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Nu er det lykkedes. STOF er kommet på internettet.
www.stofbladet.dk er en realitet! Læs i dette nummer
historien om sitet, hvordan det kan bruges – og redaktionens optimistiske tanker om dets fremtid.
I mange år har STOF været noget så gammeldags som et fagblad med lange,
grundige, velgennemarbejdede artikler, som man i ro og mag kunne fordybe
sig i. Men bladet havde en væsentlig mangel: Artiklerne var ikke tilgængelige
på internettet. I en tid, hvor nettet er blevet den primære informationskanal
for de fleste, har den manglende tilstedeværelse på nettet været noget af
en anakronisme - sådan lidt a la brevduer, laksegl, fjerpen og blæk…At få
en overskuelig hjemmeside med gode søgemuligheder blev efterhånden et
presserende anliggende.
STOF’s artikler er alle skrevet af mennesker, som har de faglige og erfaringsmæssige forudsætninger i orden. Skribenterne går dybere og bredere
til de mange komplekse stof-relaterede problemstillinger end dagspressen
og andre medier, men artiklerne har slet ikke ikke den læserskare, som nettilgængelighed muliggør. Når vi nu går på nettet, er det ikke kun for at være
med på noderne, eller fordi flere numre af STOF for længst er ’udsolgt’
- men også fordi de mange artikler, der er skrevet til STOF gennem årene,
fortjener en større udbredelse. Det er redaktionens indtryk, at STOF’s artikler har en betydelig brugs- og genbrugsværdi for hhv. nye og faste læsere, der
vil have indsigt og inspiration på stofmisbrugsfeltets mange områder. Redaktionen får jævnligt henvendelser fra læsere, der ønsker gamle numre tilsendt
– og ofte gerne et eksemplar af alle de blade, vi har udgivet. Men der findes
ikke længere restoplag af de forskellige blade, så faste læsere har ikke kunnet
finde gamle artikler, hvis de har mistet papirudgaven, og nye læsere har kun
haft mulighed for at modtage det senest udkomne nummer – også derfor har
det været magtpåliggende at få en hjemmeside op at stå.
At hjemmesiden er en realitet er en stor begivenhed i vores lille verden.
Vi tager forhåbentlig ikke munden for fuld, når vi hævder, at på STOF’s nye
hjemmeside finder man omsider den største samling faglige artikler om narkotika, afhængighed, misbrug, behandling, forebyggelse m.m.  - på dansk.
På hjemmesiden har vi komprimeret baggrundsoplysningerne om bladet til
det absolut net-nødvendige, hvorfor mange informationer er udeladt dér. På
de følgende sider indvies du derfor i historien bag hjemmesiden, overvejelserne omkring den konkrete udformning, de forskellige funktioner, hvilke
muligheder der forhåbentlig åbnes op for i fremtiden, samt hvordan du som
læser kan gøre andre opmærksom på hjemmesiden – en hjælp redaktionen
vil være taknemmelig for.
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STOF er gået online. Læs historien om sitet,
hvordan det kan bruges – Og redaktionens
optimistiske tanker om dets fremtid.
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AF MICHAEL JOURDAN & BIRGITTE JENSEN

HANDLING GIVER FORVANDLING!
HVAD GIVER BEHANDLING?

ofiske
Lavfilos
inger
betragtn

Behandling er ikke en mekanisk proces, vi udsætter en 		
passiv klient for. En vis portion ydmyghed er på sin plads.

UNGE OG RISIKOADFÆRD

Unge har altid haft ry for at leve livet farligt – så farligt, at alt
for mange dør af det. Mange har forsøgt at forklare fænomenet,
og her præsenteres nogle af de svar, forskningen har givet i
løbet af de sidste 100 år.
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AF LEIF VIND
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AF PETER EGE

NÅR SIKKERHEDSNETTET FORSVINDER

Mange af de allermest belastede stofmisbrugere magter
ikke at overholde de krav, hjælpesystemet stiller til dem.
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AF RASMUS KOBERG CHRISTIANSEN & DANNIE HANSEN

RECEPTFRI HASH PÅ APOTEKET

De, der tror, at hash er relativt ufarligt må hurtigst muligt tro
om igen. Det mener en familieterapeut, som her giver fire
grunde til, at misbrugere skal kunne købe hashen på apoteket.
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AF LIZZI KIARIE

NYT BEHANDLINGSTILBUD I KØBENHAVN:
HASH- & KOKAINBEHANDLING

Københavns Kommune tilbyder nu gruppebehandling til mennesker,
som er afhængige af hash, kokain & andre feststoffer.

25

AF CHRISTIAN SOLHOLT

HASH UDEN LØFTEDE PEGEFINGERE

Mange bruger hash, men ingen synes specielt ivrige efter at
udbrede materiale om sikker brug. For det meste overbetones
det negative, det positive nedtones og brugerne må selv erfare
faldgruberne.

27

En australsk heroinbruger med bopæl i
London har personlige erfaringer med
såvel gode som dårlige måder at ordinere
heroin på. Vi bringer hendes anbefalinger.

Heroin på klinik bliver ikke en gratis frokost for gadens 		
overlevere. Det er ikke sikkert, at brugerne vil opnå så mange
stjernestunder med heroinordination, men ønsket om blot ’at
blive rask’ uden at blive ruineret vejer også tungt.

38

Betyder det noget for stofmisbrugsbehandlingen, at misbrugeren
er bevidst om sine personlighedsforstyrrelser? Det vil en ny CRFundersøgelse belyse.
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Hvis personlighedsforstyrrelser systematisk forbindes med
behandleres følelsesmæssige reaktioner, giver det mulighed for
øget diagnostisk og terapeutisk forståelse af patienten.
AF BIRGITTE THYLSTRUP

61

AF ERIC ALLOUCHE

I Frankrig har varianter af psykoanalysen altid stået centralt i
misbrugsbehandlingen, men hvad kan en sådan tilgang bidrage
med? René Rasmussen giver sit svar på dette spørgsmål og giver
en introduktion til den franske psykoanalytiker Lacan.
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AF RENÉ RASMUSSEN

DURKHEIM OG NORDISK 
NARKOTIKAFORSKNING

Den franske sociolog Durkheims tanker om,
at samfundets strukturer er bestemmende for
menneskets adfærd og moral, kan stadig her
mere end 100 år senere inspirere den nordiske
narkotikaforskning.

69

AF KIM MØLLER

AF MORTEN HESSE

MISBRUGERES PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER
OG BEHANDLERES FØLELSESMÆSSIGE REAKTIONER

Interview med formanden for en unik sammenslutning i 		
Frankrig: En forening for alle, der arbejder på misbrugsområdet.

MISBRUG – I ET PSYKOANALYTISK PERSPEKTIV

AF BIRTHE LARSEN

NY UNDERSØGELSE PÅ CRF:         
TO METODER FOR UDREDNING AF STOFAFHÆNGIGE

En antropolog interviewer en filosof for at få et bud på, hvordan
samfundsudviklingen sætter nye betingelser for os som individer
og for vores fællesskab.

MISBRUGSARBEJDERE – FORÉN JER!

AF ERIN O’MARA

FRA STREETWISE TIL PATIENT

SMIL, DU ER PÅ…HELE TIDEN.                                                                         
ER LIVET I PROJEKTSAMFUNDET 
SOM ÉN LANG RECEPTION…?
57

AF SÉBASTIEN TUTENGES

AF JESPER KRISTENSEN

EN AUSTRALIER I LONDON
– MED DEN RETTE RECEPT?

’DET FRANSKE TEMA’

49

’MAGT ER IKKE NOGET MAN HAR’:
ET KOLLEKTIV FOR HJEMLØSE UDSAT 
FOR FOUCAULT 

Grænsen for, hvor langt man som socialarbejder
vil gå, ligger i spændingsfeltet mellem det
professionelle, det personlige og det private.
AF CHARLOTTE SIIGER

71

stofbladet.dk
Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel

Søg og du skal finde – søgemulighederne på hjemmesiden
Mulighederne er mange, når man skal designe en hjemmeside. Vigtigst har i første omgang været at få indholdet og funktionerne på plads. Hvad skal siden rumme? Hvad skal siden
kunne? Og især: Hvordan skal brugeren kunne gå til indholdet?
Her har vi valgt at prioritere overskuelighed, brugervenlighed
og tilgængelighed. Vores mål har været, at besøgende på sitet
med ét blik hen over forsiden skulle få overblik over, hvad siden handler om, og hvilke muligheder der er – og at folk skal
kunne finde noget om, hvad de søger. Derfor er der etableret
hele fem tilgange til indholdet ud fra den betragtning, at brugerne af hjemmesiden kan have forskellige behov og ønsker og forskellige forudsætninger for at søge. Og en sjette tilgang
søges etableret med læsernes hjælp. Derom senere.
Hvad angår grafisk design, har vi i første omgang valgt at lade
grafikken fra bladet slå igennem på hjemmesiden ved at vise
forsiderne og ved at gøre artiklerne tilgængelige i det originale
format. Vi håber på et senere tidspunkt at kunne opgradere den
grafiske og visuelle oplevelse af selve hjemmesiden til samme
niveau, som bladet repræsenterer.

Blad for blad
Hvis man clicker på bladforsiderne,
får man hele bladet i pdf-format.
Hvis man har lyst til at gå på opdagelse i et bestemt blad, er denne
mulighed etableret. Vi har dermed
også muliggjort, at de, som har det
fint med at læse bladet i elektronisk
format frem for i papirformat, kan
gøre dette. Vi har således også gjort
det muligt at læse artikler i blade,
som er udgået, idet der ikke længere
foreligger et restoplag af de pågældende numre. Dertil kommer, at artikler tit bringes i blokke, med flere
artikler om samme emne, og denne sammenhæng kan også tilgodeses i dette format. Endelig er forsiderne en genkendelsesfaktor, som for læsere af bladet i papirformat kan muliggøre, at
man bedre kan genfinde artikler, man måtte søge.
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Ønsker man ikke at bladre i hele bladet, kan man vælge at gå
ind i materialet via indholdsfortegnelserne. Her finder man korte beskrivelser af de enkelte artikler, og man kan også her genfinde den sammenhæng og de blokke, som artiklerne originalt blev bragt
i. Igen regner vi med, at der kan være
en vis genkendelsesfaktor: Som læser
ved man måske, at der var en artikel i
et bestemt nummer, som man ønsker
at genfinde. Via indholdsfortegnelsen
kan man gå direkte til bestemte artikler uden at skulle bladre hele bladet igennem.

Forfatterregister
Dette register er en nydannelse, som omfatter alle skribenter, der
har bidraget til STOF fra 2003 til nu. Forfatterregisteret er lavet
med henblik på, at nogle læsere kunne tænkes at søge artikler af
bestemte skribenter og måske kunne være interesseret i at læse mere af samme
skribent, hvis én artikel var
af interesse. Når man klikker
på en forfatter, kommer man
videre til en oversigt over
vedkommendes samlede
bidrag. Hér kan man klikke
direkte på den artikel, som
har interessere, og se artiklen i originalversion.
På sigt er det tanken, at de enkelte forfattere kan lave en forfatterprofil, hvor man kan læse mere om vedkommende, end man
finder i den lille vignet i bladet - samt eventuelt finde kontaktinformation. Denne mulighed vil blive udbygget gradvist, i det
omfang forfatterne måtte ønske det - og leverer det nødvendige indhold til redaktionen.

Emneregister
Opbygningen af et emneregister er også en nydannelse - som det i øvrigt har
krævet blod, sved og tårer
at konstruere, eftersom vi
ikke har kunnet finde noget forlæg, inspiration eller noget, der ligner, andre
steder. For at komplementere søgemaskine-funktionen og give
optimale muligheder for at søge på tværs i bladene har redaktionen gennemlæst alle artikler og tildelt hver et antal nøgleord. Emneregisteret er således bygget op fra grunden ud fra bidragene til STOF gennem de sidste 5 år.
Emneregisteret består foreløbigt af 68 emner. Man kan klikke
direkte på emne-ordene, se en oversigt over relevante artik-

ler, derefter klikke direkte på de artikler, som har ens interesse
- og se disse i originalversion. Nogle emner er naturligvis bedre dækket ind end andre. Emneordene er fordelt på syv kategorier. De fleste kategorier opleves forhåbentlig som logiske og
velkendte. Kategorien ’Fra spalterne’ er ulogisk på den måde,
at alt jo har stået i STOF’s spalter. Der var imidlertid behov for
en brokkasse, hvor det, som ikke hørte hjemme andre steder –
for eksempel klassikerne – kunne placeres.
Hvilken kategori, et emne befinder sig i, er dog altid en
skønssag. Hvis man savner et emne, kan det betyde flere ting:
Enten står emnet i en anden kategori, end man tror, eller måske har vi endnu ikke haft artikler om emnet. Det kan også være, at emneregisteret ikke er fintmasket nok, eller at vi har valgt
et andet emneord.
Redaktionen modtager meget gerne dine kommentarer og forslag til forbedringer af emneregisteret. Vi har givet det vores
bedste skud, men der er givetvis plads til forbedringer. Et konkret udbytte af arbejdet med emneregistret er, at det er blevet
mere klart, hvad der er indtil nu er skrevet om et bestemt emne. Emneregisteret giver et overblik og kan udgøre et værktøj
for både redaktionen og for vores skribenter, som bedre kan se,
hvad andre har skrevet om samme emne indtil nu. Ved at kigge emnerne igennem får nye læsere et godt overblik over, hvilke temaer og diskussioner der fylder mest på feltet. Det er også blevet mere klart, hvor de hvide pletter er lokaliseret. Nogle
emner er helt klart underbelyst, og vi vil stærkt opfordre til bidrag om emner, der kun er få eller ingen artikler om.

Søgemaskine

Ingen hjemmeside uden en søgefunktion. På STOF’s hjemmeside har vi benyttet en udgave af Google, som er forudindstillet til i første omgang kun at søge i bladets artikler. Redaktionen har ikke Google-optimeret indholdet af hjemmesiden. Det
skyldes blandt andet, at vi ikke har ønsket at tilrette artiklerne med henblik på at blive fundet, men har holdt fast i originalversionerne.
Vores søgemaskine laver en fritekst-søgning, så man kan søge
på et hvilket som helst søgeord i søgemaskinen – ikke kun på
emneord, som er forhåndsdefineret. Figurerer dit søgeord i en
artikel, skulle det gerne give ét hit. Findes ordet i mange artikler, kan søgningen give for mange hits, og der kan være brug
for en mere specificeret søgning. Man skal også være opmærksom på, at Google endnu ikke har været ude i alle hjørnerne af
hjemmesidens indhold, så visse - måske vigtige og centrale –
artikler om det ønskede emne ikke nødvendigvis kommer op.
Det er derfor klogt at komplementere en fritekst-søgning med,
hvad emneregisteret måtte tilbyde.

Abonnement

+

Som interesseret læser er man som bekendt velkommen til at tegne abonnement på bladet. Det skal der ikke herske tvivl om. STOF er gratis at abonnere på. Men jo flere abonnenter, jo flere
udgifter for bladet. Portoen vejer rigtig
tungt i budgettet, så vi er i et dilemma: På den ene side vil vi
gerne have bladet ud til rigtig mange interesserede og ser for
eksempel gerne, at bladet bruges af undervisere og studerende. På den anden side kan for stor succes sprænge budgettet
– og det går ikke.
Vi vil derfor gerne dele følgende overvejelser med vore læsere:
Det er for det første redaktionens håb, at rigtig mange nye potentielle læsere fremover vil benytte sig af muligheden for at
læse blad og artikler via de mange muligheder på vores nye
hjemmeside. Alle pdf-filer kan frit printes ud, og vi håber, at
denne mulighed vil blive benyttet.
For det andet håber vi, at de abonnenter, som ikke længere bruger bladet, vil afmelde det: Det kan være, fordi man ikke længere arbejder på området, fordi man som studerende for nogle
år siden havde brug for bladet i forbindelse med en opgave og
nu er et helt andet sted, eller fordi - og det håber vi gælder i
de fleste tilfælde – man ikke synes, at man har brug for papirudgaven, nu hvor den elektroniske udgave foreligger. I så fald
er man velkommen til at afmelde bladet, så vi sparer på portoen. Opgiv i denne forbindelse venligst din e-mail, så vi kan
give dig besked, hver gang et nyt blad udkommer.
For det tredje beder vi om, at man melder flytning til os, hvis
man skifter arbejdsplads eller bopæl, så vi ikke skal udsende
bladet to gange til den samme. Også det sparer portoudgifter.
Hvis tilstedeværelsen på nettet trods ovenstående skulle resultere i voldsomt stigende abonnementstegning, kan det blive
nødvendigt med jævne mellemrum at bede alle vore læsere om
at forny deres abonnement, således at vi ikke permanent sender bladet til læsere, der måske for længst er flyttet til andre
græsgange – professionelt eller interessemæssigt. Nye abonnenter skal af samme grund skrive deres e-mail adresse til os
ved tilmeldingen.
Vi arbejder i skrivende stund på en ny tilmeldings/afmeldings
side, så det bliver nemmere at sende flyttemeddelelser, opsigelse af abonnement m.m.

Open access & copyright

©

Der er fuldstændig åben adgang til alle STOF’s
artikler på internettet. De kan læses og downloades uden begrænsninger. Også forskningsbaserede artikler er altså frit tilgængelige for
offentligheden.
I forhold til copyright er linien den, at alle artikler fra STOF må
citeres i uddrag, linkes til, downloades og printes frit til personlig og undervisningsmæssig brug uden kopieringsafgifter - dog
altid med angivelse af kilde: STOF og forfatternavn.
Drejer det sig derimod om gengivelse af hele artikler, større udStof 11



drag eller grafik – eller drejer det sig om kommerciel brug - må
en sådan brug fortsat kun ske efter skriftlig aftale med såvel
forfatteren som redaktionen.

Gamle numre af Stof

’Stof’ - og senere ’STOF’ - har eksisteret i 10 år. Fra 1997 – 2001
blev ’Stof’ udgivet af det nu nedlagte Narkotikaråd. STOF genopstod i 2003 i Center for Rusmiddelforsknings regi og kører i
sin nuværende form på sjette år. Forskellen mellem det gamle
og det nye blad er altså dels udgiveren, dels om navnet skrives ’Stof’ eller ’STOF’.
En anden forskel er, at det gamle ’Stof’ for en betragtelig dels
vedkommende blev skrevet af journalister, mens det nye ’STOF’
kun skrives af folk fra feltet – herunder en del forskere. Det betyder, at det nye STOF er blevet et decideret fagblad, og at artiklerne i STOF går mere i dybden med emnerne, end man gør i
dagspressen. Redaktionen af STOF har som overordnet målsætning at søge at fremme vidensudvikling og erfaringsudveksling
– og således at bygge bro mellem forskning og praksis og mellem mennesker med forskellige fagområder.
Endnu en væsentlig forskel mellem det gamle og det nye blad
er, at hjemmesiden for nærværende næsten udelukkende er
bygget op om artiklerne fra det nye STOF. Kun disse er altså direkte tilgængelige på www.stofbladet.dk. Søgemaskinen på
hjemmesiden søger kun i artikler fra de sidste 5 år – og ikke
i de gamle blade. Artikler fra det gamle ’Stof’ kan naturligvis
være af interesse. Den særligt interesserede kan indtil videre
benytte sig af http://www.crf-au.dk/stof/arkiv/STOF/stof.htm,
hvor alle de gamle blade ligger i rtf-format (kun tekst – ingen
grafik). Link findes på forsiden af den nye hjemmeside under
’Artikler med patina’.
Af arbejdsmæssige hensyn er artikler fra de gamle numre af
’Stof’ med få undtagelser endnu ikke indarbejdet i forfatterog emneregistrene. Det er redaktionens hensigt, at væsentlige
artikler fra de i alt 16 ældre numre af ’Stof’ i løbet af det næste
års tid vil blive indarbejdet i disse registre, så adgangen til det
lidt ældre materiale gøres lettere.
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Links
Redaktionen har en ambition og forhåbning om, at andre hjemmesider vil linke
til STOF’s hjemmeside eller til artikler fra
STOF. Vi kontakter løbende webmestre for andre hjemmesider
med henblik herpå, men det er en stor opgave, og vi håber meget, at læserne vil være behjælpelige med at løse opgaven med
at få etableret links.
Institutioner, foreninger, eller hjemmesideredaktører, som finder det relevant at linke til STOF, opfordres hermed til at gøre dette. Den konkrete udformning af linket er helt op til den,
der vil linke, men til brug for formålet har vi dels lavet et logo
i forskellige udformninger, som man kan benytte sig af, og som
kan hentes fra forsiden på http://www.stofbladet.dk/link_til_
stof.6 . Man kan også ’cut and paste’ forsider, sådan som eksempelvis www.misbrugsnet.dk har gjort det. Hvis redaktionen på nogen måde kan være behjælpelig med materiale til
brug for links, skal man endelig kontakte os. Vi takker for enhver hjælp til at gøre lidt reklame for bladet og hjemmesiden
– www.stofbladet.dk

Kalender
STOF har længe bragt en
oversigt over kommende
nationale & internationale konferencer, seminarer m.m. med relevans for
misbrugsområdet. Vi ved, at
denne funktion er værdsat af
såvel arrangører som potentielle deltagere, og fortsætter
med at tilbyde denne tjeneste på den nye hjemmeside.
Foruden at give overblik over,
hvad der rører sig på feltet,
hvilke emner der bliver sat
til diskussion på konferencer o.l., kan man også bruge
kalenderen på en anden måde: Eftersom de færreste kan overkomme selv at deltage i samtlige arrangementer, så kan man
hente inspiration, papers, navne på spændende oplægsholdere m.m. via arrangørernes links. Gemmer man links til spændende konferencer, man gerne ville have været med til, og/eller
som handler om netop de emner, man selv interesserer sig for,
kan man ofte finde gode afrapporteringer, powerpoints, oplæg
osv. når arrangementet er løbet af stabelen. Vi opdaterer kalenderen og sletter afholdte arrangementer jævnligt, så listen
ikke bliver for uoverskuelig. Forsøgsvis har vi prøvet at arbejde
med en separat liste med alle afholdte konferencer i et kalender-arkiv, men det blev hurtigt for stort og uanvendeligt, så
vi opfordrer besøgende til selv at gemme de links, der er relevante for netop dem.
For at holde kalenderen så opdateret og komplet som muligt

bedes arrangører venligst sende oplysninger til redaktør Birgitte Jensen på bj@crf.au.dk.
For at få et arrangement optaget i kalenderen kræves det kun,
at arrangementet skal være relevant for interesserede på misbrugsfeltet. Det må ikke primært være kommercielt. Der skal
opgives link til program og/eller arrangør. Tid og sted skal fremgå, og der skal være adgang for offentligheden – arrangementet skal ikke være for internt.

At skrive en artikel til STOF

:

Alle artikler skrives af mennesker,
der arbejder på misbrugsområdet
eller interesserer sig for feltet, og
skribenterne lægger stort hjerte
og mange kræfter i deres artikler.
Det gør STOF til et ganske særligt
blad. Redaktionen har personlig kontakt med alle, der skriver
i bladet, og følger med i skriveprocessen alt efter, hvor meget den enkelte forfatter er interesseret i at udveksle idéer og diskutere artiklen undervejs i forløbet. Vi giver meget gerne sparring undervejs. Vi samarbejder
med skribenterne om alt fra foreløbige udkast og synopser til
næsten færdige artikler. Af samme grund ønsker vi ikke at sætte en begrænsende skrivevejledning op for eventuelle skribenter. Vi vil gerne have, at alle, der har noget på hjerte, føler sig
velkomne i STOF’s spalter. Hvis du har gode ideer - eller har en
skribent i maven - skal du ikke holde dig tilbage.
Vi har dog nogle foretrukne formkrav, som måske er værd at
nævne her:
Længde: En god længde på en artikel er ca. 15.000 anslag med
mellemrum – det passer til to opslag i bladet (4 sider) med plads
til overskrifter, illustrationer m.m.
Sprog: STOF er et formidlende tidsskrift, der henvender sig til en bred skare af rusmiddel-interesserede læsere.
Som artikelforfatter bør du derfor holde dig målgruppen for øje,
så du ikke skriver en videnskabelig artikel. Find niveauet ved
at læse andre artikler i bladet. Redaktionen forbeholder sig ret
til at afvise manuskripter, som ikke lever op til tidsskriftets redaktionelle standard. Placér det vigtige, det nye og spændende helt fremme i artiklen. Gør stoffet levende. Sproget skal være
enkelt og klart. Brug kun fagtermer, når det er strengt nødvendigt. Fagudtryk, fremmedord og slang skal oversættes i parentes første gang de bruges, men hvis ordene findes på dansk,
hvorfor så ikke bruge de danske udtryk?
Format: Færdige artikler beder vi om at få sendt i rtf-format,
uden koder og kun med slutnoter. Begræns i det hele taget
brugen af noter og henvisninger. Til gengæld vil vi gerne have forslag til illustrationer og billedtekster til din artikel! Hvis
du gerne vil have grafik, tabeller o.l. med i artiklen, skal det
sendes på en separat fil, som vores layouter kan arbejde videre med i sit system.
Emnevalg: Artikler om alle stofrelaterede emner er velkomne.
Du kan nu se på hjemmesidens emneregister, hvad der før har

været bragt om et emne. Vi forsøger i så vid udstrækning som
muligt at få et emne belyst fra flere sider. Derfor hører vi gerne på et tidligt tidspunkt, hvis du brygger på en artikel. Til STOF
nr. 12 påtænker vi at bringe artikler om blandt andet heroin,
Minnesota og pårørende. Du er meget velkommen til at bidrage med indlæg om disse eller andre emner.
Oplysninger om dig: Vi bringer kun undtagelsesvis anonyme
indlæg, og redaktionen kender i så fald skribentens identitet
og baggrund for ønsket om anonymitet.
Når du skriver en artikel, vil vi gerne have mindst følgende oplysningerne: Navn, uddannelse, ansættelse og nuværende faglige interesse i stikord eller andre relevante oplysninger i relation til artiklen. Vi skal også have et billede af dig. Hvis du ønsker det, laver vi en forfatterprofil med yderligere oplysninger i
netudgaven af det pågældende nummer. Der vil være mulighed
for at lægge links ind til andre hjemmesider samt, hvis det ønskes, kontaktinformation til forfatteren.
Skrivelyst: Arbejdet med at skrive en artikel til STOF bærer lønnen
i sig selv, da bladets økonomi desværre ikke tillader honorering
af artikler. Mennesker med vidt forskellig baggrund har skrevet til
STOF gennem tiden. Som skribent får man mulighed for at sætte
sine overvejelser i spil blandt mange engagerede STOF-læsere
- både i bladet og nu også på hjemmesiden. Redaktionen hører ofte fra skribenter, at deres artikel i STOF har givet anledning
til flere henvendelser fra læsere, som interesserer sig for samme emne. Det kan f.eks. dreje sig om at man er ved at starte
et projekt, der anvender den metode, de har skrevet om, eller
lignende, så at skrive i STOF kan også være netværksfremmende!
Efterhånden som www.stofbladet.dk bliver kendt som en betydelig netressource på feltet, kan vi vist godt love, at en artikel i
STOF bringer dine tanker ud over rampen i det ganske land. Så,
god skrivelyst! Vi glæder os til at høre fra dig..!

’Smagsdommere’ efterlyses

Misbrugsfeltet er stort og uoverskueligt for alle: Hvad har været godt at læse i STOF? Med læsernes hjælp søger vi at etablere en slags ’kanon’, der kan være en 6. tilgang til hjemmesidens indhold. Hvad har været vigtigst? Hvad var mest udbytterigt? Vi vil derfor gerne opfordre vores læsere til at indsende
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læseråd til andre, hvor man på få linier redegør for, hvilken
eller hvilke STOF-artikler man finder særlig anbefalelsesværdige – og hvorfor. For folk, der er nye på feltet, kan det være
en stor hjælp at stifte bekendtskab med, hvad mere rutinerede læsere prioriterer som et ’must’. Se mere herom på forsiden af hjemmesiden.

En boganmelder i maven?

Lejlighedsvis har STOF bragt anmeldelser af bøger, men kun få
i forhold til de mange, som kunne være interessante at omtale. I dette nummer bringer vi f.eks. én regulær boganmeldelse. For, som minimum, at kunne gøre opmærksom på nogle af
de nyudgivelser, vi får kendskab til, har vi valgt formidle forlagenes omtaler af disse bøger.
Vi søger derfor boganmeldere! Har du tid og lyst til at indgå i
et korps af boganmeldere på STOF? Du bestemmer selv, hvilke bøger og hvor mange bøger du vil anmelde. Vi kan ikke aflønne din indsats, men vi kan for det meste skaffe bøger hjem
til anmeldelse fra såvel danske som udenlandske forlag, og
du får så bogen, du anmelder, til ejendom. Det drejer sig mestendels om nyudgivelser, men lidt ældre udgivelser kan også komme på tale. Hvis du er interesseret i at høre nærmere,
så kontakt os.
En anden form for boganmeldelser, vi også godt kunne tænke
os at opdyrke, hvis det kan lade sig gøre, drejer sig om klassikere: Har du en bog på reolen, som du vender tilbage til gang
på gang og anbefaler til kolleger og andre interesserede, fordi
den for dig rummer så meget væsentligt, der er værd at vide i
forhold til misbrugsområdet – så vil du måske skrive om den
i STOF? Personlige anmeldelser af gode bøger og deres anvendelsesmuligheder er en sjælden ting på feltet. Dét vil vi gerne
være med til at gøre noget ved – både i bladet og på hjemmesiden.
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Muligheder og visioner
Ovenfor er nævnt en del af de muligheder og visioner, som ligger bag konstruktionen af hjemmesiden i den form den har
fået. Hertil kommer et par ekstra facetter: Sitet er bygget med
et program, der giver muligheder for forskellige former for interaktivitet, hvor STOF’s hjemmeside kan bruges som afsæt for
spørgsmål til vores læsere, som i bearbejdet form kan blive
til en eller flere artikler. Vi forestiller os for eksempel at starte en tråd med temaet: Hvad er fascinationen og det inspirerende ved at arbejde på dette felt? Hvad er drivkraften? Hvad
er motivationen?
En anden mulighed, som nu åbner sig, er, at artikler kan publiceres i flere versioner. Det sker jævnligt, at vi ikke kan bringe
gode artikler, fordi de er for lange, eller at vi må forkorte artikler, som fortjener at blive bragt i fuld længde, men hvor pladsen i det trykte blad ikke tillader dette. Fremover vil der være
mulighed for at bringe den korte version i bladet, og den fulde version – ’directors cut’ – på hjemmesiden.
Endelig vil der i fremtiden være rigere mulighed for som læser
at give sit besyv med. Artiklerne kan eksempelvis lægge op til
en afstemning på hjemmesiden. Eller forfatteren kan vælge at
tilknytte en blog til sin artikel, hvor diskussionen kan fortsætte. Vi håber at kunne realisere disse muligheder, og at de vil
blive benyttet af skribenterne.
Inden vi gik i gang med at lave hjemmesiden havde vi to
mål:
1. At gøre alle STOF-artikler tilgængelige på nettet 		
på overskuelig vis.
2. At udnytte hjemmesiden til at få flere læsere, 		
flere skribenter – og mere kontakt med vores målgruppe
mellem bladudgivelserne.
Som det fremgår af historien om hjemmesiden har vi med lanceringen af www.stofbladet.dk overstået punkt 1. Eftersom bladet
STOF kun udkommer to gange om året, håber vi på redaktionen,
at hjemmesiden kan medvirke til, at vi får mere kontakt og føling med vores læsere også mellem udgivelserne. Redaktionen
vil bl.a. bruge sitet til at efterlyse forslag til emner, vi skal tage
op, opfordre skribenter til at skrive artikler om de temaer, vi arbejder på at belyse, foreslå bøger til anmeldelse o.l.. Vi håber,
at læserne vil spille med og bruge mulighederne for at påvirke
det, der kommer i bladet og på hjemmesiden.
Så: Brug hjemmesiden, vær med til at udbrede kendskabet til
den og skriv til & med redaktionen! STOF er læsernes blad – og
det er www.stofbladet.dk også!

behandling

Handling giver forvandling!
Hvad giver behandling?
Behandling er ikke en mekanisk proces,som vi udsætter en passiv klient for. 		
En vis portion ydmyghed er på sin plads.
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ninger
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AF PETER EGE

’Handling giver forvandling’ er et
gammelt 1960/1970´er slagord på
linie med: ’Ingen teori uden praksis, ingen praksis uden teori’ eller
den feministiske variant: ’En kvinde
uden en mand er som en fisk uden
en cykel’. Når man bruger disse
vendinger, så opnår man om ikke
andet at afsløre sig selv som godt
oppe i årene. Det er i nogle henseender godt at blive ældre; man er blevet klogere, har akkumuleret mere
viden, er blevet lidt mere vis. Men
hermed følger også en viden om, at
tingene er mere komplicerede, end
de umiddelbart synes. Man bliver
nuanceret, kan se en sag fra flere sider, er klar over, at verden ikke kun
er hvid eller sort. Kort sagt - man
bliver mindre skråsikker. Det gælder
ikke mindst mit forhold til behandling. Hvad er egentlig det, vi kalder
behandling? Hvad gør den ved dem,
der bliver udsat for den? Hvad er det,
der virker – når der er noget, der virker? Det vil jeg forsøge at forholde
mig til, og for ikke at skabe for store
forventninger har jeg valgt at kalde
det ’lavfilosofiske betragtninger’.
Behandlingens elementer
Det har i perioder været populært
at tale om behandling som en ’sort
boks’, dvs. en kasse, hvis indhold
er ukendt. Det er dog nok at sætte
sagen vel meget på spidsen. Der
er masser af indhold i kassen, som
vi kan sætte navn på: medicin, sociale foranstaltninger, psykosociale
Stof 11



metoder, omsorg mv. Spørgsmålet
er rettere, hvordan disse elementer virker isoleret og i samspil med
hinanden? Hvis vi ser snævert på
behandlingen og ikke på den samlede indsats, kan vi holde omsorg og
sociale foranstaltninger udenfor, og
så kan behandlingsindholdet inddeles i: 1) den medicinske behandling
og 2) den psykoterapeutiske/-sociale behandling/rådgivning. Den
sidste kan videre inddeles i forskellige specifikke, teoretisk funderede
behandlingsmetoder (kognitive, adfærdsterapeutiske metoder, systemisk terapi, motiverende samtaler
mv.) - og de uspecifikke elementer
(den terapeutiske alliance, ledelse,
de fysiske omgivelser, behandlerens
personlighed og stil etc.). Det uspecifikke element er altid til stede og kan
understøtte eller modvirke effekten
af de to mere specifikke virkemidler.
Brug, misbrug 			
og afhængighed af rusmidler
Behandlingen retter sig mod misbrug og afhængighed af rusmidler
- og i bedste fald også mod alle de
faktorer, der kan optræde som risikofaktorer i forhold til at udvikle
et misbrug samt komplikationerne
i forbindelse med misbrug/afhængighed.
Normalt definerer vi brug, misbrug og afhængighed som adskilte

fænomener, hvor brug er det socialt
accepterede, misbrug er det skadelige brug – er en form for socialt afvig
- og afhængighed er en ofte kronisk
tilstand, måske endda en hjernesygdom.
I nogle sammenhænge kan det
sikkert være nyttigt at kategorisere
de tre fænomener som adskilte kategorier, men det holder ikke i virkelighedens verden. Et problematisk
brug af stoffer udvikler sig glidende.
Der er ingen skarpe grænser mellem
brug, misbrug og afhængighed, og
man kan bevæge sig mellem de tre
kategorier. Der er ikke nødvendigvis
tale om en fremadskridende proces.
Der er meget bevægelse ud af især
misbrug, men også ud af afhængighed. En hollandsk undersøgelse (1)
af et stort og repræsentativt udsnit
af befolkningen viste, at ca. 90 % af
misbrugere og ca. 70 % af de afhængige efter 1 og 3 år ikke længere opfyldte de diagnostiske kriterier for
de to tilstande.
Bevægelsen fra brug over misbrug
til afhængighed kan beskrives som
en udvikling fra en impulskontrolforstyrrelse til en kompulsiv - mere
tvangspræget - forstyrrelse (2), hvor
der hele tiden er en risiko for, at det
problematiske stofbrug udvikler
sig til en negativ, selvforstærkende
proces, hvor stofferne bliver en integreret del af hele individets liv og

funktion. Risikoen herfor er større,
jo længere der har været et problematisk brug af stoffer, ved tidlig
debut samt hos personer med komplicerende psykiske lidelser og uden
godt netværk og et fravær af sociale
kompetencer.
Det er primært dem, vi ser i behandlingssystemet.
Når stofferne er problemet, 		
er behandling svaret
Ingen kan være uenige i ovenstående overskrift. Vi har en tyrkertro
på, at behandling er svaret på alle
vores kaffebønner. Men det er ikke
sikkert, at det altid er rigtigt. Og der
sker ikke noget ved, at man prøver at
problematisere det.
Hvis behandling er godt, så er
mere behandling bedre! Længerevarende behandlingsforløb er bedre
end kortvarige, døgnbehandling
bedre end ambulant. Sådan ser det
også ud til at forholde sig. Al vores
kliniske erfaring og naturalistiske,
ikke-kontrollerede undersøgelser
viser, at det at forblive længe i behandling (høj retention) og overholdelse af aftaler om fremmøde giver
bedre behandlingsresultater.
Men lige så sikkert er det, at hvis
vi randomiserer (fordeler tilfældigt)
klienterne til henholdsvis ambulant/
døgnbehandling eller til langvarig/
kortvarig behandling, så ser man
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Behandling uge 6

Behandling uge 5

Behandling uge 4

Behandling uge 3

Behandling uge 2

Behandling uge 1

2 dage før behandling

Udredning til baseline

Telefonscreening til udredning

Før telefonscreening

PROCENT STOFFRI

Figur 1. Stoffrihed før og under behandling. Kvinder med alkoholproblemer (5)

ingen eller kun meget beskedne forskelle i behandlingsresultater. Det er
et paradoks, som er svært at forstå,
men ikke desto mindre ser det ud til
at forholde sig som følger (3, 4):
1. Værst er at stå på  VENTELISTE 
2. Noget bedre er INGEN BEHANDLING
3. Cirka lige gode er behandlingsresultaterne efter KORTVARIG
BEHANDLING, LANGVARIG BEHANDLING eller DØGNBEHANDLING

Det volder ingen problemer at forstå, at venteliste er det værste. Hvad
gør mennesker, når de bliver placeret på en venteliste? – De venter, og
der sker ikke en hujende skid. De,
der ikke får tilbud om behandling,
har trods alt muligheden for at tage
sagen i egen hånd eller at få hjælp
fra deres netværk og starte en ændringsproces. Det går dog trods alt
bedre med lidt professionel hjælp.
Men mere oven i hatten hjælper
tilsyneladende ikke meget. Jeg skal
skynde mig at understrege, at det,
der er pointen her, er ikke, at det
ikke kan være godt med både langvarige behandlingsforløb og døgnbehandling. Miljøskift kan være
nødvendigt, og det kan være nødvendigt med en langvarig indsats
for at hjælpe klienten til at erhverve
sociale kompetencer og for at bibeholde en opnået bedring. En sådan

indsats er ofte nødvendig i forhold
til at understøtte en medikamentel
behandling, for at forebygge tilbagefald etc. Det, der er pointen, er,
at når der sker ændringer, forbedringer i klientens situation, så sker
det hurtigt, undertiden endda inden
behandlingen er startet.
Jeg skal illustrere det med to eksempler. Det først er fra Holland (5)
og handler om kvinder, der søger
behandling for alkoholproblemer
(fig. 1). De største forandringer skete, inden behandlingen overhovedet
startede. Herefter var der en mere
gradvis stigning i andelen, der ændrede sig. Det andet eksempel er fra
Projekt X-felt (6). Her er ikke målt
så tæt, men tendensen er den samme
(fig. 2). De ændringer, der sker hos
klienterne, sker inden første måling
i forløbet af behandlingen. Herefter er tilstanden stationær, måske
endda med tendens til forværring,
men målingerne efter måned 20 er
baseret på et meget lille antal klienter og skal derfor ikke tillægges megen vægt. Tilsyneladende er forandringen mindst på stofsiden. Dette
afspejler ikke virkeligheden, men
skyldes, at substitutionsbehandling
af uransagelige (moralske?) grunde
indgår som en belastning i beregningen af ASI-scoren.
Forklaringen på paradokset er
selvfølgelig selektion. De, der væl-

Figur 2. Ændringer i ASI-Score over tid.
Gennemsnitlige værdier for samtlige klienter. X-felt

Hvad virker?
Det har ikke været min mening
med det foregående at tage håbet
fra nogen eller give indtryk af, at
det hele er lige meget, kun at sætte
gang i nogle reflektioner. Tilskyndelsen til at gøre noget (motivationen), beslutningen om at gøre det
og at handle i overensstemmelse
hermed er, hvad der skal til for at
skabe ændring, jf. DiClementes
& Prochaskas forandringsmodel.1
Ønsket om forandring udløses af en
forskel mellem den aktuelle tilstand,
og det man gerne ville være og gøre.
Forandring kan gøres med vennernes hjælp, og så kalder vi det spontan helbredelse, eller det kan kræve
hjælp fra et behandlingssystem.
Men det er det samme, der sker, og
der er ikke noget modsætningsforhold mellem den ’spontane helbredelse’ og den behandlingsinducerede (7). Så når en meget kortvarig
behandlingsindsats har en effekt, så
kan det ikke forklares ved, at der er
sket drastiske ændringer i klientens
miljø. Der er heller ikke indlært nye

Figur 3. Behandlereffekten. Før og 6 mdr. efter randomisering
til 4 nye behandlere. Positive urinprøver for morfin i %, andel
arresterede i % og andel beskæftigede i % (9)

ASI

X-FELT

ger at blive længe i en behandling og
er trofaste i forhold til den, er selvfølgelig de mest motiverede. ’There
seems to be something about doing
something to get better’, som motivationsbehandlingens fader W.R.
Miller har udtrykt det (3).

MÅNEDER
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færdigheder, og der er bestemt ikke
sket noget farmakologisk eller fysiologisk. Men der er måske sket en
ændring i vurderingen af situationen
og i motivationen, som har tilskyndet til adfærdsændringer? Der er sat
gang i den ’spontane helbredelse’.
Som nævnt kan misbrug være
en negativ selvforstærkende proces,
hvor de indre og ydre ressourcer
gradvist aftager, komplikationerne
til misbruget akkumuleres, og stofferne får en stadig mere dominerende rolle. Det er overvejende sådanne
klienter, vi ser i behandlingssystemet. De klarer sig ikke uden professionel hjælp. Den behøver ikke
altid at være langvarig, men det er
nødvendigt at både følelser, tanker
og adfærd påvirkes (8).
Vi kan påvise, at behandling virker, når den afstedkommer forskelle. En af de smukkeste og simpleste undersøgelser blev foretaget af
McLellan & al. (9). Nogle behandlere havde forladt deres stilling, og
deres klienter blev randomiseret til
fire andre behandlere. Som figur
3 viser, medførte behandlerskiftet
meget forskellige udfald: Den dårlige behandler arbejdede ad hoc
præget uden plan og skriftlighed.
De gode behandleres arbejdsmetode var præget af systematik, evnen
til at arbejde tværfagligt, god casemanagement og skriftlighed. Den
meget gode behandler havde i tillæg
til disse færdigheder også evnen til
at forudse klienternes problemer og
til at gribe ind, mens problemerne
endnu var håndterbare. Den bedste
behandler var den bedst uddannede.
Den dårligste havde stort set ingen
uddannelse. Mads Uffe Pedersen er
inde på det samme, når han skal forklare forskelle i behandlingsresultater (se fx 10). Andre har hæftet sig
mere ved forskellene i behandlingsstil og den terapeutiske alliance og
tillægger evnen til empati, at kunne
lytte til klienten og præcist at kunne reflektere over klientens udsagn
en afgørende betydning (3, 4). En
konfronterende behandlingsstil er
12
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værre end ingenting, og man kan
godt blive ked af det, når man erindrer, hvor meget der er blevet råbt,
skreget og skældt ud i den danske
behandlingsverden. Det er vigtigt
at tilbyde klienten nye indlæringsmetoder, at skabe håb, at påvirke
klientens kognitive vurdering af, at
det er muligt at skabe ændringer,
at lære klienten strategier, der kan
modvirke impulsive tendenser og
opstille belønnende alternativer til
stofferne. Det er også et tab at blive
’helbredt’. Man kan godt savne sine
symptomer, specielt hvis der ikke
kommer andet ind i livet, der kan
tilfredsstille trangen til anerkendelse og belønning.
Behandling er en skrøbelig affære
og en vanskelig proces med mange
indbyggede skuffelser, men den kan
virke og kan virke meget forskellig
afhængig af det behandlingsmæssige miljø, behandlernes dygtighed
og empati. Det er de uspecifikke elementer i behandlingen, der er afgørende(8, 11). Hvilken metode, der
anvendes, synes ikke at være så vigtigt. Men det er vigtigt at beherske
metoder, der kan sikre plan og fremskridt i behandlingen, som tilbyder
klienten en forklaringsmodel og giver håb, og som giver den behandlingssøgende tiltro til behandlernes
kompetence (8). Metoder, der øger
klientens motivation og kognitive
færdigheder, er oplagte valg.
Tidligt indsættende behandling
er bedre end sent indsættende behandling - og er meget lettere. God
behandling er bedre end dårlig behandling, men en langvarig behandling er ikke nødvendigvis bedre end
en kort behandling. Men behandling
er ikke en mekanisk proces, som vi
udsætter en passiv klient for. En vis
portion ydmyghed er på sin plads.
Den franske kirurg Ambroise
Paré (1510 - 1590) sagde, efter at
han var blevet komplimenteret for
en dramatisk operation: ’Jeg forbandt ham, Gud helbredte ham’.
Jeg er ikke meget for at blande Gud
ind i det, men hvis jeg skal omfortol-

ke udsagnet, bliver det noget i retning af, at vi ikke helbreder nogen,
men vi kan i bedste fald motivere
og inducere, facilitere, understøtte
og fremskynde den spontane helbredelsesproces.
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Se artiklen ’Forandringscirklen’ af Morten
Hesse & Michael Jourdan i STOF 3 på www.
stofbladet.dk

BØGER
Når misbrug og afhængighed går over

KLINGEMANN, H. & SOBELL, L. C. (Eds.):
PROMOTING SELF-CHANGE  FROM ADDICTIVE BEHAVIORS.
PRACTICAL IMPLICATIONS FOR POLICY, PREVENTION AND TREATMENT.
Springer. New york. 2007. Pris ca. 400 kr.
Http://www.springer.com/psychology/health+and+behavior/book/978-0-387-71286-4

Hvis man er interesseret i emnet self-change, er denne
bog et velskrevet og gennemarbejdet bud på en update,
præsenteret af centrale forskere på området. Bogen er
en revideret version af en publikation fra 2001, men
denne nye udgave giver indblik i forskning og viden om
self-change i forhold til en række nye områder samt en
opdateret gennemgang af forskning på området.
I bogens første kapitler gives en historisk, begrebsmæssig og forskningsmæssig introduktion til, hvad
self-change er, og hvornår og hvordan man første gang
begyndte at interessere sig for fænomenet rent forskningsmæssigt, samt hvor forskningen står i dag. I bogens
første kapitel understreger Linda Sobell, at termen selfchange bogen igennem vil blive anvendt til at beskrive
den proces, hvor en person forandrer sit brug af stoffer/
alkohol uden formel behandling eller hjælp.
På trods af denne indledningsvise begrebsmæssige
afgrænsning inddrager forfatterne til bogens øvrige kapitler rask væk andre betegnelser for fænomenet såsom
’natural recovery’,’spontan recovery’ og ’untreated remission’ og understreger dermed dette forskningsområdes mangel på begrebsmæssig konsensus. Det gør ikke
kvaliteten af bogen ringere – måske snarere tværtimod
- idet man dermed får et ret direkte indblik i en problemstilling, der er helt central for feltet.
Ud over disse mere introducerende dele af bogen
præsenteres self-change også i en bredere forståelse
med kapitler om eksempelvis self-change og rygning,
spilafhængighed, spiseforstyrrelser og kriminalitet. Bogen vil være interessant for forskere, men henvender sig
også til beslutningstagere og behandlere, idet den søger
at belyse, hvordan man kan bruge den viden, der er om
self-change, til at forme strategier for forebyggelse og
tidlig intervention.
Hvad man måske kan savne i bogen er et teoretisk
kapitel, der præsenterer forklaringsmodeller i forhold til
forandring. Mark Sobell lægger an til dette i bogens 7.
kapitel om: ’The Role of Treatment in Changing Addictive Behaviours’, men det bliver mere til en opremsning

af faktorer, der kunne tænkes at påvirke forandringen og
beslutningen om at skabe forandring, end til en præsentation af en egentlig model for forandring.
Bogens sidste kapitel beskrives som en ’toolbox’, hvor
vurderingsredskaber, der kan bruges til enten at fremme
eller evaluere self-change processen, beskrives, og hvor
internet-sider fra en række forskellige lande oplistes.
Tjek blandt andet sitet: www.nova.edu/gsc . Her finder du en række gratis materialer, blandt andet ’Decision Balance Exercise’ – et skema til vurdering af fordele
og ulemper ved hhv. forandring og ingen forandring. Du
kan online teste, hvor afhængig du er af cigaretter eller
stoffer, og du kan udfylde vurderingsskemaet ’AUDIT’
til at vurdere dit alkoholforbrug. Sitet er på engelsk og
spansk.
På www.gosmokefree.nhs.uk/ kan du teste din nikotinafhængighed og se, hvordan din risiko for fysiske sygdomme mindskes i op til 10 år - hvis du altså holder op
med at ryge. Der er også små videoklip, hvor folk, der er
ved at holde op med at ryge, fortæller om deres motivation herfor…(dette site er naturligvis også på engelsk).
På det tyske site: www.kontrolliertes-trinken.de kan
man teste sit alkoholbrug og blandt andet se, hvor stor
alkoholkoncentrationen er i blodet, vurderet ud fra antal genstande, køn og egen vægt. Denne del af bogen er
ret anvendelig – om end der ikke er henvisning til danske
sites om emnet. Hvis man er interesseret i at læse mere
om emnet på dansk (og engelsk), kan man gå ind på
www.misbrugsnet.dk - Dansk Psykolog Forenings Selskab for Misbrugspsykologi. I december 2007 afholdt
Selskabet i samarbejde med CRF et seminar med titlen:
’Self-change from Addiction – at komme sig uden behandling’, og på sitet finder man referat af dagen, baggrundslitteratur og oplægsholdernes PowerPoint-præsentationer.
DORTE HECKSHER
CAND.PSYCH., PH.D., ADJUNKT, CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING
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brobygning

Når sikkerhedsnettet
forsvinder
Mange af de allermest belastede stofmisbrugere magter ikke at overholde de krav,
hjælpesystemet stiller til dem.

AF RASMUS KOBERG CHRISTIANSEN 		
& DANNIE HANSEN

Vesterbro, København: På et lille
værelse i herberget på Mændenes
Hjem i Lille Istedgade sidder Ahmed på sin seng og er lige blevet
færdig med at fixe. Han holder en
vattot mod det lille prikhul i halsen,
hvor han lige har sprøjtet kokainen
ind. Han har slet ikke sovet i løbet
af natten. Han kan faktisk ikke rigtig
huske, hvornår han sidst sov, men
det er i hvert fald tre dage siden. I
denne periode har han fixet mini14
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mum én gang i timen. Det er også
grunden til, at han fixer sig i halsen.
Han har ingen brugbare årer i armene og i benene længere. Så han
har kun årerne i halsen tilbage, der
er brugbare til at fixe i. Da han er
færdig, smides kanylen på gulvet
ved siden af den skraldespand, personalet har sat op til ham. Her ligger
der i forvejen mange brugte sprøjter, madaffald og snavsetøj.
Han rejser sig op fra sengen og tager en deodorant, han har stående.
Han retter deodoranten mod sin

mund og sprøjter deodorant direkte
på sine tænder i overmunden. Han
synes nemlig, at deodoranten lindrer så dejligt mod de mange smerter, han har i sine gummer.
Ahmed har været stofmisbruger
i mange år. Han kom til Danmark
i 80’erne, da han var 18 år - som
flygtning fra det borgerkrigshærgede Libanon. Her havde han gennem
sin barndom og ungdom deltaget
aktivt i borgerkrigen som børnesoldat. Flere ar på hans krop vidner om
disse begivenheder.
Derudover har han fået mange
ar på sjælen grundet oplevelserne
i Libanon. Traumer, som han holder fra kroppen ved at tage heroin
og kokain. Ahmed har ikke fået stillet nogen psykiatrisk diagnose og er
ikke i behandling for sit misbrug.
Han har dog flere gange været tilknyttet et rådgivningscenter for sit
stofmisbrug, Men han er også blevet
udskrevet fra behandlingen i rådgivningscenteret pga. udeblivelse.
Der er igennem årene blevet taget flere tilløb til at søge en pension
til Ahmed, men hver gang, sagen er
blevet startet op, er den gået i sig
selv igen, fordi Ahmed udebliver
fra de samtaler, som det kræves, at
han stiller op til for at kunne blive
indstillet til en pension. Derfor er
Ahmed på kontanthjælp og har i
mange år problemfrit fået udbetalt
sin kontanthjælp hver måned. Kontanthjælpen har bl.a. betalt hans
husleje og mad på herberget.
Sådan er det ikke længere
Efter den nye struktur, hvor alt, hvad

der drejer sig om stofmisbrugeres
økonomi og forsørgelse, er blevet
overflyttet fra rådgivningscentrene/
misbrugscentrene til jobcentrene
og ydelsescentrene, har Ahmed
flere gange fået stoppet sin kontanthjælp.
I første omgang vil stofmisbrugere som Ahmed, som er så langt ude
i misbrug, og som har andre problemer end ledighed, blive matchet til
gruppe 5. Altså i den kategori, hvor
jobcenteret skønner, at Ahmed ikke
kan gennemføre et aktiveringsforløb. Men ændringen i lovgivningen
betyder, at alle hver tredje måned
skal møde op til en afklarende samtale, hvor man skal gøre rede for,
om ens sociale situation har ændret
sig over de sidste tre måneder, og
om der er grundlag for, at man kan
blive matchet til en anden kategori,
end den man blev matchet til i første omgang. Når man så udebliver
fra denne samtale, og det gør mennesker som Ahmed meget ofte, så
bliver man sanktioneret, og i sidste
ende stoppes kontanthjælpen. Dette
gøres for at få folk til at henvende sig
og på den måde få dem i tale. Derudover kan man opleve, at jobcentrene kræver, at stofmisbrugere som
krav for at få genåbnet kontanthjæl-

pen mod deres vilje skal lade sig tilknytte et rådgivningscenter for at få
afdækket deres misbrug. Og så nærmer vi os i praksis faktisk tvangsbehandling, som vi så ofte peger fingre
af, at svenskerne praktiserer.
Arbejde til alle?
Jobcentrenes nye rolle som reelle
administratorer for stofmisbrugerne har medført, at fokus er flyttet
fra ’misbruget’ til det at ’nærme sig
arbejdsmarkedet’. Derudover er det
nyt for jobcentrene at have med de
allerdårligste brugere at gøre. Og der
er en klar tendens til, at jobcentrene
undervurderer, hvor dårlige disse
stofmisbrugere er, fordi jobcentrene
slet ikke har erfaringen og ekspertisen til at have med denne meget
tunge målgruppe at gøre.
En af konsekvenserne er, at medarbejderne på jobcentrene vil gå en
mere rå tid i møde – hvilket bl.a.
resulterer i øgede sikkerhedsforanstaltninger såsom overfaldsalarmer
m.v. Mødet med de udsatte brugere
er ofte i udgangspunktet negativt,
da det typisk handler om, at socialrådgiveren har lukket for kontanthjælpen. Krav og tvang er to ting,
som en tortureret, krigstraumatiseret tidligere barnesoldat har det

rigtig svært med, og derfor ender
mødet ofte som en negativ kontakt.
Som beskæftigelsesborgmester
i Københavns Kommune, Jakob
Hougaard (S), udtalte til Politiken
12.01.2008:
’Vi har set for mange episoder i
det sidste halve år, hvor kommunalt
ansatte har oplevet vold på arbejdspladsen, og i det hele taget oplever
flere og flere, at borgere overskrider
deres grænser og truer de ansatte’.
Vejen gennem labyrinten
Anna og George er kærester og bor
sammen i en lejlighed i en forstad til
København. De er begge voldsomt
stofmisbrugende. De opholder sig
i lange perioder på Vesterbro, hvor
de lever som hjemløse. Når de en
sjælden gang sover, er det ofte på
Reden for hendes vedkommende og
på Mændenes Hjem for hans. De er
ikke i behandling for deres misbrug,
da de er for kaotiske til at kunne indgå i et behandlingsforløb, herunder
at få hentet metadon eller lignende,
men de er fra tidligere særdeles godt
kendt i behandlingssystemet. George er pensionist, mens Anna er på
kontanthjælp. Annas kontanthjælp
bliver stoppet, da hun udebliver fra
en samtale med sin jobkonsulent på

BEKENDTGØRELSE AF LOV
OM AKTIV SOCIALPOLITIK 
Formål og den enkeltes ansvar 
§ 1. Formålet med denne lov er
1) at forebygge, at personer, der har eller
kan få vanskeligheder ved at fastholde
et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og
2) at skabe et økonomisk sikkerhedsnet
for enhver, som ikke på anden
måde kan skaffe det nødvendige til sig
selv og sin familie.
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jobcenteret. Det er Annas kontanthjælp, der betaler huslejen for deres
lejlighed, og da denne nu er stoppet,
bliver der ikke betalt husleje. Anna
får tilsendt et brev fra boligselskabet
om, at huslejen skal betales inden
tre dage, ellers bliver parret sat ud
af lejligheden. Anna ringer til kommunen, hvor hun gør opmærksom
på sin situation. Hun får at vide, at
hun først er berettiget til kontanthjælp, fra den dag hun møder op
på hjemkommunens jobcenter. Så
Anna skal altså først på jobcenter og
melde sig ledig på ny. Her får hun et
ansøgningsskema om kontanthjælp.
Dette skal udfyldes og tages med på
Ydelsesservice. Kontanthjælpen er
bagudbetalt, dvs. at det først er den
efterfølgende første i måneden, hun
vil få udbetalt kontanthjælp. Indtil
da vil hun kunne søge en engangshjælp, som maksimalt må udgøre
4.200 kr. før skat. Dette er ikke nok
til at betale huslejerestancen. Derfor
skal hun udfylde endnu et skema og
herved søge en engangsydelse, som
så forhåbentlig bliver godkendt og
dermed kan betale hendes husleje.
Da Anna og George er i en livssituation, hvor al tid går med at skaffe
stoffer, er ovenstående opgaver selvfølgelig fuldstændig uoverskuelige,
og hvis det lykkes hende at gennemføre opgaverne, står hun i samme situation tre måneder senere, når hun
efter al sandsynlighed igen udebliver fra mødet med jobkonsulenten.
Hvis hun ikke foretager sig noget, vil
parret efter al sandsynlighed blive
sat ud af lejligheden.
Parallelsamfund
Det har altså flere konsekvenser, når
de tungeste stofmisbrugere ryger ud
af kontanthjælpssystemet. Den første åbenlyse konsekvens er selvfølgelig, at der skal skaffes endnu flere
penge ved kriminalitet. Derudover
bruger mange stofmisbrugere deres kontanthjælp til at betale husleje
for deres lejligheder eller ophold
på herberg, hvor huslejen automatisk bliver trukket fra kontanthjæl16
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pen hver måned. Ligeledes betaler
kontanthjælpen i mange tilfælde for
kostgarantier/madordninger på herbergerne, så brugerne er garanteret
at få mad hele måneden. Kontanthjælpen er altså, i mange tilfælde,
garant for, at de basale fornødenheder er på plads: at man har en seng
at sove i og kan få noget at spise.
De krav, som jobcentrene og
ydelsescentrene er begyndt at stille
til de allersvageste borgere i kontanthjælpssystemet, medfører, at
nogle borgere simpelthen fravælger
kontanthjælpssystemet og i stedet
klarer sig ved at begå kriminalitet,
betleri eller ved at sælge hjemløseaviser og bo på gaden. Det skyldes,
at borgerne på grund af deres kaotiske misbrug simpelthen ikke magter
at leve op til de krav om f.eks. fremmøde, der stilles fra disse instansers side. Det har den beklagelige
konsekvens, at der bliver dannet,
hvad der kunne minde om et parallelsamfund, uden om det etablerede
system og uden om den sociale indsats, hvilket medfører, at det bliver
endnu sværere, end det er i forvejen,
at hjælpe disse mennesker.
Behandlingssystemet
Men det er ikke kun i job- og ydelsescentrene, at man stiller urealistiske krav til de dårligste stofmisbrugere. Det er også en praksis, som ses
i behandlingssystemet:
Mohammed vil gerne i behandling for sit stofmisbrug. Han bruger
ca. 2.000 kr. dagligt på heroin og kokain, som han fixer. Han er hjemløs
og bor på gaden eller på sofaer hos
venner og bekendte. Han henvender
sig på et misbrugscenter for at komme i behandling. Misbrugscenteret
indkalder herefter Mohammed til
en samtale med en behandler. Her
skal Mohammed gennemgå et såkaldt indskrivningsskema.
I København Kommunes rådgivningscentre bruges de såkaldte
ASI-skemaer, som det tager ca.
1½ time at udfylde. Skemaet skal
bruges til, at behandleren kan lære

Mohammed at kende, samt til registrering i forskellige nationale
databaser. Spørgsmålene spænder
lige fra familieforhold over misbrug
til kriminel adfærd. Meget misbrugende brugere,der ikke magter at
gennemgå hele skemaet under første møde, bliver indkaldt igen til en
opfølgende samtale, hvor resten af
skemaet udfyldes. Herefter får Mohammed en tid hos rådgivningscenterets/misbrugscenterets læge.
Her fortæller han om sit misbrug,
samt om han fejler noget somatisk.
Lægen udskriver herefter typisk metadon eller subutex. Fra Mohammed henvender sig første gang, til
han modtager et tilbud om social
behandling, må der maksimalt gå
14 dage. Herved overholder centeret den behandlingsgaranti, som
Velfærdsministeriet har pålagt misbrugsområdet. Derimod gælder der
ingen behandlingsgaranti for den
medicinske behandling. Mohammed skal i en opstartsfase komme
dagligt på centeret og hente sin medicin. Hvis han udebliver i tre dage,
udskrives han fra centeret med den
begrundelse, at han ikke er motiveret for behandling.
Mange af de allerdårligste stofmisbrugere magter ikke at overholde
dette krav og udskrives derfor. Hvis
de vil indskrives igen, skal de igennem hele møllen forfra én gang til.
Hvis Mohammeds ønske er at
komme i døgnbehandling, vil han
typisk blive tilmeldt en motivationsgruppe på centeret, hvor han
skal komme 2-3 gange om ugen i
2-3 timer ad gangen. Her lærer han,
hvad døgnbehandling er, hører om
behandlingsprincipper m.m. Disse
forløb varer typisk fra 6-10 uger.
Gentagne udeblivelser fra møderne
anses også her for mangel på motivation, og brugerens ønske om at
komme i døgnbehandling vil derfor
ikke blive opfyldt.
Problemet er igen, at de mest udsatte stofmisbrugere ikke kan leve
op til disse krav. Det er eksempelvis
svært at gå til motivationssamtaler

RASMUS KOBERG CHRISTIANSEN
CAND.COMM., PROJEKTMEDARBEJDER
DANNIE HANSEN
SOCIALRÅDGIVER, PROJEKTMEDARBEJDER

tre gange om ugen for en stofmisbruger, der bor på et herberg med
en værelseskammerat, der fixer sig i
halsen én gang i timen døgnet rundt.
Eller som bor på gaden og grundet
sit stofmisbrug er kaotisk i sit hoved.
Det lader sig i praksis simpelthen
ikke gøre.
Københavns Kommune har
tidligere forsøgt - og forsøger fortløbende - at iværksætte projekter,
som tilgodeser de allersvageste i behandlingssystemet. Ofte også med
ret gode resultater til følge, men de
idéer, der bliver fostret i gode projekter, har meget vanskeligt ved at
blive direkte implementeret i forretningsgangene ude på de enkelte
rådgivningscentre. Det medfører, at
indskrevne i centrene oftest skæres
over en kam, og de dårligst fungerende bliver præsenteret for de samme krav som mere ressourcestærke
misbrugere. Ofte opgiver de mest
ressourcesvage behandlingsvillige
brugere behandlingstanken og mister kontakten med rådgivningscenteret.
Det skal dog retfærdigvis siges, at
nogle af de københavnske misbrugscentre er blevet bedre til at vurdere,
når nogle brugere er for dårlige til at
leve op til de førnævnte krav.
Hvor skal kræfterne lægges?
Fælles for alle eksempler er, at der
stilles nogle krav fra de sociale myndigheders side, som borgerne ikke

kan leve op til. Dette medfører, at
gadeplansmedarbejdere, ansatte på
herberger og kommunale støttekontaktpersoner, som ikke har nogen
reel kompetence, ’bærer’ rundt på
brugerne til de instanser, hvor kompetencen ligger, og hjælper med til,
at kontanthjælpen kan genetableres, at metadonudleveringen bliver
genoptaget eller at der bliver søgt
enkeltydelse, så mennesker undgår
at miste deres lejlighed. Der bruges
mange ressourcer i gadeplansindsatsen på at få de helt elementære
og basale hjælpeforanstaltninger
på plads – tid, der går fra andet arbejde - eksempelvis motivationsarbejdet omkring det at komme ud
af misbruget osv. Omvendt er det
også sværere for stofmisbrugeren at
overskue sin egen livssituation, når
de basale fornødenheder ikke er på
plads. Vi skal passe på, at de hjælpeforanstaltninger, vi har i samfundet, ikke bliver så komplicerede og
krævende for de svageste, at de fravælger hjælpeforanstaltningerne og
herved bliver yderligere marginaliseret og vanskeligt for det sociale system at nå. Faren er, at der opbygges
et parallelsamfund blandt de mest
udsatte i Danmark, på samme måde
som vi ser det i lande, som vi ikke
plejer at sammenligne os med.
Tidligere socialminister Eva Kjer
Hansen udtalte, at der skulle etableres fremskudt sagsbehandling på
gadeplan for de allerdårligst stillede

borgere i Danmark. Det kunne være
noget af løsningen på problemet, ligesom det kunne være hensigtsmæssigt, at der blev udarbejdet nogle
retningslinier, som specifikt rettede
sig mod de mest udsatte stofmisbrugere. Retningslinjer, som ikke har en
automatik indbygget, der uvægerligt
fører til, at stofmisbrugerne får deres kontanthjælp stoppet, fordi de
ikke kan følge de rigide krav, de er
underlagt i dag.
Når det drejer sig om misbrugscentrene/rådgivningscentrene, så
ville det være formålstjenstligt, at
disse i endnu højere grad end i dag
tager nogle chancer med de mest
udsatte og eksempelvis bevilliger
døgnbehandling uden krav om motivationsforløb og andre krav, som
brugerne alligevel ikke kan leve op
til.

BROBYGGERPROJEKTET PÅ VESTERBRO
Brobyggerprojektet på Vesterbro er et 3-årigt projekt finansieret af Indenrigsministeriet via
Vesterbro-puljen, der blev oprettet i forbindelse med satspuljeaftalen i 2006. Projektet er
forankret på Mændenes Hjem og arbejder med en målgruppe på ca. 200 stofmisbrugere
med anden etnisk baggrund end dansk. Projektet forsøger at bygge bro mellem gaden og
de sociale tilbud, der findes for målgruppen. Der udsendes årligt en rapport om observationer og resultater fra projektet. Den seneste rapport vil kunne downloades fra: 		
www.stofbladet.dk, når dette nummer bliver lagt ud på hjemmesiden.
Forfatterne har begge arbejdet med opsøgende arbejde på Vesterbro i flere år på Mændenes Hjems kontaktsted, de seneste år som brobyggere.
Artiklen har i store træk været bragt som kronik i Jyllands-Posten d. 1. marts 2008.
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Receptfri hash på apoteket
De, der tror, at hash er relativt ufarligt må hurtigst muligt tro om igen.
Det mener familieterapeut Lizzi Kiarie, som her giver fire grunde til, at
misbrugere alligevel skal kunne købe hashen på apoteket.
AF LIZZI KIARIE

Det har taget adskillige år og mange
diskussioner for og imod, men nu
er det der: forslaget om, at de allerhårdest ramte narkomaner skal have
mulighed for at få udleveret heroin.
Så melder spørgsmålet sig: Hvad
gør vi med dem, der er afhængige
af hash?
I begyndelsen af året blev to
gymnasieelever interviewet i P4. De
skulle ind i Folketinget og fremsætte
lovforslag om emner, som de syntes
burde debatteres. Disse unge mennesker ville foreslå, at hashen blev
frigivet. Deres begrundelse var, som
de sagde, at ’hash er jo ikke farligt’.
Jeg er fuldkommen enig med
de unge mennesker i, at hash bør
frigives. Men lige så fuldkommen
uenig med dem i deres begrundel18
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se for det. Min begrundelse for, at
hash skal kunne købes receptfrit på
apoteket, er tværtimod, at stoffet er
særdeles farligt – og at der derfor er
så meget desto mere grund til at få
formidlingen af det lagt ind i betryggende rammer.
Helt tilbage fra de glade hippiedage i tresserne har der selv iblandt
fagfolk rodfæstet sig en sejlivet opfattelse af, at hash er relativt ufarlig. Jeg var egentlig selv af samme
mening engang. I 1998 var jeg
til en høring på Christiania, hvor
næsten alle oplæg bar præg af, at
hashrygning absolut ikke er skadeligt, ’man får f.eks. ikke kræft af at
ryge hash’. En enkelt sygeplejerske
fra en psykiatrisk afdeling forsøgte
dog at komme til orde med, at hun
’i mange tilfælde havde oplevet, at
hashrygerne fik svære psykiske pro-

blemer, heriblandt depressioner og
psykoser’.
Rådgivningscentret Indre
At hun havde ret gik op for mig allerede året efter under arbejdet med
individuel terapi og gruppebehandling for heroinmisbrugerne på Rådgivningscenter Indre. I løbet af 1999
fik vi nemlig flere og flere ny henvendelser, hvor misbruget udelukkende
handlede om afhængighed af hash. I
modsætning til heroinmisbrugerne
var der ikke mulighed for medicinsk
behandling af denne brugergruppe.
Og hvad skulle vi så gøre med dem?
Vi kunne jo ikke give dem metadon.
Den eneste mulighed, vi havde, var
individuel samtaleterapi og gruppeterapi.
Eftersom vi fik flere og flere henvendelser fra hashmisbrugere, be-

Denne artikel beskriver erfaringer med hashmisbrugere i perioden 2000-2005. Baggrunden for, at projektet kom i gang, var et
boom i indskrivning af hashmisbrugere i Rådgivningscenter Indre, et af Københavns Kommunes behandlingstilbud til stofafhængige
Lizzi Kiarie er uddannet familieterapeut på ’The Kempler Institute of Scandinavia’. Før sin terapeutiske uddannelse arbejdede hun
som socialpædagog. Sideløbende har hun gennemgået kursusforløb i ’Systemisk og løsningsfokuseret terapi’. Lizzi Kiarie har været
ansat i Rådgivningscenter Indre fra 1996 til 2006, hvor hun gik på pension, dog med videreførelse af enkelte terapiforløb.

sluttede en kollega, socialrådgiver
Merete Larsen, og jeg, at oprette en
hashgruppe og intensivere de individuelle samtaleforløb. Formålet
med hashgruppen var, at hashmisbrugerne skulle møde ligestillede
for på den måde at dele erfaringer
med andre og drage nytte af disse
erfaringer på deres vej til forandring.
Hashmisbrugerne skulle arbejde
med selvudvikling og forandring,
blive stoffri, få styrket selvværdet og
få øget selvindsigt vedrørende deres
afhængighed. Gruppebehandlingen
skulle bære præg af kursus og samarbejde. Det vil sige, at gruppedeltagerne skulle påtage sig et ansvar
og deltage aktivt i gruppen og i den
individuelle samtaleterapi.
Jeg vidste ikke meget om afhængighed af hash og hashafhængige
personer. Men jeg lyttede til klienterne, og efterhånden så jeg en vis
lighed hos dem. Jeg brugte min erfaring som familieterapeut og fandt
efterhånden en metode, der gavnede dem.
Modstand overalt
I begyndelsen stødte min kampfælle
og jeg på modstand overalt. Vi mødte modstand fra kolleger, fra ledelse
og fra samarbejdspartnere fra andre
rådgivningscentre. Holdningen var,
at hashmisbrugere ikke var rådgivningscentrenes målgruppe, og at
’hashmisbrugeres problemer ikke var
så store som heroinmisbrugernes’.
Efter en forespørgsel hos socialoverlægen i Københavns Kommune, Peter Ege, fik vi dog opbakning til at fortsætte. Også han mente,
at hashmisbrugere var rådgivningscentrenes målgruppe, og at de havde lige så stort behov for behandling
som heroinmisbrugerne.
Nu fik jeg for alvor lejlighed til at
observere på tæt hold, hvad hash i
virkeligheden gør ved et menneske.
Når en hashmisbruger trådte ind
ad døren, så jeg i reglen en velklædt
person, men så godt som altid med
huen eller kasketten trukket ned, så
den næsten dækkede øjnene. Han

eller hun var høflig og venlig, en socialt isoleret person med lavt selvværd, fyldt med angst og paranoia,
men kun i sjældne tilfælde kriminel
– ud over selve det at være i besiddelse af hash. Uden at sige for meget
var rigtig mange deprimerede, selvmordstruede, paranoide og psykotiske.
De fleste af dem var begyndt at
ryge hash i 12-14-års alderen. Når
jeg spurgte dem, hvordan det var at
ryge første gang, var svaret ofte, at,
’det fik mig til at slappe af og glemme alt’. Nogle sagde også, at ’det var
rigtig sjovt, men det er det absolut
ikke mere’. For mange havde hashrygningen efterhånden udviklet sig
til et misbrug, som forhindrede dem
i at leve et ordentligt liv, f.eks. med
familie, uddannelse og en fremtid.
Mange af hashmisbrugernes
barndom havde været præget af
misstemninger i hjemmet, og det
var ikke ualmindeligt, at de var blevet mobbet i skolen. Nogle havde
i stor udstrækning været overladt
til sig selv på grund af forholdene
i hjemmet, f.eks. alkoholmisbrug,
sygdom og skilsmisse. Andre havde
søgt uden for hjemmet, fordi stemningen var dårlig. Mange havde
levet en stor del af tiden på gaden
sammen med kammeraterne. Atter
andre havde - affødt af forældrenes
forventninger - stillet alt for store
krav til sig selv. De bukkede under
for det psykiske pres, men holdt det
ud ved at ryge hash.
Jeg stødte på adskillige, som havde
været ressourcepersonen i familien,
og som selv havde taget - eller indirekte fået pålagt - ansvaret for familien. De troede, at de skulle ’klare
det hele’. Hos den gruppe havde
dette været kendetegnende i hele
barndommen, og det gjaldt stadig.
De levede med en stor skyldfølelse,
hvis de ikke havde været i stand til at
leve op til ansvaret.
Seksuelle problemer
Det er ikke ualmindeligt, at voksne
hashmisbrugere fremstår som dren-

ge og piger på 15-16 år. Af en eller
anden grund, som jeg ikke kan gøre
rede for, er det, som om den fysiske udvikling ikke er fulgt med den
faktiske alder. De har et stort behov
for at blive set og hørt. Psykisk er
de heller ikke alderssvarende. De
opfører sig som teenagere, specielt
i forhold til deres familie og venner.
Enten meget selvbebrejdende eller
ved at fralægge sig ansvaret for sig
selv.
Familierne er ved at fortvivle. De
er bekymrede, fordi det er svært at
opretholde kontakten - hashmisbrugerne overholder ikke indgåede
aftaler og er fraværende i deres kontakt. Undertiden er de også nærtagende og mener som mange andre
misbrugere, at ’det er andre menneskers skyld’, hvis tingene ikke fungerer, og omgivelserne ikke gør, som
de forventer.
En af de ting, som jeg også bemærkede, var, at hashmisbrugere
ofte havde seksuelle problemer,
som kunne være invaliderende for
et parforhold. Det skyldes først og
fremmest det manglende nærvær,
som altid karakteriserer hashmisbrugeren, men også den stærke,
angstprovokerende seksualfølelse,
som de søger at flygte fra ved at ryge
hash. De hashmisbrugere, som er
i parforhold, har vanskeligt ved at
bevare parforholdet og vælger ikke
sjældent at gå ud af det, fordi det
bliver for tæt. I en del tilfælde bliver
de ganske enkelt smidt ud, da partneren ikke kan holde deres psykiske
fravær ud.
Uddannelse og arbejdsmarked
Det var ikke ualmindeligt, at de
hashmisbrugere, som henvendte sig
i Rådgivningscenter Indre, gik på
universitetet eller anden form for
højere uddannelse. I mange tilfælde
hang uddannelsen i en tynd tråd,
fordi det var uoverskueligt for dem
at følge undervisningen. De havde
ikke overskud til at møde op og kunne heller ikke koncentrere sig om at
læse eller skrive opgaver.
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Nogle var på arbejdsmarkedet,
hvor de enten var ved at blive fyret
eller allerede var blevet sagt op. De
havde vanskeligt ved at komme op
om morgenen, de sad jo og røg hash
den halve nat. Socialforvaltningerne
havde vanskeligheder med at holde
dem beskæftiget, fordi de ikke passede det, de fik tilbudt.
Endelig skal det nævnes, at nogle
indvandrergrupper bruger hashen
som ren og skær erstatning for alkohol, som deres religion jo forbyder
dem at indtage.
Arbejdet med hashgruppen 2000-2005
Det skal siges, at holdningen til behandling af hashmisbrugere gennem
årene har ændret sig. Et eksempel
på dette omtaler Christian Solholt i
en anden artikel i dette nummer af
STOF: Københavns Kommune har
etableret et behandlingstilbud til
hash- og kokainafhængige. I første
omgang drejer det sig om et 3-årigt
projekt, men senere skal tilbuddet
udbredes til fast praksis i kommunens behandlingssystem.
Vi oprettede hashgruppen i januar 2000 og afsluttede den i maj
2005. I den periode har jeg haft
145 hashmisbrugere i kortere eller længere behandling. Lige fra vi
oprettede behandlingstilbuddet til
hashmisbrugere, har jeg ført lister
over fremmøde. Individuelle samtaler har været registreret siden juli
2003. Disse lister og journalnotater
har dannet grundlag for oversigten
over de klienter, der indgår i denne
opgørelse.
De første to år i projektet var der
ingen systematisk måling. Efterhånden overvejede vi noget famlende,
hvordan vi kunne dokumentere og
gøre resultaterne synlige for os selv,
samarbejdspartnere, myndigheder
og brugere. Vi eksperimenterede
med dette: F.eks. udviklede vi, med
hjælp af psykolog Helge Børven, i
august 2004 et spørgeskema, ’ Beskrivelse af livssituation’. Spørgeskemaet indeholdt 18 spørgsmål
vedrørende livskvalitet inden for
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forskellige livsområder. Det blev
anvendt i begyndelsen og ved afslutningen af behandlingen - og ved
længere forløb ca. hver 6. måned.
I begyndelsen registrerede jeg
som sagt kun fremmødet i hashgruppen. Men i forbindelse med
blandt andet krav om udviklingsplaner og dokumentation for behandlingen i Rådgivningscenter Indre opstod der behov for at beskrive
hashmisbrugerne og hashgruppen
yderligere. Derfor begyndte jeg også
at registrere brugernes deltagelse i
individuelle samtaler
Mine erfaringer viser, at det hovedsageligt er mænd, der bliver afhængige af hash, eller i hvert fald
var det mænd, der henvendte sig i
behandlingssystemet. Ud af de 145,
som har været i behandling for deres
misbrug, var 23 kvinder (16%) og
122 mænd (84%).
Indskrivningslængden varierede
fra 8 til 1.627 dage. En enkelt hashmisbruger var indskrevet i 4 ½ år,
andre brugere har været indskrevet
i over 3 år. I alt 75 brugere var indskrevet i mere end et halvt år. Nogle
hashmisbrugere forlod (udeblev
fra) behandlingen uden at være blevet færdigbehandlet. Mit gæt er, at
en del af dem var blevet henvist til
behandling af socialforvaltningerne,
men havde ikke umiddelbart selv et
ønske om at stoppe hashrygningen.
Jeg betragter det som et succeskriterium, at 48 hashmisbrugere
blev udskrevet som planlagt. Det
vil sige, at de var færdigbehandlede,
overgik til voksen- eller service-team
i forvaltningen, havde fået arbejde,
var startet på en uddannelse eller
havde afsluttet den uddannelse, de
ikke tidligere havde haft overskud til
at afslutte. De kunne ligeledes være
flyttet til et andet rådgivningscenter eller amt. 36 blev udskrevet til
anden behandling. Det kunne være
døgnbehandling f.eks. på institutionerne ’Kysten’, Frederiksbergcentret, KKU (Kirkens Korshærs Ungdomscenter), ’Vejviseren’, ’Holger
Danske’ (Minnesota behandlings-

tilbud), på Sct. Hans eller hos Kriminalforsorgen.
Positive resultater
Der skete en forandring for en del af
hashmisbrugerne i den periode, de
var i behandling.Ved indskrivningen
var 21 af 145 hashmisbrugere stoffri. Ved udskrivningen var 58 stoffri.
Næsten en tredobling. Med stoffrihed forstås, at hashmisbrugeren, efter eget udsagn, ikke har røget hash
i minimum 30 sammenhængende
dage. En del af dem, der har været i langvarig behandling, har været
stoffri i op til 3-4 år.
Det har aldrig rigtigt været mit
mål, at hashmisbrugerne skulle blive stoffri. Det, jeg tilstræbte, var at
få dem til at få det bedre med sig selv
og andre. Dette kunne måske i sidste ende medføre stoffrihed. Jeg sidder i dag med en klar fornemmelse
af, at behandlingen i rigtig mange
tilfælde har været en succes. Måske
ikke ligefrem ved, at en meget stor
procentdel er blevet stoffri, men
til gengæld har behandlingen haft
en stor indvirkning på den enkelte
hashmisbrugers psykiske tilstand.
Også med hensyn til beskæftigelse og indtægt var der en effekt.
Ved indskrivningen var 34 i arbejde
eller under uddannelse, og 23 fik
løn. Det ændrede sig i perioden til
47 i arbejde eller uddannelse, og 32
havde arbejdsindtægt. Misbrugere
på kontanthjælp eller understøttelse blev reduceret fra 20 misbrugere ved indskrivningen til 17 ved
udskrivning. Her må man også tage
i betragtning, at beskæftigelsessituationen ikke var så gunstig i 2000
– 2005, som den er i dag.
Retfærdigvis skal det anføres,
at disse opgørelser kun omhandler
de 145 hashmisbrugere, som havde
overskud til at henvende sig og bede
om hjælp til at komme ud af deres
misbrug eller til at få det bedre.
Det blev tydeliggjort af, at når vi fik
henvendelser fra hashmisbrugere,
som var blevet presset til at søge
behandling af familie og venner, så

deltog de kun i en kortere periode
og gav som regel udtryk for, at de
ikke havde lyst til eller turde stoppe
med at ryge hash. Også de savnede
ligesom dem, der var henvist fra socialforvaltningen, den altafgørende
motivation.
Jeg er ikke det mindste i tvivl om,
at der er mange af disse brugere ude
i det pulserende liv. Som ikke har
overskud til at søge hjælp. Hvor er
de hashmisbrugere henne, som ikke
opsøger behandling? Hvordan har
de det? De hashmisbrugere, som
turde søge hjælp, har i nogle tilfælde
fået det bedre. De, som ikke tør eller
ikke har overskuddet, er ilde faren.
Kan de finde på at bruge stærkere
stoffer? Lad os komme dem og den
kommende generation til undsætning. Lade dem forstå, at når man
har det dårligt af at ryge hash, så er
der en mulighed for at få hjælp.
Uhensigtsmæssig opdeling
Jeg er bange for, at den opdeling
af socialforvaltningen i en behandlingsdel og en beskæftigelsesdel,
som skete i 2006, er uhensigtsmæssig. Jeg oplevede mange gange, at
socialrådgiverne var magtesløse
over for hashmisbrugerne, når de
ønskede at de skulle i beskæftigelse.
Mange af misbrugerne havde aldrig
rigtig været på arbejdsmarkedet eller i bedste fald kun meget lidt. De
mødte ikke op til tiden, hvis de overhovedet mødte frem. De var i det
hele taget svære at beskæftige. De
havde ikke meget overskud. De var
angste for ikke at kunne slå til og for
at være sammen med andre mennesker. Løsningen var at ryge hash, når
de var alene, og så forsvandt overskuddet.
Når socialrådgiverne i socialforvaltningerne oplevede denne magtesløshed, sendte de misbrugerne
til Rådgivningscenter Indre, mange
gange med trusler om at inddrage
deres kontanthjælp, hvis de ikke opsøgte behandling.
Det var en uheldig løsning på
både socialrådgiverens og hashmis-

brugerens problem. Økonomi, familie, børn, arbejde og uddannelse var
ikke nødvendigvis motivation til at
holde op med at ryge hash. Motivationen skal komme, fordi hashmisbrugeren ikke kan holde sit liv ud og
derfor ønsker at gøre noget ved det.
Resultaterne af disse velmenende socialrådgiveres arbejde var,
at hashmisbrugerne fik endnu et
nederlag. Det var for angstprovokerende at stoppe hashrygningen.
Flere har ydermere sagt, at ’jeg kan
lide at ryge hash, og jeg har ikke lyst
til at stoppe’.
Jeg syntes ikke, jeg kom nogen
vegne med disse umotiverede mennesker. Jeg oplevede det som spild
af min tid og et overgreb på hashmisbrugernes selvværd. Jeg tror ikke
på, at ret mange af dem opnåede
stoffrihed eller fik det bedre.
Jeg så tit hashmisbrugere, som følelsesmæssigt var meget misrøgtede.
Når de turde se deres tilstand i øjnene og begyndte at erkende det, så
lettede deres psykiske tilstand. De
begyndte at handle, blev stoffri og
var meget interesserede i at deltage i
individuelle samtaler.
Individuelle samtaler
44 % af hashmisbrugerne har deltaget i både gruppebehandling og
individuelle samtaler, og 42 % har
udelukkende deltaget i individuelle
samtaler. Det vil sige, at 86 % har
gennemført individuelle samtaler.
Det var i høj grad de individuelle
samtaler, hashmisbrugerne foretrak
og fik mest ud af. De gav udtryk for,
at samtalerne åbnede deres øjne for,
at de havde en værdi som mennesker. De fik en oplevelse af at blive
set og hørt. Det havde de sjældent
oplevet i barndommen. Det samme
gælder også nu, hvor de er voksne.
De tror ikke, at nogen ønsker at se
og høre dem.
Omdrejningspunktet for de individuelle samtaler blev derfor at
styrke hashmisbrugernes meget lave
selvværd. De ser ikke sig selv som
ligeværdige mennesker. Ved samta-

lerne arbejder jeg ’systemisk’. Jeg
spørger ind til, ’hvad tror du andre
tænker om dig?’ o.l. Ligeledes arbejder jeg med kognitive metoder, som
kan få dem til at handle.
Jeg begyndte mine individuelle
samtaleforløb med at gøre dem opmærksomme på, at de er ok. Alle
deres følelser, tanker, meninger,
holdninger, ideer og fremtidsønsker
og håb er ok.
Jeg brugte gerne dette billede:
’Du sidder på en gynge og råber efter mor og far, at de skal se dig. Svaret fra forældrene var: Ja, du er vel
nok dygtig’. Når jeg kom med dette
billede, var det indlysende, at det, de
havde ønsket sig, var, at mor og far
havde sagt:’ Ja, Vi ser dig, hvor er du
dejlig’. Det var de naturligvis ikke
bevidste om, men de fik en ’AHAoplevelse’. Jeg tror, at langt de fleste
af os kan nikke genkendende til, at
vi hungrer efter at få at vide, at vi er
ok. Når det går op for hashmisbrugerne, bliver de i reglen meget kede
af det, for de mærker, at de allerede
fra barnsben ikke har haft fornemmelsen af at være ok.
De får til opgave at stå foran spejlet og sige til sig selv: ’Jeg er ok’. Det
samme skal de øve sig i at sige og
tænke som det sidste, inden de falder i søvn. De har vænnet sig til at
blive anerkendt for det, de gør, ikke
for det de er.
Følelsen af at skulle leve op til
forældrenes og omgivelsernes ambitioner medførte, at de stillede meget
store krav til sig selv om at være dygtige og gøre, hvad de troede, der blev
forventet af dem. Det kunne de ikke
leve op til, og hvad var derfor mere
nærliggende end at ryge hash?
Det var uhensigtsmæssigt for
dem, at forældrene stadig havde
indflydelse på, hvordan de skulle
leve deres liv. De skulle blive bevidste om, at de var voksne og i stand til
at tage ansvar for sig selv.
Alt for høje ambitioner, som var
indpodet af forældrene, kunne være
en yderlige grund til at ryge hash.
En ung mand havde i næsten 10
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år forsøgt at afslutte et meget teoretisk studie, men han stødte hele
tiden ind i sine egne ambitioner om
at være bedst. Han havde en forestilling om, at han helst skulle være
professor, før han begyndte på et
studie, eller i det mindste have 13 i
alle fag. Han røg hash for at leve op
til ambitionerne. Men når han røg,
var han ikke i stand til at koncentrere sig og lære noget.
Hashmisbrugerne bliver også opmærksomme på, at hashen er en del
af et oprør mod forældrene. Nogle
starter på en uddannelse, som strider mod forældrenes ønske........ En
kvindelig hashafhængig ville absolut
studere musik og synge, fordi faderen ønskede hun, at hun skulle studere jura. Hun er uden tvivl meget
musikalsk, men går fuldstændig i stå
og bliver panisk angst, når hun skal
optræde. Derudover får hun ondt i
sine arme og ryg, når hun skal spille
klaver. Hun tror ikke, at hun kan
leve op til at modbevise faderens
forventninger og bemærkninger om,
at det ikke er et studie for hende.
Nogle fortæller at, de har haft en
god og harmonisk barndom. Efterhånden går det dog op for dem,
at stemningen i huset ikke altid var
lige rar. Så godt som alle reagerede
på den dårlige stemning. Nogle ved
at lukke sig inde på deres værelse.
Andre ved altid at være ude og lege
eller på besøg hos kammeraterne.
De bliver klar over, at stemningen
i huset gjorde dem urolige. De var
hele tiden på vagt over for, hvad der
kunne ske. Det skabte en indre uro,
hvor hashen fik dem til at få en oplevelse af at falde til ro.
I nogle familier kunne en af forældrene være meget dominerende
og kritiserende over for alle familiemedlemmer. Alt drejede sig om
den dominerende forælder.......
En hashafhængig fortæller, at han
ikke havde lyst til at tage kammerater med hjem, for det var uvist, om
faderen kunne finde på at overfuse
kammeraten.
Nogle hjem bar præg af misbrug,
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hovedsageligt alkohol. En hashmisbruger sagde: ’Jeg var den ældste,
og alt i hjemmet var overladt til mig,
også mine mindre søskende’. Han
var ofte utilfreds med sine søskende.
Han var jo vant til at ’bestemme’.
Han måtte mange gange støttes i, at
han havde nok at gøre med at tage
ansvar for sig selv.
En hashafhængig var meget vred
på sin far, som han ikke havde boet
sammen med i barndommen. Han
sagde: ’Jeg tager gerne 16 år bag
tremmer for at slå ham ihjel’. Han
kunne ikke se noget formildende
ved faderen. Det viste sig, at moderen havde en stor del af ansvaret for
sine børns afsky for deres far. Hun
havde altid fortalt børnene, hvor
forfærdelig faderen var, og havde
ofte forhindret dem i at være sammen med faderen og have et forhold
til ham. Det var svært at acceptere,
at moderens indflydelse havde betydet så meget. Han opsøgte faderen,
og en dag kom han i hashgruppen
og fortalte, at hans far i virkeligheden var en meget rar mand, og at
han havde stor glæde af at være sammen med ham og kunne se mange
positive sider hos ham.
Jeg gav hashmisbrugerne værktøjer til at tage ansvar for sig selv og
udtrykke, hvad de føler, når et andet
menneske siger eller gør noget, som
de bliver kede af eller vrede over. De
blev gjort opmærksom på, at ordet
’du’ kan være begyndelsen til at kritisere en anden person. De skal tage
ansvar for sig selv og sige: ’Jeg bliver
ked af at høre…, og det får mig til at
føle, at jeg ikke er god nok’. Efterhånden blev de opmærksomme på,
hvad der sker inde i alle mennesker,
når de bliver kritiseret. De kunne se,
at så må paraderne op, og man må
forsvare sig selv.
De var vrede på deres forældre
og mente ikke, at de havde gjort det
bedste for dem. Jeg spurgte dem,
hvordan de troede, at deres forældre havde det, da de var 5 år? Jeg tog
en af forældrene ad gangen. Når de
blev opmærksomme på det, kunne

de godt se, at forældrene havde haft
det rigtig dårligt, da de var børn, og
ikke havde fået kærlighed af deres
forældre. Når deres forældre ikke
havde fået kærlighed, vidste de heller ikke meget om, hvordan de kunne give deres eget barn omsorg og
opmærksomhed. Forældrene vidste
ganske enkelt ikke, hvordan man
gjorde.
Mange hashmisbrugere har haft
traumatiske oplevelser af tab. Her
var det til stor hjælp at se på de positive sider af den tabte person, få
sagt farvel til disse værdier og se i øjnene, at det aldrig ville blive muligt
at få disse positive ting igen fra den
person fremover. Gøre dem klart, at
den tabte person ikke kan bruges til,
at man hænger sig fast i tabet uden
selv at komme videre.
Hashgruppen
I hele perioden har der været et
gruppemøde af 2½ times varighed
en gang ugentlig, også i sommerferierne . To medarbejdere har været
tilknyttet gruppen med henblik på
kontinuitet i forbindelse med sygdom og ferie.
Hashgruppen har deltaget i NAmøder, og ca. hver 6. uge har vi haft
oplægsholdere udefra - f.eks. om
afhængighed, parforhold, angst, om
døgnbehandling, akupunktur, hashens virkninger m.v.
Det har generelt været vanskeligt
at motivere hashmisbrugerne til at
bruge gruppetilbuddet, og når de
har indvilget i at prøve, har det ofte
været over en kort periode. De var
ikke er vant til at være sammen med
andre mennesker og havde ikke lyst
til det. Gået på klingen var det, fordi
de var angste for at være sammen
med andre mennesker, og det virkede, som om det var noget, der havde
udviklet sig i løbet af den periode,
hvor også deres hashmisbrug havde
taget fart.
Gruppemøderne begyndte altid
med en kort afspænding i ca. 15
min. Formålet var, at gruppedeltagerne skulle komme til stede i grup-

pen og forsøge at lægge problemer
og ansvar fra sig i den tid, de var
gruppen, indøve koncentration og få
lidt styr på deres kaotiske liv. Dette
kunne undertiden blive efterfulgt af
en guidet fantasirejse.
Vi har arbejdet på mange forskellige måder med netværket. Udfyldt
skemaer om netværk af familie, venner, arbejde og fritid. Vi har arbejdet
med assertionstræning og motivation. Vi arrangerede madgrupper for
at styrke det sociale samvær og introducere sunde madvaner. Der har
sporadisk været arrangeret weekendture, som hovedsagelig havde til
formål at styrke det sociale samvær.
Vi så relevante videofilm, f.eks. om
‘Girafsproget’: ‘ Words are Windows or They’ re Walls’ af Marshall
Rosenberg.
Par - og familiebehandling
Undertiden var tilbuddet til hashmisbrugeren at få sin partner med
til samtale. Inden samtalen begyndte, fortalte jeg om betingelserne for
er en parsamtale.
I det individuelle forløb havde vi
været igennem flere værktøjer til at
tackle begyndende konflikter. I parbehandlingen lagde jeg vægt på, at
parterne gav udtryk for de følelser,
de hver især havde, og at de lyttede
til hinanden. De blev opfordret til
at reflektere og svare på partnerens
udsagn.
Når parret mødte til samtalen,
blev de spurgt om, hvorfor partneren var med og hvad de forventede
at få ud af samtalen. Jeg bestræbte
mig på at få en konkret problemstilling. Derefter undersøgte jeg, om
partneren var enig.
Parret havde efterhånden tildelt
sig selv eller fået bestemte roller.
Men hvis parforholdet skal blive
mere ligeværdigt, må rollefordelingen ændres.
Omdrejningspunktet for samtalen blev, at parret skulle give udtryk
for de følelser, de havde, uden at
kritisere hinanden. Hvis man føler
sig kritiseret, er det vigtigt at få sagt,

hvad det gør ved én, f.eks.: ’Jeg bliver ked af det, når jeg får sådan noget at vide, og jeg føler, at jeg ikke er
god nok’. På den måde undgår man
at kritisere sin partner, som ellers
er klar til at gå i forsvarsposititon.
Mange mente ellers, at hvis man udtrykker følelser, så risikerer man at
såre den anden. Til det spurgte jeg:
’Hvad tror du, din partner er lavet
af, siden han eller hun ikke kan tåle
at høre om de følelser du har?’.
Jeg brugte mig selv meget. Når
jeg mærkede en stemningsændring
eller fornemmede, at den ene part
havde såret den anden, så spurgte
jeg ind til, hvordan det føltes at høre
det, partneren havde sagt til dem.
Akupunktur
Næsten hver gang jeg havde individuelle samtaler med en hashmisbruger, fik de øre-akupunktur. Behandlingen bestod i, at 5 nåle blev
stukket i 5 bestemte punkter i hvert
øre. Nålene sidder ca. 30 – 45 minutter, og i den tid bør man sidde
stille for at opnå den fulde effekt.
Akupunktur har vist sig virksom
både fysisk og psykisk på mange
områder, blandt andet på abstinenser, stoftrang, og når det drejer sig
om at forebygge tilbagefald.
Akupunktur får misbrugeren til
at føle sig afslappet. Enkelte gange
falder de i søvn. Undertiden mærkes kulde eller varme. Mange oplever en umiddelbar stresslindring.
Akupunktur er ganske ufarligt og
absolut uden bivirkninger.
Det var meget få hashmisbrugere, som afslog at få akupunktur.
I reglen fik de nåle i ørerne, inden
samtaleterapien begyndte.
Nødt til at ændre taktik
Jeg har gennem årene set virkningen af, at samfundet forbyder hash.
Der er megen kriminalitet forbundet med dette rusmiddel. Det er
forbudt at være i besiddelse af hash,
men det er en rigtig givtig forretning
at sælge det. Det bliver indsmuglet
i Danmark. Forskellige bander slås

om markedet, og de hashhandlende
går ikke af vejen for at slå hinanden
ihjel.
Et kæmpe opbud af politi har nu
i flere år hærget på Christiania i forsøg på at stoppe hashhandelen dér
med enorme omkostninger både
menneskeligt og økonomisk til følge. Det er tydeligvis provokerende,
at der dagligt er et politiopbud på
30 betjente eller mere på Christiania. Det har resulteret i, at flere forskellige hashklubber har spredt sig
rundt omkring i København og ude
i resten af landet. Disse hashklubber
er dukket op med stor kriminalitet
til følge. Hashhandelen var til en vis
grad kontrolleret på Christiania af
christianitterne, som for mange år
siden forbød alle former for hårde
stoffer som heroin og kokain.
De nye hashklubber er helt uden
for kontrol, og ud over handel med
hash, foregår der også en livlig handel af heroin, kokain og andre former for stoffer. De fleste hashmisbrugere foretrækker hashen, men
føler sig let fristet af specielt kokain,
når de begynder at blive paranoide,
psykotiske og deprimerede. Umiddelbart har de en fornemmelse af,
at det hjælper på deres symptomer.
Kokainen får dem til at føle, at de
kan klare alle deres problemer, og
livet bliver værd at leve igen. Virkeligheden er, at det forværrer deres
tilstand. Her tænker jeg mest på, at
de bliver om muligt endnu mere paranoide, psykotiske, deprimerede.
Flere steder beskrives hashmisbrugere som sidestillede med kokain-, -amfetamin- og ecstacymisbrugere. Det er jeg ikke enig i. Hash er
en ’downer’, de andre stoffer kvikker
op. Jeg mener, at man er nødt til at
afpasse behandlingen efter stoffet.
Jeg tror, vi bliver nødt til at tænke
i andre baner og ændre taktik, dels
over for hashhandelen og dels over
for hashrygerne, hvis kriminaliteten
skal stoppes. Selvom jeg mener, at vi
skal have mere forebyggende arbejde, så tror jeg ikke på at folk stopper
med at ryge hash.
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Hash på apoteket
Derfor foreslår jeg - som det mindste onde - at hash skal kunne købes
på apoteket. For det første for at forhindre den megen kriminalitet, der
er forbundet med salget af hashen.
For det andet for at forhindre, at
hashmisbrugerne får tilbudt andre
stoffer på det kriminelle marked.
For det tredje for administrativt at
kunne kanalisere indtægterne ved
denne lovformelige handel ubeskåret ind i forebyggende arbejde. Og
for det fjerde for til sidst at gøre den
illegale handel med hash så urentabel, at den til sidst helt forsvinder.
Man kunne spørge, om det skal
være receptpligtigt? Jeg er jeg bange
for, at hvis hashen bliver receptpligtig, vil en stor del af de helt unge
undgå at henvende sig hos lægen,
da det ofte er familielægen, der udsteder recepter, og de unge frygter,
at vedkommende vil snakke med
forældrene om deres hashforbrug.
De vil sikkert derfor gå ud på det
illegale marked for at få fat i hashen
med risiko for at komme i kontakt
med heroin og kokain og det kriminelle miljø.
Man kunne selvfølgelig også forestille sig, at hvis det skulle være receptpligtigt, så kunne Rådgivningscentrenes læger udskrive recepten.
Jeg tror ikke på skrækkampagner.
Lad os prøve noget mere sundhedsfremmende. Lærere, pædagoger,
sundhedspersonale og socialrådgivere skal på deres respektive uddannelsessteder lære, hvad det er for
signaler, børn og unge udsender, når
de er følelsesmæssigt, socialt og fysisk omsorgssvigtede. Det skal indgå
i uddannelsesstedernes læseplaner
og prioriteres meget højt. Det skal
være en bevidst del af deres daglige
arbejde at være opmærksomme på
eventuelle signaler fra børn og unge.
Disse faggrupper skal straks, når de
har mistanke om, at et barn eller en
ung ikke fungerer optimalt, henvise
dem til at få hjælp. Den almindelige
undskyldning for ikke at foretage
denne prioritering er, at der ikke er
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ressourcer til alt det. Men det ville
der blive nu med en legalisering af
hashhandelen.
Priskrig på hash
Naturligvis vil der blive en vis indtjening ved salget af hash på apotek,
hvad enten den er på recept eller ej.
Jeg forestiller mig, at en væsentlig
del af indtjeningen ved salget skal
bruges til massive, sundhedsfremmende foranstaltninger og oplysningskampagner om hashens skadevirkninger og konsekvenserne af
hashmisbruget. Ud over dette skal
hashmisbrugerne tilbydes behandling af deres afhængighed. Dvs., at
der også skal oplyses om mulighederne og fordelene ved behandling.
Hvordan det rent administrativt,
juridisk og praktisk skal kunne lade
sig gøre, må politikere og sundhedsmyndighederne finde ud af, men
det må være muligt. Hashen koster næsten ingenting at fremstille,
og som det er for tiden, scorer pusherne en kæmpe fortjeneste. Det
er naturligvis ene og alene derfor, at
de løber den risiko, som jo også er
forbundet med hashhandel. Hashen
på apoteket skal til enhver tid sælges
til under markedspris for at konkurrere med det kriminelle marked. Jeg
kan forestille mig, at de kriminelle
pushere så vil nedsætte prisen, men
hele tiden skal apotekets pris være
konkurrencedygtig. Der vil så opstå en priskrig, som til sidst vil ende
med, at avancen vil blive så ringe, at
pusherne ikke længere vil finde det
risikoen værd at handle med stoffet.

SUSY UDSAT – Sundhedsprofil for
socialt udsatte i Danmark 2007.
Rapport fra Rådet for Socialt Udsatte og
Statens Institut for Folkesundhed.
Undersøgelsen giver en detaljeret beskrivelse af sundheds- og sygelighedstilstanden blandt alkohol- og stofmisbrugere,
hjemløse, sindslidende og fattige. Samtidig giver undersøgelsen mulighed for at
sammenligne de socialt udsattes sundhed
med befolkningens generelle sundhed, som
den fremstår i den nationale Sundheds- og
sygelighedsundersøgelse 2005 (SUSY 2005).
Rådet for Socialt Udsattes formodning om
dårligt helbred, uhensigtsmæssige sundhedsvaner og ringe levevilkår blandt socialt udsatte bekræftes. Det ser endda
ud til, at forholdene er noget værre end
forventet.
SUSY UDSAT bygger på spørgeskemaer til
brugere på mere end 120 væresteder,
herberger, natcaféer mv. i over 40 forskellige byer, som resulterede i 1.290 besvarelser.
Download rapporten på
www.udsatte.dk
www.folkesundhed.dk.

BRUGERDREVEN VELFÆRD
FOR UDSATTE
En bog om en velfærd for socialt udsatte drevet af de behov og ønsker brugerne har.
Bidrag af Gordon Inc., Ole Kristensen, Poul
Olsen & Michael Lodberg Olsen.
Udgivet af Foreningen Taletid. 2008.
Bogen kan downloades på 		
www.brugerdreven.dk

hash
NYT BEHANDLINGSTILBUD I KØBENHAVN:

Hash- &
Kokainbehandling
Københavns Kommune tilbyder nu gruppebehandling til mennesker, som er afhængige af hash,
kokain & andre feststoffer.

AF CHRISTIAN SOLHOLT

For lidt over et år siden etablerede
Københavns Kommune ’Hash- og
Kokainprojektet’ som et tilbud til
mennesker, som er afhængige af
hash, kokain eller andre feststoffer.
Projektet skal køre i 3 år, og det er
finansieret ved en bevilling på 10
mill. kr. fra Narkopuljen i Socialministeriet.
Projektets formål er at tilbyde
gruppebehandling for målgruppen
i Københavns Kommunes fire modtageenheder samt at metodeudvikle
behandlingen. Derudover skal projektets medarbejdere - som består
af psykologer og terapeuter –’sidemandsoplære’ personalet på de fire
modtageenheder og sikre implementeringen af projektet efter endt projektperiode, så tilbuddet til hash- og
kokainmisbrugere fortsætter og bliver en fast praksis i kommunen.
Projektet har tilknyttet dokumentationsmedarbejdere, med henblik på at kunne dokumentere om
og hvordan behandlingen virker.
Vi er nu færdige med vores første
arbejdskatalog/manual til målgruppen, og vi er p.t. i gang med at teste
den på vores hash- og kokaingrupper. Arbejdskataloget skal løbende
udvikles og dokumenteres, således at

der, når projektperioden er færdig, er
et koncept, som modtageenhederne
kan overtage og arbejde ud fra.Vi har
som udgangspunkt valgt at arbejde
efter de kognitive og løsningsfokuserede metoder, idet det har været et
krav til projektet, at de anvendte metoder skal være evidensbaserede.
Vores erfaringer indtil nu er, at
metoderne virker i forhold til vores
målgruppe, om end det er en udfordring at sikre, at alle deltagerne
kommer igennem alle opgaverne i
arbejdskataloget. Dette skyldes, at
vi har åbne grupper, hvilket vil sige,
at der løbende kommer nye deltagere til, som skal introduceres til arbejdsmetoderne og formen.
Hvilke tilbud har 				
Hash og Kokainprojektet?
I øjeblikket har vi tre gruppetilbud:
To aftengrupper, hvor deltagerne
møder én aften om ugen – det er
mest for dem, der har arbejde eller
er i gang med en uddannelse - og et
dagtilbud, hvor deltagerne møder
to gange om ugen. Her kommer de,
som er lidt mere belastede.
Målgruppen er fra 25 år og opefter, og gennemsnitsalderen ligger mellem 30 og 35 år. Deltagerne
bliver visiteret til os fra Københavns
Kommunes 4 modtageenheder, og

tidsforløbet er på 4 måneder. Herefter kan deltageren eventuelt visiteres
videre til et stoffrit gruppetilbud.
Vores fremmødeprocent ligger på
omkring 70 %, og vi gør en stor indsats for sikre os, at deltagerne møder
op. Bl.a. sendes der SMS-beskeder til
dem dagen før eller samme dag med
en reminder om, at vi ses i gruppen.
Vores erfaring er, at deltagerne er
rigtig gode til at motivere hinanden
og danne venskaber, og det gør, at de
er ekstra motiverede for at møde op
til gruppen. For som en deltager siger. ’Man vil jo ikke svigte de andre i
gruppen ved at være ligeglad og ikke
dukke op til møderne.’
I vores første aftengruppe var der
10 deltagere i gruppen, som fulgte
et forløb på 4 måneder. Efter endt
forløb var 7 ud af 10 deltagere stoffrie, og 5 fortsatte til stoffri efterbehandling, hvor der blev arbejdet med
forebyggelse og vedligeholdelse af et
stoffrit liv.
Fra projektets start og indtil nu
har der været 40 deltagere – kapaciteten er ca. 100 deltagere om året.
Fokus på det positive
De deltagere, som bliver visiteret til
vores grupper, er alle motiverede for
at foretage ændringer i deres liv. Det
eneste krav, som vi har, er, at man
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ønsker at reducere sit stofforbrug eller ønsker at blive stoffri.
Når deltagerne starter i gruppen,
arbejder vi meget med motivation og
mål. Deltagerne bliver mødt med en
åben og fordomsfri holdning, hvor
det er helt ok, at de er ambivalente
i forhold til deres ønske om at blive
stoffri.
Vi går ind og ser meget på fordelene ved stofferne, og hvad det giver
den enkelte at tage disse stoffer. Vi
har fået positive tilbagemeldinger fra
deltagerne om, at det betyder rigtig
meget for dem, og at de ikke i tidligere behandlinger er blevet mødt på
denne måde. De siger, at de føler sig
forstået ved, at vi anerkender fordelene ved stofferne. De deltagere, som
har været i behandling før, fortæller,
at der blev stillet mange krav til dem,
og at de har følt sig meget forkerte
pga. deres misbrug.
Vi forsøger at hjælpe deltagerne
med at få et konstruktivt og positivt
fokus på sig selv. Hvis en deltager for
eksempel har haft et tilbagefald, går
vi ind og ser på, hvad personen har
lært af det, og hvordan personen kan
bruge det, som han/hun har lært, til
at forbygge yderligere tilbagefald. Vi
hjælper deltagerne til at se mindre
hårdt og selvkritisk på sig selv ved at
introducere et nyt perspektiv, hvor
de frem for at have fokus på alt det,
som ikke virker, flytter fokus hen
til det, som rent faktisk virker. Jeg
oplever, at den målgruppe, som vi
arbejder med, har rigtig mange ressourcer, men at de har svært ved at
se det selv. Her har vi som behandlere en opgave med at tydeliggøre
det for dem.

Afklaret målsætning er nødvendig
Deltagerne oplever, at de rykker,
når de når de mål, som de selv har
sat. Derfor arbejder vi med at sætte
mål til hver eneste gruppesession.
Det kan godt være små mål som at
reducere forbruget med et ½ gram
eller springe en dag over, hvor de
ikke tager noget. Det kan også være
rent praktiske mål, såsom at træne,
gøre rent derhjemme eller kontakte
en ven. Erfaringen er, at det er vigtigt, at der bliver sat handling på,
og på den måde får deltagerne en
succesoplevelse, når de rent faktisk
når deres mål. Vi arbejder så vidt
muligt med at relatere deltagernes
problemer og mål til deres misbrug.
Det gør vi ved at spørge dem, hvordan det påvirker deres misbrug. For
eksempel: Hvis en deltager tager en
problematik op omkring sit forhold
til sin kæreste, vil vi gå ind og spørge
til, hvordan det påvirker personens
misbrug. Altså hele tiden sikre, at det
giver mening i forhold til misbruget.
Det er det fælles fokus på misbruget/afhængigheden, som vi arbejder
med i gruppen, så derfor skal dét,
som deltagerne gerne vil arbejde
med i gruppen, kunne relateres til
deres afhængighed/misbrug.
Det gør, at der kommer en god
struktur i gruppen, og at alle arbejder med et fælles overordnet mål: at
reducere stofbrug eller blive stoffri. Men enhver kan gøre det på sin
unikke og individuelle måde.
Hvad gør vi for at tiltrække målgruppen?
Tal fra de 4 modtageenheder viser, at der er et stigende antal nye
brugere, som henvender sig med et

hash- og/eller kokainmisbrug. På to
af modtageenhederne er det faktisk
70 % af alle ny henvendelser, som
angiver hash og/eller kokain samt
andre feststoffer som deres hovedmisbrug. På baggrund af denne
stigning er der et stort behov for at
tilbyde denne målgruppe behandling. Gruppen har indtil nu været
ret overset, men nu begynder der
også at blive særlige tilbud til netop
denne målgruppe. Vi hører fra deltagerne i projektet, at det var svært
for dem at finde et tilbud, og mange
tror, at fordi man kun tager stoffer
i weekenden, så findes der ikke behandling for dem. Det forsøger vi
nu at ændre på i projektet, ved at vi
i øjeblikket er i gang med en større
kampagne for at gøre opmærksom
på vores nye tilbud. Vi har bl.a. udsendt foldere til alle praktiserende
læger i København, idet mange læger ikke ved, hvad de skal tilbyde patienter med et misbrug af denne type
af stoffer. Vi får ca. to henvendelser
om ugen fra læger, som har patienter
med et misbrug. Apoteker og biblioteker i Københavns Kommune har
også fået vores plakater og foldere,
som de har liggende. Der har den 5.
maj 2008 været en artikel om projektet og weekend-narkomaner i Politiken, hvor der blev gjort opmærksom på, at nu kan denne målgruppe
også få hjælp til at komme ud af deres misbrug. For at blive indskrevet
i Hash- og Kokainprojektet skal man
henvende sig til en af de 4 modtageenheder i Københavns Kommune og
blive indskrevet dér. Herefter kan man
blive henvist til projektet og deltage i
et behandlingsforløb på 4 måneder.

På hjemmesiden www.hashogkokainprojektet.dk
er der flere oplysninger at hente, bl.a. projektbeskrivelsen for behandlingstilbuddet. For mere information om projektet kan projektleder Christian Solholt kontaktes på telefon 2162 0741. Christian
Solholt er merkonom, senere uddannet inden for systemisk terapi,
certificeret coach og meditationslærer med 10 års erfaring inden for
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mindfulness. I næste nummer af STOF skriver Solholt lidt mere uddybende om selve behandlingen og indholdet i arbejdskataloget,
samt om hvordan forløbet udvikler sig for deltagere og behandlere.
Desuden vil han sætte fokus på metoder - og paradokser ved metoder - i forhold til mødet med klienten.

hash

Hash

uden løftede pegefingre
Mange bruger hash, men det er tabu at tale om sikker
brug. Hovedbudskabet er ’brug ikke’ – det positive
nedtones og det negative overbetones. Hvis informationen var mere afbalanceret, og budskabet var ’hvis
du bruger, så brug sikkert’, ville troværdigheden stå sig
bedre og hashrygere være bedre hjulpne.

Af Jesper Kristensen

Hvorfor beruser man sig?
Beruselse er en underlig ting. Så at
sige alle folkeslag beruser sig med
stor fornøjelse. Det er, som om det
ligger i vores menneskelige natur at
ville ændre vores sindstilstand. Alle
gør det – med eller uden stoffers
hjælp. Hvorfor er rusen egentlig så
attraktiv?
Hvis vi ser bort fra misbrugerne,
så er det helt generelle svar nok, at
mennesket har brug for og går rigtig
meget op i ’ændring af bevidstheden og kropslige tilstande’. Både i
det store og i det små. Forelskelse
er det måske mest besungne emne
i menneskehedens historie, og for

mange er det den ultimative følelse.
Forelskelse er en rus, og der er milliardindustrier bygget op over denne
naturlige rus hos mennesket. I mindre målestok finder vi de sportslige
begivenheder, der med ritualer for
den løsslupne sejrsrus leverer varen.
Både kærlighed og sport er arenaer
for nogle af menneskets nobleste
udtryk, men kan også føre til nedrige handlinger og rummer risikoen
for tab og ulykke.
Sex er det trip, som flest mennesker kender til. Den målrettede
opbygning af ydre og indre stimulans kan efter lang og intens indsats
belønnes med orgasmen - en eksplosiv kaskade af biokemiske signaler i centralnervesystemet. Mas-

ser af mennesker opsøger det ene
adrenalin-sus efter det andet. Folk
med børn ved, at de små poder jager
rundt og elsker fare, overraskelse og
halsbrækkende akrobatik.
Hovedformålet med at spise og
drikke er at dæmpe sulten og tørsten. Men fødeindtag er også forbundet med at ændre sindsstemning
– man falder til ro, bliver tilfreds, eller bliver mere energisk. Nogle lader
vin og spiritus, samt madens smag,
duft, udseende og tekstur indgå i en
jagt på berusende højdepunktsoplevelser.
Nogle efterstræber den eufori, der
kan ledsage rusen. Rygere bruger
nikotin for både at peppe centralnervesystemet op og samtidig opleStof 11
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ve nikotinens beroligende virkning.
Nogle drikker sig mod til. Andre ryger hash for at falde ned og slappe
af. Selv B.S. Christiansen holder
stædigt fast i sin morgenkaffe. Et
dejligt glas koldt postevand kommer
aldrig op på siden af morgenkaffen
med koffein. Rusmidler kan bruges
for sjov eller for at få en bestemt
virkning. Et liv med følelsesmæssig
øllebrød er ubærligt. Vi lever for de
sporadiske belønninger, som giver
livet opture. Vi blomstrer op ved
den bemærkelsesværdige oplevelse,
for i afvigelsen fra det normale findes det interessante. Rusmidler kan
give interessante kontraster til dagligdagen og bidrage med perspektiv
og inspiration.
Enhver adfærd, der giver et kick,
er forbundet med risici. Hash er et
meget brugt rusmiddel, der ligesom
mange andre ting i verden kan bruges både til godt og ondt. Hash har
positive anvendelser og hash kan
misbruges.Tager man sine forholdsregler er hash et forholdsvis sikkert
rusmiddel – ikke mere farligt end
alkohol, men forbudt i modsætning
til alkohol.
En urt med mange navne
Botanisk set findes planten Cannabis i to klassiske hovedformer: Cannabis Sativa og Cannabis Indica.

Dertil kommer en række krydsninger fra de senere år udviklet med
henblik på større ydelse og højere
indhold af det aktive stof. Det mest
euforiserende stof i cannabis hedder
THC. Indholdet af THC kan variere betydeligt. Desuden betyder det
i følge brugere også en del, hvilken
sort man indtager: Sativa giver en
mere energisk rus, mens Indica giver
en mere ’stenet’ (beroligende) rus.
I Danmark er ordet ’hash’ mest
populært og bruges ofte om alle typer euforiserende cannabisprodukter. Det traditionelle danske ord for
cannabis er hamp. I denne artikel
bliver betegnelserne hash, cannabis,
marijuana, pot og skunk brugt lidt
i flæng. Der er tale om forskellige
former for euforiserende cannabisprodukter.
Hash er rent teknisk et harpiksprodukt. Harpiksen skrabes traditionelt ved håndkraft af plantens
blomster og blade og rulles sammen.
Det endelige produkt indeholder
harpiks og nogle plantedele. At netop cannabisproduktet hash er blevet
så populært skyldes utvivlsomt, at
det er det letteste produkt smugle,
og at det traditionelt har været et finere produkt end blot plantens topskud, der også kan ryges. De gerne
ubefrugtede hunblomster (’flower
power’) kan ryges som pot - også

kendt som marijuana, græs, ganja,
galar, Mary Jane, sjov tobak, fy-tobak, tjald, shit, dope og weed.
Nogle typer af cannabis kaldes
for ’skunk’. Ordet skunk er ligesom
’pot’ et slangudtryk. Skunk er ikke
en botanisk betegnelse - ikke en særlig art cannabis - men blot en betegnelse for disse lidt stærkere, duftende cannabistyper. Skunk lugter
kraftigt af blomsterne, deraf navnet
’stinkdyr’. Skunk er typisk rene Indica planter eller hybrider (krydsninger) mellem Sativa og Indica og
indeholder mere af det aktive stof
THC. Moderne skunk-sorter er
blevet forædlet gennem almindelige
botaniske teknikker, men selv om de
har et højere THC-indhold, så er de
ikke kvalitativt anderledes. Skunk er
for pot, hvad belgisk øl er for pilsnere – en anden smag og stærkere,
men grundlæggende det samme.
Er hash for alle?
Det nemmeste er nok at sige, hvem
hash ikke passer til. Her er nogle
overordnede betragtninger:
Første regel er, at børn skal holde
sig helt fra hash, og at unge gør klogt
i at udsætte debuten så længe som
muligt. Hvis du ikke er gammel nok
til at modstå dine venners gruppepres, så er du heller ikke gammel
nok til at ryge. Dine venner er hel-

lidt om mig selv
Jeg er en almindelig dansk borger, der kommer i helt almindelige kredse. Jeg ligger ikke nogen til last. Er lidt af en bogorm og har intellektuelt beskæftiget mig med en del interessante emner. Jeg er ikke involveret i kriminalitet af nogen art
- fraregnet de gange, jeg har stået med en joint i hånden. Jeg
bryder mig ikke specielt meget om hele det betændte, kriminelle miljø omkring den ulovlige hashhandel. Jeg er uddannet
cand. merc. i erhvervsøkonomi og er i fast arbejde. Jeg passer
min familie, mit job og betaler en masse skat.
I mine unge dage prøvede jeg hash ligesom alle mine venner,
men generelt var jeg ikke imødekommende over for stoffet og
forstod det ikke helt. Blev egentlig mest svimmel oven i branderten og forstod aldrig den fine rus, som hashen kan give. I

28

Stof 11

en lang årrække afskrev jeg hashen som et brugbart rusmiddel
og fandt faktisk først glæde ved hash efter at være fyldt 30 år.
Jeg ryger cannabis en gang imellem, men nyder også gerne godt
øl, vin og skotsk Single Malt. Hvis det var lovligt, ville jeg hellere ryge en ekstra joint til festerne, drikke vand og en del mindre alkohol. Leveren siger ’ryg mere, drik mindre!’ Ellers er jeg
til dagligt ikke-ryger - og faktisk lidt af en cannabis-svagryger
uden nogen nævneværdig tolerans for THC. Lungerne mener, at
de nok holder til denne begrænsede mængde røg.
Modsat tidligere – hvor jeg har skrevet under pseudonymet Malkavian - har jeg valgt at stå frem i eget navn. Det er ikke uden
en vis frygt, men jeg håber, at politi, myndigheder og omgivelserne i øvrigt er tilhængere af ytringsfriheden.

ler ikke gamle nok, hvis de synes, at
de bliver nødt til at presse dig! Er
du i tvivl og usikker? Så tag en slapper, og vent til senere! Man ved ikke
helt, hvad der er hønen og hvad der
er ægget, men statistikkerne viser
klart, at tidlig debut hænger sammen med afhængighedsproblemer
senere i livet.
Anden regel er, at mennesker med
sindssygdomme - som skizofreni aldrig bør bruge hash eller lignende
euforiserende stoffer. Deres greb
om virkeligheden er allerede alvorligt svækket, og de har ikke brug
for hashens psykoaktive virkninger.
Man mistænker også hash for at
kunne forstærke psykotiske træk hos
udsatte grupper. Sund fornuft siger
også, at mennesker med panikangst
bør være meget tilbageholdende
med at ryge hash: De har svært nok
ved at kontrollere deres angst i ædru
tilstand, og hash kan med sine psykedeliske egenskaber bidrage med
uønskede virkninger. Så folk med
mentale sygdomme (eller kraftig
mistanke derom) bør generelt ikke
bruge hash. Når det er sagt, skal det
også nævnes, at det ikke er utænkeligt, at hash for nogle kan være en
støtte i forbindelse med bestemte
lidelser, men der er ikke forsket nok
i disse ting. Selvmedicinering er på
eget ansvar, og man bør i det mindste tale med sin læge eller psykiater,
som kender detaljerne omkring den
konkrete sygdom.
Den tredje hovedregel er, at man
skal være opmærksom på ubehagelige effekter i forbindelse med selve
rusen eller dagen efter rusen. Særligt udsatte personer med sociale
og psykiske problemer kan sommetider opleve, at en hashrus udløser angst, paranoia og depressive
følelser. Nogle mennesker oplever
disse negative effekter næsten uden
undtagelse. Dette gælder også unge,
som er fra familier der historisk har
været plaget af psykisk sygdom. Om
man er udsat eller ej er ikke altid
lige indlysende. Som ung ved man
nok ikke, om man er i den ’udsatte

gruppe’. Dette er en opfordring til
at udvise agtpågivenhed, også selv
om problemerne kun forekommer
sjældent - især hvis man er i sine
tidlige teenageår.
Dårlige trips er en risiko ved
hashrygning. For de fleste fortager
et ’dårligt trip’ sig ret hurtigt. Typisk
bliver en person stabil allerede, når
rusen lægger sig efter blot få timer.
I enkelte tilfælde kan oplevelserne
dog være så stærke, især hos skrøbelige mennesker, at en dårlig oplevelse tager længere tid at komme sig
over - også efter at rusen er klinget
af. Enkelte dårlige trips anses generelt for at være ufarlige på længere
sigt, men der er desværre eksempler
på, at allerede skrøbelige individer
fortsat vælger at indtage hash - også
efter et eller flere ’dårlige trips’. Det
kan ikke understreges nok, at dette
er uansvarligt. Hvis rusen igen og
igen giver ubehagelige oplevelser
af angst, frygt, panik, depression,
vrangforestillinger, uønsket sårbarhed eller lignende, så bør man holde
inde med at ryge. Skal en sådan person absolut ryge hash, er det klogt at
vente til et senere tidspunkt i livet,
hvor vedkommende forhåbentlig
har fået hold på tilværelsen og større
modstandskraft.
Det skal for en god ordens skyld
siges, at forskningen i hashens virkningsmekanismer i forhold til psykiske lidelser stadigt lader meget
tilbage at ønske. Man har nogle mistanker, men det er så som så med
dokumentationen, som peger i flere
retninger og kan tolkes mere eller
mindre alarmerende alt efter politiske tilbøjeligheder.
Så hash er ikke et vidundermiddel. Der er forskel på mennesker.
Rigtig mange erfarne hashrygere
ved udmærket, at hash ikke er for
alle. Folk med hjerteproblemer skal
for eksempel også passe på, for cannabis kan give øget puls. Så selv om
erfarne hashrygere altid byder jointen rundt, så er der ikke noget pres
bag. Man har lov til at sige nej.

Hvordan man bruger hash 		
på den fede måde
Informationen her er tænkt til nybegynderne. Ikke at dette skal opfattes
som en opfordring til at bruge hash,
for hash er et illegalt stof i Danmark.
Men uanset hvad forfatteren af denne artikel måtte mene, så er der folk,
der har tænkt sig at prøve alligevel.
Når det nu alligevel er nået dertil,
så er det mindste, man kan gøre, at
stille brugbar viden til rådighed.
Rådene hælder til den forsigtige
side. Selv om hash blandt rusmidler
er blandt de mere sikre, så er der risici. Pas på dig selv! Husk på, at hash
er et rusmiddel, og man bør som
udgangspunkt kun indtage det, hvis
man er i godt humør og ved godt
helbred - både fysisk som mentalt.
Tag det roligt - pas på overdosering. Hash er - især når du først prøver det - stærk tobak. Indtager du for
meget, vil du nemt kunne blive træt,
svimmel eller dårlig. En dårlig rus er
en ærgerlig måde at slutte festen på.
Som de fleste ved fra deres første erfaringer med alkohol, så kræver det
øvelse at kende sit niveau. Så tag det
langsomt, og ryg stille og roligt, tag
1-2 sug, og hold så en pause på ca. 5
minutter. Tag 1-2 sug igen, og vent
5-10 minutter. Jointen kan tændes
igen. Du behøver ikke ryge, hver
gang jointen bliver sendt rundt. Det
er OK at stå over. Stå en runde over,
hvis du er i tvivl. Stå også en runde
over, selvom du ikke er i tvivl.
Det er vigtigt at bemærke, at det
tager et stykke tid, inden den fulde
virkning indtræffer. Den fulde virkning kommer næsten altid snigende,
så pas på - også selv om du ikke lige
i nuet kan mærke ret meget. ’Den
er godt nok mild, jeg synes slet ikke
den virker’, eller: ’Jeg synes ikke, at
jeg kan mærke noget, det er nok,
fordi jeg er ryger cigaretter til daglig’, er klassiske Famous Last Words
inden en dårlig rus. Mange sander
for sent, at de første mange ’uvirksomme’ sug af jointen var som turen
op af den højeste stigning i rutsjebanen.
Stof 11
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God regel: Man skal ikke ryge
indtil man føler sig skæv, eller indtil man er tilfreds med rusen, for
så har man allerede fået for meget!
Det er svært at give en klar mængdeangivelse, fordi styrken af cannabisprodukter varierer. 4-6 hiv af en
kvalitets skunk-joint, kan sende nybegynderen til en fjern galakse. For
en nybegynder er 1-2 hiv mere tilpas
- især hvis der er blandet alkohol ind
i billedet.
Spis ikke hash, hvis du er nybegynder. Spisning af hash er svært at
styre, og mange indtager typisk for
meget, fordi de er utålmodige. Virkningen af spist hash kommer meget senere, end når man ryger det.
Der er folk, der rapporterer, at den
maksimale virkning først indtrådte
adskillige timer efter, at de spiste
den første hashkage. Typisk begynder spist hash først at virke efter ca.
1 time, men på fuld mave kan det
nemt tage 2-3 timer. En anden ting
er, at det er enormt svært at dosere
den mængde, som man indtager: 23 gram ligner 1 gram rimelig meget
gemt i en uskyldig bolle. At spise er
en alt for velkendt aktivitet. Hvis
der er hash i maden, er det svært at
vurdere, hvad man har gang i. Den
smule grønt krymmel, der skal til for
at beruse 3-4 personer, ligner ingenting, når det ligger findelt på bordet.
En tredje ting er, at når man først
har spist for meget hash, så er der
ingen vej tilbage. Hashen er under
fordøjelse, og der er ingen måde at
få det ud på. Hashrusen kan derfor
holde sig på et meget højt niveau
meget længe, og det er ikke sikkert,
at nybegyndere bryder sig om så
kraftig en oplevelse. For det fjerde
går meget THC tabt, når man ryger
cannabis, mens der ikke er noget
tab, når man spiser det. Virkningen
kommer måske langsommere, men
der er til gengæld meget mere THC
i omløb. Langt de fleste nybegyndere er faktisk utroligt glade, når rusen
fortager sig, og de vender tilbage til
normalen.

30

Stof 11

Brug i stedet joints. Helt almindelige joints - dvs. tørrede cannabis-topskud i cigaretpapir - det er
nemmest at styre. Et sug er et sug,
og man får en overskuelig mængde,
hver gang man gør det. Visse rygemetoder (f.eks. bong og tjubang)
giver mulighed for, at man nærmere
får 4-5 ’joint-sug’ ad gangen. Disse
rygemetoder er ikke de bedste for
nybegynderen.
Hvis du ikke til daglig ryger tobak,
så pas på med nikotin. Ideelt bør du
lade være med at blande en nikotinrus ind i billedet. Hvis du ikke ryger
tobak til daglig, så hold dig til cannabisprodukter, der kan ryges, som
de er. Ryg din cannabis som pot,
skunk eller marijuana - dvs. de rene,
tørrede topskud fra planten. Eller
ryg din hash rent i en lille pibe med
en rist i. Hash bliver typisk blandet i
tobak. Skal du absolut bruge tobak,
så husk at riste tobakken grundigt
for at fordampe nikotinen. Selv den
bedste, ristede tobak indeholder
stadig noget nikotin. Du ved, at der
er nikotin i, hvis du øjeblikkeligt efter
1-2 sug af jointen føler dig påvirket.
Når det går så hurtigt, er det ikke
hashen, der rammer dig. Det skyldes, at nikotin bliver optaget meget
hurtigt. Effekten af nikotin er hurtig, svimlende og meget psykoaktiv
for folk uden nikotintolerans.
Ryger du tobak til daglig, skal
du vide, at tobakken ikke på nogen
måde gør dig immun over for cannabis. THC virker anderledes end
nikotin, og som ryger har du ikke
nogen ekstra, magisk beskyttelse.
Hvis du dagligt ryger tobak, så pas
ekstra meget på, for du vil have en
tendens til at tage større hiv og inhalere længere end dem, der ikke ryger
tobak og bare tager en joint 3-4 gange om måneden. Dagligt tobaksbrug
beskytter kun mod den ekstra nikotinrus, eftersom de fleste rygere har
en god tolerans over for nikotin og
ikke bliver høje af det længere. Det
skal naturligvis siges, at det at kunne
inhalere dybt og holde røgen længere i lungerne er befordrende for

at få trukket mest mulig THC ud af
røgen. Så rygere har på en måde en
fordel. Til gengæld er der jo mange
ulemper og risici ved at ryge tobak
til daglig.
Bland ikke hash med andre stoffer (herunder medicin)! Dette tip
er generelt. Hvis du vil prøve hash,
så nyd det så rent som overhovedet
muligt! Og JA! Det betyder også, at
du ikke bør blande alkohol ind i billedet. Stangstiv + hash, i den rækkefølge, er en grim cocktail. Det
kan give en ukontrollabel rus og
medvirke til ildebefindende, hvilket
skyldes, at der er en vis synergi mellem hash og alkohol. De fleste ville
fint kunne klare at ryge efter 3-4 øl,
men man skylder sig selv at opleve
den rene hash-virkning uden forstyrrelser.
Indtag hashen i gode omgivelser. Dette råd er en opfordring til
at være i godt selskab, når du ryger. Cannabis har ofte en sløvende
og stenet virkning og kan ophæve
tidsfornemmelsen. 10 minutter kan
komme til at virke som en halv time.
Det betyder, at man kan få en nærmest barnlig, fokuseret fascination
af det, der er i ens omgivelser. Det er
et paradoks, at hashen sløver, men
samtidig giver en følelse af at være
mere fokuseret og indlevende over
for omgivelserne. Hash åbner også
for en masse mærkelige og ufrivillige tanker i kraft af sin lette psykedeliske virkning. Nyd oplevelsen.
Og grin med vennerne. Hold dig fra
hashklubber, for du ender med at
skulle gå hjem i meget beruset tilstand. En hashklub er generelt ikke
et trygt sted: Der foregår ofte anden kriminalitet, og politiet stormer
jævnligt hashklubberne.
Sørg for, at du kan sidde komfortabelt i en sofa eller god stol. Hav
drikkevarer inden for rækkevidde
(vand eller sodavand). Hav den fornødne tid, og indtag ikke hash, hvis
du skal skynde dig. Det kan virke
angstprovokerende, at man pludselig skal rejse sig og styrte omkring.
Modsat alkohol er man godt klar

over, at man er meget beruset af hashen. Derfor kan ydre pres, larm og
spektakel virke overvældende. Ofte
får man bare trang til at sidde lige
så stille, nyde verden, slappe helt af
i eget tempo og bare være til. Sørg
for, at du har tid til det.
Kend det cannabisprodukt, som
du indtager. Er der 1, 2 eller 3 gram
i den joint, du ryger? Er det meget
stærk hash? Er det almindeligt pot,
eller er det våben-styrke skunk? Er
det en lille joint på tykkelse med en
Tour de France rytters arme, eller er
jointen 1 meter bred for enden med et
’Bred last’ skilt? Husk, at du kan nøjes
med at ryge meget mindre, når det er
de stærke varer, der er i jointen.
Lær dit stof at kende - læs triprapporter. Internettet er fuld af beretninger fra folk, der har prøvet at beruse
sig med hash, og disse beretninger
kan være en stor hjælp. Det giver dig
en mulighed for at få lidt forhåndsviden om, hvad du kan forvente dig.
Ens for disse sites er, at både negative
og positive oplevelser af stoffer står
side om side, så det er muligt at få
et nuanceret billede af hashens virkning.
Hvordan er en hashrus?
Videnskabeligt set virker rusen sløvende, svækker korttidshukommelsen og kan give en let hallucinerende
virkning. Det afhænger blandt andet af cannabisproduktet: Nogle typer giver festlig energi, mens andre

giver en stenet fornemmelse, hvor
sofaen springer op på ryggen af én.
Alt efter type og forhold kan rusen
sidde mest i hovedet eller i kroppen
eller en blanding deraf.
Mere sanseligt beskrevet virker
hash i milde doser beroligende, giver en følelse af velvære og behagelig
snurren i kroppen. Associationerne
flyder mere frit og ukritisk, og ’grineflip’ og lalleglad adfærd (eufori)
kan forekomme. Når rusen er på sit
højeste, kan samtale være næsten
umulig, da ingen kan fokusere mere
end få sekunder ud i fremtiden. Det
kan være voldsomt sjovt for en flok
rygere, men for upåvirkede personer kan hashrygerne virke dumme
at høre på.
Hashen giver en behagelig følelse i kroppen. Hash binder sig til
anandamid-receptorerne i hjernen.
Ananda er sanskrit og betyder ’lykke’ eller ’lyksalighed’. Hashen kan
give en følelse af lykke, tilfredshed
og total afslapning. Ofte fortoner
tanker om i morgen, næste uge og
næste måned sig. Der er dog også
eksempler på, at dårligt humør bliver forstærket af hashen (især angst,
usikkerhed og lignende). Oftest vil
hash dog berolige og lette angst og
bekymringer.
En hashryger med en stor skævert på vil typisk have en komplet
smadret korttidshukommelse. Tabet af korttidshukommelsen føles
som om tiden er gået i stå. Selv kor-

te øjeblikke kan føles som evigheder, og man føler sig tabt, svævende
og glemt i tidens strøm. Manglen på
tidsfornemmelse afhænger meget af
styrken af rusen. Dette aspekt af rusen adskiller sig markant fra de oplevelser, man har med alkohol. Om
tab af tidsfornemmelse er godt eller
skidt er ret subjektivt. Hvis man skal
nå noget og er sådan lidt speedet,
er det ikke nødvendigvis det fedeste. Kommer man derimod rusen
i møde og giver sig tid, kan rusen
være noget dejligt, inspirerende og
meditativt.
Korttidshukommelsen er en vigtig komponent i den konstante rekonstruktion af det, vi kalder vores
’bevidsthed’. Korttidshukommelsen skaber kontinuitet, sammenhæng og retning. Den leverer punkterne, som vi kan trække stregerne
efter. Når korttidshukommelsen
bliver baldret, påvirker det nogle
fundamentale ting i det mentale
landskab på en meget anderledes
måde end alkohol. Med alkohol
kommer typisk øget aggressivitet og
risikobetonet adfærd. Man smider
hæmninger og får samtidig en lettere overdreven vurdering af sin egen
fortræffelighed. Med hash kan der
være en følelse af tab af ens identitet
(især ved høje doser), men samtidig
kan det give en følelse af at være totalt opslugt i nuet (for man har ikke
korttidshukommelse til at huske
hverken frem eller tilbage). THC-

mine forbehold
Denne artikel er ikke en blåstempling af hashmisbrug. Hvis hash
giver dig flere problemer end fordele, så søg hjælp til at holde op, og brug så din ædruelighed til at få styr på dit liv igen.
Kontakt kommunen: Du har ret til at komme i gang med et behandlingsforløb i løbet af 14 dage, så brug da endelig denne
strålende mulighed for at gøre livet bedre.
Denne artikel er ikke en opfordring til at begå ulovligheder, specielt ikke af den type, der går ud over samfundet og gør vores
land til et dårligt sted at være. Lad være med at begå kriminalitet, støt ikke pusherne, og lad være med at spraye ’Fri hash’
på den nærmeste husmur.

Cannabis er ulovligt at sælge, købe, ryge, besidde og dyrke. Og
det er heller ikke lovligt at besidde ’hash til eget forbrug’. Selv
bagatelagtige besiddelser kan retsforfølges og resultere i bøder.
Selv cannabispollen er ulovligt at besidde eller udveksle, og det
gælder også stiklinger. I 2007 blev minimumsbøden for enhver
cannabisbesiddelse fastsat til 2.000 kroner. Det er dog lovligt at
sælge, købe, importere, udveksle og besidde frø. Dette er stadfæstet af retten i Danmark jfr. sagen mod Zenseeds.
Udtalelserne i denne artikel står for egen regning og repræsenterer ikke nogen forening, organisation eller politisk parti.
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rusen føles oftest rigtig dejlig, hvis
man ellers tillader sig selv at komme
den i møde, og den fysiske fornemmelse i kroppen kan være meget sanselig. Under rusen er det, som om
sindet sænker sin ironiske distance
og simpelthen lader verdens indtryk
gå direkte ind i hjertet. Det kan give
meget smukke sanselige oplevelser.
En kvinde kan virke smuk som en
engel, perfekt til mindste detalje.
Ens yndlingsmusik åbner sig med
overvældende detaljerigdom. Duft
og berøring kan virke som ild, og
mad kan smage opslugende symfonisk i forhold til den mere enstrengede, normale opfattelse.
Men uden barrierer er man også
mere sårbar. Det er ikke givet, at
denne type rus er lige god for alle og
enhver, og omstændighederne betyder helt klart mere for oplevelsen af
rusen end ved indtagelse af alkohol.
Grundet propagandaen mod hash er
mange ambivalente: Selvom de har
besluttet sig for at ryge, er de skeptiske over for hashen og lidt bange.
Negative forventninger kan indvirke
på oplevelsen og have angstprovokerende følger. For eksempel kan den
mistede tidsfornemmelse medføre,
at man kan få den følelse, at rusen
aldrig holder op, og det er rigtig
angstprovokerende for begyndere.
Hvor lang tid varer en hashrus?
Ved en nogenlunde kontrolleret
indtagelse - dvs. typisk på joint og
bare indtil man begynder at mærke
rusen - vil rusen have nået sit højeste indenfor en halv til en hel time
og begynder så at klinge ud. Her
kan det være dejligt bare at sidde i
’eftergløden’. Man er ikke ædru efter en time, men rusen har toppet. I
den anden time mærkes en tydelig
opklaring. I 3. og 4. time vil man typisk være rimelig klar i hovedet igen.
Efter 4-6 timer anses rusen generelt
for at være helt overstået.
Man kan dog være ’bagskæv’(have
en art hash-tømmermænd, som virker afslappende). Har man røget
meget aggressivt, eller har man røget
32
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superstærke joints (troldmænd) eller
måske store bonghoveder, kan rusen
vare længere. Kroppen har simpelthen mere hash at skulle omsætte.
Har man spist hash, kan rusen vare
endog meget lang tid og – til tider have ubehagelig høj intensitet.
Hash giver ved normalt brug ikke
samme tømmermænd som f.eks. alkohol, men der er ofte en beroligende effekt, som holder sig et stykke
tid, efter at selve rusen har lagt sig.
Hashrusen er kvalitativt anderledes
end en alkoholrus. Hvis du ryger for
første gang, så tag det helt roligt, og
bliv ikke bange, når det pludselig
giver en anderledes følelse end alkohol. Dårlige oplevelser med f.eks.
ekstrem træthed/svimmelhed kommer ofte af, at man blander hashrusen med alkoholindtagelse.
Hash- og alkoholrusen sammenlignet
Hash bruges ligesom alkohol til at
beruse sig med, men hash virker på
en række områder anderledes end
alkohol. De fleste har prøvet at være
fulde, inden de prøver at være skæve,
men man kan ikke direkte overføre,
hvad man har lært om sine egne
grænser fra det ene stof til det andet.
En af forskellene har at gøre med
hastigheden. Man ved, hvad en standardiseret øl kan gøre, og så en øl til.
Med hash er det lidt anderledes, for
det er ikke kun mængden, der tæller
– også styrken, og hvordan man indtager røgen, har meget at sige. Med
hash kan man under nogle omstændigheder meget hurtigt opnå en
kraftig rus og få noget, der til forveksling ligner en kæmpe brandert
- en ’10 bajers rus’ på 10-15 minutter. Til gengæld aftager rusen typisk
hurtigere end ved alkohol, så selv
om man har røget sig ret godt ned,
vil man typisk være godt på vej igen
efter blot 1-2 timer. Mærkbar opklaring, men ikke ædru og køreklar. Så
der stopper lighederne.
Nybegyndere kan gå meget galt i
byen, hvis de tror, at en hashrus blot
er som ’mange øl’. Den mest markante forskel på hash- og alkohol-

rusen er den euforiserende og lette
psykedeliske virkning, som hashen
har. I nogle sjældnere tilfælde kan
hallucinationerne være ret stærke.
F.eks. er der rapporter om, at folk
har oplevet ud-af-kroppen-oplevelser. Dette sker næsten aldrig med alkohol. Alkohol giver også en række
andre virkninger, som hashen ikke
rigtig har modstykker til. Alkohol
virker dehydrerende. Selv om hash
kan give tør mund, så er stoffet ikke
dehydrerende. Alkohol kan afgjort
bevirke et fald i blodsukkeret (hvilket kan gøre folk pirrelige), men selv
om cannabis kan give trang til sukker og føde, så ved man videnskabeligt, at dette ikke skyldes ændringer i
blodsukkerbalancen. Alkoholen har
en tendens til at fremme risikobetonet adfærd, øge aggressiviteten og
selvtilliden hos mange. Dette er generelt ikke tilfældet med hashen.
Mange erfarne hashbrugere drikker kun moderat eller holder sig
langt fra alkohol, når de ryger. Nogle får akut kvalme og endog opkast,
men det kan også skyldes nikotinen
fra tobakken. Alt andet lige dæmper
cannabis kvalme. Alkoholens forgiftende virkning er heller ikke at
finde i hashrusen. Hash giver ikke
ubehagelige tømmermænd med
hovedpine, mavepine, koldsved og
i værre tilfælde opkast, diarre og
direkte sygdomslignende tilstande
- velkendte eftervirkninger af en
brandert.
Kan man både ryge og 		
drikke en aften i byen?
Hash nydes bedst uden at blande
det med store mængder alkohol.
Grunden til, at jeg anbefaler de
fleste nybegyndere helt at undgå
alkohol sammen med deres første
hash, er, at alle fortjener at opleve
den rene oplevelse af stoffet. Det er
den eneste måde, hvorpå man bliver
klogere på hashen.
Det er dog ikke en hemmelighed,
at øl smager godt - og at øl er en naturlig del af fester og andre sociale
sammenhænge. Så hvis man skal

blande, hvordan skal man så blande? Det vigtige er at undgå hashrygning, når man er kraftigt beruset.
Tommelfingerregel: Har du drukket
igennem indtil midnat, så lad være
med at begynde at ryge hash så sent;
det ender nemt i en ubehagelig rus.
Selv nogle få hiv af en joint oven i sådan en brandert kan nemt give den
klassiske ’så blev han pludselig totalt
hvid i hovedet ...’.
Nogle mennesker foretrækker
at ryge først og så drikke bagefter.
Andre har det omvendt. Den overordnede anbefaling er kun at drikke
og ryge moderat. Tricket er skiftevis
at ryge lidt og drikke lidt. Ryg kun
en overskuelig mængde cannabis ad
gangen. Brug (soda)vand for at holde alkoholniveauet på det optimale
niveau. Eftersom sukker smager
utroligt godt på hash, er der et godt
incitament til at snuppe en appelsinvand i stedet for en øl. Se tiden
lidt an. Drik måske et glas vand, en
enkelt øl mere, lidt mere vand, ryg
lidt igen - osv.
Der er ikke meget mere at sige
end: Lyt til din krops signaler. Om
muligt hold dig til pot/sativa og kvalitetshash. Man kan sommetider opleve, at man får ’steneren’ på efter
at have røget hash. Det sker typisk,
når rusen har toppet, og man sidder
i eftergløden af rusen. Det kan være
tid til at ryge lidt mere for at få mere
af den energiske del af THC’ens
virkning.
En sidegevinst ved at blande alkohol og hash på moderat vis er, at
man ved at ’tage halvt af hver’ kan
minimere næste dags ubehagelige
tømmermænd i forhold til, hvis man
har drukket igennem og smidt shots
i halsen, til man ikke kunne mere.
Hvis kroppens reaktion er en god
målestok, så er en forsigtig blanding
af alkohol og cannabis langt at foretrække for den rene - men umådeholdne - alkoholbrandert.
Hvad hvis man har røget for meget hash?
Sommetider har man indtaget for
meget THC, selv om man er ble-

vet advaret om snigereffekten og
egentlig burde vide bedre. Det kan
for eksempel være en overraskende
kraftig virkning fra en stor lunge røg
fra bong. Er du først ramt af snigereffekten, er det for sent med forebyggelse. Du står med ’skæverten
fra helvede’. Hvad gør du?
Glæd dig først over, at du ikke
er i nogen reel fare! Sig dernæst til
dig selv, at der er opklaring på vej.
Den værste virkning aftager efter 12 timer. Det kan give angst, hvis du
tror, at du har været totalt høj i 250
år, og at det vil fortsætte i al evighed.
Bare rolig: Rusen skal nok lægge sig!
Du er ikke så heldigt stillet, hvis du
har spist hash. Her kan virkningerne
nemt tage adskillige timer, måske
nærmere 5-6 timer. Skal man tro de
mange historier fra hashspisere, kan
virkningen af en stærk hashrus have
eftervirkninger i op til 2-3 dage efter.
Men stadigvæk gælder det, at rusen
går over. Føler du uro eller angst, så
tal dig selv ned, eller få dine venner
til at berolige dig. Der sker vitterligt
ikke noget, også selv om du tvivler
lige i øjeblikket.
Skaf et ur eller en mobiltelefon.
Hold øje med tiden. Din tidsfornemmelse er helt væk, og du vil tro,
at du har siddet og stenet i timevis.
Det har du ikke. Brug uret til at
holde fast. Sæt evt. din mobiltelefon
på lydløs, da ringende telefoner kan
virke stressende. Sæt dig ned, og
lav så lidt som overhovedet muligt.
Rusen skal ofte bare siddes ud. Lad
være med at styrte rundt, da det kan
virke angstprovokerende. Det er
lidt forskelligt, hvor godt forskellige mennesker har af at sidde alt for
stille, se derfor næste punkt.
Hvis det er muligt - eller så snart
det bliver muligt - kan det være
godt at gå en tur i et taktfast tempo.
Det at bruge kroppen aktiverer ens
overlevelsesinstinkter og trænger filosoffen i dig i baggrunden. Rytmisk
gang disciplinerer sindet. Drik vand
eller sodavand. Spis noget sukker
eller slik, eller drik sodavand med
sukker.

Luk øjnene - eller hold dem åbne.
Find ud af, hvad du synes er bedst.
Tit kan tankerne løbe løbsk med
lukkede øjne, mens åbne øjne giver
fokus og gør det lettere at holde fast.
Sommetider kan man lukke øjnene
og få en øjeblikkelig mental rutsjebanetur, men hvis man lige lader
den første rutsjetur fortage sig, kan
man tit ’stilne sit sind’ og opnå den
ønskede ro. Fortsætter rutsjeturen,
så skift til åbne øjne og lad de ydre
stimuli fange din opmærksomhed:
det trænger den psykedeliske del i
baggrunden.
Tag en lur, hvis du er hårdt ramt.
Det klarer op efter 1-2 timer alligevel. Hvis du virkelig har indtaget
meget, så stil en spand ved siden af
sofaen. Mange kaster op af store
overdoser, og har de tilmed drukket alkohol, kan det gøre oplevelsen
meget værre. Taler vi helt og aldeles
groteske mængder, så søg lægelig
bistand. En hashoverdosis slår ikke
ihjel, men det kan give angst og
ekstremt fysisk ubehag. I mange tilfælde vil et skud beroligende medicin få patienten til at sove. Groteske
overdoser er mest sandsynlige, når
man spiser hashen. Har man spist
rigtig mange gram, kan man få lyst
til at sove et par dage. Det er bedst
med overvågning, når man sover to
dage i træk af hensyn til dehydrering, sult og ... toiletbesøg.
Er der bivirkninger ved hash?
Ja, det er der. De bedst dokumenterede effekter af cannabisindtagelse
er øget puls, røde øjne, trang til sukker, luftvejsproblemer og tørst. Tørsten opleves som meget tør mund,
og det kaldes sommetider ’cotton
mouth’ (bomuldsmund). Rygningen er i sig selv farligt og måske det
farligste ved hashen.
Hash er sløvende, hvilket er et
andet ord for afslappende, afstressende og beroligende. Men det siger
sig selv, at hvis man tilbringer hovedparten af dagen i en sløvet tilstand,
så er det ikke fremmende for indlæring og ens intellektuelle udvikStof 11
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ling. De psykologiske virkninger er
som ovenfor nævnt, at hash smadrer
korttidshukommelsen. Dette svækker indlæringsevnen markant under
rusen og kan gøre det svært at fokusere på opgaver. Det er derfor uklogt
at ryge hash, hvis man samtidig forsøger at lære noget nyt. Især er det
en dårlig ide at ryge en ’morgenfed’
inden skolegang eller arbejde.
En hash (bi)virkning er naturligvis, at man kan blive beruset.
Dermed løber man den samme risiko som alle mulig andre berusede
mennesker: uansvarlig og ulovlig
bilisme, at gå ud foran busser, falde
ned ad trapper, køre galt på cykel,
blive overfaldet af røvere, komme
galt af sted ved farlige maskiner og
lægge sig til at sove i snedriver. Hash
svækker ens motorik og reaktionsevne. Svækkelsen af motorikken og
reaktionsevnen tilsiger, at man ikke
bør køre bil eller operere farligt maskineri oven på at have røget.
Er hash farlig?
Når det kommer til emnet farlighed,
får man en oplevelse af, at der eksisterer to lejre, hvor den ene (som
politikere og folk er flest) mener, at
hash er forfærdelig farlig. På den anden side er der bonghovederne, som
synes, at hash er totalt godt og ganske ufarligt. Begge parter har hovedet i sandet på hver deres måde.
Politisk set betragtes hash i dag
som et stof, der er særlig farligt, voldsomt vanedannende, og som ingen
medicinsk anvendelse har. Ingen af
disse betragtninger er farmakologisk holdbare. Den videnskabelige
litteratur er fyldt med artikler, der
beskriver de mange medicinske anvendelser af cannabis – og på markedet findes produkterne Marinol
og Sativex, der er baseret på delta9-THC. Det øjeblik, man sætter sig
ind i litteraturen og sammenligner
ulemperne ved cannabis i forhold til
tobak eller alkohol, står det lysende
klart, at forbudet mod cannabis
ikke kan begrundes med hashens
’særligt farlige karakter’. Så det er
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en fejlslutning at tro, at cannabis er
forbudt, fordi det er særligt farligt.
Forbudet er ikke farmakologisk begrundet, men politisk begrundet.
Svaret er måske i bund og grund,
at et flertal kender, bruger og kan
lide alkohol, mens det er omvendt
med cannabis. Dette signalerer om
noget, at forbuddet mod cannabis
er baseret på andet end rationelle
overvejelser, hvilket jeg vil tage op i
en senere artikel..
Sandheden er, at cannabis er som
et tveægget sværd. Som ved alle nyttige - men skarpe - instrumenter, skal
det håndteres med respekt. Cannabis kan gøre gavn, redde liv, sprede
glæde og lykke, forbedre sexlivet,
hjælpe følelseslivet og være en kilde
til inspiration, men cannabis kan
også misbruges og give angst, paranoia, stå i vejen for individets sande
mål i livet, kvæle intellektet og ødelægge forholdet til andre mennesker.
Dette potentiale er udtryk for styrke
og mulighed. Alle vigtige ting i livet
har denne dobbelthed. Al medicin
er både helbredende og dræbende,
ja, selv kærligheden - denne mest
besungne essens i menneskelivet har dette tveæggede potentiale.
Svaret på, om hash er farlig, er
derfor: ja og nej. Hash har negative effekter for de tunge brugere af
hash. Og hash er ligesom alle andre
rusmidler skadelig, hvis man bruger
det hele tiden, for så er man jo beruset hele tiden. Men i forhold til mange eksisterende rusmidler er hash til
den sikre side. Hvis de relativt små
farer ved hash skulle være målestok
for, hvad der var tilladt og forbudt,
så ville 90 % af den menneskelige
eksistens være forbudt ved lov.
En af de mest frugtbare ting, man
kan gøre i hashdebatten, er at sætte sig ud over den middelalderlige
opdeling i ’farligt’’ og ’ufarligt’. I
middelalderen herskede en religiøs
dualisme mellem ’det gode og det
onde’, hvilket blandt andet betød,
at man forfulgte Europas kloge koner og kaldte dem hekse. De kloge
koner kendte til naturens farmaceu-

tiske planter, og de havde en viden,
som på én gang kunne helbrede
- men også skade. I tilfældet cannabis er sandheden, at vi genfinder
denne dobbelthed. Der er tale om
både/og, så man tilrådes at forsøge
at undgå den dualistiske fælde, hvor
man unuanceret snakker om ’godt’
og ’ondt’.
Er hash farligere end alkohol?
Der er mange hashrygere, der
hårdnakket påstår, at ’hash ikke er
narko’, eller at hash adskiller sig
markant fra de ’hårde stoffer’, og
nogle tæller alkohol med som et af
de hårde stoffer. Ved at placere cannabis i farlighedsspektret i forhold
til andre stoffer tror man, at man har
sagt noget klogt og sandt.
I virkeligheden er det klogeste
man kan gøre at forholde sig åbent
og udogmatisk til alle sine rusmidler uden med vold og magt at skulle
putte dem ind i båse, der er henholdsvis ’sikre’ eller ’farlige’, ’bløde’
eller ’hårde’, ’narko’ eller ’rare og
hyggelige rusmidler’. Man gør klogt
i at forholde sig kritisk til alle stoffer
- det gælder også alkohol - og forholde sig til stofferne hver for sig.
Sammenligninger mellem stoffers
relative farlighed er i mange henseender at sammenholde ’æbler, pærer og bananer’. Stofferne er farlige
på hver deres måde. Relativ sikkerhed kan blive en sovepude, for intet
stof er sikkert.
Skal vi alligevel sætte de relative
farer ved alkohol og hash op over
for hinanden, ser regnestykket omtrent sådan ud: Alkohol forårsager
direkte hvert 20. dødsfald (ifølge
Sundhedsstyrelsen), og abstinenserne kan være så voldsomme, at de
viser sig som delirium tremens - et
potentielt livstruende syndrom. Indirekte spiller alkohol en betydelig
rolle i forbindelse med trafikulykker
og arbejdsulykker samt i forbindelse
med vold. Vurderede man alkohol
under et andet navn og beskrev stoffets kapacitet til at give hjerne- og
organskader, hvordan den gør folk

motorisk hæmmede, skaber afhængighed og leder til utallige lidelser,
så ville alkoholen blive betragtet
som den rene gift. I betragtning af
hvor udbredt og let tilgængelig alkohol er, er det tankevækkende, at
der næppe kan herske tvivl om, at
alkohol ville blive forbudt, hvis det
blev opfundet i dag.
Hashens farligste fysiske farer
er røgen og de abstinenser, som et
massivt forbrug leder til. Rygningen kan give rygerlunger og kronisk
bronkitis. Abstinenserne, derimod,
er rimelig overskuelige, og der findes så vidt vides ikke dødsfald overhovedet, som er direkte forårsaget af
cannabis, hvilket er meget bemærkelsesværdigt sammenlignet med
stort set alle andre stoffer i og uden
for farmakopeen. Så hash er nok alt
i alt noget mindre farligt end alkohol, ikke mindst fordi dødsfald er
uhørte, men det betyder naturligvis
ikke, at hashen er uden farer. Misbrug kan stadig stå i vejen for uddannelse, social integration og ens
mentale udvikling. Psykisk kan hash
forværre eksisterende sindssygdomme og deres behandlingsforløb, og
langvarigt, tungt forbrug af hash
kan forårsage manglende motivation. Disse er dog alle ikke-specifikke
lidelser, som både observeres ved
alkohol og hash.
Skellet mellem brug og misbrug af hash
Nogle mener, at al brug er misbrug.
Det er en meget firkantet holdning,
som helt ser bort fra, at langt de fleste hashbrugere ikke føler sig som
misbrugere og ikke opfører sig som
misbrugere. De er sociale og omgængelige og passer deres ting. Brugen af hash er ikke centrum i deres
tilværelse, og de kan uden problemer lade være med at ryge. At kalde
den slags for misbrug er ganske enkelt forkert og unuanceret.
Det er mere frugtbart faktisk at
skelne mellem brug og misbrug.
Mit eget bud er, at brug er, når man
indtager stoffet og ikke bliver påvirket negativt af det i hverdagen. Brug

må vurderes i forhold til, om det tjener individets egne mål, er godt for
personen - og samtidig ikke skader
samfundet. Det er for eksempel et
kraftigt faresignal, når man indtager
så meget hash, at man næsten aldrig
er ude af rusen. Det slider på lektier,
familie, børn, arbejde og skolegang
at være konstant beruset - uanset
rusmiddel. Det er også et problem,
når ens indtagelse bliver en hindring
for at deltage i sociale sammenhænge og samfundet generelt. Forsømmer man venner, familie, skolen,
privatøkonomien og arbejdet, så er
det et misbrug.
Hash er både fysisk og psykologisk vanedannende. Det er et kraftigt faresignal, hvis man igen og igen
indser, at man har svært ved at holde
op med at ryge hash - endsige skære
ned. Selv om den fysiske afhængighed ikke behøver at være et problem, vil den psykiske afhængighed
så at sige altid være problematisk uanset om det er hash, enarmede tyveknægte eller poker. Bruges stoffet
som en flugt fra skolen, vennerne,
arbejdet, familien, privatøkonomien
eller hverdagen i almindelighed, er
der grund til at være på vagt. Hvis
man begynder at indtage stoffet hver
dag ’for at klare sig igennem’, er den
gal. Det er fint, hvis en rus kan give
et midlertidigt pusterum i ny og næ,
men rusmidlet er ikke i sig selv en
løsning. Hvis der ligger rigtige problemer bag, bør enhver selvmedicinering med rusmidler følges op af
øjeblikkelig professionel behandling
eller hjælp fra gode venner, familie
og ens skole eller arbejdsplads. Ved
milde misbrugsproblemer kan et
besøg hos en coach være tilstrækkeligt - hvilket ikke er ulig den motiverende samtale fra behandlerverdenen. Hvis misbruget får lov at stå
på, risikerer man på få år at stå med
det oprindelige problem, som nu er
blevet dobbelt så stort, og et afhængighedsproblem i tilgift.
Ovenfor bruger jeg ordet faresignal, fordi tilstedeværelsen af et eller
flere af faresignalerne ikke nødven-

digvis er ensbetydende med et misbrug. Der er altid undtagelser: En
kræftpatient med stærk kvalme pga.
kemoterapi vil have brug for at ryge
konstant - og ofte i en sådan grad, at
der opbygges endog meget stor tolerans over for hashen. Mennesker
med krigstraumer, voldtægt og mishandling i bagagen kan have behov
for en årelang medicinering. Ja, man
kan endda tillade sig at sige, at de er
afhængige af hashen for at klare sig.
Så afhængigheden er ikke i sig selv
et klart mål for, at der også er et misbrug. (Læs mere om afhængighed i
STOF nr. 7, der har et stort tema
om emnet).
I en ekstra festlig periode af ens
liv kan man være konstant påvirker
1-2 uger i træk. Den slags kortvarigt
overforbrug i forbindelse med afslutning på gymnasiet eller Roskilde Festival er ikke et stort problem.
Det er heller ikke misbrug, hvis man
en gang imellem tager en joint for at
falde i søvn eller for at slappe af oven
på en lang og hektisk dag. Man må
bruge sin sunde fornuft og dømmekraft. For nogle er mere end én joint
om ugen misbrug, men det betyder
ikke, at dette er den eneste sandhed.
Der er folk, der har anderledes liv,
hvor de nemt kan ryge meget mere
end én joint om ugen uden at opleve
problemer. Ikke alle har intellektuelt krævende job, og hvis man ryger
mest om aftenen, hvor dagens pligter er overstået, er det måske ikke til
skade for noget eller nogen.
Hvornår er man afhængig?
Jævnlig brug af hash kan - som så
mange andre ting – resultere i, at
der opstår en afhængighed. Selv om
afhængigheden primært er psykologisk, kan det stadig være en alvorlig
sag. Ved længerevarende dagligt forbrug, især det tunge forbrug, hvor
der ryges fra morgen til aften, opbygger hjernen tolerans (resistens)
mod THC’en. Dette vil ved brat
rygestop give en række abstinenssymptomer: irritabilitet, søvnbesvær, tankemylder, svedeture - altså
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mange af de samme ting,som man
oplever ved alkohol, sovemedicin og
morfin. Dog forekommer hash-abstinenser med en væsentlig mindre
styrke. Abstinenser indtræder 24
timer efter rygestop og varer cirka
10 dage, måske længere, hvis misbruget har været meget alvorligt (Se
bl.a. Peter Ege: Enkelt er det jo ikke,
STOF nr. 7, 2006).
Tolerans er problematisk, da det
øger behovet for at indtage større
og større mængder hash for at blive
beruset, og det øger selve rygningens skadevirkninger. Det er også
stigende økonomisk belastende at
være THC-tolerant. Endelig kan
kraftig tolerans forstærke afhængigheden, da kroppen ikke kan regulere
sig selv ved hjælp af egne endogene
anandamid-signalstoffer (hjernes
egen THC).
Kombinationen af store mængder
alkohol og hash kan sommetider resultere i de samme paranoide oplevelser, som beskrevet ovenfor. Hash
kan ved overdosering give ubehag,
træthed, svimmelhed, opkast og virke angstfremkaldende. Hash er dog
ikke livsfarlig ved overdosering.
Brugsomfang: Hvad er for meget?
Konklusionen er, at der er forskel på
at ryge lidt og ryge meget. Der er
mange negative rapporter på nettet,
hvor sammenhængen til et stort forbrug er tydelig. Mængden ser ud til
at spille en afgørende rolle. Alt efter
niveauet vil der typisk være meget
forskellige skadevirkninger og oplevelser i forbindelse med rygestop.
Det er umuligt at give et klart tal for,
hvornår hashbrug er for meget, men
lad os kigge lidt på nogle forskellige
brugsmønstre og deres mulige virkninger på personen.
1. Ryger 2-3 gange om året
2. Ryger 1 gang om måneden
3. Ryger 4-5 gange om måneden
4. Ryger 2-3 gange om ugen
5. Ryger 1 gang hver dag
6. Ryger 2-3 gange 		
eller mere hver dag.
7. Ryger næsten konstant
36
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Dette er ikke skarpt adskilte kategorier, og hvad er det egentlig at
’ryge 1 gang hver dag’? For nogle
betyder det at ryge hver dag, at de
faktisk indtager en hel del. For andre, at de ryger nogle få sug af en
joint hver aften. Selvsagt kan der
være stor forskel på mængderne,
der bliver indtaget. Lad os alligevel
forsøge os med nogle generelle betragtninger:
1-2: Helt uproblematisk forbrugsniveau, der ikke rummer nogen nævneværdige farer eller ulemper. Kun farligt for psykisk ustabile
mennesker, eller hvis det er muggen
pot, der ryges. Absolut ingen mentale eller sociale problemer.
3: Generelt ingen skadevirkninger hverken fysisk eller socialt.
Dette brugsniveau burde ikke give
de fleste økonomiske problemer
trods forbudets kunstige høje priser på cannabis. Ingen nævneværdig påvirkning af hukommelse eller
mentale forhold bortset fra under
selve beruselsen. Kun svag eller ingen opbygning af tolerans over for
THC’en. Kroppen er fuldstændig
nulstillet efter en måneds pause.
4: Er den omtrentlige skillelinie,
hvor brug af hash fra at være et nydelsesmiddel ved festlige lejligheder
begynder at blive en daglig vane
eller decideret selvmedicinering.
Overgang fra festryger til regelmæssig bruger. Det vil være meget individuelt her, om et forbrug inden for
dette spænd er godt eller skidt for
den enkelte. De fleste vil sandsynligvis fungere uproblematisk, enkelte
vil pga. deres specielle omstændigheder være mærkbart påvirket. Der
kan måske være en svag påvirkning af
lunger og luftveje for særligt udsatte.
Økonomisk kan der være problemer
for lavindkomstgrupper. Der udvikles en mildt tolerans over for THC.
5: Kan give abstinenssymptomer
ved brat rygestop (ofte en kombination af nikotin- og THC-afhængighed). De klassiske symptomer som
søvnproblemer, angst, depression,
svedeture, øget aggression/irritabi-

litet kan optræde ved rygestop, men
styrken af disse vil variere meget fra
person til person. Som hovedregel
vil der være milde eller slet ingen
abstinenser ved nedtrapning. Der
udvikles mærkbar tolerans over for
THC’en. Mulig virkning på lungerne. Mange vil opleve negative
sociale og mentale virkninger fra
den daglige beruselse. Enkelte får
brug for at holde regnskab med de
ting, de skal huske, f.eks. ved at notere alt ned i notesbøger. Andre vil
uden problemer kunne passe deres
hverdag. Økonomisk kan forbruget
være belastende.
6: Det er et niveau af selvmedicinering over brugsmønsteret.
Enkelte vil fint kunne bære daglig
rygning. Alle vil udvikle høj tolerans og behøve større doser for at
mærke virkningen, og ofte vil rusen
ændre sig kvalitativt og til tider ikke
give samme eufori som i begyndelsen. Rygningen er en daglig vane,
og der er et klart element af afhængighed til stede. Der ryges ikke så
meget for at få de store åndelige
oplevelser som for at klare dagen og
vejen. Brat rygestop vil næsten med
garanti give mærkbare abstinenser
(uro i kroppen, søvnbesvær, irritabilitet). Flertallet vil have mærkbart
forringet funktionsdygtighed på de
fleste kendte områder: nedsat hukommelse, sociale problemer, store
økonomiske udgifter. Mange oplever ved dette niveau følelsesmæssig
bedøvelse og ligegyldighed, som om
der er en barriere mellem følelserne
og oplevelsen af dem. Ting kan virke
uvirkelige dagen igennem, men brugeren er jo også påvirket i de fleste af
døgnets timer.
7: På dette niveau er afhængigheden hinsides enhver tvivl, og næsten
alle kendte symptomer vil optræde
i varierende styrke. Den konstante
rygning vil ofte udgøre personens
indhold i hverdagen, og den sociale
kreds udgøres af andre, der deltager
i stof-fælleskabet. Som for tobaksrygere starter og slutter dagen med
røg.

Jesper Kristensen
cand. merc.

Det skal bemærkes til alle kategorier, at det kommer meget an på den
enkelte, om niveauet og de tilhørende virkninger og bivirkninger er
gode eller dårlige. For ph.d-. studerende er konstant beruselse og nedsat hukommelse mere kritisk end
for en person, der lever et liv uden
store daglige intellektuelle opgaver.
En simpel opgørelse af mængden
af cannabis kan også med fordel
suppleres med viden om, hvorvidt
forbruget er på vej ned, stabilt eller eskalerende. En person, der
gennem længere tid fast indtager
én joint hver aften mod stress, bør
ikke få alarmklokkerne til at ringe
på samme måde som begyndende
accelererende forbrug, hvor lejlighedsmæssig brug har udviklet sig til
en joint hver aften, og hvor brugeren
meget vel kan være på vej til at ryge
2 i næste uge, og 3 om en måned
- for så er billedet et andet.

Endvidere er det på sin plads at
nævne medicinske brugere af cannabis her – de brugere, der selvmedicinerer uden at have en lægelig
accept heraf. Det er uhyre nemt at
være hellig, når man skal vurdere andres forbrug af marijuana, især hvis
man aldrig har oplevet andet end en
tryg opvækst uden nogen alvorlige
problemer. Især for folk med psykologiske problemer kan 2-3 joints
måske holde dem mildt medicineret
gennem en hel dag. Denne mentale
tilstand kan være at foretrække frem
for et liv uden marijuana - med heftig indtagelse af kraftigt bivirkningsgivende og afhængighedsskabende
lovlige lægemidler i stedet. Hvis en
person med stress, angst, traumer
eller depression kan holde sig gående på en smule marijuana, er det vel
ikke værre, end hvis vedkommende
holdt sig gående med SSRI produkter (lykkepiller som Zoloft, Prozac,

osv.) eller langtidsbrug af de værre
benzodiazepiner?
For kræftpatienter med konstant
kvalme er alle ulemper i kategori
7 måske stadig en fordel frem for
opkast, kvalme, smerter og underernæring. Hvis man ikke selv er syg
eller omgås andre, der har den type
problemer, er det svært at sætte sig
ind i deres verden. Der findes et
udmærket website - som drives af
den kendte læge Lester Grinspoon
fra Harvard - med interessante vidnesbyrd fra mennesker, der er blevet
hjulpet af medicinsk marijuana. Når
man forstår nogle af de problemer,
de tumler med (både psykisk og fysisk), bliver man mere åben for, at
nogle mennesker vælger at bruge
marihuana som medicin.

Om artiklens tilblivelse
Efter aftale er denne artikel redigeret og omarbejdet af redaktør Michael Jourdan på basis af uddrag af et dokument, som kan læses i sin
fulde udstrækning på www.cannabismyter.dk. Dokumentet på hjemmesiden er blevet til over lang tid, og er skrevet af Jesper Kristensen
under pseudonymet Malkavian. En række hjælpsomme sjæle – ingen nævnt, ingen glemt - har skrevet til Malkavian, debatteret på nettet, beriget, kritiseret, skældt ud, hærget, rost og kommenteret - og stillet de oplysninger til rådighed, som ingen andre er specielt ivrige
for at videregive. Tak til jer alle.

læs mere vær kritisk
I de følgende numre af STOF kommer endnu to artikler: 		
Dels en artikel, som gennemgår en lang række myter om hash
med henblik på at skelne myte fra fakta, og dels en artikel, som
kommer til at omhandle cannabispolitik.
Indholdet i denne artikel er balanceret efter forfatterens bedste evne med både positive og negative sider ved cannabis. Der
er altså ingen blind falden-på-halen, som man ofte ser fra useriøse hash-evangelister. Alle videnskabelige rapporter er gengivet så korrekt som muligt. Men der gives ingen garantier.
Er du skeptisk? Jamen, skepsis er godt! Læs selv kilderne,
søg selv information, vurdér den information du finder! Tænk
selv! Litteraturen er kolossal, men du kan påbegynde læsning
om cannabis på nogle af følgende hjemmesider. Uanset hvad
du gør, så pas på dig selv.

Bøger på internettet:
’Rusmidlernes Biologi’ af Henrik Rindom kan ses på:
www.sst.dk/publ/publ2000/rus_bio/index.htm
’Hash-samtalen’ fra Sundhedsstyrelsen kan ses på:

www.sst.dk/publ/publ2005/CFF/Hashsamtalen/Hashsamtalen.pdf
‘Marihuana: a signal of misunderstanding’ af Shafer kommisionen kan ses på:
www.druglibrary.org/schaffer/Library/studies/nc/ncmenu.htm
'Hashish!' af Robert Connell Clarke kan ses på:
www.onlinepot.org/hash/StolenPropertyOfwww.onlinepot.org96531frn.pdf

Andre danske og udenlanske hjemmesider:
www.psychedelia.dk
www.cannabisraadet.dk/
www.benneke.dk/
www.cannabisjura.dk/
www.medmjscience.org/
www.druglibrary.org/schaffer/
www.norml.org/
www.idmu.co.uk/historical.htm
www.erowid.org/plants/cannabis/
www.cannabisculture.com
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heroin

En australier i London –
med den rette recept?
Om man skal ordinere heroin eller ej, har det med at overskygge et mindst lige så vigtigt
spørgsmål: Hvordan skal det gøres? En australsk heroinbruger med bopæl i London har
personlige erfaringer med såvel gode som dårlige måder at ordinere heroin på. Hun giver i
denne beretning gode råd om de djævelske detaljer, der skiller succes fra fiasko.
AF ERIN O’MARA

Hver dag går jeg i ro og mag lige
rundt om hjørnet til mit lokale apotek og henter ½ gram (500 mg)
rent, farmaceutisk heroin. Jeg får
heroinen i dets injicerbare form – et
hvidt, frysetørret pulver, forseglet
og steriliseret i 5 små glasampuller,
som hver indeholder præcist 100 mg
ren farmaceutisk heroin. Stoffet ligger i en lille blå og hvid æske, og det
er næsten foruroligende, at der på
etiketten kun står ’diamorphine hydrochloride’, og at pakningen ikke
– som metadonpakkerne – skriger
langt væk af ’STATS-MEDICIN
TIL FUCKED UP JUNKIER’.
Til trods for det faktum, at heroin
er tilgængelig på recept her i UK,
er det meget sjældent, at det bliver
udskrevet til stofmisbrugere, hvilket
betyder, at når jeg forlader apoteket
hver morgen for at gå hjem, så føler
jeg stadig, at jeg klynger mig til vinderkuponen – MINE TAL ER ENDELIG KOMMET UD – og jo, det
har fuldstændig forvandlet mit liv.
Er det så den perfekte recept? Det
har det helt sikkert været for mig.
De fleste af mine venner ville ønske,
de havde det på samme måde. Hvis
bare de havde en heroinrecept, så
ville de ikke bruge illegalt stof mere.
Og eftersom de går fra det ene metadonprogram til det næste i deres
smertefulde, langsomme og ydmygende tur til metadonklinikker og
lægekonsultationer, så er jeg afgjort
tilbøjelig til at give dem ret.
Efter år med omfattende meta38
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donordination til hver eneste misbruger, som er ude efter en slags
stabilitet i deres liv, er vi endt i en
situation, hvor blandingsmisbrug
nu er normen. Den lavthængende
hjernetåge af metadon-vedligeholdelses-recepter er en skjult måde
at blokere for enhver glæde ved et
skud heroin – men ikke noget, nogle
få benzoer og øl ikke kan rette op
på – og den knaldende pisk i behandlingen bliver derfor en serie af
fiaskoer, beskidte urinprøver, straffe
og hemmeligheder.
Jeg ved, at jeg er heldig. Som
australier bosiddende i London er
der tidspunkter, hvor jeg må knibe
mig selv i armen for at sikre mig, at
dette er virkeligt. At den lange og
ofte sindsoprivende vej med ’substitutionsbehandling’ endelig er slut
– og at jeg nu er fri til at tænke på
min fremtid. Men i de små, tavse
tidsrum, der ind imellem opstår, når
jeg takker for mit held, kan jeg ikke
lade være med at tænke, om det hele
ikke har været lidt for lidt og lidt for
sent?
Jeg spørger mig selv, hvorfor det
skulle tage 18 år at komme hertil?
Hvorfor skulle jeg vente, til jeg var
blevet tygget igennem og spyttet ud
af over 10 forskellige behandlingsprogrammer og lægekonsultationer,
mindst 4 rehabiliteringsforsøg og et
utal af afgiftningsforsøg?
Hvorfor skulle jeg vente, indtil jeg
ikke længere kunne sælge min unge
krop til mænd, til jeg blev syg og dybt
deprimeret, til jeg havde opbrugt
hver en vene i min krop lige fra hal-

sen og ned til fødderne, til jeg havde
fået både HIV og Hepatitis C?
Ikke desto mindre kan læger i
UK udskrive heroin til folk, der er
afhængige af opiater, og faktisk er de
på det seneste blevet tilskyndet til
det af vores nuværende indenrigsminister, David Blunkett. Så hvad
er der sket med Englands berømte
heroin-ordinations system, og hvilke dele af det skal Australien eller
Danmark forsøge at importere, når
man overvejer at indføre noget lignende?
Det grundlæggende i den berømte engelske heroin-ordinations-bestemmelse i 1960’erne var, at man
- under lægelig supervision - kunne
give farmaceutisk heroin til mennesker, der var afhængige af heroin.
Min eks-partner var heldig nok til
at være en del af denne udvikling,
og han klarede sig godt på det tidspunkt. Nu bliver han måske nødt til
at give sit højre ben, før de vil udskrive en passende heroinrecept til
ham (i bogstaveligste forstand, han
skyder metadon-ampuller ind i sin
vene i låret).
I 1968 blev klinik-systemet indført, og det indskrænkede effektivt
den lægelige råderet i forbindelse
med ordination af kontrollerede
stoffer. Det blev senere kendt som
’afskaffelsen af fri ordination’, og
det var på dette tidspunkt, at England tog et fatalt skridt – et skridt,
der var mere på linje med USA og
dermed et tilbageskridt, der hurtigt
fik fart på.
I dag er omfanget af og tilgænge-

Brugerne skal involveres i hvert eneste skridt på vejen, og de skal accepteres som en integreret del af programmets udvikling, med rettigheder,
ansvar og gensidig respekt for erfaringer - som alle andre, der modtager
sundhedsydelser.

ligheden til heroinordination skizofren. Læger er forpligtet til at ansøge
om en speciel regerings-licens – noget som sjældent bliver udstedt, og
hvis den gør, er det sjældent, at den
bliver anvendt i forbindelse med
behandling af opiatafhængige. Men
selv om uvidenhed og frygt som
regel er de byggesten, hvorpå den
engelske regering baserer nye narkotikapolitiske initiativer, så oplever
man undertiden et glimt af håb.
For britiske opiatbrugere er dette
sket i forbindelse med indenrigsministerens nylige udmelding om,
at flere heroinprogrammer vil blive
tilgængelige for stofbrugere i nær
fremtid. Dog virker det, som om
planlægningen af, hvordan de nye
programmer skal gennemføres, ikke
er velgennemtænkt.
Opgaven med planlægningen ser
ud til at være tilfaldet en ny regerings-tænke-tank, som har fået til
opgave at fokusere på forskellige
aspekter af stofmisbrug og behand-

ling, men hvor dette nye ’Nationale
Behandlings Agentur’ er på vej hen,
er ingen rigtig sikre på. Imidlertid er
der i øjeblikket kun 449 personer,
som modtager en recept på heroin
mod heroinafhængighed, og 96%
af alle opiat relaterede recepter,
der udskrives til britiske borgere, er
fortsat på metadon.
I de 10 år jeg har opholdt mig i
UK, har jeg haft lejlighed til at deltage i 2 meget forskellige tilgange til
heroin-ordination – og det har lært
mig meget om, hvordan de forskellige strukturer, regler og nuancer
bag den måde, heroinen gives til
brugerne på, er afgørende for programmets succes.
Den første heroin-recept, jeg
modtog, var gennem et pilotprojekt i Chelsea, London, der havde
til formål at undersøge virkningen
af ordination af enten farmaceutisk
heroin eller metadon i injicerbar
form til stofbrugere. (I UK er metadon tilgængeligt som såvel mikstur,

tabletter og ampuller til brug for injektion i musklerne).
Den første fejltagelse, som til
sidst blev indrømmet, var at begrænse mængden af den udskrevne
diamorphine til et uhåndterligt lavt
niveau, 200 mg. (Schweizerne, hollænderne og andre, deriblandt jeg
selv, har fundet, at 400-1000 mg er
meget mere passende). Farmaceutisk heroin har ikke en lang halveringstid, og seriøst at undervurdere
den nødvendige dosis blev en betydningsfuld fejl – en fejl, som alvorligt
kunne skade en persons evne til at
følge behandlingen.
Med en gennemsnitsalder på
38 og en gennemsnitlig intravenøs
karriere på 19 år havde mange af
klienterne i dette projekt andre
stofproblemer, såsom crack, benzodiasepiner, alkohol eller kokain,
som jeg ikke helt tror, der blev taget hånd om. På det tidspunkt kørte
man nemlig med hårdt straffende
klinikregler - eller ’protokoller’.
Hvis nogen for eksempel blev opdaget i at have brugt andre stoffer
oven i deres ret begrænsede heroindosis, blev de straks straffet med
en 30 mg’s reduktion i deres daglige ordination – hvilket yderligere
reducerede deres evne til at følge
programmet.
Når man som straf fik ordineret
en laverede dosis, var det praktisk
talt umuligt ikke at supplere med
noget andet, og derfor blev klienterne - jeg selv inklusive - fastlåst i
en konstant ond cirkel af ordinationsændringer.
Et kvælende klinik-miljø var klinikkens anden grundlæggende fejl.
Folk kunne ikke tale om deres andre
stofproblemer af frygt for en række
forskellige konsekvenser. Dette førte til en endnu mere alarmerende situation, hvor klienter skjulte alvorlige, medicinske problemer af frygt
for, at deres heroinrecept ville blive
stoppet, eller at de ville blive sat tilbage på metadonmikstur igen.
Vigtigheden af at opretholde et
miljø, hvor brugerne kan tale åbent
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og ærligt med deres centrale behandlere og konsulenter, er et afgørende
element i en persons mulighed for
succes i et ethvert behandlingsprogram, og dette var ingen undtagelse.
En dybt utilfreds klientgruppe havde ingen steder at klage over deres
behandling, og forsøg fra brugernes
side – mig selv inklusive – på at inddrage personalet i diskussionen blev
omgående kvalt.
At være nødt til at møde op i et
sådant stressende og demoraliserende projekt hver morgen for at få
sin medicin forværrede blot deltagernes depression og gjorde kun lidt
eller intet for at højne gejsten blandt
deltagerne. Kom man bare et minut
for sent, lukkede de brugerne ude
uden nåde.Vi kunne lige så godt stadig være på metadon.
Jeg har kun været inde på nogle
få af de problemer, dette særlige forsøg på heroinordination havde, men
der var mange flere, som der ikke er
plads til at diskutere i denne artikel.
Det er tilstrækkeligt at sige, at hvis
man planlægger forsøg med ordination af diamorphine, så gør man
klogt i at tage nogle af de emner og
bekymringer vedrørende klinikken
og forsøgsdesignet seriøst, som rejses af de mennesker, der faktisk har
benyttet dette tilbud.
Efter to af de mest elendige og
vanskelige år af mit liv i dette forsøg forlod jeg det, efter at min dosis
på 200 mg mod min vilje var blevet
reduceret helt ned til 80 mg (!!). Jeg
var dybt ulykkelig, og jeg ’toppede’
stadig dosis op. Selv om projektet
måske ikke var en fiasko for alle, så
havde man i hvert fald gjort det forbandet svært for det at lykkes.
To år senere, efter en desperat
40
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periode med nederlag på injicerbar metadon, havde jeg udviklet et
voldsomt crack-problem. Jeg drak alkohol regelmæssigt for første gang i
mit liv, og jeg begyndte at have regelmæssige krampeanfald på grund af
et øget forbrug af benzodiazepiner.
Det var på dette tidspunkt, at jeg
efter en enorm kraftanstrengelse
formåede at sikre mig en plads på
Londons berømte Maudsley Hospital, hvor en læge skrev heroin ud
til en mindre gruppe patienter. Jeg
husker tydeligt min følelse af komplet og total desperation. Jeg følte,
at jeg ikke kunne fortsætte længere.
Hvis de ikke hjalp mig, så ville jeg
…ja, jeg vidste ikke, hvad der ville
ske med mig, og det var problemet.
Jeg følte, at dette var mit sidste håb,
at jeg havde prøvet alt. Og jeg tiggede….De fleste stofbrugere kender
alt til følelsen af, at andre – en læge
– har magten over deres liv hver
eneste dag. At få en recept eller at få
den frataget bestemmer forskellen
mellem liv og død - eller elendighed
og håb. Nogle gange ender det med,
at du er nødt til at tigge….
Mine udsigter var skrøbelige, min
læge var grundig: De fleste af mine
årer var totalt kollapset, fordi jeg
havde injiceret metadon intravenøst
i en form, som er lavet med henblik
på injektion i musklerne, men som
hovedparten af alle britiske heroinbrugere injicerer intravenøst. Hvorfor er der ikke udviklet en intravenøs
løsning? Det er der mange, der spørger om. Jeg går ud fra, at det skyldes
de sædvanlige årsager: ’De skal ikke
have det, de ønsker’. Men det handler ikke længere om at ønske. Kemisk
afhængighed handler om nødvendighed og behov.

I løbet af en periode på få dage
foretog jeg den ubehagelige, men
nødvendige overgang fra 200 mg
injicerbar metadon til 500 mg diamorphine hydrochloride. Det at
konvertere en metadonordination
til farmaceutisk heroin er et andet
emne, som andre gør klogt i at sikre
sig, at de gør korrekt, hvis de introducerer heroinordination. Klinikken
i Chelsea anvendte den unøjagtige
vurdering, at 1 mg metadon var lig
med 1 mg diamorphine. At det ikke
er korrekt blev en dyrekøbt erfaring
for deltagerne. Et mere præcist estimat er, at 1 mg metadon svarer til 3
eller 4 mg diamorphine.
Den måde, jeg blev ordineret heroin på Maudsley Hospitalet, var
den diametralt modsatte af det, jeg
havde oplevet i Chelsea. Nu blev jeg
taget alvorligt, når jeg sagde, at jeg
havde brug for mere. Dosis blev sat
op, indtil jeg følte mig godt tilpas.
For mig var det på 500 mg – mere
end det dobbelte af, hvad Chelseaklinikken havde tilbudt. Min læge
ville se mig én gang hver anden uge,
og jeg kunne hente min medicin på
det lokale apotek. Denne gang følte
jeg, at dørene for første gang åbnede sig for mig. Jeg følte kontrol over
mit stofbrug og var ikke nødt til at
planlægge min dag efter en kliniks
åbningstider.
Eftersom jeg havde et blandingsmisbrug, da jeg startede behandlingen (crack, metadon, heroin og
piller), så var det at få en recept på
heroin ikke nok til at løse alle problemer. Jeg havde altid fået støtte af
min mor, som boede på landet, men
indtil da havde jeg ikke kunnet få
glæde af denne støtte, eftersom jeg
– som de fleste i misbrugsbehandling – meget sjældent blev tilbudt
tag-hjem-doser.
Til trods for min mors protester
var det sjældent, at jeg havde haft
mulighed for at blive hos hende
længere end en weekend ad gangen.
Denne gang anerkendte min læge
vigtigheden af min mors støtte. Lægen understøttede vores forhold ved
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at give mig de nødvendige tag-hjemdoser, så jeg kunne opholde mig hos
hende i længere tid, hvilket gjorde
at jeg denne gang var i stand til at
komme mig hurtigt. I løbet af kun
fire måneder var jeg stabiliseret og
havde stoppet alt sidemisbrug.
Jeg har nu fået heroin på recept
i 2 ½ år. Mit helbred er væsentligt
forbedret, og min HIV-læge er glad
og tilfreds – ligeså er min mor og jeg.
Mine stemnings- og energiniveauer
er blevet betydeligt bedre, og det
gælder også min evne til at bidrage til livet og samfundet. For nylig
har jeg aflagt Danmark et besøg og
holdt foredrag i Brugerforeningen i
København. Jeg har grundlagt – og
arbejder stadig på – hvad der er blevet et landsdækkende tidsskrift for
stofbrugere – Black Poppy – og jeg
er engageret i det politiske arbejde
med brugerperspektiver, journalistik og skadesreducerende emner.
Det har været en vanskelig rejse,
men jeg takker min mor, mine venner og min læge, som med stor åbenhed inddrager mig i beslutningerne
om min behandlingen, og som ikke
sidder og vifter mig om næsen med
strafmuligheder. Jeg er stabiliseret
og har det godt, for første gang i de
18 år jeg har brugt opiater.
Jeg har nu fået en særlig interesse
for, hvordan det går i Australien
med forslaget om at indføre heroinbehandling. Sidste år flyttede min

mor nemlig tilbage for at bosætte
sig dér, og selv om jeg meget gerne
ville være flyttet med hende, så var
tanken om at miste min heroinrecept, efter at have kæmpet så hårdt
for den, mere end jeg kunne bære.
Jeg er HIV-positiv. Der vil komme
tidspunkter, hvor jeg gerne vil være
tæt på min familie. Men bagstræberiske love i Australien forbyder mig
overhovedet at komme ind i landet
med en heroinrecept. Hvordan kan
dét være lovligt? Alle, som er på en
hver anden medicin, får tilladelse
til at fortsætte deres medicinbrug i
et andet land, men disse helt basale
menneskerettigheder gælder ikke
for stofbrugere.
Det intense og totalt ubegrundede hysteri, som omgiver ordination
af heroin til stofbrugere, fortsætter
desværre, hvilket gør det overmåde
vanskeligt at få indført ordination af
heroin andre steder. I forbindelse
med at fortalerne for heroin ordination henter inspiration og vejledning i det britiske system, vil det
være en fejl, hvis man ikke kigger
grundigt på både systemets mangler
og dets succeser. Hvis man importerer et system, som ikke er blevet
finindstillet i forhold til det lokale
brugermiljø, risikerer man at skabe
problemer – og hvis det går galt, fortaber man måske sine chancer for
nogensinde at gøre et nyt forsøg.
De schweiziske brugere skal

møde op på klinikken 3 gange om
dagen for at få deres heroin, og når
de injicerer overvåges de af en sygeplejerske. Ingen tag-hjem-doser.
Til trods for, at de schweiziske programmer har vist utroligt positive
resultater, ville brugere andre steder så blomstre under en så alvorlig begrænsning af den personlige
frihed? Hvis man ligesom i Chelsea
ikke tillader at justere dosis, så den
tilpasses hver enkelt person, hvilke
chancer er der så for succes?
Selv om der utvivlsomt er en
rolle at spille for heroinordination
til heroinbrugere, så er det vigtigt at
huske, hvor afgørende heroinbrugerens rolle er i planlægningen, implementeringen og udviklingen af
heroinprogrammet. Brugerne skal
involveres i hvert eneste skridt på
vejen, og de skal accepteres som en
integreret del af programmets udvikling, med rettigheder, ansvar og
gensidig respekt for erfaringer - som
alle andre, der modtager sundhedsydelser.
Tag det bedste fra det britiske
system og lad det dårlige ligge. I
sidste ende bliver det brugerne, der
kommer til at betale prisen. Og det
betyder også: deres familier og det
omgivende samfund.
Så, lige for tiden er mit liv måske ikke perfekt, men grundene til
manglende perfektion skyldes alle
de rigtige ting. Nu er mine daglige
bekymringer centreret om mit arbejde, og om hvad jeg skal spise til
aften, og ikke på hvordan fanden jeg
får skaffet penge til mit stof. Nok er
jeg stadig afhængig af stoffer, men
jeg har ikke et stofproblem.
Jeg har endelig fået den respekt,
jeg fortjener, og vigtigst af alt: Jeg
har fået kontrollen over min egen
krop tilbage. Jeg håber, at Australien en dag – og hellere før end siden
– indfører heroinbehandling – for så
kan jeg komme hjem.
Læs mere på hjemmesiden
WWW.BLACKPOPPY.ORG.UK
STOF takker forfatteren for tilladelse til oversættelse og brug af artiklen.
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heroin

FRA STREETWISE TIL PATIENT
Heroin på klinik bliver ikke en gratis frokost for gadens overlevere.
AF BIRTHE LARSEN

I og med at vi ønsker at give de aktive opiatbrugere mulighed for at
overleve med færrest mulige skader,
bliver heroinbehandling snart en
realitet i Danmark.
De forskellige internationale erfaringer har overbevist lovgiverne
om, at der er tilstrækkelig evidens
for denne behandlingsforms skadereducerende virkninger, og at flere
afvænnes med heroin end gennem
traditionel
metadonbehandling
(56,6 % mod 31,6 %, Information,
31.januar 2007).
Der er tillige en lang række etiske
og menneskeretslige argumenter for
heroinbehandling. I den sammenhæng vil jeg ikke undlade at nævne
henholdsvis filosoffen Uffe Juel Jensen og gadejuristen Nanna Godtfredsen, der på hver sin måde har
bidraget med væsentlige og inspirerende indlæg i den til tider stærkt
følelsesladede debat.
At vi også med den kommende
indsats forsøger at overskride den
42

Stof 11

massive moralske fordømmelse af
stofbrugere med dens forståelse af
afhængighed som selvforskyldt og,
især, forbundet til ’dem med svag
rygrad’ er ret befriende.
Behandling med lægeordineret
heroin rejser dog i lighed med andre nye sundhedspædagogiske tiltag
uvilkårligt andre typer af dilemmaer. Og her må vi ikke bagatellisere
det forhold, at mange iv-brugere
så at sige undergår en kompliceret
transformation fra ’bad boy’ i gademiljøet til tungt belastet og syg stofmisbruger i behandlingssystemet.
At lægeordineret heroin ikke alene er et medicinsk præparat, men
også et rusmiddel - hvor kvaliteten
af oplevelsen/nydelsen er central og
kontekstafhængig - bør heller ikke
negligeres, men derimod ses som en
udfordring for behandlingssystemet.
For at kvalificere den kommende
indsats og for at kunne inkludere de
brugere, der i et skadesreducerende
perspektiv objektivt set har allermest brug for tilbuddet, er der derfor god grund til at kaste lidt mere

lys på disse dilemmaer.
Jeg vil derfor her - også ved hjælp
af brugernes egne perspektiver - forsøge at uddybe ovenstående synspunkter og dernæst komme med et
meget forsigtigt bud på, hvordan de
kan medtænkes i behandlingen med
lægeordineret heroin.
Praksis
Nando, der var 42 år gammel, havde
som aktiv bruger af iv-heroin, været
på gaden i ca. 26 år og var som sådan nærmest inkorporeret i stofscenen bag Hovedbanegården.
Nando var meget oprørt over
den kommende indsats med lægeordineret heroin. Han sagde til mig,
at injektionsakten er meget privat,
og at han personligt altid gik over i
Kødbyen for at fixe med en god ven,
-’ det er simpelthen et spørgsmål om
værdighed’, sagde han.
Han ville ikke have en sygeplejerske til at se på, at han fixede. Han
mente i øvrigt, at fixeprojekter kun
havde berettigelse for mennesker,
der havde mistet deres værdighed.

Artiklens indhold er baseret på forfatterens masterprojekt i pædagogisk udvikling, herunder en kvalitativ undersøgelse blandt
stofbrugere bag Hovedbanegården, men også på 12 års praksiserfaring med hårdt belastede stofmisbrugere samt adskillige samtaler med
behandlere og aktive stofbrugere om emnet, hvortil kommer IHRA konferencen i Barcelona maj 2008 m.m.

Den noget overlegne ytring kan
måske alligevel give os et fingerpeg
i retning af, hvad det er, der er på
spil.
Gennem mine samtaler med Nando forstod jeg, at hans selvfølelse var
stærkt forbundet til den mangfoldighed af viden og særlige tekniske
kompetencer, som han personligt,
og i fællesskab med andre udvalgte,

havde oparbejdet i forbindelse med
stofindtaget i gademiljøet.
Det handlede om hans evne til at
overleve i det hårde narkomiljø.
Nando gav således udtryk for en
stærk aversion mod en interventionsform, der i hans optik måtte
indebære en form for umyndiggørelse.
Gennem min pædagogiske prak-

sis med ældre, hårdt belastede
tidligere såvel som nuværende ivstofbrugere har jeg jævnligt hørt
lignende indvendinger mod lægeordineret heroin.
For god ordens skyld må jeg tilføje, at Nando så sig selv som ret højt
positioneret i miljøet.
’Jeg kender så mange mennesker,
og så synes jeg, det er min pligt at
give et godt eksempel, også for at
redde nogle andre, du ved, jeg er der
også med det samme, hallo, det går
ikke det her. De vil gerne være som
mig, men det kan de ikke. Jeg synes
du har fået opfattelsen af, at de hilser pænt på mig, det er ligegyldigt,
hvor jeg går hen, om det er til Kirken eller Hovedbanegården eller ud
i periferien. Det er lige meget hvor,
jeg synes faktisk selv, at det er fantastisk, de giver jo også mig noget
tilbage igen, jeg bliver jo også lykkelig.’
Nando forsøgte at tilføre sit liv
på gaden en form for mening, bl.a.
i sit forsøg på at skille sig ud i forhold til ’dem, der havde mistet deres
værdighed’. Men følgende viser dog
også, at der ikke er nogen grund til
at idyllisere de stærkt risikobetonede
og på mange måder uværdige vilkår,
som mange med illegalt stofbrug i
dag lever under.
Dette scenarium udfoldede sig
en dag, da jeg stod og ventede på en
af mine informanter på Vesterbro:
To personer var i tæt samarbejde
om en injektionsakt. Den ene vendte
sin halvnøgne bagdel ud mod vejen,
mens han injicerede i lysken. Den
anden var 100% optaget af, at være
ham til hjælp. Den injicerende var
dybt koncentreret om sit forehavende, mens makkeren fulgte opmærksomt med. Stemningen var præget
af alvor, hvilket kom til udtryk gennem en stort set ordløs, men kropslig
dialog. Efter et par minutter vendte
den injicerende front mod gaden, sprøjten sad stadig fæstnet i lysken.
Han stod forsigtigt ned fra fortovet
og ud på den smalle gade, hvor han
bøjede sig 10- 15 gange for at samle
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cigaretskod op fra de snavsede riller
mellem brostenene.
Den injicerende stod så op på
fortovet igen, fjernede sprøjten, og
hans makker hev nu en smudsig
serviet op fra sin lomme, som han
grundigt og omsorgsfuldt brugte til
at tørre blodet væk fra vennens lyske.
Denne steg så ned igen og fortsatte
sit forehavende med at samle skod,
nu med bukserne på, og med den
blodfyldte sprøjte i udstrakt arm.
Der stod flere stofbrugere i nærheden. Ingen af dem så dog ud til at
tage anstød af handlingen. Det virkede alt sammen som et rutinemæssigt og dagligdags fænomen.
Da jeg bad Nando om at kommentere optrinnet, udbrød han ophidset :
’Det er simpelthen en sygdom,
jamen, det er fordi han er bøssepåvirket af euforiserende stoffer. Han
kan lige tage et stykke vat på, så holder det op med at bløde. Det er ikke
noget problem, det er, fordi han er
en idiot. ….jeg tager da også stoffer.
Jeg kunne da ikke drømme om at
blive set sådan der. Det er så nedværdigende at gå rundt med den i
lysken, det er fuldstændig uanstændigt. Det giver et dårligt billede af
os andre, det er noget griseri. Havde
jeg gået der, så var der delt et par
håndmadder ud. Alle de almindelige mennesker, der sidder derovre
- (Nando pegede over på den mondæne cafe ’Apropos’) – dem, der går
på arbejde, tænker: ’Der står en narkoman, han står med den der’. Det
må være skræmmende for folk, der
kommer udefra.’
Det er bl.a. ønsket om at fjerne
den form for scenarier fra gadebilledet, der endeligt har motiveret
lovgiverne for at indføre lægeordineret heroin. Og i og med, at vi helst
skal evne at inkludere de to aktører i
ovennævnte scene i den kommende
indsats, er der så andet og mere at
uddrage af ovenstående optrin end
trangen til stoffets farmakologiske
effekt - og selvfølgelig manglen på
sundhedsrum, hvor injektion af il44
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legale stoffer er tilladt?
Var den stærkt grænseoverskridende adfærd fx udtryk for sygdom,
som Nando og mange andre nok
ville mene? – Ja, det er svært at svare
entydigt på.
Det er den lægefaglige tilgang
– eller det medicinske paradigme,
om man vil – der indtil nu har tilført
feltet for skadesreduktion mest viden. Målgruppen for lægeordineret
heroin er derfor også først og fremmest kategoriseret i psykopatologiske termer.
Men hvis vi skal minimere de
forskellige risikofaktorer - såsom
smitteveje, skader og alt for mange
dødsfald, og forhåbentlig også skabe mulighed for en eller anden form
for recovery, er det givtigt med en
bredere tilgang i forståelsen af motivet bag stofrelaterede handlinger.
På den nyligt afholdte IHRA-konference1 blev der således redegjort for,
hvordan den etnografiske metode
eller ethno-epidemiologien er ret så
velekviperet i forhold til at kaste lys
på stofbrugernes subjektive erfaringer eller den sociale kontekst, der også
fostrer dagligt indtag af iv-heroin.
Krop og sind
Men nu tilbage til episoden på Vesterbro. Med den blodfyldte sprøjte
i udstrakt arm var der under alle
omstændigheder markeret afstand
til den mere veletablerede del af befolkningen.
Et forsigtigt bud kunne derfor
også være, at de to aktører havde behov for at eksponere deres marginalisering - for set i det lys fungerede
den grænseoverskridende og selvdestruktive handling også som en
udvidelse af deres sociale og fysiske
råderum.
Sådanne fænomener er bl.a. undersøgt af de schweitsiske etnologer
Stauffacher og von Aarburg2 i relation til deres undren over, at skadesreduktion og heroinbehandling paradoksalt nok, så ud til at reducere
interessen for iv-heroin.
De to forskere kommer i deres

artikel ’ From heroin chic to heroin
sick’ frem til, at et illegalt heroinmisbrug ikke alene motiveres af stoffets
farmakologiske virkning, men også
af, at misbruget og den adfærd, der
er knyttet dertil, er en måde at opnå
en rebelsk identitet på, for dermed
at få mulighed for at udtrykke en
social utilpassethed.
Seniorlektor Kevin Mccarron
ved Roehampton-instituttet i London3 har også forsøgt at undersøge
rationalet bag iv- heroin, men her
gennem en parallelisering med den
særlig kropslige handling det er at
indridse et ’jailhousetattoo’, idet
han forstår disse to handlinger som
nært beslægtede.
Fra min pædagogiske praksis i
metadonklinikken var den form for
tattoos snarere reglen end undtagelsen. Der var således Sonny, der på
indersiden af sin underlæbe havde
tatoveret et ’Fuck You’. Sonny fortalte mig, at han yndede at krænge
underlæben ned, når han var i kontakt med myndighedspersoner og
især politiet. Men jeg så også, at det
kunne imponere de andre stofbrugere i klinikken.
Så var der Leif, der med store
ubehjælpelige bogstaver havde tatoveret, ’Born Looser’ tværs over den
magre brystkasse, hvilket han provokerende fremviste ved enhver given
lejlighed, - f.eks. en udsolgt aften i
Cirque Soleil, hvor han, til min store overraskelse, pludselig rejste sig
- flåede skjorten af og spillede luftguitar, så alle kunne blive bekendt
med, at han var ’Born Looser’.
Med Mccarron indebærer ’jailhousetattoos’ en generel despekt for
egen krop og æstetik i dekoration.
Disse tattoos er også en uoprettelig
kropsmarkør, der er associeret med
stigmatisering. Stofbrugeren annoncerer med disse hermed sin marginalisering og får samtidig udtrykt sin
foragt for kroppen og samfundet.
Min erfaring med iv-brugere er,
at kroppen ofte opleves som komplet adskilt fra sindet - som en rørledning - et befordringsmiddel eller

et instrument. Denne relation til
kroppen er som kirurgens til patientkroppen – noget, der er fragmenteret og løsrevet fra følelse - og
derfor også noget, der kan skæres og
stikkes i.
Ritualer
Fra tidligere iv-brugere har jeg
hørt, at de handlinger, der pågår i
forbindelse med selve injektionen,
er af central betydning, og de udgør derfor også det største afsavn
efter ophør. I antologien ’Injecting
Illicit Drugs’ viser R. Pates m. fl.4,
at ritualet er en stærk komponent
i vanemæssigt stofbrug. Selve tilberedelsesprocessen forløber som
sekvenser af events, f.eks plus minus ’stirring’ (omrøring), anvendt
kvantitet af syre og vand, der følges
rigidt etc. Sekvenserne er knyttet
til en bestemt mening for den person, der ’performer’ disse, og der
er derfor også en variation mellem
de forskellige ’performere’. Ifølge
Pates m.fl. var den farmakologiske
virkning ikke en tilstrækkelig forkla-

ring på iv-brug. Forskerne identificerede sekundære gevinster så som
seksuel tilfredsstillelse, smerte og
ikke mindst ’the status of being a
skilled injector’.
Det at være i stand til at injicere
ordentligt - eller at injicere andre har også en effekt på iv-brugeres selvværd, deres rolle og sociale position.
At injektion desuden ses som tabuiseret medvirker også både til højere
status og gruppetilhørsforhold.
Nogle af disse resultater giver
genklang i Københavns Kommunes
Evalueringsrapport om forsøg med
injicerbar metadon5.
Her kan man læse flg.: ’Hvis man
alene spørger til en brugers teknik og
hygiejne, kan det være vanskeligt at
finde fejl. Nogle er i stand til at lyde
overraskende professionelle. Det de
ikke fortæller om, er alle de små detaljer, der sker ind imellem de korrekte handlinger, dels de detaljer de
er ubevidste om, og dels de detaljer
de anser som deres varemærke, og
som de nu nærmest rituelt fortsætter med, fordi det er en del af deres

identitet. Brugerne lytter godt nok
til mine råd og vejledninger, men de
giver også udtryk for, at de vil udskille sig fra andre’.
Udsagnet peger videre på de dilemmaer, man støder ind i, når man
skal forsøge at vejlede brugerne i
mindre risikobetonede injektionspraktikker: ’Ved sådanne, trods velmenende, interventioner, har jeg
iagttaget, at brugeren i stedet for at
øge sin kompetence tværtimod endte med en hjælpeløshed og en usikkerhed, der medførte en ny form for
risikabel fumleri og adfærd.’ Underviseren udtrykker i denne tekst i det
hele taget en lang række interessante refleksioner og kommer også med
nogle fremadrettede bud, så hvorfor
ikke tage ved lære heraf?
Stjernestunder til alle?
Og nu et sidste blik tilbage til situationen mellem de to aktører på Vesterbro, hvor der i forbindelse med
injektionsseancen tillige var tale om
en høj grad af gensidighed, tillid, og
omsorg.
Stof 11

45

Birthe Larsen
SOCIALPÆDAGOG, MASTER I PÆD. UDV.

’Rusmidler og rusen har skabt
stjernestunder i mange menneskers
liv, men har også kastet os ud i situationer, vi helst ville være foruden’,
siger P. Ege.6 Og bl.a. derfor har
trangen til påvirkethed altid været
en udfordring for behandlingssystem, hvor det omvendte - nemlig
brugerens stabilitet - har været et
vigtigt mål. Så spørgsmålet er nu,
om disse så eftertragtelsesværdige
stunder fremover vil holde deres
indtog i institutionerne, i og med at
vi nu konverterer et så potent rusmiddel som heroin til et ordinært
behandlingspræparat?
Stjernestunder er mest af alt kontekstafhængige, og hvis man forfølger tanken om at være henvist til at
indtage den bedste Barolo i ensomhed på et af DSB’s toiletter, i den
særlige form for belysning, der evner at omdanne alle smukke røde
farver til sygelige grå, vil det for de
færreste vinelskere være en særlig
attraktiv oplevelse.
Et andet forhold er, at vanedannende morfinpræparater sjældent
skaber afhængighed, når de anvendes i hospitalsregi, fordi de ikke i
særlig høj grad forbindes med en
positiv oplevelse.
Målgruppen for lægeordineret
heroin har en lang tradition for at
optimere rusens virkning, og her
handler det vel for de fleste om, med
hvem og under hvilke forhold stoffet
bedst indtages.
Mellem de forskellige grupper,
f.eks dem, der som Nando, ofte er
henvist til at indtage deres stof i politiets forbudszoner eller i Kødbyen,
og de andre, der har haft resurser til
at opnå lidt mere kontrol over tilværelsen og derfor også mulighed for
at tage stoffet i behageligere omgivelser, er der naturligvis forskelle i
vilkår og vaner og dermed måske
også i forventninger til kontekst for
indtag af lægeordineret heroin.
Fra nogle stofbrugere har jeg forståeligt nok hørt en vis skepsis eller
et ubehag ved stålborde, skarp belysning og evt. kameraovervågning
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samt den form for uro, der kan opstå, hvis meget forskellige grupper
af stofbrugere, med meget forskellig
adfærd, skal indtage heroin under
samme tag. Omvendt også en forståelse for, at stoffet, af hensyn til
risikominimering, skal indtages i
sterile omgivelser.
De kommende stjernestunder i
behandlingssystemet vil derfor nok
være begrænsede, men ønsket om
blot ’at blive rask’ uden at blive ruineret vejer tungt. Derfor også forståelse for, at alt ikke kan være optimalt fra start.
De nævnte dilemmaer, barrierer
eller udfordringer- herunder de
schweiziske etnologers udsagn om,
at omsorg i forbindelse med skadesreduktion har saboteret heroinbrugernes rebelske image - kan måske
betyde, at heroinprojekterne ikke
opleves så attraktive som forventet,
men det kan vi ikke vide endnu. Et
vist mål af ambitioner i forhold til
indsatsens tilrettelæggelse vil derfor
være formålstjenligt.
En spændende start kunne således være at indhente lidt evidens fra
den danske stofscene om den betydningsbærende funktion i de forskellige sociale praksisformer, herunder
iv-ritualer.
Hvis det handler om anerkendelse, gensidighed, tillid og omsorg fra
de nærmeste, må vi arbejde bevidst
for at udvikle nye anerkendelsesformer. Det peger på en høj grad af
brugerinddragelse både i forhold til
valg af undervisningsforløb, bedre
iv-teknikker eller overgang til helt
andre administrationsformer; fx
rygning, spørgsmålet om ’tag-hjem’
doser, rumindretning m.m, og jeg
er ret overbevist om, at resurserne
findes i vores meget velinformerede
BrugerForening. Herfra peges der
i øvrigt gang på gang på behandlingsalliancens betydning, således at
brugerne ikke én gang til skal gennemleve de repressive elementer,
der også var prisen for at gå metadonbehandling.
Fra medarbejderside handler det

også om at anerkende betydningen
eller præstationen i den rolle, som
iv-brugeren på gaden har forladt
– uden nødvendigvis at dele værdifællesskab.
Der ligger naturligvis en modsætning mellem forestillingen om stofbrugeren som dels det autonome
individ og dels den hårdt belastede,
psykisk sårbare person, der let kan
medføre en usikkerhed i forhold til
balancen mellem omsorg og udvikling. Med andre ord et klassisk pædagogisk dilemma, når man på den
ene side skal betragte mennesket
som unikt - og på den anden side
forme det formelt frie menneskes
handling i en bestemt retning.
Dilemmaet udtrykkes således i
evalueringsrapporten fra Københavns Kommune: ’Der er en balancegang mellem på den ene side at
bevare brugeren åben for indlæring
- og på den anden side respektere
hans jeg’. En vellykket indsats indebærer derfor en stor udfordring i
forhold til den sundhedspædagogiske dimension, hvor tanken om recovery eller rehabilitering også må
indgå som et vigtigt perspektiv.
’From heroin chic to heroin sick’
er måske nok et spørgsmål om brugerens selverkendelse - men også et
spørgsmål om samfundets anerkendelse af brugerens identitet og selvforståelse.
NOTER
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Ny undersøgelse på CRF

personlighedsforstyrrelser

To metoder for 					
udredning af stofafhængige
Betyder det noget for stofmisbrugsbehandlingen, at misbrugeren er bevidst om 			
sine personlighedsforstyrrelser? Det vil en ny CRF-undersøgelse belyse.
AF MORTEN HESSE

Det er velkendt, at en del mennesker
med stof- og alkoholproblemer også
har andre psykiske problemer. En af
de mest udbredte problematikker
er den, man inden for psykiatrien
kalder personlighedsforstyrrelser.
Personlighedsforstyrrelser er problematikker, som handler om, hvordan man fungerer med sig selv, sine
relationer til andre og sit følelsesliv
mere generelt. Forskning viser, at
personlighedsforstyrrelser påvirker
såvel evnen til at fungere på langt
sigt som forholdet til behandlere.
Personlighedsforstyrrelser og misbrug
Der findes ti forskellige personlighedsforstyrrelser i diagnoselisten
DSM-IV. Hver af disse personlighedsforstyrrelser har 7-9 kriterier.
Eksempelvis består antisocial personlighedsforstyrrelse af:
● adfærd, der kan føre til arrest
● irritabilitet og aggressivitet
● bedrageriskhed, løgnagtighed
eller optræden under falsk navn
● mangel på anger
● vedvarende uansvarlighed
● hensynsløshed med hensyn til
egen og andres sikkerhed og
● impulsivitet, eller manglende
evne til at tænke fremad.
Men de ti forstyrrelser er meget
forskellige: Nogle forstyrrelser er
knyttet til indadvendthed, generthed og at være en enspænder. Andre,
som antisocial personlighedsforstyrrelse, er knyttet til udadreagerende
adfærd og overskridelse af andres
grænser, mens andre igen primært
er knyttet til følelsesmæssige svingninger og sårbarhed.

En række undersøgelser tyder på,
at der kan være noget at vinde ved
at fokusere på disse personlighedsforstyrrelser i behandlingsarbejdet
(1-4). Undersøgelserne tyder på, at
når man fokuserer både på personlighedsforstyrrelsen og på misbruget
i den samme gruppe, så bliver effekterne bedre, især på selve misbruget.
I praksis er det imidlertid sådan,
at de fleste, som modtager behandling, ikke kommer til en specialklinik, der tilbyder integreret behandling for stof- eller alkoholmisbrug og
personlighedsforstyrrelser. Derfor
har Center for Rusmiddelforskning

sat sig for at undersøge effekten af en
mere begrænset intervention. Her
tilbydes voksne, der søger behandling for et stofmisbrug, en udredning
og en personlig feedback.
Om undersøgelsen
Undersøgelsen foregår på Rådgivningscenter Indres modtageenhed
i Københavns Kommune. Alle, der
søger behandling for stofmisbrug,
bliver orienteret om undersøgelsen.
Alle, der accepterer at deltage i
undersøgelsen, gennemgår det samme forløb: et indtagsinterview, et
eksperimental-interview, personlig

Flow-diagram over undersøgelsens forløb:
Visitatoren giver information om
undersøgelsen

Indtagsscreening og screening for
ADHD og angst/depression
Eksklusion: ikke afhængig
af alkohol eller stoffer
Lodtrækning

Udredning af
personlighedsforstyrrelser

Livssituationsinterview

Individuel feedback om interviewene

Feedback med klient og visitator, hvis klienten ønsker dette

3-måneders opfølgning

6-måneders opfølgning
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feedback om resultaterne af de to interviews og to opfølgningsinterviews
efter 3 og 6 måneder (5).
Ved indtagsinterviewet bliver alle
deltagere i undersøgelsen screenet
for ADHD (tidligere kendt som ’voksen-DAMP’), angst eller depression
og for afhængighed.
I eksperimentalinterviewet fordeles deltagerne på to forskellige modeller:
1. En udredning ved hjælp af et
åbent interview (livssituationsinterviewet). I livssituationsinterviewet spørger intervieweren til,
hvilke emner der for tiden optager
klienten. Der vises en liste over
mulige emner (misbrug, familie, venner, arbejde/uddannelse,
fremtiden, fortiden, fritidsaktiviteter, sociale aktiviteter). Derefter lader man klienten selv styre
samtalen og giver en mulighed
for, i dialog med et andet menneske, at komme ind på det, der for
tiden optager ham eller hende.
2. Et mere struktureret interview,
hvor man fokuserer på kriterierne

for personlighedsforstyrrelserne. I
det strukturerede interview spørger
man ind til hvert enkelt kriterium
for hver enkelt personlighedsforstyrrelse for at få en fornemmelse
af, hvor alvorlige problemerne er.
Deltagerne fordeles ved lodtrækning til enten livssituationsinterviewet
eller det strukturerede interview med
henblik på senere sammenligning.
Alle modtager derefter en personlig feedback om både screeningens
resultater og om deres eksperimentalinterview. I feedbacken lægges der
vægt på, at man tager udgangspunkt
i klienternes egne beskrivelser, og at
der derfor ikke er tale om en bedømmelse ’udefra’, men om at man giver
en opsummering af det, klienten selv
har beskrevet.
For dem, der modtager livssituationsinterviewet, betyder det, at de får
en tilbagemelding om deres screening for ADHD og angst/depression
samt en opsummering af de temaer,
de interesserede sig for i livssituationsinterviewet.
Også de, der modtager det struk-

turerede interview, får en tilbagemelding om deres screening for
ADHD og angst/depression, og
de bliver derefter præsenteret for,
hvilke
personlighedsforstyrrelser
der kan være tale om. De modtager
i denne forbindelse også en tilbagemelding om, hvilke vanskeligheder
de kan forvente, og hvad der vil være
af behandlingsmuligheder.
Alle får derefter tilbuddet om, at
deres behandler også kan modtage
den samme feedback.
Deltagerne i undersøgelsen følges op både 3 og 6 måneder efter
behandling og gennemgår her både
kvalitative og kvantitative interviews. For at mindske risikoen for,
at interviewerens forhåndsforventninger påvirker resultatet, er det ikke
de samme personer, som gennemfører både opfølgningsinterviews og
eksperimentalinterviews, og opfølgningsinterviewerne bliver ikke informeret om, hvilken type af interviews
informanterne har gennemgået.
Per 25. april 2008 har 25 personer gennemført basisinterviewet. De
første 9 er fulgt op med tre-måneders interview.
Undersøgelsen ledes af Morten Hesse og
støttes økonomisk af Helsefonden.
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Misbrugeres personlighedsforstyrrelser og behandleres
følelsesmæssige reaktioner
Hvis personlighedsforstyrrelser systematisk forbindes med behandleres følelsesmæssige
reaktioner, giver det mulighed for øget diagnostisk og terapeutisk forståelse af patienten.
AF BIRGITTE THYLSTUP

Arbejdet med mennesker med personlighedsforstyrrelser kan forårsage bevidste eller ubevidste reaktioner hos behandleren og indvirke
på behandlingsrelationen. Med sin
beskrivelse af overføring og modoverføring satte Freud (1913) som
en af de første fokus på, hvordan
behandleres følelsesmæssige reaktioner på patienter er en vigtig del
af terapeutisk behandling. Freud
fandt blandt andet, at patientens
indvirkning på terapeutens ubevidste følelser kan forstyrre den psykoanalytiske behandling. I dag inkluderer den mest brugte definition på
modoverføring alle behandlerens
følelsesmæssige reaktioner, og der
er stigende accept af, at de - ud over
at forstyrre behandlingen - også
kan have diagnostisk og terapeutisk
betydning. For eksempel kan følelsesmæssige reaktioner fungere som
’diagnostisk værktøj’, hvor behandlernes reaktioner sættes i relation
til dele af patientens problemer og
adfærd, herunder personlighedsforstyrrelser, som endnu ikke er blevet
italesat eller tydeliggjort i behandlingen. Behandlerens oplevelse af
kedsomhed kan for eksempel være
en reaktion på, at patienten ikke
formår at engagere sig eller dele sin
sårbarhed i behandlingen, og kan
indikere tilstedeværelse af en endnu
ikke afdækket personlighedsforstyrrelse. Samtidig kan kedsomhed forstås som udtryk for distance eller

manglende interesse fra behandlerens side, hvor fornyet fokus på behandlerens empatiske indlevelse eller manglen på samme kan bidrage
til behandlingsprocessen. Anvendes
behandleres følelsesmæssige reaktioner refleksivt, kan de altså fungere
som fagligt værktøj for behandlerne
og forbedre forståelsen af klienterne
og behandlerne selv.
Baggrund for undersøgelsen
Formålet med den præsenterede
undersøgelse, foretaget af Birgitte
Thylstrup og Morten Hesse, er at
afdække, hvordan patienters personlighedsforstyrrelser er forbundet
med behandleres følelsesmæssige
reaktioner. Baggrunden for undersøgelsen er et ønske om at bidrage
med anvendelsesorienteret viden
til behandlingspraksis. Vi har begge
oplevet, at casebaseret undervisning
i personlighedsforstyrrelser - hvor
deltagerne kan reflektere over deres
patienters personlighedsforstyrrelser
og deres egne følelsesmæssige reaktioner - udvider forståelsen af behandlingsrelationerne. Dette fører ofte til
overvejelser om andre handlemuligheder og behandlingsstrategier.
Undervisningen og undersøgelsen
af personlighedsforstyrrelser baserer
sig på DSM-IV’s definition, hvor personlighedsforstyrrelserne er inddelt i
3 clusters (grupper) A, B og C:
Gruppe A omfatter tre forstyrrelser, ’de sære typer’: paranoid,
skizoid og schizotypisk. Fællesnævneren er her en grundlæggende af-

sondrethed fra andre mennesker,
som blandt andet viser sig ved en
tankegang, der er anderledes end
andres, og en uvillighed til at indgå
kontakt og dele følelser og tanker
med andre..
Gruppe B beskriver ’de vilde typer’: antisocial, borderline, histrionisk, narcissistisk. Forstyrrelserne
kendetegner personer, som ofte
fylder godt i landskabet med en
udadvendt, ofte aggressiv adfærd
og manglende impulskontrol, som
dækker over oplevelse af indre kaos
og stor sårbarhed. Gruppe C omhandler ’de ængstelige typer’: undgående, dependent og tvangspræget.
Gruppen benævnes som den mest
normale del af spektret og er kendetegnet ved et højt angstniveau.
Forskning har vist, at nogle personlighedsforstyrrelser - som f.eks.
antisocial, narcissistisk og histrionisk personlighedsforstyrrelse - er
forbundet med aggressive forsvarsmekanismer som at ’vende sig mod
andre’, hvilket kan skabe ubehag
hos behandlere. Andre undersøgelser har påvist, at patientens aggressive niveau er vigtig i forståelsen af
behandlernes følelsesmæssige reaktioner, og at de dramatiske gruppe
B-forstyrrelser var forbundet med
negative følelser over for patienter.
Denne undersøgelse af forbindelse mellem personlighedsforstyrrelser og følelsesmæssige reaktioner
blev foretaget ved at sammenholde
patienternes beskrivelse af forstyrrelserne og behandlernes beskrivelStof 11
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se af deres følelsesmæssige reaktioner på de samme patienters adfærd.
Til forskel fra andre undersøgelser
- som har brugt behandlernes vurdering af patienternes personlighedsforstyrrelser - er undersøgelsen
her den første, der anvender patienternes egen rapportering af forstyrrelser. Behandlere blev rekrutteret
fra workshops om personlighedsforstyrrelser og undervisning i DIPQ, det spørgeskema, vi anvendte
til at måle personlighedsafvigelser
i undersøgelsen (1). DIP-Q består
af 151 udsagn, som besvares med
sandt/falsk, samt 3 skalaer, der måler forskellige former for oplevet
stress. Feeling Word Checklist-58
(FWC-58) blev brugt til at måle behandlernes følelsesmæssige reaktioner. Instruktionerne til spørgeskemaet er: ’Når jeg er i samtale med
patient ______ føler jeg mig ……’.
Behandlerne havde 58 ord at vælge
fra, og hvert ord besvares på en 5point Likert skala fra ’slet ikke’ til
’rigtig meget’. Ordene indgår i to
overordnede kategorier: ’at være til
nytte’ og ’at være på afstand’. ’At
være til nytte’ har to underkategorier: betydningsfuld og sikker, mens
’At være på afstand’ har fem: afvist,
på vagt, keder mig, overvældet og
utilstrækkelig (2).
Fordelingen af alder og køn på
deltagerne ligner det, man generelt møder i ambulant og døgnbehandling. Deltagerne bestod af 79
patienter fordelt på 83% mænd og
17% kvinder med en gennemsnitsalder på 33,3 år. Der var 6 forskellige
misbrugsbehandlingssteder
involveret, hvor 44% af deltagerne
kom fra døgnbehandling og resten
fra ambulant behandling.
Hvad viste undersøgelsen?
Undersøgelsens resultat afviger ikke
fra andre undersøgelser af forholdet
mellem patienters personlighedsforstyrrelser og behandleres følelsesmæssige reaktioner. Men modsat
andre undersøgelser påviser denne
undersøgelse en sammenhæng mel50
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lem patienternes egen rapportering
af forstyrrelser og behandlernes følelsesmæssige reaktioner på samme
patienter. Der viste sig et klart mønster i undersøgelsen:
Gruppe A-symptomer havde lidt,
hvis overhovedet nogen, indvirkning
på behandlernes følelsesmæssige reaktioner.
I gruppe B påvirkede antisocial
personlighedsforstyrrelse alle følelser forbundet med distance (at være
på afstand), især følelsen af at være
på vagt og føle sig overvældet – reaktioner, der virker forklarlige med
tanke på den manipulerende og
til tider aggressive adfærd hos patienter med antisocial forstyrrelse.
Overraskende var borderline-forstyrrelsen ikke så stærkt forbundet
med behandlerreaktioner, og de få
reaktioner, der opstod, var forbundet med følelsen af hjælpsomhed.
Fundet står i modsætning til den
generelle opfattelse af borderlinepatienter som værende svære at
håndtere på grund af deres store og
skiftende følelsesmæssige udsving.
En forklaring kan være, at patienter
med borderline-forstyrrelser ofte
rækker ud for at modtage hjælp og
støtte og derfor også er mere åbne
over for modtagelse af terapeutisk
støtte end andre patienter med
misbrug. Desuden kan borderlineforstyrrede patienter have et meget
skiftende sygdomsforløb, og den
impulsive udadreagerende adfærd,
som forbindes med forstyrrelsen,
kan være tidsbegrænset i modsætning til de følelsesmæssige problemer, som er vedvarende og behandlingskrævende.
Gruppe C-forstyrrelser var associeret med følelsen af hjælpsomhed,
her stærkest forbundet med undgående personlighedsforstyrrelse. En
forklaring kan være, at disse forstyrrelser repræsenterer relativt ’normale’ problemer, som behandlerne
har nemmere ved at sætte sig ind
i, end de problemer, der karakteriserer gruppe A- og B-forstyrrelser.
Måske skyldes følelsen af hjælpsom-

hed, at behandlere, der for eksempel
arbejder med undgående patienter,
på grund af patientens usikkerhed
fører an i kontakten med patienten
og derved føler sig mere sikker og
betydningsfuld i behandlingsrelationen?
Hvis personlighedsforstyrrelser
systematisk forbindes med behandleres følelsesmæssige reaktioner på
patienterne, er det muligt for behandlere, uanset deres terapeutiske
orientering og arbejdsfelt, at bruge
deres følelsesmæssige reaktioner til
en øget diagnostisk og terapeutisk
forståelse af patienten. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen følelser, der automatisk bør beskrives om antiterapeutiske. At føle
distance over for en patient er ikke
nødvendigvis negativt. At føle sig på
vagt eller føle sig afvist af en patient,
som er manipulerende, lyver eller
prøver at snyde behandlere eller
andre patienter, kan være en sund
og normal reaktion, der kan give
behandlerne mulighed for at være
autentiske og realistiske i kontakten
med patienten. På samme måde kan
følelsen af hjælpsomhed over for den
sårbare patient også være en naturlig reaktion på patientens sårbarhed
og behov for støtte. For at reaktioner
ikke skal være til fare for både behandler og patient, og for at de kan
have behandlingsmæssig værdi, bliver en faglig superviseret refleksion
over reaktionerne afgørende.
For dem, der er interesserede i at læse mere detaljeret
om undersøgelsen og dens referencer, henvises til
artiklen ’Substance Abusers´ Personality Disorders
and Staff Members´ Emotional Reactions’ af Birgitte
Thylstrup & Morten Hesse, BMC Psychiatry 2008,
8:21 (10 April 2008).
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risiko

Unge og risikoadfærd
Unge har altid haft ry for at leve livet farligt – så farligt, at alt for mange af dem dør af det.
Hvorfor er det sådan, at man føler sig usårlig, når man er ung? Og især når man er en ung
mand? Det har mange spurgt sig selv og andre om, og i det følgende præsenteres nogle af de
svar, forskningen har givet i løbet af de sidste 100 år.

AF LEIF VIND

Ungdommen er det tidspunkt i livet, hvor vi topper helbredsmæssigt.
I den samme alder er der imidlertid også en stærkt øget dødelighed,
hvilket blandt andet skyldes unges
risikobetonede omgang med alkohol og illegale rusmidler. 75 % af
alle dødsfald blandt teenagere skyldes årsager, der kunne have været
undgået [1], og det er især de unge

mænd, der med eller uden omtanke udsætter sig selv for livsfare eller mildere former for risici. Unge
mænd har tre gange højere risiko
end unge piger for at dø af årsager,
der kunne have været undgået. En
forholdsvis stor del af de dødsfald,
der sker blandt unge mennesker, er
forårsaget af biluheld - og alkohol
og andre rusmidler er ofte en del
af årsagen til uheldene. SFI – Det
Nationale Forskningscenter for Vel-

færd - har for kort tid siden kortlagt
en hel årgang danske mænd født i
1966. Det viste sig, at mere end 7 %
af disse mænd havde fået en dom for
at have kørt med spiritus i blodet,
mens de var mellem 15 og 27 år [2].
Ifølge Sundhedsstyrelsen er antallet
af narkorelaterede dødsfald svagt
faldende, men den del af dødsfaldene, der skyldes forgiftninger, er
stigende [3]. Ved næsten alle forgiftningsdødsfald har der været tale
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om, at der har været taget to eller
flere forskellige rusmidler samtidig.
Også i forbindelse med narkotikarelaterede dødsfald er det især de unge
mænd, der bliver ramt. Ifølge den seneste danske opgørelse skete 82 % af
dødsfaldene blandt mændene.
Unge, og især unge mænd, udviser med andre ord det, der i videnskabelig forskning og teori kaldes
’risikoadfærd’. Risikoadfærd kan
naturligvis være mange ting, men
de mest udforskede og beskrevne
emner er: ubeskyttet sex, brug af legale og illegale rusmidler, hasarderet kørsel i ædru såvel som påvirket
tilstand samt forskellige typer af andre mindre lovovertrædelser. I forhold til de legale og illegale rusmidler er der tale om en form for mulig
dobbelt risikoadfærd, idet brugen af
disse rusmidler i sig selv betragtes
som risikoadfærd, men samtidig kan
måden, disse rusmidler bruges på,
udgøre en ekstra risiko. Eksempelvis når forskellige rusmidler blandes
på livstruende måder, som det ofte
er tilfældet i forbindelse med forgiftningsdødsfaldene.
Risikoadfærd udøves i nogen udstrækning af både mænd og kvinder
i alle aldre, men perioden fra puberteten til begyndelsen af tyverne er
tilsyneladende en periode med kraftigt øget risikovillighed. Med henblik på at forebygge de værste uheld
og ulykker har politikere og forskere
derfor i mange år haft en særlig interesse i at forstå mekanismerne i de
unges risikoadfærd . Der er naturligvis mange relevante spørgsmål at
stille i forhold til at forstå risikoadfærd, men især to spørgsmål er særligt relevante her:
• Hvorfor tager vi mennesker flere
chancer, eller løber større risici, i
ungdomsårene end i resten af livet
både før og efter ungdommen?
• Hvorfor udleves denne risikoadfærd i højere grad blandt drenge
og unge mænd end blandt piger?
Nogle af forskningens svar på
disse spørgsmål vil blive givet i det
følgende.
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En emotionel teori om ungdommens
risikoadfærd
Psykologiske teorier om ungdommens risikoadfærd går lige så langt
tilbage som selve ungdomspsykologien, der mere eller mindre blev
’opfundet’ af Granville Stanley Hall
i begyndelsen af 1900-tallet. Hall
introducerede begrebet ’Storm &
Stress’ som et særligt kendetegn ved
ungdomsårene. Halls teori bag begrebet ’Storm & Stress’ er, at ungdommen er en tid med forøgede
følelsesmæssige besværligheder, der
i praksis især viser sig på tre måder: Unge skaber langt flere konflikter med deres forældre, end de
gjorde som børn, unge har flere humørsvingninger, end de havde som
børn, og endelig går de unge ind i
en periode med øget risikoadfærd.
Hall var, som mange i den periode,
tilhænger af den såkaldte ’lov om rekapitulation’, hvilket betyder, at den
udvikling, vores art har gennemgået,
viser sig på ny i udviklingen hos det
enkelte individ. Hall mente, at ungdomsårene repræsenterer den civiliserede fase i artens udvikling. Det
vil sige fasen, hvor de højere følelser
udvikles. Der sker med andre ord i
denne fase stærke, følelsesmæssige
landvindinger. Udviklingen af de
højere følelser sker gennem regelmæssige svingninger mellem følelsesmæssige ekstremer, eksempelvis
nydelse og smerte, selvtilfredshed
og ydmyghed, dvaskhed og opstemthed. Konflikterne, humørsvingningerne og altså også risikoadfærden
skal ifølge Halls teori ses som et produkt af de stærke følelsesmæssige
svingninger[4], og når vi i starten af
voksenlivet er mere følelsesmæssigt
modne eller udviklede, da vil de tre
udtryksformer i ’Storm & Stress’ altså konflikterne, humørsygen og
risikoadfærden - også finde et mere
naturligt eller voksent leje.
En kognitiv teori om ungdommens risikoadfærd
Halls ungdomsteori om ’Storm &
Stress’, der altså havde sit udgangs-

punkt i en forståelse af følelsesmæssige aspekter, blev meget populær
- og blev først for alvor udfordret af
Piagets teorier om menneskets kognitive udvikling. Med udgangspunkt
i en kognitiv udviklingsteori blev
der åbnet mulighed for at opfatte
risikoadfærd som et resultat af kognitiv umodenhed frem for følelsesmæssig umodenhed. Man begyndte
at antage, at unge ikke er tilstrækkeligt i stand til at opfatte risiko og
til at vurdere fordele og ulemper ved
at involvere sig i risikoadfærd [5].
Med udgangspunkt i Piagets kognitive teorier udviklede David Elkind
i slutningen af 1960’erne en teori
om ungdommens risikoadfærd med
begrebet egocentrisme som omdrejningspunkt [6]. Egocentrisme
er manglen på differentiering i de
såkaldte subjekt-objekt-relationer.
Egocentrismen antager forskellige
former i forskellige faser af menneskets udvikling. I de tidlige barndomsår viser den manglende differentiering sig eksempelvis ved, at
barnet ikke kan skelne mellem en
genstand og navnet på genstanden.
Det karakteristiske ved den kognitive udvikling i ungdommen er
fremkomsten af såkaldt ’formelle
operationer’, hvilket blandt andet
vil sige, at den unge udvikler kapaciteten til mentalt at konstruere
forskellige muligheder eller udfald
inden for et givet system. Den unge
bliver således i stand til eksempelvis at forestille sig andre samfundsmæssige løsninger, end dem der
findes i øjeblikket, som ellers hidtil
har været taget for givet som eneste mulige. Egocentrismen i denne
udviklingsfase er blevet beskrevet
med to forskellige, men relaterede
konstruktioner, samlet i begreberne
’Det indbildte Publikum’ og ’Den
personlige Fabel’.
Begrebet indbildt publikum refererer til, at den unge tilsyneladende
ofte antager, at omgivelserne er meget opmærksomme og optagede af
den unge. Tilstedeværelsen af et beundrende og/eller fejlfindende, ind-

bildt publikum hjælper med at forklare den forhøjede selvbevidsthed,
der er tilstede netop i ungdommen.
Den personlige fabel er en direkte følge af det indbildte publikum. Idet den unge oplever sig selv
som centrum for omgivelsernes opmærksomhed, er det nærliggende at
betragte sig selv som noget særligt,
som speciel, som unik. Denne følelse
kan udløse tanker som eksempelvis:
’Andre mennesker får ikke virkeliggjort
deres ambitioner, men det kommer jeg
til’, eller: ’Andre bliver afhængige af
stoffer, men ikke jeg’.
Takket være den personlige fabel
tror den unge, at hans/hendes følelser er anderledes, mere intense,
mere uudholdelige end andres. Den
personlige fabel giver næring til en
oplevelse af usårlighed og særegenhed med en tilbøjelighed for risikofyldt adfærd.
I den teori om ungdommen, som
eksempelvis Elkind har skabt med
udgangspunkt i Piagets forskning
omkring den kognitive udvikling [5,
6], er forklaringen på risikoadfærd
altså, at den unge pga. konstruktionerne ’det indbildte publikum’ og
’den personlige fabel’ føler sig hævet over almenheden og på en måde
føler sig urørlig, usårlig eller udødelig. Når unge kører hasarderet i bil
eller indtager rusmidler på en livstruende måde, er det således ifølge
Elkinds teori ikke, fordi de ikke ved,
at der er tale om risikoadfærd, men
snarere fordi de oplever, at det ikke
kan gå dem galt.
En neurovidenskabelig teori om ungdommens risikoadfærd
Elkinds teori om, at unge føler sig
usårlige pga. kognitiv umodenhed,
blev ligesom Halls teori om ’Storm
& Stress’, populær i brede kredse
helt frem til omkring år 2000, hvor
neurovidenskaben begyndte at sætte
en ny dagsorden i risikoforskningen.
Laurence Steinberg gør således ved
hjælp af hjerneforskning op med
idéen om, at teenageres risikoadfærd skyldes, at de føler sig usårlige,

og at de ikke er i stand til at vurdere
en risikosituation [7, 8].
Udgangspunktet for Steinbergs
forskning er laboratorieforsøg, der
viser, at 15-årige i en forsøgssituation er præcis lige så dygtige som
voksne til at opfatte en risiko og til
at vurdere, hvor skadelig situationen
kan være for dem. Den unge har
altså i 15-årsalderen den kognitive
modenhed, der kræves for at analysere en risikosituation. Men hvad
er da årsagen til den øgede risikoadfærd i ungdommen? Ifølge Steinberg peger hjerneforskningen på, at
risikoadfærd i den virkelige verden,
i modsætning til kontrollerede laboratorieforsøg hvor den unge sidder
alene ved en computerskærm, er et
produkt af et samspil mellem to forskellige netværk i hjernen.
Det ene netværk er et såkaldt
’socio-emotionelt netværk’, der er
specielt følsomt over for sociale og
følelsesmæssige stimuli. Dette netværk er tæt forbundet med belønningsprocesser i hjernen, og det udvikles kraftigt og hurtigt i den tidlige
ungdom gennem hormonelle forandringer i puberteten.
Det andet netværk er et ’kognitivkontrol-netværk’, der understøtter
styrende processer som eksempelvis
planlægning, fremadtænkning og
selvregulering. Dette netværk udvikles eller modnes gradvist gennem
hele ungdommen og et stykke ind
i voksenlivet stort set uafhængigt af
pubertetsprocesserne.
Studier har vist, at øget aktivitet
i de regioner af hjernen, hvor det
socio-emotionelle netværk hører
hjemme, er forbundet med relativt
risikofyldte valg, men med en potentielt høj belønning. Der er derimod tilsyneladende ingen forskel i
risikovurderingen og -håndteringen mellem unge og voksne, når
beslutningstagningen måles under
forhold, hvor der er lav aktivering af
de hjernesystemer, der bærer ansvaret for emotion, belønning og social
processing (udvikling).
Når det socio-emotionelle net-

værk ikke er højt aktiveret, altså når
den unge er alene eller ikke er følelsesmæssigt påvirket, da er kognitiv-kontrol-netværket stærkt nok til
at tilføre tilstrækkelig regulerende
kontrol over impulserne og risikoadfærden, selv i den tidlige ungdom.
Men når den unge er sammen med
sine venner eller befinder sig i situationer med forhøjet følelsesmæssig
spænding, da bliver det socio-emotionelle netværk aktiveret i en sådan
grad, at det overdøver den regulative
effekt fra kognitiv-kontrol-netværket. Dette fænomen skyldes tilsyneladende, at de processer, der ligger
neden under hjernens bearbejdning
af følelsesmæssige informationer og
sociale informationer, er meget tæt
forbundet med belønningssystemet.
Formuleret lidt mere simpelt ser
det altså ud til, at unge træffer dristige, risikofyldte beslutninger, når de
er sammen med deres venner, mens
de træffer beslutninger ligesom
voksne, når de er alene i forsøgssituationen. De unge bliver tilsyneladende belønnet af deres hjerne for
at træffe risikofyldte beslutninger,
når de er sammen med deres venner, men ikke når de er alene. Steinberg konkluderer, at risikoadfærd
måske forstærkes i ungdommen,
fordi teenagere tilbringer så megen
tid sammen med deres venner, og
den blotte tilstedeværelse af kammerater fremhæver de potentielle
fordele ved en given risikosituation
forholdsvis mere end ulemperne
ved at aktivere de samme hjernekredsløbskomponenter, som aktiveres, når den unge i andre situationer
oplever følelsen af belønning.
Ud over forskellen i modningstidspunkt for de to netværk i hjernen gælder det samtidig, at de frontale regioner af hjernen op igennem
ungdommen integreres mere og
mere med andre regioner i hjernen.
Denne integration er muligvis endnu mere vigtig end ændringerne inden for den enkelte region. Undersøgelser peger således på, at voksne
bruger deres kognitiv-kontrolnetStof 11
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værk på en bredere, mere sammenhængende måde, end de unge gør.
En måde at forstå, hvorfor kognitiv-kontrol-netværket er mere effektivt hos voksne end hos unge, kan
således være, at den voksnes hjerne
distribuerer sine regulative pligter
på tværs af et større netværk af sammenkædede komponenter.
Risikoadfærd i ungdommen
skyldes altså, ifølge Steinberg, for
en stor dels vedkommende, at det
socio-emotionelle-netværk belønner unge mennesker for at træffe
risikofyldte beslutninger, når de er
i selskab med deres venner. Og at
dette socio-emotionelle-netværk i
ungdommen er langt mere fremherskende end i barndommen,
mens kognitiv-kontrol-netværket,
der skal holde disse risikofyldte beslutninger i skak, kun gradvist over
en lang periode modnes og får mere
indflydelse. I starten af voksenlivet
er kognitiv-kontrol-netværket modnet i sådan en grad, at impulser til
risikoadfærd bliver bearbejdet, selv
i situationer med forhøjet aktivitet i
det socio-emotionelle-netværk. Det
betyder, at voksne ikke på samme
måde som de unge bliver mere risikovillige, når de er sammen med
vennerne.
Hvorfor er risikoadfærd primært noget
for drenge?
Ifølge Steinberg er risikoadfærd
overvejende et socialt relateret fænomen. Dette støttes af en undersøgelse fra 2001, der viser, at unge,
der drikker alkohol, bruger hash eller er involveret i lovovertrædende
adfærd, er tættere knyttet til deres
venner, opnår mere social støtte
fra deres venner og er mere socialt
kompetente i deres venskaber og
intime relationer, end det er tilfældet for de afholdende unge [9].
Forskerne Engels og Bogt foreslår,
at disse resultater lægger op til, at
man undersøger risikoadfærdens
funktion hos unge nærmere [8]. De
hævder selv, at risikoadfærden har
en social funktion, idet den giver de
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unge muligheden for at intensivere
kontakten med kammeraterne eller skabe nye kontakter. Der er altså
måske ikke blot tale om, at kammeraterne har en dårlig indvirkning på
den unge, som nogle hævder, men
at risikoadfærden faktisk er et aktivt
middel til at skabe og vedligeholde
gode relationer til kammeraterne.
Men hvordan skulle dette forklare forskellen på drenge og pigers
forhold til risikoadfærd? En ny undersøgelse peger på, at risikoadfærd
blandt drenge knytter sig primært
til deres relation til kammeraterne,
mens det for pigernes vedkommende er forholdet til forældrene, der
bestemmer graden af involvering i
risikoadfærd [10]. Denne forskel vil
i sig selv kunne bidrage til at forstå,
hvorfor drenge er mere risikoorienterede. Det er nemlig sådan, at en
af de store forskelle på den kontakt
og støtte, man får fra vennerne i forhold til familien i ungdomsårene, er,
at mens støtten fra familien udelukkende er beskyttende, er kontakten
og støtten fra vennerne både beskyttende og det modsatte. I forholdet
til venner bliver man tilbudt støtte,
men man bliver samtidig tilbudt
deltagelse i aktiviteter med risikobetonet potentiale. Det, at drengene
er mere orienteret imod vennerne,
end pigerne er, betyder, at de bliver
tilbudt mere menneskelig kontakt
med indbygget mulighed for risiko,
end pigerne gør fra deres forældre.
En anden undersøgelse viser, at
der i ungdomsårene er mindre kontrol fra forældrenes side i forhold
til drengene end til pigerne. Undersøgelsen peger på, at forældrene
tilsyneladende slipper kontrollen
med drengene før puberteten, og at
drengene i højere grad end pigerne
modtager positiv opmærksomhed
for at opføre sig selvstændigt [11].
De to undersøgelser peger således
indirekte på, at drengene i højere
grad end pigerne, når de kommer til
puberteten, er overladt til de kammerater, i hvis selskab de får udløst
psykologisk belønning for at træffe

risikofyldte beslutninger som eksempelvis at køre hasarderet eller at
bruge sundhedstruende rusmidler.
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Vive La France

– Vive Les Différences
Danske rusmiddelbehandlere og forskere har altid været
inspireret af udlandet - især skandinavien og de engelsktalende lande. De latinske lande har i mindre grad fungeret
som inspiratorer eller som skræmmebilleder, når vi på rusmiddelområdet har etableret vores gode danske praksisser. Hvilket selvfølgelig hænger sammen med sproglige
barrierer, men nok også med massive kulturforskelle.
I Danmark har vi ordsproget: ’Ved jorden at blive – det
tjener dig bedst’. Og vi har Janteloven. Og ikke at forglemme har vi traditionen for, at kompetenceudvikling primært drejer sig om tilegnelse af let omsættelige værktøjer,
der kan hjælpe behandleren med at hjælpe Brian med at
blive clean. Når lyse danske hoveder sætter sig sammen for
at skrive en bog om misbrugsbehandling, bliver de enige
om, at niveauet skal være den laveste fællesnævner – ’en
misbrugsbehandling for dummies’. Hvorefter projektet
skrottes som for svært. Peter Ege - en af misbrugsfeltets
grand old men – har i dette nummer af STOF et bidrag
kaldet ’lavfilosofiske tanker’. Meget ufransk! Hvorfor ikke
højfilosofiske tanker?
Omvendt kan man bestemt ikke beskylde franskmændene for at snobbe nedad. Siden Napoleon har filosofi
været obligatorisk fag i gymnasiet. Store, originale, svære
tanker er hverdagskost. Til gengæld er de ikke alle lige forståelige. Hvorfor skriver Lacan, Foucault, Bourdieu m.fl.
så indviklet, at stribevis af akademikere til stadighed kan
debattere, hvordan man egentlig skal forstå, det de sagde?
To anekdoter presser sig på:
Midt i 80érne var to fraktioner af den franske psykoanalytiker Jacques Lacans elever dybt uenige om den rette
måde at forstå mesterens teorier. Lacan blev 80 år gammel, og nogle af hans sidst fremsatte teorier var mere end
almindelig uigennemskuelige. Nogle så i disse sene bidrag
en videreudvikling af hans tidlige arbejder. Andre drog
den sørgelige konklusion, at manden var blevet senil, og
at hans sidste teorier var rent vrøvl. Her skal det tilføjes, at
en del mennesker mener, at Lacan – med sin særlige stil
– ikke kun var sindsforvirret i sin alderdom, men lige fra
sine allerførste år…
Foucault – en af de allermest kendte og benyttede franske tænkere i nyere tid – har også været kritiseret for uforståelighed i sine skrevne arbejder. Den amerikanske filosof
John Searle fortæller, at Foucault har forklaret ham, at det
for en fransk intellektuel er nødvendigt at være delvis uforståelig. Har man udtrykt sig for klart, er man nødt til at lade
teksten gennemgå en proces, som døbes ’eumerdification’
af de to spøgefugle. Frit oversat til dansk: ’tekst-lorteficering’. ’25 %, af hvad man skriver, skal være uigenemtrængeligt nonsens’ har Foucault angiveligt sagt. Ellers bliver
man ikke taget alvorligt på parnasset…’
En anden måde at svare på spørgsmålet om utilgængelighed er at følge Einstein, der engang sagde: ’Ting bør
være så enkle som muligt. Men ikke enklere’. Komplice-

rede sagsforhold kan måske kun forklares med komplicerede teorier, og forsøger man at forenkle disse teorier,
risikerer man at smide barnet ud med badevandet. Man
kunne således vende spørgsmålet mod sig selv, og spørge:
’Hvorfor ikke’? Skal store tænkere ikke have lov at anvende
nye, famlende begreber og komplicerede modeller, idet de
tager favntag med virkeligheden? Er det mest frugtbart at
spørge: ’Hvorfor skal det være så kompliceret’? eller ’Hvorfor skal det være så enkelt’? Skyder franskmænd for højt,
eller er det danskerne som skyder for lavt? Døm selv!
STOF-redaktionen er altid parat til at gå nye veje for
at bringe spændende emner i bladets spalter. Derfor var
vi også lydhøre, da vores gode, franskkyndige kollega på
CRF, antropolog Sébastien Tutenges, foreslog, at vi skulle
lave et tema om franske tanker, tendenser og perspektiver
på rusmiddelområdet.Til yderligere inspiration inviterede
vi psykolog Eric Allouche med i tænketanken. Disse to
Gallere er indtrådt som gæsteredaktører i forbindelse med
rækken af franske temaartikler.
På de følgende sider får læseren en forsmag på de emner vi har valgt at belyse. Vi vil i udvalget af artikler holde
os for øje, at der skal være en relevans for rusmiddelområdet, men også give lidt snor. Vi bringer artikler af danske
forskere, som beskriver, hvordan de bruger og lader sig
inspirere af franske tænkere som Foucault, Durkheim og
Lacan. Desuden har vi et interview med formanden for
ANIT, som er en forening for alle, der arbejder på misbrugsområdet i Frankrig. I næste nummer bliver der sat
fokus på de mere dystre strømninger i den franske tænkning. Vi bringer artikler om rus, fest og dæmoner, skrevet
af og om Bataille, Maffesoli, Artaud, Fontaine m.fl.
Så STOF tager læserne på en lille sommerrejse ned til
Syden. Frankrig er mere end vinslotte, cafékultur og mådeholden apéritifdrikning. Der er spændende tanker og
tilgange at hente nede sydpå. Først bemærker man forskellene. Dernæst får man øjnene op for lighederne – det
fællesmenneskelige. Når man spejler sig i det fremmede
kommer man ud af andedammen, og kan få et nyt syn på
vante måder at se og gøre tingene. God sommerlæsning!

Les rédacteurs du dossier Français de STOF
Brigitte Jensen, Michel Jourdan, Sébastien Tutenges et Eric Allouche
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Smil du er på... hele tiden
Er livet i projektsamfundet 			
som én lang reception… ?
En antropolog interviewer en filosof for at få et bud på, hvordan samfundsudviklingen
sætter nye betingelser for os som individer og for vores fællesskab.

AF SÉBASTIEN TUTENGES
Nogle ord sætter sig fast. De kryber ind
under pandebrasken og bliver ved med
at rumstere, om man vil det eller ej. De
kræver ligesom, at man stopper op og
tænker over dem, selvom der er 117 andre
ting, man egentlig burde ordne først. Ordene, jeg tænker på, stammer fra Anders
Fogh Jensen. Han er filosof og forfatter
til en række værker, heriblandt den nye
og meget roste ph.d.- afhandling ’Projektsamfundet’. Jeg mødte ham for en
del år tilbage, og dengang talte han om
den franske tænker Michel Foucault. Og
så for ikke så længe siden så jeg Anders
Fogh Jensen i blandt andet ’Ud og Se’ og
’Weekendavisen’, hvor han skitserede en
tankevækkende samtidsdiagnose med
klare affiniteter til Foucaults værker. Hans
interesse er styringsformer – ikke kun
i virksomheder og organisationer, men
også i dans, parforhold, fodbold, arkitektur, krigsførelse, epidemibekæmpelse og
meget andet. Kort sagt argumenterer han
for, at vores samfund anno 2008 organiserer sig omkring projekter. Kan Anders
Fogh Jensens diagnoser bruges til at kaste
nyt lys over brugen af rusmidler i dagens
Danmark? Det har jeg på fornemmelsen,
og derfor har jeg bedt ham om at lade sig
interviewe til STOF.
Vil du prøve at uddybe din karakteristik af
det samfund, vi lever i?

Når jeg taler om samfundet som et
projektsamfund, mener jeg, at den
overordnede koordinering af aktiviteterne er faldet bort. Dette har man
talt om længe, f.eks. med Marx’ og
Engels’ parole fra Det kommunisti-

ske manifest om, at alt fast og solidt
fordufter. Hvad jeg gerne vil vise
er, at der alligevel er en eller anden
form for regulering på spil, en logik i
alle de tilsyneladende flydende omgangsformer. Man kan sige, at jeg er
interesseret i at diagnosticere, hvad
det er for et system, der er i det tilsyneladende systemløse, som f.eks.
det moderne dansegulv, de moderne krige, det moderne arbejdsliv

dette vilkår fungerer som en social
teknologi: Man udsætter beslutningen om, hvordan man fortsætter lidt
endnu. For eksempel: Jeg ved ikke,
hvor længe jeg vil danse med hende
der, for jeg har aldrig budt hende op,
men vi er ligesom bare kommet til at
stå her, og så længe hun gør sig til,
står jeg ved siden af hende og danser
lidt op ad hende. Eller for eksempel:
Jeg ved ikke, om de der unge men-

eller det moderne socialrådgiverklientforhold. Denne systematik er
præget af projektet, snarere end af
planen. Det vil sige, at den er præget
af kortvarighed og uvished, at den er
præget af en hel masse aktiviteter,
som man ikke ved om fører til noget,
men som man alligevel må udføre
for at spille sit lod ind.
Man kan sige, at uvished og midlertidighed er blevet et vilkår, men

nesker, der så gerne vil være med i
det her projekt, faktisk skal være det,
men lad dem bare rende rundt her,
måske kan vi bruge dem til noget senere, de koster jo ikke noget.
Det lyder belastende med al den ’uvished’ og ’midlertidighed’! Du har udtalt
andetsteds, at folk i mange brancher
nærmest konstant er arbejdssøgende.
De er projektansatte i korte perioder og
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hed og uvished, sagtens være stabilt.
Og antidepressiva, nervemedicin og
opkvikkende stoffer kan være en
måde for individerne at håndtere
usikkerheden og udsatheden på og
således blive en normal basis for
projektsystemets virkemåde.

DISCIPLIN
’Disciplin er en samfundsmæssig organiseringsform, der har til formål at forme livet, så dets udfoldelser lader sig planlægge. Disciplinen bliver i løbet af det 18. århundrede et samfundsmæssigt organiseringsprincip. Den kendes f.eks. fra militæret,
den gamle skole og fængslet, men virker også andre steder, f.eks. i danseskolen og
på fodboldbanen. Disciplinær organisering betjener sig ofte af rumlig organisering,
dvs. rummet opdeles, og individerne tildeles pladser med hver deres funktioner i
en helhed. Som sådan udgør disciplinær organisering et system, f.eks. et produktionssystem på en fabrik. Tillige med rummet organiseres også tiden, f.eks. i skoleskemaer, der fastlægger, hvad der skal foregå hvornår. Disciplin associeres ofte med
overvågning, idet udførelsen af det planlagte må lade sig overvåge, og eventuelle
afvigelser afrettes’. Anders Fogh Jensen til S.T. under interviewet..
må uafbrudt gøre sig til for at sikre sig
genansættelse i nye projekter. Kan det
ikke føre til en svær situation, hvor folk er
nødsaget til hele tiden at være i charmeoffensiven?

dem, der tager beroligende stoffer for at
dulme nerverne, styre temperamentet
eller modvirke abstinenserne. Er det i
projektsamfundet blevet mere fristende
at medicinere sig med stoffer?

Uden tvivl. Det sætter jo nye krav
til, hvad man skal kunne: Man skal
have charmekompetencer, man skal
være udadvendt og god til at skabe
forbindelser. Når vi er så fokuserede
på sociale kompetencer, f.eks. i målsætning for skolerne, så er det, fordi
sociale kompetencer er et konkurrenceparameter i projektsamfundet.
Projektsamfundet er en generaliseret reception, hvor man hele tiden
vader rundt med sit lille cocktailglas
og gør sig til. Først når man tager
hjem, kan man lade den begejstrede
og evigt ja-sigende maske falde. Det
er uden tvivl hårdt.

Man kan i hvert fald udlede, at det
er en anden type hverdagsdoping,
der bliver relevant. Industrisamfundets doping styrkede kroppen, så
den kunne yde mere i længere tid.
Projektsamfundets doping må styrke de sociale kompetencer, så man
kan afspille sit jeg i dur frem for i
mol, ikke være nervøs, men engageret og beleven, og samtidig stabil og
tillidsvækkende.
Depressionen er præcis det modsatte. Den er manglen på vilje, kærlighed, ønsker, mulighedssans...
kort sagt manglen på projekter.
Depressionen er en af de måder,
projektsamfundet går ned på; men
det går vel at mærke ned individuelt
og ikke kollektivt, som når industrisamfundet gik i strejke. Det er vigtigt at holde sig for øje, at selv om
de enkelte projekter er ustabile, og
selv om situationen for den enkelte
medarbejder er prekær, så kan et system, der baserer sig på midlertidig-

Jeg kommer her til at tænke på Astrid
Fontaines undersøgelse af franske
stof(mis)brugere med arbejde (se STOF nr.
7). Flere af de personer, hun har talt med,
bruger stoffer såsom anti-depressiva, så
de hele tiden kan være glade og tiltalende. Andre bruger opkvikkende præparater, så de kan yde mere. Og så er der alle
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Man ser det for sig: hyggesnakken på
kontoret ved kaffemaskinen, der suppleres af samtaler foran medicinskabet.
’Jeg har deadline, så ræk mig lige amfetaminerne’. Eller måske vil brugen af
stærke stoffer fortsat finde sted i det
skjulte? Ligesom i cykelsporten, hvor de
fleste doping(mis)brugere bedyrer afholdenhed.

Det er et meget plausibelt scenarium, at hvis de sociale strukturer
lægger op til individuel konkurrence, så er præstationsfremmende,
nervøsitetshæmmende og sammenbrudsforebyggende stoffer noget,
der vinder frem. Spørgsmålet er,
om ikke også man kunne forestille
sig, at de blev kollektivt koordineret, som i cykelsporten, således at
virksomhederne sørger for, at disse
medikamenter er let tilgængelige for
medarbejderne?
Det er, som om to modsatrettede kræfter
trækker i den postmoderne medarbejder.
På den ene side synes det stadig mere
logisk at indtage de her præparater, der
kan styrke de sociale kompetencer. På
den anden side er der en stigende grad
af overvågning, der er til for at forhindre
eller i hvert fald regulere folks indtagelse
af præparaterne. Jeg tænker f.eks. på
narkotikatestning, der vinder hastig udbredelse i Sverige, USA og mange andre
lande. Hvorfor denne ambivalens?

Her har vi fat i det forhold, at det ikke
kun er ét styresystem, der fungerer
ad gangen, men at der er flere, og
at de virker sideløbende, modsatrettede og flyder sammen. Det disciplinære styresystem, som vi kender det
fra den sorte skole, bureaukratiet,
militæret, fabrikken m.m., fungerer
ved at sætte regler og idealer, ved at
overvåge, bedømme og kontrollere,
om individerne lever op til reglerne

og idealerne. Det er et styresystem,
der ordner kraftudfoldelsen, så den
bliver kanaliseret ud på den ønskede
måde. Ved siden af er der projektsystemet, hvor mennesket selv skal
opfinde, sætte regler, overskride
grænser, invitere, incitere og initiere. Her gælder optimeringen om
at hjælpe individerne til deres egen
kraftudfoldelse og ’time’ deres indsats i forhold til kraftudfoldelse.
Forskellen på de to er som forskellen på vægtløfteren og surferen: Den
ene bøjer naturen med sin kraft, den
anden udnytter en tilfældig ekstern
kraft til sin fordel.
I de fleste menneskers liv vil de
to systemer være blandede. Opdragelsen fungerer f.eks. som en blanding af på den ene side at lære børn,
hvad de må og ikke må og på den
anden side at bringe børn til at udfolde deres såkaldte kompetencer.
Det bliver f.eks. afkrævet læreren, at
han eller hun på den ene side hitter
på tværfaglige projekter, arrangerer
dem med de andre lærere, så børnene kan udfolde sig, og på den anden
side skal læreren måles af traditionelle, nærmest samlebåndsagtige,
målesystemer – herunder de allestedsnærværende evalueringer. Individerne lever på den måde under
et pres, der består i, at de på samme
tid skal tilfredsstille to forskellige
styresystemer.
Udbredelsen af narkotika som
hverdagspræstationsfremmende
middel tillige med en øget kontrol i
hverdagen kan forstås i relation hertil. Der er på den ene side et arbejde,
der kræver mere, end at man blot gør
sit arbejde, og på den anden side en
200-årig tilvænning til og accept af
måling og kontrol, der gør, at individerne lever i den dobbelte situation.
Jeg siger ikke, at det kan forklare
situationen til bunds, heller ikke at
kontrollen ikke stiger som følge af,
at der måske er kommet mere narkotika ind i arbejdet. Kun at presset
til at skulle gøre, hvad man ikke må,
er kommet til verden som følge af, at
et nyt styresystem, projektsystemet,

har meldt sig på banen, og at vi ikke
har vænnet os til det endnu og derfor reagerer på det med kontrol og
overvågning.
Du har beskæftiget dig indgående med
Michel Foucaults magtanalyse. Hvordan
betragter du narkotikatestning? Er det en
ny styringsmekanisme?

Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det
er god gammeldags overvågningskontrol, som vor mor lavede den.
Du talte tidligere om depression som en
art projektsamfundets kollaps. Kan du
prøve at uddybe det synspunkt?

Igen mener jeg ikke, at det er hele
sandheden om depressionen at tilskrive den en social rod – og det
fanger da slet ikke oplevelsessiden i
den – men jeg mener, at man kan se
visse sammenhænge. Først og fremmest er det ikke projektsamfundet
eller projektsystemet, der kollapser,
men det enkelte individ. Projektsy-

stemet fungerer nogenlunde godt
med det, fordi det jo kun har engageret sig midlertidigt og derfor blot
kan undgå at genvælge den, som
depressionen rammer. Hvis én, man
har en affære med, går hen og bliver
depressiv, kan man jo finde sig en
anden.
Det ser ud, som om projektsystemet trækker det maksimale ud af
individerne, når de er engagerede i
projektet, og udliciterer tab, reparationer, rekreation, uddannelse osv.
til individerne. Men det betyder
ikke, at det er mere effektivt samfundsmæssigt set, blot at det virker
mere effektivt set fra det enkelte
projekts synsvinkel, at individerne
organiserer sig på måder, så projektet kan køre uden om de syge.
Depressionen er ikke en modstand som strejken. Strejken hørte
til i et system, hvor kræfter kæmpede mod hinanden (f.eks. arbejdere og fabriksejere, elev og lærer),

PERMANENT MIDLERTIDIGHED
’Vikarbureauerne har kronede dage, og der bliver flere og flere midlertidige stillinger, hvor
midlertidigheden er permanent […] Vi kan tage universiteterne som eksempel: Her på KUA
har vi i årevis haft ansættelsesstop, men man kan stadig blive ekstern lektor i en undervisningsstilling et halvt år frem - med potentiel mulighed for forlængelse. Eller man bliver lektorvikar. Men man er ikke vikar for nogen, for undtagelsen er permanent, indtil den ophører.
Virksomhederne tilbyder ikke længere sikkerhed i ansættelsen: Nej, de lover kun, at hvis du
har været ansat hos os, så bliver din chance større for at finde noget andet bagefter’.
Anders Fogh Jensen til Weekendavisen 02.02.2007.

Anders Fogh Jensen er licencié en
philosophie fra Sorbonne og cand.phil.
i filosofi. Han har siden 1998 fungeret
som ekstern lektor ved Institut for
Lingvistik og ved Romansk Institut,
Aarhus Universitet. Man kan læse mere
om og af Anders Fogh Jensen på
www.filosoffen.net
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og hvor magten formede kræfterne.
Her kunne de kræfter, der var underlagt formning, svare igen. Men
når vi har et system, hvor forholdet
mellem magt og individ ikke så meget består i begrænsning som i at incitere til udfoldelse, så tager det, der
falder uden for magten, en anden
form. Og depressionen er en ikkeudfoldelse, en mangel på vilje, lyst,
humør osv. Den er ikke bare melankoli og tristesse, den er lystens og
modets sammenbrud.
Jeg ser bestemt ikke noget revolutionært eller livskraftigt potentiale
i depressionen, men der er måske
alligevel den opmuntrende ting ved
den, at den minder os om, at man
godt kan være andet end udadvendt,
udfoldende og evigglad ... kort sagt,
at man kan være andet end projektmager.
Er der ikke mange domæner af livet, der
står uden for projektsystemets regime?
For eksempel det ofte aldeles formålsløse
TV-kiggeri, drukture, sex og så videre.

Uden tvivl er der mange formålsløse
aktiviteter. Hvad jeg hævder er blot,
at stadig flere aktiviteter bliver organiseret som projekter. Vi må her
skelne mellem 1) aktiviteter, der
har et bestemt formål og en plan,
2) aktiviteter, hvis formål kan være
mere eller mindre ubestemte, men
som har et formål om dog at føre til
noget, uden at der gives en køreplan
derfor og 3) formålsløse aktiviteter,
eller aktiviteter, hvis formål er andet
end deres indholdsbestemmelse. De
første vil jeg kalde opgaver eller pligter. Dem, der hører til i den anden
kategori, vil jeg kalder projekter, og
dem, der er i den tredje kategori,
vil jeg kalder tidsfordriv eller sociale
aktiviteter. Det er klart, at grænsen
ikke er skarp, men den kan belyse,
at blot fordi man i stigende grad går
fra 1 til 2, betyder det ikke, at 3 ikke
findes. 3 kan enddog i stigende grad
inddrages i 2 eller formateres som 2.
Det disciplinære samfund havde en
skarpere opdeling mellem 1 og 3.
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Maffesoli argumenterer for, at den viltre
Dionysos er på vej tilbage i vores samfund. Vi lever ikke blot i en tid med regelrethed, effektivitet og produktivitet,
men også med uorden, turbulens, spild
og hedonisme. Er hans analyse forenelig
med din samtidsdiagnose?

Der er i hvert fald ét punkt, hvor vi
mødes. I min analyse har jeg lagt
vægt på, at projektet var en overskridelse af disciplinen, ordenen,
planen. Disciplineringen kendes
allerede meget tidligt fra klostrene
i forbindelse med askesen: At man
gennem kontrol over sig selv kunne
komme til at stå i et mere autentisk
forhold til Gud. Disciplinen findes,
længe før den bliver styringsprincip
på et samfundsmæssigt plan - ligesom det gælder med projektet.
Når projektet folder sig ud, bliver
det ofte igennem en overskridelse
af den tilbageholdelse, som disciplinen krævede - med andre ord,
at det, der fra en disciplinær synsvinkel ser udisciplineret ud, bliver
en dyd; man ligner morgendagens
mand, når man kaster om sig med
alt det, der før skulle holdes tilbage.
For eksempel kan projektet antage
promiskuitetens form og vise, at de
gamle forbud rager projektmennesket en papand. Jeg tror, at Maffesoli har andet og mere på hjerte end
disciplinære og asketiske idealers
manglende prestige, men jeg ser i
det mindste her et konvergenspunkt,
hvor vores tænkning kan mødes.
Inden for forebyggelsesområdet og misbrugsbehandling bliver der ofte søsat
forsøgsprojekter. Men gode projekter
bliver ikke nødvendigvis forlænget. Projektgrupperne opløses, og medlemmerne
siver ud i nye projekter. Risikerer man
ikke, at der går noget tabt i det her projekt-zapperi?

Det gør man uden tvivl. Kollektive
erfaringer f.eks. Ingen var her, sidst
man handlede med tyrkerne, eller
sidst det interne kommunikationssystem brød sammen. Derfor er
organisationer også så optagede af
at udtrække den viden, der ligger i

medarbejderne, inden de forlader
den. Men det er måske det mindste.
Projektorganiseringen bygger ikke
fundament. Den arbejder med ad
hoc-løsninger. Derfor er det sværere at forestille sig, hvordan projekter
skulle føre frem til store forandringer. Fagbevægelsen var optaget af at
skabe et fundament for en sikring,
og fordi den arbejdede kontinuert,
kunne den lægge pres på arbejdsgiverne. Men projektansatte kan ikke
organisere sig, fordi de hele tiden
er i passage mod noget andet. Projektet tænkes ikke som noget, der
skal skabe fundament, men som et
springbræt. En masse individer på
springbræt kan ikke udgøre nogen
stabil modstand mod nogle strukturelle vilkår over tid.
Endelig er der spørgsmålet om
selvet. Om ikke projekt-zapperiet
giver nye betingelser for selvet? På
den ene side dyrkes selvet så meget
mere, fordi det eneste, man har med
sig i passagen, er selvet. I et disciplinært eller industrielt samfund kunne man oparbejde en position i en
sammenhængende struktur. I projektsamfundet har man kun cv’et og
sin portefølje. Derfor må man sørge
for, at selvet giver sig aftryk i projekterne, og at projekterne ’bon’er’ ind
på cv’et. Men der peger også en pil
i en anden retning, som man ikke
hører så meget om i disse år, synes
jeg, nemlig at projektorganiseringen
også giver én mulighed for at omdefinere selvet. I det nye projekt, med
nogle nye mennesker, findes også en
frihed til at være en anden, end man
var. Individet løsnes fra de kollektive fortællinger om, hvem det er, og
det giver frirum for nye fortællinger
om, hvem man er.
LITTERATUR
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derne kunne vente frokosten udskydes…og det var lige før, at han kom
for sent til toget!
Jean-Pierre, er ANIT mest en stoisk eller
hedonistisk organisation?

Jeg er ked af, at jeg må give dig et
kedeligt svar, men begge retninger
findes i ANIT. Nogle af vores medlemmer har en stoisk holdning…og
andre en hedonistisk.
Ja, det var godt nok et utilfredsstillende
svar. Hvad så med dig: Er du stoiker eller
hedonist?

(Latter). Hedonist! Der må være
nydelse i det, vi laver,…og faktisk
er vi i gang med at udgive nogle ret
’hedonistiske’ foldere i ANIT. F.eks.
den om vores kommende årlige
konference, ’Addictions au quotidien’ (’Addiction i dagligdagen’, se
programmet på www.anit.asso.fr).

Misbrugsarbejdere
– forén jer!
Interview med formanden for en unik sammenslutning i
Frankrig: En forening for alle, der arbejder på misbrugsområdet.
AF ERIC ALLOUCHE

I forbindelsen med krigen i Irak
hørte jeg engang en fransk journalist fortælle, at en del af problemerne ligger i de forskellige grundholdninger: Amerikanerne er tilhængere
af ’alt militært’; de mener, at magten er den vigtigste reference. Muslimerne for deres vedkommende er
tilhængere af ’alt religiøst’ med Allah som holdepunkt,…og hvad angår franskmænd, så er de tilhængere
af ’alt politisk’; de mener åbenbart,
at man kan snakke sig ud af alle problemer,…og hvis ikke det er nok, så
kan man altid prøve til at snakke
dem ihjel!
Da jeg efter flere forsøg ende-

lig fik fat i ANIT’s formand JeanPierre Couteron, i telefonen, blev
jeg meget hurtigt mindet om den
rammende kategorisering…i hvert
fald, hvad franskmænd angår! JeanPierre havde åbenbart meget travlt.
Han ville meget gerne interviewes,
men det måtte blive i små bidder,
når hans tidsplan gav ham muligheden for det: mellem to møder, lige
før frokosten eller inden en togrejse. Men lige så snart han tog røret,
så kunne jeg mærke den franske
’grundholdning’ træde til: Verden
omkring Jean-Pierre virkede, som
om den var forsvundet: Lysten til at
snakke, fortælle, filosofere og lege
med ideerne overskyggede alt, mø-

ANIT blev stiftet i 1980. Hvorfor blev det
lige præcis på det tidspunkt?

Det er, fordi vi havde brug for en reaktionstid….på 10 år. Sagen er, at der
i 1970 i det franske parlament blev
vedtaget en lov vedr. stofmisbrugsstatus, som skabte den lovmæssige
ramme omkring jura og behandling
af misbrugerne i Frankrig.
På baggrund af den lov startede
de første behandlingsinstitutioner
i 1972-75,…og først 10 år efter, i
1980, fik vi så meget overskud, at vi
fik lyst til at mødes og skabe den fælles organisation ANIT.
Hvad hvis ANIT ikke eksisterede?

For min skyld ingen alarm! Det vil
ikke være en stor katastrofe. ANIT’s
grundlæggende formål er at skabe
et rum med frihed og dynamik.
Som jeg ser det, så kan den offentlige debat enten blive påvirket
af interesseorganisationer eller af
enkeltpersoner,…og for mig er fordelen ved at have et netværk som
ANIT, at det hverken er rutinen
eller de ’store kæfter’, som sætter
dagsordenen for den offentlige debat om misbrug.
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Derudover giver et forum som
ANIT mulighed for at kunne drøfte
vanskelige spørgsmål, der kan være
svære at bære for enkeltpersoner,
som f.eks.: Hvad er det nyttige ved
have illegale stoffer, eller hvad er
fordelene og ulemperne ved en bred
tilgængelighed til stofferne i forhold
til en streng kontrolpolitik?
Endelig, hvis du kigger på vores
hjemmeside, vil du se, at vi også
tilbyder et omfattende efteruddannelsesprogram, som henvender sig
til alle faggrupper. Nogle emner er
meget specialiserede, f.eks. brugerinddragelsen, de kvindelige misbrugere eller misbrug på arbejdspladsen, mens andre kurser mere har
karakter af introduktionskurser. I
den sammenhæng skal du notere,
at der findes en lov i Frankrig, der
tvinger arbejdsgivere til at have en
pulje på ca. 1-1,2% af organisationens totale budget, som skal bruges
til at efteruddanne organisationens
medarbejdere.
Det lyder meget fint,…men med så lille et
formål kan det så ikke tænkes, at ANIT er
nået til et punkt, hvor den største funktion kun er at arbejde for sin egen beståen?

Man kunne tro det, hvis vi var en aktivist-organisation, som fremhæver
eller forsvarer en bestem plan eller
et bestemt politisk budskab. Man
kunne også tænke det, hvis ANIT
var en stor organisation med mange
ansatte at tage hensyn til og en formue at forvalte. Men vi er hverken
det ene eller det andet: ANIT har
kun en håndfuld ansatte, og vi arbejder ikke på at blive større. Med
disse forudsætninger bliver det forhåbentlig aldrig et vigtig mål for os
blot at bestå som organisation. Igen
er vores formål at give vores medlemmer et rum, hvor de kan komme
i kontakt med hinanden, og hvor vi
kan opretholde en aktiv og åben debat…og for at komme tilbage til dit
første spørgsmål: at få glæden til at
cirkulere i ANIT!
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Er det en generel holdning i ANIT, eller
skyldes det din hedonistiske natur? Er
der således magtkampe i ANIT? Og var der
f.eks. kampvalg, da du skulle vælges til
formand?

Nej,…men det bliver der sikkert,
når jeg skal efterfølges!(Latter). Da
jeg trådte til som formand for 3 år

siden, havde ANIT mistet stort set
al interesse. Tingene var så slemme,
at vi havde vanskeligheder med at
finde bestyrelsesmedlemmer.
Men nu har vi vendt den situation om, og nu er der f.eks. flere
medlemmer, som ønsker at være
med i bestyrelsen, end der er ledige

ANIT (Association Nationale des Intervenants en Toxicomanie / Den nationale sammenslutning af stofmisbrugsmedarbejdere) er en fransk
organisation, som siden 1980 har samlet professionelle fra alle faggrupper, der arbejder med stofmisbrugere.
I modsætning til Danmark, hvor en lang tradition for stærke fagforeninger har resulteret
i, at stort set alle faggrupper har skabt deres egne ’misbrugs-sektioner’, som fokuserer
fortrinsvist på deres egne interesser og faglighed, så er fagforeningerne meget svage i
Frankrig, og derfor er organiseringen af misbrugsbehandlerne opstået i en fagneutral
sammenhæng og med et noget tvetydigt og overraskende formål.
Jean-Pierre Couteron, som vi møder i dette interview, har været formand for ANIT i 3 år.
Han er psykolog og har arbejdet med stofmisbrugere i 25 år.

Læs mere om ANIT på hjemmesiden: www.anit.asso.fr .

pladser! Det må betragtes som et
sundhedstegn for organisationen.
Hvor stor er så ANIT nu?

Lige nu har vi omtrent 350 medlemmer. Men det, du skal være
opmærksom på, er, at der blandt
disse medlemmer også er 150-170
medlemmer, som faktisk er institutioner (og ikke enkeltpersoner). Og
de største institutioner kan alene
dække over 100 medarbejdere.
Disse 150-170 udgør 2/3 af alle
de franske institutioner, så ANIT
dækker mere, end man tror ved første øjekast..
Hvad så med den sidste tredjedel, hvorfor
er de ikke med i ANIT?

Der er forskellige grunde til, at nogle
personer eller institutioner ikke ønsker at være medlem af ANIT.
Rent historisk var ANIT (og
dermed en stor del af misbrugsbehandlingsverdenen) i begyndelsen af
90´erne ret skeptisk imod - den dengang nye - harm reduction-ideologi.
Det blev så folk uden for misbrugsbehandlingsverdenen (f.eks
’Medecin du monde’, ’Læger i
verden’), som dengang, via deres
egne kanaler, indførte substitutionsbehandling og harm reduction
i Frankrig (med bl.a. metadonbusser) …imod den traditionelle misbrugsbehandlingsverden.
Jeg vil skynde mig at sige, at den
position står i kraftig kontrast til
ANIT’s position i dag, hvor vi går

meget ind for harm reduction og
substitutionsbehandling,….men alligevel, der findes stadig folk, som
har taget afstand fra ANIT p.g.a. af
den tidligere holdning.
En anden og mere aktuel grund
har at gøre med den måde, misbrugsbehandlingen er organiseret
på i dag i Frankrig. Vi har et tredelt
behandlingssystem:
- De privatpraktiserende læger og
apotekerne står for udskrivningen og uddelingen af det meste
af substitutionsmedicinen.
- Private organisationer står for
det meste af den psykosociale
behandling. Både ambulant og
døgnbehandling. (I Frankrig
findes der ingen amtslige eller
kommunale ’misbrugscentre’.
Behandlingscentrene er private
og finansieret igennem kontrakter med staten.).
- Og så har vi sygehusene, som
tilbyder både behandling og substitution.
Man kunne tro, at det her danner
rammen for en god komplementaritet, hvor f.eks. de mest velfungerende misbrugere kunne nøjes med at få
substitutionsmedicin hos deres egen
læge, og hvor de dårligst fungerende
kunne indlægges på sygehus…men
sådan fungerer det altså ikke.
Disse tre systemer er delvis i konkurrence med hinanden på forskellige niveauer.
På det teoretiske niveau er vi i
den private sektor ret enige om at

ANIT’s formand Jean-Pierre Couteron

betragte misbrug som et komplekst
fænomen med fysiologiske, psykologiske, sociale m.fl. facetter. I misbrugsbehandlingsafdelingerne på
sygehusene er de tværtimod i fuld
gang med at reducere misbrug til
en karikatur, hvor kun det fysiologiske aspekt bliver taget i betragtning.
Misbrug ses her ikke længere som
en særlig form for menneskelig adfærd, men blot som en sygdom.
Den ’udvikling’ har, på en næsten
paradoksal måde, medført, at ’addictologie’ i løbet af de sidste år har
fået stor prestige blandt lægerne på
sygehusene. Nogle læger er nu dukket op som ’addictologer’, og de har
muligheder for at skabe sig en karriere i dette felt med f.eks. oprettelsen
af stillinger som professor i ’addictologi’ på universitetshospitalernes
forskningscentre.
Da vores indsats i ANIT lige præcis er at forhindre, at det terapeutiske
svar, som samfundet giver til misbrugerne, begrænser sig til det præcise
tidspunkt, hvor misbrug bliver en
sygdom, kan du se, at det ikke er på
sygehusene, du vil møde den største
Stof 11
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begejstring for vores organisation.
På det mere pragmatiske niveau,
så er problemet, at der mangler en
koordinering af de tre behandlingssystemer, fordi politikerne ikke har
taget stilling til, hvem der skal udføre
hvilke opgaver. Det skyldes, at de politiske beslutninger er alt for meget
bygget på lobbyisme: Midlerne bliver
bare drysset rundt omkring, alt efter
hvem der banker på hvilken dør.
Vores politikere følger desværre
en slags ’stablingslogik’: Hver gang
de møder et nyt problem eller et
krav fra en lobbyorganisation, så
skaber de et nyt behandlingstiltag,
som de stabler oven på de allerede
eksisterende tilbud….uden nogen
form for overordnet strategi.
Men set fra brugernes synsvinkel,
kan dét ikke være en fordel? At de
kan shoppe mellem de forskellige
behandlingstilbud og vælge dem,
der passer dem bedst?
Man kunne mene, at 10 indgangsdøre er bedre end kun én,…og
det er muligvis rigtigt for de ressourcestærke brugere. Men for de ressourcesvage brugere, de, som er tabt
i systemet, …så løber vi risikoen for,
at behandlingen bliver forvandlet til
fiksfakseri, hvor man bare udnytter hullerne i behandlingssystemet
på en kortsigtet måde (f.eks. ved at
modtage større doser af medicin
end relevant ved at få det udskrevet
flere steder).
Så ja, måske giver det franske system en stor frihed til brugerne,…
men det sker på bekostning af en
behandling, som rigtig hjælper!
Hvad er i øvrigt jeres relationer til den
franske stofbrugerorganisation ASUD?
(Pendant til den danske BrugerForening.).

Det er gode venner! Vi har faktisk
lige inviteret dem til vores næste generalforsamling for at tale om brugerens plads og brugerens ord.
Vi har helt klart nogle fælles interesser.
ANIT holder snart sin årlige konference
om emnet: Addiction i dagligdagen…Har
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det noget at gøre med det venskab?

Nej. Vi har valgt det tema, fordi vi
ser, at brug og misbrug af stoffer er
i gang med at ændre sig i takt med,
at samfundet ændrer sig. Og hvad er
oppe i tiden lige nu i vores samfund?
Det er søgen - efter ’mere effekt’, efter præstationer: Vi ønsker os flere
kræfter, mere hukommelse, større
seksuelle evner m.m.
En konsekvensens af det er en ’almengørelse’ af brugen af stofferne,
som dermed bliver mere og mere
viklet ind i dagligdagen; fra skolen
til arbejdsverdenen, fra festmiljøet
til familien. Vores ønske med konferencen er at komme til at forstå
disse nye former for anvendelse af
stoffer i deres eksistentielle dimension bedre, så vi bliver dygtigere til
at behandle de særlige problemer,
som følger i kølvandet.
Har ANIT politisk indflydelse?

Ja, helt bestemt. Selvfølgelig igennem
vores netværksarbejde, men også på
en mere direkte måde: ANIT inviteres med til at drøfte og formulere
lovtekster, regulativer og lignende.
I den sammenhæng er vi i øvrigt
meget opmærksomme på vores finansieringskilder, så vi ikke bliver
afhængige af statslige bevillinger.
Vi har således tre indtægtskilder:
medlemmernes kontingent, støtte
fra staten og EU-støtte i forbindelse
med bestemte projekter.

solut politiske tabuer. For den nuværende regering vil det at indføre
den slags tiltag være det samme som
at opfordre folk til at tage stoffer.
Betyder det så, at franskmænd er selvtilstrækkelige?

Ja, muligvis,…men fra at forholde
sig til det som et ideologisk problem
ser vi det i dag som et pragmatisk
problem. Først og fremmest: Hvordan kan vi tackle sprogets barriere?
Og jeg kan fortælle dig, at vi
f.eks. nu er i gang med europæiske
udvekslingsprojekter, et samarbejde
med FESU (European Forum for
Urban Safety) m.m.
Er der et europæisk land, som efter din
mening har en eksemplarisk misbrugspolitik?

Nej, ikke et land som sådan, men
når vi kigger rundt omkring, bliver
vi meget inspireret af nogle bestemte påfund og erfaringer.
F.eks. den måde Holland blander
pragmatisme og refleksion på, den
måde hvorpå Schweiz formår at
have en stor diversitet i et lille land,
hvordan de privatpraktiserende læger i England har været engagerede
i misbrugsbehandling, og vi har for
nyligt inviteret Peter Tossman (fra
forskningscentret Delphi i Berlin)
for at fortælle om de tyske erfaringer
med hjemmesiden ’Quit the Shit’.
Hvordan ser du på fremtiden i Frankrig?

Frankrig er kendt for at være et meget
centraliseret land. Er der lokale friheder i
forhold til misbrugspolitikken?

Siden 80´erne har der være en store
decentraliseringsbevægelse i Frankrig, og der er muligheder for lokalt
at bøje den nationale misbrugspolitik,...men det er meget små ting vi
snakker om.
Forskellige lande omkring Frankrig er
i gang med at afprøve eller overveje
sundhedsrum og/eller brug af heroin i
behandlingen. Hvad er den franske holdning til disse emner?

Både heroin og sundhedsrum er ab-

Ser man det fra den negative side, så
skal vi døje med en alliance mellem
den politiske og den administrative
verden, som er meget gammeldags,
og som blokerer for udvikling.
Ser man det fra den positive side,
så er der lige nu i Frankrig et stort
kreativt potentiale og et højt niveau
for udveksling og dialog blandt misbrugsbehandlerne,…og da vores
debatter i ANIT samtidigt bliver
mere og mere varme, så er der gode
grunde til optimisme.

Misbrug

– i et psykoanalytisk perspektiv
I et dansk perspektiv er psykoanalyse ikke noget, vi forbinder med misbrugsbehandling. I
Frankrig, derimod, har varianter af psykoanalyse stået centralt i misbrugsbehandlingen lige
fra begyndelsen. Hvordan er det muligt? Hvad kan en psykoanalytisk tilgang bidrage med?
René Rasmussen giver i det følgende sit svar på disse spørgsmål med en introduktion til den
franske psykoanalytiker Jacques Lacan.
AF RENÉ RASMUSSEN

Når man taler om misbrug, hvad
enten det drejer sig om alkohol eller narkotika, indbefatter det ofte to
vidt forskellige synsvinkler. Enten
betragter man misbruget som en
sygdom i sig selv, dvs. at misbrugeren er en syg alkoholiker eller en syg
narkoman - ofte også betegnet som
’en afhængig personlighed’ - eller
også betragter man det som et fænomen, der ikke kan isoleres.
Hvis vi ser på førstnævnte opfattelse, betyder den, at misbrug
betragtes som en sygdom i sig selv,
evt. i tillæg til - men som sådan adskilt fra - andre psykiske lidelser,
der kan være i forbindelse hermed
(f.eks. en psykose). Alkoholisme eller narkomani er følgelig ikke tegn på
en sygdom, men er i sig selv en sygdom, dvs. en ufrivillig tilstand, der

kan vise sig i en såkaldt abnorm opførsel. (Det er den definition, som
f.eks. American Society of Addiction
Medicine giver dette sygdomsbegreb). Denne opførsel er forbundet
med et særligt fælles karaktertræk,
der får misbrugere til at afvige fra
normen, og som derved giver dem
et handicap (jf. http://www.soberspace.dk/who.htm).
Hvis vi ser på den anden opfattelse, der betragter misbruget som
et fænomen, der ikke kan isoleres,
indbefatter den, at misbruget ikke
vurderes i forhold til givne normer
eller spørgsmål om handicap. Det er
denne synsvinkel, der vil blive præsenteret her.
I en tid, hvor legal og lægeudskreven medicin (fra lykkepiller til metadon), der har en række ligheder
med illegale stoffer, bliver mere og
mere alment brugt, forekommer det

Hvorfor Lacan? Misbrug bliver i højere og højere
grad opfattet som en særlig sygdomskategori, og ofte
bliver misbruget tilmed lokaliseret til et bestemt sted
i hjernen. Dermed tilsidesættes den sociale sammenhæng, som misbrugere indgår i, eller de personlige årsager til misbruget. Den franske psykoanalytiker Jacques
Lacan har i modsætning til denne opfattelse peget på,
hvordan misbrug hænger sammen med den kropslige
nydelse og med sproget, der ikke kan adskilles
fra en personlig sammenhæng. Psykoanalysen
har samtidig peget på, at afvænning, som i
mange terapeutiske sammenhænge er tegnet
på behandlingens succes, kun udgør et første
skridt i arbejdet med misbrug RR

malplaceret at tale om normer. Når
flere og flere tilbydes ’legale’ stoffer
(f.eks. anti-depressiv medicin eller
Ritalin), uden at det med præcision
kan anføres, hvad der adskiller dem
fra illegale stoffer, er det svært, hvis
ikke umuligt, at fastholde ideen om
en norm. Når man derudover tager i
betragtning, at f.eks. psykiatriplanen
for år 2007 for hovedstadsområdet
opererer med, at ca. 20 % af befolkningen har kontakt med psykiatrien,
forekommer det tilmed umuligt at
etablere en norm for dem, som
skulle søge støtte i forestillingen om
en sådan norm. Endvidere bør det
pointeres, at en norm altid vil være
et element, som en given social
magt baserer sig på og legitimerer
sig ud fra.
Nydelse
Endelig tager en sådan norm ikke
højde for det særlige ved den person, der har et problem med stoffer
– legale eller ej – eller alkohol. Det
drejer sig ikke om en særlig sygdom,
men om et problem knyttet til en
person, der har en særlig relation
til sproget, en særlig nydelse og et
specielt forhold til sin krop. Det er
nødvendigt at forstå misbrug i forhold til en række essentielle elementer, der forbinder sig på særlig vis for
den enkelte. Disse elementer omfatter bl.a. personens særlige nydelse,
driftsobjekt, forhold til det andet
køn og plads i sproget.
Et centralt aspekt i denne sammenhæng er, at den særlige nydelse,
hvor paradoksalt det end lyder, som
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’Man kan ikke være forælder i
misbrugets verden. Man er ikke
mand eller kvinde, man er misbruger med en misbrugers mentalitet.’
’Jeg tager hjem. Jeg har det godt
hjemme. Flasken er ligesom et
selskab. Jeg føler mig så alene.’
Vidnesbyrd i Olivier Thomas: Toxicomanie féminine.
Du traumatisme sexuel à l’amour de transfert, s. 91 & 170.

er forbundet med misbruget, samtidig udgør en beskyttelse mod en anden nydelse, der vedrører kønnet og
det seksuelle møde: penis, vagina,
det andet køn osv. Det er specielt
den franske psykoanalytiker Jacques
Lacan (1901-81), der har fremhævet dette (jf. Lacan: ’Intervention
à la Journée des cartels de l’EFP’).
Det er således muligt at se nydelsen
i misbruget som et forsvar mod en
seksuel nydelse, der indbefatter det
andet køn eller evt. ens eget køn.
Misbrug bør dog tillige forstås
som et særligt forhold til en naturlig
eller syntetisk kemisk substans, der
giver personens hans/hendes vigtigste nydelse (i det følgende støtter jeg
mig til C. Réquis: ’Toxicomanie et
Nom-du-Père’). Men det misbrug,
der er forbundet hermed, siger ikke
nødvendigvis noget præcist om personen. Desuden skjuler han/hun
sine symptomer med sin adfærd og
sit misbrug.
Den Anden
Et andet centralt aspekt vedrører
personens forhold til det, som Lacan betegner som Den Anden, der
udgør en forestilling om en særligt
ophøjet figur i personens liv (Gud,
det andet køn, skolelæreren, den
autoritære faderskikkelse e.l.): en
figur, der skulle stille særlige krav og
forventninger til personen. Misbruget skjuler ikke alene symptomer,
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men tillige forholdet til Den Anden.
Lad mig uddybe dette.
Stoffer har altid været betragtet som et middel til at bekæmpe
naturens kræfter: kroppens gåder,
frygten for det hinsides osv., hvilket
understreger, at rammerne for Den
Anden altid har været nærværende.
Gud skulle herske i det hinsides,
kroppen bestemmes af kræfter, som
vi ikke kan beherske osv. Misbrug er
en måde, hvorpå personen beskytter sig selv i forhold til Den Anden,
som tilfældet også er det for andre
former for beskyttelse: anoreksi,
bulimi, ludomani eller vores samtids
epidemier af stress og depressioner
(stress og depressioner er måske
nogle af de tydeligste reaktioner på
Den Andens magt: arbejdsmarkedets Andens magt).
Den lyst, der er indbefattet i misbruget, synes umiddelbart at udgøre
et asyl, som Freud bemærker i Kulturens ubehag, men problemet er så
at sige, at der før eller senere bliver
for meget af den. Den umiddelbare
lyst bliver til en stærk nydelse, der er
iblandet smerte, abstinenser, angst,
hallucinationer osv. Alligevel drejer
det sig, som Lacan formulerede det,
om at finde en nydelse, der undgår
kønsproblematikken. Det er et forsøg på at finde en løsning på nydelsens område, der ikke indbefatter
det seksuelle problem eller møde,
dvs. forholdet til Den Andens køn.

Det autoerotiske aspekt
Misbrug udgør i den henseende en
afvisning af eller en bemærkelsesværdig ’løsning’ på den seksuelle
forskel. I stedet for at søge at danne
par med det andet (eller sit eget)
køn, finder personen en erstatning
i stoffer eller alkohol, der åbner for
en kropslig nydelse, som ikke er underkastet den seksuelle forskel. Det
er essentielt en autoerotisk nydelse,
der muliggør en tilbagetrækning fra
Den Andens køn, selvom det i praksis skulle indbefatte et samvær med
det andet køn, da et sådant samvær
grundlæggende forudsætter indtagelsen af stoffer. O. Thomas fortæller således om en kvindelig klient,
der ikke har nogen seksualitet, hvis
ikke både hun og partneren er dopet
(jf. Thomas, op. cit., s. 97).
Det autoerotiske aspekt adskiller desuden denne nydelsesform fra
andre mere begrænsede former for
brug af stoffer eller alkohol. Misbrugerens liv tjener en gentagen nydelse, der ikke levner plads til noget
andet. Dens funktion er at frakoble
personen fra verden, så han/hun kan
lukke sig inde i sig selv med sit objekt
(stof, alkohol), der organiserer hele
hans/hendes liv. Så længe objektet
virker, har det en beroligende eller
forglemmende karakter. Objektet
udgør et mindre onde sammenlignet med et onde, der er svært at tale
om (incest, vold, angst, selvmord,

René Rasmussen har praktiseret psykoanalyse og terapi siden 1993. Han er uddannet inden for den europæiske psykoanalytiske
organisation ESP (European Psychoanalytic School). Forfatter til bl.a. bøgerne: Psykoanalytiske essays om litteratur. Lacan og tekstanalyse
(1993), Jacques Lacans psykoanalyse. En indføring (1994) og Bjelke lige i øjet – om Henrik Bjelkes forfatterskab (2000).
Læs mere på http://home19.inet.tele.dk/renerasmussen/index.htm og om Jacques Lacan bl.a. på www.leksikon.org/art.php?n=3595 .

seksualitet osv.). Dette forklarer
også, hvorfor misbrugeren basalt
set reduceres til en ’ren’ krop, der er
underlagt den autoerotiske nydelse.
Desuden åbner dette objekt for
en vis form for handlen, der underminerer personens plads i sproget
og spørgsmålet om ansvar i forhold
forbruget. Sproget er reduceret
til et minimum, der ofte har en rituel form, og ansvaret tilsidesættes
i jagten på den tilfredsstillelse, der
stammer fra objektet. Sidstnævnte
indgår i en form for tvangsmæssig
gentagelse, hvilket understreger, at
det drejer sig om en umiddelbar
driftstilfredsstillelse. Misbrugerens
liv består således i jagten på næste
dosis samt i gentagelsens dynamik,
hvis mål er at skaffe umiddelbar
driftstilfredsstillelse.
Det psykoanalytiske arbejde
Alle dette medfører, at en psykoanalytisk behandling er ekstrem
vanskelig. I de første indledende
samtaler har analytikeren ofte indtrykket af at møde en person, der
ikke har en historie. Personens liv

er udelukkende bestemt af misbrugets grusomme rytme, de fortrukne
stoffer eller problemer med loven.
Sproget er desuden reduceret til
gentagelige ritualer. Analytikeren
kan således risikere at skulle lytte til
en vag historie om personens forhold til objektet og det, der omgiver
objektet, indtil et øjeblik, hvor sproget bliver mere levende og mindre
ritualiseret. Dette er imidlertid ofte
den eneste mulighed, der er for at
åbne for personens forhold til kroppens nydelsesformer. Samtaler med
en analytiker kan imidlertid føre til,
at personen orienterer sig i forhold
til Den Andens køn, som personen
har forsøgt at undgå i sin afhængig
af stoffer. Hermed ændrer personen
også sin nydelse via talen.
For mange psykoterapier eller
andre behandlingsformer betragtes
forbrugets ophør generelt som et
tegn på en terapeutisk succes, men
psykoanalysens erfaring understreger, at dette ophør kan indtræffe,
uden at de ubevidste årsager, der
understøtter misbruget, er blevet
modificeret. At arbejde med disse

årsager kræver en udvikling af en
viden herom - af den viden, som klienten har.
Det analytiske arbejde
Stoffer eller alkohol udgør ikke
symptomer for psykoanalysen. For
psykoanalysen er et symptom noget, der stammer fra en beklagelse
i forhold til en lidelse eller en gåde,
der skal løses. Når f.eks. en person
beklager sig over sin manglende seksuelle lyst og stiller spørgsmål om,
hvorfor det forholder sig sådan, udgør det et symptom. Dette er ikke
tilfældet med stoffer, eftersom de
gør det muligt for personen at lukke
sig inde i sig selv, hvilket forklarer
symptomets fravær hos misbrugeren. Der er ingen spørgsmål eller beklagelse i dette personlige vakuum,
der derimod kan betragtes som en
særlig respons på forholdet til Den
Anden. Det analytiske arbejde består derfor i at åbne for, at personen
kan distancere sig til stofobjektet,
der hidtil har hindret enhver viden i
at dukke op. Der kan dermed dukke
en viden op, der arbejder med og
anerkender det, der forårsager misbruget, og som kan åbenbare den
særlige sandhed, der er forbundet
hermed.
Det sproglige arbejde
Derfor fordrer et arbejde med misbruget en sproglig behandling, der
også kan forstås som en bevægelse
fra ’handlen’ til ’talen’, f.eks. fra at
tage stoffer til at tale om at tage dem.
I stedet for at håndtere eller overgive
sig til objektet, driftens objekt, må
personen begynde at tale om det og
indplacere sig i sproget.
Hvilket perspektiv giver det for
en behandling sammenlignet med
en person, der ikke har et egentligt
misbrug? En såkaldt traditionel psykoanalytisk behandling begynder,
når en person henvender til en analytiker, der formodes at vide, hvordan symptomet skal forstås, hvordan forholdet til seksualiteten skal
ændres osv., dvs. en analytiker, der
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placeres som Den Anden, der formodes at vide. Analytikeren er naturligvis ikke En Anden og ønsker
ikke at opretholde denne position,
men dens eksistens åbner alligevel
for et arbejde med personens forhold til den Anden (som psykoanalytikeren så at sige legemliggør for
en tid). Misbrugeren har derimod
udelukket dimensionen med Den
Anden og sproget.
Den ’traditionelle’ klient er mere
eller mindre adskilt fra sit driftsobjekt (afføringen, cigaretten e.l.), for
så vidt som han/hun taler i og placerer sig i en given sproglig sammenhæng i behandlingen. Når personen
taler, er objektet på afstand. Således
har den traditionelle klient allerede
en overføring til Den Anden, og
denne overføring indbefatter diverse ideer om samt kærlighed eller had
til Den Anden (analytikeren). Personen er placeret i en særlig sproglig
sammenhæng, der indbefatter en
overføring, der rummer muligheder
for forandringer, mens misbrugeren
undviger ethvert muligt møde med
Den Anden.
Den traditionelle klient er altså
allerede placeret i en sproglig sammenhæng, der er fraværende hos
misbrugeren. Formålet med en behandling med sidstnævnte er således at åbne op for en indplacering
i en sproglig sammenhæng, der kan
hjælpe med en adskillelse fra dennes særlige driftsobjekt, fra f.eks.
stofferne. Eller som i personens liv
kan indlede en orientering, der kan
forsvare ham/hende mod den ubegrænsede nydelse, som stoffer eller alkoholen åbner for. Den viden,
som personen har om sin nydelse,
kan i sammenhæng hermed åbne
for arbejdet med årsagen til misbruget, den kropslige årsag, og nydelsen knyttet hertil. En viden kan
fortælle os om denne årsag, men en
forandring af årsagen fordrer vejen
over objektet, dvs. over den måde,
som stoffer fungerer på i forhold til
driften hos personen. Behandlingen
foregår derfor i sproget, men er ikke
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kun et arbejde med sproget. Den er
i lige så høj grad et arbejde med forholdet til kroppen og objektet uden
for sproget. Forudsætningen for en
behandling er dog både, at personen
finder fodfæste i denne sproglige
sammenhæng og en radikal adskillelse fra objektet.
Krop og sprog
Hvor mange andre terapier eller
behandlingsformer ser en succes i
adskillelsen fra objektet, dvs. afvænningen, mener psykoanalysen ikke,
at en sådan adskillelse i sig selv garanterer for et arbejde med årsagen
til misbruget. Derimod er det nødvendigt, at der arbejdes videre med
personens plads i sproget og den viden, som denne har om sit misbrug.
Hvor mange andre terapier eller
behandlingsformer øjner en succes
i adskillelsen fra objektet, ser psykoanalysen kun en begyndelse, der går
via sprogets videre udarbejdelse og
en mulig forandring af den kropslige årsag.
LITTERATUR
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note
Det er desværre ikke muligt her at behandle
forskelle mellem de to køn i forhold til misbrug,
men Olivier Thomas angiver i Toxicomanie
féminine nogle perspektivrige retningslinjer herfor:
’Hvis drengens misbrug ofte følges af et forløb
af lovbrud, følges pigens af homoseksuel praksis,
prostitution, gentaget uønsket graviditet og parforhold, hvor heroinen er et uundværligt element for
det seksuelle møde’. (Thomas, op. s. 84).

Hvorfor Durkheim? Émile Durkheim er
den originale afvigersociolog. Blandt hans
mange fremragende ideer tæller blandt andet ’Syndebukteorien’, der beskriver, hvordan
samfundets opretholdelse og videreførelse
sikres gennem stempling af afvigere frem
for egentlig problemknusning. Hundrede år
efter udgivelsen formår hans tanker stadig at
inspirere fantasien såvel som at skærpe det
analytiske blik med overraskende og givtige
vinkler. KM

Durkheim og Nordisk
Narkoforskning
Den franske sociolog Emile Durkheims tanker om, at samfundets strukturer
er bestemmende for menneskets adfærd og moral, kan stadig her mere end
100 år senere inspirere den nordiske narkotikaforskning.
AF KIM MØLLER

Emile Durkheim (1858-1917) er
uden tvivl en af de helt store inden
for kriminologien og afvigersociologien. Han krediteres ofte for at være
verdens første sociolog. Under alle
omstændigheder udbød han den
første undervisning i sociologi på
et fransk universitet. Hans væsentligste arbejder er doktorafhandlingen ’Om den sociale arbejdsdeling’
(1893) og det efterfølgende forbløffende moderne værk ’Om den sociologiske metodes regler’ (1895) samt
endelig hovedværket ’Selvmordet’
(1897), der empirisk demonstrerede
benyttelsen af disse regler. De introducerede koncepter og metoder er
nogle af de mest benyttede og gennemprøvede inden for sociologien.
Artiklen beskriver kort Durkheims
tænkning og eksemplificerer denne
ved at fortolke to bidrag inden for
nordisk narkotikaforskning set gennem hans briller.
Solidariteten i samfundet
Fra afhandlingen ’Om den sociale
arbejdsdeling’ er det især tanken om
et kontinuum af solidaritetsformer,
der har overlevet tidens tand. Begrebet ’solidaritet’ er identisk med det
topmoderne ’sammenhængskraft’,
og kontinuumet er primært at forstå
som en udviklingsakse fra primitive
til mere avancerede samfund.
Ifølge Durkheims teori kendetegner den mekaniske solidaritet
primitive samfund. I disse samfund
er der ikke er særlig stor forskel på
borgerne, hvorfor de konfronteret

med moralske problemer vil reagere
med omtrent samme fordømmelse.
Dette medfører en oplevelse af objektivitet i fordømmelsen, der gør
det simpelt at stemple afvigelse og
dermed skabe yderligere sammenhæng.
De avancerede samfund kendetegnes ved en organisk solidaritet.
Her er de forskellige segmenter af
samfundet afhængige af hinanden
for at overleve. Individernes placering i samfundet udspringer af deres meritter og flittighed, hvilket i
teorien burde fremstå rimeligt for
enhver. Det gør det selvfølgelig ikke
altid, da nogle er bedre end andre til
at sikre sig velfærd og velstand. Hermed opstår en tilstand af permanent
utilfredshed i samfundet, som ikke
kan tøjles tilstrækkeligt gennem etik
og religion. Dette problem begrebsliggjorde Durkheim med ’anomie’.
Anomi-begrebet udvikledes og fik
flere betydninger igennem forfatterskabet, men grundlæggende henviser det til en tilstand af normløshed,
uden styring fra fællesskabets ’nomos’, lov og orden.
Lovlydighed og kriminalitet
For at skabe en fælles kollektiv bevidsthed i samfundet - og tøjle utilfredsheden -bruges lovgivningen
til trække en streg i sandet mellem
acceptabel og uacceptabel adfærd.
Grænsedragningen tjener to funktioner: For det første illustreres det tydeligt og nøjagtigt, hvor grænsen for
acceptabel opførsel går, og for det
andet ligger der en indirekte belønning til de lovlydige heri. Afstraffel-

sen af lovbryderne ses af Durkheim
som belønning til de lovlydige: Staten takker jer for jeres lovlydighed,
det er fortjent, at I føler jer moralsk
overlegne og selvretfærdige.
Ikke alene fører denne tanke til
en påpegning af, at kriminalitet er
en nødvendighed i samfundet, den
medfører endvidere en tese om, at
mængden af kriminalitet i samfundet vil forblive relativt konstant.
Skulle befolkningen finde på i uhørt
grad at adlyde lovene, ja, så må lovgiverne ganske enkelt forbyde flere
handlinger for at sikre den fortsatte
eksistens af syndebukke. Denne idé
var primært tænkt som illustration
for konceptet. Der var ikke mangel
på afvigere i Durkheims samtid,
tværtimod. I takt med, at samfundet
udviklede sig i en mere kompliceret
retning, øgedes potentialet for velstand - for nogle. Ikke alle kunne få
indfriet deres begær efter velstand,
og en del overtrådte rutinemæssigt
loven i denne jagt, måske i utilfredshed over de ulige muligheder.
Norske modsætninger
Formuleret så firkantet er det en
hård påstand Durkheim kommer
med. Magthaverne spekulerer i
ulighed og elendighed, fordi det
virker motiverende for de velfungerende i et samfund, hvor indflydelse
og magt afhænger af indsats - ikke
af status gennem fødsel, penge eller nationalitet? Det er tydeligvis
udtænkt i en anden tid. Jargonen er
minimum fra et andet sted.
Norsk kriminologi har med stabil base i Institut for kriminologi og
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retssociologi udviklet en stolt tradition for at udøve endog særdeles
samfundskritisk forskning. Samtidig
praktiserer nordmændene den mest
restriktive og straffokuserede narkotikapolitik i hele Europa. Sammenstødet mellem disse to traditioner
vil nødvendigvis udvikle gnister.
Et par eksempler
Den mest kendte norske bog om
narkotikaproblematikken er Den
Gode Fiende (1985) skrevet af æresdoktor ved Københavns Universitet,
Nils Christie, og alkoholforskningens grand old man, Kettil Bruun.
Bogens centrale tese er, som titlen
antyder, bygget op omkring ’Syndebuks-teorien’:
’Krigen (mod narkotika) er ikke
alltid så ille, for dem som ikke må
betale de mest direkte omkostninger
ved deltagelse. Fiender er ikke alltid
bare en trussel, de kan også være
meget nyttige. Fiender forener den
annen side, gjør det mulig å endre
prioriteter, gjør det mulig å samle all
oppmerksomhet om bare en liten del
av virkeligheten og å glemme alt annet. (…) Idealtilstanden for enhver
statssjef ville være, om en ny fiende
dukket opp hvert annet år. En ny fiende, hatet av folket, en som så sterk
og farlig ut, men som var svak.’1
Er det bevidst spekulation fra
magthaverne, eller er den frustrerende ørkesløshed i kampen mod narkotika resultat af et uløseligt moralsk
dilemma? At den førte politik ikke
er synderligt pragmatisk eller resultatorienteret er oplagt at dømme fra
forskerhold, men hvad er spektret af
alternativer for en politiker? Beskyldninger om konspirationstænkning
ligger umiddelbart under overfladen,
men der er ingen tvivl om, at Christie og Bruun med deres fantasi og
nysgerrighed har inspireret mange
kriminologer til at tænke anderledes
over tingenes tilstand, i hvert fald
Evy Frantzen.
Evy Frantzen udviklede sit kritiske blik i Oslo og zoomede herefter ind på Istedgade i København.
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Doktorafhandlingen om narkojakt
på Vesterbro fra 2005 er i min optik
meget Durkheim-inspireret.2 Problematikken omhandler politiets
håndtering af gadesalg af heroin op
til og efter vedtagelsen af ’Pusherloven’ i 1997. Efter at have fulgt politiets arbejde på gadeplan forholder
Frantzen sig meget kritisk til mål og
midler i politiindsatsen:
’…en uendelig innsats, som ikke
virker særlig mye.(…) Det er forunderlig, at politiets arbeitsmåte er
den samme hele veien. (…) Hvorfor
reiser de ikke helt andre spørgsmål,
som for eksempel hva er bra for stoffbrukergruppen?’
Senere tolker hun på politiets motivationer:
’At politiet selv i økende grad er
aktive for å endre kontrollpolitikken
i en retning, som gir politiet mer resurser, skjer ikke bare i Danmark. Å
forsøke å løse et problem gjennom
lov, innebærer at problemet skal være
alvorlig og vanskelig å løse med andre typer tiltak besluttet på myndighetsnivå.’
Gennem formaliseringen ved lov
sikrer politiet, ifølge Frantzen, ikke
alene ressourcer, men en uudtømmelig kilde af afvigere at kontrollere,
jævnfør ’Den sociologiske metodes
regler’ (1895) - stempling mere end
problemknusning.
Ikke alene ligger der i gadeplanstaktikken en fastholdelse af narkomanerne i deres elendige situation,
der ligger ligeledes en disciplinerende opgave:
’Betjentene er sure på ham, og nå
skal han lære, at når politiet kommer, så skal det samarbeides. Han
skal ikke oppføre seg som en idiot og
sinke deres arbeide. Hadde han øyeblikkelig forholdt seg til politiet på en
respektfull måte, ville han vært sjekket it for lenge siden, og det hele ville
være over. (…) Respektløs ungdom
skal disiplineres til underkastelse.’
Arbejdsdelingen mellem afviger
og kontrollant opretholdes, samfundets fordømmelse består, og
retskafne borgere passer troskyldigt

deres roller i samfundet for at undgå
at ende på gaden. Kald det sammenhængskraft eller organisk solidaritet
- der er noget om snakken. Meget
godt gået af Durkheim, at fremhæve
så almene samfundsmekanismer,
der kan inspirere til kritisk forskning
i mere end hundrede år.
LITTERATUR
1

2

Christie, N. & Bruun, K.: Den Gode Fiende.
Narkotikapolitik i Norden. Universitetsforlaget. Oslo. 1985. Citat fra s. 56.
Frantzen, E.: Narkojakt på Gateplan. Om
politikontroll av narkotika på Vesterbro. 2005.
Citater fra s. 49, 57 & 202. Læs også Michael
Jourdans interview med Evy Frantzsen i
STOF nr. 7 på www.stofbladet.dk

’Magt er ikke noget man har’:
Et kollektiv for hjemløse
udsat for Foucault
Grænsen for, hvor langt man som socialarbejder vil gå, ligger i spændingsfeltet 		
mellem det professionelle, det personlige og det private.
AF CHARLOTTE SIIGER

Vi befinder os i et kollektiv for hjemløse misbrugere; et sted hvor beboerne efter et langt og slidsom liv ikke
skal mødes med de helt store krav,
men derimod med støtte, hjælp og
omsorg. I dag er der statusmøde i
personalegruppen, og en af de beboere, der er på dagsordenen, er
Frederik. Frederik er involveret i en
konflikt med en anden beboer, Max.
Frederik mener, at Max har stjålet
fra ham. Personalet mener derimod,
at Frederik tager fejl, og at miseren
nok skyldes hans paranoide forestillinger. Ikke desto mindre lyder det
fra en af mødedeltagerne: ’Når Frederik er vred over at være blevet bestjålet, så er det nu engang, fordi det
er sådan, han har det – uanset om
det er sandt, han er blevet bestjålet
eller ej’. En anden tilføjer: ’Vi får
ham aldrig overbevist om, at Max
ikke har stjålet fra ham’. Problemet
er også: ’Han vil heller ikke have, vi
administrerer hans penge for ham’.
Dette ville ellers nok kunne løse
problemet med, at Frederik føler sig
bestjålet, men ’vi må kunne finde en
anden løsning’, siger endnu en.
Indsatsen skal altså ikke dreje
sig om, at Frederik skal lave om
på sig selv. Snarere er det personalet, der skal lave sig om. Der følger
nu en længere snak om, at de som
personale bør være lyttende, anerkendende og nærværende over for
Frederik frem for at irettesætte ham
– uden at man dog behøver at give
Frederik ret. På et tidspunkt er der
en der siger: ’Hvordan skal man tale

til Frederik? Kan det fx være nedladende at minde ham om, hvad klokken er?’
Casen illustrerer en generel tendens: I løbet af mit feltarbejde har
jeg overværet mange ordvekslinger
blandt socialarbejdere (pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker
etc.) om, hvordan de bør tænke og
handle for at tilpasse sig den enkelte
beboer frem for det omvendte: At
den enkelte beboer skal passes ind
i en institutionel ramme. Feltarbejdet indgår i mit ph.d.- projekt, der
overordnet set undersøger organiseringen af det sociale arbejde på de
såkaldte boformer – herberger og
forsorgshjem. Jeg har opholdt mig
på tre forskellige boformer, ligesom
jeg har besøgt nogle af de hjemløsebotilbud, der er tilknyttet disse såsom et kollektiv for dobbeltdiagnosticerede, ’skæve huse’ for dem, der
kan klare en mere selvstændig tilværelse og alternative plejehjem for

ældre, plejekrævende misbrugere.
Af de forskellige slags tilbud er personalets bestræbelser på at tilpasse
sig den individuelle beboer mest
udpræget dér, hvor det – ligesom i
ovenstående case – er meningen, at
beboerne kan blive boende i meget
lang tid eller livet ud.
En af de samfundsanalytikere,
jeg trækker mest på for at forstå dels
relationerne mellem beboere og socialarbejdere, dels relationerne mellem socialarbejderne indbyrdes, er
den franske filosof Michel Foucault
(1926- 1984). Det er da også to af
hans begreber, denne artikel handler
om: magt og selvteknologi. I det følgende vil jeg først introducere disse
begreber og dernæst vise, hvordan
de kan bruges, ved at anvende dem
på ovenfor beskrevne case.
Magt som formgiver
Foucault hører til de absolutte
sværvægtere i gruppen af moderne

Hvorfor Foucault? Det jeg bedst kan lide ved
Foucault er, at han inspirerer til at betragte verden med
et kritisk blik. Med hans begreber og metoder i bagagen
bliver man nødt til at stille spørgsmål til de mest naturlige
og selvfølgelige forhold. Et typisk Foucault-inspireret
spørgsmål kan fx gå ud på at afdække, hvad det er for
nogle magtforhold der gør, at en bestemt fremstilling af
sandheden bliver dominerede på bekostning af andre? Det
fascinerende er også, at Foucaults metoder og begreber
kan bruges på alle niveauer af samfundet:
Fra statens måde at regere befolkningen på til
helt konkrete møder mellem et systems
repræsentanter og dets brugere. CS
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tænkere, der sætter sig spor i nutidig samfundsforskning. Det gælder
ikke mindst inden for forskningen
i socialt arbejde, hvor blandt andre Margaretha Järvinen og Nanna
Mik-Meyer (5), Esben Houborg
(3), Jørgen Elm Larsen (4) og Kasper Villadsen (8) når til nye indsigter ved hjælp af Foucaults metoder
og begreber. Det gælder fx, når de
afdækker de sider af magten, som
er skjulte, dér hvor der ellers ikke
umiddelbart synes at være magt til
stede. Et konkret eksempel kan hentes fra Larsens analyse af, hvordan
socialarbejdere forsøger at myndiggøre brugerne gennem træning og
overtalelse, så de kan lære at opføre
sig på måder, der lever op til gængse
normer. Selv om der ikke bruges
tvang og disciplineringsmidler, er
der alligevel tale om, at man vil styre
brugerne i bestemte retninger (4).
Foucaults begrebsapparat er særdeles velegnet til at afdække sådanne
mere umærkelige måder at udøve
magt på. Det skyldes ikke mindst
hans uvante måde at opfatte magt
på. For Foucault eksisterer magt
kun i form af aktivitet, hvor den –
kort sagt – er en måde, hvorpå nogle
handlinger former andre handlinger
(1). Magt er dermed ikke en ’ting’,
der eksisterer i sig selv. Derfor kan
den heller ikke besiddes: Der er ikke
nogen personer eller grupper, der
har magt, og nogen der ikke har.
Magten virker ved at omskabe individer til subjekter. Men der er ikke
kun tale om et subjekt, der underkaster sig magt, for magt er ifølge Foucault også produktiv (1, 6). I det ligger, at magten ikke kun indskrænker
vores handlerum, den skaber i lige
så høj grad muligheder for at handle
på måder, vi ellers ikke havde tænkt
på: Subjektet bliver i stand til at gøre
noget, han eller hun ellers ikke villet have kunnet. Hermed være også
sagt, at for Foucault er magt ikke i
sig selv hverken ond eller god, men
noget der former subjekter og handlinger på bestemte måder, alt efter
hvilke typer af magt-teknikker der
72
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anvendes. Alt i alt udgør Foucaults
magtopfattelse et eklatant brud
med en mere traditionel opfattelse
af magt, som noget nogen har, og
hvor magt næsten pr. definition er
af det onde. Men Foucaults magtopfattelse forhindrer vel at mærke
ikke, at magtforhold kan og bør underlægges moralsk stillingtagen; det
ligger blot uden for hans videnskabelige ærinde.
Magt som selv-bearbejdelse
Magten er mest effektiv, når den udøves på en måde, som kan få individer til at arbejde med sig selv i den
retning, som magten lægger til rette:
Der kan spares enorme ressourcer
på overvågning og kontrol, hvis individet af sig selv skaber sig selv som
subjekt i forhold til en ramme, en
sandhed, et regelsæt eller andet i
omverdenen. Denne styringsproces
indfanges af Foucaults begreb om
selvteknologi, hvor teknologi i denne forbindelse betyder, at ’nogen
vil noget med nogen’ (7). Sagt med
andre ord er selvteknologi en serie
teknikker, som individet bruger til
at bearbejde sig selv gennem regulering af sin krop, sine tanker og sin
adfærd. Ved at bruge sådanne teknikker kan individet opnå en højere
grad af perfektion, lykke, renhed og
visdom (2).
Begrebet selvteknologi stammer
fra Foucaults senere forfatterskab,
hvor han implicit giver sine kritikere ret i, at han tidligere måske har
lagt for meget vægt på magtens undertrykkende, disciplinerende virkning: ’Måske har jeg insisteret for
meget på dominansens og magtens
teknologi. Jeg bliver mere og mere
interesseret i interaktionen mellem
én selv og andre og i teknologier til
individuel dominans, historien om
hvordan et individ handler på sig
selv, i selv-teknologi’ (2, side 19).
Socialarbejdernes 		
dobbeltsidige magtudøvelse
Hvis man følger Foucaults tankegang, optræder socialarbejdere som

magtudøvere – også i de situationer,
hvor de gør deres bedste for at forstå
og respektere deres brugere. Der er
blot tale om en anden form for magt
end den, der baserer sig på tvang og
kontrol. Ovenstående case er netop
et sådan eksempel: Socialarbejderne vil ikke irettesætte, men tværtimod prøve at acceptere Frederik på
hans egne betingelser. I den proces
når de frem til, at Frederik har paranoide forestillinger, hvilket betyder,
at hans uretmæssige beskyldninger
mod Max kan passes ind i den ramme, arbejdet er underlagt, nemlig
at der skal være plads til selv de beboere, der gør allermest modstand
mod at tilpasse sig gængse normer.
I en foucaultsk optik er det, der sker,
imidlertid ikke, at socialarbejderne
forsøger at finde ud af, hvem Frederik er i objektiv forstand. Der er ikke
en sandhed om ham, som socialarbejderne måske kunne nå frem til,
hvis de søgte intenst og længe nok,
sådan som de lægger op til at ville
via lytning, anerkendelse og nærvær. Snarere kan situationen beskrives som en proces, der går ud på at
skabe en bestemt sandhed om Frederik og derved et bestemt subjekt.
På den måde bliver den magtudøvelse, der afspejler sig i socialarbejdernes ordveksling, et eksempel
på magten, når den er produktiv.
Subjektet, som socialarbejderne er
ved at skabe af Frederiks person,
er ’offeret’. Det er især tydeligt der,
hvor personalet frem for at bebrejde Frederik fratager ham ansvaret
for hans egne handlinger: Han kan
ikke gøre for, at han er, som han er,
for han er styret af noget uden for
hans kontrol, nemlig de paranoide
forestillinger. Denne identitet er én,
personalet mener, de blot må acceptere: ’Det er nu engang sådan, han
er’ og ’vi får ham aldrig overbevist
om, at Max ikke har stjålet fra ham’.
På den måde tjener offersubjektiviteten det formål at gøre det muligt for socialarbejderne at leve op
til arbejdets principper om at skabe
plads til beboernes ’genstridighed’

frem for, at de fx havde defineret
beboerne som ondskabsfulde. Samtidig er der skabt en ramme, inden
for hvilken beboerne kan gives mulighed for at handle. Det ses i casen
ved, at den form for offeridentitet,
Frederik tilskrives ikke, er én, hvor
han forventes at være passiv og tavs,
sådan som det i andre sammenhænge forventes af ofre, men derimod én, hvor han forventes at sætte
ord på sine tanker og følelser: Han
skal være et aktivt offer. Det er så
socialarbejdernes opgave at ’være
lyttende, anerkendende og nærværende’, som de siger. Casen siger
ikke noget om, hvorvidt Frederik
rent faktisk underordner sig denne
offeridentitet, men den siger noget
om det perspektiv, socialarbejderne
vælger at anlægge på ham og hans
handlinger. Derved afspejler socialarbejdernes ordveksling den dobbeltsidighed, der ligger i Foucaults
magtopfattelse, nemlig at magten
både kan være producerende og
undertrykkende: At blive set som et
offer giver Frederik visse mulighe-

der – fx muligheden for at modtage
personalets accept – men den udelukker andre; fx betragtes Frederiks
udsagn om sin konflikt med Max
ikke som en reel gengivelse af virkeligheden. I den forstand kan man
sige, at subjektet (Frederik) bliver
objektgjort, idet han placeres i en
bestemt position, der kan kaldes et
’objektiveret subjekt’.
I forlængelse heraf ligger det også
i socialarbejdernes indbyrdes ordveksling, at de påtager sig ansvaret
for relationen til brugerne, hvilket i
en anden sammenhæng formuleres
meget præcist af en socialarbejder i
kollektivet, hvor Frederik bor: ’Når
der er problemer med brugerne, så
er det ikke dem, der er noget i vejen
med; det er os der skal lave os om’.
Sætningen afspejler en bestemt optik inden for hjælpens univers, hvor
rollerne er byttet rundt i forhold
til det gængse: Frem for at arbejdet skal gå ud på at forandre eller
udvikle brugerne, er det primært
personalet, der skal forandre og udvikle sig. Indsatsen går altså ud på

at få ændret på hjælperne frem for
de hjælp-trængende. Det er her, det
bliver aktuelt at bruge Foucaults begreb om selvteknologi på personalet
– i modsætning til de fleste magtanalyser af socialt arbejde, der fokuserer på brugernes selvteknologi.
Socialarbejdernes udøvelse af selvteknologi
Selvteknologien kommer til udtryk
i casen, når mødedeltagerne deler synspunkter for at blive klogere
(jf. Foucault: opnå visdom og perfektion i arbejdet) og handle mere
korrekt (jf. Foucault: regulere deres
krop). Det er især de etiske aspekter
af arbejdet, der er temaet. Et udsagn,
der i særlig grad illustrerer dette er:
’Hvordan skal man tale til Frederik?
Kan det fx være nedladende at minde ham om, hvad klokken er?’
De overvejelser, mødedeltagerne
gør sig, afspejler en etisk norm om
at komme Frederik i møde ved at
lytte og være nærværende og ikkenedladende. På den måde kan man
sige, at hans handlinger – eller i det
mindste talen om hans handlinger
– har indvirkning på socialarbejdernes måde at arbejde med sig selv
på. Som magtudøvere træder også
de ind i en bestemt subjektposition,
der indebærer, at de må udføre et
stort arbejde på sig selv for at kunne
forstå brugernes verdensbillede: De
må ændre på sig selv for at kunne
ændre på brugeren, så han eller hun
kan komme til at kunne noget, vedkommende ikke kunne før. Men der
er også grænser for, hvor langt socialarbejderne vil gå; de føler sig fx
ikke forpligtede til at give Frederik
ret. Arbejdet indebærer altså ikke,
at man skal tilsidesætte sine egne
holdninger. Snarere at man undgår
at konfrontere beboerne med dem.
Grænsen for, hvor langt man som
socialarbejder vil gå, kan forstås inden for rammerne af et gennemgående fagligt tema om forholdet mellem ’de tre p’er’: det professionelle,
det personlige og det private. Ideen
er, at socialarbejdere skal bruge både
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deres professionelle og personlige
sider i kombination med hinanden
i deres relation til brugeren, men at
det private skal holdes udenfor. Der
er således tale om en bestemt form
for selvteknologi, hvor socialarbejderne forsøger at skabe sig selv som
subjekter i forhold til et etisk-fagligt
ideal, der kan beskrives som: Man
skal bruge sine personlige sider til at
komme tæt på brugeren, men man
skal stadig kende den grænse, der
gør, at man kan passe på sig selv.
Netop dette: ’At passe på sig selv’
kan sammenlignes med det ’at drage omsorg for sig selv’, som, ifølge
Foucault, var en vigtig læresætning i
antikken. For de gamle grækere var
det at ’drage omsorg for sig selv’ en
af de vigtigste regler for social og
personlig optræden og for kunsten
at leve. Men i vores nutidige øjne,
mener Foucault, er dette begreb
obskurt og udvisket. Hvis der er en,
der spørger: ’hvad er det vigtigste
moralske princip i det gamle Grækenland?’ så ville det umiddelbare
svar være det, som Foucault kalder
det delphiske princip: ’kend dig
selv.’ Det er, som om læresætningen
’drag omsorg for dig selv’ er gledet
ud i glemslen (Foucault 1988: 19).
I antikken blev ’drag omsorg for dig
selv’ set som en forudsætning for at
kunne drage omsorg for andre – i
modsætning til i dag, hvor det kan
lyde selvoptaget at ville give sig selv
omsorg. Interessant nok er socialarbejdernes argument lidt i samme
retning som i antikken: Når de vil
holde deres private selv uden for relationen til brugerne, så er det for at
kunne yde en ordentlig professionel
indsats. Ellers ville de blive ligesom
brugerne og miste deres autoritet.
Tanken er, at der skal være en forskel
mellem hjælper og hjælpetrængende,
hvis indsatsen skal gøre gavn.
Idealet om en subjekt-subjekt relation
Fra udsagnene i casen at dømme
er socialarbejderne villige til at udstrække deres forståelse mest muligt
og ’gøre beboerne til dirigenter i de74
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res eget liv’, som en af mødedeltagerne siger. Idealet er altså at skabe
en subjekt-subjekt relation, hvor beboerne aktivt former deres eget livsforløb. En sådan indstilling er der
behov for, hvis de mest marginaliserede hjemløse skal fastholdes i en
bolig. Men ud fra et foucaultsk perspektiv er der ikke tale om et magtfrit rum, selv om det kan se sådan
ud for en umiddelbar betragtning.
Snarere er der tale om en særlig
form for magt, der drejer sig om at
opmuntre og overbevise beboerne
til at arbejde med sig selv – udøve
selvteknologi – i retninger, som måske vil give dem en bedre tilværelse.
Men det er ikke bare brugerne, der
udøver selvteknologi, det gør personalet også. Det kommer særlig tydeligt frem i Frederiks case, hvor det
ser ud til, at socialarbejderne har så
godt som opgivet at få ham til at ændre sig. Så meget desto mere prøver
de at ændre på sig selv for at leve op
til principper om forståelse og rummelighed.
Ved at bruge Foucault bliver
det altså muligt at afdække magten
– også når man vil det gode. Og det
bliver muligt at foretage en mere
subtil magtanalyse, hvor magt ikke
er reduceret til et simpelt spørgsmål om noget, en part (et subjekt)
gør mod en anden (et objekt). Der
er snarere tale om skiftende subjektpositioner mellem to eller flere
parter, som indvirker på hinanden
i gensidige relationer samtidig med,
at de udøver selvteknologi i forhold
til overordnede forventninger om og
krav til deres rolleudfyldning. Selv
om det i sidste instans er socialarbejderne, der indtager den mest magtfulde position i relation til brugerne,
så er der parallelt en tendens til, at
de gør sig store anstrengelser for at
lede efter og rette ’fejl’ i egen adfærd
snarere end i brugernes. I disse individualiseringstider er spørgsmålet,
om socialarbejdernes ansvar for at
passe på sig selv er blevet overladt
for meget til den enkelte? Mon dette
kan være en af forklaringerne på den

stress, der opleves blandt personalet
på mange tilbud for hjemløse?
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Formålet med denne undersøgelse har
dels været at give et kvalificeret skøn
på, hvor mange der falder tilbage i et
problematisk forbrug af rusmidler efter
afsluttet behandling og dels at identificere en række risikovariable for tilbagefald knyttet til klienterne, som kan
anvendes til at identificere højrisiko
klienter i alkoholdøgnbehandling.
Forløbsstudier som dette rangerer normalt ikke så højt som behandlingseffektstudier, men de kan være af afgørende betydning for forståelsen af,
hvor vanskeligt det er at behandle alkoholafhængige, og hvor vigtigt det
er at kunne identificere risikogrupper
på baggrund af klientdata fra før behandlingens begyndelse. I undersøgelsens kvalitative del undersøges således
19 kvinders og 20 mænds veje ind og
ud af deres alkoholafhængighed. Deres
begrundelser og motivation for at søge
behandling afdækkes, og på baggrund
af deres misbrugsstatus efter afsluttet
behandling, beskrives deres veje ud af
alkoholmisbrug.
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Hvordan omsættes den sociale lovgivnings krav om brugerinddragelse,
retssikkerhed og helhedsorienterende

indsatser i praksis i forhold til udsatte
grupper som misbrugere, sindslidende
og torturofre? Det undersøges i denne antologi, hvis bidrag bygger på etnografiske feltarbejder i det sociale arbejdes frontlinje – på væresteder og i
bo- og behandlingstilbud.
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psykosociale alkoholbehandling.
Anette Søgaard Nielsen
376 s. 425 kr. Hans Reitzels Forlag. 2008.
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Alkoholbehandling i praksis gennemgår og formidler alle aspekter af den
gode alkoholbehandling, sådan som
den omfattende nationale og internationale forskning i evidensbaserede
behandlingsmetoder på området har
vist. Bogen indeholder således en opdateret og praktisk omsættelig viden
om, hvad den gode behandling indebærer. Fokus er den ambulante behandling inden for en kognitiv forståelsesramme, og omhandler emner
som: skabelse af kontakt til misbrugeren, informationsgivning, basal udredning, psykoedukation, motiverende
samtaler, psykosocial behandling, inddragelse af pårørende, opmærksomhed på børn og kvalitetssikring af behandlingen.
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sig bl.a. med det forhold, at
danske myndigheder tilsyneladende
lod sig overtale af norske myndigheder
til at sætte en stopper for trafikken af
norske narkomaner, som kom til danske læger for at blive behandlet med
Subutex, fordi de ikke kunne få hjælp i
hjemlandet. Spørgsmålet er, om Danmark har brudt Schengen-aftalen ved
at hjemsende norske narkomaner til et
liv på gaden med heroin, efter årelang
og succesfuld behandling i Danmark?
Forfatteren, som er norsk journalist,
kan kontaktes på: 			
mellomstoler@yahoo.com .
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historiske og lægelige oplysninger om
dette lægemiddel, som havde sin debut
som mirakelmedicin for over 100 år siden. Bogen kommer desuden med anbefalinger for stoffets fremtid i det enogtyvende århundrede.
Forfatterne har trukket på litterære,
kunstneriske og videnskabelige kilder og
emnerne i bogen spænder vidt:
Metoder til produktion og distribution af
heroin; typer af heroin og typer af brug;
den subjektive oplevelse af at tage
heroin; kontrol med spredningen af
heroin; brugen af heroin i medicin og
stoffets indvirkning på den fysiske sundhed; behandling af heroin-afhængighed.

Ole Martin Larsen
239 s. 329 kr. Forlaget Aktuell. 2008.
www.forlaget-aktuell.no
Bogens udgangspunkt er dansk, og to
af lægerne, som er interviewet til bogen, er danske. Forfatteren beskæftiger
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