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HELSEFONDEN (2015-2017) 

”Medikaliseret ungdomsliv? Et kvalitativt studie af unges 
ikke-medicinske brug af receptpligtig medicin set i 
forhold til deres sundhed, trivsel og risikoadfærd.” 
 
Interviews med 60 unge (18-25) i forskellige 
uddannelsesmæssige sammenhænge (fx Universitet, VIA, 
HF, VUC) 
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IKKE-MEDICINSK BRUG 

‘Ikke-medicinsk brug’ refererer til brug af egen eller 
andres receptpligtige medicin på andre måder end 
lægen har foreskrevet  
 

Det kan være: 
 Centralstimulerende medicin (fx  Ritalin, Methylphenidat) 

 Beroligende medicin, benzodiasepiner (fx Nitrazepam) 

 Smertestillende medicin (fx morfin) 
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    BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET 

 Stigning i antal diagnoser (ADHD, angst, depression) 

 Øgning i tilgængelighed af medicin 

 Øgning i ikke medicinsk brug af receptpligtig medicin 

 Sparsom viden om danske unges ikke-medicinske medicinbrug 

 ”Pigerne går til psykolog mens drengene ryger hash” (Politiken 12.1.2015) 

 ”Unge har aldrig følt sig dårligere”(Politiken 26.9.2014) 

 ”Psychiatric drugs killing more users than heroin and cocaine says health 
experts” (Vancouversun.com 17.5.16) 
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 Facebook gruppe (facebook.com/ungeogtrivsel) 
 Oplæg for studerende  
 Plakater og postkort på uddannelsesstederne 
 Uddannelsesstedernes interne mails og facebook 
 

 

REKRUTTERINGSSTRATEGIER 



TAGER DU NOGET… 

…for at trives eller præstere 
bedre, mens du uddanner dig? 

Center for rusmiddelforskning, Aarhus Universitet 
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1) Unge, der uden en diagnose bruger fx Ritalin, Modafinil og/eller koffeinpiller 
for at præstere bedre (kognitiv optimering) 

2) Unge, der har en diagnose (ofte ADHD, ADD eller depression) og bruger deres 
egen medicin ikke-medicinsk 

3) Unge der bruger fx betablokkere for eksamensangst eller Melatonin for at 
optimere søvn 

4) Unge, der bruger hash for at slappe af/koble fra (selv-medicinering)  

5) Unge, der bruger bevidsthedsudvidende stoffer som Ayuhasca og Psilocybin 
svampe, for selvudvikling og inspiration 

 

 

 

HVEM RESPONDEREDE? 
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MOTIVER FOR BRUG AF MEDICIN 
                                               For at optimere og fremme  

                                               præstationer og koncentration 

 

 

                                                     For at håndtere præs og                  

                                                     belastning i hverdagen 

 

 

                                                For at få en rus,  

                                                slappe af og koble fra 
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 Unges motiver for og erfaringer/oplevelser med ikke medicinsk brug 
af receptpligtig medicin 

 Unges overvejelser omkring risici og konsekvenser på kort og lang sigt 

 Etiske overvejelser   

Snyd?  

 Distribution  

Familie, venner, egen lege, 

nethandel   

INTERESSEPUNKTER 
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To grupper: 

Dem, der ser ikke-medicinsk brug af receptpligtig medicin som en helt 
legitim måde at opnå deres ambitiøse akademiske mål 

Dem, der oplever ambivalens og etiske dilemmaer omkring deres 
medicinbrug og er kritiske overfor præstationssamfundet 

 Det normale<->perfektion 

 Det autentiske/originale<->det kemiske/kunstige 

 Snyd/akademisk doping 
 

KOGNITIV OPTIMERING 
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”Er medicinsk optimering et relativt 
uproblematisk gode i nutidens samfund, 
og er det blot en blandt mange måder at 
blive bedre på? Eller er medicinsk 
optimering en etisk betænkelig udvikling, 
fx for retfærdigheden i samfundet eller for 
vores opfattelse af hvad der er ’ægte’ 
menneskelige præstationer?” 
 
 

ETISK RÅD OM OPTIMERING (2010)  
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 Selv iscenesættelse/kontrol 
 Det normale<->perfektion 
 Det autentiske/rene/originale<->det kemiske/kunstige 
 Snyd/akademisk doping 
 Legitimeringsstrategier 
 Ambivalens 

 

FORELØBIGE CENTRALE TEMAER 
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Interviewer: Hvordan reflekterer du over om det var okay for dig 
eller om det er okay generelt?  

Philip: Jeg må faktisk indrømme, at inden jeg tog pillen tænkte ikke 
over det. Han sagde det var godt, og jeg stoler blindt på ham, han 
er en af mine gode venner. Jeg tog den bare i munden for at se 
effekten (...) For mig handler det udelukkende om at det gør mig 
klogere, det gør mig bedre. Jeg retfærdiggør det overfor mig selv 
ved, at jeg bruger det til et godt formål, tror jeg. At det vil betale sig 
i længden. Øh. Så på den måde er det okay med mig jeg tager 
det, og det er ikke noget der ødelægger min hverdag. Jeg er heller 
ikke afhængig af det, jeg kan gå måneder uden at tage noget 
overhovedet. Uden at tænke over det. Men jeg ved bare, at jeg 
arbejder bedre med det. Så hvorfor ikke ? 

LEGITIMERING AF RITALINBRUG 
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Philip: Nej jeg ser det ikke som snyd. Altså. Det er jo - andre folk har 
brug for stoffer for at slappe af til eksamen, så tager jeg noget for at 
fokusere lidt mere (...) Jeg kan godt finde på at tage det til en 
mundtlig. Fordi jeg føler jeg husker bedre det jeg har læst. Men jeg 
vil ikke tage det til en skriftlig. Det ville jeg aldrig gøre. For der er 
man, der går din krop naturligt ind i det her Ritalin mode. Du 
koncentrerer dig så meget. Og når du går ud fra en eksamen, så har 
du den helt samme følelse, som du har hvis du har taget Ritalin, for 
du bliver helt tung i hovedet. Så nej jeg ser det ikke som snyd. Jeg ser 
det bare som at nogle bliver mere friske af det der og jeg bliver mere 
frisk af det her. Det er en måde for mig at koncentrere mig på. 

SNYD?  
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Anton : Det kunne jeg også mærke da jeg 
kom til København allerede, da havde jeg 
nogle fag på X med nogle første semester 
studerende som lige var blevet sluset ind i 
det. Men der var bare allerede sådan 
noget CV snak og self-branding og sådan 
noget, det gik virkelig hurtigt (...) Det har 
jeg aldrig rigtig kunne forholde mig til.    
 

AL DEN ‘CV-SNAK’ 
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Anton: Altså (...) man kan altid gå ind og fordømme selve det at 
tage Ritalin, hvilket jeg igen er fuldstændig ligeglad med, det må 
man da gerne, hvis man har lyst til det. Det er et problem, at man 
har et præstationssamfund, der presser folk til at gøre ting de ikke 
føler de vil gøre. Men Ritalin vil jeg se på linje med, at man løber 
nogle ture om dagen for at holde sin krop og sin hjerne klar, hvilket 
også er en form for præstationsfremmende i sig selv. Jeg ville bare 
se det som et andet værktøj, men jeg ser det jo lige så usundt at 
alle løber hele tiden, det synes jeg virker meget mere usundt. Så, jo, 
jeg synes det er et problem allerede nu. Om man så tager Ritalin 
eller ej, så synes jeg det er et problem at folk føler sig 
utilstrækkelige og ikke føler sig værdsat i forhold til den præstation 
de laver i en grad, så de bliver nødt til at brænde sig selv ned. 

OPLEVET NØDVENDIGHED 
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Anton: Ja nu tænker jeg faktisk, uden at ville låse 
mig fast på det fordi jeg gider ikke at stresse så 
meget over det heller ikke, men at jeg, nu her 
næste semester, hvor jeg kun skal læse to fag op 
at jeg så får, at der skal jeg arbejde og så at jeg 
kan tage ud at rejse efter jul. [i: uhm]. Inden min 
kandidat, for så tror jeg også at jeg rent faktisk 
kunne sige ”nå, nu har jeg taget en større rejse, nu 
kan jeg rent faktisk have en fluebensagtig 
fornemmelse omkring at det er gjort, og nu kan 
jeg komme videre.  

 

’FLUEBENSFORNEMMELSEN’ 
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   KONKLUDERENDE 

 Øgning i diagnoser og tilgængelig medicin 

 Præstationskulturen 

 Nye former for medicinbrug 

 Grænser mellem medicin til behandling af sygdom – eller til optimering 

 Holdningsmæssig usikkerhed i det offentlige rum (bl.a. Etisk Råd) 

 Unge manøvrerer i et etisk vakuum med hensyn til deres brug 

 ”Man skal jo kunne differentiere sig” 

 Fanget i dilemma: Når man tager kontrollen, mister man den samtidigt 
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En videnskabsmand er en mand, der ved noget om noget,  
som resten af verden er uvidende om, og er uvidende  
om det, som hele verden ved. 

  

ALBERT EINSTEIN 
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