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forord
Kære læser
Det gamle STOF udkom sidste gang i september 2001, og
siden har mange savnet et tidsskrift, hvor fagfolk med tilknytning til narkotikaområdet kunne udveksle erfaringer og viden.
STOF blev i sin relativt korte levetid et populært blad som
formåede at ramme en bred gruppe af interessenter indenfor
stofmisbrugsområdet.
Nu har Center for Rusmiddelforskning fået mulighed for
igen at udgive STOF med en 4-årig bevilling fra socialministeriets satspulje. Det er vores håb at vi kan gentage denne
succes. STOF vil igen blive et gratis blad, som udkommer
med 2 numre i år og herefter 3 gange årligt.
I hvert nummer vil der være artikler om aktuelle emner. I
dette nummer er der fokus på den nye lov om behandlingsgaranti og nye undersøgelser om dødelighed. I forbindelse med
de temaer vi tager op vil vi som noget nyt forsøge at inddrage
forskning. Praktikere kaldes nu og da ’forskningsresistente’ forskere kaldes ’praksisresistente’. Vi skulle gerne nå frem til at
mindske disse modsætninger. Gennem forskningsformidling
til en bredere kreds inden for rusmiddelområdet vil vi søge at
fremme dialog og forståelse mellem praksis og forskning.
En anden nydannelse er, at vi i hvert nummer vil bringe
en klassiker i oversættelse. Det drejer sig om artikler fra den
internationale faglitteratur, der indeholder noget essentielt,
som man må forholde sig til. På denne vis vil STOF medvirke
til, at der lidt efter lidt vil foreligge et udvalg på dansk af faglige
artikler skrevet af udenlandske kapaciteter til brug for alle interesserede på området. Redaktionen modtager gerne forslag
til velegnede artikler eller ønsker om spørgsmål man gerne vil
have belyst, hvorefter vi vil forsøge at finde egnede artikler til
oversættelse.
Inspiration og udfordringer kan vi også få ved at følge med
i, hvad der sker i de andre nordiske lande. Redaktionen har
derfor indledt et samarbejde med det norske tidskrift, ’rus &
avhengighet’, samt det svenske ’Alkohol och Narkotika’, som
dels vil udmøntes i omtale af konferencer og kalenderstof, dels
i fælles oversættelse af klassiske artikler samt sidst men ikke
mindst i udveksling af artikler bragt i de tre blade. Det betyder
at artikler indsendt til STOF fremover også kan blive bragt i de
nordiske søsterblade - med forfatterens tilladelse naturligvis.
Den sidste men ikke mindst væsentlige nydannelse er at
hele dette nummer af STOF er skrevet uden brug af journalister. At det har kunnet lade sig gøre, er et bevis på, at der
er mange engagerede mennesker inden for stofmisbrugsområdet med noget på hjerte, og redaktionen håber at STOFs
læsere vil fortsætte med at bidrage til bladet med mange gode
artikler og indlæg i nummer efter nummer. Ambitionen er at
artiklerne i STOF fremover skal skrives af fagfolk til fagfolk.
For sagen er, at det er mere spændende at læse en artikel,
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når den kommer fra en, som har erfaringer med sagen. Det
betyder, at man ikke behøver at starte forfra hver gang, at man
vil kunne gå mere i dybden med emnet end i dagspressen, og
at man vil kunne få plads til både at beskæftige sig med mere
forbigående problemstillinger og med mere langsigtede tanker om forbedring af indsatsen.
Hvem er så de mennesker, vi gerne vil invitere til at gøre
brug af bladet både som læsere og skribenter? Det er først og
fremmest de mange, der via deres fag eller funktion i det daglige, ved lidt mere om stof og stofmisbrug end de fleste. STOF
henvender sig til forebyggelseskonsulenter, misbrugsbehandlere, læger, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, psykologer, politifolk, dommere, fængselspersonale, toldbetjente,
tidligere og aktive misbrugere, politiske beslutningstagere på
alle niveauer, værestedsmedarbejdere, pårørende, frivillige,
forskere, studerende samt andre med særlig interesse og engagement på området.
De mange forskellige indgangsvinkler til narkotikaområdet
rummer særlige udfordringer for et fagblad. Redaktionen vil
som overordnet målsætning søge at fremme koordineringen,
videns- og erfaringsudviklingen mellem sektorerne. Vi vil søge
at holde læseren orienteret om narkotikaindsatsen indenfor
hans eller hendes eget område, men også indenfor andres
fagområder. Et enkelt nummer af STOF vil naturligvis ikke
kunne nå rundt i alle hjørner, men meningen er ikke kun at gå
i dybden. Vi skal også gå på tværs af sektorer og fagskel, sådan
at diskussionerne og idéudviklingen ikke blot foregår internt
i de respektive systemer og områder, men så der deles ud af
det, så vi alle kan blive klogere. Lad endelig redaktionen vide
om vi lykkes med det. Reaktioner fra læserne i form af bidrag,
forslag, ris og ros er alle velkomne.Samfundet bruger i dag
mange flere ressourcer på stofmisbrugsområdet end nogensinde tidligere, og vejene man kan følge er mangfoldige. Med
genudgivelsen af STOF er der nu igen mulighed for at følge
med i udviklingen og bidrage til samme i et fælles dansksproget forum. Velkommen til det ny STOF - det landsdækkende
fagtidsskrift til information og debat om narkotikaspørgsmål.
Redaktionen
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Politisk spilfægteri 					
eller reelt kvalitetsløft ?
Kvalitetsløft til gavn for klienterne kan vi alle gå ind for, men var behandlingsgarantien det situationen kaldte
på? Kunne der være andre problemstillinger der var mere oplagte at tage fat på? Liese Recke og Michael
Jourdan optræder her som djævlens advokater og gennemgår faldgruber og udfordringer på området.

Første januar 2003 trådte loven om
behandlingsgaranti til stofmisbrugere i
kraft. Dermed er det nu bestemt, at der
senest 14 dage efter henvendelsen til
behandlingssystemet skal foreligge en
behandlingsplan. Det er også bestemt
at misbrugeren har frit valg mellem det
behandlingstilbud som amtet tilbyder
og andre lignende tilbud.
Hvorfor disse nye bestemmelser?
Der er ingen tvivl om at, det har været
vigtigt for socialministeren at signalere,
at regeringen mener det alvorligt når
det drejer sig om at styrke indsatsen i
forhold til særligt udsatte grupper. De
fleste vil da også have sympati med
hensigten i denne lovgivning. Hvem
vil dog indvende noget mod en indsats
mod ventelister? Hvem vil dog indvende noget mod at socialt udstødte
borgere i lighed med alle andre skal
have muligheden for at vælge mellem
forskellige behandlingstilbud indenfor
såvel offentlige ambulante tilbud som
mellem forskellige private døgntilbud.
Og hvem vil dog indvende noget mod
det økonomiske tilskud regeringen lader følge behandlingsgarantien ?
Mange stofbrugere i misbrugsbehandling er utilfredse med deres
nuværende behandlingstilbud. Det
er der sikkert mange gode grunde til.
Spørgsmålet er bare om den måde man
retter op på forholdende er at udstede
en behandlingsgaranti, for hvad er det
en garanti til og hvad er det en garanti
for? Er en indsats mod ventelister og
indførslen af det frie behandlingsvalg
det situationen nøgternt set kalder på
i det danske misbrugsbehandlings
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AF LIESE RECKE OG MICHAEL JOURDAN

Er forudsætningerne for at misbrugerne selv kan foretage frie valg 			
på et informeret grundlag egentlig til stede?
Rummer det frie valg faldgruber og utilsigtede følgevirkninger?
Hvilke administrative forviklinger har behandlingsgarantien åbnet op for?
Er frit valg vejen ad hvilken man bedst kvalitetsudvikler behandlingsindsatsen?
system? Er det den optimale måde at
kvalitetsudvikle indsatsen på? Vi har
vores tvivl, og vil i det følgende - som
djævlens advokater - gennemgå nogle
af de problemstillinger, som det er påtrængende at få taget hul på.

Tid, hastværk og kvalitet
Et ordsprog siger at det gælder om at
smede mens jernet er varmt. Loven
om behandlingsgaranti foreskriver
ligefrem at misbrugscenteret, i samarbejde med brugeren, skal udarbejde
en behandlingsplan inden fjorten dage
efter første henvendelse. En og anden
vil måske tænke, at misbrugeren skal
i (stoffri) behandling hurtigst muligt
når motivationen dertil er tilstede, så
ikke chancen forpasses. Hvor realistisk
er denne antagelse og hvor hensigtsmæssige er regler der bygger på denne
forudsætning?
For det første ved enhver der har beskæftiget sig med stofmisbrugsbehandling, at udfærdigelsen af en realistisk og
holdbar behandlingsplan er en umulig
opgave på fjorten dage.
De mest påtrængende problemer for
stofmisbrugere der henvender sig i misbrugsbehandlingen er oftest en broget
sammensætning af psykosociale problemer, hvoraf en hel del hører hjemme
hos den kommunale sagsbehandler og i
nogle tilfælde i det psykiatriske system.
Umiddelbart ville man være tilbøjelig
til at tillægge bopælskommunen ansvaret for koordinering af planarbejdet og
sagsbehandlingen, men eftersom kommunerne ikke er underlagt et krav om
hurtig sagsbehandling eller produktion
af en social handleplan(1) indenfor en
bestemt tidsramme, vil det ofte i praksis være misbrugscentret der kommer
til at påtage sig ansvaret for udfærdigelsen af en overordnet social handleplan.
Men eftersom amtslige misbrugscentre
ikke kan foretage dispositioner på kommunale gebeter vil en social handleplan
udarbejdet af misbrugscentrene naturligvis ikke have nogen relevans.
Et lignende problem gør sig gældende for samarbejdet med psykiatrien. En del af de stofmisbrugere der
henvender sig i misbrugsbehandlingen

har alvorlige psykiske problemer uden
at de af den grund tilbydes afklaring og
behandling i det psykiatriske system.
De henvender sig udelukkende til misbrugscenteret for at få substitutionsmedicin, og det bliver misbrugsbehandlernes opgave at håndtere de pågældendes
belastende adfærd i misbrugscenteret,
og i bedste fald forsøge at motivere
den pågældende klient til at acceptere
kontakt til den lokale psykiatri. I givet fald er der efterfølgende ventetid
hos psykiateren som skal forestå en
diagnostisk udredning, hvilket igen
forudsætter at klienten er motiveret lige
den dag og i stand til at overholde en
fast aftale. Og det er ofte tilfældigheder
der afgør om klienten indstilles til behandling i distriktspsykiatrien eller om
den pågældende psykiater vurderer de
psykiske problemer som stofrelaterede
og afviser psykiatrisk behandling (2). I
sådanne (relativt hyppige) tilfælde, må
misbrugsbehandleren finde alternative
samarbejdspartnere eller forsøge at
håndtere brugerens psykiske problemer
indenfor egne rammer.
Stofmisbrugsbehandling er en
langsigtet affære og ikke mindst tillid
og etablering af samarbejde kræver
god tid. Og med kravet om brugerinddragelse in mente skal alle planer
selvfølgelig udarbejdes sammen med
brugeren inden man foretager sig noget som helst, hvilket tager tid (3). En
anstændig behandlingsplan som skal
omhandle behandlingens indhold,
tilrettelæggelse og ansvarsfordeling,
kræver koordination med en række
samarbejdspartnere, som ikke har fået
samme påbud om at behandle inden
for en tidsfrist trukket ned over hovedet. 14 dage forslår som en skrædder
i helvede og den slags hastværk vil tit
blive til lastværk.
14 dages fokuseringen forbigår også
at behandlingsplaner forhåbentlig anvendes som et dynamisk redskab og
ikke som en engangsforeteelse. Et krav
om tidsfrister var måske mere relevant
når det drejer sig om efterjusteringer af
en eksisterende behandlingsplan, idet
man så havde sat en standard for hvor
tit misbrugsbehandleren rent faktisk

ser sin klient.
For det andet er motivationen ikke
noget der minder om et varmt jern
man kan smede på. Så enkelt er det
ikke i virkeligheden. Det er forholdsvis
sjældent at den indledende behandlingshenvendelse indbefatter et reelt
ønske om stoffrihed eller ”psykosocial
behandling for misbrug”, som det
defineres af behandlingssystemet. I
det omfang en ”reel” behandlingsmotivation optræder, er det sjældent at de
første målsætninger vedrørende egen
adfærdsændring er længerevarende
eller permanente. Stofmisbrugeres
motivation vedrørende livsstilsændringer karakteriseres i bedste fald af en
høj grad af ambivalens. Der eksisterer
tilmed en del forskellige grunde til at
søge behandling. Man må se i øjnene
at en betydelig motivationsfaktor hos
mange er ønsket om medicinsk substitutionsbehandling eller behov for konkret hjælp til akutte sociale problemer.
Direkte adspurgt vil mange stofmisbrugere sige at deres primære behov
er større driftssikkerhed vedrørende
stofleverancer, trygge omgivelser og
bedre sociale forhold og slet ikke afvænning (et ord som alligevel bruges
flittigt i regeringens socialpolitiske redegørelse(7)). Når vi alligevel støder på
misbrugere som ønsker ”afvænning”
fra den ene dag til den anden, taler meget for at det i højere grad et udtryk for
tilpasning til behandlingssystemet eller
et kortvarigt lune, end det er udtryk
for ønsket om en længerevarende livsstilsændring..
Hvilket bringer os til spørgsmålet
om det er muligt og ønskværdigt at
visitere til stoffri døgnbehandling 14
dage efter første henvendelse, som behandlingsgarantien i princippet lægger
op til. Efter vores bedste overbevisning
indebærer en for lav tærskel til stoffri
behandling som regel en hurtig dropout. Det er dybt problematisk, for i
kølvandet på en behandlingsafbrydelse
stiger risikoen for overdoser og forgiftninger, og desuden kan tilbagefaldet
betyde en demoralisering af en eventuel tidligere ændringsparathed.
At det faktisk kan betale sig både
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for brugere og for visiterende myndighed at give sig tid til en grundig
forberedelse inden visitation til stoffri
døgnbehandling viser en undersøgelse
som blev publiceret på baggrund af
ændringen af visitationspraksis ved
Distriktscenter Indre i København. Før
den 01.04.99(4) var anbringelsespolitikken lagt ud til den enkelte behandler, hvilket blandt andet medførte at de
fleste klienter blev sendt af sted meget
hurtigt efter første henvendelse. Den
efterfølgende drop-out var høj, ligesom
det heller ikke lykkedes at fastholde de
døgnbehandlede i ambulant efterbehandling. Efter ovennævnte dato skulle
alle døgnophold forberedes i detaljer
med henblik på bolig, beskæftigelse og
efterbehandling inden brugeren blev
visiteret til stoffri døgnbehandling.
Reformen medførte en signifikant forbedring i antallet af gennemførte forløb
på institutionerne, færre klienter uden
beskæftigelse og bolig efter endt behandling samt en langt større tilslutning
til centerets ambulante efterbehandlingstilbud.
I virkeligheden taler meget for, at
det i modsætning til hvad behandlingsgarantien lægger op til, sjældent er en
god ide at sende stofmisbrugere hurtigt
i stoffri behandling. Derimod synes
det at være en bedre ide, hvis de visiterende misbrugscentre og kommuner
i højere grad benyttede døgnbehandlingstilbud med henblik på medicinsk,
psykisk og somatisk behandling - i
visse tilfælde også som relativ akut foranstaltning. Der eksisterer dog kun
ganske få døgninstitutioner som har
specialiseret sig i disse ydelser, og ofte
skal institutionerne ikke findes under
kategorien ”misbrugsbehandling”, men
snarere under rubrikken ”omsorgstilbud”.

Behandlingskvalitet og det frie valg
Et andet ordsprog siger, at man selv
bedst ved hvor skoen trykker, og i regeringens socialpolitiske redegørelse
fremhæves det, at brugerne som regel
ved hvad der skal til og at behandlingen derfor skal tage udgangspunkt
i brugerens egne ønsker. I følge be
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handlingsgarantien kan misbrugeren
i overensstemmelse hermed forkaste
det tilbud som amtet har visiteret til
i behandlingsplanen til fordel for et
andet tilbud af lignende karakter, som
vedkommende selv finder vil være
bedre. En grundliggende sympatisk
tanke. Ingen er ufejlbarlige - heller ikke
misbrugscentrenes visitatorer. Men fire
spørgsmål presser sig på i den forbindelse:
1) Er forudsætningerne for at misbrugerne selv kan foretage frie valg på
et informeret grundlag egentlig til
stede?
2) Rummer det frie valg faldgruber og
utilsigtede følgevirkninger?
3) Hvilke administrative forviklinger har
behandlingsgarantien åbnet op for?
4) Er frit valg vejen ad hvilken man
bedst kvalitetsudvikler behandlingsindsatsen?

Et informeret valggrundlag
Hvis et frit valg mellem behandlingsinstitutioner skal udgøre et kvalitetsløft
forudsætter det at der eksisterer overskuelighed i tilbuddene. Det forudsætter også at hver og et af behandlingstilbudene er kvalitetssikrede, og det
forudsætter en vis standardisering af
behandlingsydelser, sådan at man ikke
vælger i blinde, men faktisk har et sammenligningsgrundlag.
Blindtarmsoperation er en standardiseret ydelse af nogenlunde ens
kvalitet fra sygehus til sygehus. Frit
sygehusvalg repræsenterer derfor et
kvalitetsløft, idet patienterne gennem
det frie valg sikres hurtigere og mere
effektiv behandling. Sagen er jo, at
uanset hvilket sygehus man har valgt
vil man være ret sikker på at få fjernet
blindtarmen og ikke tyktarmen, og på
at blive oplyst hvilke bivirkninger og
risici der er knyttet til behandlingen.
En blindtarmsoperationen vil altid ske
i fuld narkose og altid blive forestået af
universitetsuddannede læger. Hvis man
har blindtarmsbetændelse er det ikke
muligt at vælge et sygehus hvor man
udsættes for en malaysisk healer som
flankeret af to trommedansere uddrager det betændte vedhæng uden brug

af skalpel eller kniv.
Anderledes på misbrugsfeltet. Den
danske misbrugs-behandlings-virkelighed spænder fra institutioner med
sobre og ordentlige tilbud, til foretagender, hvor man rent ud sagt risikerer
at klienterne påføres flere lidelser end
de havde inden de blev indskrevet i behandlingen.
Misbrugsbehandling er hverken
præget af gennemskuelighed eller af
standardiserede ydelser.
Der er overmåde stor variation i
behandlingsmetoder og indhold. Behandlingen kan være organiseret på
meget forskellig vis. Personalet kan
have meget varierende kvalifikationer
og kvalitetssikringen lader meget tilbage at ønske. Mange institutioner har
produceret skriftligt materiale med
beskrivelser af indsatsen, og en del har
oprettet hjemmesider. Der er dog ingen
der kontrollerer i hvor stort et omfang
beskrivelserne stemmer overens med
den konkrete praksis.
Det betyder, at såvel misbruger som
visitator ikke er sikret mod at vælge
terapier af tvivlsom beskaffenhed. Den
mangelfulde koordinering og standardisering betyder i praksis, at hvis man
er interesseret i at erhverve sig gyldig
information om de private døgninstitutioner skal man selv skaffe den, ligesom
det også er op til den enkelte at definere kriterierne for faglig kvalitet.
Ganske vist indsamler Center for
Rusmiddelforskning informationer om
institutionerne via monitorerings/kortlægningsredskabet, DANRIS(5), hvor
man kan aflæse data om døgninstitutionerne, såsom priser, hvem der visiterer og hvor længe klienterne opholder
sig på institutionerne. Men DANRIS
har begrænset anvendelighed for amternes misbrugscentre - og givetvis også for brugerne - fordi retention (i hvor
høj grad beboerne bliver på institutionen) og dataindberetning (hvorvidt institutionen indleverer data) stort set er
de eneste kvalitetsparametre DANRIS
siger noget om. Det reelle indhold i
behandlingsindsatsen – (hvordan, hvor
tit og hvorfor) er informationer der
leveres af institutionerne selv, og disse
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oplysninger udsættes ikke for systematisk kontrol af nogen art, så i sin nuværende udgave er det ikke DANRIS der
er midlet til faglig kvalitetssikring af
døgninstitutionerne.
Også amterne fører tilsyn med amtets lokale institutioner. Fra 2001 skal
samtlige døgninstitutioner tilses og
godkendes af amterne, så i princippet
skulle der her være et godt grundlag at
træffe valg på. Desværre er det endnu
ikke muligt at få indblik i, og overblik
over, institutionerne og deres godkendelsespapirer noget sted - hverken for
behandlingsinstitutionerne eller deres
klienter. Det forlyder, at Amtsrådsforeningen vil give adgang til en database

der rummer oversigt over samtlige
botilbud i Danmark - inkl. de amtslige
godkendelsesbilag - i løbet af 2003.
Ser man imidlertid i en nyligt publiceret rapport(6) om amternes erfaringer med praksis, og taler man med
tilsynskonsulenterne, så får man uvægerligt det indtryk , at selv med adgang
til denne database vil det fortsat knibe
med den amtslige kvalitetssikring som
beslutningsgrundlag. Problemet er, at
vi fortsat ikke har vedtaget nationale
retningslinier for ”best practice” således at amterne kan kortlægge og kontrollere institutionernes faglige kvalitet
ud fra fastlagte kriterier. Reelt betyder
det at amternes tilsyn foretages på vidt

forskellige måder og lægger vægt på
vidt forskellige ting.
Også misbrugscentrene indsamler
oplysninger i forbindelse med visitation
og tilsyn i de enkelte behandlingsforløb. Men trods alle disse aktører i fast
rutefart mellem institutionerne eksisterer der ikke på nuværende tidspunkt
et koordinerende forum for udveksling
af informationer om såvel gode som
dårlige erfaringer. Det er altså en ressourcekrævende opgave at erhverve sig
gennemsigtighed i tilbudene og sikre
sig at en mindste standard for behandlingens kvalitet er opfyldt.
Hvis det er svært at gennemskue
hvad der er god og hvad der er dårlig
Stof 1
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behandling siger det sig selv, at det ikke
er uproblematisk at åbne op for frit valg
indenfor misbrugsbehandlingen. Det
er tvivlsomt om den enkelte bruger vil
kunne disponere over de ressourcer det
kræver at foretage et kvalificeret valg
mellem forskellige behandlingstilbud.
Gør vi brugerne en tjeneste ved at sende dem på karruseltur i behandlingssystemet og tillægge dem ansvaret for
at ”matche” sig selv til et godt tilbud
som ingen kan gennemskue? Placerer
vi ikke dermed behandlingsansvaret
hos misbrugeren selv, sådan at vi ikke
behøver at tage ansvaret: De har jo selv
valgt?

Faldgruber og udfordringer
Vi må se i øjnene, at der fortsat findes
institutioner, som profilerer sig med et
attraktivt serviceniveau uden at leve op
til løfterne og uden at have den nødvendige kvalitet i behandlingen. Det er
en nærliggende fare, at det frie valg i
praksis kommer til at betyde bedre tider for mindre gode døgninstitutioner.
Vil sådanne institutioner begynde
at lægge pres på klienter for at skaffe
”kunder” i butikken?
Vil man i amterne begynde at møde
flere provisionslønnede “konsulenter”,
der tilbyder sig som bisiddere med den
mission at få effektueret valget af den
behandlingsinstitution, som de honoreres af? Vil vi igen se hvervningsaktivitet
på gadeplan efter Egeborgmodellen,
hvor klienterne blev lokket i behandling med alverdens gyldne løfter på

forventet efterbevilling af de relevante
amtskommunale myndigheder? Det er
der en reel fare for.
I de tilfælde hvor behandlingsplanen lægger op til misbrugsbehandling
i døgnregi, og hvor klienterne ifølge
loven kan vælge en alternativ døgninstitution, vil det fremover være endnu
en opgave for visitator at beskytte den
enkelte klient mod tilvalg af dårlige eller utilstrækkelige behandlingstilbud
på de private institutioner. For at sikre
sig at klienten modtager behandling af
forsvarlig kvalitet, kan det derfor blive
nødvendigt at udarbejde en detaljeret
behandlingsplan med specifik angivelse
af de enkelte ydelser. Hvis man visiterer til en døgnbehandling, som tilbyder
psykoterapi, kan det være nødvendigt
at sikre sig, at ydelsen leveres på et
passende professionelt niveau og med
den ønskede frekvens. Og hvis man
visiterer til behandling, som inkluderer
ordination og udlevering af medicin,
kan det være nødvendigt at definere
det ønskede niveau - f.eks. at man ønsker regelmæssigt tilsyn ved læge og at
udlevering af medicin skal foretages af
uddannet personale.
Krav om en så omstændelig detail
udredning i behandlingsplanen kunne
friste de visiterende misbrugscentre til
anvendelse af standardiserede behandlingsplaner, som er udarbejdet i samarbejde med enkelte udvalgte institutioner, en manøvre som vil neutralisere
målsætningerne bag fritvalgsmodellen.
Det er der en reel fare for vil ske.

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 1996-2002
Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. 		
Årgang 7. Nr. 9 2003’
ligger nu på www.sst.dk .
Statistikken viser bl.a.,
at i 1996, hvor amterne
overtog visitationsretten
og hvor det landsdækkende register over stofmisbrugere i behandling
blev etableret, var 4.473
stofmisbrugere i behand-
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ling. I 2002 var tallet
vokset til 10.980. I alt har
17.666 forskellige personer været i behandling
for stofmisbrug i perioden
1996-2002. Heraf er
1.306 døde.
Registeret afspejler variationerne i amternes tilbud,
f.eks. hvor hhv. ambulant
og døgnbehandling er
mest udbredt, hvor meta-

donbehandling fylder mest
og hvor brug af stoffri behandling er mest anvendt.
Statistikken indeholder
desuden oplysninger om
bl.a. stofmisbrugernes
alders- og kønsfordeling,
forhold vedrørende familie, uddannelse, beskæftigelse, økonomi og bolig
samt brug af stoffer og
stofkarriere.

For den ambulante behandling med
medicinsk substitution rummer fritvalgsordningen andre farer og udfordringer. Den eksisterende lovgivning
forudsætter - også efter behandlingsgarantien - at den medicinske behandling
foregår i tæt sammenhæng med den
psykosociale behandlingsindsats. Men
på samme måde som med døgnbehandlingen eksisterer der signifikante
forskelle omkring såvel psykosocial
indsats som medicinsk behandling mellem de enkelte ambulant behandlende
institutioner.
Det vil på denne baggrund være
vanskeligt for den enkelte bruger at
gennemskue og vælge mellem de enkelte tilbud. Ud fra brugernes perspektiv er det ønskeligt, at de får mulighed
for at vælge de mest restriktive eller
ukvalificerede behandlingsregimer fra,
men set ud fra et kvalitetsmæssigt synspunkt kan man frygte, at de frie fødders
politik vil tilgodese institutioner, der
måske udelukkende satser på liberal
medicinpolitik
Spørgsmålet er nemlig, om brugerens valg af behandlingslokalitet
fortrinsvis vil tage udgangspunkt i
hvilken slags social behandling der
tilbydes, eller i hvilken form for medicinsk behandling der tilbydes. Vores
bud er, at for mange stofbrugere er den
medicinske behandling den væsentligste indsats, og doseringsstørrelse og
udleveringsregimet det primære. Den
sociale behandling betragtes i dette
perspektiv af brugerne som et nødvendigt onde, der i større eller mindre grad
skal udholdes og håndteres til gengæld
for den medicinske behandling. Den
sociale behandling, som jo egentlig
skulle være i centrum, bliver på denne
måde i endnu højere grad end tidligere
underlagt præmisserne for den medicinske behandling. Var det meningen
med behandlingsgarantien?
Det medicinske udleveringsregime
kan være af meget forskellig beskaffenhed spændende fra udlevering på
apotek en gang om ugen, til daglig
overvåget indtagelse på klinik indbefattende regelmæssige urinkontroller.
Det er et kvalificeret gæt, at mindre

fakta
kontrollerende medicinske regimer vil
kunne tiltrække og fastholde stofmisbrugere i medicinsk behandling i større
omfang end restriktive systemer. Lægelig gavmildhed i form af meget høje
metadon doser, og eventuelt hyppige
benzodiazepin ordinationer, vil formodentlig også komme til at veje tungt på
vægtskålen. Var det meningen med det
frie valg at modarbejde en restriktiv
medicinpolitik på behandlingsinstitutioner i den forstand at disse i større
udstrækning nu kan blive valgt fra?

Administrative forviklinger
Alt efter hvilket amt - og hvilke samarbejdsrelationer der findes mellem det
pågældende amts misbrugscentre og
døgninstitutionerne - vil indførelsen af
det frie valg have forskellige relevans.
Nogle amter har et meget tæt samarbejde med ganske få ensartede institutioner. I sådanne amter giver det frie
valg fremover mulighed for at klienterne vil kunne modtage mere differentierede døgnbehandlingstilbud end hidtil.
Andre amter anvender på et enkelt år
helt op til 40 forskellige institutioner
beliggende overalt i landet. Her er det
svært at få øje på nogle nye muligheder
i kraft af det frie valg, andet end at klienten nu har mulighed for at vælge et
andet sted end visitator anbefaler. Om
det vil give en bedre matchning kan vi i
sagens natur ikke sige noget om endnu.
Hvad der derimod er til at forudse
er, at vi i forbindelse med behandlingsgarantien står over for nye udfordringer
i form af administrative forviklinger
med behandlingsmæssige konsekvenser, som endnu savner afklaring. Før
behandlingssgarantien var det sådan,
at der var en naturlig sammenhæng
mellem visitationskompetence, tilrettelæggelse af behandlingstilbud og
økonomistyring. Behandlingsplaner
kunne og skulle justeres regelmæssigt i
takt med klientens udvikling og behov,
og misbrugscenteret kunne tilbyde behandlingsydelser udviklet og tilrettelagt
i overensstemmelse med institutionens
valgte ressourceallokering og metodevalg.
Efter behandlingsgarantien har

Garanti for social
behandling for stofmisbrug
Loven om behandlingsgaranti trådte i kraft 1. januar 2003 efter
folketingets vedtagelse af følgende ændring af lov om social
service: I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af
9. september 2002, foretages følgende ændringer:
1. I § 85 indsættes som stk. 2-5:
”Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til amtskommunen.
Stk. 3. En person, der er visiteret til
behandling, kan vælge at blive behandlet på et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende
karakter som det, der er visiteret til
efter stk. 1.
Stk. 4. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive
behandlet i et andet offentligt eller
godkendt privat behandlingstilbud
end det, amtskommunen har visiteret til efter stk. 1.
Stk. 5. Retten til at vælge efter stk.
3 kan begrænses, hvis hensynet til
vedkommende taler herfor.”
Lovens sagsforløb ligger på Folketingets
hjemmesidewww.ft.dk/Samling/20021/lovforslag_som_fremsat/L37.htm

Socialministeriets orientering til amter
og kommuner om behandlingsgarantien
ligger på socialministeriets hjemmeside
www.sm.dk/lovgivning/retsilder/Dokumenter/Skr_648-278.htm.

Socialminister Henriette Kjærs
bemærkninger ved lovforslagets
fremsættelse:
”Med lovforslaget gennemføres et
væsentligt initiativ i regeringens handlingsprogram for de svageste grupper i
samfundet ”Det fælles Ansvar”, nemlig
en garanti for social behandling for stofmisbrug og en ret til at vælge mellem
offentlige og private godkendte behandlingstilbud.
Formålet med lovforslaget er at nedbrin-

ge de eksisterende ventetider og ventelister til social behandling for stofmisbrug
og at give stofmisbrugeren en ret med
hensyn til valg af behandlingssted. Med
forslaget pålægges amtskommunen at
sørge for, at stofmisbrugere, der ønsker
behandling for stofmisbrug, får et behandlingstilbud, der skal iværksættes
senest 14 dage efter henvendelsen.”

Udtalelser fra folketingsdebatten
ved lovforslagets 1. behandling
7.11.2002
”En behandlingsgaranti på 14 dage vil
sikre, at stofmisbrugere ikke mister
motivationen til behandling på grund
af langsom sagsbehandling i amterne.
Stofmisbrugerens motivation er oftest af
afgørende betydning for, om en behandling lykkes.” Hans Andersen (V)
”I lovforslaget og bemærkningerne hertil
er der intet anført om, at der med retten
til behandlingstilbud også følger en pligt
til fastholdelse i behandlingen. Hvordan
sikres det, at misbrugeren fastholdes i
behandlingen? Pia Kristensen (DF)
”Vi må også kigge på, om der skal indføres et prisloft i forhold til brugernes frie
valg, da man jo ellers kan frygte, at private
institutioner skruer deres priser voldsomt
op.” Jette Bergenholz Bautrup (S)
”Man skal kunne finde ud af og afklare,
om 14-dages fristen i realiteten er noget, der kan bruges til at holde fokus
på kvalitet og ikke kun på kvantitet. Vi
lægger vægt på, at der fortsat skal være
en udvikling af kvalitet i behandlingen
af stofafhængige, og vil være på vagt
over for, om det undertrykkes.” Sanne
Rubinke (SF)
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Liese Recke er cand. psyk. og Behandlingsog udviklingsleder på Århus Amts Misbrugscenter
Michael Jourdan er filosof og redaktør på STOF
amterne stadig den grundlæggende
visitationskompetence til behandling,
men der mangler i loven en nærmere
definition af rammer og indhold af
behandlingsplanen i forhold til arbejdsdelingen mellem kommuner og
amter og mellem misbrugscentrene
og psykiatrien. Det giver nogle påtrængende problemer at få løst på det
organisatorisk administrative plan, for
tilsyneladende adskiller loven visitationskompetencen og økonomistyringen.
Nogle eksempler:
Hvor langt væk geografisk er det
forsvarligt at modtage ambulant misbrugsbehandling? Kan amtet sige nej,
eller har en klient ret til at lade sig
indskrive i alternativ ambulant behandling, selv om denne er beliggende i en
anden landsdel? Den sociale behandling fordrer i de fleste tilfælde et tæt
samarbejde med bopælskommunen,
og man må i hvert fald forudse, at
samarbejdet bliver besværliggjort i det
omfang klienten vælger et andet tilbud
beliggende langt væk fra det tiltænkte
amtskommunale tilbud og eventuelt
langt væk fra egen bopæl.
Loven har ikke fastsat rammer
for med hvilken frekvens klienter kan
vælge tilbud. Hvor ofte kan klienten
benytte sig af valgfriheden gennem de
oftest lange behandlingsforløb ?
Kan klienten frit vælge tilbud uanset udgiftsniveau, altså vælge et andet
- væsentlig dyrere - tilsvarende tilbud
end det, der er visiteret til ?
Hvordan skal man tilrettelægge
refusionsordninger mellem amterne/
kommunerne såfremt brugeren vælger
ambulant behandling i et alternativt
amt eller kommune ?
Hvis en bruger vælger at lade sig
indskrive i et alternativt ambulant
behandlingstilbud, med en visitation
til ambulant behandling i hånden, må
man forvente, at der justeres på den
lagte behandlingsplan, så den stemmer
overens med den pågældende institutions behandlingstilbud. I den forbindelse er det uafklaret om den valgte
institution så overtager visitationskompetencen til andre behandlingstilbud,
herunder døgnbehandling ?.
10
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Tag følgende eksempel: Klient
Hugo Børge visiteres af amt Y til ambulant behandling i en af amtets egne
institutioner, idet man her vurderer
dette tilbud som det bedste alt taget i
betragtning. Hugo Børge har imidlertid
et ønske om et langt døgnophold på
institution Z, hvor han tidligere oplever
at have fået god behandling. Men i amt
Y er erfaringerne med Z ikke gode.
Man kender ikke til positive behandlingsresultater og ophold på Z er tilmed
meget bekosteligt.
Sagen er imiderlertid, at kommunen
X i amt Y, har en behandlingspolitik der
prioriterer lange døgnophold. Det er
ikke urealistisk, for i dagens Danmark
er det sådan, at der er betydelige variationer inden for samme amt fra kommune til kommune og fra institution
til institution - nogen gange ligefrem
fra sagsbehandler til sagsbehandler og
hver institution definerer sin egen ”best
practice” og udarbejder behandlingsplaner i lyset heraf.
Så spørgsmålet bliver nu: Kan Hugo
Børge med behandlingsgarantien i hånden vælge ambulant behandling netop
i kommune X og en uge efter indskrivning få revideret sin behandlingsplan i
overensstemmelse med kommune X´s
behandlingspolitik, og herefter blive
sendt på et langt døgnophold på Z på
amt Y´s regning? Eller kunne Hugo
Børge ifølge kommune X’s efterjusterede behandlingsplan få tilbudt en særlig
dyr medicinsk behandling afvænning
under narkose eller diverse alternative
terapeutiske tiltag uden dokumenteret
effekt, som amtet ikke går ind for eller
ikke finder passende i Hugo Børges
tilfælde ?

Andre veje til kvalitetsudvikling af
behandlingsindsatsen
Der er gode intentioner i behandlingsgarantien, men spørgsmålet er om man
har taget fat der, hvor det var mest påtrængende at kvalitetsløfte og der hvor
der kommer mest ud af skattekronerne
til gavn for klienterne. I stedet for
tidsbestemte garantier og fritvalg, der
formodentlig lyder af mere kvalitetsløft
end man faktisk leverer, og skaber nye

problemer som man slet ikke har taget
højde for i forbindelse med udformningen af lovgivningen, kunne man pege
på følgende indsatsområder:
1 Udarbejdelse af en overordnet behandlingspolitik som udreder hvad
god behandling/best practice er og
udsteder vejledninger og retningslinier herfor.
2 Standardisering af de meget varierende og forskelligt sammensatte
behandlingsydelser, der under en
hat benævnes misbrugsbehandling,
med henblik på at etablere større
overskuelighed og sammenlignelighed mellem forskellige behandlingsinstitutioner.
3 Bedre kvalitetssikring af behandlingsindsatsen.
4 Flere ressourcer til uddannelse og
supervision af behandlerne.
5 Bedre koordinering, bedre samarbejdsmodeller og bedre opfølgning . ■

NOTER
1. Det er en erfaring fra flere amter at kun få kommuner tilbyder eller udfærdiger den lovpligtige
§ 111 handleplan for stofmisbrugeren.
2. Internationale undersøgelser dokumenterer,
at der i stofmisbrugende populationer er en
stor overvægt af personer med personlighedsforstyrrelser. Det er en skønssag om en patient
der opfylder de diagnostiske kriterier for en
personlighedsforstyrrelse hører til i det psykiatriske system, på trods af at vedkommende
udviser alvorlige symptomer på psykisk lidelse.
Misbruget kan være årsag til at man ikke tager
pågældende i behandling.
3. At producere en anvendelig behandlingsplan
med stofmisbrugere er en relativt kompliceret
og langvarig proces, hvilket f. eks. dokumenteres i publikationen: “Jeg har planer, eller har
jeg. Sociale handleplaner og praksis,” red. af
Bertil Michael Mahs for FOKUS 2002. Se den
på www.fokus-net.dk
4. Morten Hesse: Program for reduktion af frafald
i stoffri behandling, accepteret til publikation
sept. 2002 i NAT (Nordisk alkohol- & narkotikatidsskrift).
5. Find oversigten på www.crf-au.dk
6. www.arf.dk/Nyhedscenter/Faktuelt/2003/NyRapportOmGodkendelseOgTilsynMedPrivateOpholdsstederOgBotilbud.htm
7. www.sm.dk/publikationer/index_udsatte.html
Socialpolitisk Redegørelse 2002: ”De udsatte
grupper. Fra kanten af samfundet til kernen
i socialpolitikken – socialpolitik på brugernes
præmisser.”

Tema Behandlingsgaranti

Amternes rolle i misbrugs
behandlingen
Stofmisbrugsbehandling har gennemgået store forandringer gennem de sidste 25 år. Samtidigt
med flere ressourcer og mere professionalisme har holdningerne til behandling, hvordan man greb
behandlingen an, og forholdet til brugerne skiftet betragteligt. Centerchef Bent Jensen giver her sit
bud på hvordan udviklingen har været set fra Vestsjællands Amt.
AF BENT JENSEN

Nanna Reimers, bam

Ser vi på den udvikling der gennem de
sidste 25 år er sket indenfor stofmisbrugsbehandlingen, er der sket en markant forandring både med hensyn til
indhold og holdninger til om det nytter
noget. I mange år var narkobehandling
et fagligt lavstatusområde præget af
mangel på politisk opmærksomhed og
interesse.
Regeringens narkoredegørelse i 1994
blev startskuddet til en kraftig oprustning af indsatsen på flere niveauer.
Parallelt med iværksættelsen af en
række forsknings- og evalueringsprojekter blev der afsat betydelige midler
til direkte aktivitetsudvidelser, faglig
opkvalificering og metodeudvikling.
Måske som det allervigtigste i denne
sammenhæng medførte det en øget
opmærksomhed og et fornyet håb og
en tro på et bedre liv hos mange stofmisbrugere. Dette afspejles da også i de
konkrete tal for antallet af misbrugere
i behandling, som stort set er fordoblet
siden 1994. Der er ikke holdepunkt for
at antage, at antallet af stofmisbrugere
er steget væsentligt i perioden, hvorfor
det stigende antal behandlingssøgende
må tages som udtryk for den enkelte
misbrugers tro på, at behandling nytter. Det er en stor tilfredsstillelse at se,
hvordan tidligere misbrugere selv aktivt
tager del i behandlingsarbejde og samtidig opbygger livsvigtige netværk for
eksmisbrugere.

Narkoloven 1996 – Amtet 		
som den centrale aktør
Startskuddet den 01.01.1996 var
naturligvis forskelligt for de enkelte
Stof 1
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Primæropgaver for Misbrugscentret:
At skabe mulighed for at den enkelte misbruger kan arbejde med at ændre sit misbrugsmønster
med den hensigt at skabe bedre livskvalitet/livsmuligheder
Centerchef Bent Jensen, Misbrugscentret i Vestsjællands Amt.

amter, idet nogle få amter på det tidspunkt havde et konkret behandlingstilbud til stofmisbrugere, hvorimod en
række amter i vid udstrækning havde
en konsulenttjeneste eller lignende.
Ser jeg på Vestsjællands Amt, hvor
jeg er ansat, var der ved udgangen af
1995 ansat fem medarbejdere, som
arbejdede direkte med stofmisbrugsbehandling. I dag er der 35 medarbejdere.
Det var den personalemæssige udvikling.
Men det der er langt vigtigere i den
sammenhæng er den holdningsmæssige udvikling, der har været i perioden.
Når man ser tilbage på opstarten i
1996 for de amter, for hvem opgaven
var ny – og endda også for nogle af de
amter, som havde kørt opgaven – så
handlede det om kontrol, det handlede
om restriktioner, det handlede om at
klientgruppen var misbrugere, og det
skulle ikke være let at være misbruger.
Det handlede også om at køre en stram
politik overfor brugerne, hvor medicinen i vid udstrækning blev brugt som
restriktionsmiddel, og der blev brugt
astronomiske summer til at kontrollere
og udføre urinkontroller.

Energien blev lagt i at omgå behandling i stedet for at indgå i behandling
Vestsjællands Amt brugte på et tidspunkt omkring 800.000 kr. til urinkontrol. Disse økonomiske ressourcer til
kontrol blev brugt på trods af, at det
gang på gang viste sig, at brugernes
opfindsomhed i forhold til at omgås
kontrollen var langt større end de kontrolforanstaltningerne, der blev iværksat, og at de mange penge til kontrol
stort set var spildt set i forhold til en
behandlingsmæssig effekt.
Det var en situation, som var svær
at håndtere. På den ene side skulle der
føres en vis kontrol med brugerne, på
den anden side var man klar over, at kon
trollen ikke havde nogen positiv effekt.
En anden problemstilling, som
specielt for Sjællands-området håndteringsmæssigt var vanskelig var, at man
ofte brugte Københavns’ behandlingssystem som forbillede, hvilket var i orden rent behandlingsmæssigt. Men opbygningen af behandlingen kunne ikke
12
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realiseres på samme måde i provinsen
som i København, idet koncentrationen af brugerne – eller rettere sagt den
manglende koncentration af brugere,
gjorde, at der var et behov for at gribe
situationen an på en anden måde. Det
er alt andet lige lettere at stille et stærkt
behandlingsapparat til rådighed, når
der inden for en kort radius findes en
stor gruppe af brugere set i forhold til,
at der i et almindelig provinsamt meget
let bliver 100 km fra den ene ende af
amtet til den anden. Det var relativt
kompliceret at finde ud af hvordan det
kunne organiseres og hvordan man fik
tilgodeset eksempelvis det første punkt
i Narkotikarådets pjece ”Hvad er god
behandling”, hvor der lægges meget
vægt på den daglige kontakt. En af de
første ting der viste sig i udviklingen
var, at vi blev bedre til at se mere differentieret på brugergruppen, og der var
den holdning i amterne, at det var de
hårdest belastede misbrugere vi først
og fremmest skulle tage os af.
Metadon kom meget let til at fylde
alt for meget. Det var ret tydeligt i
opstarten af behandlingstilbuddene i
amterne, at metadonen blev omdrejningspunktet, det var det man talte om,
det var den kontakt som blev skabt og
brugerne brugte gang på gang behandlernes tid på at diskutere dosisstørrelse,
hvilket gjorde det svært at prioritere tid
til den direkte brugerkontakt, uden diskussion af metadon, og gå ind i et mere
socialpsykologisk behandlingsmønster.

Fra kontrol til kontakt
På baggrund af dels de ret kraftige
udgifter omkring urinkontrollen og
dels på baggrund af en drøftelse af det
etiske i at bruge medicin som restriktionsmiddel, er der sket en væsentlig
reducering af kontrolvirksomheden.
Det kan i den sammenhæng eksempelvis nævnes, at udgiften til kontrolforanstaltning i Vestsjællands Amt er
reduceret til omkring 100.000 kr. om
året, og at kontrolforanstaltningen stort
set kun bliver brugt, hvor brugeren
selv ønsker det, og kun i forbindelse
med specielle foranstaltninger bruges
urinkontrol, ellers bruges strips. Vi er

opmærksomme på, at sikkerheden er
knapt så stor her, men til gengæld er
det et fantastisk godt pædagogisk redskab, hvor situationen kan diskuteres
med brugerne her og nu. Endelig kan
det konstateres, at der er opnået en
langt bedre kontakt med brugerne efter
ophør med brug af kontrol og restriktioner. Ligesom der er opnået et forbedret arbejdsklima, idet voldssituationer
og lignende oftest opstod i forbindelse
med, at brugeren vidste, at det var en
uren prøve og derfor gjorde alt for at
undgå at få den taget, bl.a. også fordi
vedkommende var bange for at miste
sin metadon.
Endvidere er man gået ind i en reel
dialog med brugeren om dosisstørrelse,
det giver en mere reel dialog, hvor det
beror på tillid mellem bruger og læge
frem for at brugeren skal overdrive ud
fra den forudsætning, at ”de nok skærer lidt ned på det jeg skal have og det
jeg ønsker”.
Det har været en proces, som uden
tvivl har været gavnlig for brugerne og
gavnlig for behandlingsstederne, men
det er stadigvæk sådan, at metadon
fylder meget, men nu kanaliseres over i
en mere konstruktiv debat, dvs. at man
bruger metadon og ønsket om ændringer mere afslappet i forhold til, at det så
bliver nogle af de ting, som giver samtalemuligheder med brugeren, og at
man udnytter dette frem for, at man lader sig fange af det. Der er vel også ved
at ske en uddannelsesmæssig udvikling
hos medarbejderne, som gør, at man er
blevet bedre til at sige fra overfor nogle
af de grupper, der presser meget på
hele tiden, og få lidt mere tid tilovers til
andre grupper.

Fra punktvis behandling til 		
helhedsorienteret behandling
Det er vigtigt at være opmærksom på, at
når man ser på døgn- kontra ambulant
behandling, så er det sådan, at amterne
i.f.m. de tilbud de har, skal kunne tage
imod alle brugere. Derfor vil det være
vigtigt, at der er en meget hurtig sagsafklaring og vigtigt, at der er mange forskellige muligheder at trække på.
Der er ingen tvivl om, at mange

af de steder hvor man startede pr.
1.1.1996 med en decideret struktureret
misbrugsbehandling, at her var der
meget af behandlingen der foregik fra
“hånden til munden”, og det var helt
tydeligt, at brugernes rutine i at få det
de gerne ville have overgik medarbejdernes viden og evner til at prioritere
og sige fra.
I mange sammenhænge var frustrationen over de problemstillinger man
mødte så store, at man egentlig gerne
sagde ja til stort set alt. D.v.s at den
ambulante behandling blev meget præget af diskussion/debat omkring metadon uden en reel struktureret indsats
- dog uden tvivl en langt bedre social
indsats end der havde været tidligere,
idet der stort set ikke havde været nogen. Det var helt tydeligt, at der skete
en fysisk udvikling hos brugerne, idet
det miljø de nu kom i i forbindelse med
udlevering af metadon kunne bære, at
de havde en endog aparte optræden,
at der her var rammer til at de også til
tider kunne råbe op, når de havde brug
for det uden, at det føltes særligt generende for omverdenen, men først og
fremmest at der i løbet af en relativ kort
tid blev skabt en kontakt imellem dem
og behandlingspersonalet som gjorde,
at der blev en gensidig respekt.
Nogle af de ting det kunne måles
på var, at brugerne begyndte at bruge
udtryk som “god weekend”, “god
ferie” og andre ganske almindelige
samværsudtryk, som er blevet en del af
dagligdagen i rådgivningscentrene, og
at den fysiske tilstand hos størstedelen
af brugerne er ændret væsentligt.
Men stadigvæk var det et spørgsmål
om, at når der rigtig skulle ske noget,
så skulle det være døgnophold, men
som tidligere omtalt fyldte den sociale
indsats i forbindelse med det ambulante tilbud ikke særlig meget. Der
var formodentlig også en indstilling
hos behandlerne om øget ambulant
behandling, men også den at de gerne
visiterede til døgn. Og det var der de
mange gange lagde deres energi - i at
kunne fastholde nogen i døgnbehandling frem for at øge en reel ambulant
indsats overfor de brugere, der dagligt

kom i rådgivningscentrene. Og endelig
har det nok også været sådan, at var
man kommet i gang og kommet igennem en behandling, så var det godt, og
der var så heller ikke den store opfølgning bagefter. Oftest kom man efter en
døgnbehandling en relativ kort periode
ud i samfundet, måske fortsatte man
blot derude og kom så i rådgivningscentret og blev på ny ordineret metadon, eller man sprang simpelthen fra døgnbehandlingen. Der er eksempler på helt op
til tre-fire-fem forskellige døgnophold
indenfor et år for visse brugere.
Dette er uden tvivl ændret, sådan
at man i dag er mere bevidst om, at
skal der ske en forbedring af personens
situation er det vigtigt, at der er sammenhæng mellem det ambulante tilbud
og evt. forbehandling inden man kommer i døgnbehandling/ evt. dagbehandling inden man kommer i døgn, derfra
døgnophold og derfra udskrivning til
efterbehandling. Man skal også være
opmærksom på, at det at gennemgå en
døgnbehandling ikke er ensbetydende
med, at man er parat til at gå i gang
med aktivering, men at der faktisk er
behov for en væsentlig opfølgning, efter, at være blevet clean for at kunne gå
i gang med aktivering og lignende. Ligeledes arbejdes der en del steder med
det der hedder tilbagefalds behandling,
d.v.s at såfremt man får et tilbagefald,
så ryger man ikke bare tilbage i køen og
starter forfra med et ambulant tilbud,
men at man faktisk bliver samlet op og
der arbejdes videre ud fra den situation
man er i.
Skal vi se på nogle reelle mangler
indenfor området, så handler det meget om at få udviklet det ambulante
tilbud, at få gjort det ambulante tilbud
til højstatusområde, som dækker langt
størstedelen af det behandlingstilbud,
som gives misbrugere i Danmark. Det
betyder ikke, at de ikke får tilbudt et
døgnophold, men det betyder nok, at
de i mange situationer ikke gennemfører det, dels fordi det ikke er forberedt
godt nok, og dels fordi der ikke er nogen til at samle dem op bagefter.
Men endelig kan man stille det
spørgsmål, når nogen bliver visiteret

Amtsrådsforeningen
følger behandlingsgarantien
Amtsrådsforeningen indsamler data
fra amterne og Københavns og Frederiksberg kommuner om udviklingen på
stofmisbrugsområdet. På www.arf.dk
offentliggøres for hver måned indberetninger om:
• antal visitationer (til henholdsvis
dag-/ ambulant og døgnbehandling)
• antal visitationer af klienter som
ikke tidligere er behandlet i amtet
• antal klienter der vælger at modtage den visiterede behandling et
andet sted end det af amtet anviste
• antal klienter der har ventet mere
end 14 dage fra 1. henvendelse.
Amtsrådsforeningen har under lovbehandlingen peget på, at man ikke kan
forvente, at alle amter lige fra starten
har kapacitet til at rumme alle stofmisbrugere, som ønsker behandling
indenfor 14 dage. De første måneders
indberetninger viser, at der generelt
opleves en øget tilstrømning af klienter, men at kun få amter ikke har kunnet klare efterspørgslen. I starten af
april ventede 72 stofmisbrugere på at
komme i behandling, i februar var det
99 der ventede mere end 14 dage på
at komme i behandling.
I marts 2003 blev 537 klienter visiteret til behandling (mod 495 i februar
og 463 i januar). Mere end en tredjedel af alle visiterede klienter er ikke
kendt af behandlingssystemet i de
respektive amter/kommuner. I marts
var 42 % af de visiterede klienter
’nye’. Dette kan enten skyldes, at der
er kommet væsentligt flere klienter
ind i behandlingssystemet på grund
af behandlingsgarantien, eller det kan
være et udtryk for en øget mobilitet
hos klienterne.
I de første tre måneder med behandlingsgaranti har der hver måned været
en klient, der har valgt at modtage
den visiterede behandling et andet
sted end det amtet anviste.
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til døgnbehandling, hvad skulle der til i
det ambulante system for, at de kunne
undgå at komme i døgnbehandling, er
der reelt behov for en miljøafskærmning eller er det bare en traditionel, let
stereotyp løsning, at det er så løsningen.

Omgivelsernes forventninger
Der skal heller ikke herske tvivl om,
at pårørende og omgivelserne i den
kommunale sagsbehandling og lign.
har meget svært ved at tro på, at et ambulant tilbud kan hjælpe. De har mødt
et menneske gennem mange år, set det
gå op og ned i graden af misbrug, og så
blot at blive indskrevet i et misbrugscenter og i øvrigt ingen ændringer, men
blot fortsætte med at gå i misbrugscentret og komme hos den kommunale
sagsbehandler uden, at der er nogle
væsentlige synlige ændringer, hvordan
skulle det hjælpe? For sagsbehandleren
er det løsningen med et døgnbehandlingsophold, der skal ske et markant
skift i brugernes daglige tilværelse.
Den holdning kan man nok umiddelbart ikke være med til at ændre,
men jeg tror på, at hvis man kan skabe
en holdnings- og uddannelsesmæssig
baggrund for at kunne opkvalificere vores ambulante tilbud, så vil man kunne
yde en langt større indsats på området.
Jeg tror stadigvæk på, at den indsats
der kan ske konkret mens misbrugeren
er i det miljø, som de lige så stille skal
gå ud og trække sig ud af, det er det
som bunder længst i sidste ende.

Nyt indfald - brugerinvolvering
Nogen gange drøfter vi i lederkredse
opgaven at være leder for et misbrugscenter, det kan til tider være vanskeligt.
Forstået på den måde, at den gruppe
man skal være leder for i dagligdagen
jo må kæmpe nogle brave kampe i
forhold til brugerne, også i mange
sammenhænge gå ind og føle, at de er
brugernes ambassadører og skal stort
set følge dem til det yderste, og det har
i mange sammenhænge været svært at
få brugerinvolvering, selv om man må
sige, at det i princippet burde være en
af de letteste grupper at skabe brugerinvolvering i. De har deres sprog, de
14
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har deres meninger og de er i stand til
at udtrykke dem. Det kan godt være,
det ikke er lige hensigtsmæssigt, måden
de udtrykker sig på, men de er i stand
til at give udtryk for det, som de ligger
inde med. Og i princippet skulle de
også være virkelig gode til at gå ind og
give behandlingstilbuddet den viden,
som kunne forbedre deres situation.
I forbindelse med de undersøgelser
der har været af misbrugsbehandlingen, har man fået mange forskellige
udtalelser, eksempelvis “Èn behandlingsform, mange forskellige brugere”.
Selv om vi påstår, at vi arbejder med
individuelle behandlingsforløb, så er
der oftest tale om en type ambulant
behandling med visse indførte variationer. En anden ting er afhængighed af
misbrugsbehandlingsstedet, brugernes
oplevelse af stavnsbundethed er meget
konkret og en meget reel omkostning
ved behandlingen, specielt i forbindelse
med metadonunderstøttet behandling.

Uigennemskuelighed af behandlingen
Mange af brugerne giver udtryk for ikke at kunne forstå den forklaring de får
omkring behandlingsindhold og formål. Det gælder både vedr. deres egen
behandling og det gælder den generelle
behandlingsfilosofi i misbrugsbehandlingen. De bruger udtryk omkring behandlingen, som hedder ”behandling
stempler”. Med alle behandlingens
fordele og resultater ufortalt kan det
være, at behandling opleves som ydmygende og som noget der cementerer
brugerens status som stående uden for
og mislykket.
Ser man det ud fra behandlingsinstitutionens synspunkt, så er der
naturligvis en række problemstillinger,
som ikke umiddelbart kan ændres, idet
vi har som opgave at give tilbud til alle,
der kommer med et misbrugsproblem.
Der er dog ingen tvivl om, at der er behov for at få lavet en systematisk informationsstrategi overfor brugerne og for
at tilgodese brugernes behov for at få
indflydelse på det individuelle råderum
i behandlingen.
Amternes rolle i forbindelse med
stofmisbrugsbehandling har naturligvis

også haft den problemstilling, at det
umiddelbart var det første område,
hvor amtet ubetinget fik visitationsretten til en bestemt behandlingsmåde,
og det har i nogle sammenhænge været
svært at få opbygget et godt og udbytterigt samarbejde med kommuner og
døgninstitutioner.

Hvordan ser fremtiden ud?
Kigger vi på den indsats som amterne
har ydet siden 1996, så vil jeg være ærlig
at indrømme, at der har været meget
kaos hen ad vejen. Det må også indrømmes, at der har været meget brug for en
høj grad af videreuddannelse og brug
for at blive rustet til at tackle personer
i kaos. Brug for at lære at lytte til brugerne og blive i stand til at finde ud af
hvilke relevante krav og behov de har.
Vi skal lære at finde ud af hvordan
vi prioriterer de ressourcer, der er i forhold til den brede brugergruppe. Det
være sig en høj prioritet omkring unge,
at indgå i samarbejde med kommunerne omkring de unge under 18 år. Lære
at respektere det ambulante tilbud som
et ligeværdigt tilbud blandt behandlere
og også lære omverdenen at forstå, at
en stor gruppe af misbrugere ikke er
motiveret for at stoppe – blive clean. Vi
må også lære omkring harm reduction,
at være meget forsigtige med krav i
forhold til de hårdest belastede misbrugere. Prøve at give dem selvrespekt, så
de får lyst og kræfter til at leve op til de
krav, der bliver stillet.
Udviklingen de seneste år viser, at
den måde misbrugsbehandlingen er
blevet organiseret på i amterne har givet området et væsentligt løft. Behandlingsgarantien er en ny udfordring, der
presser behandlingssystemet mange
steder, men foreløbigt ser det ud til at
de fleste amter lever op til garantien.
Vi har også fået et nyt metadoncirkulære at arbejde med, der forsøger at
holde trit med udviklingen i praksis,
hvor man længe har været på vej væk fra
den tidligere meget håndfaste kontrol.
Opgaven i misbrugsbehandlingen er
fortsat, at brugerne skal opleve at det
nytter noget at indgå i et behandlingstilbud. ■

Tema Overdosisdødsfald

Dødsfald blandt stofmisbrugere
i fire europæiske byer
Hvorfor er dødeligheden så forskellig som tilfældet er fra en storby til en anden? Hvilke faktorer spiller
mon ind? Fundene fra en sammenlignende undersøgelse af København, Oslo, Amsterdam og Frankfurt
præsenteres her i sammendrag.
AF METTE HARBO
Oslo har inden for de sidste 10 år oplevet en voldsom stigning i stofrelaterede
dødsfald fra ca. 20 til 120-140 årligt. I
Norge er der kun en relativ lille erfaring
med forebyggelse og behandling på området, derfor tog Oslo Kommune i 1999
initiativ til et samarbejde med tre europæiske byer. Disse byer er kendetegnet
ved såvel lavere som enten stabilt eller
faldende antal dødsfald i forbindelse
med dødelige overdoser. De tre udvalgte byer var København, Frankfurt
og Amsterdam.
Samarbejdsprojektet, der løb fra
begyndelsen af 2000 og to år frem, blev
iværksat med støtte fra EU kommissionen og Oslo kommune. Formålet
var at afdække årsager til de forskellige
niveauer i overdosisdødelighed, der
fandtes i de fire byer. Opgørelsesmetoder i dødsårsagsregistre, stoftyper,
anvendelsesmåder, politiske prioriteringer og forebyggende interventioner
var nogle af de parametre, der indgik i
udredningsarbejdet. Til brug for analyserne blev der opstillet tre hypoteser,
der hhv. diskuterer overdosisdødelighed
ud fra en epidemisk, en kulturel eller en
socialpolitisk vinkel.
Der fremkom forskellige byprofiler,
der viser en sammenhæng mellem et
lavt antal overdosisdødsfald og byer
med systematisk og koordineret administrativ indgriben fra både det behandlende system og politiet. Dette er kun
sket, hvis emnet har været højt prioriteret på den overordnede lokalpolitiske
dagsorden. Med andre ord, viser der sig
i rapporten en sammenhæng mellem
mængden af misbrugsproblemer og den
enkelte bys evne til at fokusere og koor-

dinere indsatsen. Af konkrete interventioner peger rapporten på, at kontrol og
begrænsning af en ”åben stofscene”, tilstedeværelsen af et bredt og nuanceret
behandlingstilbud samt en stofkultur,
hvor forekomsten af injektion af stoffer
og blandingsmisbrug er begrænset er de
delelementer, der har størst betydning
for et lavt antal overdosisdødsfald.

Baggrund og formål
Op gennem 1990’erne har Oslo oplevet
en stærk stigende dødelighed blandt
stofmisbrugere fra ca. 20 til op mod
140 dødsfald årligt. Adskillige initiativer har været sat i gang, men kurven
har blot fortsat sin himmelflugt. På
den baggrund besluttede Oslo kommune i 1999 at indsamle erfaringer og
metoder udefra. Tre byer, København,
Amsterdam og Frankfurt, blev udvalgt
på baggrund af kriterier som størrelse,
population, antal stofmisbrugere, byernes økonomisk situation, erfaring
med forebyggelse og behandling af stofmisbrugere. Til trods for mange sammenfald byerne imellem fandtes også
mange forskelle, herunder bl.a. detaljeringsgraden af monitoreringen af hele
misbrugsområdet, behandlingsformer,
sociale foranstaltninger og ikke mindst
selve misbrugskulturen er forskellig i
de tre byer. Formålet med projektet var
både at lære fra hinanden og særligt for
Oslo at forsøge at bremse og på længere
sigt nedbringe antallet af overdosisdødsfald, som i denne artikel udelukkende
omfatter akutte forgiftninger. Projektets
specifikke formål blev dermed at undersøge netop denne type dødsfald blandt
stofmisbrugere for at finde forebyggende
strategier og interventioner med henblik
på at nedbringe antallet.
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Overdosisdødsfald
Figur 1.1.
udviklingen i overdosisdødsfald i de fire byer fra det først bliver registreret og op til 1999.

Projektet blev finansieret af Oslo
kommune og EU kommissionen og forløb over en 2-årig periode fra 1.1.2000
til 31.12.2001. Repræsentanterne i arbejdsgruppen fremgår af slutnote (1).

Metode
Til start blev tilgængeligt talmateriale
fra de fire byer gennemgået og så vidt
muligt korrigeret for dobbelttælling,
uens optællingsmetoder etc. Herefter
blev informationer bl.a. vedr. stoftyper,
anvendelsesmåder, renhed, interventioner til forebyggelse af overdoser og behandlingsmåder samlet. Der blev desuden gennemført interviews med både
stofmisbrugere og fagpersoner (politi,
gadesygeplejersker og ambulancefolk).
Der er en stor variation mellem byerne i måden at opgøre stofrelaterede
dødsfald på. Opgørelserne kan komme
fra de retsmedicinske institutter eller
fra politiet, og der er forskel på, hvilke
grupper og hvor store andele af dem,
som får foretaget obduktion og kemiske blodanalyser med henblik på at
bestemme dødsårsagen.
Efter at talmaterialet var blevet korrigeret, og der forelå rimeligt sammenlignelige data fra de fire byer, blev der
foretaget semi-strukturerede interviews
med tre forskellige grupper i de fire
byer. Første gruppe var aktive, intravenøse stofmisbrugere, der enten selv
havde oplevet en overdosis og/eller som
havde overværet andre få en overdosis.
De blev interviewet med henblik på
omstændigheder, stoftype, indtagelsesform, lokalitet, genoplivningsforsøg
m.v. Derudover spurgte man til, hvad
de selv mente, var afgørende for, hvorvidt man fik en overdosis, samt hvad
man kunne gøre for at undgå det. Gade
plansarbejdere blev ligeledes interviewet (gadesygeplejerske, ambulancefolk,
politiet, socialarbejdere). Spørgsmålene
omhandlede deres vurderinger af en
række interventioner, strategier eller praktikker, der efter deres mening
havde en enten positiv eller negativ
indvirkning på overdoser. På baggrund
af interviewene fra henholdsvis misbrugerne og gadeplansarbejderne blev de
holdninger, ønsker og vurderinger, der
16
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var fremkommet omformet til et spørgeskema, der blev brugt som interviewguide til den tredje og sidste gruppe
bestående af højtstående politikere og
embedsmænd med indflydelse på udformningen af narkotikapolitikken i de
enkelte byer.
Projektgruppen opstillede ligeledes
tre forskellige hypoteser, der sammen
kunne forklare de forskellige udviklinger af overdosisdødsfald i de fire byer.
Hypoteserne blev brugt som teoretisk
ramme for analyserne.

De tre hypoteser
Epidemien Stofmisbrug, og særligt
brugen af heroin, kan på mange måder
sammenlignes med udviklingen af en
epidemi. Stofmisbrug ”smitter” hovedsageligt en særlig gruppe af sårbare
personer og indenfor denne gruppe
”spredes” forskellige indtagelsesmåder
fra person til person. Hvis man forsøger
at forstå spredningen af heroin i Europa
ud fra en epidemisk synsvinkel, kan man
argumentere for, at de forskelligheder, vi
ser i de fire byer, blot er udtryk for, hvornår og hvor længe epidemien har været
i gang. Problemer med et højt antal af
overdosisdødsfald skal dermed forstås i
et tidsperspektiv, hvor der kort efter, at
heroin introduceres i en given by, sker
en voldsom stigning i overdosisdødsfald, men at kurven langsomt vil aftage i
takt med at misbrugerne ”lærer” at tage
stoffet uden at det medfører en dødelig

overdosis. Epidemien vil herefter finde
sig et stabilt niveau, hvor de der dør af
en overdosis enten er særligt svage, ikke
har lært hvor meget de kan tåle eller blot
er ”uheldige” (stofmisbrug vil altid være
forbundet med en vis risiko).
Den afgørende faktor i en sådan
argumentation er tid. Det betyder, at
uagtet hvilke interventioner (repressive, behandlende eller socialt støttende) der iværksættes, kan de, alt efter
hvornår i det epidemiske tidsforløb
man befinder sig, fremstå som om det
enten forværrer eller forbedrer overdosisdødeligheden. Det også selvom den
enkelte intervention reelt kun har en
lille, eller slet ingen effekt.
Samfundsmæssige foranstaltninger
Anden hypotese argumenterer for, at
det der er afgørende for, hvor mange,
der dør af en overdosis, afspejler de
samfundsmæssige foranstaltninger,
politikker og rammer, der opstilles for
stofmisbrugeren. Det betyder dermed,
at de byer, der har en lav overdosisdødelighed til fulde har forstået at
kontrollere, understøtte og behandle
stofmisbrugerne på en måde, så de ikke
længere dør af deres misbrug. Modsat,
har byer med høj dødelighed iværksat
forkerte eller for få tiltag til støtte for
målgruppen. Samfundet understøtter
derved en udvikling, hvor stofmisbrugere er socialt ekskluderet og stigmatiseret. Dette fører til øget dødelighed,
herunder også overdosisdødelighed.

Stofkultur Tredje hypotese forklarer
overdosisdødelighed med forskelle i
stofkulturen i de fire byer. Her tænkes
både på udbud af stoffer, indtagelsesmåder (snifning, rygning eller injektioner), renhed, prisniveau men også på,
hvordan behandlingssystemet fungerer
(fx mængden af substitutionsbehandling, politik omkring sidemisbrug under
behandlingsforløb samt metadon forbeholdt behandling, der slipper bort til
det illegale marked).
Det analytiske udgangspunkt var,
at alle tre hypoteser (epidemi, politiske
interventioner og stofkultur) har mere
eller mindre betydning for overdosisdødeligheden, men at ingen af de tre
hypoteser alene kan forklare antallet af
overdosisdødsfald. Med en komparativ
analyse var det hensigten at kunne tegne
en profil for de fire byer og dermed
indkredse, om visse elementer har større
betydning end andre, og på hvilket tidspunkt i et eventuelt epidemisk forløb.

Byerne og deres udvikling
Som nævnt i indledningen har Oslo på
nuværende tidspunkt langt det største
antal af overdosisdødsfald af de fire
byer. Frankfurt og Amsterdam ligger
imponerende lavt og København midt
i mellem. Materialet er ikke fuldstændigt sammenligneligt grundet forskelle
i opgørelsesmetoder, men det ændrer
ikke på tendenserne byerne i mellem.
Endvidere er der ikke ændret i opgørelsesmåderne i de enkelte byer i den
angivne tidsperiode, hvilket gør beskrivelsen af udviklingen i den enkelte by
væsentlig mere sikker. Talmaterialet
blev derfor vurderet med disse forbehold. Se Figur 1.1.

Frankfurt
Frankfurt er den af byerne, der har den
mest bemærkelsesværdige udvikling
indenfor overdosisdødsfald. Fra ca.
midten af 80’erne skete der en meget
hurtig stigning i antallet af overdosisdødsfald, som toppede i 1991 med næsten 150 dødsfald. Ingen af de øvrige
byer har været i nærheden af det tal.
Byen var på det tidspunkt karakteriseret ved en meget stor og synlig åben

stofscene. Politisk var der stor uenighed
om indsatstyper, hvilket bl.a. betød at
politiindsatsen fokuserede på at sprede
og minimere antallet af misbrugere
i gader og parker, mens den sociale
indsats var koncentreret omkring opsøgende arbejde på den åbne stofscene
samt abstinensbehandling. I 1988
nedsatte Frankfurt en administrativ
enhed ”Montags Runde”, hvor ledende
personer mødtes en gang om ugen for
i fællesskab at koordinere indsatsen og
iværksætte initiativer til at kontrollerer
det stigende problem. I løbet af få år
blev der etableret en fælles, samlet politik på området. Der blev indført flere
socialt, understøttende programmer for
stofmisbrugere, åbnet faciliteter hvor
de kunne opholde sig, politiet ændrede
praksis i forhold til at flytte rundt med
misbrugerne, og behandlingstilbudene
ændredes fra at være abstinensbehandling til substitutionsbehandling
med fokus på skadesreduktion. Første
officielle injektionsrum blev åbnet i
1994, men da var der allerede sket en
halvering i andelen af dødsfald, en tendens der fortsatte frem til 1997, hvor
tallet stagnerede. Montags Runde eksisterer stadigvæk, og det til trods for,
at det lykkedes for Frankfurt på 5-6 år
at reducere antallet af årlige dødsfald
fra 150 til godt 20. Dermed blev der
tale om et væsentligt mindre og mere
afgrænset problem, der ikke fylder ret
meget i den brede befolknings bevidsthed.

Amsterdam
Udviklingen i Amsterdam ligner til
dels Frankfurt, dog startede forløbet
flere år tidligere end i Frankfurt, og
antallet af overdosisdødsfald kom aldrig så højt op. Særligt to forhold gør
udviklingen i Amsterdam speciel. For
det første har der fra starten været en
stærk rygekultur, hvor stoffer blev røget
frem for injiceret, hvilket er langt mindre dødeligt, når man taler om akutte
forgiftninger. For det andet var en stor
del af de personer, der døde af en overdosis op gennem 70’erne og 80’erne
turister særligt fra Tyskland. De kom til
Amsterdam for at eksperimentere med

stoffer og en stor del af dem injicerede
stoffet. Gennem forskellige initiativer
bl.a. politiaktioner og øget information
formåede Amsterdam at nedbringe
antallet af tyske ”rus-turister”, der kom
til byen. Disse to parameter menes at
være væsentlige årsager til, at overdosisdødeligheden i Amsterdam længe
har været meget lav. Tænker man i et
epidemisk perspektiv, har det tidlige
begyndelsestidspunkt for brug af heroin betydet, at epidemien har haft
tid til både at sprede sig i den udsatte
gruppe, og til at gruppen har ”lært”
at håndtere stoffet, så dødelige uheld
undgås. Sideløbende med udviklingen,
hvad enten den har været kulturelt eller epidemisk bestemt, har Amsterdam
været hurtig til at iværksætte varierede
behandlingsudbud. Det første officielle
injektions rum blev først oprettet i
1997. Amsterdam har siden midten af
90’erne ligget på et stabilt, lavt antal
årlige overdosisdødsfald på niveau med
Frankfurt (omkring 20 pr. år).

Oslo
Det særlige ved Oslo er, at stigningen i
antallet af overdosisdødsfald kom langt
senere end i de øvrige byer. Først omkring 1990 begyndte der at ske en stigning i overdosisdødsfald, der ellers havde ligget stabilt lavt omkring 20 årligt.
Indsatsen for at afhjælpe problemet har
været sparsom og primært bygget på
en øget politiindsats samt opsøgende,
socialt arbejde. Første egentlige metadonprogram blev startet i 1998 (2), og
substitutionsbehandling tilbydes stadig
kun en mindre del af Oslos misbrugere,
hvilket adskiller Oslo fra de øvrige byer,
hvor substitutionsbehandling tilbydes
til en langt større andel. Misbrugskulturen er karakteriseret ved mere end
95 % injektionsadfærd og udbredt
grad af blandingsmisbrugere. Ifølge
en epidemisk argumentation er Oslo i
gang med at gennemleve den periode,
hvor ”smittespredningen” rammer de
svageste i gruppen, hvorefter antallet af
årlige dødsfald vil stabilisere sig på et
lavere niveau.

København
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Overdosisdødsfald
For flere informationer eller et eksemplar af rapporten kontakt venligst
Mette Harbo, Embedslægeinstitutionen for København og Frederiksberg Tlf.: 7222 7478
Rapporten er at finde på www.eli.dk/local

Udviklingen for København adskiller
sig fra de øvrige byer, idet vi ikke har
set samme markante stigning med efterfølgende fald. Op gennem 80’erne
lå tallene forholdsvist stabilt (lidt over
40 årlige dødsfald) med et fald omkring
1990. I det næste årti skete en stigning i
antallet i overdosisdødsfald til det højeste niveau hidtil (over 60 årlige dødsfald
i sidste halvdel af 90’erne), dog ser det
ud til at tendensen er vendt, og at antallet igen langsomt er for nedadgående.
Den københavnske misbrugskultur
er kendetegnet ved en høj andel af
intravenøse - og blandingsmisbrugere.
København har som den eneste by
aldrig haft en stor udendørs stofscene,
der tilnærmelsesvis kan sammenlignes
med, hvad de øvrige byer har oplevet.
Der findes dog enkelte specifikke steder
særligt på Vesterbro, hvor misbrugere
samles. København indførte forholdsvist tidligt metadonbehandling til en
bred skare af misbrugere, hvilket nu
bliver understøttet af opsøgende, sociale medarbejdere, samt en moderat men
repressiv politiindsats sammenlignet
med andre europæiske byer.

Interviewudsagn 		
fra de fire byer
Amsterdam
Både på det politiske - og på gadeniveau blev der udtrykt stor tilfredshed
med, hvordan stofmisbrug og dets konsekvenser bliver håndteret i Amsterdam. Selvforståelsen i byen er, at man
har et pragmatisk og realistisk syn på
stofproblematikken. D.v.s. at fokus ikke
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er på det at tage stoffer, men derimod
på konsekvenserne af stofbrug både for
individ (fysiske skader, social stigmatisering) og for samfund (kriminalitet,
offentlig uro). Den generelle tilfredshed med byens narkopolitik i kombination med det lave antal af overdosisdødsfald betyder derfor, at der kun er
en afmålt interesse for interventioner,
der yderligere ville kunne nedbringe
antallet af overdosisdødsfald. Dog er
der stadigvæk stor politisk interesse for
og fokus på strategier og interventioner, der vedrører andre stofproblemer,
f.eks. afprøvning af nye behandlingstilbud samt øget integration af stofmisbrugere på arbejdsmarkedet.

Frankfurt
Situationen i Frankfurt minder lidt
om den i Amsterdam. Antallet af årlige
overdosisdødsfald er lavt, den meget
store åbne stofscene i Frankfurts centrum er væk til fordel for flere væresteder og andre sociale foranstaltninger.
Såvel stofmisbrugerne, behandlerne
som politikerne oplever situationen
som tilfredsstillende. Selv opfatter
Frankfurt at særligt indførelsen af
injektions rum var af særlig stor betydning for nedbringelsen af antallet af
overdosisdødsfald. De bedre hygiejniske forhold, det uddannede personale
og en rolig atmosfære fremhæves som
væsentlige faktorer. Som en sideeffekt
har injektionsrum også gjort det betydeligt lettere for de sociale medarbejdere at skabe og fastholde kontakt til
misbrugerne.

Oslo
I Oslo ser situationen anderledes ud.
Først inden for de seneste år har stofmisbrug og de medfølgende problemer
været på den ”store” politiske dagsorden, og længe har det primære mål
været at skabe eller genskabe et stoffrit
samfund. Det at stræbe mod et stoffrit
samfund har haft stor betydning for behandlingstilbudene, og naturligvis også
for politiindsatsen, der har fulgt en nultolerance strategi. Langsomt er denne
forståelse ved at ændre sig blandt
politikere og administratorer, men gadeplansarbejdere og stofmisbrugerne
oplever stadig at målet om stoffrihed
bliver praktiseret.
I takt med at antallet af overdosisdødsfald og stofproblemer generelt er
steget, er den politiske interesse for at
ændre forholdene kommet højt op på
den politiske agenda i Oslo, og mange
initiativer og projekter er i de sidste år
iværksat for at afhjælpe problemet. Det
er dog tydeligt, at der fortsat er stor
mangel på en koordineret politisk og
administrativ indsats, når det gælder
stoffer og stofmisbrugere i Oslo. Det
ser ud til, at Oslo er i en slags overgangsfase væk fra holdningen om ”et
stoffri samfund”, uden helt at have fundet et nyt ståsted.

København
Helt overordnet følger København
samme narkotika-politiske trend, som
mange af de øvrige vesteuropæiske
lande bl.a. Holland og Tyskland. Det
vil sige, at man fjerner sig fra en repressiv politiindsats og arbejder i stedet

Mette Harbo
Projektkoordinator i Embedslægeinstitutionen for København og Frederiksberg
mere med skadesreduktion både for
individer (fysisk og socialt) og samfund
(offentlig uro og kriminalitet). For København har de overordnede strategier
særligt været rettet mod at skaffe et øget
antal behandlingspladser, sikre hurtig
adgang til behandling samt at tilbyde en
bred vifte af behandlingsformer; døgn,
dag og socialt understøttende. Til trods
for et øget antal pladser, samt øget ressourcetilførsel indenfor de sidste 10 år,
er det ikke lykkedes at efterkomme et
stadigt stigende efterspørgselspres.
Nedenfor er kort opsummeret de
synspunkter, der var fremherskende i
de københavnske interviews med politikere, embedsmænd, gadeplansarbejdere og stofmisbrugere.
• Forvaltning og behandlingssystemet
efterlyser en narkotikapolitik, der
står højere på den politiske agenda.
Mangel herpå har betydet mindre fokus på udvikling af strategier, kapacitetsproblemer i behandlingssystemet
samt administrative problemer på
området.
• Politiet efterlyser en klar politisk
tilkendegivelse vedrørende forskelle
mellem sociale og politimæssige
opgaver. Stofmisbrug bør behandles
som et socialt problem og ikke som
et ordens/kriminalitets problem.
• Fra politisk side bliver der lagt vægt
på, at et stort udvalg af behandlingsformer er vigtigt for at nå flest mulige
misbrugere og hjælpe dem i deres
situation.
• Stort set alle de interviewende grupper, inklusive stofmisbrugerne, udtrykker generel tilfredshed omkring

stofmisbrugssituationen i København. Den er for tiden acceptabel både for politiet, den brede befolkning
såvel som for misbrugeren.

Konklusioner
Det er tydeligt, at de administrative
systemer i alle fire byer har reageret og
interveneret i forhold til stofmisbrug og
tilstødende problemer. Men undersøgelsen viser også, at det tager tid både
at udpege og afgrænse problemerne, og
at modforanstaltninger skal afprøves
og tilpasses, førend der viser sig en effekt af givne interventioner. Rapporten
konkluderer, at der er en klar og vigtig
sammenhæng mellem et lavt antal
overdosisdødsfald og de byer, hvor der
er sket en systematisk og koordineret
administrativ indgriben fra både det
behandlende system, politiet og i relevante forvaltninger. Dette er kun sket,
hvis emnet har været højt prioriteret
på den overordnede lokalpolitiske
dagsorden. Med andre ord viser der
sig i rapporten en klar sammenhæng
mellem antallet af overdosisdødsfald og
den enkelte bys evne til at fokusere og
koordinere indsatsen.
Af mere konkrete tiltag peger rapporten på, at ingen enkeltstående
intervention eller strategi kan få antallet af dødelige overdoser enten til at
stige eller falde. Dog er der enkelte
tiltag der har større effekt end andre.
Substitutionsbehandling (oftest med
metadon), der tilbydes bredt til mange
samt programmer der tillader variation
i indtagelsestidspunkt, -sted og -måde,
ser ud til at have en positiv indvirk-

ning på antallet af overdosisdødsfald.
En anden vigtig enkeltstående faktor
er indtagelsesmåden, altså om stoffet
ryges eller injiceres. Det har været helt
afgørende for den positive situation i
Amsterdam, at en så stor andel af deres stofmisbrugere har foretrukket at
ryge heroin frem for, som i de øvrige
tre byer, at injicere. Særligt udtalt er
dette i Oslo, hvor det anslås at over
95 % injicerer deres stof. Endnu en
væsentlig faktor er den øgede tilbøjelighed til at bruge flere forskellige stoffer
samtidig, hvilket særligt gælder i Oslo
og København. Indtagelse af heroin
sammen med andre præparater som
Ketogan® eller Rohypnol® skønnes at
medføre en ekstra risiko for overdosis,
en risikofaktor der måske tidligere har
været undervurderet. Sidste enkeltstående parameter der skal nævnes er tid.
Antager vi, at de fire byers forskellige
niveauer i overdosisdødelighed er udtryk for en epidemisk udvikling, bliver
tid den altoverskyggende faktor, og
afhængig af hvilke andre foranstaltninger vi iværksætter kan processen enten
fremskyndes eller trækkes ud. ■
1. Knut T. Reinås, (projekt koordinator) Oslo
Kommune, Rusmideletaten, Oslo, Mette Harbo, Embedslægeinstitutionen for Københavns
og Frederiksberg Kommuner, København,
Marcel Buster, Municipal Health Service, Amsterdam, Susanne Schardt, 1. år, Drug policy
consultant, Frankfurt am Main, Peter Noller,
2. år, George August-Universitet, Göttingen,
Frankfurt am Main, Helge Waal (Oslo Universitet) videnskabelig rådgiver for projektet.
2. Før dette havde enkelte meget syge misbrugere
eksempelvis hiv smittede kunnet få udleveret
metadon.
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På den brogede
vej til brugerrum
AF NANNA W. GOTFREDSEN
Eksperter, praktikere og brugere har
gennem flere år anbefalet etablering af
brugerrum i Danmark. Det kære barn
har efterhånden fået mange navne. I
denne artikel menes der med ”brugerrum” et skadesreducerende tiltag, hvor
stofafhængige kan indtage medbragte
stoffer - som ville blive indtaget under
alle omstændigheder - under omsorgsfuld overvågning og supervision samt
ydes genoplivningshjælp ved overdosis.
Defineres tiltaget så snævert, kunne det
ligeså vel hedde ”fixerum”. ”Brugerrum” er imidlertid meget mere end
bare ”fix”. Et brugerrum er kombineret
med et værested, evt. med overnatningsmulighed, med adgang til primær
sundhedspleje, socialrådgiver mv. og
mulighed for at blive orienteret om, evt.
også visiteret til, diverse former for behandling. Endvidere bør der være mulighed for at tage bad, vaske tøj, spise
etc. Brugerrum er en enestående mulighed for kontakt i forebyggende øjemed;
udenlandske erfaringer samt pilotundersøgelser viser (1), at brugerrum præcist appellerer til målgruppen, nemlig de
hårdest belastede stofafhængige.
Den markante økonomiske opprioritering af den behandlingsmæssige og
sociale indsats på narkotikaområdet
siden midten af 1990erne har ikke
afspejlet sig tilsvarende i antallet af narkotikarelaterede dødsfald blandt stofafhængige. Det er bl.a. dette faktum der
stiller krav om opgør med vanetænkningen og gør etablering af brugerrum
relevant.

Behovet for den brede vifte
At der er behov for en bredspektret,
differentieret, koordineret og kvalificeret indsats på narkotikaområdet er
vel kun de færreste efterhånden uenige
20
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i. At der ikke kan peges på en ”enkelt
stående intervention” til løsning af den
samlede problematik må være åbenbart
for enhver. Begge dele konstateres ikke
desto mindre i et nyt fire-bys-studie(2).

”Fixerum virker ikke”
Sådan skriver Politiken d. 22. marts
d.å. Fire-bys-studiet er således på
dansk grund - såvel som også i den
norske debat - taget til indtægt for, at
brugerrum ikke kan forventes at bidrage væsentligt til reduktion af dødeligheden(3). Denne påstand skulle basere
sig på informationer og erfaringer fra
Frankfurt-delen af nævnte fire-bysstudie, men forekommer at være truffet
på et ufuldstændigt grundlag. En sådan
påstand vil formentlig blive modtaget
med kyshånd og misbrugt i den i forvejen ofte underlødige og usaglige debat.
I værste fald kan den bidrage til en
yderligere unødvendig - og for de mest
udsatte stofafhængige katastrofal - forsinkelse i den træge danske udvikling
på området.
Påstanden forekommer først og
fremmest mærkværdig, når den lanceres ganske få uger efter at det tyske
Sundhedsministerium har offentliggjort et gigantisk studie af de 19 tyske
brugerrums virke og effekt i årene 1995
- 2001(4). I denne periode er der indtaget ikke mindre end 2.100.000 doser
stof i de tyske Drogenkonsumräume, indtrådt 5.426 nødsituationer, som kunne
have haft dødelig udgang, såfremt der
ikke var ydet akut sundhedsfaglig indsats, og der er ikke sket et eneste dødsfald. En supplerende ”zeitreihenanalyse”
fører til følgende konklusion:
“På baggrund af denne model
kan det resumeres, at anvendelsen af
brugerrum på statistisk signifikant
vis er forbundet med en reduktion af
narkotikarelaterede dødsfald i de un-

foto: Michael Jourdan

dersøgte byer Saarbrücken, Hannover,
Hamburg og Frankfurt. Det kan derfor
udledes, at brugerrum - sammen med
andre faktorer - bidrager med en specifik, statistisk signifikant reduktion af
narkotikarelaterede dødsfald.” (Oversættelse red.).
Fire-bys-studiets påstand om brugerrums manglende effekt i forhold til
stofafhængiges dødelighed begrundes
med, at der først blev etableret brugerrum i Frankfurt i 1994, mens dødstallet allerede var faldet markant i årene
1992-1994. Uden en politisk interesse
i denne påstand, ville man formentlig
have kastet særlig interesse på årene op
til åbningen af det første “semi-legale”
brugerrum i Frankfurt i 1994. Studiet

Druckraum • Fixerstübli • Gassenzimmer • Safe
Injection Sites • Gesundheitsräume • Fixerstuben
• Drogenkonsumräume • Safe IV Room • Safe Injecgennemgår udviklingen i disse år, men
desværre ikke fyldestgørende.

Tilfældet Frankfurt
I februar 1980 blev der lokalt truffet
beslutning om at eliminere den åbne
stofscene i Frankfurt. Fra 1980 til ca.
1989 blev der ført en særdeles restriktiv kontrolpolitik i Frankfurt og de
stofafhængige blev stillet overfor valget
mellem afholdenhed og fængsel. I et
kompromisløst forsøg på at opløse den
åbne stofscene var politiet i stort tal
konstant i hælene på brugerne, der blev
jaget fra tilholdssted til tilholdssted. Da
stofafhængige i 1989 vendte tilbage til
udgangspunktet i ”Hashengen” i byens
midte og havde indtaget bl.a. parken
”Taunusanlage” med Der Deutsche
Bank, Hypobank og Kommerzbank
som nærmeste naboer, erkendte man
endeligt, at en indsats der primært
baserede sig på politiets magtudøvelse,
var alt andet end hensigtsmæssig. Den
åbne stofscene såvel som dødstallet var
i perioden mere end femdoblet. De første som stillede krav om en ændring af
narkotikapolitikken var endda politiet
selv, på hvis foranledning der i september 1988 blev nedsat en arbejdsgruppe,
den såkaldte ”Montagsrunde”, med
repræsentanter fra politi, kommune og
diverse behandlings-, omsorgs- og lavtærskeltilbud.
Fra slutningen af 1980erne, og vel
især fra tidligt i 1990erne, satte man
massivt og differentieret ind overfor
den åbne stofscene. Nok en politisk
beslutning om at opløse den åbne
stofscene, blev mødt af massiv modstand fra både politi, behandlingssystem og brugerne selv. Arbejdsgruppen
”Montagsrunde” krævede, at der blev
”etableret alternativer” til ”Taunusanlage” før den blev lukket for brugerne.
Herefter iværksattes en veltilrettelagt
og -koordineret indsats i et samarbejde mellem samtlige aktører. Man
omdefinerede politiets opgaver, satte
realistiske skadesreducerende mål for
behandlingen, udbyggede og kvalificerede behandlingen, etablerede nye
lavtærskeltilbud, bl.a. de såkaldte ”krisecentre” mv. Disse dele af indsatsen

beskrives summarisk i fire-bys-studiet.
Man har imidlertid undladt at beskrive
to formodentligt ganske afgørende tiltag i forhold til reduktion af antallet af
overdosisdødsfald.

- Ambulancen i Taunusanlage.
I ”Taunusanlage” placerede man en
ambulance, hvorfra der blev ydet førstehjælp ved overdoseringer samt uddelt injektionsudstyr. Kort efter, i vinteren 1991, blev ”Junkie Corner” i parken overdækket, der blev opsat et telt
til overnatning og den mobile overle
velseshjælp og livredderhjælpen organiserede førstehjælpskurser for brugerne.
Reelt havde Frankfurt altså allerede
på dette tidlige tidspunkt etableret en
slags ”fixerum”. Selve stofindtagelsen
i parken foregik fortsat hovedsagligt
under åben himmel, men overlevelseshjælpen var lige ved hånden.

- Baderummet på Eastside.
Som et supplement til de eksisterende
lavtærskeltilbud og med det formål
at ”reducere narkotikarelateret lidelse og
begrænse skader” blev yderligere fire
krisecentre oprettet i 1992. Det største
af disse var ”Eastside” i Schielestraße
som både var herberg og værested
for stofafhængige. Herfra erindres fra
denne tid det ultimative kaos(5). De
mange stofbrugere der blev henvist
- eller ligefrem af politiet eskorteret
hertil - medbragte selvsagt også deres
vaner, problemer og stofafhængighed.
Politiet afleverede gerne brugerne med
bemærkningen om, at her skulle de
opholde sig, for ”das ist die neue Scene”
- og det blev det så. Op til 150 stofafhængige opholdt sig ad gangen på en
enkelt etage i ejendommen og der blev
indtaget stoffer i stor stil. Vejen til overlevelseshjælp var her ligeså kort som
den nu var blevet i parken ”Taunusanlage”, men situationen uacceptabel
og medarbejderne oplevede sig under
massivt pres. Man valgte derfor at forbyde stofindtagelse i den øvrige del af
faciliteten, men tog samtidig baderum i
kælderen i anvendelse til de stofafhængiges ”Körperphlege” (”kropspleje”),
som det eufemistisk blev kaldt. Medar-

bejderne havde på skift ”Duschdienst”
som ”bademestre” og kunne alle yde
førstehjælp i nødsituationer. Det nye
tilbud blev hurtigt så populært, at man
måtte indføre venteliste over de mange
”Duschwillige”. Der blev udleveret
injektionsudstyr, det blev reguleret
hvor længe og hvor mange man måtte
opholde sig i baderummene ad gangen,
baderummene blev jævnligt desinficerede mv. Denne ”fixe-facilitet” var ikke
(eksplicit) offentligt godkendt, men
Eastside blev dog etableret som et ”alternativ til den åbne stofscene”, hvilket i
dag kan fremstå som en, i det mindste,
de facto anerkendelse. Man gik dog
alligevel lidt stille med dørene, hvilket
formentlig også er årsag til at tiltaget
ikke er videre beskrevet i litteraturen
fra den tid. Efter dagældende tysk
ret var det nemlig ulovligt at hjælpe
et andet menneske med at indtage
narkotika, f.eks. ved at stille faciliteter
til rådighed for sådanne aktiviteter.
Tiltaget blev anset som ”absolut nødvendigt” og derfor opretholdt, selvom
man forventede, at det kun var ”et
spørgsmål om tid”, før der ville opstå
juridisk polemik. Et varslet sagsanlæg
i 1993 blev imidlertid hurtigt opgivet.
I stedet udarbejdede Statsadvokaturen
en betænkning, hvori det blev angivet,
at et sådant tiltag ikke kunne anses for
at være i strid med sundhedslovgivningen. I det omfang tiltaget måtte stride
imod straffelovgivningen, måtte sundhedslovgivningen gives forrang. Med
denne betænkning begyndte det retlige
grundlag for etablering og drift af brugerrum i Tyskland at tage form og det
første offentligt godkendte brugerrum i
Frankfurt blev herefter åbnet i 1994.

Tre former for 'rum' for brugere
Således har man i Tyskland i løbet af
1990erne haft tre former for brugerrum:
1. Den ”mindre legale” model,
d.v.s. ”fixe-faciliteter” der som
minimum tilbød relevant overlevelseshjælp som f.eks. ambulancen i
”Taunusanlage” og baderummet i
kælderen på Eastside, ligesom hovedparten af de øvrige herberger i
Stof 1

21

Overdosisdødsfald

Druckraum • Fixerstübli • Gassenzimmer • Safe
Injection Sites • Gesundheitsräume • Fixerstuben
• Drogenkonsumräume • Safe IV Room • Safe InjecFrankfurt forholdt sig accepterende
til stofindtagelse med henvisning til,
at ”det dog var bedre end at være
henvist til at indtage stof på gaden
med politiet i hælene”. Disse tiltag
var ikke (eksplicit) godkendte af de
offentlige myndigheder og fungerede frem til 1994. I denne periode
faldt dødstallet markant fra 147 i
1991 til 61 i 1994.
2. De ”semi-legale” brugerrum.
Det første af disse åbnede i Frankfurt i 1994 med Statsadvokaturens
og byrådets velsignelse, men endnu
uden et føderalt retligt grundlag. I
1996 var yderligere tre brugerrum
åbnet i Frankfurt. I de ”semi-legale”
brugerrums tid faldt dødstallet i
Frankfurt fra 61 i 1994 til 27 i 2000.
Siden har dødstallet, med små udsving, holdt sig på dette lave niveau.
3. De legale brugerrum. Siden Forbundsdagens vedtagelse af de retlige
rammer for etablering og drift af
brugerrum i februar 2000, har de
tyske Drogenkonsumräume haft legal
status. Der findes i skrivende stund
21 legale brugerrum i Tyskland.

Retlig status eller modgift 		
der afhjælper overdosis?
Det er næppe brugerrums legalitet, eller mangel på samme, der redder menneskeliv - døden er formentlig fløjtende
ligeglad med den slags formaliteter.
Når det drejer sig om opiatoverdosis er
det først og fremmest relevant afstand
til overlevelseshjælp og -udstyr der
er afgørende. Sociale tiltag, behandlingstilbud og modgift har man som
stofafhængig i Frankfurt haft sværere
og sværere ved at undgå fra 1991/1992.
Det er det der afspejler sig i opgørelsen
over overdosisdødsfald.
Den af den norske projektleder forfattede konklusion om, at brugerrum
ikke i nævneværdig grad bidrager til en
reduktion af dødeligheden, der baserer
sig på at antallet af overdosisdødsfald
i Frankfurt ”faldt markant inden indførelsen af fixerum” er dermed forkert
eller i det mindste fabrikeret på et
ufuldstændigt grundlag. Man havde
også i årene op til 1994 ”rum for fix”,
22
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men studiet oplyser det blot ikke.

Brugerrummets muligheder
Udover brugerrummets enestående
mulighed for at give rum for de nok
så væsentlige, men svært opgørlige,
bløde værdier som omsorg og accept,
har det formodningen for sig, at de
også kan bidrage til at reducere antallet
af overdosisdødsfald. Dette må siges
efterhånden at være veldokumenteret,
men er vel også udtryk for både logik
og sund fornuft. De opiatoverdoser
der måtte indtræde i rummet, har man
alle muligheder for at behandle i tide.
Dertil kommer formodningen for, at
den skadesreducerende information
man gives lejlighed til at give videre, vil
blive anvendt ved stofindtagelse også
andre steder end i brugerrummet. Det
samme gør sig gældende i forhold til
smitterisiko/spredning. Et nyt studie
har netop påvist, at stofafhængige tilsyneladende dør stort set lige så meget
af de sygdomme de pådrager sig under
stofkarrieren, som af overdoser(6).
Også den gruppe som opnår og forbliver stoffrie er i alt for høj grad plaget af
disse sygdomme og for tidlig død. Vel
er idealtilstanden, at der ikke er behov
for brugerrum. At nå idealtilstanden
forudsætter kvalificering af indsatsen
på alle niveauer i både bredde og højde,
hvilket sagtens kan - og bør - ske samtidig med at vi tager hånd om de svageste og mest udsatte stofafhængige - på
deres egne præmisser - blandt andet i
brugerrum. Brugerrum stiller sig ikke
på nogen måde i vejen for en samtidig
- tiltrængt - kvalificering.

Etablerede brugerrum
I 2000 blev antallet af brugerrum i
Europa opgjort til mere end 45 i en
opsummerende artikel i Drug and
Alcohol Review(7). Her anføres det, at
selvom brugerrummene kan fremstå
forskellige, har de en række fællestræk.
De er offentligt godkendte, adgangen
til brugerrummene er reguleret, stofindtagelse overvåges og superviseres,
der er adgang til sterilt injektionsudstyr
og særligt uddannet personale til varetagelse af øjeblikkelig genoplivning

ved overdosis, (tertiær) forebyggelse
og primær sundhedsfaglig hjælp- og
pleje, samt formidling af eller visitation til behandling. Det er alle steder
specificeret at handel med narkotika er
forbudt. Stort set samtlige brugerrum
har en række supplerende tilbud, f.eks.
om mad og drikke, bad og mulighed
for tøjvask. Ifølge forfatterne til nævnte
artikel er det desuden et fællestræk,
at brugerrummene generelt fungerer
med succes i et godt samarbejde med
lokalsamfundet, de lokale myndigheder
og politiet. På baggrund af den på det
tidspunkt foreliggende dokumentation,
karakteriserede forfatterne de etablerede brugerrums funktion og effekt som
”opmuntrende”; antallet af overdosisdødsfald og komplikationer ved nonfatale overdoser var reduceret, risikoadfærd i forhold til smittespredning var
reduceret, brugernes fysiske og sociale
funktionsniveau forbedret og forstyrrelse af den offentlige orden reduceret.
Flere af de schweiziske og hollandske
brugerrum har diverse beskæftigelsesprojekter tilknyttet. Der kan både være
tale om arbejde der udføres på stedet,
men også ad hoc arbejdsopgaver hos
private eller i lokale virksomheder.
De foreliggende data fra et australsk
forsøgsprojekt med brugerrum tyder
ligeledes på, at man gør tilsvarende positive erfaringer(8). I andre lande, f.eks.
Canada og Spanien, er man tæt på at
iværksætte tilsvarende forsøg.
I dag skulle offentligt godkendte
brugerrum være etableret i hele 26
europæiske byer samt i Australien(9).

Dansk skadesreduktion
Skadesreducerende tiltag, herunder
substitutionsbehandling, sprøjteudlevering, opsøgende gadearbejde og diverse
lavtærskeltilbud, er en integreret del af
den danske narkotikaindsats, men udviklingen forekommer træg og møder
til stadighed unødig modstand. Fraværet af klare overordnede realistiske
målsætninger for narkotikaindsatsen og
tilbøjeligheden til at argumentere følelsesmæssigt, af og til næsten religiøst,
og ganske ofte usagligt sætter en kedelig og sjældent særlig ”bruger-venlig”

Druckraum • Fixerstübli • Gassenzimmer • Safe Injection Sites • Gesundheitsräume
• Fixerstuben • DrogenI alle storbyer findes der indtil flere stofscener. I nærhed af disse findes steder hvor stoffer injiceres. Det er virkelighedens fixerum. Kældre, parkeringspladser, byggepladser,
konsumräume • Safe
IV Room • Safe Injection Facility
gamle bunkeranlæg, isoleret beliggende bygninger, offentlige toiletter, gyder, baggårde
og skralderum.
• Injecting Centre BrugerForeningens
• Medically
Supervised
SprøjtePatrulje
(København) indsamler brugtInjecting
værktøj og opdaterer
jævnligt en (ufuldstændig) liste over virkelighedens fixerum, som danner baggrund for
illustration.
Centre • User room denne
• MSIC
• Gebruiksruimte • OmsorgsI København får en del af de steder, hvor der gentagne gange findes henkastede brugte
kanyler, myndighedernes gule stempel i form af en opsat kanyleboks, hvor benyttede
rum • Sundhedsrum
• kan
Fixerum
• Sundhedsfremmende
sprøjter
deponeres.
kontaktsted • SIF • SprøyteromDruckraum • Fixerstübli
• Gassenzimmer • Safe Injection Sites • Gesundheitsräume • Fixerstuben • Drogenkonsumräume • Safe IV Room
hvor kanylebus• SafeIsenSkælbækgade
Injection
Facility • Injecting Centre • Medically
holder, er der en passage til
Sommerstedsgade.
Her ligger
Supervised
Injecting
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fra sprøjtesæt.
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bunkeren
slutter og Tieghtensgade starSundhedsfremmende kontaktsted • SIF
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• Fixerum • Sundhedsfremmende
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Room • Safe Injection Facility • Injecting
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• Fixerum •
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Virkelighedens fixerum

Illustration: Kim Lykke/ Red.

Stof 1

23

Overdosisdødsfald

Nanna W. Gotfredsen er Gadejurist
ved Center for Narkotika Indsats
dagsorden for debatten, som hæmmer
udvikling og etablering af indiskutabelt
praktisk relevante skadesreducerende
tiltag. Omfanget og indholdet af skadesreducerende tiltag i Danmark synes
i højere grad bestemt - og begrænset
- af idealistiske (eller utopiske) forestillinger end af det faktiske, konkrete
behov i målgruppen. Nu er det brugerrum der står for skud - ikke fra fagfolk
vel at mærke, men fra regeringen og
dennes støtteparti. På den baggrund
forekommer regeringens erklærede
hensigter noget hule. Af regeringens socialpolitiske redegørelse 2002 fremgår
det f.eks., at det er en klar prioritering
for regeringen at ”det danske samfund
bliver bedre til at favne mennesker på
kanten af samfundet”, at ”samfundets
hjælp skal ske på den enkeltes vilkår det enkelte menneske skal sættes i centrum”, der skal ”sættes fokus på hvordan vi kan bryde vanetænkningen og
hjælpe de udsatte, der hvor de er og på
deres egne vilkår”, og ”helt grundlæggende skal vi blive bedre til at indrette
den sociale indsats og de forskellige
tilbud ud fra det enkelte menneskes
konkrete forhold, behov og forudsætninger. Indsatsen skal tilpasses de mennesker, der har behov for hjælpen - ikke
omvendt.” Det var i hvert fald svært at
få øje på disse smukke hensigter under
førstebehandlingen af det af Socialdemokraterne m.fl. fremsatte beslutningsforslag om etablering af ”sundhedsrum”
d. 28. februar d.å(10).

Skadesreduktion 				
- en folkesundhedsstrategi
Skadesreduktion er en folkesundhedsstrategi, som prioriterer at reducere
de skader som stofafhængighed og den
repressive kontrolpolitik påfører den
enkelte og samfundet. De skadesreducerende tiltag spænder vidt og det
er muligvis netop deres komplekse
natur der af og til er anledning til
den fejlopfattelse, at de reelt skulle
være legaliseringsredskaber. Mens de
aktuelt herskende narkotikapolitiske
strategier primært måler deres effekt
på ændringer i antallet af brugere af
stof, andelen som opnår varig stoffri24
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hed, stoffernes tilgængelighed, pris mv.,
måler de skadesreducerende strategier
primært deres succes på f.eks. antallet af
narkotikarelaterede dødsfald, omfanget
af sygelighed og smitte, kriminalitet og
menneskelig lidelse hhv. værdighed. Det
er sagt, at ”harm reduction is not necessarily what´s nice, it´s what works”.

Dansk narkotikapolitik
Dansk narkotikapolitik er af forskellige
eksperter beskrevet som hhv. ikke eksisterende og bilateral. Vi sidder mellem
to stole. De skadesreducerende tiltags
nødvendighed anerkendes til en vis
grad, men samtidig fastholdes den kraftige prioritering af kontrolindsatsen,
selvom den - stik mod lovgivningens
intentioner samt instrukser fra Rigsadvokaten(11) - primært og i stigende
grad synes at ramme de stofafhængige
selv, ligesom også hovedmålsætningen
om ”stoffrihed for alle” fastholdes bevidstløst, selvom den til rigelighed har
demonstreret sin iboende utopi. Det
kan være udmærket, som det er blevet
sagt, at bære den moralske fane højt,
men beundringen herfor falder med et
brag, når det er andre der må betale en
endog meget høj pris herfor.
Først og fremmest af hensyn til de
stofafhængige - deres liv og værdighed
- er det påtrængende nødvendigt, at
indstille skyttegravskrigen, at fastlægge
realistiske overordnede målsætninger
for indsatsen på narkotikaområdet, at
evidens-basere strategierne i videst muligt omfang, at sikre en neutral og kvalificeret forskningsindsats, at søge pragmatiske løsninger og et konstruktivt
tværfagligt samarbejde og at bryde ”vanetænkningen”, så den danske narkotikaindsats ”ikke blot fortoner sig som et
felteksperiment, hvor de stofafhængige
må betale med deres liv og helbred for
opretholdelsen af en utopisk vision om
et stoffrit samfund”(12). ■
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Immune Deficiency Syndromes, 32:2-8, 2003.
10. Forslag til folketingsbeslutning om etablering af
sundhedsrum for stofmisbrugere som et led i den
integrerende og skadesreducerende politik på narkotikaområdet, B 68, fremsat d. 14. januar 2003.
11. Senest i cirkulæreskrivelse til samtlige statsadvokater, politimestre og politidirektøren af
20. juni 1994 (journal nr. G 1527 Aj/kk) – i
Politiken d. 13. august 1994 omtalt som ”Rigsadvokatens lektie overfor ordensmagten”.
12. Tak til Knut Papendorf, forsker ved Institutt
for Rettssosiologi, Universitetet i Oslo, for
denne formulering, se ”Norsk narkotikapolitikk og lærdommen fra kontinentet”, Kromnytt, nr. 1, 2002.

Fakta Overdosisdødsfald

FOLKETINGET DISKUTERER SUNDHEDSRUM
Fredag d. 28. februar havde Folketinget 1. behandling af
beslutningsforslag nr. B 68, stillet af Socialdemokraterne, de
radikale, SF og Enhedslisten :
”Forslag til folketingsbeslutning om etablering af sundhedsrum for stofmisbrugere som et led i den integrerende og
skadereducerende politik på narkoområdet.
Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af denne
samling at fremsætte lovforslag, der etablerer de retlige rammer for en videnskabelig forsøgsordning med sundhedsrum,
hvor stofmisbrugere uden sanktioner kan indtage medbragte
stoffer under overvågning af og supervision fra sundhedsfagligt personale med særlig kompetance inden for omsorg og
skadereduktion.
Forsøget rettes mod de stofmisbrugere, der enten er uden for
behandlingssystemet eller ikke profiterer i tilstrækkelig grad
af den behandling de aktuelt er i, og hvis eneste aktuelle reelle alternativ er at indtage deres stoffer under ekstremt uhygiejniske omstændigheder med stor risiko for både liv, helbred
og lemmer. Førstegangsbrugere og lejlighedsvise stofmisbru-

gere skal være udelukkede fra at benytte sundhedsrum”.
På Folketingets hjemmeside www.ft.dk findes lovforslag og
sagsforløb med spørgsmål til og svar fra Sundhedsudvalget
på møde nr. 61, fredag d. 28. februar 2003.

UDDRAG FRA FOLKETINGSDEBATTEN
”Regeringen agter i foråret at fremlægge en national, tværministeriel handleplan for en sådan styrket indsats, en egentlig
kamp mod narkoen. Handlingsplanen skal udstikke mål og
midler til opnåelse af konkrete resultater inden for forebyggelse, social behandling, lægelig behandling, retshåndhævelse
og behandling af kriminelle stofmisbrugere.
Regeringen vil altså hellere tage kampen mod narkotikamisbruget op end kaste håndklædet i ringen, som etablering af
fixerum jo, når alt kommer til alt, er udtryk for, og efterfølgende blive konfronteret med nye krav om en endnu mere
konsekvent skadereduktion, der uvægerligt vil underminere
narkotikapolitikkens grundlag.”
Lars Løkke Rasmussen, sundhedsminister, (V)

Stofrelaterede dødsfald
i København 1997 - 1999

Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksberg
Kommuner har undersøgt hvad de københavnske stofmisbrugere dør af. I perioden 1997 - 1999 var 2.956 stofmisbrugere i kontakt med det københavnske behandlingssystem,
heraf er 172 døde. Næsten halvdelen af de 172 dødsfald
skyldes sygdomme, mens lidt mere end hver tredje skyldes
forgiftning, typisk en overdosis.
Blandt de sygdomme, der bliver registreret som dødsårsager,
er lungebetændelse, bronkitis, leversygdomme og hjertelidelser. Der er også tilfælde af AIDS og tuberkulose.
”Det kommer bag på os, at sygdomme tegner sig for så
stor en andel af dødsårsagerne”, siger embedslæge Henrik
Sælan, som har været med til at lave undersøgelsen. ”Misbrugerne dør af de samme lidelser, som andre også kan dø
af, men det sker meget tidligere end i den øvrige befolkning”,
siger Peter Ege, socialoverlæge i Københavns Kommune.
(Citater fra www.jp.dk d. 2.4.2003).
Rapporten kan rekvireres hos Embedslægeinstitutionen for Københavns og
FrederiksbergKommuner,IslandsBrygge67,Postboks1895,2300København
S. Tlf.: 7222 7475.
Yderligere oplysninger om embedslægeinstitutionen på www.eli.dk
Se også Henrik Sælans artikel i Stof nr. 4, januar 1998: ”Hvorfor dør
stofmisbrugerne?” på www.stofblad.dk.

Sundhedsrum i København
Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation har afsat to
millioner kroner til at starte sundhedsrum i byen. Debatten
fortsætter i Folketingets Sundhedsudvalg og de juridiske
aspekter ved sundhedsrum er ikke afklaret, derfor arbejder Københavns Kommune nu på at etablere flere såkaldte
‘sundhedsfremmende kontaktsteder’ på Vesterbro - væresteder for misbrugere, hvor der er social- og sundhedsfagligt
personale, og hvor der ikke må indtages stoffer.
Stof 1
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Kort sagt om sundhedsrum
”H

vis man alene forfølger et skadesreduktionsformål, jamen så er
det jo fornuftigt at levere gratis narko
til narkomanerne. Tænk sig alt det, de
kunne slippe for at gå igennem, hvis vi
stillede gratis heroin til rådighed. De
behøvede ike at prostituere sig, de behøvede ikke at begå indbrud. Det er da
en kanon idè, hvis man alene forfølger
det formål. Men pointen er jo netop, at
hvis vi alene forfølger det formål, så taber vi jo et formål, der er højere, nemlig det formål, der hedder, at vi ikke vil
have narkomani i det her samfund”.
Lars Løkke Rasmussen,
sundhedsminister (V)

”G

lidebane kan ikke dokumenteres
nogen steder, hvor man har forsøg med sundhedsrum. Der er ikke nogen steder, hvor der er sundhedsrum,
hvor man kan tale øget handel med
narkotika, at man kan tale om, at der
er blevet flere stofmisbrugere, at signalgivningen har været forkert....Hvad
er det for en glidebane man frygter,
og havde man egentlig ikke også den
glidebane i det øjeblik man begndte at
udlevere sprøjter til narkomaner? Har
man ikke en glidebane ved hvert enkelt
skadereducerende tiltag, man tilbyder i
det her land?”
Sophie Hæstorp Andersen (S)

”H

vis vi sagde, at i stedet for at tage
imod Københavns Komunes
tilbud om, at de vil betale for forsøget
med et sådant sundhedsrum, var det en
frivillig organisation.....Ville Venstre så
være positivt indstillet, hvis det bare var
en med en anden kasket, der stod for
forsøget...?
Line Barfod (EL)

”J

eg synes, det er lidt interessant,
at de frivillige organisationer som
gadesygeplejerskerne, som Mændenes
Hjem, som Reden, hvor man virkelig
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laver netop skadereduktion, alle sammen har været ude og sige: Vi mener, at
sundhedsrum kunne være den rigtige
vej for at udvide vores arbejde og vores
kompetancer til at hjælpe.”
Sophie Hæstorp Andersen (S)

Birthe Skaarup (DF)

”H

vad er forskellen på uddeling af
sprøjter og sundhedsrum, når uddeling af sprøjter juridisk vel egentlig er
medvirkende til stofmisbrug?”
Sophie Hæstorp Andersen (S)

”D

er er flere, der har sagt til mig, at
de dog er glade for, at der ikke vr
sådan et fixerum, da de var narkomaner, for så var de aldrig kommet ud af
deres stofmisbrug.”
Hans Andersen (V)

”E

t sundhedsrum etableret i sammenhæng med et værested er et
sted, hvor stofmisbrugere kunne indtage deres stoffer i ro og fred og kunne
få det rette udstyr stillet til rådighed.
Samtidig kunne man være med til at
forebygge mange sygdomme, fixeskader og kroniske sygdomme som hiv og
leverbetændelse, og det er mit vigtigste
argument og Socialdemokraternes
vigtigste argument for at indføre sundhedsrum, at det redder liv. Men der
er også andre gode grunde til at lave
forsøg med sundhedsrum....Sundhedsrum er ikke et alternativ til de behandlingstilbud, der allerede eksisterer, det
er et supplement, et nødvendigt supplement...”
Sophie Hæstorp Andersen (S)

”J

hedsrum, men stoffri behandling
med behandlingsgaranti. Det giver de
hårde misbrugere en reel chance for
at komme ud på den rigtige side med
selvrespekten i behold. Det er lovligt,
og det er langt mere værdigt.”

eg ved ikke, hvor meget man kan
sige det er sundhedsrum, det er jo
ikke B-vitaminer, man får i de her rum,
men det er narkotika, der nedbryder
ens legeme i den grad, man har lov at
indtage. Men ok, vi er åbne over for, at
vi skal hjælpe også denne gruppe.....
Hjælpen er ikke fixerum eller sund-

”M

in indstilling som medforslagsstiller kan overordnet sammenfattes med èt ord: humanisme....... Den
nuværende tilværelse, som disse stofmisbrugere lever, er uanstændig”.
Naser Khader (RV)

”J

eg tror på, at de frivillige organisationer kan være bedre til at
opbygge tillid i forhold til stofmisbrugerne. Den tillid kan godt skabes og
skabes jo i og for sig ikke kun ved at
sætte et fixerum op, men skabes i den
daglige dialog med stofmisbrugerne
og skabes måske ved hjælp af de her
gadesygeplejersker, vi har i dag, som
jo efterhånden har opbygget et godt
og tillidsfuldt forhold til en lang række
stofmisbrugere, især blandt de hårdest
ramte.....Jeg forestiller mig, at de frivillige organisationer går ind og, netop
som jeg lige har skitseret, kan gøre en
støre indsats. Måske skal de også have
større kompetance i forhold til at henvise til behandling”.
Hans Andersen (V)

”H

ar ministeren den målsætning,
at man vil ned fra de nuværende
250 - 350 dødsfald til i hvert fald det
halve? Med hensyn til amputationer af
ben, arme, hvilket niveau vil man der
ned på? Vil man have dem reduceret
med 40 pct., 50 pct.? Hvad for nogle
målsætninger er der? Der må jo være
et eller andet sted, hvor vi siger, at det
her synes vi er for galt, det vil vi have
reduceret”.
Kamal Qureshi (SF)

Behandling og dødelighed
Overdødelighed: Med overdødelighed menes der her hvor mange gange heroinmisbrugere har højere risiko for at dø end en tilsvarende del af normalbefolkningen, eller
hvor mange gange heroinmisbrugere der ikke er i behandling, har højere risiko for at
dø end en sammenlignelig gruppe af heroinmisbrugere i metadonbehandling

Overdødelighed blandt heroin
misbrugere og behandlingsgaranti
I denne gennemgang af forskning om sammenhængen mellem behandling og dødelighed dokumenterer
Mads Uffe Pedersen bl.a., at heroinmisbrugere i behandling har mindre risiko for at dø end hvis de er
udenfor. Hvilken betydning kan behandlingsgarantien få for overdødeligheden? MUP giver her et bud.
AF MADS UFFE PEDERSEN
Det er almindeligt accepteret i national
som international forskning, at dødeligheden blandt de mest belastede stofmisbrugere er mindre for dem, der er
indskrevet i behandlingssystemet, end
for dem der er i aktivt misbrug uden
tilknytning til et misbrugsbehandlingssystem. Australske undersøgelser(3,4)
fandt således, at stofmisbrugerne
udenfor behandlingssystemet havde
3-4 gange større risiko for død end
stofmisbrugere indskrevet i behandlingssystemet. Lignende resultater er
fundet i bl.a. tyske undersøgelser (12),
amerikanske undersøgelser (8), i en
netop publiceret dansk undersøgelse
(11) og i en svensk undersøgelse (6). I
den danske undersøgelse fandt man en
overdødelighed for heroinmisbrugere
generelt (samlet for dem i og udenfor behandling) for mænd på 15 og
for kvinder på 69 og generelt for hele
gruppen/kohorten på 22. De mindste

samlede tal for overdødelighed blandt
heroinmisbrugere generelt, som jeg har
kendskab til, er på 13 (10,5).
Mens dødeligheden for heroinmisbrugere i metadonbehandling altså er
3-4 gange mindre end for heroinmisbrugere, der ikke er i behandling, er
dødeligheden for metadon-brugere i
de første uger i metadonbehandling
omkring dobbelt så høj, som for metadonbrugere generelt (12, 14, 15, 2).
Efter metadonbehandlingen reduceres
overdødeligheden yderligere for de
der går videre i enten et stoffrit eller
medicinsk understøttet rehabiliteringsforløb, mens den vender tilbage til den
meget høje grad af overdødelighed for
ubehandlede heroinmisbrugere, for de
der dropper ud af behandlingen eller
afsluttes mod egen vilje (6, 16).
På figur 1 er vist en måske lidt
hypotetisk, men alligevel så evident
forløbsmodel, at man kan tillade sig
at påstå at heroinmisbrugere i metadonbehandling har 3-4 gange så lav en

overdødelighed som heroinmisbrugere
udenfor behandling. Metadonbrugerne
har de første uger af metadonbehandling større risiko for død end senere i
metadonbehandlingen. Hvis metadonbrugeren dropper ud af behandlingen
(eller ufrivillig afsluttes af behandlingssystemet) vender de tilbage til den høje
risiko for død som fandtes før metadonbehandlingens påbegyndelse.
Såvel lav som høj dosis metadon har
vist sig at reducere overdødeligheden
for heroinmisbrugere i metadonbehandling. Ameijden et al. (1) fandt
således at høj dosis metadon reducerede overdødeligheden med 10 gange i
forhold til ingen behandling, mens lav
dosis metadon reducerede overdødeligheden med 3 gange (3).
Metadonbehandling synes i særlig grad at reducere de stofrelaterede
dødsfald (16,10), mens den overdødelighed, der kan knyttes til sygdomme
og ulykker, der enten ikke eller mere
indirekte er et produkt af stofmisbru-

Figur 1. Heroinmisbrugere i metadonbehandling
Dobbelt så høj risiko som for metadonbrugere generelt
Ikke i behandling:
							Som heroin13-69
x
risiko
for
død
		I
behandling: 3-4 x mindre risiko
misbrugere
											
i forhold til befolkning
generelt

		

for død end udenfor behandling
		

der ikke er
i behandling

Drop-out
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Mads Uffe Pedersen er cand.psych.,
Leder af Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet.
get, ikke synes at blive reduceret (4).
Det er også de stofrelaterede dødsfald
som udgør den ekstra risiko for død i
metadonbehandlingens indkøringsfase
(14). Efter indkøringsfasen reduceres
de stofrelaterede dødsfald betragteligt.
Injektionsmisbrug er uden tvivl
en vægtig årsag til de stofrelaterede
dødsfald(7,9). Således kan den relativt
ringe overdødelighed hos hollandske
heroinmisbrugere antagelig i ikke ringe
grad tilskrives at den foretrukne hollandske indtagelse af heroin foregår ved
rygning(2).

Behandlingsgarantien
I Danmark skønnes det at 60-70% af
de mest belastede misbrugere er indskrevet i behandlingssystemet. Dette er
et højt tal som antagelig kun Holland
(måske) overgår. At så relativt mange
er indskrevet i behandling betyder, at
behandlingsgarantien umiddelbart
ikke har den samme indflydelse på
overdødeligheden, som hvis andelen af
indskrevne kun havde været 30-40%.
Ikke desto mindre kan man forvente en
ikke ringe positiv indflydelse på overdødeligheden lokalt - altså i amter med
lange ventelister, hvis de ellers overholder garantiens intentioner.
Det er forståeligt, at behandlingssystemet er bekymret for den ressourcemæssige belastning, som behandlingsgarantien aktuelt, og måske i tiltagende
grad i fremtiden, vil medføre. Nogle
behandlere har også ytret bekymring
om, at det frie behandlingsvalg, som er
en del af behandlingsgarantien, kommer til at amputere deres handlingsstrategier i forhold til visitation og formulering af handleplaner. Alt dette er
forståelige system-interne bekymringer
for om det vil være muligt at opretholde en acceptabel behandlingskvalitet.
Det er derimod interessant at denne
bekymring ikke inddrager en af de
væsentligste markører for høj indsatskvalitet - nemlig lav dødelighed for de
sværest belastede heroinmisbrugere.
Garantiens umiddelbare formål
er, som jeg ser den, at reducere umiddelbart livstruende og stærkt velfærdstruende tilstande (død, smitsomme
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sygdomme, skader på familie og børn
m.m.), hvilket her skal ses som uomgåelige basis-markører for indsats-kvaliteten overfor heroinmisbrugere generelt.
Lidt mere teoretisk kan man sige,
at en definition af behandlingskvalitet
må inddrage parametre ikke alene fra
behandlingssystemet i sig selv, men
også fra dets omverden. Ofte definerer
vi god behandling som den behandling
der virker bedre end en anden form for
behandling, eller ud fra den kvalitet vi
har i dag i forhold til den kvalitet vi vil
få senere (eller vi havde tidligere). Her
defineres behandlingskvalitet indenfor
rammerne af behandlingssystemet i
sig selv (system-interne vurderinger).
Hvis vi sideløbende med den systeminterne kvalitetsudvikling også ønsker
at forholde os til verdenen udenfor behandlingssystemet må vi også inddrage
den form for behandlingskvalitet der
viser, at nogle former for behandling
er bedre end ingen behandling - altså
inddrage systemets omverden. Det er
her basismarkørerne hører hjemme, og
det er også her behandlingsgarantien
kommer ind i billedet. Og så bliver det
naturligvis nødvendigt at der etableres
et økonomisk grundlag for overhovedet
at kunne overholde garantien - ellers er
det jo en pseudogaranti.
Det skal sluttelig tilføjes, at reduktionen af overdødeligheden som én af
begrundelserne for indførelsen af en
behandlingsgaranti ikke nødvendigvis
er holdbar i fremtiden. Hvis stofscenen
ændrer karakter (hvilket den i disse år
synes at gøre), f.eks. ved nye grupper
af misbrugere, ved ændring af indtagelsesmåde eller ved at andre stoffer fortrænger heroinen som det foretrukne
stof, vil overdødeligheden for stofmisbrugere udenfor behandlingssystemet
i forhold til indskrevne stofmisbrugere
måske forsvinde. Det betyder nu på
ingen måde at stofmisbrug ikke fortsat
vil være en stærkt velfærdstruende tilstand, som fordrer hurtig og professionel indsats, og det vil i høj grad fortsat
være nødvendigt at inddrage basismarkører for kvalitet - altså markører
som inddrager systemets omverden ved
at sammenligne behandling i forhold til

ingen behandling.

■
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er lettere tilgængelig og den er billigere.
Samtidigt er overdoserne for længst
blevet et problem som alle amter i landet må forholde sig til. Obduktioner efter dødelige overdoser viser, at brugen
af alkohol og benzodiazepiner sammen
med heroin er blevet mere udbredt
i 90’erne (8. Denne blanding er ofte
livstruende. Dårligt helbred på grund
af dårlige leveforhold, særlig blandt de
ældste misbrugere, er også en mulig
medvirkende faktor.
Foreløbig peger de norske prognoser i retning af, at der bliver flere
stofmisbrugere og dermed også mere
lidelse og død (1).

Strukturændringer

Som noget nyt vil STOF fremover
samarbejde med de to øvrige
nordiske tidsskrifter om blandt
andet konferencer, kalenderstof,
oversættelse af klassiske artikler fra
ikke-skandinaviske forskningsjournaler samt udveksling af artikler
bragt i de tre blade. Hvis en artikel
bragt i STOF påkalder sig interesse
hos redaktørerne af henholdsvis
det norske ’rus & avhengighet’
eller svenske 'Alcohol och Narkotika’ vil skribenten blive kontaktet
med henblik på tilladelse til oversættelse af deres artikel.
Her har vi valgt at bringe en artikel
af Edle Ravndal, som tidligere har
været offentliggjort i ’rus & avhengighet’ nr. 1 2001. Artiklen er
oversat af STOF-redaktionen med
tilladelse fra forfatter og redaktør.
Denordisketidsskrifterfindespå
www.rus.no og www.can.se

Realistiske
målsætninger eller
fordækt
moralisme?
De seneste tal for antallet af
overdosisdødsfald i Norge får
èn til at stoppe op: Aldrig har
tallet været så højt. Men møder
vi situationen blandt de tungeste
opiatbrugere med tilbud som
stemmer overens med den viden
vi har?
AF EDLE RAVNDAL
Forklaringerne på det øgede antal
overdosisdødsfald kan være mange,
og de findes på forskellige niveauer.
Antallet af injektionsmisbrugere er
sandsynligvis fordoblet de sidste ti år,
populationen er blevet ældre, heroinen

Det er ingen overdrivelse at sige, at bekymringen har været stor blandt politikere og myndigheder både på statslig
og amtskommunal plan. I Oslo blev
der allerede i begyndelsen af 90’erne
oprettet et overdosisteam, som for et
par år siden blev indlemmet i den ordinære, opsøgende tjeneste i kommunen.
Stortingsmelding 16 (1996-1997)
resulterede i etableringen af kompetencecentre i syv regioner i landet. Brug
af metadon i behandlingen af hårdt
belastede heroinmisbrugere som en
integreret del af behandlingssystemet
startede i 1998.
90’erne har samtidigt været en
forskningsmæssig aktiv periode. I løbet
af de 14 år fra 1986 – 2000 blev der
bevilget ca. 20 mill. kr. til forskning i
forebyggelse, behandling/omsorg og
ruspolitiske konsekvenser af forskellige tiltag. Mange projektrapporter,
artikler og bøger er blevet publiceret
og interessante seminarer er afholdt. Et
spørgsmål er imidlertid i hvilken grad
forskningsfundene, og de anbefalede
ruspolitiske strategier, har haft en
praktisk overføringsværdi? Spørgsmålet
er vanskeligt at svare på og burde i sig
selv være et vigtigt forskningstema.

Nytter-nytter ikke…..
Udover de mere overordnede, politiske
tiltag har hovedtendensen i Norge været at satse på behandling, både langvarig institutionsbehandling og ambulant
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Behandling og dødelighed

Men hvad med de tungeste misbrugere? Forskning viser, at kun en lille procentdel
(19-25%) af de tungeste rusmiddelbrugere forbliver stoffri i tre år eller mere
behandling, for alle grupper af rusmiddelbrugere. Bortset fra indførelsen af
metadon er der på behandlingsfeltet ikke sket nogen markante skift i 90’erne
sammenlignet med årtiet før. Omfang
og typer af behandlingstilbud er stort set
de samme som tidligere.
I denne sammenhæng vil jeg påpege resultaterne fra fem forskellige
efterundersøgelser i Norge; tre fra
tiden omkring 1980 og to fra 90’erne.
De tre første, som er foretaget 3-5 år
efter behandling, viser, at gruppen
med betydeligt rusmiddelbrug/død i
alle disse undersøgelser ligger på ca.
25%(7,10,5). I de to tilsvarende efterundersøgelser af nogenlunde samme
population gjort ti år senere var gruppen med betydeligt rusmiddelbrug/
døde 55% (9,6). Altså mere end en
fordobling. Dette kan være et udtryk
for at behandlingssystemet nu kæmper
med tungere klienter med forværrede
levevilkår og med forværrede samfundsvilkår generelt for stofmisbrugere.
Samtidigt har behandlingsfanen
været holdt højt. Der har ikke været
nogen nedskæringer af institutionstilbud
som i Sverige og i andre europæiske
lande. Fortsat har vi et differentieret
behandlingssystem med relativt mange
programmer. Vi tror fortsat at det nytter;
både klienter, behandlere og politikere.
Nogle gange nytter det selvsagt
også. Men langt sjældnere end hvad
vi kan lide at indrømme. Både norsk
og international forskning viser med
al tydelighed, at der altid vil være en
relativ høj frafaldsprocent i alle typer
behandling for stofmisbrugere. Særligt
to faktorer spiller ind. For det første
er ustabilitet og manglende evne til
tilknytning et af hovedtrækkene hos
stofmisbrugere. For det andet bidrager
mangelfuld kortlægning og differentiering af klienterne ved indtag til at mange tilbydes ikke-adækvat behandling.
De fleste stofmisbrugere får tilbagefald,
ofte med en yderligere forstærket nederlagsfølelse. De er på forhånd mislykkede stofmisbrugere som må have
hjælp af det offentlige. Oveni bliver de
også mislykkede behandlingsklienter. I
Danmark er der nu startet en debat om
30
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behandlingsskader (3). Måske er det på
tide at også vores behandlingsfelt stiller sig lignende kritiske og vanskelige
spørgsmål? Er målsætningen og oplæggene for ambitiøse i tilbudene til at
brugerne kan lykkes? Er målsætningerne og oplæggene alt for lidt ambitiøse
ude i samfundet, hvor brugerne trods
alt skal leve det meste af deres liv?

For høje forventninger
Et andet, men lige så vigtigt spørgsmål
er, hvor meget det kan forventes at
behandlingsteder, med rimeligt gode
metoder og med rimelig grad af professionalitet, kan bidrage med. Med
de samfundsvilkår, som illegal brug
af rusmidler finder sted under, og det
individuelle ændringspotentiale, som
klienterne i behandling besidder, hvor
store forventninger kan man så egentlig
stille til behandlingsapparatet?
Jeg tror godt man kan have høje
forventninger til tilbud som behandler
unge misbrugere af de nye ’modestoffer’. Disse klienter melder sig tidligt til
behandling, de er ofte i arbejde/går i
skole og de har intakte sociale netværk.
Her kan gode ambulante tilbud udrette
meget. For øvrigt vil hovedparten af
disse brugere sandsynligvis aldrig henvende sig til behandlingssystemet, fordi
de ikke oplever specielle negative konsekvenser af rusmiddelbrugen, hverken
socialt, psykisk eller fysisk. De fleste vil
’modnes’ ud af deres rusmiddelbrug.
Men hvad med de tungeste misbrugere? Forskning viser, at kun en lille
procentdel (19-25%) af de tungeste
rusmiddelbrugere forbliver stoffri i tre
år eller mere (11). Ofte får de tilbagefald, som kan vare flere år, før de måske igen får en stoffri periode. Denne
gruppe finder man ofte i behandlingssystemet. I efterundersøgelsen fra
Veksthuset viser det sig, at de klienter,
som havde de største psykosociale belastninger før de begyndte på Veksthuset, havde de fleste behandlingsophold
i løbet af den femårige observationstid,
samtidigt med at de også var de mest
belastede klienter ved opfølgningen.
Med andre ord, uanset hvilken type
behandling de havde fået var der en ty-

delig psykosocial forværring over tid.
Et nærliggende spørgsmål er hvor
de skyhøje forventninger kommer fra.
Hvad får os til at tro, at rusmiddelbrugere med 10-20 års rusmiddelkarriere
bag sig skal kunne ændre livsstil totalt?

Ikke fulgt op
I 1992 arrangerede Sosial- og helsedepartementet en såkaldt ekspertkonference for at diskutere hvad man kunne
gøre for at nå de ældste og mest belastede misbrugere. Konklusionen var
entydig: Etablering af langt flere aktive
omsorgs- og lavtærskeltilbud, med hovedformålet at øge livskvaliteten her og
nu, kombineret med langvarig opfølgning og trygge kontaktnet. Med andre
ord en slags skadesreducerende strategi. Otte år senere er relativt lidt sket
– bortset fra en stor satsning på behandling med metadon. Alt for få, om
nogen, omsorgs- og lavtærskeltilbud
er oprettet, beskyttede botilbud findes
næsten ikke og der er kun få tilbud om
opfølgning til rusmiddelbrugere, som
ikke profiterer af behandling.
Der findes heller ikke en systematisk
oplæring i hvordan man undgår over
doser, hverken i behandlingstilbudene
eller i fængsler. Mulige skadesreducerende tiltag som heroin substitution,
sprøjterum, generelle helbreds- og
velfærdstilbud og naloxonuddeling diskuteres i ringe grad.

Moralisme?
Bagtæppet er et land med lange kulturelle, moralske og politiske traditioner
for ’renovationstanken’ når det gælder
de mest elendige. Tidligere blev rusmiddelbrugere deporteret, enten til
tvangsarbejde eller til ’skolehjem’ for
unge og adfærdsvanskelige drenge. Det
er heller ikke så længe siden, at visse
politikere i Norge foreslog at sende alle
stofmisbrugere til Svalbard. Selv om
dette måske ikke var bogstaveligt ment,
siger det i alt fald noget om et stærkt
moralistisk syn på rusmiddelbrugere
også i dag. Det er måske noget af dette
moralske engagement der fortsat præger vores behandlingstilbud, når det
forventes, at stærkt medtagne menne-

Edle Ravndal
forsker ved SIRIUS,Statens institut for
rusmiddelforskning i Norge.
sker efter et år eller to i en behandlingsinstitution, skal kunne fungere som
folk er flest både med hensyn til arbejde, familie og netværk. Holdningerne
er i færd med at ændre sig, men mange
har fortsat et stykke vej at gå før de kan
slippe det jeg vil kalde ’behandlingsmoralismen’ med stort M. At Norge var et
af de sidste lande i Europa der indførte
metadonbehandling er efter min opfattelse et eksempel på denne dybt rodfæstede moralisme.
De fleste af os kan være enige i en
overordnet målsætning; at reducere
lidelse og død så meget som muligt.
Vi er uenige om hvilke metoder vi skal
bruge for at nå denne målsætning.
Forskning viser imidlertid, at som regel
handler det ikke om hvilken metode
der er mest effektiv, men mere om
måden den udføres på. Det vil sige at
det primært handler om kvalitet og
professionalisme; opbygning af trygge
relationer, medmenneskelighed, støtte i
krisesituationer, langvarig og individuel
opfølgning, gerne i kombination med
mellemmenneskelig og organisatorisk
kompetence.
Narkotikaproblemet har imidlertid
en særstilling i forhold til andre typer
lidelser. I de fleste former for medicinsk behandling, som i behandling af
kræft og tuberkulose, vil klienternes
og samfundets målsætning stort set
være den samme. Begge parter ønsker
at reducere lidelse og død på den mest
effektive måde. Når det gælder narkoti
kaproblemet derimod er der ikke altid
sammenfaldende interesser hos misbrugerne selv, de pårørende, behandlerne og politikerne.
Mange rusmiddelbrugere ønsker
at ændre deres livssituation. De fleste
ønsker et mere stabilt liv, men ikke et
liv helt uden rusmidler. Nogle gange
kan dette være begrundet ud fra et
realistisk perspektiv på hvor vanskeligt
det er at slutte helt med rusmidler,
men ofte et det også et oprigtigt ønske
om fortsat at have rusoplevelser, uanset
hvilke konsekvenser det får for både
dem selv og for det omgivende samfund. Sådan som situationen er i Norge
i dag – sandsynligvis også i mange

andre lande – er vi derfor både ambivalente og uklare på hvilken målsætning
samfundet skal have på misbrugernes
vegne. I Norge har vi en meget streng
lovgivning, som kriminaliserer enhver
handel og brug af alle typer stoffer.
Samtidigt er der en stiltiende accept
af , at vi får flere og flere personer som
aldrig bliver helt stoffri. Derfor har vi
også omsider accepteret metadonbehandling i et forsøg på at reducere både
kriminalitet, lidelse og død. Forskning
viser imidlertid, at der ikke altid er
en klar sammenhæng mellem brug af
metadon og dødelighed blandt stofmisbrugere (2). Hvis ikke metadon kombineres med gode psykosociale tilbud er
et positivt udfald ikke givet.

Det godes fjende
Vi må med andre ord acceptere, at vi
ikke har nogen specielt lovende metoder, som egner sig til at kurere vidt
forskellige individer med store rusproblemer. Dette er dog ikke noget godt
argument for at nedlægge al behandlingsvirksomhed. Til syvende og sidst
ender debatten om behandling og omsorg for stofmisbrugere i et spørgsmål
om etik. Også stofmisbrugere bør have
ret til gode og professionelle tilbud om
hjælp i forbindelse med sociale, psykiske og medicinske lidelser, når de selv
ønsker det. At vi forventer at de, ved
hjælp af disse tilbud, skal kunne gøre
op med deres destruktive fortid – som
det næsten har taget et helt liv at bygge
op – er for så vidt mere vores problem
end deres.
Alvorligere er det imidlertid, at den
slags moralistiske holdninger sandsynligvis bidrager til yderligere stempling
af en allerede udsat gruppe, og dermed
er med til at gøre prognosen endnu
dårligere. Derfor behøver vi mere end
nogensinde lavtærskeltilbud, gode boog omsorgstilbud, god sundhedspleje
og bedre samarbejde mellem og koordinering af de aktuelle hjælpeforanstaltni
nger,som allerede findes. Måske kan vi
på længere sigt opnå mere hvis målsætningerne bliver lidt mere beskedne?
Amerikaneren George de Leon
(Terapeutisk Samfund-veteran) har

foreslået, at vi erstatter begrebet rehabilitering med begrebet ’recovery’.
Tilsvarende har svenskeren Lars
Lindström(4) foreslået, at vi skal kalde
tilbud til tunge rusmiddelbrugere for
omsorg eller social kontrol i stedet for
behandling. Sådanne begreber får os
til at tænke på mere beskedne målsætninger, på hvordan vi på længere sigt
kan reducere rusmiddelmængde og
brugsfrekvens, forlænge stoffri perioder mellem tilbagefaldende, og på den
måde reducere skadevirkningerne både
på individ- og samfundsniveau.
Når det bedste bliver det godes
fjende er der fare på færde. Måske er
det først når vi tør give slip på vores
ideelle målsætninger, at en realistisk og
frugtbar ruspolitik kan etableres? ■
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Metadon

Metadon og
beskæftigelse
Vi må væk fra myterne om, at brugere i metadonbehandling hverken kan køre bil forsvarligt eller passe et arbejde eller en uddannelse. Peter Ege gør her et forsøg på at aflive nogle af myterne:
Det at være beskæftiget kan faktisk betyde mindre misbrug og
bedre psykosocial funktion for brugeren.
AF PETER EGE
Arbejdet med at aktivere, revalidere
og resocialisere brugere i metadonbehandling er ikke nogen enkel opgave.
Det er der mange grunde til. En del
af disse kan ubesværet placeres der
hvor vi helst vil placere dem; nemlig
hos stofmisbrugerne. Deres opvækst,
mangelfulde skolegang, fraværet af
erhvervsuddannelse og -erfaring handi
kapper dem i forhold til arbejdsmarkedet. Mange års misbrug, psykiske
og somatiske sygdomme gør det ikke
nemmere. Men andre forhold, som vi
højere grad har indflydelse på, spiller
også en rolle. Ikke alle institutioner er
lige gode til at aktivere og revalidere
stofmisbrugere – og som regel lykkes
det bedre når det drejer sig om stoffri
brugere end om brugere i metadonbehandling. Det er der måske nogle gode
forklaringer på, men der er helt sikkert
også nogle der er så dårlige, at de har
karakter af uvidenhed, fordomme og
diskrimination. Hvorfor det er sådan
skal jeg vende tilbage til, men først
nogle citater der illustrerer spændvidden i problematikken.

Fordommene - og virkeligheden
En gang i foråret fik jeg tilsendt en bog
fra Carl-Mar Møller (1). Her kommer
en smagsprøve:
“Det er heller ikke en god idé med
metadon, fordi man i modsætning til
heroin bliver sløv, og f.eks. ikke kan
gennemføre en HF-uddannelse eller
beholde sin læreplads…. Hvis narko32
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manen er på heroin resten af livet, vil
han kunne gå i gang med et kursusforløb, det kan du ikke på metadon.”
Jeg skal afstå fra at kommentere
citatet, blot tilføje at Carl-Mar Møller
har en baggrund som socialpædagog og
behandler ansat i Dag- og Døgncentret.
Det andet jeg vil referere til er en
nekrolog publiceret i Journal of Addictive Diseases 1996 (2) under overskriften: “Richard Lane: A tireless fighter
for the treatment of drug addiction.”
Det er ikke hvem som helst der får sin
nekrolog i et anerkendt fagtidsskrift.
Det gør man kun hvis man har ydet en
indsats der gør en forskel.
Richard Lane var heroinmisbruger
og sad sammenlagt 12 år i fængsel
p.ga. sit misbrug. Under sit sidste
fængselsophold læste han om metadon
behandling, som kort forinden var
blevet introduceret i New York som en
forsøgsbehandling. Da han blev løsladt
i 1967 opsøgte han, og kom i behandling hos, en læge i Baltimore. Han var
i uafbrudt behandling i 27 år indtil
1994 hvor han døde af kræft. Efter at
han var kommet i metadonbehandling
begyndte han hurtigt på frivillig basis
at hjælper de øvrige brugere, og han
var med til at starte det første store
metadonprogram i Baltimore, som han
senere blev administrerende direktør
for. Han blev en lederskikkelse i USA i
sine bestræbelser på at forbedre og udvide metadonbehandlingen. Blandt de
mange nyskabelser han etablerede i sit
program kan nævnes behandling for alkoholmisbrug hos brugere i metadon-

behandling, behandlingsprotokoller for
behandling af blandingsmisbrugere,
specielle programmer for AIDS-patienter, forbedret smertebehandling for
metadonbrugere og hans bestræbelser
på både lokalt og nationalt plan for at
afvikle kontrol og restriktioner i behandlingen, som stillede sig i vejen for
den sociale rehabilitering af brugerne.
Han var en af de få brugere der stod
åbent frem og fortalte om sin metadonbehandling, og hele sit liv kæmpede og
lobbyede han blandt politikere, læger
og jurister for bedre forhold for, og
mindre stigmatisering af, brugere i metadonbehandling.
Han var således en person der kunne fastholde en læreplads og følge et
kursus, og temmelig meget mere til.
Der er således noget der ikke passer!
Udsagnet om at brugere i metadonbehandling er sløve, ikke kan passe en lærerplads, ikke følge et kursus fordi de er
i metadonbehandling er simpelthen ikke
rigtigt. På den anden side skal vi ikke
være blinde for at det er en meget almindelig opfattelse, for ikke at sige den
almindelige opfattelse, ikke kun i den
uvidende befolkning, men også blandt
behandlere, ansatte i socialcentre og arbejdsformidlingen, politikere og blandt
stofmisbrugerne selv. Det er der flere
forklaringer på (3).
• Den væsentligste er formentligt, at
mange brugere i metadonbehandling fungerer dårligt fordi de får for
lidt eller for meget metadon, har et
misbrug af hash, benzodiazepiner
og/eller alkohol og/eller p.ga. somatiske og/eller psykiske lidelser og/eller fordi de aldrig har lært at fungere
socialt.
• Der er opstået en lang række negative myter om metadon, dels pga.
ovenstående, men også fordi der er
en dyb modvilje mod substitutionsbehandling med metadon. Stofmisbrugere i metadonbehandling føler
ofte at de sammenlignet med livet
som aktive misbrugere har mistet
kontrollen over deres liv, metadon
kan ikke fylde det tomrum ud som
opstår ved overgangen fra aktiv misbruger til bruger i metadonbehand-

ling. Brugere i metadonbehandling
vil derfor ofte placere årsagen til
deres frustrationer på metadonen,
når de opdager at metadonbehandling ikke i sig selv giver et bedre liv.
Og alle de negative myter understøttes fra behandlerside af protagonisterne (fortalerne, red.) for andre
behandlingsformer, selvfølgelig
først og fremmest fra tilhængere af
den stoffri behandling. Men også
de professionelle der sværger til
buprenorphin eller heroin tillægger
metadon alle tænkelige djævelske
egenskaber i forsøget på at skønmale
den behandlingsform de nu engang
sværger til. Der er virkelig her tale
om at det formodet bedste bliver det
godes fjende, og det er dybt uprofessionelt.

Hvordan påvirker metadon?
Hvis man skal imødegå de mange negative myter om metadon, herunder
at det gør folk sløve og dumme, er
det nødvendigt at indsamle og sprede
viden. Dels om eksemplerne fra det
virkelige liv, dels om de undersøgelser
der foreligger på området. Et af de
områder der er grundigst belyst er problemstillingen metadon og kørefærdigheder, og dermed også spørgsmålet om
de psykomotoriske funktioner.

Metadon og trafiksikkerhed

Det europæiske monitoreringscenter i
Lissabon (EMCDDA(4)) har lavet en
overordentlig nyttig og grundig gennemgang af hele dette område. De har
således gennemgået litteraturen om
psykomotoriske og kognitive funktioner, undersøgelser der belyser den konkrete kørefærdighed og endelig epidemiologiske undersøgelser, der belyser i
hvilket omfang brugere i substitutionsbehandling er involveret i trafikulykker. Det man kan konkludere, og som
EMCDDA konkluderer er, at
• Hos nye (”naive”) brugere i metadonbehandling medfører metadon
en dosisafhængig forlængelse af
reaktionstid og nedsat evne til informationsbearbejdning.
• Brugere i metadonbehandling bør
derfor ikke køre bil før de er velindstillede på en fast dosis, d.v.s. tidligst
en måned efter påbegyndelsen af
behandlingen.
• Hos velindstillede brugere, uden
misbrug af andre stoffer, og som
ikke er i benzodiazepinbehandling,
er der ingen påviselig nedsættelse
af kørefærdighederne (”methadone
users should not be considered impaired in their driving abilities”).
• Virkningen af opioider på psykomotoriske og kognitive funktioner er
beskeden sammenlignet med f.eks.
benzodiazepiner.
• Epidemiologiske undersøgelser viser

at personer i substitutionsbehandling, eller i behandling med opioider
i det hele taget (f.eks. smertebehandling) ikke i højere grad end
andre trafikanter er involveret i
trafikulykker. Derimod er brugere
af antidepressiva og benzodiazepiner
overrepræsenterede.
Der foreligger en række andre
undersøgelser af psykomotoriske
funktioner, hukommelse og indlæring.
Resultaterne er langtfra entydige. Der
er undersøgelser der konkluderer at
personer i substitutionsbehandling ikke
afviger fra normale, sammenlignelige
kontrolpersoner(5, 6 og 7). Også hos
smertepatienter i behandling med opioider er det vist, at kun de patienter der
får benzodiazepiner har nedsat kognitiv
funktion(8). Men der er også undersøgelser der viser nedsat indlæringsevne
og kognitive funktioner hos personer i
metadonbehandling(9) og (10), d.v.s.
de klarer sig i nogle, og specielt i de
komplicerede test, gennemsnitligt
dårligere end kontrolpersonerne. Der
er dog nogle gevaldige tolkningsproblemer ved sådanne undersøgelser. For
det første er der ofte ikke kontrolleret
tilstrækkeligt for brugen af andre rusmidler. For det andet ved vi ikke hvordan personerne fungerede før de kom i
metadonbehandling - om de fungerede
dårligere eller bedre. Det forhold at de
klarer sig lidt dårligere end kontrolper-

Tabel 1. Tre former for indtægter og belastning før og efter behandling
Arbejdsindkomst

Offentlig forsørgelse

Illegal indkomst

Før

Før

Før

Efter

Efter

Efter

ASI*
						
Familie og social tilpasning
5,0
4,5
5,0
4,5
5,5
4,5
Psykisk funktion
4,5
2,5
5,5
5,0
3,0
3,0
Gennemsnitligt antal problemdage
			
den sidste måned
Brugt stoffer
23
11
21
17
24
13
Psykiske problemer
6
2
6
6
4
3
Familiære og sociale problemer
11
8
4
6
13
8
Gennemsnitlig indkomst
seneste måned ($)					
Arbejdsindtægt
516
631
58
64
194
501
Offentlig forsørgelse
41
30
187
201
71
44
Kriminalitet
181
116
41
40
623
247
*Udtryk for problemscoren
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socialoverlæge i
Københavns Kommune
sonerne kan skyldes deres metadonbehandling, men kan lige så vel skyldes
at de også før metadonbehandlingen
havde dårligere forudsætninger for at
klare disse prøver. Det er i denne sammenhæng interessant, at det primært
var de ikke-beskæftigede i metadonbehandling der klarede sig dårligere end
kontrolgruppen på de kognitive test,
medens de beskæftigede lå på niveau
med kontrolgruppen(4).
En tredje mere væsentlig grund til
at være forsigtig med tolkningen af
de fund der viser nedsatte kognitive
færdigheder hos brugere i metadonbehandling er, at de kun siger noget
om forskelle mellem gennemsnit i to
grupper. Det fremgår af én af undersøgelserne(9), at kontrollerne klarede
denne test noget bedre end patienterne
i metadonbehandling, men materialet er meget lille (10 personer i hver
gruppe), spredningen er stor, og nogle i
metadongruppen klarede sig bedre end
i kontrolgruppen. Sådanne testresultater – hvor der vurderes på baggrund
af gennemsnit med så stor spredning
og så små grupper – kan således ikke
bruges til noget som helst i forhold til
placering af personer i metadonbehandling i arbejde eller uddannelsesforløb. I det amerikanske psykiatriske
selskabs tekstbog(11) om behandling
af stofmisbrug kommenteres Gritzs
undersøgelse på følgende måde. Det
følgende citat kan også stå som konklusionen på dette afsnit:
“Administreret korrekt er metadon
ikke intoksikerende eller sederende,
og har ikke virkninger der forhindrer
almindelige aktiviteter så som bilkørsel, avislæsning eller maskinbetjening.
Metadon påvirker ikke reaktionstid og
synes ikke at påvirke indlæringsevne,
men beskedne påvirkninger af præstationen kan ses ved anvendelsen af mere
komplicerede test. Klinisk er dette ikke
påviseligt.…… Metadonklinikkerne i
vores store byer har patienter fra alle de
erhverv og fag som er nødvendige for at
holde en storby kørende”.

Hvorfor er beskæftigelsen vigtig?
Overskriften siger næsten sig selv, men
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for at understrege pointen skal der refereres til følgende to undersøgelser.
Den første er hentet fra en bog der lige
er udkommet og som hedder “Beating
the Dragon”(12), og som på baggrund af interviews med 70 tidligere
stofmisbrugere prøver at fastslå hvilke
faktorer, der har været vigtige i bestræbelserne på at lægge misbruget bag
sig. Om betydningen af beskæftigelse
anfører forfatterne: “Lønnet beskæftigelse var specielt nyttigt; det holdt
dem konstruktivt beskæftiget, gjorde
underværker for deres selvopfattelse og
leverede et netværk som medvirkede til
at bekræfte deres nye identiteter” (oversættelse red.).
Den anden undersøgelse(13) var
lidt af en øjenåbner. Undersøgelsen er
af ældre dato, er amerikansk, men alligevel. Personer indskrevet i behandling blev inddelt i 3 grupper baseret på
indtægtskilde:
1) > 45 % af indtægten baseret på arbejde - hvidt eller sort.
2) Overvejende offentlig forsørgelse.
3) Overvejende illegal indtægt (kriminalitet). Der var i øvrigt ingen
særlige forskelle på de tre grupper,
specielt var der ingen forskelle på
uddannelsesniveau og faglig uddannelse. Alle personer blev undersøgt
med ASI (Addiktiv Severity Index)
ved indskrivningen og efter 6 mdr.´s
behandling. Nogle af resultaterne er
vist i tabel 1 på s. 33.
Det undersøgelsen viser er, at der
for de to ”aktive” grupper - de kriminelle og dem der havde en vis arbejdsindtægt før de gik i behandling er sket
markante forbedringer på en række
områder, medens de passivt forsørgede
ikke har ændret graden af belastning.
De er lige så passive som før de kom i
behandling, de hverken arbejder eller
er særligt kriminelle, de fungerer lige
så dårligt psykisk og socialt som før de
kom i behandling og endelig misbruger de lige så meget som før de kom
i behandling. I udgangspunktet er de
tre grupper ens, men man kan selvfølgelig ikke med sikkerhed vide om den
manglende fremdrift hos de offentligt
forsørgede skyldes at de har været sløve

fra fødslen, således at resultaterne er
udtryk for selektion. Det er dog mere
rimeligt at konkludere, at beskæftigelse
- lønnet eller ulønnet, sort eller hvid
- i vid udstrækning er en forudsætning
for en reduktion af misbruget og bedre
psykosocial funktion, eller, for at stille
det meget firkantet op:
Man er ikke uden beskæftigelse
fordi man er sløv og dårligt fungerende.
Men.
Man er sløv og dårligt fungerende
fordi man ikke er beskæftiget.
Og det er dette sidste statement der
bør handles på. ■
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Myter om behandling
af afhængighed
En klassiker
Den internationale faglitteratur er lidt
af en jungle - stor, uoverskuelig og
ufremkommelig. Rundt omkring i denne
skov af viden er der visse artikler, som
ikke er til at komme uden om. De indeholder noget essentielt, noget man må
forholde sig til.
Det er tanken at bringe en klassiker
oversat til dansk i hvert nummer af
STOF fremover. Det er ikke nødvendigvis hele artiklen der bringes, men det
der bringes er en direkte oversættelse.
Lidt efter lidt vil der dermed foreligge
et udvalg af faglige artikler på dansk
af udenlandske kapaciteter til brug
for alle interesserede på området.
Redaktionen modtager gerne forslag
til velegnede artikler eller ønsker om
spørgsmål man gerne vil have belyst,
hvorefter vi vil forsøge at finde egnet
forskning til oversættelse.
I dette nummer er artiklen af sundhedsvidenskabelig karakter, men det
vil bestemt ikke være nogen regel. Der
er tale om O’Brian & McLellans artikel
fra Lancet, hvor hovedbudskabet er,
at behandling af stofmisbrugere virker
lige så godt som behandling af andre
kroniske tilstande, at klientens samarbejde (compliance) omkring behandlingsprogrammet er alt afgørende for
behandlingens succes og at adækvat
medicinerede metadon-brugere i ligeså
høj grad kan klare et arbejde og fungere i samfundet som alle andre.
God fornøjelse.

Af O’Brian, CP & McLellan, TA.
Publiceret i Lancet, 1996,
vol.347, side 237-240.
Næsten alle har en ven eller pårørende som har været igennem et
behandlingsprogram for afhængighed
af nikotin, alkohol eller andre stoffer.
Eftersom de fleste af disse mennesker har haft et tilbagefald på et eller
andet tidspunkt efter behandlingen,
er der en tendens til at offentligheden
betragter behandling af afhængighed
som ineffektiv. Denne forventning om
helbredelse efter behandling er dog
urealistisk, akkurat som den er det for
andre kroniske tilstande (disorders).
De vedvarende forandringer forårsaget
af afhængigheden er stadig til stede og
kræver fortsat vedligeholdelsesbehandling – enten psykosocialt, medicinsk
eller en kombination af disse. Som ved
andre kroniske tilstande er den eneste
realistiske forventning til behandling
af afhængighed en reduktion i belastning snarere end helbredelse. Samstemmende med denne forventning,
indikerer stoffrihedsraten et år efter
afsluttet behandling at kun 30-50% af
patienterne har været i stand til at forblive fuldstændig stoffri gennem denne
periode, om end 15-30% af de øvrige
patienter dog ikke er vendt tilbage til
deres tidligere massive forbrug.
Succesfuld behandling fører til
betydelige forbedringer på tre områder: Reduktion i brugen af alkohol
og andre stoffer; forbedring af sundhedstilstand og af social funktion; og
reduktion i trusler mod den offentlige sundhed og sikkerhed. Alle disse
domæner kan måles på varieret måde
med en metode som Addiction Severity Index (ASI). Gennem et struk-

tureret interview kan ASI bestemme
behovet for behandling på syv uafhængige områder. Disse mål tillader
os at se afhængighed, ikke som en
enten-eller sygdom, men som grader
af belastning på tværs af alle områder,
der er relevante for succesfuld behandling.
Succesrater for behandling af
afhængighedstilstande varierer afhængig af type af stof og andre variabler knyttet til den population som
behandles. For eksempel er prognosen
meget bedre for personer med opioidafhængighed som har a) en uddannelse, såsom læger og sygeplejersker,
end den er for b) personer som har
en ringe uddannelse og som har ringe
fremtidige jobmuligheder, og som er
afhængige af det samme eller måske
endog mindre mængder af opioider
fremskaffet på gaden gennem illegale
aktiviteter. Figur 1 sammenligner ASIprofilen for to patienter indskrevet i
vores behandlingsprogram.
Den første var en forstadsboende
læge, som havde få personlige eller
professionelle problemer med undtagelse af et massivt, tvangsstyret
forbrug af kokain. Den anden patient
var en gravid teenager, som også var
afhængig af kokain. Profilen viser et
mindre forbrug af stoffer for den unge
kvinde, men på de andre områder,
som har stor betydning for behandlingens udkomme, har hun meget
sværere problemer. Den type behandling disse to personer har behov for er
klart forskellig. Selvom behandlingen
af lægen vil være en udfordring, så er
hans prognose langt bedre end den er
for den unge kvinde.
Succesraterne for behandling af forStof 1
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skellige typer afhængighedstilstande er
vist i Tabel 1.
Forbedring er defineret som en
reduktion på mere end 50% på ASI
stof-skalaen. Et andet mål for behandlingssuccesen er den økonomiske gevinst der produceres. At behandling af
afhængige kan betale sig økonomisk er
blevet vist i mange Nordamerikanske
undersøgelser. For eksempel i en undersøgelse fra Californien, hvor besparelsen ved behandlingen opvejede omkostningerne med 12 gange afhængigt
af typen af stof og typen af behandling.
Der er set forbedringer i udviklingen
af den medicinske behandling for nikotin, opioid og alkohol afhængighed. For
heroinafhængige har vedligeholdelsesbehandling med et langvarigt virkende
opioid som metadon eller LAAM, og
ligeledes med buprenorphin, vist sig
at være en succes. Patienterne vil her
i nogle tilfælde afholde sig fra brug
af illegale stoffer og være i stand til at
fungere normalt i samfundet, mens de
kræver en daglig dosis af oralt administreret opioid (f.eks. metadon) – på
mange måder ligesom sukkersygepatienter er vedligeholdt med injektion
af insulin, og patienter med forhøjet
blodtryk er vedligeholdt på en bestemt
dosis betablokkere for at opretholde
symptomreduktionen. I modsætning til
den almindelige populære opfattelse er
patienter som er adækvat medicineret
med metadon ikke stofpåvirket (”drugged”). De kan fungere fint, selv i jobs
som kræver hurtige reaktioner og gode
motoriske færdigheder, såsom at køre
et S-tog eller et andet køretøj. Selvfølgelig kan ikke alle i metadonbehandling
opnå et højt funktionsniveau. Mange
gadenarkomaner, såsom den unge kokain-afhængige kvinde fra Figur 1, har
multiple psykosociale vanskeligheder,
er dårligt uddannede og misbruger
mange slags stoffer. I sådanne tilfælde
er intensiv psykosocial støtte nødvendig i tillæg til metadonbehandlingen.
Selv med intensiv psykosocial støtte,
er en positiv prognose begrænset af
patientens evne til at tilegne sig de færdigheder der er nødvendige for at få en
legitim beskæftigelse.
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figur 1.
Belastningsprofil for to personer ved indskrivning i behandling for stofmisbrug.
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tabel 1.
Succesrate for afhængighedsforstyrrelser.
Forstyrrelse (disorder)
Alkoholmisbrug
Opioid afhængighed
Kokain afhængighed
Nikotin afhængighed

Succesrate (%)
50 (40-70)
60 (50-80)
55 (50-60)
30 (20-40)

* Opfølgning efter 6 mdr. Data er median (range/omfang)

Nikotin er det afhængighedsskabende stof som har den dårligste succesrate (se Tabel 1). At disse succesrater er
for patienter, som frivilligt kom til en
klinik for at blive behandlet for deres
afhængighed antyder, at disse patienter
forsøgte at stoppe eller kontrollere stofafhængigheden på eget initiativ, men
at det ikke lykkedes for dem. Af de der
startede behandling for nikotinafhængighed, var det kun omkring 20-30%
der ikke havde genoptaget rygning efter
12 måneder.

Behandlings-compliance (samarbejdet mellem patient og program)
Studier af behandlingsrespons har
entydigt vist, at patienter som samarbejder (comply) med de uddannelsesmæssige, rådgivnings og medicinske
forskrifter som kendetegner de fleste
aktuelle behandlingsformer, typisk har
et positivt udfald under behandlingen
og en længere varende efterbehandlings-effekt. Derfor er det mismodigt
for mange praktikere, at så mange stofafhængige patienter ikke samarbejder
omkring den anbefalede behandlingsstrategi og efterfølgende genoptager
deres stofmisbrug.

Faktorer som lav socioøkonomisk
status, samtidig psykiatrisk sygdom og
fravær af familie og social støtte til opretholdelse af stoffrihed er mellem de
vigtigste variabler, som kan associeres
med manglende samarbejde omkring
behandlingen og med tilbagefald efter
behandlingens afslutning.
Patientens samarbejde (compliance)
er især vigtigt i forhold til vurderingen
af hvor effektiv den medicinske behandling af stof- og alkoholmisbrug
er. Selvom det overordnede område
indenfor farmakoterapi af stofmisbrug
er under stadig udvikling, så er der dog
adskillige gennemtestede medikamenter til behandling af opioid og alkohol
afhængighed, som har vist sig mulige
og effektive til fuldstændigt at eliminere
centrale problemstillinger i forbindelse
med rusmiddelbrug. Således har Disulfiram‑vist sig effektivt til at forhindre
genoptagelse af alkoholbrug blandt
afrusede patienter. Alkoholikere afviser
imidlertid at tage Disulfiram, fordi de
bliver syge, hvis de drikker samtidigt.
Patientens samarbejde (compliance)
med den anviste behandlingsmetode er
her altså meget ringe.
Naltrexone er en opioid antagonist,

figur 2.
Effekten af naltraxone hydrochlorid på tilbagefald for alkoholmisbruger

Kumulativt forhold til antal tilbagefald

som ved blokering af receptorerne
hindrer tilbagefald til brug af opioider;
det er et ikke-vanedannende stof, som
umuliggør brug af opioider, men få
heroinmisbrugere accepterer denne
form for behandling – de samarbejder
ganske enkelt ikke med denne behandlingsmetode. Naltrexone bruges også
i behandlingen af alkoholmisbrugere.
Forsøg med både mennesker og dyr
har vist, at brug af alkohol udløser
endorfiner. Efter afrusning reducerer
naltrexone alkoholtrangen og blokerer
for nogle af de ”positive” virkninger,
hvis patienten begynder at drikke igen.
Naltrexone reducerer også tilbagefaldsraten (Figur 2).
Selvom der sammenlignet med
stofmisbrugsbehandling er langt større
compliance med hensyn til naltrexone
i behandlingen af alkoholmisbrug, er
indsatsen for at forbedre compliance i
alkoholmisbrugsbehandlingen afgørende. Løbende klinisk forskning på dette
område er koncentreret om udvikling
af såvel depot-agtige former for medicinering som adfærdsstrategier for at
forøge patienternes compliance.
Forhøjet blodtryk, diabetes og
astma er ligeledes kroniske sygdomme,
som kræver fortløbende behandling
gennem hele patientens levetid. Disse
sygdomme er imidlertid ikke umiddelbart livstruende, forudsat at den foreskrevne behandling: medicin, ændring
i kostvaner og levevis, følges. Dette er
selvfølgelig helt essentielt i relation til
at kunne leve med sygdommen. Som
med behandling for afhængighed,
kræver behandlingen af førnævnte
sygdomme – for at opnå fuld effekt - at
patienten er villig til at ændre livsstilsvaner samt følge den medicinske behandling. I en gennemgang af over 70
studier af behandlingsudkomme, viser
patientens compliance i forhold til den
foreskrevne behandling sig at være den
mest udslagsgivende faktor.
Mindre end 50% af patienter med
insulin-afhængig diabetes retter sig
fuldt efter deres foreskrevne medicinske behandling, og mindre end 30%
af patienter med for højt blodtryk eller
astma efterlever deres medicinske kur.
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tabel 2.
Compliance og tilbagefald ved udvalgte medicinske sygdomme
				
IDDM			
•
Medicinsk regime		
•
Diæt og fodpleje		
•	Tilbagefald*		
Hypertension
•
Medicinsk regime		
•
Diæt			
•	Tilbagefald*		
Astma
•
Medicinsk regime		
•	Tilbagefald*		

Compliance og tilbagefald
<50%
<30%
30-50%		
<30%
<30%
50-60%		
<30%
60-80%

* Ny behandling indenfor 12 måneder af læge på skadestue eller hospital. Kræver medicinsk behandling.
IDDM=Insulin-afhængig sukkersyge (Insulin-Dependent-Diabetis-Mellitus)

Problemet er endnu værre i forhold til
de adfærds- og diætmæssige forandringer, som er så vigtige for opretholdelsen af kort-sigtede gevinster under disse omstændigheder. Mindre end 30%
af patienter i behandling for diabetes
og for højt blodtryk efterlever anbefalede diæt og/eller adfærdsmæssige forandringer sigtet på at reducere risikofaktorer i forhold til genoptræden af disse
sygdomme. Det er interessant i denne
kontekst, at kliniske forskere har identificeret lav socioøkonomisk status, comorbid (samtidige) psykiatriske forhold,
og mangel på familie tilknytning som
den væsentligste medvirken til dårlig
patient compliance for disse lidelser.
Også indenfor stofmisbrugsbehandling

er manglen på patient compliance med
behandlings-regimet (forskrifterne)
en væsentlig medvirken til at symptomerne vender tilbage og til udviklingen
af mere alvorlige og mere udgiftskrævende ”sygdoms-relaterede” tilstande.
Effekt-studier viser f.eks. at 30-60 %
af insulin-afhængige diabetes patienter
og omkring 50-80 % af patienter der
lider af for højt blodtryk og astma har
en tilbagevenden af deres symptomer
hvert år, der som det mindste kræver
en restabilisering af deres medicindoser
for at genetablere midlertidig bedring
af symptomer. Mange af disse tilbagevendende symptomer resulterer også i
mere alvorlige helbredskomplikationer,
amputation af arme eller ben og blindStof 1

37

Klassikeren

Kort nyt
hed er begge almindelige konsekvenser
hos patienter, der ikke responderer på
behandlingen blandt diabetes patienter. Hjerte-karsygdomme er ofte forbundet med en akut forværring af for
højt blodtryk.
Der er naturligvis forskelle i modtagelighed, debut, udvikling og behandlingsudbytte i forhold til de sygdomme,
der diskuteres her, men samtidig er der
også nogle klare ligheder mellem dem.
De er alle multipelt determineret, intet
enkelt gen, personlighedsvariabel, eller
miljømæssig faktor kan fuldt ud gøre
rede for nogen af disse sygdomme. Adfærdsmæssige valg synes at være impliceret i hver enkelt sygdoms opståen og
adfærdsmæssig kontrol fortsætter med
at være en afgørende faktor hvad angår
deres forløb og belastning. Der findes
ingen ”kur”/”helbredelse” for nogen af
disse, men der er dog gjort betydelige
fremskridt med hensyn til udviklingen
af effektive medicinske præparater og
adfærdsændrende behandlingsformer,
som kan reducere eller eliminere de
primære symptomer. Da disse tilstande
er kroniske erkendes det ( i det mindste
i behandlingen af diabetes, hypertension og astma), at vedligeholdelsesbehandling er nødvendig for at sikre at
den midlertidige symptomforbedring
fortsættes.
Uheldigvis gør modstand mod vedligeholdelsesbehandling (både hvad
angår medicinering og adfærdsmæssige
aspekter) og kroniske tilbagefaldsforløb
sig ofte gældende. I den henseende
er det påfaldende, at mange af de
patientkarakteristika, som forbindes
med non-compliance, er identiske for
de anerkendte ”medicinske” og de
afhængighedsmæssige sygdomme, og
tilbagefaldsforekomsten er ligeledes
den samme.

Behandling af afhængighed er en medicinsk bestræbelse der betaler sig
Det er nødvendigt med en holdningsændring hos læger. Afhængighedssygdomme burde kategoriseres med andre
sygdomme der kræver længerevarende
eller livslang behandling.
Afhængighedsbehandling er ligeså
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succesfuld som behandling af sygdomme såsom hypertension, diabetes
og astma, og er klart effektiv i forhold
til omkostningerne. Vi tror, at fokuseringen på, og bekymringen for, folkesundheden og den offentlige sikkerhed
i forbindelse med afhængighed, har
gjort offentligheden, pressen og beslutningstagerne forståeligt desperate
for en varig løsning og skuffede over,
at ingen endnu er blevet udviklet. Som
med behandling for disse andre kroniske medicinske tilstande, er der ingen
helbredelse for afhængighed. På den
anden side er der en række farmakologiske behandlinger og adfærdsbehandlinger, der er effektive til at reducere
stofbrug, forbedre patientfunktionen,
reducere kriminalitet og omkostninger
til retssystemet og forbygge udviklingen af andre bekostelige medicinske
sygdomme. Måske ligger den største
forskel mellem disse tilstande i offentlighedens og lægers opfattelse af diabetes, hypertension og astma som klart
medicinske tilstande, hvorimod afhængighed snarere bliver anset som et
socialt problem eller en karakterbrist.
Det er interessant, at til trods for ensartede resultater hvad angår compliance
og tilbagefaldsrater, er der ikke noget
seriøst argument imod støtte fra det
moderne sundhedssystem for diabetes,
hypertension eller astma, hvorimod det
i høj grad er spørgsmålet med hensyn
til behandling for afhængighed. Er det
ikke på tide at bedømme ”værdien” af
behandling af kronisk afhængighed ud
fra de samme standarder som vi benytter for behandling af andre kroniske
sygdomme? ■
Denne artikel er oversat af medarbejdere
ved Center for Rusmiddelforskning.

Not In My BackYard
Center for Evaluering, Psykiatrien i
Århus Amt, har gennemført en undersøgelse af, hvad der sker i et naboskab over tid, når der flytter sindslidende mennesker eller mennesker
med misbrug til lokalområdet. Undersøgelsen af 607 personers naboskab
til otte forskellige bolig- og behandlingstilbud viser, at naboskabet over
tid bliver væsentlig mere afslappet,
end naboerne havde frygtet. Resultaterne viser, at 43 pct. af naboerne
var utrygge ved det kommende nye
naboskab, da de første gang hørte
om det, og 40 pct. var direkte modstandere. Efter nogle år har kun syv
til otte pct. haft uheldige erfaringer
med naboskabet, heraf mest i form
af uro og øget færdsel i kvarteret,
og utrygheden på tværs af de otte
tilbud er faldet til knap 20 pct.
Der var dog forskel på utrygheden
over for de forskellige målgrupper.
Flest var både før og efter stedets
åbning utrygge ved at være naboer til
det undersøgte forsorgshjem (60 pct.
før, 40 pct. efter åbning), og færrest
var utrygge ved at få sindslidende
som naboer (27 pct. før, 10 pct. efter
åbning).
Størst var faldet i antallet af utrygge
naboer til behandlingstilbuddene for
stofmisbrugere. Her var 47 pct. af
naboerne utrygge op til stedernes
åbning, mens antallet nogle år efter
var reduceret til 16 pct.
Undersøgelsensottedelrapporterligger
på www.ceps.suite.dk/nabo

HR Konference
Af Morten Jensen & Sasha Reinhardt
Ambulatoriet Bellahøj

Kun få danskere deltog i årets internationale konference om
reduktion af stofrelaterede skader, "Harm Reduction". To af dem
arbejder til dagligt med stofmisbrugere i længerevarende metadonbehandling på ambulatoriet Bellahøj. De forsøger her at give
et lille indblik i hvordan det var at deltage.
Ambulatoriet Bellahøj havde igen i år
valgt at sende to medarbejdere (en sygeplejerske og en pædagog) til den årlige
internationale konference om Harm
Reduction. Konferencen, den 14. i rækken, blev afholdt i Chang Mai, Thailand, i dagene 6. – 10. april i år. Der var
seks danskere i den brogede skare af 900
forskere, læger, sygeplejersker, socialarbejdere og stofmisbrugere, men det var
uundgåeligt at konferencen bar præg af
mange afbud p.g.a. SARS.
Ved den officielle åbningsceremoni
blev der budt velkommen af bl.a. præsidenten for International Harm Reduction Association, præsidenten for Asian
Harm Reduction Network, samt Mrs.
Sudarat Keyuraphan, Minister of Public
Health, Thailand.
Under sidstnævntes tale rejste en
masse af de delegerede misbrugere sig op
med forskellige bannere, for at gøre opmærksom på hvilke forhold de som stofmisbrugere i Asien – og specielt i Thailand, lever under. Denne protest forløb
stille og roligt og talen fortsatte, på trods
af at de flestes opmærksomhed var rettet
mod denne lille demonstration.
Programmet bød på sessions fra kl.
9 til kl. 19:30, hvor temaerne strakte sig
lige fra præsentation af internationale
organisationer, HIV/ AIDS, Hepatitis C
problematikken, kriminalitet, overdoser, prostitution, forskellige stoffer, unges beretninger om det at være misbruger i Asien og meget mere. Størstedelen
af disse sessions tog udgangspunkt i de
asiatiske forhold.

Der var godt 70 sessions med hver sit
overordnede tema, som et panel på femotte personer holdt oplæg om. Desværre
betød det pressede program, at spørgetiden ofte måtte inddrages til fremlæggelserne. Udover de mange sessions var
der en del "posters", hvor der f.eks. var
ophængt materiale der beskrev undersøgelser, konkrete projekter og meget mere. Her kunne man som delegeret vælge
at gå rundt og læse eller snakke lidt med
de pågældende personer, der stod for
disse posters.
Eftersom de fleste sessions handlede
om situationen i Asien kunne vi som
danskere savne flere oplægsholdere fra
f.eks. Holland og Schweiz, da det ofte er
disse landes forsøg der bliver inddraget
når den danske narkopolitik med jævne
mellemrum bliver diskuteret.
Vi opsøgte de sessions vi mente
havde mest relevans i forhold til vores
arbejde på ambulatoriet Bellahøj, f.eks.
om arbejdet med kokainmisbrugere, andre landes erfaringer med metadonbehandling, unges beretninger, nye typer
stoffer, overdoser samt spørgsmålet om
anvendelse af Naloxone.
Det store spørgsmål herhjemme omkring etablering af de såkaldte fixerum
kunne ikke lade være med at dukke op i
vores hoveder, da vi af australske Linette
Collins fra National Drug and Alcohol
Research Centre, blev præsenteret for
resultatet af en stor undersøgelse af hvor
heroin-relaterede overdoser sker. Den
viste at 33% af undersøgelsens overdoser var sket udendørs, hvorimod kun 2

% var sket indendørs. Hun begrundede
resultatet med at stofmisbrugere, der
ikke har et sted at gå hen når de skal tage
deres stof, ofte lader sig stresse, hvilket
øger risikoen for at få en overdosis.
Hvad fik vi ud af det?
Hvis målet med denne konference
var at blive præsenteret for nogle banebrydende, nye forskningsresultater må
svaret være, at der ikke kom nye ting
frem, som åbnede op for revolutionerende nye handlemuligheder inden for
narkotikaområdet.
Hvis målet med konferencen var at
møde en masse "kolleger" fra hele verden, diskutere samt udveksle erfaringer,
er svaret, at vi føler vi har fået en masse
med os hjem. Den uformelle diskussion
og erfaringsudveksling der opstod over
middagsbordet, i frokostpauserne eller
på gangene imellem de mange sessions
føler vi var meget givtig. Den østrigske
professor Dr. Alfred Uhl, den hollandske projektarbejder John-Peter Kools,
den australske gadeplansarbejder Sean
McCaughey ……… Ja, en blandet skare
– men erfaringsmæssigt en rigtig fin
cocktail.
Vores erfaring – efter samtaler med
disse delegerede – siger os, at vi i Danmark har en metadonpolitik som er meget anderledes end i de fleste andre lande.
De højere doser metadon vi efterhånden
har i den danske substitutionsbehandling
ligger f.eks. langt fra den australske, hvor
startdosis er 25 ml. metadon og den absolutte maxdosis er 125 ml.
Det var den første konference af
den art for os begge. Vi har nu oplevet
hvordan en sådan konference er bygget
op, og hvis vi skulle få mulighed for at
deltage igen kunne det tænkes at den
danske narkotika- og metadonpolitik –
samt selvfølgelig ambulatoriet Bellahøj
- kunne blive præsenteret i form af en
stand eller "posters".
Næste år vil den 15. udgave af Harm
Reduction konferencen løbe af stabelen
i Melbourne, Australien, i perioden 21.
– 25. april 2004. ■
Se også: www.ihrc2000.net
og www.ihra.net
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Umulige valg
Tanker fra konferencen ”Risk Behaviour and Drug Abuse” 9.-11. april i Beauvais, Frankrig.

AF Eric allouche
I begyndelsen af april måned, mens
vinteren endnu ikke har sluppet sit tag
i Danmark, er det at komme til Paris
ligesom at springe direkte ind i foråret.
Himlen var blå, bladene på træerne var
sprunget ud og landskabet mellem lufthavnen og Beauvais var rigtig smukt…
det må hver i hvert fald være det som
vores taxachauffør syntes mens han
kørte en omvej på ca. 50 km. undervejs
fra lufthavnen til Beauvais. Efter den
storslåede tur som varede og kostede
næsten lige så meget som flyveturen
nåede vi lige akkurat konferencen.
”Man kan ikke undervurdere konsekvenserne af et bad trip!” Den franske
læge Alain Morel, som har specialiseret
sig i arbejdet med unge brugere af psykostimulanter og syntetiske stoffer og
er en af de få personer med en betydelig erfaring i dette felt, havde et tydeligt
budskab at formidle: ”Bad trips skal
betragtes og behandles som traumer”.
Blev man ikke overbevist stod dog tilbage, at muligheden for at man trods
mange års erfaring, stadig kan komme
til at overse og fejlvurdere vigtige
aspekter af stofbrug og misbrug er tilstede. Ved et sammentræf, som næppe
kan kaldes tilfældigt, har jeg siden hørt
adskillige mennesker spontant fortælle
mig om deres bad trips og om hvor
svært det har været for dem at komme

ud over disse oplevelser.
I pausen var jeg tæt på at spørge
Alain Morel om ikke han syntes at
taxature også skulle regnes med i ”bad
trips”, og om vi mon kunne få det
indført i den næste udgave af DSM
(Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders, red.). Men temaet
”traumer og dårlig rejse” dukkede
hurtigt op i forskellige andre, men
stadig tankevækkende former. Der var
eksempelvis afbud fra folk det havde
været interessant at høre. Men både
afbud og sidste øjeblikserstatninger er
jo uundgåelige til internationale konferencer. I Beauvais blev der også vanen
tro holdt nogle oplæg på grænsen af
det forståelige og i et eller to tilfælde på
den forkerte side af grænsen. Nogle af
oplægsholderne havde ikke nemt ved
at fremlægge deres budskab, nok især
fordi de ikke mestrede konferencens
arbejdssprog.
I denne forbindelse er det tankevækkende, hvor forskelligt man kan tolke
uklarhed og afbud - alt efter ens egne
fordomme. Hvis en portugiser er uklar
tænker man ikke, at han nok er usammenhængende fordi han er portugiser.
Hvis en psykiater melder afbud tænker
man ikke at det er typisk psykiateradfærd ikke at holde en aftale. Men hvis
en bruger af stoffer enten er uklar eller
melder afbud, ligger det lige for i de
fleste menneskers tolkningsmønstre at

uklarheden eller afbudet er et indlysende tegn på et aktivt misbrug.
At vi tolker som vi gør betyder, at
en banal maveinfektion forårsaget
af lokale specialiteter som frølår eller snegle kan have helt forskellige
konsekvenser alt efter om den rammer
en portugiser, en psykiater eller en
misbruger. For sidstnævnte er valget
mellem enten at optræde bleg, utilpas
og usikker i sin tale eller at melde afbud
en no-win situation, hvor valget står
mellem to forskellige former for “typisk” stofmisbrugeradfærd: uklarhed
eller utilregnelighed. For dem som har
læst ”Pragmatics of Human Communication” vil dette dilemma minde om
det Watzlawick et al. betegnede som et
”umuligt valg” eller ”double bind”- en
situation hvor lige meget hvad man
vælger, så vælger man forkert.
Dette fænomen skal man nok ikke
undre sig over at støde på her, når man
tænker på i hvor høj grad de ”umulige
valg” er tilbagevendende i misbrugsfeltet. Skal man stramme behandlingen
på bekostning af de svageste misbrugere, eller skal man være rummelig
og liberal og dermed acceptere folks
misbrug? Kan man forbyde stoffer men
tilbyde folk at teste dem, som de gør i
nogle europæiske lande, tillade salget
af hash, men ikke importen o.s.v.? De
”umulige valg” ligger ikke i kendsgerningerne, men i vores egne tolkninger

www.t3e-eu.org
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Eric Allouche
Psykolog på misbrugscentret
i Vestsjællands Amt
af dem. Uden at være opmærksomme
på det kan vi være fanget i en binær
verden hvor alt udspiller sig i ”ja eller
nej”, ”for eller imod” eller ”virker, virker ikke”.
I flere af konferencens bedre oplæg
blev man mindet om, at faglighed omkring arbejdet med misbrug ikke kun
består i kendskab til ”hvad der virker”
og ”hvad der virker endnu bedre”,
men netop også i at undersøge det
symbolske felt, hvor misbrug (d.v.s.
misbrugere, misbrugsbehandlere og
de øvrige aktører) udspiller sig. Michel
Hautefeuille (som er leder af Centre
Marmottant i Paris) påpegede i et
oplæg med titlen ”Udvikling af forestillinger om afhængighed”, hvordan der
samtidigt med at ludomani, internet
afhængighed m.m. er blevet patologiseret som nye ”addiktive sygdomme”,
så har ”misbrugsadfærd” i en række
former indtaget en betydelig plads i
vores samfund. Vi bliver eksempelvis
konstant opfordret til at købe/tage det
vi ønsker her og nu, og lade betalingen/konsekvenserne blive udsat til et
næsten uvirkeligt senere.
Amador Calafat (som er lederen af
tidsskriftet ”Adicciones”) holdt et oplæg om unge spaniolers rekreative brug
af stoffer. Han fortalte at unge med god
selvtillid var mere tilbøjelige til at prøve
stoffer, og omvendt at de som slet ikke
tog stoffer havde et dårligt billede af
sig selv, var mindre sociale m.m. Men
samtidigt understregede Calafat, at for
mange unge var det ”at more sig hver
weekend” ikke kun en nydelse, men
også et socialt krav. Tankevækkende
var det i disse oplæg at blive præsenteret for et verdensbillede som var
komplekst, fuld af nuancer og modsætninger, og hvis man efter oplæggene
kunne se misbrug som noget betydeligt
mindre tydeligt og entydigt end man
gjorde før, så var man i hvert fald på vej
til at blive befriet for de mere automatiske tolkninger.
Et eksempel på at den konkrete og
den symbolske verden kan være temmelig usammenhængende dukkede op
senere om aftenen, da Amador Calafat
fortalte mig at Spanien, som er et

meget liberalt land m.h.t. stofbrug,
faktisk ikke blev betragtet som sådan
af spaniolerne selv, der stadig opfatter deres land som restriktivt og under
Francos arv. Findes samme spaltning
med modsat fortegn i Danmark, der
sædvanligvis betragter sig selv som
et liberalt og tolerant land - Nordens
enfant terrible som svenskeren Anders
Stymne kaldte os i Stof for nogle år siden? Det forekommer mig, at når man
betragter Danmark lige nu og kikker
på kendsgerningerne, virker Danmark
snarere som et meget forsigtigt, for ikke
at sige konservativt land, så meget at
Christianias pushere kunne finde på
at gå i strejke…Men som sagt, hvad
betyder kendsgerningerne når man har
styr på den symbolske verden og konsekvent - som socialministeriets Peter
Juul for nyligt ironisk beskrev det - betragter landene syd for Padborg som
”bananrepublikker”.
I Beauvais kunne vi høre J.M. Priez,
som med sin institution Techno+,
udfører et af disse ”banan-agtige”
forsøg på at intervenere i rave parties
og lignende ved at tilbyde testning af
stofferne og ”chill outs”, hvor de unge
tilbydes en mulighed for at tale om stof
og stofbrug. Det var tankevækkende at
høre, hvordan Priez forsøger at ændre
på ”misbrugets symbolske felt” ved
at støtte de unges forsøg på at skabe
ritualer i forbindelse med stofindtagelse, med henblik på at modvirke
de faremomenter som er forbundet
med hemmeligholdelse, uvidenhed og
myter. Og da Priez afsluttede sit oplæg med: ” Jo færre oplysninger man
giver stofbrugerne, desto mere bliver
de syge… og desto mindre giver det
andre lyst til at tage stoffer…og den
logik er i nogle tilfælde en overlagt
forebyggelsesstrategi”, så kunne man
pludselig tydeligt mærke, at den største
risikofaktor i misbrugsfeltet ikke er den
materielle verden med sine stoffer og
kanyler, men den symbolske verden det
er fanget i.
Ved siden af det faglige program,
havde konferencen også mere ”sociale”
formål som at fejre forskellige fødselsdage; T3E 10 års eksistens, Sato , det

behandlingscenter som modtog os, 25
års fødselsdag, samt nogle fødselsdage
af mere privat karakter. Det gav mange
lejligheder til at socialisere, feste, udveksle gaver og forstærke de venskabelige bånd som er opstået igennem årene.
Havde der været en etnolog iblandt os,
ville han/hun havde kunnet iagttage
i hvilken grad disse konferencer også
har en ”rituel funktion”. Og mens man
stadig kan spørge sig selv om man kan
ritualisere noget så farligt som at have
omgang med stoffer, så virkede selve
konferencen som et delvist svar med sit
”sådan kan man ritualisere det at være
misbrugsbehandler, d.v.s. at have daglig omgang med noget så farligt som
misbrugere og misbrugsbehandlingssystemet”.
Om aftenen på den tredje dag blev
det tid til at sige tak for denne gang,
og på gensyn i 2004 i Skotland til en
konference om ”etniske minoriteter
og misbrug”. Mens vi stod der og tog
afsked kunne man konstatere, at godt
nok skal man ikke undervurdere konsekvenserne af et bad trip, men i samme
åndedrag føltes det som om man heller
ikke skal undervurdere konsekvenserne
af et godt trip. ■

T3E
T3E er et 10 år gammelt europæisk
netværk for folk der arbejder inden
for stofmisbrugsområdet. Netværket
støttes af EU og har medlemmer fra
13 europæiske lande: Østrig, Belgien,
Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Portugal, Spanien og England.
T3Es formål er at fremme det internationale samarbejde og skabe et rum
for udveksling af viden om stofmisbrug i Europa. Det gør man bl.a. via
sitet www.t3e-eu.org , ved at holde
seminarer og konferencer og ved at
medvirke til udvekslings- og praktikprogrammer for ansatte på rusmiddelområdet på tværs af grænserne.
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Kort nyt

Hash
FOLKETINGET

Folketingets Sundhedsudvalg behandler i
øjeblikket to forslag om legalisering af hash,
begge forslag er fremsat af Enhedslisten.
Forslag B 91 handler om at legalisere brugen af hash og dyrkning af cannabis, muliggørelse af import af og handel med hash
samt udbygning af den offentlige behandling af misbrugere. Forslag B 92 handler
om frigivelse af hash til medicinsk brug.
Begge forslag samt sagsforløb ligger på Folketingets hjemmeside www.ft.dk

væk fra området. I løbet af de første 12
dages indsats noterede ordenspolitiet
ca. 100 personer, for besiddelse. I sam
me periode ødelagde kriminalpolitiet
hashforretninger for over 60 mill. kr. ved

LÆGEMIDDELSTYRELSEN
Lægemiddelstyrelsen har tilladt at aidsog kræftpatienter kan blive behandlet med
Marinol, et præparat der indeholder en
syntetisk udgave af de virksomme dele af
hashen. Marinol kan give appetit og dæmpe kvalme hos disse patienter.
Lægemiddelstyrelsen afventer resultater
fra to igangværende forsøg med Marinol for sklerosepatienter. Det samme gør
Skleroseforeningen, der gennem flere år
har arbejdet på at få Marinol godkendt
til behandling af smerter og kramper hos
sklerosepatienter.
Berlingske Tidende 26.4.2003
og Internetavisen Jyllands-Posten 11.3.2003

Seneste nyt: Et folketingsflertal
uden om regeringen har vedtaget
at Marinol skal frigives til sklerosepatienter.

at beslaglægge store mængder hash,
som politiet formoder var beregnet på
salg i fristaden.
På www.kbhpol.dk kan man følge med i politiets Christianiaindsats.

DEN DANSKE BEFOLKNING
En opinionsundersøgelse foretaget for Jyllands-Posten af PSL Rambøll viser, at omkring 25 pct. af danskerne, uanset politisk
tilhørsforhold, ønsker hash frigivet. Omkring to tredjedele af befolkningen mener
ifølge undersøgelsen, at hashen fortsat
bør være et illegalt og strafbart rusmiddel.
Undersøgelsen er foretaget blandt 1.000
repræsentativt udvalgte danskere.
Internetavisen Jyllands-Posten 29.3.2003

CHRISTIANIA

ENGLAND

Regeringen vil stoppe hashsalget på
Christiania og vil på længere sigt lave
byfornyelse på området. Justitsminister
Lene Espersens plan er at få fjernet alle
hashboder i Christianias Pusherstreet, po
litiet skal lave flere razziaer og færdsels
kontroller på området og også stoppe
hashkunderne når de forlader fristaden.
Københavns ordens- og kriminalpoliti ar
bejder på at stresse købere og sælgere

For første gang i over 30 år vil det i løbet
af 2003 blive muligt for briterne at få cannabis-baseret medicin på recept. Det har
den britiske regering besluttet efter, at forsøg med en under-tungen-spray har vist,
at produktet blandt andet har en gavnlig
virkning på patienter med sklerose, beskadigede nerver og søvnforstyrrelser.
The Guardian 22.3.2003
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URINKONTROL
Socialoverlæge i Københavns Kommune,
Peter Ege, har i Ugeskrift for Læger skrevet en artikel om urinkontrol af opioidmisbrugere.
Ege skriver bl.a., at en række af de formelle kontrolprocedurer, der er knyttet
til substitutionsbehandlingen, ville være
utænkelige, hvis det gjaldt andre former
for medicinsk behandling: F.eks. regelsat
fremmødehyppighed, obligatorisk rådgivning og urinkontrol. Brugen af urinkontrol som led i substitutionsbehandlingen
har været aftagende i Danmark, primært
af økonomiske og praktiske årsager. I artiklen prøver Ege at finde svar på, om det
nødvendigvis er en uheldig udvikling.
Han konstaterer bl.a., at den behandlingsmæssige værdi af urinkontrol ikke
er dokumenteret, og at de forskellige behandlingsprogrammer bruger og reagerer
meget varieret på urinkontrol. Kontrollen
er relativt dyr og ydmygende for både patienter og personale. Formentlig indvirker
den negativt på den terapeutiske alliance
og på retentionen i behandlingen, og ser
ikke ud til at have nogen betydende effekt
på patienternes illegale misbrug.
Ege konkluderer, at den omfattende brug
af urinkontrol hverken kan forklares som
en procedure til at optimere behandlingen
eller inden for rammerne af det normale
læge-patient-forhold: Kontrollen afspejler snarere den negative holdning til både
stofmisbrugere og vedligeholdelsesbehandling som en behandlingsmodalitet.
Peter Ege: Urinkontrol i behandlingen af
opioidmisbrugere, Ugeskrift for Læger 165/13
24.3.2003

KRIMINALFORSORGEN UNDERSØGER
RUSMIDDELBRUG
Kriminalforsorgens landsdækkende undersøgelse af rusmiddelbruget blandt
indsatte og tilsynsklienter viser, at 56 pct.
af det samlede klientel er misbrugere. Udvalgte medarbejdere i Kriminalforsorgen
har interviewet indsatte og tilsynsklienter
om deres eventuelle misbrug før hhv. indsættelsen og registreringen som tilsynsklient.
14 pct. bruger heroin, morfin o.l. - gruppen
har også et omfattende misbrug af andre
stoffer.

KALENDER
- Konferencer
og arrangementer
6 pct. bruger amfetamin og kokain, men
ikke opioider - der kommer flere og flere
i denne gruppe, de er yngre end de andre
misbrugere og har ofte et stort forbrug af
alkohol og ecstasy ved siden af.
14 pct. bruger hash, men ikke opioider
og centralstimulerende midler - denne
gruppe har også et stort alkoholforbrug og
lejlighedsvis brug af andre stoffer.
I undersøgelsen analyseres en række sammenhænge mellem misbrug og behandling
samt misbrug og kriminalitet. For eksempel påvises der en sammenhæng mellem
alkohol og voldskriminalitet og mellem
opioidmisbrug og berigelseskriminalitet.
Læs mere om undersøgelsen på www.kriminalforsorgen.dk

Redaktionen håber at kunne bringe indlæg og/
eller indtryk fra seminaret i september-nummeret af Stof.

DNU - Det Nationale Udviklingsforum for afhængighed
Det langsigtede mål med dette forum er
at etablere en national uddannelses- og
kompetencestrategi på rusmiddel- og af-

SEMINAR OM BEST PRACTICE
Centerlederforeningen afholder seminar
om ‘Best Practice’ på misbrugsområdet d.
10. og 1l. juni. Deltagerkredsen er medarbejdere fra kommunale og amtslige misbrugscentre. Programmet byder på oplæg
fra Nanna Mik-Meyer, Vagn Strandgaard
og Michael Jourdan samt 11 forskellige
work-shops.

23. – 26. september 2003

¨The 6th Conference of the European
Sociological Association.
Sted: Murcia, Spanien.
Web: www.um.es/ESA

2. oktober 2003
Hvad er behandling? v. antropolog Steffen Jöhncke.
Sted: Holstebro Aktivitetscenter.
Web: www.ringamt.dk
The 14th annual Conference of the
European Society for Social Drug
Research (ESSD)From. Sted: Ghent,
Belgien.
Web: www.law.rug.ac.be/crim/ISD

13. – 15. oktober 2003

hængighedsområdet. For at medvirke til
et kvalifikations- og kompetenceløft for
ansatte og frivillige medarbejdere på området arbejder DNU i øjeblikket med at
udvikle og etablere nye modulopbyggede
uddannelser. På hjemmesiden www.dnua.dk kan man læse mere om historien
bag DNU, medlemmer, funktioner m.m.
- desuden er der en omfattende arrangementskalender med kurser, seminarer og
konferencer på misbrugsområdet.
www.dnu-a.dk

KANYLEBUSSEN I KØBENHAVN STOPPER
På hjemmesiden www.sm.dk/socialarv er der
indlæg og nyheder om social arv, video fra høringen og mulighed for at sende forslag og idèer
til ministeren.

Tværfagligt kursus i kognitiv terapi ved
misbrug (1. modul).
Sted: Kognitiv terapicenter i Århus.
Web: www.kognitiv.dk

2. – 4. oktober 2003

HØRING OM NEGATIV SOCIAL ARV
Socialminister Henriette Kjær afholdt høring om negativ social arv d. 2. maj. Høringen skal ses som et bidrag til regeringens
indsats mod den ‘automatiske’ overførsel
af ringe sociale forhold fra den ene generation til den næste. Formålet var at få
forskellige forslag og meninger om, hvordan strategien skal lægges for at forbedre
indsatsen for de truede børn og udsatte
familier.

22. –24. september 2003

I syv år har københavnske stofmisbrugere
hentet rene kanyler, kondomer og gode
råd i kanylebussen. Omkring 300 sæt med
nål, sprøjte, vat og spritserviet er udleveret
hver dag. Bussen har haft sin faste rute i
dagtimerne i de dele af byen, hvor stofmisbrugerne holder til. Fra juni vil udlevering
af kanyler foregå på Mændenes Hjem. Der
bliver åbent for udlevering hele døgnet,
og der vil være en sygeplejerske og en socialrådgiver på stedet. Tiden vil vise om
ændringen bliver en fordel eller en ulempe
for brugerne: Man kan hente værktøj hele
døgnet, men kun èt sted.
Internetavisen Jyllands-Posten 2.4.2003

Möte med forskningen.
Arr.: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
Sted: Stockholm, Sverige.
Web: www.can.se

22. oktober 2003
Konference om misbrug og selvmords
forebyggelse.
Sted: Odense.
Web: www.selvmordsforskning.dk

3. november 2003
BrugerForeningen holder 10 års jubilæum.
Sted: København.
Web: www.brugerforeningen.dk

20.-21. november 2003
Mobilisering mot narkotika arrangerer
den 6. messe i serien ’Sverige mot
narkotika’.
Sted: Malmø, Sverige.
Web: www.sverigemotnarkotika.nu

4. december 2003
Behandlingspolitik i misbrugscenteret: Hvordan kombineres ’det bedste’
med ’det mulige’?
v. psykolog Liese Recke.
Sted: Holstebro Sygehus, Foredragssal 1.
Web: www.ringamt.dk
Der er flere kalenderoplysninger på www.
stofblad.dk, hvor vi sammen med Center
for Rusmiddelforskning løbende opdaterer oversigten.
Vi modtager gerne oplysninger om
arrangementer til kalenderen 		
på bj@stofblad.dk
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