
Stof  726

afhængighed

AF MORTEN HESSE             
Diagnosen ’afhængighed’ (af alko-
hol, heroin, kokain, tobak, hash) 
findes i det psykiatriske diagnose-
system og er som sådan en beteg-
nelse for en psykisk sygdom. Det er 
en sammensat diagnose med både 
biologiske, adfærdsmæssige og kog-
nitive aspekter. Et hav af forskning 
viser, at diagnosen har mange af de 
samme svagheder som andre psy-
kiatriske diagnoser: ’Afhængighed’ 
betegner mere et syndrom (altså 
en gruppe af symptomer, som ofte 
optræder sammen) end en sygdom 
(altså en tilstand med en velkendt 
årsag og et velkendt forløb)

I mange debattørers syn på ver-
den er et fænomen først ’virkeligt’, 
når det lever op til visse videnska-
belige krav til, at fænomenet ’eksi-
sterer’. De sætter spørgsmålstegn 
ved eksistensen af ’afhængighed’, 
fordi der kan være usikkerhed om, 
hvordan man præcist definerer ’af-
hængighed’, eller fordi der kan være 
undersøgelser, som viser, at en stor 
del af afhængige kommer over de-
res afhængighed uden at have be-
hov for behandling. 

I denne artikel vil jeg imidlertid 
tage et andet synspunkt: Hvad bru-
ger man ’afhængighedsbegrebet’ til 
i praksis? Hvad mener praktikere, 
når de taler om ’afhængighed’? 
Hvad mener andre mennesker? Og 
hvilke omkostninger kan det have 
at bruge afhængighedsbegrebet til 
at forstå rusmiddelproblematikker?

Praktikere
Mennesker, der arbejder med be-

handling af rusmiddelproblematik-
ker - eller som støder på rusmiddel-
problemer i deres arbejde - bruger 
naturligvis afhængighedsbegrebet 
til at udpege den målgruppe, de 
arbejder med. De bruger også af-
hængighedsbegrebet til at forstå, 
hvorfor patienter eller klienter, der 
udtrykker et ønske om forandring i 
deres måde at bruge rusmidler på 
og måske reducerer deres forbrug 
eller ophører med at bruge rusmid-
ler, alligevel tit begynder at bruge 
rusmidler igen.

Endvidere kan afhængighedsbe-
grebet være med til at sætte ord 
på, at der findes mennesker, som 
har problemer med rusmidler. Den 
praktiserende læge får øje på ska-
der, der kan skyldes alkoholforbrug, 
og sætter over for sig selv ord på, 
at der kan være tale om alkoholaf-
hængighed; studievejlederen sidder 
over for en ung med røde øjne, sti-
gende fraværsprocent og faldende 
karakterer, og spørger sig selv, om 
den unge måske ryger hash? Over-
lægen på den psykiatriske afdeling 
undersøger, om hans medarbejdere 
i tilstrækkelig grad er opmærksom-
me på, om deres patienter har pro-
blemer med rusmidler, og at de får 
spurgt patienterne om deres rus-
middelforbrug.

Endelig begrunder afhængig-
hedsbegrebet naturligvis valg af 
visse behandlingsformer: døgnbe-
handling, metadonbehandling, af-
rusning, antabusbehandling og be-
handling med nikotintyggegummi 
eller –plastre. Disse behandlings-
former er altid begrundet af afhæn-

gighedsdiagnosen (hvad enten den 
er stillet efter den officielle defini-
tion eller ej).

Men der er også ulemper ved 
afhænighedsbegrebet som et værk-
tøj for praktikere: Som altid er det 
også sådan, at når man fokuserer på 
noget, så er der andet, man ikke fo-
kuserer på. Det er på den ene side 
alt det andet i patienters/klienters/
elevers liv, som har betydning. Men 
det er også rusmiddelbrug, som 
ikke er afhængigt, men måske med-
fører nok så store problemer. 

Den, der ikke arbejder med stof- 
eller alkoholbrugere, kan bruge 
afhængighedsbegrebet til at støde 
både de mest rusmiddelbrugende 
klienter eller patienter væk, men 
også til at undgå at forholde sig til 
problematisk rusmiddelbrug. Psy-
kiateren, læreren, sagsbehandleren, 
den praktiserende læge eller andre 
kan beslutte, at ’afhængige kan jeg 
ikke forholde mig til, de må gå et 
andet sted hen’.

 Patienter, klienter, elever – kort sagt, 
rusmiddelbrugere
Mennesker, der selv tager rusmidler, 
bruger også afhængighedsbegrebet. 
De bruger det til at tage afstand fra 
andre, som bruger rusmidler mere 

Hvad bruger man 
’afhængighed’ til?
Som diagnose er ’afhængighed’ problematisk. Betegnelsen er for 
upræcis. Alligevel bruges begrebet ’afhængighed’ i vid udstrækning 
både inden og uden for misbrugssektoren. 
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uansvarligt end dem selv: ’Mig, al-
koholiker? Overhovedet ikke. Hvis 
du vil se en alkoholiker, så skal du 
se min far!’ Denne afstandtagen er 
muligvis i nogle tilfælde med til at 
øge ansvarligheden, ved at man op-
stiller visse grænser for sig selv (ikke 
drikke om morgenen, ikke indtage 
stofferne med kanyle), selv om den 
også kan fungere som en måde at 
skubbe en snigende bekymring væk 
på.

Brugere kan også bruge ideen 
om sig selv som afhængige. Denne 
ide kan bruges på to modsatrettede 
måder: Enten til at begrunde over 
for sig selv, at man bruger rusmid-
ler, eller til at begrunde over for sig 
selv, at man ikke kan bruge rusmid-
ler (eller et bestemt rusmiddel). 

Hvis man bruger afhængigheds-
begrebet til at begrunde over for 
sig selv, at man bruger rusmidler, 
så argumenterer man ofte ud fra et 
behov, som man har fået: ’Jeg er jo 
afhængig af alkohol, så jeg må have 
mine øl eller min rødvin’eller: ’Jeg 
kan ikke holde op med at tage hero-
in, for jeg er jo afhængig’. Omvendt 
kan man bruge afhængighedsbe-
grebet til at begrunde, at man ikke 
kan bruge rusmidler. En tankegang, 
der er sat i system i selvhjælpsgrup-

per som Anonyme Alkoholikere og 
Anonyme Narkomaner.

Her bliver den enkeltes værdier 
centrale: Er man som menneske 
optaget af at være uafhængig - ikke 
kontrolleret af ydre omstændighe-
der - så bliver det generende at tæn-
ke på sig selv som afhængig; mange 
rygere, som ikke føler sig specielt 
generet ved tanken om, at de påfø-
rer sig selv en smertefuld og lang-
som død i en ung alder, føler sig på 
den anden side stærkt generet over, 
at cigaretterne skal bestemme over 
dem, og bevæges af denne følelse 
til at ophøre med at ryge. Et andet 
eksempel er den midaldrende hero-
inbruger, som føler, at han godt kan 
håndtere at være afhængig af hero-
in, men ikke metadon, fordi meta-
don gør ham til ’slave af systemet’.

I kontakten med en professionel 
kan afhængighedsbegrebet hjælpe 
til, at man gør sig overvejelser om 
sit forhold til et rusmiddel. Hvis 
der er en god kontakt mellem par-
terne, kan behandleren - forsigtigt 
og omsorgsfuldt - spørge ind til, om 
rusmiddelbruget bidrager til nogle 
af de problemer, klienten oplever, 
og dermed hjælpe klienten til at se 
på sit rusmiddelbrug og se på, om 
forbruget er ude af kontrol.

’Afhængighed’ i den offentlige 
debat

Afhængighed spiller også en rolle 
i den offentlige debat. Afhængighed 
spiller især en stor rolle i diskussio-
nen af, hvor farlige eller skadelige 
illegale rusmidler er. Et centralt 
aspekt i advarsler mod stoffer er 
netop, at det pågældende stof ska-
ber afhængighed. Især at afhængig-
heden udvikler sig hurtigt, og derfor 
præsenteres nye og ukendte stoffer 
ofte som langt mere afhængigheds-
skabende end gamle stoffer. Når 
medicin (eksempelvis mod depres-
sion eller psykoser) medfører ’op-
hørssymptomer’ – altså, at man får 
det skidt, når man fra den ene dag 
til den anden holder op med at tage 
medicinen - så sker det ofte, at man 
overvurderer, hvor problematisk 
medicinen er, fordi ’afhængigheds-
spøgelset’ stikker sit hoved frem. 

Et andet problem ved afhængig-
hedsbegrebet i den offentlige debat 
er, at problematiske aspekter ved 
rusmiddelbrug i mange tilfælde 
ikke er specielt forbundet med af-
hængigheden. Alkoholindtag kan 
føre til sygdomme og ulykker i 
mange tilfælde, hvor der ikke er tale 
om afhængighed. Der er meget, 
der tyder på, at eksperimenterende 
hashrygning kan medføre varig, 
psykotisk sygdom. Indtager man 
stoffer med giftigt indhold, som 
giver sig ud for at være amfetamin, 
kokain eller MDMA, så gør det in-
gen forskel, at man ikke er afhængig 
af stoffet: Man bliver syg eller dør af 
stoffet uden at være afhængig. Alle 
disse forhold kan glide ud af fokus, 
når man overfokuserer på afhæn-
gigheden. Tabet af opmærksomhed 
på andre problemstillinger hænger 
også sammen med, at rusbrugere 
– ofte storforbrugere – netop bru-
ger afhængighedsbegrebet til at di-
stancere sig fra andre, som de kal-
der afhængige. Føler man sig ikke 
afhængig, føler man også, at alle de 
andre problemer, som rusmidler 
kan medføre, ikke er relevante for 
netop en selv personligt. 
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