt ansvar i mødet og 
samarbejdet med borgeren.

Markører: 1) Det er nødvendigt med ledelses-
mæssig opbakning – også på tværs af søjler og sektorer 
- så den fagprofessionelle kan handle og agere i mødet 
med borgeren. 2) Det er nødvendigt med en organi-
satorisk opbygning, der giver mulighed for at arbejde 
Åben Dialog-orienteret. 3) Det er tydeligt, hvem 
der kan tage imod henvendelser, og hvilken handle-
kompetence de har til rådighed. 4) Der er tydelighed 
omkring de eventuelle aftaler, der er indgået under 
netværkssamtalen. 
KILDE: DET DANSKE ÅD-NETVÆRK. ÅBEN DIALOG – NØGLEMARKØRER OG DERES KONTEKST. A. EITERÅ, 
A. HANSEN, L. VIND, B. HANSEN, A. CASTELLA, J. SØRENSEN(2014 - ET UDKAST).

Ansvar indebærer, at netværksteamet i planlægningen 
og afholdelsen af et Åbent Dialog-forløb påtager sig 
ansvaret for at sikre de bedste rammer for mødet (fx 
,at de, der inviteres til netværksmøderne, også er dem, 
der har handlekompetencer og tid til seriøst at indgå i 
forløbet), at indsatsen igangsættes, samt at eventuelle 
beslutninger kun bliver besluttet på netværksmøderne 
og er velbegrundede. Det er ligeledes netværksteam-
ets ansvar at sikre den organisatoriske opbakning og 
den rette forventningsafstemning, så indsatsen har en 
naturlig fremdrift (og hjælper borgeren).                                                                                                                      
KILDE: RAMBØLL FOR SOCIALSTYRELSEN. 2014. Åben Dialog – om tilgangen. 

       

5. PriNCiP

Psykologisk kontinuitet: Borgeren oplever kontinuitet  
og sammenhæng i forhold til dem, der varetager ind-
satsen. Den psykologiske kontinuitet sikres ved, at der 
er mindst en fagprofessionel, som er gennemgående 
i hele forløbet. Der skal være en kontinuitet fra møde 
til møde, som sikrer, at fortællinger og beskrivelser i 
den ene samtale tages med til den næste og den næste 
igen. Ligesom den psykologiske kontinuitet er vigtig 
i forhold til overgange fra det ene tilbud til det næste 
eller i samarbejdet med andre systemer. De fagprofes-
sionelle påtager sig ansvaret for, at borgeren oplever 
kontinuitet mellem et systems forskellige instanser og 
mellem forskellige systemer. 

Markører: 1) Der skal minimum være én gen-
nemgående fagprofessionel i netværksteamet. 2) Den 
fagprofessionelle undersøger, hvilke andre fagprofes-
sionelle og private relationer, der skal samarbejdes og 
koordineres med, for at borgeren oplever kontinuitet. 
3) Borgeren skal ledsages til et andet system gen-
nem en netværkssamtale, hvor der deltager mindst en 
’gammel’ fagprofessionel, kendt fra tidligere møder..
KILDE: DET DANSKE ÅD-NETVÆRK. ÅBEN DIALOG – NØGLEMARKØRER OG DERES KONTEKST. A. EITERÅ, 
A. HANSEN, L. VIND, B. HANSEN, A. CASTELLA, J. SØRENSEN (2014 - ET UDKAST).

Psykologisk kontinuitet handler om kontinuitet og 
sammenhæng. Princippet skal sikre, at net- værk-
steamet (mindst en i teamet) følger borgeren gennem 
hele forløbet. Der skal være en kontinuitet fra møde til 
møde, som sikrer, at fortællinger og beskrivelser i den 
ene samtale ’tages’ med til næste osv. Den psykologi-
ske kontinuitet er ligeledes vigtig i forhold til overgang 
fra det ene tilbud til det næste eller i samarbejdet med 
andre systemer. Det skaber forudsigelighed og tryg-
hed for borgeren.                                                                                                   
KILDE: RAMBØLL FOR SOCIALSTYRELSEN. 2014. ÅBEN DIALOG – OM TILGANGEN. 

       
6. PriNCiP

Tolerance over for usikkerhed: Det at være i krise 
eller have problemer uden at forsøge at komme med 
umiddelbare løsninger kan skabe usikkerhed for 
borgeren, netværket og de fagprofessionelle. En sådan 
usikkerhed kan være vanskelig at være i for alle parter. 
Denne usikkerhed må man i særdeleshed som fagpro-
fessionel kunne tolerere. Og man må hjælpe borgeren 
og netværket med at tolerere denne form for usik-

kerhed. Dette forudsætter, at fagprofessionelle gør sig 
tilgængelige for borgeren og borgerens netværk. At 
fagprofessionelle kontinuerligt under krisen byder sig 
til. Situationen kan være karakteriseret af et højt usik-
kerhedsniveau. I praksis kan det betyde, at fagprofes-
sionelle i kriseforløbet ofte må mødes hyppigt med 
borgeren og borgerens netværk.

At tolerere usikkerhed indebærer også at have 
mod til at sætte grænser i konkrete sammenhænge, 
hvor det handler om at undgå uværdige situationer. At 
tage ansvar for usikkerhed handler om, at rammen og 
processen er etisk forsvarlig. Dette kan understøtte, 
at borger og netværk oplever tryghed i situationen. 
På den måde skaber fagprofessionelle processen, som 
sikrer, at borgeren kan træffe egne beslutninger og 
tage ejerskab – således at borgeren oplever tiltagende 
mestring af egen situation. Det handler også om at 
kunne holde ud at være sammen med borgere, der 
lider, at holde andres smerte ud. At holde smerten ind 
til sig og derigennem skabe mulighed for en oplevelse 
af samhørighed.

At tolerere usikkerhed handler også om at sikre 
plads i samtalen, så alle bliver hørt, og at fagprofes-
sionelle ikke er definerende over for andre. Plads 
i samtalen betyder, at borger og fagprofessionelle 
sammen undersøger, hvad der er i spil. ’Ikke at være 
definerende’ handler blandt andet om at fastholde 
denne åbenhed, så alle muligheder kan komme frem 
og blive en del af den fælles dialog. Man skal kunne 
blive i usikkerheden, indtil der gennem dialogen viser 
sig nogle muligheder. Muligheder, der understøt-
ter borgeren og dennes netværks ressourcer og viser 
andre, nye veje og handlemuligheder. 

At tolerere usikkerhed fokuserer på at skabe en 
tæt relation til borgeren.

Markører: 1) Tilgængelighed til de fagprofes-
sionelle, når borgeren har brug for det. 2) Undlade 
at give efter for umiddelbare løsningsmuligheder. 3) 
At den fagprofessionelle kan anvende refleksion med 
kollega, når handleimpulser presser sig på. 4) Den 
fagprofessionelle tager sig selv med på arbejde som 
fagprofessionel og på et personligt, nærværende plan. 
5) Den fagprofessionelle tager ansvar for, at situatio-
nen er etisk forsvarlig. 6) Tal ikke om noget, der ikke 
er blevet italesæt af borger eller netværk, glem egne 
fordomme.

’Vi er de fortællinger, vi fortæller om os selv, og som andre fortæller om os’.          
SKIFTESPORET, HERNING.
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KILDE: DET DANSKE ÅD-NETVÆRK. ÅBEN DIALOG – NØGLEMARKØRER OG DERES KONTEKST. A. EITERÅ, 
A. HANSEN, L. VIND, B. HANSEN, A. CASTELLA, J. SØRENSEN (2014 - ET UDKAST).

Tolerance for usikkerhed skal sikre, at netværksteamet 
ikke går ind til netværksmøderne som eksperter med 
forudindtagede ideer om, hvad borgerens krise er og 
skyldes, og hvad løsningen er, så man derved sætter 
en dagsorden for indholdet på netværksmødet. Gør 
man det, arbejder man ikke Åbent Dialog-orienteret. 
Udgangspunktet bør i stedet være, at det er borgeren 
selv og netværket, der er eksperterne i forhold til bor-
gerens liv, ikke teamet. Netværksteamet har en viden 
og kan stille den viden til rådighed, hvis borgeren og 
netværket ønsker det, men den må ikke udnyttes til at 
trække ting ned over hovedet på borgeren og netvær-
ket. Det handler derfor om at indtage en ikke-vidende 
og undersøgende position og give plads til de forskel-
lige holdninger, der fremkommer på netværksmø-
derne. Ved at give plads til dialog, kan deltagerne på 
netværksmøderne sammen undersøge problemet, og 
hvad der kan gøres ved det. Det er sådan, at mulig-
heder og ressourcer opdages og udvikles. Det er ikke 
uden vanskeligheder for netværksteamet og de øvrige 
professionelle deltagere at skulle fralægge sig ekspert-
rollen og være ikke-løsningsorienterede. Det er en 
krævende proces. Oftest vil de professionelle netop 
være vant til at gå ind som eksperter med løsninger 
på borgerens vegne. Borgeren og det private netværk 
vil også være vant til, at det er de professionelle, der 
kommer med løsningerne, ikke dem selv. Derfor vil 
de også være på usikker grund. Der kan opstå situa-
tioner, hvor der på et netværksmøde ikke kan beslut-
tes eller aftales andet, end at der er behov for et nyt 
møde. Det kan også skabe usikkerhed og frustration, 
at netværksmødet ikke har affødt nogle løsninger 
eller muligheder, der efterfølgende kan igangsættes. 
Usikkerhed blandt deltagerne er derfor en uund-
gåelig og naturlig del på netværksmøderne og efter 
netværksmøderne. Selv om den usikkerhed kan være 
svær at håndtere, så er det imidlertid vigtigt, at net-
værksteamet selv kan tolerere usikkerheden og hjælpe 
borgeren og netværket med at tolerere usikkerheden 
på netværksmødet og efter netværksmødet.                                                                                                                                  
 KILDE: RAMBØLL FOR SOCIALSTYRELSEN. 2014. ÅBEN DIALOG – OM TILGANGEN. 

       

7. PriNCiP

Dialogisme: Mennesker kommer i dialog med hin-
anden. At være i dialog med hinanden er at være 
lyttende og undersøgende i forhold til den andens/de 
andres udsagn og liv. Det primære mål for indsatsen 
er ikke at forandre andre mennesker. Ambitionen er 
snarere at skabe dialog mellem personerne i netvær-
ket, fordi heri ligger kimen til forandring. At være i 
dialog kræver dog samtidig, at man primært taler ud 
fra sig selv. Dette viser sig ved at man er undrende, 
undersøgende og spørgende ud fra, hvad man hører. 
Og samtidig lader det hørte have resonans i sig selv. 
Gensvaret bliver herved mit gensvar ud fra mig selv og 
ikke ud fra, hvad jeg tror, tænker eller gerne vil, at den 
anden mener og forsøger at sige. Lykkes denne dialog, 
kan en sådan samtale blive en dialogisk dialog, hvor 
nye og andre måder at se, høre, fornemme og forstå 
hinanden på dukker op.

I dialogiske dialoger respekteres og høres alle, og 
alles udsagn inkluderes. Ingen har patent på sandhe-
den, men i dialogen skabes der rum for flere forskel-
lige udsagn. Disse undersøges og forsøges inkluderet 
i en fælles polyfonisk forståelse. I dialogiske dialoger 
kan vi være enige. Men vi kan også være enige om, 
at vi ikke er enige. De forskellige stemmer skal have 
plads og have lov til at være der. I dialogiske dialoger 
tolkes der ikke på det, der siges. Hverken på borgerens 
eller på netværkets udsagn. Den fagprofessionelle 
lytter forsøger at fange netværkets sprogtone og være 
undrende og undersøgende i forhold til deltagernes 
udsagn og tanker. 

Det er vigtigt så vidt muligt at være bevidst om 
sine egne for-forståelser. Derfor skal de fagprofes-
sionelle forsøge at sætte deres egne forudantagelser ’i 
parentes’ som en forberedelse til en netværkssamtale. 
De fagprofessionelle ’forbereder sig på at være ufor-
beredte’. Gruppen anbefales, at princippet om dialog 
tillægges afgørende værdi som mulighed for at se nye 
andre veje, og/eller for at problemet kan opløses. 

Markører: 1) De fagprofessionelle skal selv 
kunne håndtere og praktisere dialogen og skabe rum 
og plads til denne. 2) De fagprofessionelle skal åbent 
reflektere mindst en gang i hvert netværksmøde. 3) 
De fagprofessionelle skal facilitere tanker om mu-
ligheder og håb frem for tanker om begrænsninger. 
4) De fagprofessionelle skal være opmærksomme på 

’Det, som i et interventionsperspektiv ses som onder, der skal elimineres, 
er konstituerende dele af de berørtes erfaringshorisont og identitet.’ 
FILOSOFFEN PROFESSOR UFFE JUUL JENSEN

egne for-forståelser og hypoteser. 
KILDE: DET DANSKE ÅD-NETVÆRK. ÅBEN DIALOG – NØGLEMARKØRER OG DERES KONTEKST. A. EITERÅ, 
A. HANSEN, L. VIND, B. HANSEN, A. CASTELLA, J. SØRENSEN (2014 - ET UDKAST).

Dialog er gennemgribende for Åben Dialog-tilgangen 
og er ikke noget, der tilsættes løbende undervejs i 
forløbet. Dialog er og skal være omdrejningspunktet 
for samtalen på netværksmø- derne og den løbende 
kontakt med borgeren. Ved at fremme dialogen blandt 
borgeren og ved- kommendes netværk er tanken, at 
man muliggør forandring. Dialogen skal facilitere, at 
borgeren og borgerens netværk får mulighed for at 
opdage og opbygge ressourcer ved at tale sammen, så 
borgeren opnår øget handlekraft i eget liv. At den lø-
bende kontakt med borgeren sker gennem dialog skal 
sikre, at borgeren inddrages og bliver hørt i alle faser 
af forløbet. At samtalen på netværksmødet bliver dia-
logbaseret forudsætter, at man lytter (undersøgende) 
til andres udsagn, at man forholder sig til, hvad det 
er, den anden egentlig siger, at man forholder sig til, 
hvad der bliver sagt ud fra en spørgende, undrende og 
undersøgende tilgang, hvor ens egne tanker og ideer 
forsøges lagt til side. Alles udsagn skal respekteres, 
høres og inkluderes. Ingen har patent på sandheden. 
I stedet skabes der i dialogen rum for flere forskellige 
udsagn, som forsøges inkluderet i en ny forståelse. 
Det er vigtigt, at der ikke tolkes hverken på borgerens 
eller netværkets udsagn.                                                                                       
KILDE: RAMBØLL FOR SOCIALSTYRELSEN. 2014. ÅBEN DIALOG – OM TILGANGEN. 

åben dialog-netværket i danmark

Åben Dialog-netværket i Danmark har eksisteret 
siden 2004. Netværket blev etableret af Videnscenter 
for Socialpsykiatri og var fra starten sammensat af del-
tagere, ledere og faglige nøglepersoner fra henholdsvis 
regioner og kommuner. Åben Dialog-netværket blev 
fra starten planlagt til at være et strategisk netværk, 
et netværk, som skulle arbejde med implementering 
lokalt. Åben Dialog-netværket arbejdede samtidig 
med at udbrede kendskabet til Åben Dialog-tilgangen 
i forhold til centrale beslutningstagere.

Landets kommuner har efterfølgende været med 
til at anbefale forsøg med implementering af Åben 
Dialog i danske kommuner. På den baggrund skal 
fem kommuner med støtte fra Socialstyrelsen afprøve 
Åben Dialog-tilgangen i perioden 2014-2016. I den 
sammenhæng har Socialstyrelsen foranlediget, at 

Rambøll har udarbejdet en manual for det at arbejde 
efter Åben Dialogs syv principper.

Som en konsekvens af Åben Dialogs eksistentielle 
tilgang har Åben Dialog-netværket i Danmark ladet 
sig inspirere af blandt andet filosoffer fra Danmark 
og Skandinavien. Disse filosoffers ’forstyrrelser’ giver 
anledning til at tænke nye tanker. Eksempelvis siger 
professor og filosof Uffe Juul Jensen følgende: 

’Udviklingen i sundhedsvæsen, samfund og politik i det 
20. århundrede har medført, at professionelle og borgere rå-
der over en række forskellige sygdoms- og sundhedsbegreber. 

Umiddelbart kunne diskussionen herom give indtryk af, 
at der er tale om begreber, som gensidigt udelukker hinanden. 
Nogle har et specifikt kropsligt fokus, andre udpeger inter-
ventionsmuligheder i menneskers konkrete livssituation og 
atter andre i organiseringen af samfundsmæssige vilkår. 

I virkelighedens verden er problemer vedrørende syg-
dom og sundhed imidlertid forbundne. De vedrører krop og 
bevidsthed, deltagelse i dagligliv, arbejdsliv og samfundsliv, 
muligheder for at virkeliggøre værdier og muligheder for at 
forbinde sig med andre.  

Netop på rehabiliteringsområdet er denne komplekse 
sammenhæng mellem en mangfoldighed af problemer tyde-
lig. Intet enkelt sygdoms- eller sundhedsbegreb kan dække 
denne kompleksitet. Den største udfordring i dag syntes at 
være udvikling af begreber, forskning og praksis mhp. at 
gøre de involverede borgere til centrale aktører – subjekter – 
i en praksis, der vedrører deres liv’. ❚

På You Tube ligger der præsentationer fra 14th Annual Open 
Dialogue Seminar i Roskilde d. 29. august 2014, bl.a. med Finn 
Blickfeldt Juliussen og Martin Sandø fra Servicestyelsen:
https://www.youtube.com/results?search_query=open+dialog+dk+2
https://www.youtube.com/watch?v=umdYmrnQq5c 

Finn Blickfeldt Juliussen har fulgt implementeringen af Åben 
Dialog i Danmark fra starten i 2004 og beskæftiger sig med 
erfaringsekspert-perspektivet, empowerment, recovery og 
rehabilitering. 

noter

1.  Åben Dialog i Odsherred. Balleby, M.S.: Folkesundhed   
og Kvalitetsudvikling. CFK. Maj 2012

2.  Case udarbejdet på foranledning af leder Kirsten Slumstrup,   
Psykiatriens Hus i Silkeborg, her i forkortet og redigeret form.

Læs også artiklen om Åben Dialog i STOF nr. 23 på s. 30:  
'Psykiatrien blev min skæbne'.

fiNN bLiCkfeLdt JuLiusseN
FAGLIG KONSULENT I SOCIALSTYRELSEN

FJU@SOCIALSTYRELSEN.DK
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af tHomas friis sØgaard

På et bagtæppe af druk, rus og påvirkethed er det 
danske natteliv fra tid til anden rammen om konflik-
ter, trusler og vold. Nogle af dem, der oplever dette på 
nærmeste hold, er dørmænd. Følgende er dørmanden 
Nickis beskrivelse af en lørdag nat i det århusianske 
natteliv:  

’Fire fra Brabrandbanden kom forbi igen i lørdags… 
en af dem havde en skruetrækker… Truede med at stikke 
mig, fordi mig og Martin ikke ville lukke dem ind. Vi har 
fået skudsikre veste nu, og det så de. Ham med skruetræk-
keren sagde: ’Vi stikker dig bare i halsen eller i lysken.’ 
Så jeg prøvede at tale dem ned… fire mod to, og de havde 
våben, hmmm. Jeg prøvede at tage det stille og roligt, men 
jeg blev nødt til at gå ned på deres niveau: ’Fjern den 
skruetrækker  Jeg kan sgu også finde ud af, hvor I bor og 
komme og stikke jer med en skruetrækker.’ Heldigvis så 

gik de igen, men én sagde: ’Bare vent, vi kommer igen.’ 
Det var total hovedpine, Martin og mig blev nødt til bare 
at tage det her happy face på over for gæsterne, så de ikke 
opdagede noget; ’Ja, ja, totalt fedt, vi har bare en fed fest, 
gang i den, bare kom ind.’ Men hele tiden holdt vi øje med 
gaden, hvem der kom, kørte forbi, hvem der kom gående… 
Total hovedpine  Så senere på natten, der kom politiet 
forbi. De sagde bare: ’Du skal melde dem. Du skal melde 
de trusler.’ Men jeg sagde: ’Prøv lige at høre, jeg skal ikke 
fucking melde dem. Det vil bare gøre det hele meget værre.’ 
Så blev ham betjenten rigtig sur: ’Du skal bare melde dem.’ 
[Nicki]: ’Prøv lige at høre, du står jo ikke vagt uden for 
mit hjem 24-7, gør du? Hvis de her fyre kommer i fængsel, 
så glemmer de ikke. De får 30 dage, og når de kommer 
ud, så går de direkte efter mig, fand’me nej.’ Men ham 
betjenten, han var pissesur, så jeg sagde: ’Det er sgu da 
nemt for dig at sige. Du har hele politiet. Hvis der er nogle, 
der begynder at gå efter dig personligt, så har du alle dine 

Dørmænd: Kontrol og voldshåndtering i 
den danske nattelivsøkonomi
Når natten falder på i storbyens indre, forvandles centrum til en fest- og forbrugszone og så går 
dørmændene på arbejde.

drenge, som vil gøre alt for at gå efter dem. Og de bliver 
straffet ekstra hårdt, fordi du er politi, ik’? Men I [politiet] 
kan ikke beskytte mig.’ ’Jo selvfølgelig, vi beskytter alle 
borgere.’ ’Yeah right, jeg har set mange gange, at de ikke 
beskytter dørmænd, som er i problemer, og hvis det kommer 
til en retssag, det kan tage lang tid, og så skal jeg gå rundt 
i frygt indtil. Nej tak.’   

Antropolog: ’Hvad har du tænkt dig at gøre?’
Nicki: ’Jeg ved det ikke… Jeg har tænkt på at lave 

et møde med dem og få en aftale. Måske noget med, at 
de kan komme ind to og to, og hvis der er bøvl, så er det 
ud igen. Men Per [restauratør] er helt oppe at køre. Han 
mener, de ødelægger hans forretning, og det gør de. Han 
siger bare: ’I skal holde dem ude, I skal holde dem ude.’ Jeg 
ved ikke… Jeg skal have fundet på noget. Martin [anden 
dørmand] og jeg har aftalt, hvis de prøver på noget, så 
går vi hårdt til dem fysisk. Jeg er begyndt at stole mere på 
Martin, så han bakker mig op, og jeg bakker ham op, så 
må vi se.’ (Fra feltnoter).

Ovenstående uddrag er fra et etnografisk feltarbej-
de, som jeg lavede blandt dørmænd i Aarhus i 2010.  
Dørmænd er i dag ikke blot vigtige bidragsydere til 
sikkerhed, men måske de primære sikkerhedsaktører 
i den postindustrielle bys til tider urolige og voldelige 
natteliv. Nogenlunde således indleder den canadiske 
kriminolog George Rikagos sin analyse af dørmænd 
i Halifax (se litteraturlisten). Rikagos’ polemiske 
udmelding skal ses i lyset af, at til trods for, at antallet 
af dørmænd i de fleste vestlige byers natteliv i dag ofte 
langt overstiger antallet af personer i deres statslige 
modstykke, politiet, så findes der kun en begrænset 
forskningsmæssig viden om dørmænds dilemmaer, 
reguleringspraksisser og rolle i potentielt voldelige si-
tuationer. Dette gælder især i Danmark, hvor forskere 
først for nyligt er begyndt at kaste lys over dørmænds 
natlige arbejde. I det foregående nummer af STOF 
præsenterede Witte og hendes kollegaer således resul-
taterne fra et nyligt afsluttet forskningsprojekt (Tuten-
ges et al., 2014), der på fornem vis har undersøgt dør-
mænds generelle arbejdsvilkår og de forskellige risici, 
som de udsættes for. Nærværende artikel skal ses som 
et yderligere bidrag til forståelsen af dørmænds nat-
lige kontrolarbejde. Selvom dørmænd i mange danske 
byer i dag har et forholdsvis godt samarbejde med po-
litiet, viser casen med Nicki, hvordan nogle dørmænd 
føler, at de ofte står alene med den udfordring, det 

er at skulle håndtere og løse de potentielle voldelige 
konflikter, som de møder i deres natlige arbejde. Dør-
mænds oplevelse af at stå alene i voldelige konflikter 
bunder blandt andet i den praktiske omstændighed, 
at voldelige konflikter til tider udvikler sig så hurtigt, 
at politiet, selv med en ihærdig indsats, ikke vil være i 
stand til at nå frem, før konfrontationen er overstået, 
og en person i værste fald ligger på jorden og bløder. 
Evnen til at kunne undgå og håndtere potentielle 
voldelige sammenstød er derfor af yderste vigtighed i 
arbejdet som dørmand. I denne artikel beskriver jeg, 
hvordan dørmænd udvikler uformelle strategier og 
metoder til at kunne håndtere problematiske, påvir-
kede og aggressive unge i det danske natteliv. Artik-
len bygger på ét års natlige feltobservationer blandt 
dørmænd i Aarhus samt på interviews og uformelle 
samtaler med dørmænd og andre relevante aktører. 
En nærmere redegørelse for metodiske tilgange findes 
i ph.d.-afhandlingen: Doormen: embodied masculin-
ity and the political economy of security in the Danish 
nightlife. 

dørmandens (kontrol)rolle i nat-økonomien 

I Danmark findes der ikke nogen officiel opgørelse 
over antallet af aktive dørmænd. Rigspolitiet anslog i 
2002 tallet til at være 4.-5.000, mens Sikkerhedsbran-
chen mente, at tallet var nærmere 5.-10.000. På trods 
af de manglende statistikker synes der i dag at være 
generel konsensus om, at antallet af aktive dørmænd 
steg markant i 1980’erne og 1990’erne for så at stabi-
lisere sig i 00’erne. 

Dørmænds massive tilstedeværelse i storbyens 
natteliv kan ses som et resultat af en række struk-
turelle forandringer i den sidste halvdel af det 20. 
århundrede. Som følge af den industrielle økonomis 
vigende betydning samt generelle velstandsstigninger 
i befolkningen blev tidligere produktions- og handels-
områder i den indre moderne storby i denne periode 
gradvis transformeret til summende forbrugsområder. 
Samtidigt opstod nye oplevelsesorienterede idealer 
for det gode ungdomsliv, hvilket resulterede i, at når 
mørket brød frem, strømmede berusede og festende 
unge i stigende grad til de mange beværtninger, barer 
og natklubber, som i stort antal skød op i den indre by 
i takt med, at lokale bevillingslove blev liberaliseret. 
Transformationen af den indre storbys nat til en fest- 
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og forbrugszone har siden slutningen af 1970’erne 
afstedkommet en massiv ekspansion i den alkohol-
baserede natteøkonomi. Det er i denne kontekst, at 
man kan forstå dørmandens arbejde. I lighed med 
buschaufføren og taxichaufføren, som transporterer 
festende unge til og fra den indre by om natten, pizza-
manden, som sørger for mad til de sultne festende, og 
bartenderen, som sørger for, at glasset aldrig er tomt, 
så er dørmanden en del af det udvidede net af arbej-
dere, som i dag får den urbane fest- og natøkonomi 
til at fungere. Mens løftet om vilde oplevelser, hedo-
nisme og overskridelser af konventionelle normer er 
vigtigt i forhold til barer og natklubbers evne til at til-
trække kunder, så er det dørmandens opgave at sikre 
et vist niveau af orden og at ekskludere problematiske 
personer for på den måde at skabe optimale betingel-
ser for forbruget af alkohol. I modsætning til politibe-
tjenten, hvis autoritet er uadskilleligt forbundet med 
statens autoritet, så er dørmandens autoritet og evne 
til at skabe orden på restaurationer i nattelivet juridisk 
set baseret på den private ejendomsret, men ligeså 
vigtigt også på den enkelte dørmands kropslige og 
maskuline autoritet. I tråd hermed har den engelske 
sociolog Hobbs fremhævet, at i det postindustrielle 
samfund kan storbyens voksende fest- og natøkonomi 
ses som et nyt domæne, hvor traditionelle former for 
arbejderklassemaskulinitet og hårde kroppe i dag om-
formes, (re)produceres og har fået en fornyet værdi i 
skabelsen af orden og kapitalistisk profit. 

Hinsides stereotypen ’dørmand’

Med undtagelse af prostituerede findes der næppe 
brancher i Danmark, som i dag er omfattet af så 
negative stereotyper som dørmandsbranchen. I 
avisartikler, internetfora og standup-shows fremstilles 
dørmænd således jævnligt som uintelligente, uuddan-
nede, steroidmisbrugere, kriminelle og ikke mindst 
som voldsmænd. Til trods for, at disse stereotyper 
indfanger træk, som deles af nogle dørmænd, så er de 
også dybt simplificerende og til tider helt misvisende. 
Analytisk set kan den negative stereotype beskrivelse 
af dørmænd bedst forklares med, at dørmænd er en 
art ’beskidte arbejdere’. Ashforth og Kreiner anvender 
begrebet ’beskidt arbejde’ om brancher eller typer af 
arbejde, som overskrider etablerede fysiske, sociale el-
ler moralske grænser, hvorfor disse er forbundet med 

lav status og ofte opfattes som ulækre, nedværdigende 
eller moralsk problematiske. Specielt to aspekter ved 
dørmandsarbejde bidrager til, at dørmænd fremstår 
som ’beskidte arbejdere’. Det ene er, at dørmænd 
fungerer som buffere mellem problematiske og ’civili-
serede’ kunder, hvorfor de jævnligt kommer i kontakt 
med stigmatiserede personer som pushere, kriminelle, 
bandemedlemmer og meget aggressive personer. 
Konsekvensen heraf er, at dørmænd, ligesom fæng-
selsbetjente og bedemænd, symbolsk set ’smittes’ af 
det stigma, som knytter sig til de personer, de er ansat 
til at håndtere. Det andet er, at dørmænds historiske 
brug af både fysik og en kropslig fremtoning, der 
antyder et voldeligt potentiale, udfordrer etablerede 
middelklassenormer for civiliseret opførsel samt det 
moderne ideal om, at staten bør have monopol på 
legitim brug af vold. Når man skal forstå dørmænds 
konflikthåndtering, ligger der en fare i at fortabe sig 
i genelle stereotyper, men også i et for entydigt fokus 
på betydningen af dørmandens karakter. Problemet 
er, at sådanne tilgange let blokerer for nuancerede 

analyser af dørmænds kontrolpraksisser som både dy-
namiske og som et resultat af situationelle processer. I 
det følgende forsøger jeg derfor at give et indblik i de 
forskelligartede situationelle metoder, som dørmænd 
gør brug af i deres interaktion med urolige, påvirkede 
og potentielt voldelige gæster.

verbale strategier 

De dørmænd, som jeg interviewede og samtalte med 
under feltarbejdet, fremhævede ofte vigtigheden af 
at kunne ’tale sig ud af problemer’ og at kunne ’tale 

konflikter ned’. I tråd hermed beskrev Dennis, som 
ejede et større dørmandsfirma i Aarhus, at han altid 
bestræbte sig på at ansætte dørmænd, som besad 
sociale kompetencer: ’Det vigtigste, du skal kunne som 
dørmand, er snak, snak, snak… Ni ud af ti konflikter, 
dem kan du tale dig ud af.’ Evnen til at kunne kom-
munikere er vigtig i mange situationer, eksempelvis i 
reguleringen af fulde unge, som anses for at være en 
del af det normale klientel. Her vil dørmændene ofte 
gøre brug af venlige anvisninger fremført i en rolig og 
sommetider spøgende tone. Vigtigheden af kommu-
nikation illustreres af nedenstående episode, hvor dør-
manden Niels udviste stor tålmodighed og var villig 
til at strække sig langt for at overtale en meget beruset 
gæst til frivilligt at følge hans anvisning om at forlade 
natklubben, hvor han arbejdede.  

Dørmand: ’Du kommer ikke ind mere i aften, du er 
for fuld, min ven. Gå nu hjem og sov. Kom igen i morgen, 
så kommer du ind, ok.’

Mand: ’Men… hvorfor…. Jeg har været inde, ok. 
Har du et problem med mig, hva’?’

Dørmand:  ’Nej, nej slet ikke, men du er for fuld. Gå 
nu hellere med din søde kæreste hjem. Se, hun står der og 
venter på dig. Så kom nu… Så kom igen i morgen. Vi ses.’

Overtalelse og det, som Hobbs kalder for ’taktisk 
venlighed’, er helt almindelige metoder, som dør-
mænd rutinemæssigt gør brug af for at trumfe deres 
vilje igennem med mindst mulig indsats og omkost-
ning. På lignende vis anvender nogle dørmænd til 
tider en smigrende og respektfuld omgangsform, når 
de skal nægte personer med et veletableret rygte som 
dygtige eller voldelige slagsbrødre adgang.  Venlig-
hed, smiger og overtalelser er dog alle strategier, som 
hurtigt kan erstattes af en aggressiv tone, trusler om 
karantæner og i sidste instans fysik, hvis gæsten insi-
sterer på ikke at ville følge dørmandens anvisninger 
eller begynder at opføre sig meget truende over for 
dørmanden. 

Under mit feltarbejde talte jeg jævnligt med dør-

mændene om, hvordan de oplevede betydningen af 
henholdsvis alkohol og stoffer i nattelivet. Nogle anså 
stoffer for at være særligt problematiske, da de mente, 
at disse gør folk mere utilregnelige, mens andre men-
te, at der ingen forskel er i forhold til, om kunderne er 
påvirkede af det ene eller det andet. Andre igen mente 
derimod, at stoffer primært gør folk glade, mens 
alkohol gør dem mere aggressive. En fælles bekymring 
var dog, at dørmændene mente, at stoffer kunne gøre, 
at aggressive unge fik en højere smertetærskel, hvilket 
kunne gøre dem sværere at pacificere og rigtig farlige 
i en direkte slåskamp, hvor de ikke bare kan slås ud. 
I min analyse af dørmændenes arbejde og roller i 
nattelivet har jeg dog kun i mindre grad fokuseret på, 
hvordan dørmænd oplever, at forskellige rusmidler 
præger festscenen og deres interaktion med kunderne. 

følelsesarbejde og udøvelse af kontrolrollen  

’Følelsesarbejde’ (Horschield 1983) er et centralt 
element, når nattelivets arbejdere udøver deres re-
spektive roller. Mens bartenderens servicerolle byder 
ham/hende at opføre sig positivt, imødekommende 
og flirtende i interaktion med kunderne, forsøger 
dørmanden at fremstå autoritativ ved at anlægge en 
alvorlig og seriøs mine. Dørmænd er ikke bryske, 
vrede eller fåmælte af natur. I deres natlige kontrol- 
og reguleringsarbejde udgør sådanne attituder og 
fremtrædener vigtige emotionelle strategier, hvormed 
de forsøger at få overtaget i forhold til problematiske 
kunder. Selvom det at agere service-orienteret i in-
teraktion med kunder er blevet langt mere vigtigt for 
dørmænd i takt med branchens professionalisering, 
så beskrev flere dørmænd i interviews, hvordan de i 
deres kontrolarbejde agerer en bestemt rolle, som ikke 
altid er forenelig med deres væremåde i andre domæ-
ner af deres liv. Dette blev tydeligt i et interview med 
dørmanden Jens.   

’Når min kæreste går i byen, så kommer hun ikke der, 
hvor jeg arbejder….Hun kan ikke li’ den person, jeg er på 
arbejdet. Det er rigtigt nok, jeg er en nar, det bli’r man nødt til.’  

I ekstreme situationer er voldsomt kropssprog, 
vrede, aggressivt sprogbrug og trusler om vold også 
nogle af de ikkevoldelige strategier, som dørmænd gør 
brug af for at indgyde respekt og frygt hos ’kendte’ 
slagsbrødre i forsøget på at afskrække disse fra at ty til 
vold. Casen, der indledte denne artikel, er et eksempel 
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på dette. I casen beskriver dørmanden Nicki, hvordan 
han følte sig truet på livet af fire medlemmer af en 
lokal gruppering. I et sidste forsøg på at afværge en 
voldelig konfrontation, beskrev Nicki, hvordan han 
truede de fire unge ved at sige, at hvis de overfaldt 
ham, var han villig til at gå langt ud over de nødvær-
ge- og nødretsparagraffer, som sætter den juridiske 
ramme for hans arbejde: ’Jeg kan sgu også finde ud af, 
hvor I bor og komme og stikke jer med en skruetrække.’ 
Casen med Nicki er et eksempel på, hvordan antyd-
ningen af et voldeligt potentiale er centralt for dør-
mænds kontrolarbejde og ikke mindst deres forsøg på 
at undgå egentlige voldelige konfrontationer.  

at være klar til det værste

I dørmænds kontrolarbejde er kroppen vigtig. Blandt 
dørmænd er det således en accepteret antagelse, at 
det at have en stor eller meget potent udseende krop i 
nogle tilfælde kan afværge voldelige angreb fra vrede 
kunder. For dørmænd er kroppen også et instru-
ment, som de bruger til fysisk at håndtere en konflikt. 
Selvom de dørmænd, jeg interviewede, ofte betonede, 
at det er vigtigt at kunne ’tale folk ned’, var de fleste 
enige om, at en god dørmand skal være i stand til at 
supplere sine kommunikative evner med evnen og vil-
jen til at bruge fysisk magt, hvis dette er nødvendigt.  

I dørmænds arbejde er truslen om vold ofte præ-
sent. For at kunne klare sig i voldelige konfrontationer 
mødtes dørmændene fra et af de firmaer, jeg fulgte, 
hver fredag formiddag i en lokal bokseklub. I bokse-
klubben trænede dørmændene ikke selvforsvarstek-
nikker og passiviseringsgreb, som i dag er del af den 
formelle dørmandsuddannelse, da de anså disse for at 
være ubrugelige i konfrontationer med personer, som 
kunne slås. 

’Det er fint nok, man lærer det, men det virker ikke… 
Jo, så skal det være en lille skoleknægt, der ikke kan en 
skid, så er det fint nok, men ikke mod nogle, der kan noget.’ 
(Lars, Dørmand)

Hver fredag morgen trænede dørmændene 
i stedet boksning og forskellige sparketeknikker. 
Dørmanden Lars forklarede, at fordelen ved bokse-
træningen ikke blot var, at sparringen mindede om 
gadekamp, men også, at man gennem træningen blev 
både hurtig og vant til at blive slået. Ydermere var 
den fysiske træning også vigtig i forhold til at skabe et 

stærkt sammenhold og gensidig offervillighed mellem 
kollegaerne, hvilket Lars så som nødvendigt for at 
kunne modstå truslen og presset fra lokale kriminelle 
og bandemedlemmer, som ønskede at feste på de 
beværtninger, hvor han arbejdede. Selvom nogle dør-
mænd betragter fysik - og i ekstreme tilfælde også vold 
- som nødvendig i konfrontationen med urolige og på-
virkede unge eller især voldelige kriminelle, så er det 
muligt at identificere relativt klare kulturelle grænser 
for, hvornår brugen af fysik bliver set som acceptabel. 
Blandt de dørmænd, som jeg studerede, var der såle-
des en klar tendens til at nedvurdere kollegaer, som 
enten var for hurtige til at ty til fysisk magtanvendelse, 
eller som gjorde brug af overdreven fysik i håndtering 
af gæster. Dørmænd, som ikke forstår branchens 
uformelle kulturelle kodeks: fysik, hvis nødvendigt, 
men ikke nødvendigvis fysisk (jf. Rigakos 2008; 125), 
er ofte i risiko for at blive fyret. Årsagen er, at de ikke 
evner at leve op til idealet om den professionelle dør-
mand, og at de ofte vil blive set som en trussel mod 
deres kollegaers sikkerhed ved til stadighed at trække 
disse ind i unødige fysiske konfrontationer. 

konklusion 

Dørmandsarbejde er langt mere komplekst end de 
forsimplende stereotyper om disse nattelivets arbej-
dere vil lade forstå. Denne artikel har givet et kort rids 
over nogle af de forskelligartede reguleringsstrategier, 
som dørmænd bringer i anvendelse i deres forsøg på 
at håndtere vold og på at skabe orden og sikkerhed 
i nattelivet. Er man interesseret i at læse mere om 
dørmænds natlige virke, fællesskaber, udfordringer og 
samarbejde med politiet, er der henvisninger i littera-
turlisten. ❚
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af sÉbastien tutenges, maJ witte & morten Hesse 
foto lea trier krØll 

I løbet af de seneste årtier er der i flere europæiske 
lande sket en mærkbar stigning i indtaget af alkohol 
blandt unge. Udviklingen er også at spore blandt dan-
ske unge, hvor forbruget for alvor begyndte at vokse 
i 1980´erne og eskalerede yderligere i 1990´erne. 
Forbruget blandt unge danskere er faldet en anelse 
i de seneste år, men ligger stadig på et historisk højt 
niveau. Danske unge er således ved flere lejligheder 
blevet udpeget som nogle af de største alkoholforbru-
gere i Europa og i verden. Udgangspunktet for denne 
artikel er forskningsprojektet ’Fest i trygge rammer’, 
der blev afsluttet i foråret 2014. Empirien, der danner 

baggrund for undersøgelsen, er dels observationsstu-
dier foretaget på 20 udskænkningssteder i København, 
Aalborg, Sønderborg samt Nykøbing Falster - og dels 
interviews med festgængere og ansatte i nattelivet. En 
uddybelse af de anvendte metoder samt empiriind-
samling kan findes i rapporten ’Sikkerhedsproblemer i 
det danske natteliv’ (Tutenges et al. 2014).

Alkohol er et organisk opløsningsmiddel og kan i 
store mængder gøre alvorlig skade på kroppen. Sund-
hedsstyrelsen oplister således mere end 60 forskellige 
sygdomme, som på sigt kan komme af et højt alkohol-
indtag (Sundhedsstyrelsen, 2008). Hertil kommer de 
akutte alkoholrelaterede problemer såsom vold, tra-
fikuheld og faldulykker. Særligt problematisk er det, 

Markedsføringen af alkohol i nattelivet
Det handler om at sælge store mængder af spiritus på kort tid, minimere ventetiden for kunderne, 
gøre serveringen underholdende og festlig, hylde alkoholens virkninger og få gæsterne til at drikke 
hurtigt og købe igen.

tHomAs friis sØgAArd
PH.D. I ANTROPOLOGI, POST.DOC VED CRF 
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når der indtages en stor mængde alkohol ved samme 
lejlighed; et drikkemønster, der på engelsk kaldes for 
‘binge drinking’, og som vi i denne artikel benævner 
som ‘stordruk’.

Stordruk er kommet på mode blandt unge i 
mange lande og også i Danmark. Denne udvikling 
skyldes en lang række faktorer, heriblandt ændringer 
i befolkningens indkomstniveau samt prisudviklingen 
på alkohol. En række forskere har desuden argu-
menteret for, at virksomhederne, der producerer, 
distribuerer og sælger alkohol, har spillet en afgørende 
rolle i udbredelsen af stordruk (Measham & Brain, 
2005). Denne artikel tager fat på denne problematik 
med særligt fokus på, hvordan – helt konkret – danske 
værtshuse, barer, spillesteder og natklubber forsøger 
at øge salget af alkohol. Vi vil her gennemgå nogle af 
de mest udbredte salgsteknikker. Som vi skal se, er 
nogle af disse teknikker helt åbenlyse, såsom brugen 
af visuelle reklamer og tilbud; andre af teknikkerne 
er mere subtile som f.eks. bartenderes flirten med 
kunder for at anspore til et øget forbrug. 

Det skal bemærkes, at denne undersøgelse har 
fokus på udskænkningssteder, der fortrinsvis frekven-
teres af unge. Det er altså ikke sikkert, at resultaterne 
kan overføres til udskænkningssteder, som betjener et 
ældre klientel.

tilbud: ‘Happy hour’, ‘fri bar’, ‘sjåts’ og ‘startpakker’

’Der, hvor der er 10 shots for en hund, der drikker man 
helt per automatik mere’. (Mandlig festende)
En af de mest gængse og åbenlyse strategier til at 
promovere alkohol i det danske natteliv er via tilbud 
såsom ‘Happy Hour’, ‘Fri Bar’, ‘Ti shots for en hund’ 
og ‘Startpakker’. Vores data tyder på, at disse strate-
gier anvendes mest ekstensivt på udskænkningsste-
derne, der bejler til det yngste publikum under 25 år. 
Dette er givetvis et udtryk for, at de yngste festende 
har færre penge til rådighed og derfor er mere mod-
tagelige for tilbud. Lidt ældre festende lader også 
til at nære skepsis over for udskænkningssteder, der 
primært sælger sig selv på at være billige.

Konceptet ‘Happy Hour’ kommer i forskellige 
versioner, men grundlæggende går det ud på, at der 
inden for et afgrænset tidsrum er nedsatte priser på 
drinks, shots, øl og/eller vin. ‘Fri bar’ går typisk ud på, 
at man betaler et entrébeløb, hvorefter man må drikke 

alt, hvad man vil i baren. Og tilbud på shots finder 
man efterhånden de fleste steder, hvor unge går i byen.

Lad os se nærmere på fænomenet shots, der ifølge 
britiske forskere har været med til at ændre unges 
forhold til alkohol (Measham & Brain, 2005). Typisk 
består et shot af 2-4 centiliter væske med en alko-
holprocent på 15-45 %. Mens vores dataindsamling 
fandt sted, havde mange udskænkningssteder faste 
tilbud på ti shots for 100 kroner. Shots er altså relativt 
billige, de er lette at servere, og man kan nemt bære et 
stort antal på en almindelig bakke eller på en såkaldt 
‘shot-bakke’. Sidst, men ikke mindst kan shots indta-
ges hurtigt i en enkelt håndevending. I mange ven-
negrupper er det fast praksis at give omgange i shots: 
En bakke kommer på bordet, der skåles, og glassene 
føres til munden. Et andet shotritual går på at købe en 
‘sidevogn’ (dvs. et shot) til en øl: Shottet indtages, og 
der skylles efter med øl. Desuden er der ‘shotdyster-
ne’, hvor der konkurreres om, hvem der kan drikke 
hurtigst eller mest.

Shots er populære blandt unge, blandt andet fordi 
de er billige, de giver en hurtig rus, og de kan bruges 
som gaver for at styrke sociale bånd eller indlede nye 
bekendtskaber. Shots effektiviserer desuden salget, da 
de kan langes over disken langt hurtigere end drinks 
og fadøl. En fadøl skænkes via en hane, hvilket tager 
tid, og blandede drinks kræver, at der blandes mindst 
to væsker per servering plus som oftest isterninger. 
På visse udskænkningssteder går bartendere rundt og 
serverer shots ude blandt gæsterne, hvilket ligeledes 
kan være med til at tage presset fra bardisken og ac-
celerere salget (Measham & Brain, 2005).

Nogle udskænkningssteder har tilbud på ‘sæt’ 
bestående af en flaske stærk spiritus plus sodavand og 
is. Denne ordning kan også accelerere salget, da sættet 
er nemt og hurtigt at servere. I sæt er forholdet mel-
lem alkohol og sodavand ofte i omegnen af 75 cl stærk 
spiritus til omkring fem små sodavand, hvilket giver et 
stærkere blandingsforhold end i almindelige drinks.

En anden type af tilbud er ‘startpakker’ bestående 
af en større menu med forskellige typer af drik-
kevarer, der leveres samtidig. Startpakker omfatter 
typisk både en flaske stærk spiritus, sodavand, øl, 
cider samt shots. Dette er en stor mængde spiritus, 
og køb af pakker fører ofte til en del opmærksomhed. 
Andre kunder kommenterer ofte på købet og ligedan 

med personalet, der har det med at gøre købet til et 
underholdende indslag ved at komme med bifald og 
sjove kommentarer. Drikkevarerne leveres desuden 
ofte på store bakker med spande, is og funklende 
stjernekastere. Alt sammen noget, der er med til at 
støtte op om druk og stordruk.

reklamer: skiltning, flyers, billeder, videoer   
og merchandise

Det danske natteliv er præget af mange typer alkohol-

reklamer. På gadeplan reklameres der for eksempel 
med plakater, bannere og neonskilte. Det hænder 
også, at der i gaden er personale fra barer og natklub-
ber, der med flyers og smil forsøger at gelejde kunder 
indenfor. I festgader som Jomfru Ane Gade i Aalborg 
og Vestergade i København er reklamefremstødene 
særligt intense. Besøger man disse gader fredag og lør-
dag nat, nærmest bombarderes man med tilbud.

Indenfor på de fleste udskænkningssteder føres 
der også intenst reklame for alkohol. På 17 ud af de 
20 udskænkningssteder, hvor vi foretog strukture-
rede observationer, blev der reklameret for tilbud på 
alkohol i stil med de ovenfor beskrevne ‘Happy Hour’ 
og ‘Fri Bar’-tilbud. På hvert fjerde af de udvalgte 
udskænkningssteder var der fjernsynsskærme med 
forskellige typer af reklamer for alkohol og druk 
såsom billeder af festglade unge med drinks i hånden. 
De fleste udskænkningssteder gør desuden brug af 
sponsorerede glas, kander og ølbrikker med alkohol-
producenters logoer påtrykt.  

Der er også observeret mere subtile former for 
reklame. For eksempel har påfaldende mange ste-

Udtalt af diskoteksejer til Politiken

’I Aalborg kan du få en hel flaske sprut for 300 
kroner. Det er næsten lige som at tage til Sunny 
Beach: Sprutten bliver praktisk talt hældt ned i 
dig. Så hvorfor skal det være så dyrt i København? I 
modsætning til steder som L.A. Bar og Heidis Bier 
Bar kører vi med nettopriser på hele drinkskortet 
… Det bliver en grisefest som i de gode gamle 
dage, hvor folk vælter rundt på dansegulvet og 
ikke kan stå på benene’.
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der vægmalerier med oppustede kendisser, liderligt 
udseende dyr og berusede tegneseriefigurer. Disse 
malerier indeholder ikke altid direkte henvisninger 
til alkohol, men de er med til at skabe en løsrevet 
stemning. Malerierne signalerer, at her er det i orden 
at opføre sig fjollet og være fuld. 

Også musikken på udskænkningsstederne er 
med til at skabe stemning og påvirke købelysten. Den 
musik, der spilles i nattelivet, indeholder ofte henvis-
ninger til alkohol og druk, såsom denne passage i et 
dansehit af DJ Kicken: 

Feel the vibe through your body 
Feel the alcohol tonight 
Alcohol tonight, Alcohol tonight, Alcohol tonight 
C`mon! 
`Cause there ain`t no party like an alcoholic party 
Ain`t no party like an alcoholic party.

Dette hit er efterhånden gammelt, men bruges 
stadig af DJ’s rundt omkring i landet. Et nyere dansk 
hit, der også omhandler alkoholen og dens virkninger 
hedder ‘Sjus’ med Kato, Ida Corr, Camille Jones og 
Johnson. Her er nogle strofer fra den sang:

Jeg ved godt, hvad jeg vil være stiv i 
Så stik mig nu en Strawberry Daiquiri 
Og måske en lille Havana Club 
Der er ikke noget som det, der skruer tempoet op.

…
Jeg ved godt, hvad jeg vil være høj på 

Bagen den skal poppes, der skal støj på 
Gi’ mig ikke lidt, gi’ mig mer’ 
Der er ingen grund til at fedte med det her. 
 
Tro mig, når jeg si’r, at jeg kan tag’ det 
Der er ikke mange fyre, der kan fat’ det 
Men når jeg først hører lyden ‘pop pop’ 
Så det der den lille krop vågner op.

Et studie foretaget i Storbritannien viser, at der 
i perioden 2001 til 2011 er sket en stigning i antallet 
af referencer til alkohol og druk i populærmusikken. 
Studiet viser også, at alkohol og druk i reglen omtales 
i positive vendinger (Hardcastle et al., 2013). I popu-
lærmusikken og også mere generelt i nattelivet er der 

således en udbredt tendens til at glorificere alkohol 
og druk. Man kunne måske tro, at musik ikke ville 
have nogen synderlig betydning for alkoholindtaget 
i nattelivet, men i det mindste én undersøgelse med 
et eksperimentelt design har peget på, at alkoholrela-
terede tekster øger forbruget på udskænkningssteder 
(Engels et al., 2011).

Det har længe været diskuteret, hvorvidt alko-
holreklamer får unge til at drikke mere, eller om 
reklamerne blot flytter markedsandele (Bro, 2011).  
Peter Anderson og hans kolleger har for nogle år siden 
gennemgået forskningen på området, og de når frem 
til, at alkoholreklamer er med til at øge forbruget af 
alkohol blandt unge. De konkluderer også, at alkohol-
reklamer kan være med til at få afholdende unge til at 
påbegynde et alkoholforbrug.

Alkoholreklamerne gør som regel brug af de 
traditionelle opmærksomhedsfælder: humor, sexap-
peal, drama og kendte mennesker. Eller også frem-
hæver de ganske enkelt prisen på et givent produkt. 
Det centrale i alkoholreklamerne er således sjældent 
produkternes smag. 

indretningen af rum

Reguleringen af alkoholforbrug sker også gennem 
indretningen af det fysiske rum (Tutenges, 2003). Der 
er meget stor variation i indretningen af de udskænk-
ningssteder, vi har haft kig på i denne undersøgelse, 
men visse træk går igen. For eksempel har mange 
steder en eller flere iøjnefaldende bardiske. Bardi-
sken fremhæves nogle steder ved at placere den midt 
i et lokale eller på et plateau, som var det en scene. 
Dette gør det muligt for bartenderne at holde øje 
med kunderne, hvilket kan hjælpe med hurtig reak-
tion i tilfælde af konflikt. Den centrale placering af 
bardisken gør det også nemmere for bartenderne at 
iscenesætte salget af alkohol, og de festende kan få 
opmærksomhed, når de køber og konsumerer i baren. 
De markante bardiske er med andre ord med til at 
dirigere kundernes opmærksomhed i retningen af køb 
og forbrug. 

På nogle udskænkningssteder er det muligt at 
‘købe et bord’ for en aften. Køber man et bord, får 
man ofte drikkevarer med i prisen, såsom en flaske 
sprut og fem sodavand. Sådanne borde er nogle gange 
afskærmede, men kan også være centralt placeret 

for eksempel på plateauer og balkoner, således at 
de privilegerede kunder kan blive set og stille deres 
forbrug til skue (Grubb & Rosdahl, 2006). 

Mange udskænkningssteder – især natklubber 
– har dog et begrænset antal borde og siddepladser. 
Dette hænger givetvis sammen med, at disse steder 
lægger op til, at kunderne skal danse; men det hæn-
ger muligvis også sammen med, at siddende gæster 
fylder mere end stående. Med et minimum af borde 
og stole kan der være flere kunder i butikken; og uden 
bordflader får kunderne får svært ved at stille deres 
drikkevarer fra sig, hvilket kan accelerere deres drik-
kehastighed.

De fleste steder foregår serveringen af alkohol ene 
og alene fra baren. Vi har imidlertid også observeret 
andre former for servering, f.eks. salg af øl fra auto-
mater placeret i garderoben. På et værtshus har vi 
også observeret ølhaner placeret på kundernes egne 
borde. Med ølhaner lige ved hånden kan kunderne 
løbende tappe øl uden hver gang at skulle have fat på 
en tjener.

Spil af forskellig art er populære i nattelivet. På 
værtshuse ser man for eksempel ofte kunder, der spil-
ler dart eller billard. Disse spil har ikke nødvendigvis 
noget med alkohol at gøre. Andre spil er mere alko-
holfokuserede som f. eks. terningespil og Beerpong. 
Beerpong går kort fortalt ud på at kaste en bordten-
nisbold i modstanderens fadøl; rammer man plet, skal 
modstanderen bunde sin øl eller drikke en tår.

bartendere og forførelsens kunst 

Bartenderne spiller en afgørende rolle i markedsførin-
gen af alkohol. Deres funktion er ikke alene at betjene 
kunderne, men også at underholde og stimulere kun-
dernes købetrang. I flere af de interviews, vi udførte 
med bartendere, fik vi beskrivelser af, hvordan der går 
sport i at sælge så mange drikkevarer som muligt: 

’Du har et vist tempo med dig, og kan du nogle tricks 
og lidt fif og ballade, så er det også bare en god ting, ikk’ 
[…] Kan du nå og betjene 10 gæster i stedet for 2, så er 
det jo meget fedt, ikk’. [samtidig med] at du selvfølgelig 
bevarer glæden i det, altså, at du stadigvæk har et smil 
på læberne. For mig er det i hvert fald en konkurrence. 
Det ved jeg også, det er for mange af de andre.’ (Kvindelig 
bartender på en natklub)

Denne konkurrenceånd synes særlig stærk på 

større udskænkningssteder, hvor der bruges ressour-
cer på at oplære og anspore bartenderne til at sælge 
så meget som muligt så hurtigt som muligt. På nogle 
udskænkningssteder holdes der således hyppige per-
sonalemøder, hvor bartenderne bliver skolet i tricks 
og fif til at øge salget. Et trick går på at drille kunder, 
der vælger små fadøl eller andre billige drikkevarer. 
Særligt unge kunder er modtagelige for sådanne 
drillerier, da de har det med at være mere usikre end 
ældre kunder. Spørger en kunde efter en lille fad, kan 
bartenderen med glimt i øjet pege på et shotglas, i hå-
bet om at kunden overtales til at købe en stor fadøl. Et 
andet trick går på vedholdende at holde øjenkontakt 
og interagere med kunder, der endnu ikke har købt 
drikkevarer. Dette kan lægge et vist pres på kunden, 
der måske vil se sig nødsaget til at købe en drikkevare. 
En tredje strategi går på i selve købesituationen at 
opfordre til merkøb og gøre opmærksom på tilbud 
såsom ‘ti shots for en hund’. Smiger og flirt er også 
gængse teknikker. Den slags positiv særbehandling 
tildeles især velsete stamkunder og dem, der lægger 
mange penge i baren. Som tidligere nævnt, så lyder 
der ofte bifald fra baren, når der købes ‘startpakker’ 
eller andre dyre produkter.

Visse udskænkningssteder gør brug af persona-
lehåndbøger, der bruges til at instruere personalet i, 
hvordan de skal opføre sig og omgås kunderne. Føl-
gende citat er fra en personalehåndbog, der har været 
i brug på en række danske natklubber:

’Når folk er på kogepunktet, kan du rigtig slå dig 
løs. Er der f.eks. et par piger, der bestiller tequila – salt og 
citron, springer du op på baren og knapper skjorten op, 
smører citron på brystkassen, hælder salt på den våde plet, 
citronskiven i munden, tequilaen på baren mellem benene, 
imens fløjter din makker i en fløjte, så der [er] opmærk-
somhed om denne happening. Pigen skal nu slikke saltet 
af brystet, tage tequilaen mellem dine ben og til sidst tage 
citronskiven i din mund (hun må ikke bruge hænderne på 
noget tidspunkt). Er du i tvivl?? Dette er en bodytequila, 
Wauu!!’ (Tutenges, 2003: 58)

Medarbejderne oplæres i at blive gode sælgere og 
entertainere. Deres arbejde består ikke alene i at imø-
dekomme kundernes behov. Det forventes også, at de 
aktivt inspirerer, ansporer og guider kundebehov.

Som led i dette projekt tog en af studentermed-
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hjælperne arbejde som bartender for på egen krop 
at mærke, hvordan det føles at stå bag baren. Hun 
noterede i sine feltnoter, hvordan hun gradvis blev 
engageret mere og mere i salgsarbejdet. Hun skriver 
følgende om sine oplevelser:

’Som bartender presses man til at få solgt så meget så 
hurtigt som muligt: gøre det korrekt, samtidig med at man 
giver en god service. Dette pres med at få langet så mange 
drinks som muligt over disken øger stresset hos bartender-
ne. Min oplevelse af dette var, at jeg gang på gang måtte 
gentage for mig selv, hvad det var, jeg var i gang med at 
lave. Særligt i de travleste timer efter midnat er det svært 
at følge med, og man mister let overblikket. Når en bar-
tender er for langsom til at hjælpe, eller man selv fjumrer 
for længe med vodkaflasken, påvirker det også de andre 
bartendere, som bliver utålmodige og irriterede, fordi man 
sinker hinanden.’ (Witte, 2012).

Ejerne og bestyrerne på udskænkningssteder kan 
stimulere det høje arbejdstempo ved for eksempel at 
uddele priser såsom ‘månedens bartender’ til særligt 
flittige sælgere; og aftener med en god omsætning kan 

sluttes af med en lille fejring og nogle gratis omgange. 
Flere af de bartendere, vi interviewede, betonede, 
at deres vigtigste arbejdsfunktion netop bestod i at 
maksimere salget: 

’Vi siger til [kunderne]: ’Du skal smage det her, for 
det er godt, og det kan jeg lave til en god pris’, eller sådan 
noget. Og få folk til at købe tingene. Man skal sælge sine 
produkter jo. Og det kommer man i hvert fald langt med, 
men også alle bartenderne er jo også på Facebook, hvor de 
så skriver: Nu er der tilbud på det og det, og vi har mange 
gode tilbud nu her. Lige for at lokke nogle kunder til … 
Man vil jo gerne sælge så meget som muligt. Vi har også 
nogle interne konkurrencer om, hvem der kan sælge mest.’

(Mandlig bartender på en bar)
Den stærke konkurrenceånd er formentlig en 

af årsagerne til, at der i det danske natteliv fortsat 
forekommer udskænkning til mindreårige og stærkt 
berusede personer; noget der ellers er forbudt ved 
lov, og som medierne har haft stor opmærksomhed 
på gennem de seneste år. Følgende interviewuddrag 
illustrerer denne problematik:

Interviewer: Siger I nogle gange nej til folk, hvis I 
synes, de er for fulde?

Benjamin (afrydder): Det må I ikke, må I det? 
[henvendt til Henrik]

Henrik (bartender): Vi må gerne sige nej til dem, 
hvis vi synes de virker truende eller noget. Men jeg har 
ikke været ude for, at der har været nogen, der har været 
så fulde, at jeg har sagt nej til, at de måtte få noget at 
drikke.

Hensynet til at sælge vejer således tungt på mange 
udskænkningssteder, og vi har flere gange observe-
ret, hvordan dette hensyn trumfer loven om ikke at 
udskænke til svært berusede og mindreårige personer. 
Som en kvindelig bartender pointerede efter en lang 
nat på en lille bar, så er der jo ingen, der gider være 
‘lyseslukkeren’, der nægter udskænkning til en fuld 
kunde. Afviste kunder bliver som regel vrede. Den 
afviste kundes venner bliver måske også vrede, og 
bestyreren er heller ikke glad for den slags situationer. 
Så står man der i en storm af utilfredshed, blot fordi 
man har overholdt loven.

afrunding

Alkohol er det mest populære rusmiddel i nattelivet i 
Danmark og udgør en større risikofaktor end ulovlige 
rusmidler såsom hash, kokain, amfetamin og ecstasy. 
I nattelivet drikker en del unge sig så fulde, at de har 
svært ved at tænke klart og holde balancen. Den fuld-
skabsorienterede brug af alkohol er et af de absolut 
største sikkerhedsproblemer i det danske natteliv.

Alkoholens popularitet skyldes en lang række 
faktorer. Som vi har argumenteret for i denne artikel 
er udskænkningsstederne en sådan faktor. Alkohol 
promoveres intenst på udskænkningssteder og ikke 
kun ved hjælp af traditionelle, iøjnefaldende salgstek-
nikker såsom reklameskilte, merchandise, løbesedler 
og TV-spots. Der tages også andre mere subtile salgs-
teknikker i brug, som hidtil er blevet skænket meget 
lidt opmærksomhed både i medierne og forskningen. 
Her følger nogle eksempler på de ‘subtile salgstek-
nikker’: Nogle udskænkningssteder oplærer deres 
bartendere i at bruge forførelse, smiger og overtalelse 

for at få kunderne til at købe flere drikkevarer; tilbud 
på ‘shots’, ‘sæt’, ‘startpakker’ etc. er udbredt, hvil-
ket er med til at accelerere salget og indtagelsen af 
alkohol; visse udskænkningssteder er indrettet med 
teaterscene-lignende bardiske, sådan at kunderne 
konstant konfronteres med muligheden for konsum; 
selve salget af alkohol gøres flere steder til en spekta-
kulær begivenhed; og visse steder er indrettet med et 
minimum af borde og andre vandrette flader, hvilket 
kan være med til at øge kundeantallet per kvadratme-
ter samt drikkehastigheden. 

Alkohol promoveres mest intenst på udskænk-
ningsstederne, der bejler til det yngste publikum un-
der 25 år. Netop de yngste festende er givetvis de mest 
modtagelige over for reklamer, bartenderes opfordring 
til merforbrug og andre former for ansporing. ❚

Frederik Bøhling har været med til at lave analyserne, der 
ligger til grund for denne artikel.
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af klaus tHeede

Cannabis er det mest udbredte illegale rusmiddel 
både i Danmark og på verdensplan, og i Danmark 
har omkring 40 % af de 16- til 24-årige prøvet at ryge 
hash. Man har anslået, at der findes omkring 33.000 
stofmisbrugere i Danmark, hvoraf ca. 11.000 er ’rene’ 
hashmisbrugere.(1)

Medicinsk er cannabis med det aktive, euforise-
rende indholdsstof tetrahydrocannabinol mest kendt 
for sin kvalmestillende effekt, men cannabis har også 
en vis smertestillende effekt. Cannabinoider har 
blandt andet fundet en delvis, sparsomt dokumente-
ret plads i symptomlindrende behandling af spastici-
tet ved multipel sclerose.

Cannabinoider påvirker forskellige centre i 
centralnervesystemet og det autonome nervesystem 
primært via to cannabinoid-receptorer, CB1 og CB2. 
Disse receptorer findes også i mave-tarmkanalens 
nervesystem. Stimulation af disse receptorer er an-
svarlig for både de psykiske og fysiske effekter af can-
nabisbrug herunder påvirkning af f.eks. kvalmecen-

teret og appetitreguleringen. Mange cannabisbrugere 
vil kunne nikke genkendende til den appetitøgende og 
kvalmestillende effekt, der hos nogle er en yderligere 
gevinst ud over den direkte euforiserende effekt. 

Ved langvarigt dagligt cannabisbrug og kronisk 
stimulation af cannabinoid-receptorerne sker der 
imidlertid en ændring af flere centre i centralnerve-
systemet, bl.a. det limbiske system, hypothalamus-
hypofyse-binyreaksen og det autonome nervesystem, 
og disse forstyrrelser menes at være hovedårsagen til 
en række paradokse symptomer.

 ’Cannabis kvalmesyndrom’
Over de senere år er man blevet opmærksom på, at 
en del cannabisbrugere har udviklet det, man kalder 
Cannabinoid Hyperemesis Syndrom. Det har ikke 
noget anerkendt dansk navn, men kan ’oversættes’ til 
for eksempel Cannabis Kvalmesyndrom. Syndromet 
er første gang beskrevet hos 9 patienter i Australien 
i 2004 (2), og en senere opgørelse med 98 tilfælde 
blev publiceret i 2012.(3) I Danmark ses der spredte 
tilfælde, og en del læger har set eller overset et eller 

Opkastninger og brug af cannabis    
– er der en sammenhæng?
Langvarig brug af cannabis kan føre til Cannabinoid Hyperemesis Syndrom med invaliderende symp-
tomer, lange sygdomsforløb og sociale konsekvenser. Her følger en forklaring på syndromet, set fra 
et lægeligt synspunkt.

fAktA om CANNAbiNoid HYPeremesis sYNdrom

· Syndrom med gentagne episoder med kvalme, opkastning og mavesmerter.
· Symptomerne lindres ved varme bade.
· Debuterer efter et længere hashmisbrug.
· Manglende kendskab til syndromet fører til sen diagnose og kan derfor have betydelige menneskelige og sociale konsekvenser.
· Behandlingen er: ophør med hashrygning. 

flere tilfælde. Der foreligger ingen danske opgørel-
ser over problemets omfang, men syndromet bliver 
sandsynligvis overset ganske ofte. For eksempel havde 
den sidste patient, jeg diagnosticerede, været indlagt 
8 gange over 2 år med klassiske symptomer, og i dette 
forløb var vedkommende blevet set og undersøgt af 
rigtig mange læger.  Dette syndrom er langt overve-
jende set hos brugere af hash, så det er ikke klart, om 
det ses oftere ved brug af cannabisprodukter med et 
højere indhold af tetrahydrocannabinol.

Disse cannabisbrugere, som har oplevet perioder 
med længerevarende kvalme og opkastninger, søger 
læge med symptomer, som typisk er til stede om mor-
genen og vækker brugerne i de tidlige morgentimer. 
Opkastningerne står på i adskillige timer og er oftest 
ledsaget af moderate til svære mavesmerter. Nogle 
cannabisbrugere har kun symptomerne om morge-
nen, mens andre har symptomer det meste af dagen. 
De har et normalt afføringsmønster, og de fleste har 
haft et vist vægttab i forløbet.

Kvalmen og opkastningerne kommer ofte i et 
tilbagevendende mønster, hvor der kan være sympto-
mer i 5-10 dage efterfulgt af en kort pause på få dage, 
hvorefter symptomerne kommer igen.

et forholdsvis ukendt syndrom

Mange af patienterne har adskillige kontakter til egen 
læge og akutmodtagelser, og mange har også gentagne 
akutte indlæggelser på grund af symptomerne. Der 
laves ofte en række undersøgelser med blodprøver, ul-
tralydsskanning af maven og kikkertundersøgelser af 
mave-tarmkanalen, men undersøgelserne viser i langt 
de fleste tilfælde normale tilstande. Behandlingen har 
ofte været kvalme- og smertestillende medicin med 
sparsom effekt. Patienterne har ofte ’behandlet’ sig 
selv med yderligere brug af cannabis, der grundet den 
akutte kvalmestillende effekt ofte lindrer symptomer-
ne. Nogle får diagnosen cyklisk opkastningssyndrom.

Ganske typisk for dette syndrom er, at sympto-
merne i betydende grad lindres af varme bade. Dette 
gør, at patienterne ofte har adskillige og langvarige 
varme bade i løbet af dagen, og nogle står i badet i 
timevis. I nogle patientjournaler er det endda beskre-
vet, at patienten bliver hentet i badet til stuegang. De 
lange og varme bade gør, at nogle patienter har en 
let temperaturforhøjelse, og den kroniske varmepå-

virkning fra vandet fører hos nogle til karakteristiske 
hudforandringer på ryggen. Netop lindringen ved de 
varme bade er helt typisk ved Cannabinoid Hypere-
mesis Syndrom og er ofte det, der fører til diagnosen.

Da syndromet endnu er ret ukendt, går der ofte 
lang tid før diagnosen stilles. For nogle fører det til 
tab af uddannelse og arbejde, da symptomerne ofte 
er invaliderende. Derfor er det af stor betydning at 
udbrede kendskabet til dette syndrom, både for det 
sundhedspersonale, der ser patienterne i forbindelse 
med f.eks. indlæggelse, men også hos andre, der har 
med stofmisbrugere at gøre. De fleste patienter er 
blevet undersøgt af adskillige læger i måneder forud 
for diagnosen, der kan stilles i løbet af få minutters 
samtale, hvis man har kendskab til syndromet.

Hashrygning dæmper kvalmen, men forlænger 
syndromet

Sammenhængen mellem symptomerne og den lang-
varige hashrygning er ofte ikke kendt af patienterne, 
da de jo føler en akut, men forbigående kvalmestillen-
de effekt ved rygning.  Den erfaring er med til at ved-
ligeholde misbruget. Det er det langvarige misbrug, 
der er årsag til symptomerne, og behandlingen er 
ophør med cannabis, hvilket for langt de fleste fører til 
symptomophør i løbet af 3-4 uger (3,4). Det er uklart, 
om et nedsat forbrug medfører færre symptomer, eller 
om det er nødvendigt med et fuldstændigt ophør med 
brugen af cannabis. Der er ingen dokumenteret me-
dicinsk behandling, men smerte- eller kvalmestillende 
medicin er brugt, især før man har stillet diagnosen, 
og fører ofte til en vis lindring af symptomerne, men 
ikke til symptomophør.

Opgørelser har vist, at den typiske patient ofte 
er en mand i alderen 20-30 år med et oftest dagligt 
forbrug af hash igennem 2-5 år forud for debut af 
symptomerne.(3)

Længerevarende cykliske episoder af kvalme, 
opkastninger og mavesmerter bør derfor i sundheds-
sektoren føre til, at patienten spørges om hashmisbrug 
og om de karakteristiske symptomer, som er nævnt i 
symptomboksen. Desuden bør personer, der dagligt 
arbejder med stofmisbrugere, kende til de typiske 
symptomer og hjælpe med at få patienten henvist til 
læge, gerne med en besked om, at man har mistanke 
om Cannabinoid Hyperemesis Syndrom, da man ikke 
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kan være sikker på, at lægen kender til syndromet. 
Selvom man let kan genkende de typiske sympto-

mer på Cannabinoid Hyperemesis Syndrom, bør alle 
med disse symptomer alligevel henvises til en lægelig 
vurdering. Årsagen hertil er, at en lang række andre 
sygdomme, herunder flere alvorlige, kan have ét eller 
flere af symptomerne til fælles med Cannabinoid Hy-
peremesis Syndrom, og supplerende undersøgelser er 
ofte nødvendige for at udelukke andre sygdomme.

der er brug for en indsats

Legalisering af hash har været på tale blandt andet i 
Københavns Kommune, hvor en ’kontrolleret lega-
lisering’ har været foreslået. Adskillige medicinsk-
psykiatriske forhold taler tydeligt imod legalisering af 
hash, og Cannabinoid Hyperemesis Syndrom er blot 
endnu en tilføjelse til listen med betydende og alvor-
lige følgevirkninger af et kronisk forbrug af cannabis, 
der bør imødegås af en styrket forebyggende indsats 
blandt unge. Op gennem 90’erne og 00’erne så man 
et stigende forbrug af hash blandt unge i Danmark. 
Denne stigning er muligvis stagneret, men 6 % af alle 
16- til 24-årige har røget hash inden for den sidste 
måned, og man må regne med en stigende forekomst 
af dette syndrom, der udelukkende forebygges ved at 

undgå hashrygning. Omvendt kan en legalisering af 
hash muligvis føre til bedre kontakt med brugerne og 
derved åbne op for bedre rådgivning og vejledning, så 
de skadelige virkninger lettere og hurtigere kan identi-
ficeres og behandles. 

Ved at udbrede kendskabet til Cannabinoid Hy-
peremesis Syndrom kan man forhåbentligt erkende 
det langt tidligere i sygdomsforløbet og få afhjulpet de 
invaliderende symptomer og de afledte sociale konse-
kvenser af et langt sygdomsforløb. Der er derfor brug 
for en indsats, som er både forebyggende - for at forhin-
dre især unge i at udvikle et kronisk hashmisbrug - op-
søgende ved at spørge til typiske symptomer ved klager, 
der vedrører mave-tarmkanalen - og behandlende ved 
først at få henvist patienten til lægeundersøgelse og 
efterfølgende til egentlig misbrugsbehandling. ❚
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foreslåede kriterier for     
Cannabinoid Hyperemesis syndrom
(EFTER SIMONETTO (3))

forudsætning for diagnosen:
Langvarig brug af cannabis

Vigtigste kriterier:
Svær cyklisk kvalme og opkastning
Symptomlindring ved ophør med cannabis
Symptomlindring ved varme bade
Mavesmerter, øverst i maven eller omkring navlen
Ugentligt forbrug af cannabis

diagnose-støttende kriterier:
Alder < 50 år
Vægttab > 5 kg
Symptomerne er værst om morgenen
Normalt afføringsmønster
Normale biokemiske, billeddiagnostiske og   
endoskopiske undersøgelser

       
af mette kronbæk

Denne artikel handler om cannabisbrugeres fortæl-
linger om, hvorledes de forsøger at få deres forbrug 
af cannabis til at forblive rekreativt og undgå, at det 
udvikler sig til et problematisk brug. 

Ved at se på brugeres fortællinger om, hvordan de 
selv og andre gennem regler i hverdagen balancerer 
mellem et rekreativt og et problematisk cannabisbrug, 
fremkommer cannabisbrugernes egne interne regler 
for, hvorledes de ser det som acceptabelt at ryge can-
nabis. 

Hvad siger forskningen?

Inden for forskningen beskrives et rekreativt stofbrug 
oftest som en måde at bruge rusmidler, hvor brugere 
balancer deres forbrug mellem de potentielle sund-

hedsrisici, chancerne for at blive fanget af politiet og 
andre risici som manglende evne til i tilstrækkelig 
grad at passe sin skole, sit arbejde eller indgå i sociale 
relationer m.m. Det betyder, at de brugere, som bru-
ger rusmidlet cannabis på en socialt integreret måde, 
hvor de formår kun at være påvirket i deres fritid og at 
nyde rusen til afslapning eller fornøjelse, ofte betegnes 
som rekreative brugere, der formår at have et moderat 
forbrug af cannabis.(1)

Becker introducerede i 1963 begrebet rekreativt 
stofbrug for at beskrive, hvordan illegale rusmidler 
blev brugt rekreativt og uproblematisk. (2) Han be-
skrev, hvordan det at betragte cannabisbrug som væ-
rende misbrug ikke var begrundet i en negativ adfærd, 
men en adfærd, som det omgivende samfund dømte 
som afvigende. Samtidig skildrede han som den før-
ste, hvorledes oplæringen i brugen af rusmidlet var en 

Cannabisrygning – Hvornår er det brug, 
og hvornår er det misbrug?
En ny ph.d.-afhandling fra CRF analyserer bl.a., hvilke overvejelser cannabisrygere selv har om 
forskellen mellem et rekreativt og et problematisk brug.

kLAus tHeede
SPECIALLÆGE I INTERN MEDICIN MV.

PH.D-STUD., GASTROENHEDEN, HVIDOVRE HOSPITAL 
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proces, hvor    den nye bruger lærer fra erfarne brugere 
om, hvorledes man beruser sig hensigtsmæssigt, og 
hvorledes man kan nyde at være påvirket. Becker 
beskrev, hvorledes det at bruge cannabis rekreativt er 
tillært gennem uformelle regler og retningslinjer, som 
andre cannabisbrugere har introduceret til. 

Inspireret af Becker skriver Norbert Zinberg i 
1984(3), hvorledes det at have et rekreativt forbrug 
af rusmidler er kendetegnet ved at bruge rusmidler 
på en kontrolleret måde. Zinberg beskriver, at både 
de farmakologiske egenskaber ved rusmidlet lige-
som de personlige forventninger til forbruget og den 
sociale kontekst, hvori rusmidler indtages, alle er 
væsentlige bidrag til den enkelte brugers oplevelse af 
rusen. Ved at opstille en tredelt model til forståelse af 
rusmiddelbruget konstaterede Zinberg, at oplevelsen 
af rusmiddelbruget både er under indflydelse af det 
enkelte ‘drug’, den enkelte brugers ’set’ og den ‘set-
ting’, som rusmidlet indtages i. Zinberg forsøgte med 
denne model at diskutere sig op imod en forståelse af, 
at det kun var selv rusmidlet, der skabte problemer, 
og forsøgte at få fokus på brugerne og deres sociale 
situation også. 

Artiklen tager udgangspunkt i Zinbergs  katego-
rier om ‘drug’, ‘set’ and ‘setting’, hvilke bruges som en 
ramme til at identificere indikatorer for problematisk 
eller rekreativt cannabisbrug, og hvordan disse kan 
betragtes i en skadesreducerende optik. 

Hvor begrebet ‘drug’ henviser til de farmakologi-
ske egenskaber ved rusmidlet, henviser begrebet   ’set’ 
til den enkelte brugers fysiske og arvelige egenskaber: 
hans eller hendes personlighed, følelser og forvent-
ninger, når vedkommende engagerer sig i brugen af   
cannabis. ‘Setting’ refererer til det fysiske, sociale og 
kulturelle miljø, hvor stofbrug forekommer, og hvor 
uformelle kontrolmekanismer eller selvregulerings-
mekanismer, der hjælper brugerne til at bringe deres 
stofmisbrug under kontrol, udføres. 

‘drug’ - rusmidlet

I analysen af interviewene fremkom to overordnede 
temaer i relation til Zinbergs begreb ’drug’ i forhold 
til, om forbruget blev betragtet som rekreativt eller 
problematisk. ’Drug’ beskriver de farmakologiske 
egenskaber, som rusmidlet har, i forhold til, hvorledes 
brugerne bliver påvirket af cannabissen. 

1) Det er ikke den anvendte mængde, der skaber-
problemer. Hvis cannabis er blevet problematisk, 
er det et symptom på noget andet problematisk i 
brugernes liv. 

2) Det problematiske brug er kendetegnet ved at 
bruge særligt potente cannabisprodukter og særlige 
måder at ryge disse cannabisprodukter på. 

mængden af cannabis

At cannabis som rusmiddel ikke er problemet, men et 
symptom på andre problemer i brugernes liv, er be-
skrevet af flere respondenter. For eksempel af en ung 
mand på 24 år, som jeg mødte i et halvvejs-hus, hvor 
han boede efter ophold på et døgnbehandlingstilbud 
for stofmisbrugere. Han fortalte, hvordan han nogle 
år tidligere have været arbejdsløs og hjemløs, og hvor 
han samtidig røg en masse hash. Han fortæller, at i 
den tid, han var i misbrugsbehandling, syntes han, at: 

… det var svært at give hashen skylden for mine pro-
blemer. Hashen for mig var et symptom, ikke det egentlige 
problem…. Det at ryge hash er bare en del af livet, ikke en 
særskilt ting.

I mange af fortællingerne var det at ryge cannabis, 
når man havde problemer i livet, forbundet med, at 
forbruget så måtte betragtes som problematisk. Og 
mange fortalte om, hvordan brugen af cannabis, når 
det kombineres med personlige problemer, kan virke 
befordrende for udvikling af flere problemer i livet. 

Historien om, hvorledes mange havde forsøgt at løse 
problemer ved at ryge cannabis, var en historie, som 
også blev gentaget i mange af interviewene, og alle 
havde dårlige erfaringer med dette. En mand på 43 
år beskrev, hvordan han begyndte at bruge cannabis 
dagligt igen som voksen, da han fik kollegiale proble-
mer på sin arbejdsplads: 

De første fire år på min arbejdsplads røg jeg ikke can-
nabis, men så begyndte jeg at få problemer og begyndte at 
ryge cannabis igen. Det havde den konsekvens, at jeg ikke 
var så effektiv, og konflikterne øgedes. Cannabissen brug-
te jeg som en slags tidsboble, hvor jeg kunne glemme det 
hele. Men jeg vil ikke mene, at det var cannabissen, som 
var mit problem, jeg tror, det er noget med min personlighed 
og min måde at opføre sig, som giver mig problemerne.

Mange af fortællingerne handler om, hvordan 
ændringer i cannabisbrugernes liv resulterer i, at de 
ændrer opfattelse af deres eget forbrug af cannabis. 
Her er det ikke mængden af den cannabis, der bruges, 
som er afgørende for, at brugerne betragter deres 
forbrug som et misbrug, men derimod ændringer 
af deres sociale liv og psykiske velbefindende. Flere 
historier omhandler, hvordan brugerne havde røget 
nøjagtig den samme mængde cannabis i mange år og 
pludselig i perioder med arbejdsløshed, forældrenes 
død eller stress på arbejdspladsen havde ændret deres 
forståelse af deres brug af cannabis fra rekreativt til 
problematisk.

Hvilke cannabisprodukter bruges? 

Der er i fortællingerne en tydelig skelnen mellem, 
hvilke typer af cannabisprodukter der er relateret 
til et problematisk forbrug, og hvilke måder at ryge 
cannabissen på, der indikerer, at der er tale om et 
problematisk forbrug. Alle fortællingerne er centreret 
omkring, hvor påvirket man synes, det er OK at være, 
og hvorledes nogle typer af cannabis giver et meget 
højt niveau af påvirkethed – hvilket mange anser for 
potentielt at kunne forårsage problematisk brug. Der 
skelnes mellem pot, cannabis og skunk i fortællinger-
ne. Fortællinger om at have kontrol over sit forbrug 
og at distancere sig fra dem, der ønsker at blive alt for 
påvirkede, var et vigtigt element i beskrivelserne af re-
kreativ brug. For eksempel beskrev en 46-årig kvinde, 
hvordan hun kun ønsker at være en smule påvirket, 
når hun ryger: 

Jeg ryger kun pot. Og jeg ville sige, at alt andet var 
dybt usundt, og jeg ryger kun joints. Jeg ryger formentlig 
fem eller seks stykker om dagen. Derefter får jeg sådan en 
blid kontinuerlig forgiftning. 

’Skunk’ eller ’hash’ blev i fortællingerne for-
bundet med et ønske om at være meget påvirket - et 
ønske, der blev italesat som at have et ukontrolleret 
og dermed også problematisk forbrug. Nogle fortalte, 
at de brugte ’skunk’ eller ’hash’, når de skulle til fest 
og gerne ville være påvirket, men i hovedparten af 
historierne blev ønsket om at være meget påvirket be-
skrevet som et tegn på problematisk brug. Det at være 
meget påvirket blev forbundet med tab af kontrol, 
som en 46-årig mand beskrev således: 

I mine øjne er det at ryge hash på en bong en junkie 
måde at ryge. Og når jeg kalder det en junkie måde at 
ryge på, er det, fordi det primære formål bare er at slukke 
for hjernen, ikke bare at slappe af - men at slukke hjernen.

 ‘set’  

I analysen af interviewene fremkom tre centrale 
temaer i forhold til Zinbergs begreb ‘set’, som beskri-
ver den enkelte brugers holdninger,  psykiske tilbøje-
ligheder og personlighedsstruktur i det øjeblik, hvor 
cannabissen bruges: 
1) Kombinationen af brugerens personlighed og   

cannabissens virkning.  
2) Sindstilstand eller stemning hos personen, når 

cannabis bruges.  

STILL FRA SETH MACFARLANE’S KOMEDIE  “TED “
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3) Tilfredshed med livet, når personen bruger cannabis.  

kombinationen af brugerens personlighed   
og   cannabissens virkning  

De forskellige måder, hvorpå cannabisforbrug kan 
påvirke brugerens personlighed, var vigtige for, om 
anvendelsen blev betragtet som problematisk eller 
ej. Et aspekt var, hvordan cannabis påvirker folks 
personlighed, hvor nogle fortalte, at cannabis havde 
den virkning på dem selv, at det fremhævede deres 
negative sider som generthed, dovenskab, apati el-
ler manglende lyst til social omgang med andre.  I 
fortællingerne fremstår det, som om det er brugerens 
personlighed kombineret med cannabissen, der forår-
sager fx dovenskab, og ikke cannabisrusen i sig selv.

Et andet aspekt, der blev nævnt var, i hvilket om-
fang cannabis gjorde brugerne passive. For eksempel 
beskrev en 25-årig kvinde, hvordan hun følte, at hun 
var ved at udvikle et problematisk cannabisbrug: 

... Tidligere sad jeg derhjemme og røg hash, inden jeg 
skulle til fest; jeg have store problemer med at komme ud 
af sofaen, og de fleste gange, jeg endte i min sofa, kom jeg 
aldrig afsted til festerne.... Det fik mig til at miste nogle 
venner, og derfor begyndte jeg at tvinge mig selv til at gå 
ud. Hashen var begyndt at dominere mit liv, det eneste, jeg 
tænkte på, var at ryge hash. 

Mens nogle fortællinger handler om, hvordan 
brugeren selv har kunnet ændre sin adfærd og deri-
gennem undgå at udvikle et problematisk forbrug, 
handler andre fortællinger om, hvordan en kombina-
tion af   brugerens personlighed og brugen af cannabis 
blev en afgørende faktor i udviklingen af et problema-
tisk brug. For eksempel fortæller en 27 årig   mand: 

Jeg har tænkt en masse om det for nylig, hvordan 
cannabis faktisk har fremhævet min dårlige side. Min 
generthed og min dovenskab er virkelig blevet dominerende 
for mig, meget mere, end før jeg begyndte at ryge. ...

 I brugernes fortællinger er der fokus på, hvorle-
des cannabis-påvirkningen aktiverer og passiviserer 
forskellige ting i forskellige personligheder. På denne 
måde kan cannabisbrugen ses, ikke som årsagen 
til problemerne, men som en slags personligheds-
forstørrelsesglas, som bidrager til at fremhæve allerede 
eksisterende forhold. Med andre ord er problemerne 
ikke udelukkende skabt af cannabisrusen, men må 
ses i sammenhæng med brugernes allerede problema-

tiske personlighedstræk (som fx dovenskab og ego-
isme), som, når de kombineres med virkningerne af 
cannabis, bliver mere tydelige. 

sindsstemning, når der ryges

I mange fortællinger kobles det problematiske brug 
sammen med det at have personlige eller psykiske 
problemer (at være ængstelig eller deprimeret eller 
have andre psykiske problemer). Generelt hævdede de 
adspurgte, at personlige eller psykiske problemer i en 
livssituation ikke er kompatible med rekreativ brug. 
Mange fortæller, at det er vigtigt at være i godt humør, 
når cannabis indtages, og at kunne nyde påvirkningen. 
Derimod er det problematisk, når cannabis bruges til 
at glemme problemer eller dæmpe et dårligt humør. 
En 34-årig mand fortale: 

Jeg har aldrig røget en joint, fordi jeg var ked af det. 
Jeg gør det altid, når jeg er i en mere positiv stemning. 
For mig er det det, der adskiller misbrug fra forbrug. Men 
naturligvis vil brugen af   cannabis i nogle tilfælde have en 
funktion af at flygte fra virkeligheden, men jeg har aldrig 
røget for at flygte fra noget. 

I fortællingerne om det rekreative forbrug af can-
nabis fortælles, at det er et forbrug, hvor en rar eller 
positiv oplevelse eller sindstilstand fremhæves af ru-
sen. Derimod kobles det at bruge cannabis til at lindre 
ensomhed, overvinde dårligt humør eller at glemme 
en følelse af skam eller skyld sammen med et proble-
matisk brug. En 25-årig mand fortæller. hvordan han 
brugte cannabissen: 

Mit liv var hårdt. Jeg havde et par svære ting at 
tænke på, som min fars død. Hashrusen hjalp mig til at 
glemme alle de ting, jeg ikke ønskede at tænke over. Da 
jeg begyndte at ryge på daglig basis, forsvandt de negative 
tanker i en lang periode. Men de negative tanker kom 
tilbage. Og ja, da de først kom tilbage igen, var det faktisk 
meget værre, end det var til at begynde med. 

Kun positive følelser blev anset for egnede til 
rekreativt cannabisbrug. Historier om problematisk 
brug indeholdt elementer som at forsøge at fortrænge 
ensomhed, manglende tillid eller følelser af depres-
sion. Brug af cannabis på denne måde forværrede 
problemerne i stedet for at løse dem. 

tilfredshed med livet   

Hvis et cannabisbrug skal være rekreativt, er det ifølge 

interviewpersonerne vigtigt, at den, der bruger det, 
er tilfreds med sit liv. Uopfyldte ambitioner til livet, 
og hvor cannabisbruget blev italesat som årsagen, gik 
igen i mange fortællinger. En 39-årig kvinde beskriver 
det således: 

Hvis du havde spurgt mig om det for 10 år siden, 
ville jeg beskrive mit forbrug som et misbrug. Jeg troede 
cannabis var grunden til, at jeg ikke fik en stor karriere 
... For fem år siden gik jeg helt ned med stress på grund af 
for meget arbejde. Så jeg lå i sengen i tre måneder, og jeg 
røg en masse hash og have ondt af mig selv. Imens havde 
jeg samtaler med venner og en terapeut og fandt derigen-
nem ud af, hvad jeg ville med mit liv. Det var ikke den 
store karriere. Og det tog faktisk en enorm byrde fra mine 
skuldre. Så dette fik mig også til at tænke på mig selv 
som en forbruger af cannabis, snarere end at jeg havde et 
problematisk brug. 

‘setting’ - den sociale kontekst 

Zinbergs begreb om ’setting’ refererer til de fysiske og 
sociale omgivelser, hvori brugen af   cannabis forekom-
mer. I interviewene med cannabisbrugerne var især to 
temaer centrale i beskrivelserne af forskellen mellem 
rekreativt og problematisk brug: 
1) Om man er åben omkring sit cannabisforbrug i 

forhold til sine omgivelser. 
2) Om brugerne vælger at bruge cannabissen udeluk-

kende i fritiden eller også i mere forpligtende sam-
menhænge som arbejde.  
At være åben omkring eget cannabisforbrug og 

ikke holde det hemmeligt for sine venner og bekendte 
blev beskrevet af interviewpersonerne som vigtigt.  En 
27-årig   mand beskrev, at han ikke syntes, at der var 
nogen grund til at skjule sit forbrug: 

Da jeg begyndte at ryge, var jeg meget bevidst om, at 
jeg måtte være helt 100% åben omkring det. Så jeg ikke 
behøver at ryge i skjul eller føle mig skyldig, når jeg ryger 
...... Alle mine venner ved, at jeg ryger en masse pot. 

Mange fortalte, at netop det, at hele deres om-
gangskreds vidste, at de brugte cannabis, var vigtigt 
i forhold til, at de oplevede, at deres forbrug forblev 
uproblematisk. For dem var et problematisk forbrug 
kendetegnet ved et forbrug, hvor brugerne skam-
mer sig eller ønsker at skjule deres forbrug, hvilke så 
medfører, at de isolerer sig. Dette hænger sammen 
med vigtigheden af at opretholde en balance mellem 

den tid, der bruges på at ryge cannabis, og den tid, 
der bruges sammen med venner og bekendte, hvor 
det at isolere sig og sidde og ryge alene blev anset som 
et problematisk forbrugsmønster. 

Hovedparten af cannabisbrugerne beskrev det 
rekreative brug af cannabis som at bruge cannabis i 
fritiden, når de går på barer, til fester, festivaler eller 
lignende. Som en 30-årig kvinde beskriver det: 

At ryge en joint engang imellem kan jeg ikke se som 
et problem ....... Det bør være på en festival eller en særlig 
begivenhed eller i løbet af en ferie eller lignende, så ville jeg 
ikke tænke på det som afhængighed, og jeg ville overveje 
at gøre det. 

Adskillelsen mellem arbejde og fritid er en vigtig 
forskel i interviewene. Således var der enighed blandt 
respondenterne om, at det at være påvirket af can-
nabis, mens man var på arbejde, var upassende og 
måtte betragtes som et problematisk brug. Hvis man 
havde behov for at bruge cannabis for at fungere i det 
daglige liv, ville en sådan anvendelse blive betragtet 
som problematisk, især hvis man havde behov for at 
være påvirket for at gå på arbejde, som påpeget af en 
46-årig mand: 

Hvis jeg ikke kunne gå på arbejde uden at ryge hash 
først, ligesom en kollega jeg havde, så ville jeg have et 
cannabismisbrug. Hvis du har brug for at ryge, før du gør 
ting, hvor du ideelt set ikke burde have behov for at ryge, 
før du laver dem, så kalder jeg det et misbrug. 

Mens nogle skelner mellem arbejde og fritid, for-
tæller andre, at det er acceptabelt at bruge cannabis, 
når dagens arbejdsmæssige og personlige forpligtelser 
er opfyldt. Disse brugere har fokus på, om de over-
holder deres forpligtelser i livet, og på den måde føler, 
at de har kontrol over deres daglige pligter. Som en 
30-årig kvinde siger: 

I alle de år jeg har røget hash, har jeg opfyldt mine 
forpligtelser i mit daglige liv. Jeg er kommet ud af sengen 
om morgenen, og jeg er gået på arbejde eller i skole. Jeg er 
aldrig blevet væk på grund af min brug af hash. Jeg har 
altid gjort de ting, jeg skulle, både i skolen og på mit 
arbejde og har altid været vellidt. 

Kvinden fortæller, hvordan hun har forsøgt at 
fastholde sit cannabisbrug som rekreativt ved at passe 
sine forpligtelser i dagligdagen. 
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diskussion 

I denne artikel har jeg beskrevet, hvordan voksne 
cannabisbrugere har regler og ritualer omkring, 
hvordan de bruger cannabis rekreativt i deres daglig-
dag. Interviewpersonernes fortællinger indikerer, at 
hverken problematisk eller rekreativ brug af cannabis 
er en simpel tilstand, men fluktuerende tilstande, som 
ændrer sig løbende gennem livet alt efter den enkelte 
brugers livsomstændigheder. 

I cannabisbrugernes fortællinger beskrives det, at 
et cannabisforbrug bliver problematisk som en kon-
sekvens af brugerens komplekse sociale og personlige 
livsomstændigheder, kendetegnet ved, at det er en 
udvikling, der er sammensat af mange faktorer i deres 
liv, og som ikke kan forklares ved,   at deres forbrug af 
cannabis er steget.   

Derudover fortæller cannabisbrugerne, at deres 
forbrug af cannabis hver eneste gang er et ’situeret 
valg’, altså, at de hver gang, de vælger at bruge canna-
bis, skal forvalte det komplekse rum mellem nydelse 
og risiko, som forbruget medfører. Brugernes forskel-
lige aldre og forskellige livsstile har indflydelse på de 
forskellige måder, hvorpå de ønsker at være påvirket, 
og hvilke risikofaktorer de skal forholde sig til, hvis de 
ønsker at fastholde deres forbrug som rekreativt. 

Cannabisbrugernes fortællinger understøtter, 
hvad der er fundet i andre undersøgelser af stofbrug 
blandt unge, som viser, at hvis deres jævnaldrende 
også bruger cannabis, oplever de risikoen ved at købe 
og bruge cannabis som lille.(4) Den største risiko i 
ungdommen beskrev de interviewede som faren for at 
blive ekskluderet fra kammeratskabsgrupper, og der-
for blev åbenhed omkring eget forbrug betragtet som 
vigtigt for de unge. – Dermed kan de ryge sammen 
med andre samtidig med, at åbenheden omkring can-
nabisbruget forebygger, at de isolerer sig, for at andre 
ikke skal opdage, at de ryger cannabis.

Ved overgangen fra ungdomsårene til voksenlivet 
forvandles cannabisbruget fra at have været associe-
ret med hedonistiske motiver (lystbetonede) til at 
blive italesat med mere funktionelle motiver såsom 
afslapning og afstresning. (5) Blandt voksne var det 
risici i forhold til det omgivende samfund, som blev 
fremhævet som afgørende, og dermed blev det at ryge 
cannabis alene derhjemme ikke set som et problem.
(6) For de voksne er cannabisforbruget en rutine i 

dagligdagen, der fungerer som en måde at maksimere 
nydelse og minimere skader i forbindelse med bruget.  

I fortællingerne kan iagttages en konsensus hos 
cannabisbrugerne i forhold til, at det, som betragtes 
som et rekreativt brug af cannabis, er et kontrolleret 
brug af cannabis, hvilket Zinberg også beskrev som 
afgørende. Alle fortællinger omhandler ønsket om 
at kontrollere sit forbrug og lægger afstand til det at 
søge en voldsom rus, hvilke nok skal spejles i, at det er 
voksne brugeres fortællinger. Det at søge den vilde rus 
er udelukkende noget, der hører til i ungdommen, og 
er noget, der tages afstand fra i de voksnes fortællinger 
om deres eget forbrug. Regler for brug af cannabis 
som beskrevet i denne artikel må ses i sammenhæng 
med det omgivende samfunds grundlæggende regler 
for adfærd. De afspejler de dominerende diskurser, 
der opererer i det omkringliggende samfund, hvor 
kontrol og selvkontrol er de dominerende kulturelle 
idealer. (7) Selvom reglerne hjalp brugerne til at iden-
tificere hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige ’sets’, er 
reglerne kun retningslinjer, som tilpasses den enkelte 
brugers hverdag. Og hvor nogle brugere syntes, at de 
havde en klar ide om, hvad der var problematisk, og 
hvad der var et ikke-problematisk brug, beskrev andre 
brugere, at grænserne mellem rekreativt og problema-
tisk brug var til evig genforhandling i deres hverdag 
og dermed ikke direkte foreskrev, hvorledes deres 
forbrug skulle håndteres. 

Perspektiv 

I brugernes egne fortællinger om rekreativt og pro-
blematisk forbrug af cannabis fremkommer et utal af 
uformelle regler, som deles mellem brugerne. Regler-
ne anvender brugerne til selv at forvalte risikoen ved 
at bruge et rusmiddel, ved at indtænke skadesreduce-
rende strategier i deres hverdag. Brugernes uformelle 
regler omkring, hvorledes cannabis bør bruges, har til 
hensigt at øge fornøjelsen og mindske skadevirknin-
gerne i forbindelse med brug af cannabis. (8)

Fremadrettet kan cannabisbrugernes opfattelse af 
og strategier til opretholdelsen af et rekreativt for-
brug bruges til at genkende og forstå de risici, der er 
forbundet med brugen af   cannabis. Ved at skifte fokus 
fra, at al brug af cannabis er problematisk, til at nogle 
former for brug af cannabis er problematisk, kan bru-
gernes egne guidelines bruges til at udvikle program-

mer for skadesminimering i forhold til cannabisbrug. 
Programmer kan baseres på brugernes egne erfarin-
ger om, hvilke ting den enkelte skal være opmærksom 
på i forhold til udviklingen i sit cannabisbrug. 

Derudover udfolder analysen, hvilke problemstil-
linger de interviewede beskriver som afgørende for, at 
deres brug af cannabis blev problematisk. Dette kan 
bruges fremadrettet til at identificere de problemstil-
linger, som cannabisbrugerne oplever som afgørende 
for, at de søger behandling, og dermed til at tilrette-
lægge en behandling, som kan tage udgangspunkt i de 
problemstillinger, som brugerne som udgangspunkt 
selv ønsker hjælp til. ❚

Denne artikel er skrevet på baggrund af interviews lavet i for-
bindelse med Mette Kronbæks ph.d.-afhandling: ’Cannabisbrug 
– cannabisbrugeres fortællinger om rekreativt og problematisk 
forbrug’, som hun forsvarede d. 27. oktober 2014. Baggrunds-
materialet er dybdegående interviews med 32 daglige canna-
bisbrugere om deres liv og deres daglige brug af cannabis. Den 
ene halvdel af interviewpersonerne havde erfaringer med canna-
bisbehandling, den anden halvdel havde ikke. Alle interviewper-
sonerne har haft en historie med daglig brug af cannabis, her 
defineret som brug af cannabis mindst én gang om dagen. Re-
spondenterne var mellem 23 og 61 år. Der deltog 22 mænd og 
10 kvinder, og gruppen havde røget cannabis mellem 2 og 43 år.
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misbrugsnet nu på facebook
Nu kan du igen holde dig orienteret om hvad der foregår på misbrugsfeltet og dele viden 
og erfaringer med andre – nu i en ny, lukket Facebook-gruppe,  Misbrugsnet, oprettet og drevet af journalist 
Marianne Bækbøl og Karin Glad, Hjulsøgård UNG. 
Find gruppen og bliv medlem på https://www.facebook.com/groups/Misbrugsnet/ 
- eller kontakt Marianne: marianne@misbrugskommunikation.dk 
Gruppen afløser den nu nedlagte e-gruppe af samme navn med mere end 600 medlemmer, som psykolog 
Liese Recke oprettede i marts 2002. Feltet skylder Liese stor tak for det store arbejde med at administrere 
og styre e-gruppen i så mange år. 

HVordAN oPLeVer brugerNe 
substitutioNsbeHANdLiNgeN? 
undersøgelse på vej
I 2007-2009 gennemførte SFI en større undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark, der bl.a. 
viste, at brugerne i substitutionsbehandling efterlyste flere tilbud og ikke altid følte, at de fik tilstrækkelig hjælp 
til deres problemer. Også behandlere og kommunale myndighedspersoner (op til 70 % af de adspurgte) mente, 
at der var behov for et kvalitetsløft for brugere i længerevarende substitutionsbehandling.
Nu - 5 år efter - har Rådet for Socialt Udsatte sat sig for at følge op på hvordan brugeres oplevelse af substituti-
onsbehandlingen ser ud i dag, for at bevare fokus og politisk opmærksomhed på behov og muligheder for den-
ne gruppe brugere fremadrettet. 
Rådet har derfor i gang sat en mindre undersøgelse, som varetages af Center for Rusmiddelforskning og KABS 
VIDEN. Undersøgelsen når rundt om alle landsdele og består af en spørgeskemaundersøgelse og en række fo-
kusgruppeinterview. 
Resultaterne vil blive præsenteret i næste nummer af STOF. 

Birgitte Thylstrup, psykolog,lektor på CRF
Sidsel Schrøder, pædagogisk antropolog, forskningsassistent på CRF
Kathrine Bro Ludvigsen, antropolog, KABS VIDEN

GÆLD, 
GÆLDSRÅDGIVNING 

OG GÆLDSSANERING 
FOR SOCIALT UDSATTE

ADVOKATERNE 
FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER 

årsraPPort 2014 
I rapporten finder du viden om social udsattes situation generelt og særskilte 
kapitler om de temaer, Rådet i særlig grad har beskæftiget sig med: Udsatte 
grønlændere, regeringens reformer af blandt andet kontanthjælp og 
førtidspension, foranstaltningsdomme til psykisk syge, regeringens sociale 
2020-mål, udsatte unge og fattigdom – samt konkrete forslag til, hvordan 
indsatsen kan blive bedre. 

gæld, gældsrådgivning og gælds sanering 
for soCialt udsatte
Socialt udsattes gældsproblemer er en betydelig barriere for at komme ud af 
fattigdom. Det dokumenteres i denne rapport, der er udarbejdet for Rådet af 
Advokaterne Foldschack & Forchhammer. Hovedforfatteren, advokat Line Barfoed, 
er én af landets førende eksperter på området. Rapporten indeholder foruden 
et juridisk overblik forfatterens anbefalinger til, hvordan de samfundsmæssige 
problemer med socialt udsattes gæld kan afhjælpes.
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STOF er det eneste danske fagblad på rusmiddelområdet, der bygger bro mellem forskning 
og praksis og mellem mennesker fra forskellige områder på feltet.

Vil du holde dig orienteret om diskussioner på misbrugsfeltet, nye initiativer og undersøgelser, 
viden og erfaringer, finder du det hele på www.stofbladet.dk  – her ligger alle artikler fra STOF 
siden 2003. Aktuelle problemstillinger, historiske betragtninger, tilbagevendende temaer og 
udenlandske forhold vi bør og skal forholde os til … 

Hvis ikke du finder det, du vil læse om, så start selv en debat, og skriv selv!
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Stads- og kommunegartnere Svineproducenter Syge- og sundhedsplejersker Sælgere Tandlæger Tips-/
tobaksforhandlere Topchefer Tømrer- og snedkermestre Ufrivilligt Barnløse Urmagere Varmemestre Virksom-
hedsledere Vognmænd Web-redaktører Zoneterapeuter Økonomer
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TEMAER I STOF 24:

pOLIcy, bRugERpERSpEKTIVER, 
SKADESREDuKTION, gRøNLAND, 
FORbuDSzONER, buFFERzONER, 
bRugERFORENINg, pOLITI, juRA, 
KOMMuNER, ORgANISERINg, 
DIALOg, NETVæRK, NATTELIV, 
KVALITET, cANNAbIS
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