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Begreber, definitioner 		
og trilemmaer
Vi bruger begreber til at be-gribe verden. Er der slør
i vores begreber, forøges risikoen for at tale forbi hinanden, og for at beskrivelse og forståelse bliver uklar.
Særligt kritisk bliver det, når centrale begreber i et felt
er upræcise. Når det er tilfældet, kan et helt felt tynges heraf i såvel teori som praksis. Så er der brug for at
få luget ud i misforståelsesmulighederne og få kigget
nærmere på de konkrete flertydigheder, som brugen af
begreberne er behæftet med.
Den vanlige vej ud af miséren er at forsøge at definere
det begreb, man har behov for få afklaret. Hvad mener
vi, når vi siger det? Hvad betyder det? Hvad er det for
noget? På jagten efter hvad et begreb betyder, havner vi
imidlertid i et trilemma. Der er tre muligheder, som alle
indebærer uacceptable eller uønskede konsekvenser, og
som sætter bestræbelsen på at opnå klarhed mere eller
mindre skakmat.
Vil vi eksempelvis vide, hvad ’behandling’ eller ’skadesreduktion’ er for noget, kan vi slå ordene op i dertil
egnede ordbøger, fagbøger eller encyklopædier. Her
er der svar – alt for mange svar, og oftest meget vage
svar. Begreberne forklares ved hjælp af andre begreber,
som tit er lige så uklare. Vil man have disse forklarende
begreber defineret, forklares de ved hjælp af yderligere
andre begreber, som igen fordrer forklaring og så fremdeles. Man havner i en uendelig regres.
En anden mulighed er, at man uforvarende definerer
sine begreber ved hjælp det begreb, man forsøger at definere. I sin enkleste form siger man tilnærmelsesvis, at
’behandling’ er ’behandling’. I en lidt mere raffineret
form siger man eksempelvis, at ’behandling’ er ’hjælpeforanstaltninger’ og ’terapi’, men disse begreber forfalder man til at definere ved hjælp af begrebet ’behandling’. Så er man lige vidt – eller nærmere bestemt ude
i en tautologisk øvelse, der på overfladen lyder som en
definition, men reelt er intetsigende. Man kører i ring.
Sidste mulighed er at appellere til autoriteter. Det kan
være personer eller organisationer, som tilskrives definitorisk autoritet. Problemet ved denne udvej af trilem-
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maet er dels, at samtlige instanser har det med at revidere deres definitioner jævnligt. Dels findes der ikke
kun én autoritet i verden. Alt efter, hvor vi slår op, og
hvem vi spørger, får vi forskellige bud på, hvad definitionen er. Vi kan så slå hinanden i hovederne med hver
sin yndlingsautoritet. Filmen knækker.
What to do? I sin analyse af behandlingsbegrebet i dette
nummer når Steffen Jöhncke til den konklusion, at vi
er bedre stedt uden! Jöhncke foreslår, at vi smider behandlingsbegrebet på de historiske begrebers mødding
på linie med åreladning, månesyge og jernbyrd. Det er
en drastisk kur, men han mener, at vi bedre kan styrke
indsatsen for stofbrugerne uden begrebet behandling,
som lider under at være både indholdsmæssigt tomt,
vagt, helligt og fastlåsende.
Peter Ege går lige så hårdt til skadesreduktionsbegrebet, men han når til en noget anden konklusion. Igen er
problemet, at begrebet betyder alt for meget, men også
at ’skadesreduktion’ er blevet for stuerent, og at det bliver skamredet efter forgodtbefindende for sin positive
valør. Ege vil dog ikke af den grund skrotte begrebet
– tværtimod fastslår han, at såvel behandling, forebyggelse og kontrolpolitik bør udformes med henblik på
den størst mulige skadesreducerende effekt. Og Ege har
så nogle præciseringer og forslag til, hvad en sådan brug
af begrebet forudsætter.
STOF nummer 16 indeholder også to artikler af Katrine Schepelern Johansen om heroinordination, samt
mange andre spændende fagartikler. Endnu en gang
skal vi fra redaktionen takke bidragyderne, som igen og
igen sætter sig til tasterne og kaster lys over vanskelige
sager. De fælles anstrengelser giver et løft til feltet som
værdsættes af mange, hvilket bringer os til en nyhed fra
vor helt egen verden: Med velvillighed fra Socialministeriet har STOF fået bevilling til at fortsætte udgivelsen i de næste fire år. Der vil således i bladets spalter
fortsat være rig mulighed for at tage livtag med dilemmaer, trilemmaer og andre udfordringer, som har med
afhængighed og stoffer at gøre.
M.J.
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Behandlingsbegrebet 			
–klar til skrot?
Vi har blind tiltro til ’behandling’ uden at vide, hvad det er. Ville indsatsen for stofbrugere
lide under et farvel til dette tomme og fastlåsende begreb?
AF STEFFEN JÖHNCKE

Som udgangspunkt for mit oplæg har Servicestyrelsen sendt mig
en række gode spørgsmål. Jeg vil
lægge ud med at besvare dem kort.
Så kan alle fra en start se, hvor jeg
står. Og jeg kan bruge resten af tiden på at forklare, hvorfor jeg besvarer spørgsmålene, som jeg gør, og
hvordan de leder til andre og mere
grundlæggende spørgsmål, der også

Storm P
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trænger til at blive kigget på. Servicestyrelsen har sat behandlings
begrebet som overskrift for denne
del af konferencen, og jeg er helt
enig i, at det er selve begrebet – vore
forestillinger om, hvad behandling
er for noget som vi må blive bedre
til at gå efter i sømmene.
Jeg har i varierende grad beskæftiget mig med dette felt som antropolog siden 1996 i forskellige roller
som evaluator og som forsker. Lige

siden min debut på området har jeg
undret mig over, hvad dette begreb
’behandling’ egentlig er for noget i
indsatsen for at hjælpe stofmisbrugere. Hvad består det af i praksis,
hvad skal der komme ud af det, og
hvad er det for forestillinger man
har om det i samfundet? Desværre
må jeg sige, at min tvivl om, hvorvidt der er noget klart svar på, hvad
behandling er, kun er blevet stærkere med årene. Til gengæld er jeg ble-

Denne artikel tager afsæt i et indlæg på Servicestyrelsens konference ’Stofmisbrug i et socialfagligt perspektiv’ den 12. april
2010 i Odense. Det er tilstræbt at bevare karakteren af et mundtligt oplæg, der stiller nogle oversete spørgsmål, snarere end at
omarbejde det i en sædvanlig, videnskabelig artikelform.

vet mere sikker på, at ’behandling’
lever højt på, at det er så vidunderligt uklart, hvad det vil sige. Jeg er
også begyndt at mene, at det – altså
selve begrebsliggørelsen af indsatsen som ’behandling’, ikke bestræbelsen på at hjælpe brugerne – gør
mere skade end gavn i forsøget på
at forstå, hvordan man kan hjælpe
medborgere, der har et for stort og
for farligt forbrug af stoffer.
Behandling handler om os selv
’Hvad er social behandling?’ er det
første spørgsmål, jeg er blevet stillet. Hvortil jeg i lyset af det foregående kun kan svare: ’Ja, det må I
nok spørge om..!’ Jeg ved det heller
ikke. Men spørgsmålet om definition er helt centralt, og noget vi alt
for sjældent gør os den ulejlighed at
forsøge at svare ordentligt på. Det
gælder ikke blot i vores daglige, lidt
skødesløse omgang med begrebet,
men sandelig også langt ind i forskning og politik, hvad jeg skal vende
tilbage til senere med et par aktuelle
eksempler, som er en del af anledningen til, at vi er samlet her i dag.
’Behandling’ i forbindelse med
stofmisbrug låner betydning fra en
idé om lægens arbejde: En sygelig
tilstand bliver diagnosticeret, og
det for tiden bedste bud på en kur
for lige præcis dén lidelse bliver ordineret og iværksat. Problemet er
dermed (forhåbentlig) løst. Selvom
dette end ikke er en særlig god beskrivelse af, hvad der faktisk foregår i
den medicinske verden – også dér er
der for eksempel langt mere prøven
sig frem og mildning af symptomer,
end vi som patienter bryder os om at
vide – så passer det endnu dårligere
på komplicerede sociale, fysiske og
personlige problemer som stofmisbrug. Det bliver ikke just bedre af,
at man med opfindelsen af begrebet
’social behandling’ forsøger at isolere de medicinske og de socialfaglige
dele af indsatsen fra hinanden. Måske er det bare udtryk for, at Sundhedsstyrelsen og Servicestyrelsen
skal have delt butikken imellem sig?

Men det ligner et velment og misforstået forsøg på at højne respekten for den socialfaglige indsats ved
at iklæde den behandlingsbegrebet.
Under alle omstændigheder er konsekvensen, at begrebets betydninger
flytter med over i det sociale arbejde: Der er forventninger om identificering af årsager og symptomer og
om kure og helbredelse i sving her.
’Hvorfor yder vi social behandling?’ bliver jeg også spurgt. Hvortil mit svar må være: ’Fordi vi har
behov for at gøre noget – og nogle
gange hjælper det da også.’ Det er
værd at spekulere over, hvem ’vi’ er
i denne sammenhæng. Hvem er ’vi’,
der ’yder’ noget til nogen? Er det behandlerne? Behandlingssystemet?
Politikerne? Alle os normale, der
ikke bruger stoffer? Jeg tror, der menes alle de nævnte, og svaret rummes da også allerede i spørgsmålet:
Behandling af stofmisbrugere handler først og fremmest om os selv: Vi
’yder’ social behandling, fordi sådan
er vi – sådan gør man i et ordentligt
velfærdssamfund som vores. Der er
ikke tale om den rene kynisme, for
der ligger også i det et reelt ønske
om at hjælpe misbrugerne. Men de
eventuelle resultater af indsatsen
har meget lidt at gøre med begrundelserne for den. Behandling har vi,
fordi det ligner en god løsning på
et kompliceret problem – selvom vi
ikke rigtig ved endnu, hvad løsningen går ud på. Vi kan ikke ikke have
behandling, uanset om den leverer
varen eller ej. Så må vi bare have noget mere af den, og også gerne i nye,
bedre udgaver. Pointen er, at det er
selve eksistensen af behandling, der
er det vigtigste, så vi har et sted i
vores hoveder at placere disse ulykkelige mennesker. Den sindsro er vi
villige til at betale for over skatten.
Behandlingsforventninger
Det tredje spørgmål lyder: ’Er der
diskrepans mellem brugernes, behandlernes, befolkningens og politikernes forventninger til social behandling?’, hvortil jeg vil svare: ’På

nogle områder er der jo variationer,
men grundlæggende faktisk nej: Vi
forventer os vist allesammen urealistisk meget – behandling er sådan en
besnærende idé.’ Dette svar ligger i
forlængelse af det foregående: Behandling er en fælles forestilling, et
løfte om forbedring – ja, om en kur
for misbruget. I udgangspunktet har
brugerne rimeligvis de samme forventninger som alle os andre, men
det er klart, at eftersom løftet i de
fleste tilfælde ikke bliver indfriet, er
deres skuffelse og frustrationer langt
større, fordi de har så meget mere på
spil – deres liv, for eksempel.
Er stofmisbrugsbehandling da
bedre eller værre end sit rygte? Begge dele, fristes man til at sige. Det
kommer an på, hvad man mener
med behandling, og hvad forventningen til indsatsen er. På den ene
side er den hyppigt hørte antagelse
om, at behandling og andre former
for hjælp til stofmisbrugere nok ikke
nytter noget som helst, bevisligt forkert. Man kan faktisk gøre mange
forskellige indsatser, der forbedrer
eller ligefrem redder stofbrugeres
liv. På den anden side har forestillingen om behandling som løsningen på stofproblemer ikke meget for
sig. De fleste brugere stopper deres
misbrug uden at benytte sig af behandling, og de fleste forsøg på at
opnå stoffrihed gennem behandling
mislykkes. Center for Rusmiddelforskning kan desuden fortælle, at
behandlingssystemet ikke er blevet
mærkbart bedre til at producere
stoffri klienter, end det var for 30-40
år siden – al evaluering og behandlingsforskning til trods. I søgningen
efter evidensbaserede metoder kan
man ganske vist vise, at nogle behandlingselementer er bedre end
andre. Og man kan da også godt
indføre lidt mere ’appreciative inquiry’ (værdsættende undersøgelse)
her og lidt ’motivational interviewing’ (motiverende samtaler) dér,
eller hvad man nu for tiden i en eller
anden undersøgelse har fundet ud
af virker lidt bedre end noget anwww.stofbladet.dk · Stof 16
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det. Glimrende, mere af det. Men
hånden på hjertet: Vi skal nok ikke
bilde os selv ind, at den ene eller
anden evidensbaserede terapiform
kommer til at fylde noget videre i
tid og volumen i forhold til behandlingssystemets daglige drift – eller
skal vi sige: i den daglige kamp for
at få institutionerne til at fungere.
Evidensbasering er en efterrationalisering oven på det, man allerede
har sat i værk: Behandling er opfundet, begrebet er vedtaget, pengene
bevilliget, institutionerne indrettet,
personalet ansat og brugerne indskrevet, uanset om nogen aner, hvad
’god behandling’ er for en aktivitet.
Derfor må mit svar på spørgsmå-

der rigtig tages fat – brugerne kunne ikke engang stikke af! Men den
praktiske hverdag viser, at indsatsen
overordnet må sigte til at være skadesreducerende snarere end opnåelse af stoffrihed. For det er i den
grad misbrugsfremmende at sidde i
fængsel, at forestillingen om, at det
skulle være en særligt egnet situation
til behandling, er ved at blive afløst
af erkendelsen af, at man højst kan
dæmme op for de værste skadevirkninger. Men det arbejde kan jo også
give virkelig god, pragmatisk mening.
Endelig bliver jeg spurgt: ’Hvornår skal vi acceptere brugernes valg
af livsstil, og hvornår kræves aktiv
intervention?’. Det er et lidt an-

for en livsstil, får man det til at ligne
et forbrugsvalg som så mange andre: Nogle vælger økologisk kaffe,
andre vælger heroin, sådan varierer
smag og behag. Men uanset hvad
man ’vælger’, så er de valg, man
overhovedet kan træffe, et udtryk
for de livsbetingelser, man har.
Misbrug og behandling i det større
billede
Omfanget og karakteren af misbrug
i et samfund er ikke blot udtryk for
en hel masse menneskers individuelle valg – for hvorfor ’vælger’ de,
som de gør? Overordnet er misbruget en afspejling af samfundsforholdene, dvs. ting som økonomien,

Hvorfor skal vi partout opretholde behandlingsbegrebet, når vi bliver
stadig mere i tvivl om, hvad det reelt betyder? Hvorfor ikke smide
’behandling’ på de historiske begrebers mødding på linje med åreladning, månesyge og jernbyrd?
let ’Hvilket rum giver det for handling i behandlingssystemet?’ også
blive: ’For lidt – vi er låst fast i en
blind tro på ’behandling’ (uden at
vi ved, hvad det er).’ Jeg tvivler på,
at den store fornyelse kommer gennem evidensbaserede metoder. Så
har jeg i og for sig større forventninger til medarbejdernes kreative og
pragmatiske evner til at få tingene til
at fungere fornuftigt i praksis. Når
man for eksempel gerne vil have lov
til at bruge et døgnbehandlingsophold for at redde livet på en dødssyg
stofbruger, der er i desperat behov
for et miljøskift og lidt fred og pleje
på landet, men uden aktuel udsigt
til stoffrihed. Det giver for mig at se
rigtig god mening – selvom det er
milevidt fra den populære og tågede forestilling om døgnbehandling
som rigtig behandling, hvor man
ordentligt kan flå i nældens rod
24 timer i døgnet og få drevet misbrugsuhyret ud. På samme konto
har man haft store forventninger til
behandling i fængslerne: Her kunne
6
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derledes og sværere spørgsmål end
de andre, fordi det tilsyneladende
handler om det overordnede syn på
socialpolitikken. Mit svar er dette:
’Det er ikke op til os at acceptere
eller ej – denne type moralsk stillingtagen er en del af problemet.
Vi skal derimod aktivt intervenere,
når brugerne ønsker det og har brug
for det.’ Hvis man gør hjælp til et
spørgsmål om, hvilke måder at leve
på, som vi – der var den igen: hvem
er ’vi’ her? – kan acceptere eller ej,
gør man socialpolitikken afhængig
af, hvilken moralsk målestok ’vi andre’ kan finde på at anvende. Men
hele øvelsen skulle måske gå ud på
at lade være med endnu en gang at
sætte os selv i centrum og i stedet
prøve at forstå, hvordan forskellige
brugere har forskellige behov for
hjælp på forskellige tidspunkter. Jeg
har virkelig et problem med brugen
af begrebet ’livsstil’ i denne sammenhæng. ’Livsstil’ – er det ikke
noget med boligindretning og ferievaner? Når man kalder stofmisbrug

befolkningens levevilkår, stoffernes
tilgængelighed og pris og så videre.
Når der er sket en voldsom stigning
i stofbrug i lande som Rusland og
Iran, er det jo ikke bare udtryk for
en ny modedille, men for enorme
sociale og økonomiske problemer
– koblet til et stort flow af stoffer
ind over grænserne, som kontrolpolitikken heller ikke dér har noget
som helst styr på. Således afspejler
misbrug i ét land også de globale
forhold. Inden for landene afspejler
misbruget forskelle og uligheder i
familie- og opvækstvilkår, de ulige
livsmuligheder som forskellige unge
har, og forskelle i hvilke miljøer
man har adgang til at blive en del
af. Misbrugere kan komme fra alle
samfundslag – men det gør de ikke:
Selvom erfaringer med stoffer er
vidt udbredte, er det ikke tilfældigt,
hvem der i overvejende grad ender
med at have så mange problemer
med stoffer, at vi taler om misbrug
og afhængighed. Det vender populært sagt den tunge sociale ende

nedad, og det har det altid gjort. Endelig spiller personlige, individuelle
forhold selvfølgelig en rolle – man er
ikke forudprogrammeret til at blive
misbruger på grund af sin sociale
baggrund. Forskelle i personlighed,
præferencer, indstilling, handlemuligheder og måske i genetisk disposition – hvad ved jeg – spiller ind og
betyder, at for eksempel to søskende
med en helt parallel opvækst alligevel får helt forskellige liv, også med
hensyn til misbrug.
Min pointe med denne lynskitse
af misbrugets sociale virkelighed er
denne: Jo mindre indsats eller succes på de første niveauer, jo flere og
større problemer skal forsøges løst

på de næste, individuelle niveauer.
Hvis vi som samfund ikke ønsker
at gøre noget ved den sociale ulighed og de sociale problemer, der
gør misbrug til en ’valgmulighed’
eller en konsekvens for nogle mennesker, er vi henvist til at forsøge at
løse problemet på det individuelle
plan – også kaldet ’behandling’. Det
er ikke sådan, at det ene udelukker
det andet, for uanset hvad man gør,
er man nok nødt til at gøre en indsats på mange niveauer. Men pointen er, at jo større forventninger vi
(med urette) har til behandling som
løsningen på misbrugsproblemer, jo
mere fortoner et generelt samfundsansvar sig i indsatsen, bortset fra vil-

ligheden til at finansiere behandling.
Behandling er en attraktiv løsning på den måde, at den fritager
alle os andre for ansvar. Holdningen
synes at være denne: ’Det er jo synd
for dem, der er blevet narkomaner,
men deres problemer er jo ikke udtryk for, at der skulle være noget galt
med den måde, vi bedriver samfund
på.’ Før behandling overhovedet er
begyndt at virke på stofmisbrugerne, virker den på os andre og kurerer
os for andel i problemerne. Det er
attraktivt i en tid, hvor det er blevet
strengt forbudt så meget som at antyde, at noget kan være ’samfundets
skyld’. Nu er ’skyld’ et juridisk og
teologisk og ikke et samfundsvidenskabeligt begreb, så jeg vil holde mig
til at tale om et ’samfundsanliggende’, og spørgsmålet er faktisk, om vi
overhovedet opfatter stofproblemer
som et samfundsanliggende (længere), eller om vi i det hele taget er
ved at afmontere ’samfundet’ som
noget, vi kan eller bør gøre noget
ved at forbedre. Eller sagt på en anden måde: Er vi ikke godt på vej til
at erstatte en bred socialpolitik med
en snæver behandlings- eller terapipolitik?
Global narkopolitik
Jeg var kort inde på de globale sammenhænge ovenfor, og jeg vil lige
kort afrunde det emne, som er vigtigt for at forstå den måde, behandling bliver betragtet på i det internationale samfund. Det drivende
hensyn i den globale narkopolitik,
ikke mindst som den bliver varetaget af FN gennem narkopolitik-organisationen UNODC, er kampen
mod stofferne. Det vil altså sige:
ikke kampen mod stofmisbrugernes elendighed eller kampen mod
narkosyndikaternes
indtjening,
men kampen mod, at illegale stoffer overhovedet findes. Verden har
stadigvæk officielt stoffrihed som
et fuldkommen urealistisk og stadig
fjernere øverste mål, og det giver
sig først og fremmest udslag i en
kontrol- og straffepolitik, der hele
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tiden ekskalerer. Inden for denne
ramme bliver behandling betragtet
som et bidrag til at bekæmpe stoffer i samfundet, således at opnåelse
af stoffrihed på individuelt niveau
er et bidrag til at opnå stoffrihed
på samfundsniveau. Det er meget
sigende, at behandling i denne logik bl.a. betegnes som ’demand reduction’, altså som en begrænsning
af efterspørgslen. Her er der ingen
illusion om, at behandling primært
sker, fordi det er etisk påkrævet at
hjælpe folk i nød – nej, behandling
er et middel til at dæmpe markedet
for illegale stoffer. Det betyder, at
eftersom den overordnede politik
hedder ’Kampen mod narko’, også
hos regeringen i vores eget land, så
er stofmisbrugsbehandlere indrulleret som soldater på hjemmefronten i den krig.
Denne forskydning af målet –
at det er stoffernes eksistens i sig
selv, man vil bekæmpe, og ikke de
problemer, som stofferne indebærer – har ret absurde konsekvenser
i praksis. Selvom det er rimeligt
åbenlyst, at eksempelvis en nultolerance-politik over for besiddelse af stoffer driver brugerne til at
skaffe flere stoffer og dermed øger
hele markedet (foruden brugernes
elendighed og deres kriminalitet
osv.), er man fastlåst i en logik, der
tilsiger, at enhver beslaglæggelse af
stof er et skridt i den rigtige retning
– som om noget tyder på, at man ville kunne beslægge alt stof i verden.
Øgede straffe og politiindsats giver
øget risiko, hvilket giver stigende
priser, men dermed også større gevinst på stofhandel, når det går godt.
I praksis gør kontrolpolitikken altså
hele tiden markedet større og mere
indbringende. Selvom man officielt
henviser til brugernes elendighed
som argument for at ville bekæmpe
stofferne, så viger hensynet til brugerne i realiteten for hensynet til at
bekæmpe stofforbrydelser. I enhver
krig er der utilsigtede ofre blandt
dem, man påstår at ville hjælpe – på
engelsk kaldt ’collateral damage’,
8

Stof 16 · www.stofbladet.dk

hvad folk i Afghanistan og Iraq kan
tale med om. I krigen mod stoffer er
det stofbrugerne, der rammes i forbifarten, og meget af indsatsen for
brugerne har karakter af nødhjælp
på krigsskuepladsen. Skadesreduktion retter sig ikke kun mod skader
som direkte følger af stofforbruget,
men i høj grad også mod de ’krigsskader’, som brugerne har pådraget
sig som følge af kontrolpolitikken.
Selvom behandling og politiarbejde til tider opfattes som modsætninger, som henholdsvis den
bløde og den hårde tilgang til stoffer, har begge dele altså i et større
perspektiv stofbekæmpelse som
formål. Det bidrager til, at behandling fortsat har svært ved at frigøre
sig fra stoffrihed som et moralsk og
politisk mere fremragende mål end
alt andet, selvom andre mål såsom
mindsket brug og bedre livskvalitet
også har vundet indpas. Der er brug
for at få revideret og nyformuleret
indsatsen på et mere klart socialpolitisk grundlag, men det er svært,
når så megen politik og forskning er
låst fast i bestemte former for vanetænkning. Måske er der dog alligevel et lille lys for enden af tunnelen,
hvad jeg skal vende tilbage til som
afslutning.
SFI, Servicestyrelsen 		
og behandlingsspøgelset
At det også i Danmark er svært at
tænke nyt blev jeg overbevist om
ved læsning af den seneste rapport
fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, med titlen ’Den
sociale stofmisbrugsbehandling i
Danmark’ (rapport 09:19). Rapporten fremlægger hovedresultaterne af en større undersøgelse og
evaluering af den sociale behandlingsindsats i Danmark. Det er ikke,
fordi denne rapport er værre end så
mange andre – den er desværre ret
typisk for, hvordan behandling tænkes – men den er et dansk, aktuelt og
klart eksempel.
Også SFI kæmper med at fremsætte en definition af behandling

(herunder social behandling), men
uden at forfatterne af den grund
sætter spørgsmålstegn ved, om vi
overhovedet ved, hvad det er, og
endnu mindre, at det er noget godt.
SFI skriver i sin rapport (s.35):
’I forbindelse med oprettelsen af
Stofmisbrugsdatabasen har Servicestyrelsen defineret indholdet af
den sociale stofmisbrugsbehandling
som social behandling, som har som
formål at tilendebringe eller reducere et stofmisbrug eller stabilisere en
opnået tilstand.’
Men en beskrivelse af formålet er
jo netop ikke en definition af indholdet...? Hvad består behandling så
af? Formålet er adfærdsændring og
stabilisering – javel, men hvordan?
Måske skal vi forstå det sådan, at aktiviteten ’behandling’ består af alt,
hvad der trækker i den rigtige retning?
Nej, åbenbart ikke, for fortsættelsen af citatet lyder: ’Aktiviteter
såsom uddannelse, beskæftigelse,
rekreative ydelser (fx væresteder)
eller idræt er ikke defineret som behandling.’
Nå, hvorfor ikke det, om man må
spørge? Hvad er det for nogle kriterier, som definerer disse aktiviteter
ude? Er det, fordi de ikke hjælper
noget? Det kan man nu godt finde
eksempler på. På hvilken vægt er det
da, at disse indsatsformer er vejet og
fundet for lette? – især i betragning
af, at man tidligere på samme side
(s.35) har nævnt, at socialfaglige og
omsorgsmæssige elementer også
hører med i helheden? Mit bud er:
På ingen anden vægt end noget taget-for-givet, en mavefornemmelse
af, at rigtig behandling skal tage sig
mere terapeutisk ud – det skal være
noget med et direkte, individuelt og
gerne personlighedsorienteret fokus på den enkeltes problemer med
ikke at kunne styre stofferne. Det
bud hænger også meget godt sammen med en af SFI’s ellers noget frit
i luften svævende hovedanbefalinger i rapporten, at der skal involveres flere psykologer i behandlingen.

Intensitet
Selvom SFI således ikke fremlægger nogen definition af behandling
med hensyn til indholdet, holder
det ikke forfatterne tilbage fra at
låne en gradbøjning af behandling
fra Servicestyrelsen (s.35-36): ’Behandlingen inddeles i fem intensiteter: døgnbehandling (her bor
brugeren på behandlingsstedet),
dagbehandling (tre til fem gange om
ugen i mere end 2 timer hver dag),
ambulant behandling (tre til fem
gange om ugen i højst 2 timer), ambulant behandling (mindst to gange
om måneden og højst otte gange om
måneden) og ad-hoc-samtaler (under én samtale hver 14. dag).’ SFI
vælger dog for overskuelighedens
skyld at slå dagbehandling og de

righeden blive for kort og kontakten
til personalet for ringe til, at indsatsen kan gøre nogen videre forskel,
men ellers ser det ud til, at forskellige brugere først og fremmest har
brug for forskellige tilbud på forskellige tidspunkter. Ambulant behandling står ikke tilbage i forhold
til døgnbehandling, og det er i hvert
fald slet ikke sådan for alle brugere,
at jo længere og mere intenst man
bliver udsat for institutioner og behandlere, jo bedre er udfaldet.
Så hvad kan forklare Servicestyrelsens og SFI’s gradbøjning? Først
og fremmest giver den nok god bureaukratisk mening, da det er en
måde at få et overblik over et kaotisk
felt på: Der er tusindvis af brugere i
gang med alle mulige forskellige for-

Indlysende?
Men SFI’s problemer med definitionerne er større endnu. I betragtning
af vanskelighederne med at identificere indholdet af behandling,
er det med nogen undren, at man
må læse denne passage i rapporten
(s.33): ’Mens man med begrebet
’behandling’ tidligere refererede til
terapeutiske og pædagogiske tilbud
målrettet stoffrihed, så kan det være
mindre indlysende, hvad begrebet
behandling står for, når stoffrihed
ikke nødvendigvis er det umiddelbare mål for behandlingen.’
Øh, ’mindre indlysende’? Er det
da indlysende, hvad behandling var
for noget ’tidligere’? Hvis det var
indlysende, burde der vel ikke være
nogen problemer i at pinde det ud

Verden har officielt stoffrihed som et fuldkommen urealistisk øverste
mål. Inden for denne ramme bliver behandling betragtet som et bidrag
til at bekæmpe stoffer i samfundet, således at opnåelse af stoffrihed på
individuelt niveau er et bidrag til at opnå stoffrihed på samfundsniveau.
to grader af ambulant behandling
sammen til én kategori, men finder i
øvrigt ikke anledning til at diskutere
begreberne.
Altså tre eller fem niveauer af ’intensitet’. Intensitet af hvad, monstro? Det siges endnu en gang ikke
eksplicit, men tilsyneladende har
det noget at gøre med, hvor mange
timers institutionsliv man som bruger bliver eksponeret for, og hvor
mange timers samtale – samtaler
hvordan og om hvad? – man skal
holde i gang med personalet. Det
lader til, at større intensitet er bedre
end mindre, og at terapispøgelset
fortsat svæver rundt her uden at
blive omtalt ved navn.
Nu er det faktisk sådan, at der
med hensyn til resultater af behandlingsforløb ikke er nogen entydig sammenhæng mellem ’behandlingsmængde’ og succes, heller ikke
selvom man snævert ser på opnåelse
af stoffrihed.Tilsyneladende kan va-

løb, men her er da et bud på, hvilke
indsatser der leveres. At inddelingen
så ikke fortæller frygtelig meget om,
hvad indholdet er, kommer i anden
række. For det andet trækker inddelingen på en lang tradition for at
fejre døgnbehandling af stofmisbrugere som den rigtige behandling.
Jeg har allerede været lidt inde på
det i forbindelse med erfaringerne
fra behandling i fængslerne. Den
mytologiske forestilling om, at det
bedste vil være at hive (alle) brugerne ud af deres dårlige miljø og
give dem en ordentlig, helbredende
omgang langt væk – ’deportationspædagogik’ er et udtryk, kritikerne
har brugt – nyder fortsat stor popularitet, selvom resultaterne ikke
står mål med begejstringen. Hvis
døgnbehandling er det bedste, bliver det målestok for alt andet, og i
mangel af bedre bliver ’intensitet’,
som døgnophold antages at have
mest af, kriteriet for at skelne.

for den tålmodige læser? Hele sagen
er jo netop, at der intet indlysende
er i alt dette. Det kan godt være, at
vi i det daglige kan slippe afsted med
at mene, at det siger sig selv, hvad
behandling er for noget. Af forskningen skal vi derimod forvente os
nogle bedre definitioner.
Men måske er det ikke rimeligt
at harcelere så stærkt over den første sætning, når det faktisk er den
anden, der for alvor tænder de røde
lamper. For hvorfor skulle det blive
mindre indlysende, hvad behandling står for, når man udskifter målene? Eller mere til sagens kerne:
Hvis behandling og stoffrihed af
en eller anden grund hænger ’indlysende’ sammen, og man så dropper stoffrihed som mål i nogle sammenhænge, hvorfor så ikke lade
’behandling’ her gå samme vej og
smide det på de historiske begrebers
mødding på linje med åreladning,
månesyge og jernbyrd? Hvorfor skal
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vi partout opretholde behandlingsbegrebet, når vi nu åbenbart bliver
stadig mere i tvivl om, hvad det reelt
betyder? Hvis man ikke kan få sine
forestillinger om ’behandling’ til
at passe på en indsats, der i øvrigt
er nyttig og meningsfuld, så kunne
man jo overveje at droppe det udtjente begreb i stedet for at bruge
det til at betvivle indsatsen. Hvad er
det, der gør behandlingsbegrebet så
ukrænkeligt?
Behandling & ikke-behandling
Behandlingsbegrebet skal tilsyneladende holdes rent for tilsmudsning
fra andre formål end stoffrihed. Det
fremgår af fortsættelsen af citatet
ovenfor (s.33): ’Specielt vanskeligt
er begrebet ’social misbrugsbehandling’. Skal fx ordinær sagsbehandling (i forhold til økonomi,
bolig, osv.) defineres som social
misbrugsbehandling? Og skal aktivering, væresteder, kurser osv., som
misbrugere bliver visiteret til, betragtes som social misbrugsbehandling? Samtlige af disse indsatsformer harmonerer i princippet med
et skadesreduktionsperspektiv, hvor
målet netop er at afbøde sociale skadevirkninger, men giver det mening
at kalde dem misbrugsbehandling?’
Det er vist det, man kalder retoriske spørgsmål. Vi skal svare ’nej’
her, hvis nogen skulle være i tvivl.
Hensigten er at få læseren overbevist om, at behandling og stoffrihed
hænger sammen, og at andre indsatser skam også kan være gode, men
de sigter jo kun til skadesreduktion,
som er noget andet og mindre fint.
Behandling er højerestående og skal
som betegnelse ikke besmykke aktivering og den slags. Jeg instisterer
imidlertid på at svare med et modspørgsmål: ’Tjah, hvorfor ikke?’.
Hvilke konkrete kriterier er det, der
dømmer for eksempel aktivering
ude på forhånd?
Effekten af SFI’s øvelser på definitionsgulvet er for mig at se ikke
at skabe større klarhed i begreberne,
men at opretholde et bestemt mo10
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ralsk hierarki i arbejdet med stofmisbrugere. ’Behandling’, som sigter
mod stoffrihed, er – uanset om det
virker eller ej – noget moralsk mere
fremragende, som andre aktiviteter
(som måske er rigtig gode og nyttige) vejes op imod og findes for lette.
Denne rangordning af ’behandling’
med stoffrihedsmål over ’ikke-behandling’ med skadesreduktionsmål
er gennemgående for selve tilgangen
i SFI’s undersøgelse og de forskellige rapporter, den har udmøntet
sig i. Det er altid problematisk, når
bestemte værdiskøn fremstilles, som
om de var neutrale og objektive, og
ikke fremlægges klart.
Hvad vi således efterlades med
er ikke en definition af behandling,
men en indsigt i, hvad der kendetegner behandlingsbegrebet inden for
den kulturelle horisont, som udgøres af praksis og forskning i indsatsen for stofmisbrugere i Danmark.
Her er SFI’s rapport nyttig som
kildemateriale, fordi den så at sige
uforvarende læser højt af sine egne
normative antagelser. Det kan udledes, at som begreb er stofmisbrugsbehandling...:
 indholdsmæssigt tomt: Det indikerer ikke nogen bestemt aktivitet i sig selv, men fyldes med forskellige betydninger i forskellige
sammenhænge.
 vagt: Det antyder og lover noget med helbredelse eller i hvert
fald forandring, men hvordan er
uklart – sandsynligvis noget med
terapi og psykologer.
 helligt: Det er uangribeligt; det er
ikke noget, man kan være imod
eller diskutere som ideal, og det
fungerer som moralsk målestok
for andre indsatsformer. Helligheden styrkes af forbindelsen
til et andet uangribeligt begreb:
stoffrihed.
 fastlåsende: Det gør det vanskeligt overhovedet at overveje, om
vi kunne se det hele anderledes.
Fra ’behandling’ til helhedsindsats
Servicestyrelsen gør sig i bogen

’Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv’ (s.39), der udkommer i dag
(12. april 2010) også nogle forsøg
på definition af behandling, som jeg
kort vil omtale, uden at jeg vil gå ind
i bogen i øvrigt. Som antydet tidligere i dette indlæg mener jeg, at der
kan fremdrages et lyspunkt, og det
finder jeg i Servicestyrelsens definition – hvis man fra den side er villig
til at følge det op.
’Behandling kan overordnet defineres som en målrettet indsats på
baggrund af systematisk udredning’
skriver Servicestyrelsen først og
fremmest. Nåeh – hvis det var alt,
hvad der skulle til, er der godt nok
meget arbejde her i verden, der bliver til ’behandling’. Undervisning,
togtrafik og tilrettelæggelse af en
konference som denne er vel så også
behandling forstået som ’en målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning’... Men man mener
vel, at behandling ikke kan være al
mulig tilfældig snik-snak med brugerne, men skal organiseres på en
formålstjenlig måde.
Det hedder videre: ’Kalder man
noget behandling, betyder det, at
dét, der tilbydes borgeren, er en
individuelt tilrettelagt indsats, der
tager udgangspunkt i en udredning,
en visitation, en udarbejdet social
handleplan og en behandlingsplan.’
Her går der ren bureaukrat i den.
Denne del af definitionen handler
om, hvad man som borger – og som
politiker, formentlig – kan forvente,
at systemet stiller an med, en basal
ydelsesbeskrivelse så at sige. Men
gennemlevelse af disse procedurer
giver i sig selv næppe megen mening
for den enkelte bruger. Og det er vel
heller ikke alt dette papirarbejde,
behandlingen går ud på?
Vi bliver fortsat ikke klogere på
den indholdsmæssige side af sagen i
den sidste del af definitionen, men vi
får dog en bredere formålsbeskrivelse end før hørt: ’Misbrugsbehandlingens mål er en forandring eller
bedring, der kommer til udtryk i en
grundlæggende bedre livssituation

STEFFEN JÖHNCKE
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og en mere hensigtsmæssig livsstil
for brugeren.’ Begrebet ’livsstil’ har
jeg allerede besværet mig over tidligere, så det vil jeg lade ligge, selvom
det ikke ligefrem bliver bedre af at få
’hensigtsmæssig’ hæftet på sig: ’hensigtsmæssig’ for hvad? Har en ’livsstil’ da et formål? For ellers synes jeg,
at der er noget at arbejde med her:
’... en forandring eller bedring, der
kommer til udtryk i en grundlæggende bedre livssituation...”. Det
lægger for mig at se op til en forankring i brugerens egen forståelse og
prioritering af problemer og behov,
og der er ikke nogen forhåndsbeslutning om, at nogle områder eller

man først får taget hul på behovene
for forandring.
Jeg vil foreslå, at tiden er inde til
endegyldigt at droppe behandlingsbegrebet i indsatsen for stofmisbrugere og dermed forestillingen om, at
stofproblemer kan udskilles og skal
betragtes og kureres separat fra alle
andre problemer og udfordringer i
brugerens liv.
SFI’s rapport advarer mod udviklingen af et todelt behandlingssystem, hvor ’rigtig’ behandling tilbydes nogle få, mens de fleste må lade
sig nøje med at være parkeret på
tyndbenede tilbud, der er legitimerede af at blive kaldt ’skadesreduk-

alsidige og individuelt tilpassede,
livsforbedrende og skadesreducerende indsatser med mange forskellige midler, herunder arbejde med
at opnå stoffrihed som ét middel ud
af flere. Stoffrihed er ikke et mål i sig
selv, men et middel for mange brugere til at kunne opbygge en bedre
tilværelse. Vi må anerkende, at der
er brug for mange forskellige ’intensiteter’ (i omfang og indhold) af hele
indsatsen, ikke blot med hensyn til
stoffrigørelsesarbejdet.
Jeg skal være den første til at indrømme, at ’stoffrigørelsesarbejde’
ikke er noget smukt og mundret ord
for det, vi førhen kaldte ’behand-

Et døgnbehandlingsophold for at redde livet på en dødssyg stofbruger,
der er i desperat behov for et miljøskift og lidt fred og pleje på landet,
giver for mig at se rigtig god mening – selvom det er milevidt fra den
populære og tågede forestilling om døgnbehandling, hvor man ordentligt
kan flå i nældens rod 24 timer i døgnet og få drevet misbrugsuhyret ud.
indsatsformer har forrang (af den
ene eller anden art) frem for andre.
Det kunne pege hen imod den reelt fungerende helhedsindsats, som
festtalerne altid hylder, men som er
så svær at få til at fungere i praksis.
Første skridt i den retning er for mig
at se en begrebsmæssig ligestilling af
de forskellige indsatsformer – uanset hvilke konkrete problemer hos
brugerne, de sigter til at løse (økonomiske, sociale, uddannelsesmæssige, misbrugsrelaterede osv.). Det
er nemlig ikke til at vide, i hvilken
rækkefølge og kombination de bedst
håndteres hos og af den enkelte, og
hvordan arbejdet med stofproblemer bedst indpasses i helheden. Behandlingsindustrien vil gerne have
os til at tro, at misbruget altid er det
primære og det særligt vanskelige,
og at alle andre problemer er afledt
deraf. Sådan er det også for nogle,
men for de fleste er situationen anderledes og ofte meget mere kompliceret. Og der er ikke mange, der
’kun’ har et misbrugsproblem, når

tion’. Den opdeling kan man kun
være enig i at kritisere, selvom problemet med de tyndbenede tilbud
nu nok snarere er manglende bevillinger og bemanding end begrebet
skadesreduktion. SFI forestiller sig,
at behandling skal udstrækkes til at
omfatte flere / alle – tilsyneladende
ud fra en idé om, at hvis man ikke
spildte pengene på skadesreduktion, så kunne flere komme i reel
(stoffri) behandling. Men faktisk
er problemet præcis det omvendte:
Der findes kun skadesreduktion i
indsatsen for stofmisbrugere, og
ideen om ’behandling’ som noget
helt særligt er kun med til fortsat at
forplumre erkendelsen.
For at præcisere det: Fremfor
at skelne mellem ’behandling med
stoffrihed som mål’ som det bedste og moralsk mest fremragende
på den ene side, og ’skadesreduktion som sekundær målsætning’
(for dem, der ikke kan nå videre)
på den anden side, skal vi tegne et
helt andet billede: Der er brug for

ling’, men det er mere præcist, fordi
det gør brugeren til en mere aktiv
part i sagen, og fordi det bedre kan
glide ind som en del af helheden i
indsatsen uden at påberåbe sig at
være andet og mere, men heller ikke
mindre, end det er. Under alle omstændigheder tør jeg love, at indlæring af et nyt ord ikke er den største
udfordring, vi står over for i en styrket indsats for stofbrugerne. ■
Forespørgsler om artiklen kan rettes til forfatteren:
steffen.johncke@anthro.ku.dk
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behandling

Hvorfor er opkvalificering
af behandling ikke så 		
enkel, som det lyder?
Hvordan oplever behandlerne kravene om en mere effektiv behandling?

AF KATHRINE BRO LUDVIGSEN 		
& BIRGITTE THYLSTRUP

Misbrugsområdet oplever i disse år
et skift fra en praksis opbygget på
medarbejdererfaringer fra hverdagen til et øget fokus på evidensbaseret praksis og udvikling af behandlingsmetoder baseret på forskning.
Problemet med evidensfokuseringen er, at det ofte anvendes sammen med resultatmålinger, kontrol
og fokus på fejl og mangler, som
viser sig i behandlingsarbejdet, i ste12
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det for at bruges som mulighed for
at få nye indsigter og som værktøj
til en mere fokuseret dialog mellem
forskning og praksis - og mellem
beslutningstagere og medarbejdere
om, hvordan vi kan forbedre misbrugsbehandling
Evidens, dokumentation 		
og medarbejdererfaring
I de senere år har et stigende fokus
på evidens og resultatstyring præget den offentlige sektor – herunder
også misbrugsbehandlingsområdet.

Den evidensbaserede viden er blevet et mantra i en stram økonomisk
tid, og det er ikke overraskende, at
den tiltaler beslutningstagere og
økonomiansvarlige. For hvis vi nu
kan nøjes med at gøre det, der virker i behandlingen, vil meget tid og
mange penge vel være sparet? Den
stadig større kamp om knappe ressourcer stiller stigende krav til behandlingsinstitutionerne om mere
effektiv og udbytterig behandling,
og behandlere sendes på kurser og
konferencer, hvor de introduceres

til evidensbaserede undersøgelser
og behandlingsmetoder.
Samtidig med prioriteringen af
den faglige udvikling skærpes kravene om dokumentation: Der skal
være mere, og den skal være bedre.
Argumentet er, at en af måderne,
kvalitet og effekt af behandlingsindsatsen kan vurderes på, er behandlernes dokumentation af den
behandling, de udøver. Opkvalificering af misbrugsbehandling er endvidere blevet forstærket af undersøgelser som fx SFI’s landsdækkende
undersøgelse fra 2009, der peger på,
at der stadig er mangler og problematikker i praksis, der bør rettes op
på.1
Denne artikel er ikke en diskussion af evidensbegrebet som sådan
eller af den fokusering på effekt- og
resultatmålinger, som præger social- og sundhedsområdet i dag. Vi
vil se nærmere på en anden side af
opkvalificeringen, nemlig hvordan
behandlerne oplever og omsætter
kravene om dokumentation og god
evidensbaseret behandling.
Baggrunden for artiklen er to
undersøgelser: Den ene er en spørgeskemaundersøgelse om misbrugsfaggruppers
indhentning,
oplevelse og anvendelse af fagressourcer i praksis, mens den anden
er en kvalitativ praksisundersøgelse
om dokumentation i behandlingsarbejdet.2 At undersøgelsernes udgangspunkt og metodetilgang har
været forskellige giver os mulighed
for at belyse centrale tematikker i
den løbende opkvalificeringsproces
inden for misbrugsområdet. Vi vil i
denne artikel pege på faktorer, der
har betydning for, i hvor høj grad
opkvalificering af misbrugsbehandling – fra beslutning til handling i
praksis – lykkes, hvor stort det reelle
udbytte bliver, og hvad der kan blokere for de gode hensigter.
De to projekter kort fortalt
Den kvalitative undersøgelse tog
udgangspunkt i et større dansk misbrugscenter og var en intern under-

søgelse med henblik på at kortlægge
og forstå, hvilke barrierer og vanskeligheder som behandlerne oplever i
forhold til de dokumentationskrav,
der stilles. Intensionen med undersøgelsen var at finde mulige løsninger til det videre opkvalificeringsarbejde. Denne undersøgelse blev
foretaget i løbet af foråret 2009 –
foråret 2010 og bestod hovedsagligt
af deltagerobservation på forskellige
behandlingsafdelinger i centeret,
kvalitative interview med behandlere samt dokumentanalyse af journaler, behandlingsplaner mv.3
Den anden undersøgelse var
en spørgeskemaundersøgelse, der
havde til formål at afdække medarbejdernes rolle ved indhentning og
brug af fagressourcer i den daglige
opkvalificering af misbrugsbehandlingen og af misbrugsområdet mere
bredt. Undersøgelsen tog udgangspunkt i fem faggrupper: pædagoger,
socialrådgivere, sygeplejersker, læger og psykologer og løb fra oktober
2009 til marts 2010. I alt deltog 286
medarbejdere, hvoraf de fleste arbejdede i ambulant behandling, og nogle få arbejdede i døgnbehandling, på
væresteder og i privat praksis.4
Denne artikel tager som nævnt
udgangspunkt i begge undersøgelser, men vi har undladt den mere
tørre talstatistik fra spørgeskemaundersøgelsen. Interesserede kan
imidlertid læse mere om, hvordan
fagressourcer indhentes og anvendes i behandlingsarbejdet ved at
indhente rapporten om spørgeskemaundersøgelsen, refereret sidst i
artiklen.
Kulturelle fællesskaber
Begge undersøgelser synliggjorde,
at misbrugsinstitutioner har forskellige kulturer, hvori der indgår
forskellige subkulturer. Kulturen i
en organisation har betydning, når
man fx ønsker at implementere ny
viden og forandring. Kultur forstås
i denne sammenhæng som det fællesskab, der er opstået blandt en
gruppe medarbejdere, der igennem

fælles læring og historie har udviklet
nogle antagelser, værdier og selvfølgeligheder, som de er fælles om og
handler ud fra. Læringen og historien kan her dreje sig om erfaringer,
som medarbejdergruppen har gennemlevet, delt og genfortalt på en
måde, så den har givet mening for
medlemmerne.
At der opstår fællesskaber med
forskellige kulturelle kendemærker
behøver ikke at være problematisk. I
forbindelse med implementering af
ny viden og nye tiltag kan indsigt og
forståelse for en organisations forskellige kulturelle fællesskaber eller
subkulturer få stor betydning, ligesom kulturbegrebet kan hjælpe til at
synliggøre og forstå konflikter eller
mangel på forandring i en given organisation.5
I den kvalitative undersøgelse
viste de forskellige kulturelle fællesskaber – eller subkulturer – sig
blandt andet ved, at hver afdeling
havde forskellig håndtering af og
holdning til mødekultur, dokumentationskrav, tværfagligt samarbejde
mv. På en afdeling fulgte man fx en
stram mødeform, hvor faste mødepunkter nøje blev fulgt, mens møderne på en anden afdeling var præget af stor rummelighed i forhold til
spontane punkter, der kunne opstå
undervejs hos mødedeltagerne. I
spørgeskemaundersøgelsen oplyste
næsten 60 % af deltagerne, at de
brugte mere end én behandlingsmetode i deres arbejde, og at de
gennemsnitlig anvendte to forskellige metoder. De mest anvendte metoder var den kognitive metode (74
%), den systemiske (41 %), mens
en tredjedel anvendte den psykodynamiske metode eller helt andre
metoder, en femtedel brugte narrativ metode, og under ti procent
12-trinsmodellen.
Forskellig faglighed, viden, holdninger og tilgange til behandlingen
kan være positiv og udviklende for
det tværfaglige samarbejde på arbejdspladsen, og for den service der
tilbydes brugerne. Samtidig kan det
www.stofbladet.dk · Stof 16
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også udgøre en udfordring i forhold
til at opnå en fælles kultur i behandlingen – hvordan man skal forstå og
forholde sig til brugernes problemer, hvordan behandlingsindsatsen
skal tilrettelægges og koordineres,
og hvilke indsatsområder der skal
prioriteres. Den fælles kultur kan
udfordres yderligere af den store
spredning, der er i medarbejdernes
opbyggede faglighed, noget som fx
afspejles i de videreuddannelser,
som medarbejderne tager. I spørgeskemaundersøgelsen viste det sig
som videreuddannelser, der både
var forskellige i indhold, af et meget
varieret udbud af kurser, temadage,
uddannelser og anden faglig opdatering - og ved en skarp opdeling af,
hvilke kurser de forskellige faggrupper kom på.
Akut versus planlagt arbejde
Den kvalitative undersøgelse synliggjorde også andre kulturelle forskelle, der kan eksistere inden for
den samme organisation, nemlig
forskellen mellem medarbejderne
’på gulvet’ og den overordnede ledelse. Dette kom blandt andet til
udtryk i, hvilket arbejde man fandt
meningsfuldt. Disse forskelle prægede prioriteringer i forhold til behandlingsarbejdet og opfattelserne
af, hvad god behandling var. Fx
prioriterede behandlerne ’på gulvet’
kontakten og relationen til brugerne
højt. Dette viste sig blandt andet
ved, at behandlerne brugte meget
tid på såkaldt ’akut arbejde’, et arbejde der karakteriseredes ved ikke
at være planlagt på forhånd, men
som pludselig opstod pga. akutte
problemer i brugerens liv, problemer behandlerne så, på bekostning
af andet – planlagt – arbejde brugte
tid på. Det kunne dreje sig om brugere, der havde forladt anden behandling (fx døgn-, hospitals-, eller
psykiatribehandling), eller brugere,
der var ved at blive sat ud af deres
lejlighed pga. manglende huslejebetaling. Selvom behandlerne prioriterede det akutte arbejde højt, var
14
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deres forhold til det ambivalent: På
den ene side forstyrrede det deres
planlægning af dagens/ugens øvrige
arbejdsopgaver – herunder kravene
ift. om dokumentation. På den anden side oplevede de, at det at tage
sig af akutte problemer havde stor
betydning i forhold til at bevare/
styrke en god (behandlings)relation mellem bruger og behandler,
ligesom det at tage sig af de akutte
opgaver skabte tryghed og forebyggede uro på hele afdelingen. Ledelsen derimod ønskede mere planlagt
og dokumenteret arbejde. Dokumentationen var vigtig i forhold til
at følge, evaluere og justere behandlingen internt på centeret. At kunne
se, hvad der virkede, og ikke mindst
hvad der ikke virkede, var vigtigt i
forhold til at kunne tilrettelægge en
behandling, der satte ind med de
mest virkningsfulde tiltag og tilbud.
For ledelsen hang dokumentationen
også uløseligt sammen med forholdet til eksterne samarbejdspartnere,
der gerne skulle kunne se fornuften
med den behandling, de betalte for.
Arbejdets mening og værdi
En anden diskrepans mellem behandlerne og ledelsen var holdningen til ’uformel’ snak og samvær
med brugeren. Det kunne fx dreje
sig om samværet i ’det kreative
værksted’, hvor behandleren sad
sammen med nogle brugere og lavede smykker, malerier eller lignende, eller det kunne omhandle
et hjemmebesøg, hvor behandleren
hjalp brugeren med at rydde op.
For behandlerne afstedkom denne
form for samvær ofte dybere samtaler end de formelle, planlagte og
behandlingsrettede samtaler. Flere
behandlere gav ligeledes udtryk for,
at det uformelle samvær gav næring til det formelle: Det var i det
uformelle samvær, behandlingsalliancen og tilliden blev etableret,
hvilket man så trak på i det videre
behandlingsarbejde. For ledelsen
var behandlingsydelserne imidlertid værdisat på en anden måde. Alle

aktiviteter (såvel samvær som samtaler) indgik i et hierarkisk opbygget ydelsesregistreringssystem, som
behandlerne skulle registrere deres
arbejde i. Her var en terapeutisk
samtale med en psykolog eksempelvis blandt de højeste (og dyreste)
ydelser, mens værkstedsaktiviteter
og akutte samtaler lå i den nederste ende af ydelseshierarkiet. De
to forskellige udgangspunkter kom
konstant i konflikt med hinanden,
fordi ledelsen ønskede at styrke det
formelle, planlagte og dokumenterede arbejde, mens behandlerne
oplevede effekten af at tage sig af
det akutte arbejde samt konsekvenserne af det modsatte.
Betydningen af kulturelle forskelle bliver afgørende, fordi dét,
der ikke giver mening for behandleren, får sværere kår i praksis; nogle
behandlere gav i den kvalitative undersøgelse udtryk for, at man endte
med at gå sine egne veje, hvis det
arbejde, man skulle udføre, ikke gav
mening for én selv/gruppen af medarbejdere. Fx oplevede behandlerne
ikke altid den megen dokumentation som lige meningsfuld, hvilket
resulterede i, at de prioriterede andre arbejdsopgaver, fx det akutte
arbejde, der gav mere mening for
dem i arbejdet med brugerne. Når
arbejdsopgaven ikke gav mening for
behandleren, blev det også svært
at formidle betydningen af sådan
en opgave til brugeren, hvilket behandlingssamtalen så bar præg af.
Samme fund blev gjort i spørgeskemaundersøgelsen, hvor medarbejderne prioriterede viden, der var
anvendelsesorienteret, såsom samtaleteknik, psykiske problemer og
viden om stoffer. Viden, som støttede op om deres forståelse og daglige
håndtering af brugerne.
At tale om forskelle
Vores eksempler på, hvordan modsatrettede interesser og kæpheste
på arbejdspladsen kan resultere i
kulturelle fællesskaber, der blandt
andet er forankret i de ansattes6 for-

skellige fagområder, deres specifikke faglige viden og deres positioner
på arbejdspladsen, viser, at arbejdet
i misbrugsbehandling er sammensat
med rigelig mulighed for faglig debat. Det er positivt set i forhold til,
at opkvalificering af arbejdet bliver
mere mulig under sådanne tværfaglige vilkår. Men det understreger
også, hvor vigtigt det er at prioritere
udveksling og dialog for at sikre sig,
at hensigtserklæringer i forhold til
en sådan opkvalificering også re-

sulterer i en forbedring i praksis, fx
i tilrettelæggelsen og udførelsen af
det daglige arbejde, og når der skal
tages stilling til den samlede service, som den enkelte behandlingsinstitution udbyder. Dialogen bliver
central, fordi der er forskel på det
samlede personales7 oplevelse af,
hvilke formål misbrugsbehandling
skal indfri, og derfor også hvad der
er relevant og meningsfuldt i selve
behandlingsarbejdet, og i forhold til
hvilke arbejdsopgaver der skal prio-

riteres. Samtidig viser vores undersøgelser, at ny viden og nye tiltag har
størst chance for at blive brugt, når
medarbejderne oplever, at de bidrager positivt i det daglige arbejde
Det betyder igen, at brug af nok så
relevante standarder for dokumentation og fagressourcer først giver
et reelt udbytte i behandlingen, når
den enkelte medarbejder kan relatere og omsætte det til den konkrete
praksis.
Opkvalificering og 		
implementering af ny viden
Spørgsmålet er: Hvad skal der til,
for at indførelse af ny viden, nye arbejdsgange og positive hensigtserklæringer kan være med til at gøre
behandlingen bedre? På baggrund
af vores undersøgelser og den litteratur, vi har læst, mener vi for det
første, at det at gå i dialog på tværs
af organisationsniveauer og faggrupper har en enorm betydning.
Gennem dialogen kan det afdækkes
og diskuteres, hvad den enkelte ansatte opfatter som god behandling.
Det giver også mulighed for at diskutere, hvordan institutionens værdier og kerneydelser skal udmønte
sig i ’den gode behandling’, så den
gavner brugeren mest, og så det bliver meningsfuldt for medarbejderne
at udføre den. Man kan indvende,
at dialog er tids- og ressourcekrævende og kan munde ud i endeløse
møder, hvor der ikke tages egentlige
beslutninger, og hvor alle alligevel
ikke får det, som de helst vil have
det. Hvorfor så bruge kostbar tid til
en sådan dialog, når tiden går fra
selve behandlingen, der i forvejen
opleves som kraftigt beskåret? Noget af svaret er, at værdien af dialogen ikke altid synliggøres i resultater
nu og her, men udgør en proces, der
understøtter mere bæredygtige og
fokuserede arbejdsindsatser på længere sigt, blandt andet ved en optimering af arbejdsindsatsen. På den
måde har de kulturelle fællesskaber
og subkulturer på arbejdspladsen
betydning for en bæredygtig opkvawww.stofbladet.dk · Stof 16
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lificering af misbrugsbehandling.
For det er netop gennem fælles læring og historie, at man kan arbejde
med de antagelser, værdier og selvfølgeligheder, som støtter op om eller blokerer for en sådan udvikling.
Derudover skal man ikke underkende, at dialog også handler om
at inddrage medarbejderne i den
overordnede organisatoriske udviklingsplan. Ved at gøre dette, åbner
man op for, at medarbejdere dels får
mulighed for at opleve og tilegne sig
ejerskab i forhold til nye tiltag, dels
mulighed for at udnytte den værdifulde viden, som de besidder i kraft
af deres faglighed og i kraft af deres
praksiserfaringer fra arbejdet med
brugerne. Vores understregning af
værdien ved at inddrage medarbejderne er ikke et argument for, at ledelsen ikke bør træffe beslutninger
’oppefra’. Men i de tilfælde, hvor
beslutningerne kommer oppefra
uden medarbejderinddragelse, mener vi, at det er essentielt, at medarbejderne modtager uddybende
forklaringer på de beslutninger, valg
og fravalg, der er truffet, og ikke kun
får de færdige resultater som fx retningslinjer og instrukser. Fravær af
medinddragelse skaber – ud over
en følelse hos medarbejderne af
manglende anerkendelse – nemlig
en risiko for, at medarbejderne ikke
får indsigt i de fravalg, som beslutningsprocesser også indebærer – og
dermed grundig synliggørelse af argumenterne for de valgte løsninger.
Netop dialogen om fravalg er
vigtig, fordi den kan imødekomme
og forklare fravalget af de andre
løsningsforslag, som umiddelbart
kunne virke mere tiltalende på medarbejderne, men som ledelsen i deres beslutningsproces ikke fandt lige
så egnede som de valgte løsninger.
På den måde kan dialogen sikre, at
ledelsesmæssige beslutninger bliver
ordentligt forklaret, så de giver mere
mening for de medarbejdere, som
skal omsætte dem til god praksis.
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Det tager tid
Kvalificeret misbrugsbehandling er
ikke kun et spørgsmål om at indhente den korrekte viden eller henvise til evidens. For at viden og andre
former for udviklingstiltag skal forankres i praksis, må det organiseres
og formidles til medarbejderne på en
måde, så de inddrages i selve implementeringsprocessen. Når beslutningerne om nye tiltag er truffet og
skal føres ud i livet, er der derfor flere
centrale nedslagspunkter, der kan
sikre, at opkvalificeringsprojektet
ikke går i stå. Disse centrale punkter
er her grundighed, støtte og opfølgning. Det tager tid at forstå og indlære nye arbejdsopgaver og sagsgange,
og det tager tid at afprøve og justere
dem i forhold til hverdagen i praksis.
For at det ikke skal være for ressourcekrævende for medarbejderne, er det ofte en fordel at udvælge
nogle specifikke og veldefinerede
indsatsområder og overveje grundigt, hvordan man skal skaffe sig de
korrekte kompetencer og kundskaber. For at det skal blive bæredygtigt, er det også vigtigt at overveje,
hvem der skal være tovholder under
denne del af processen, og hvem der
skal tage sig af den konkrete oplæring af medarbejderne og af den løbende opfølgning. Hvis ikke denne
del af implementeringen planlægges ordentligt og gives tid, risikerer
man, at den viden, der i sidste ende
omsættes til praksis, ikke er den relevante for de mål, der er sat, og at
den faglige oplæring sker mere eller
mindre tilfældigt. På den måde kan
positive hensigtserklæringer og fine
planer om opkvalificering snuble på
grund af en for hurtigt planlægning,
en for kort implementeringsfase og
et fravær af grundig opfølgning og
dermed ende med, at de tænkte tiltag tillægges andre betydninger end
det, der var formålet. Risikoen er så,
at opkvalificeringen ikke viser sig i
en bedre praksis, men i en praksis,
der udføres forskelligt, uhensigtsmæssigt og - i værste tilfælde - ikke
korrekt. ■

NOTER
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2
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Den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark. Af: Lars Benjaminsen, Ditte Andersen
og Maren Sørensen. SFI 2009.
Undersøgelserne er kort omtalt i STOF nr. 14
s.66-68 og nr. 15 s.71.
Analysen og resultaterne af den kvalitative undersøgelse var til intern brug i den undersøgte
organisation. Den samlede skriftlige afrapportering foreligger således kun som et internt
dokument.
Spørgeskemaundersøgelsens resultater er
udgivet i publikationen: Fagressourcer i
misbrugsbehandling – En undersøgelse af,
hvordan medarbejdere indhenter og anvender
viden. Af: Birgitte Thylstrup. KABS Viden.
2010.
Se fx den teoretiske klassiker inden for organisationskultur: Organisationskultur og ledelse.
Af: Edgar H. Schein. Forlaget Valmuen. 1994.
Her mener vi alle ansatte i en organisation,
ledere såvel som medarbejdere.
Som note 6.
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behandling

Afgiftning igen… og igen
–er det en god idé?
Dyreforsøg bekræfter, at gentagne afgiftninger indebærer risici for skadelige effekter.

Af MORTEN HESSE

Skal man afgifte mennesker med
stof- og alkoholmisbrug den ene
gang efter den anden? På mange
måder er der noget yderst sympatisk
ved ideen om, at der skal være let
adgang til misbrugsbehandling for
alle, at man aldrig skal opgive nogen
og altid være klar til at give en chance til. Men er der noget, man bør
være opmærksom på? Erfaringer fra
behandlingen af alkoholafhængige
tyder på, at der kan være risikomo-

menter ved gentagne afgiftninger.
Observationer
tilbage
fra
1970’erne og tidligere peger på,
at der synes at være en forøget risiko for kramper hos patienter, der
gennemgår gentagne afgiftninger.
Personale på afrusningsklinikker
og psykiatriske afdelinger bemærkede, at patienter, der blev indlagt
den ene gang efter den anden, oftere fik abstinenskramper end andre
patienter. Det førte til, at forskere i
løbet af 1980’erne begyndte at formulere en ’kindling’ hypotese – altså

en hypotese om, at gentagne afgiftninger medfører, at særlige områder af hjernen bliver mere og mere
følsomme over for effekten af abstinenser, sådan at der med tiden skal
mindre og mindre til for at udløse
abstinenser. Undersøgelser af patienter i 1980’erne begyndte at vise,
at der så ud til at være en sammenhæng mellem gentagne afgiftninger
og abstinenskramper, og i 1993 viste
en undersøgelse af 6.818 patienter,
at der er en tydelig sammenhæng
mellem abstinenskramper1 og gen-
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Rotter, angst og gentagne afrusninger
Men her kommer dyreforsøg ind
som et relevant bidrag. I et dyreforsøg publiceret i 1990 viste det sig,
at ved nøjagtig den samme mængde
alkohol, men opdelt i flere, afbrudte perioder, blev amygdala, en lille
struktur placeret ved hjernestammen, overfølsom.3 Det er centralt,
fordi netop amygdala er vigtig for
kramper. Flere dyreforsøg har opnået det samme resultat, og det synes at være et etableret faktum, at
hvis rotter får den samme mængde
alkohol fordelt over flere perioder,
giver det værre abstinenser, end hvis
de får alkoholen over én længere periode.
Men amygdala har andre funktioner end udløsning af kramper,
og det har medført en helt anden
interesse for de gentagne alkoholafrusninger. Amygdala er knyttet til
især følelser og har blandt andet
med angst at gøre. Rotteforsøg fra
starten af 2000-tallet har vist, at der
sker noget med rotternes angstindlæring, når de bliver udsat for gentagne afrusninger. En måde at teste
en rottes sociale angstniveau på er
18

Stof 16 · www.stofbladet.dk

l7

tagne afgiftninger, og at der også er
en sammenhæng mellem gentagne
afgiftninger af dårlig prognose.2
Men denne forskning har store
usikkerhedsmomenter. Det største
problem med undersøgelserne er
naturligvis, at det er vanskeligt at
vide, hvad der skyldes alkoholindtagelsesmønstre og –omfang, og hvad
der skyldes antallet af afrusninger.
Det kan være, at de mere alkoholafhængige patienter også er dem, der
både bliver ved at dukke op til afrusning, og samtidigt er dem, der drikker mere intenst og alene derfor har
større risiko for abstinenskramper.
Et andet problem er, at de, der
kommer igennem gentagne afgiftninger, som minimum har et negativt prognostisk karakteristikum:
De er allerede svingdørspatienter,
og det er svært at adskille årsag og
virkning.

at observere den, mens den befinder
sig i et bur sammen med en anden
rotte. Man kan så måle, hvor meget
rotten bevæger sig rundt – for den
kan jo helt enkelt være udmattet
af abstinenser! Desuden kan man
måle, hvor meget den følger efter
den anden rotte og snuser til den. Jo
mere en rotte følger efter en anden
rotte og snuser til den, jo mindre
kan man antage, at den er socialt
usikker. Sådanne undersøgelser har
netop vist, at rotter, som har været udsat for gentagne afrusninger,
bliver meget mere socialt tilbageholdende, end rotter, som har fået
den samme mængde alkohol over én
sammenhængende periode.4
Der er andre hjerneområder end
amygdala involveret i dette, men det
centrale er, at sammenhængen netop berører både abstinenskramper
og angst. Kan disse forsøg overføres
til mennesker, kan vi antage, at den,
der har været gennem gentagne afrusninger, må føle sig mere hudløs

og usikker i sociale situationer, også
efter at abstinenserne er aftaget.
Tvangstanker om alkohol 		
og gentagne afrusninger
Interessant er det også, at det ser ud,
som om gentagne afrusninger måske påvirker ikke blot angstniveau,
men også alkoholafhængighedens
psykologi. En gruppe forskere har
udviklet en særlig skala til måling
af tvangspræget drikning. Skalaen
indeholder ud over de almindelige
spørgsmål om, hvor meget man
drikker, og hvilke konsekvenser
man har oplevet, også spørgsmål
af typen ’Når du ikke drikker - hvor
meget af tiden er du så optaget af ideer,
tanker, impulser eller billeder relateret
til druk?’. Disse spørgsmål følger
den typiske fremgangsmåde for at
undersøge tvangspræget adfærd.
Der spørges til, hvor ofte tankerne
forekommer, hvor svært det er at
bremse dem, og hvor meget de generer.

MORTEN HESSE
CAND.PSYCH., PH.D.
lektor VED CENTER FOR
RUSMIDDELFORSKNING

Skalaen, som kaldes OCDS (’Obsessive Compulsive Drinking Scale’)
blev anvendt i en undersøgelse,
som sammenlignede 20 patienter,
der havde været igennem gentagne
afrusninger, med 47 patienter, der
kun havde været igennem få afrusninger. Patienterne adskilte sig ikke
med hensyn til, hvor afhængige de
var af alkohol, hvor svære depressive symptomer de havde, hvor
mange akutte abstinenser de havde
på undersøgelsestidspunktet, eller
hvor mange genstande de havde
indtaget i de seneste 14 dage. Men
de adskilte sig på ét punkt: Gruppen
på 20 rapporterede om mange flere
’tvangstanker’ om alkohol.5
Det er interessant, hvis de gentagne afrusninger medfører, at tankerne cirkler endnu mere om alkohol. Det er særdeles vigtigt, fordi det
betyder, at selv hvis en afrusning giver effekt på kort sigt, så er der risiko
for, at det gør det endnu vanskeligere at komme over alkoholafhængigheden på længere sigt.
Dette peger også på, at der er
flere hjernesystemer, som påvirkes
på særlige måder af gentagne afrusninger. Tvangspræget adfærd og
tvangstanker er forbundet med aktivering af særlige områder af tindingelapperne og det limbiske system
(området under pandelappen).
Der er ikke noget i litteraturen,
der peger på gavnlige virkninger af
gentagne afrusninger. Tværtimod
er man i de senere år netop blevet
opmærksom på, at alkoholforbrug,
som er koncentreret på få dage
om ugen, er mere sundhedsskadeligt end alkoholforbrug fordelt ud
over ugens dage, uanset den samlede mængde af alkohol. Det er især
dansk forskning gennemført af Statens Institut for Folkesundhed, som
har peget på dette mønster. Det er
dog næppe de samme mekanismer,
som er ansvarlige for den øgede
kramperisiko ved gentagne afrusninger, som også er ansvarlige for
den øgede risiko for alkoholrelateret
sygdom ved at samle alkoholforbru-

get i weekenden. Men konklusionen
er den samme.
Implikationer for behandling
Det er vigtigt at forstå, at det, man
gør i den bedste mening og i god
forståelse med patienten, til tider
kan være uhensigtsmæssigt. Ønsket
om at kunne hjælpe den alkoholafhængige patient ud af sin afhængighed og patientens udtalte ønske
om afrusning kan måske lede til den
forkerte behandlingsplan. At afruse
patienten den ene gang efter den anden er i hvert fald næppe hensigtsmæssigt. Samtidig er det klart, at
medicinsk afrusning er en hensigtsmæssig behandling, som kan forebygge både farlige og forfærdeligt
smertefulde abstinenser.
Der findes ikke undersøgelser,
som kan vise, hvor længe man skal
vente, før man iværksætter en ny
afrusning, eller hvor mange gange
man kan gentage afrusningen uden
at man forværrer tilstanden. Men
for patienter, som mærker, at de bliver mere og mere hudløse og usikre
på sig selv, vil det være vigtigt at forstå, at de ikke nødvendigvis hjælper
sig selv ved igen og igen at gå igennem en afrusning for så at opleve sig
selv plaget af social angst og besat
af tanken om at få fat i den næste
flaske.
For patienter, hvor det ikke lykkes at opnå varig afholdenhed, peger disse resultater derfor samlet
set på, at den mest forsvarlige anbefaling er, at patienten forsøger at
stabilisere sit alkoholforbrug på et
tåleligt niveau og samtidig opnå et
vist mål af social stabilitet.6 Denne
tankegang er velkendt inden for
substitutionsbehandling for patienter med heroinafhængighed.
Det vil være meget vigtigt, hvis
fremtidig forskning kan vise noget
om, hvorvidt der foreligger lignende
effekter for andre rusmidler. Man
skal her bemærke, at stoffer bruges forskelligt. Mange, også mange
der oplever stoffet som et alvorligt
problem, bruger eksempelvis ko-

kain uregelmæssigt.7 Her er ikke et
abstinensbillede, der ligner reaktionerne på alkohol. Også ved opiater
er abstinenserne mindre farlige end
ved alkohol og ikke præget af de
kramper, som er en god markør for
’kindlingeffekten’ beskrevet ovenfor.
Netop derfor er der grund til at interessere sig for udviklingen under
gentagne stoffri perioder ved andre
stoffer end alkohol. Og også her bliver dyreforsøg vigtige, fordi mennesker ikke frivilligt vælger at udsætte
sig for tilbagevendende perioder
med abstinenser. ■
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skadesreduktion

Skadesreduktion 						
– et nyt blik på begrebet
Såvel behandling, forebyggelse som kontrolpolitik bør udformes med henblik på den størst
mulige skadesreducerende effekt.

Af PETER EGE

Under et møde med medarbejdere
fra københavnske væresteder sagde
en, at det ville det være godt med en
autoritativ definition på skadesreduktion, således at man som medarbejder kunne føle sig sikker på, at det,
man nu foretog sig med brugerne,
var skadesreducerende eller måske
ikke skadesreducerende. ’Kunne forvaltningen ikke levere sådan en autoritativ definition?’. ’Okke jo,’ sagde jeg
skråsikkert, ’det var nogenlunde lige så
nemt som at klø sig i røven’.
20
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Efterfølgende kom jeg temmelig
meget i tvivl. Selvfølgelig kunne jeg
godt strikke noget sammen, men
efterfølgende skulle det godkendes
af en direktion og et politisk udvalg,
og det kunne godt blive kompliceret. Og ved yderligere eftertanke var
det måske heller ikke helt nemt at
beskrive, hvad der ligger i begrebet
skadesreduktion, og hvorfor nogle
opfatter det som kontroversielt,
mens andre omklamrer begrebet.
Så i stedet for et officielt papir, så
hellere en artikel i STOF - organet
for den højeste oplysning.

Definitioner
Der er selvfølgelig mange definitioner. International Harm Reduction
Association definerer således skadesreduktion som ’politikker, programmer og tiltag, der har til formål at
reducere de skader, der hænger sammen
med brugen af psykoaktive stoffer hos
personer, der ikke er i stand til eller ikke
ønsker at ophøre med brugen’1. Videre
nævner IHRA, at skadesreduktion
lægger afgørende vægt på den offentlige sundhed (public health) og
menneskerettigheder, og at skadesreducerende foranstaltninger i øv-

rigt er karakteriserede ved at være
praktiske, nemme at gå til, effektive,
sikre, cost-effective og baseret på den
stærkest mulige evidens.
Så er det man tænker, at dét kan
ingen vel være uenige i, og hvis man
prøver at negere alle de ovenstående
udsagn, så kommer der det rene ævl
ud af det. At hævde det modsatte er
meningsløst. Det eneste, der måske
har lidt kant i ovenstående definition, er, at man også skal hjælpe
mennesker, der ikke ønsker at ophøre med brugen. Men man skal
have en temmelig perverteret moral
for at synes, at dét er kontroversielt.
Princippet om at hjælpe mennesker - også selv om de ikke ønsker
at ophøre med brug - blev knæsat
af dansk narkotikapoliti helt tilbage
til 1984 i rapporten ’At møde mennesket, hvor det er …’2, som blev til
på initiativ af den konservative socialminister Palle Simonsen.
Tilbage i 1997 beklagede jeg mig
i en artikel i STOF over det diffuse
i begrebet skadesreduktion: ’Harm
reduction eller skadesreduktion er et
begreb, der er blevet skamredet. Alle
bruger det, ingen tydeliggør, hvad de
mener, men at det har en positiv valør,
er der ingen tvivl om. Derfor bruges det,
når man vil sælge enhver tænkelig foranstaltning – det er skadesreducerende,
siger man, og så skulle den være hjemme. Dette forhold, at harm reduction
på den ene side er forbundet med noget
progressivt og nytænkende og på den
anden side er et så mangetydigt og diffust begreb, gør en afklaring påkrævet3.
At skadesreduktion er blevet så
stuerent, generer mig fortsat. Når
VK-regeringen i sit nye policydokument ’Kampen mod narko II’
kan skrive, at ’skadesreduktion er og
bør forsat være et integreret element i
narkotikapolitikken’, så er det et problem, når samme regering indædt
modsætter sig etablering af stofindtagelsesrum og går ind for nul-tolerance over for besiddelse af stoffer
til eget brug.
I en meget interessant artikel i International Journal of Drug Policy4

forsøger STOF´s redaktør Michael
Jourdan (MJ) at komme uden om
problemet. Han anbefaler, at vi opgiver jagten på en definition, fordi vi
alligevel aldrig får nedlagt byttet. I
stedet skal vi anskue skadesreduktion som et righoldigt, men vagt koncept, som et rummeligt telt, hvor
meninger kan brydes og muligheder
opstå. I stedet for den futile jagt på
en definition indfører MJ to instrumenter, der kan måle, hvor man er
på en skadesreduktions-skala. Én
skala, hvor man skal forholde sig til
mere konkrete emner (25 i alt), og
én skala med mere politiske emner
(11 i alt). Til hvert emne knytter han
et skadesreducerende udsagn og et
ikke-skadesreducerende
udsagn.
Jeg skal give et eksempel for at illustrere tankegangen og igen anbefale, at man læser originalartiklen.
Det valgte eksempel er forbuddet
mod cannabis. På dette spørgsmål
vil en ikke-skadesreduktions tilhænger svare: Cannabis er et ulovligt og
farligt stof. Der er ikke behov for at opbløde det nuværende forbud mod salg,
dyrkning og besiddelse. Og en skadesreduktions tilhænger vil svare noget
i retning af: Det farmakologiske rationale for et totalt forbud mod cannabis
er tvivlsomt. Man bør skelne mellem
bløde og hårde stoffer og undlade at
retsforfølge brugerne.
Man kan gennemgå de i alt 36
emner alene eller sammen med venner og kollegaer og på den måde undersøge, hvor meget eller hvor lidt
man er til skadesreduktion. Man
kan give 0 point for ikke-skadesreduktions udsagn og 1 point for skadesreduktionsudsagn, og så nærmer
vi os en eksakt videnskab, hvor vores
tilbøjelighed for skadesreduktion
kan måles i % efter formlen:
Antal positive skadesreduktions
svar x 100/36 = skadesreduktions
tilbøjelighed. Man kunne også gennemgå ”Kampen mod narko I og II”
på denne måde og så få målt, hvor
meget skadesreduktion regeringen
egentlig går ind for nu - og tilbage i
2003. Har de udviklet sig og er ble-

vet mere skadesreducerende, eller
er det den samme elendighed? Svaret blæser ikke i vinden! Men nu har
det selvfølgelig aldrig været hensigten, at artiklen skal bruges på denne
måde. Det er snarere en øvelse i at
indkredse skadesreduktionsbegrebet - velegnet til at udfordre vanetænkning og fordomme.
Man kan være enig med MJ i, at
vi skal opgive jagten på den entydige og udtømmende definition på
skadesreduktion. Det gør ikke så
meget, fordi der er bred enighed om
elementerne i skadesreduktionsbegrebet: afstigmatisering af brug og
misbrug af stoffer, forebyggelse og
begrænsning af skader ved brug og
misbrug og konsekvens- og nytteetik frem for hensigtsetik.
Uenigheden om skadesreduktion
knytter således ikke an til den brede
definition af begrebet, men på to
andre forhold; nemlig hvordan man
indplacerer skadesreduktion i den
samlede overordnede narkotikapolitik5, og hvilke former for skader
der skal begrænses. Det ser jeg lidt
nærmere på i det følgende.
Det er en stillingtagen til disse
spørgsmål, der er afgørende for,om
man går ind for skadesreduktion,
eller om man ikke gør det. Jeg tror
således ikke, at det er meningsfuldt
at graduere sin tilbøjelighed til skadesreduktion – man er enten for eller imod.
Skadesreduktion og narkotikapolitik
Regeringen skriver i sin nye ’Handlingsplan mod narkotikamisbrug
– Kampen mod narko II’, at ’narkotikapolitikken er bygget på fire
grundpiller – forebyggelse, behandling,
skadesreduktion og kontrol’. Videre
skriver man: ’I forhold til den kompromisløse kamp mod narkotika og et
ønske om et samfund fri for stofmisbrug
kan de eksisterende skadesreducerende
tiltag fremstå som modsætningsfyldte.
I virkeligheden er der tale om pragmatiske og fornuftige tiltag’. En række
andre lande, som ikke er hysterisk
dedikerede til det stoffri samfund www.stofbladet.dk · Stof 16
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meningsløse oplysningskampagner
uden at forholde sig til, om de er
skadesreducerende eller uden effekt
eller direkte skadelige.
Skadesreduktion, som det nye
område, er lillesøsteren i forhold til
de andre områder. Det er blevet introduceret, fordi der har været et vist
behov for at få sygdomsforebyggelse, sundhedsfremme, brugerindflydelse og sund fornuft ind i narkotikapolitikken, men skadesreduktion

gelse og sund fornuft. Hvis man
omvendt synes, at begrebet bør tages alvorligt, bør det være bestemmende for hele narkotikapolitikken
– såvel de overordnede målsætninger, værdierne, strategien og indholdet. Hele narkotikapolitikken
– såvel behandling, forebyggelse og
kontrolpolitik bør udformes således,
at den har den størst mulige skadesreducerende effekt. Altså: Hvis ikke
skadesreduktion er en integreret del

anish kapoor: wax cannon

dvs. de fleste europæiske lande - bekender sig da også til en narkopolitik med de fire grundpiller. Det kan
der være gode og især opportunistiske grunde til4, men konsekvensen
bliver, at skadesreduktion reduceres
til det, der er praktisk og fornuftigt,
og når det ikke er andet og mere, er
der ingen grund til at opretholde et
skadesreduktionsbegreb. Opslutningen omkring skadesreduktionspolitikken kan så snarere anskues
som et udtryk for, at narkotikapolitikken tidligere på en række områder var ikke-pragmatisk og ufornuftig. Det er nok ikke helt løgn. At
skadesreduktionsbegrebet har haft
en funktion i forhold til at få noget
rationalitet, sund fornuft og humanisme ind i narkotikafeltet er helt
fint, men det er ikke tilstrækkeligt.
Sagt på en anden måde: Man går
ikke ind for skadesreduktion, bare
fordi man går ind for enkelte skadesreducerende tiltag, som det ville
være tåbeligt ikke at gennemføre, og
man gør det specielt ikke, hvis man
afviser helt centrale elementer i en
skadesreduktionstankegang.
Når regeringen skriver, ’at de eksisterende skadesreducerende tiltag kan
fremstå som modsætningsfyldte’, så er
det udtryk for en meget traditionel
tankegang og ret beset noget vrøvl.
Det er ikke de skadesreducerende
tiltag, der er modsætningsfyldte. De
kan kun betegnes som rationelle.
Det modsætningsfyldte finder man
derimod i det forhold, at man - som
tidligere beskrevet - i samme åndedrag kan gå ind for skadesreduktion, samtidig med at man går ind
for tvang i behandlingen, skærpelse
af straffene for besiddelse af stof til
eget brug osv., osv. Når man alligevel
kan slippe af sted med det, skyldes
det netop, som MJ så fint beskriver
det i sin artikel, konstruktionen af
de fire grundpiller som grundlag for
narkotikapolitikken, fire isolerede
områder, som opererer ret isoleret
fra hinanden, og så er det, at man
kan slippe af sted med fx en repressiv og uproduktiv kontrolpolitik og

Man går ikke ind for skadesreduktion, bare fordi man går ind for enkelte skadesreducerende tiltag, som det ville være tåbeligt ikke at gennemføre, og man
gør det specielt ikke, hvis man afviser helt centrale elementer i en skadesreduktionstankegang.

har været uden synderlig indflydelse
på områderne som sådan. Omvendt
gælder det, at især kontrolpolitikken har stor indflydelse på, i hvilken
grad skadesreduktionstanker får lov
til at udfolde sig - jævnfør diskussionen om stofindtagelsesrum mv.
Hvis skadesreduktion kun defineres ved enkelte tiltag, som alle
synes er fornuftige, så bliver skadesreduktionsbegrebet ret ligegyldigt,
og man kunne lige så godt tale om
sundhedsfremme, sygdomsforebyg-

af både behandling, forebyggelse
og kontrolpolitikken, giver det ikke
mening at tale om en skadesreducerende narkotikapolitik.
Hvilke skader?
Der er bred enighed om, at skadesreduktion retter sig mod de skader,
som er forårsaget af stofferne, og
som er forårsaget af indtagelsesmåden – specielt den intravenøse. Det
er mere kontroversielt, når der snakkes om behandlingsskader (fordi der

PETER EGE
SOCIALOVERLÆGE
I KØBENHAVNS KOMMUNE

ikke er en vilje til at erkende, at behandling undertiden gør mere skade
end gavn) og forebyggelsesskader
(stigmatisering, ressourcespild), for
di disse to områder betragtes som
entydigt positive. Behandling og fo
rebyggelse er altid godt!
Helt galt bliver det, når vi når til
kontrolpolitikken. I modsætning til
behandlings- og forebyggelsesområdet, er mange parate til at indse,
at kontrolpolitikken kan påføre brugerne (og andre) skader, men det
betragtes som naturlige omkostninger i ’krigen mod narko’. Enhver
snak om at forsøge at begrænse
disse skader anskues som et forræderi mod en højere sag. Når skadesreduktion stadig betragtes som
noget kontroversielt - og i mange
tilfælde helt uønsket - er det, fordi
skadesreduktion også retter sig mod
kontrolskaderne. Modstanderne af
skadesreduktion ser derfor skadesreduktion som en ’trojansk hest’,
som en bevægelse, der kun er ude
på at underminere den eksisterende
kontrolpolitik og på at indføre en legalisering af de illegale stoffer6.
Mange tilhængere af skadesreduktion går meget stille med
dørene, når talen falder på kontrolskader, og siger, at skadesreduktionsbegrebet forholder sig neutralt
i forhold til disse. Det er selvfølgelig
for at komme ind i godt, narkotikapolitisk selskab7, men den holder
ikke en meter i forhold til, hvor alvorlige kontrolskaderne er. Både de
intenderede og de ikke-intenderede
skader er mange: kriminalisering af
brugerne, høje fængselsrater, vold,
berigelseskriminalitet, korruption,
hiv- og hepatitissmitte, stigmatisering af brugerne, som ikke uden
grund oplever sig som jagede dyr og
andenklasses mennesker8,9,10, 11. Hvis
man vil tage skadesreduktionsbegrebet alvorligt, er man nødt til at
forholde sig til disse skader, og nødt
til at forsøge at begrænse dem mest
muligt inden for de givne politiske
rammer. Det betyder ikke, at man
som
skadesreduktionstilhænger

nødvendigvis skal gå ind for en legalisering af narkotika. Det må altid
afhænge af en konkret vurdering i
forhold til de enkelte stoffer og de
givne politiske vilkår. Men man kan
ikke af opportunistiske grunde sætte kikkerten for det blinde øje. Eller
som Robin Room skriver12: ’Hvis
skaderne opstår pga. et massivt stofbrug, så er reduktion af stofbrug og/eller en ændret indtagelsesmåde det første
logiske skridt i forhold til at begrænse
skader. Men hvis skaderne opstår, fordi
stoffet er kriminaliseret, er afkriminalisering den logiske måde at reducere
skaderne på’.
Afslutning
Skadesreduktion er andet og mere
end enkelte praktiske foranstaltninger, der kaldes skadesreduktion ved
navn. Også andet og mere end en
enkelt grundpille ved siden af de
tre andre piller – forebyggelse, behandling og kontrol. Der er for så
vidt intet galt i at beskrive politikken
som byggende på fire grundpiller eller søjler. Men hvis aktørerne inden
for hver af de 4 søjler agerer løsrevet
fra hinanden, og der ikke er et fælles
fundament, et fælles indhold og en
fælles strategi og målsætning baseret på humanisme, konsekvensetik,
brugervenlighed, pragmatisme og
evidens - centrale kendetegn i en
skadesreduktionspolitik - så er det
meningsløst at tale om en skadesreduktionspolitik.
I forlængelse af ovenstående er
der endnu en forudsætning, som
skal være til stede, for at man kan
hævde, at man går ind for skadesreduktion: Kontrolskaderne må tages
lige så alvorligt som andre skader.
De skal erkendes og diagnosticeres
på lige fod med stofskaderne og ligesom disse søges begrænset mest
muligt. Afkriminalisering af besiddelse af stof til eget brug er meget
væsentligt i denne sammenhæng og
let at gennemføre, hvis den politiske
vilje er til stede.
Regeringens afvisning af bare at
diskutere, under hvilke former hash

kan legaliseres, afvisningen af at skabe rammerne for etablering af stofindtagelsesrum, forslag om tvangsbehandling og skærpede straffe for
besiddelse af nok så små mængder
stof til eget forbrug illustrerer klart,
at skadesreduktion ikke er regeringens politik. ■
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heroin

Organiseringen af heroinbehandlingen i Danmark
Hvordan fungerer så de nye heroinklinikker? De er ikke ens.
AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

viklingsfase, og der sker løbende
ændringer. Nogle af de områder,
hvor man på nuværende tidspunkt
kan pege på en række forskelle, er
kontrol, rummelighed, mulighed
for at kokse efter injektionen og supplerende behandlingstilbud. Der er
dog også en række forhold og vilkår,
som er ens, og det er de forhold, der
er reguleret i Sundhedsstyrelsens
vejledning om behandling med lægeordineret heroin1.

foto: Ulrik Holmstrup

I foråret 2010 blev der etableret tre
klinikker til misbrugsbehandling
med heroin i Danmark. En i Københavns Kommune med navnet
Valmuen; en i Hvidovre, der dækker
det tidligere Københavns Amt og
er etableret og drevet af KABS; og
en i Odense som en del af Behandlingscenter Odense. Man har med
de tre klinikker valgt forskellige måder at organisere behandlingen på.

I Københavns Kommune har man
valgt at etablere en særskilt klinik
kun til brugere i heroinbehandling.
I KABS Hvidovre og Odense har
man valgt at etablere heroinklinikken i forbindelse med allerede eksisterende metadonklinikker.
Denne artikel præsenterer de
tre forskellige klinikker og nogle af
de fordele og ulemper ved de forskellige klinikker, som det efter ca.
et halvt års drift er muligt at pege
på. Klinikkerne er stadig i en ud-
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Fælles ramme
Sundhedsstyrelsens vejledning giver
mulighed for, at man kan modtage
heroin to gange om dagen. Denne
ordination af heroin kan suppleres
med en mindre metadonordination
til at dække den periode af døgnet, hvor brugerne ikke er dækket
af heroin, dvs. aften, nat og tidlig
morgen. Der skal gå minimum fem
timer mellem hver injektion. Heroinen gives kun som injektionspræparat, og brugerne skal selv kunne
foretage injektionen; de kan vælge at
injicere heroinen i en vene eller i en
muskel. Brugerne overvåges under
injektionen og i en observationsperiode efterfølgende. Den lægeordinerede heroin skal suppleres med et
tilbud om psykosocial behandling –
uden at det dog er specificeret, hvad
denne behandling indebærer.
København
Klinikken i København er etableret i
nyindrettede lokaler på Tomsgårdsvej i Københavns Nordvest-kvarter.
Der er gode busforbindelser til stedet. Lokalerne er på 700 kvm og
indrettet med en café og et køkken
i den ene ende, hvor brugerne også
kommer ind i klinikken. I forlængelse af cafeen er der en altan, hvor man
kan sidde ude, og som også fungerer
som rygerum. Ved siden af caféen er
der et mindre værksted. Herfra fører
en gang med kontorer og undersøgelsesrum ned til medicinudleveringen og injektionsrummet.
Selve injektionsrummet er ca. 10
x 6 m og indrettet med 12 små båse
rundt langs tre af væggene. Der er
mulighed for at skærme båsen af
med en skærm, hvis man gerne vil
sidde lidt mere i fred. Uden for injektionsrummet er der placeret en
stor sofa, som dels bruges, når man
venter på at komme ind til injektion,
dels bruges ved den efterfølgende
observation. I løbet af dagen bliver
sofaen også brugt til at se fjernsyn
eller tage sig en lur i. Ved siden af injektionsrummet er der toilet og bad
til brugerne. Bag injektionsrum-

met er der et mødelokale og et stort
fælles personalekontor med syv arbejdspladser, et køkken og toiletter.
Klinikken i København er planlagt til at kunne rumme op til 120
brugere. Ultimo september 2010
var 30 i gang med behandling, to
er stoppet – én fordi han syntes behandlingen tog for meget tid, og én
efter trusler mod personalet. Personalet møder ind kl. 8, og de sidste
går kl. 18. Klinikken har åbent for
brugere fra kl. 9 – 17. Der er åbent
for injektioner og anden medicinudlevering fra kl. 9 – 11 og igen fra
kl. 15 – 17. I tiden mellem de to
injektioner har brugerne mulighed
for at opholde sig i klinikkens café.
Der er som minimum tre sundhedsmedarbejdere og to pædagogiske
medarbejdere til stede i klinikken,
hvilket også er normeringen i weekenderne. I dagtimerne på hverdage
er der yderligere en læge, en institutionsleder og en sekretær til stede.
Som regel vil der også være en eller
to ekstra sygeplejersker og en ekstra
pædagog på arbejde.
Når en bruger møder om morgenen, er det første punkt på programmet som regel injektion med heroin.
Brugeren bliver vurderet af sygeplejersken i medicinudleveringen
inden injektionen, og hvis vedkommende fremtræder for påvirket, kan
han eller hun blive nægtet heroin. I
så fald vil man få tilbudt metadon
i stedet. Der er dog ikke krav om,
at man ikke må have nogen alkoholpromille, sådan som der er på de to
andre behandlingssteder, der udleverer heroin. Når brugeren kommer ind i medicinudleveringen, får
vedkommende udleveret en sprøjte
med den ordinerede heroindosis.
Derefter tager brugeren, hvad der
er brug for af plaster, kanyler, spritservietter osv. Når brugerne kommer ind i injektionsrummet, lægger
de deres ting i en bås og går så hen
og vasker hænder, inden injektionen
foretages. På Valmuen må brugerne
injicere i vener i arme, ben og lyske
samt intramuskulært.

Hvis man er nystartet eller har
fået opjusteret sin dosis, er der krav
om, at man skal blive siddende i et
kvarter uden for injektionsrummet,
hvor en sygeplejerske vil holde øje
med en. Ellers kan overvågningen
efter injektionen foregå i caféen.
Der er ikke krav om, at man skal
blive i tilbuddet, og ca. ¼ af brugerne forlader normalt klinikken
efter morgenudleveringen. Fra kl.
15 er der mulighed for eftermiddagsinjektionen. De fleste brugere,
som har opholdt sig i tilbuddet i løbet af dagen, står i kø fra kl. 15, og
de øvrige brugere kommer i løbet
af de to timer, der er åbent. Der er
samme krav til observation som om
formiddagen. Under formiddagsinjektionen udarbejder sygeplejersken
i injektionsrummet en liste over den
rækkefølge, brugerne er kommet
ind til injektionen. Den rækkefølge
følges også om eftermiddagen med
den undtagelse, at brugere, der ikke
nåede formiddagsinjektionen, kommer først om eftermiddagen.
Ud over selve heroinen er der i
Valmuen tilbud om værestedsfunktion med café. Der er tilbud om mad
– det koster 400 kr. om måneden for
brugerne at få mad morgen og middag. Der er kaffe og altid et personalemedlem til stede. I forbindelse
med caféen er der som nævnt et
værksted, der har åbent et par timer
tre dage om ugen, og hvor der er personale til stede. Der er et par computere med internetadgang. Man kan
vaske tøj. Der er mulighed for at se
en film eller spille wii eller playstation. Endelig er der et motionsrum,
hvor brugerne har adgang en del af
tiden. Der er også mulighed for at
tage en lur i en sofa. Der er mulighed for sygeplejefaglig behandling:
dvs. sårskifte, sundhedssamtale om
helbredstilstand, mulighed for at
blive fulgt til andre sundhedsfaglige
tilbud, samtale med læge osv. Man
kan også blive fulgt til samtale med
socialrådgiver, aktiveringssted og
lignende. Brugernes kontaktperson
udarbejder en handleplan for bruwww.stofbladet.dk · Stof 16
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gerne i samarbejde med dem, hvor
man vælger de områder ud, som
brugerne vil fokusere på og arbejde
med de kommende seks måneder.
Odense
I Odense er det meste af misbrugsbehandlingen og metadonudleveringen samlet i et center, der fysisk
er placeret på Grønlandsvej. Centret ligger ca. 15 minutters gang fra
Odense Station. Her er to afdelinger
– Afdeling 1 og 2 – placeret i samme bygning, og en tredje afdeling
– Hjørnely – er placeret hundrede
meter herfra. Herointilbuddet er placeret i forbindelse med Afdeling 2.
Afdeling 2 består af en café, som
har åbent fra kl. 8 om morgenen for
brugerne, og hvor der er personale
fra kl. 8.30. Caféen er åben for heroinbrugerne indtil kl. 17.30, dog
er der middagslukket fra 11.30 til
12.30. Der er tale om et stort rum
(ca. 10 x 20 meter) med borde og
stole omkring. Der er kaffe, te og
frugt hver dag til alle brugerne. I
den ene ende af lokalet er der to
døre ind til medicinudleveringen.
Brugerne er fordelt på de to rum,
og når man møder om morgenen,
trækker man et nummer til det rum,
hvor man hører til, og venter, til det
bliver ens tur. Afdeling 2 har ca. 200
brugere i metadonbehandling – primært brugere, som har været i stabiliserende metadonbehandling i en
længere periode.
Der er hver dag tre sygeplejersker på vagt i heroinklinikken. To,
der passer selve injektionsrummet,
og en, der opholder sig i caféen og
screener brugerne inden injektionen
og observerer dem efter injektionen.
Ud over sygeplejerskerne er der en
læge til stede, som primært tager sig
af heroinbrugerne. Brugere, der er
i heroinbehandling, trækker også et
nummer til medicinudleveringen.
Når det er deres tur, går de ind i
medicinudleveringen sammen med
den sygeplejerske, der er i caféen.
Herinde bliver de vurderet i forhold
til, hvor bevidsthedspåvirkede de
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er, og de skal blæse i et alkometer.
Personalet bruger et skema, hvor
brugerne kan score fra et til seks.
Et er helt almindelig vågen tilstand,
og ved seks trækker man ikke vejret selv. Personalet kigger bl.a. på,
om brugerne har åbne øjne, om de
svarer ved tiltale, og om de kan stå
og gå. Skemaet er en oversættelse
af et skema, som bliver anvendt ved
heroinbehandling i Tyskland. Hvis
brugerne bliver vurderet til ikke at
være bevidsthedspåvirkede, bliver
de fulgt over i heroinklinikken.
Selve heroinklinikken består af et
rum på ca. 4 x 8 meter. I den ene
ende er bygget et aflukke – ’boksen’ – hvor man trækker heroinen
op. Herinde er der også kanyler og
sprøjter. Ud for boksen står et skrivebord, og en skranke skærmer af
ud til selve injektionsområdet. Der
er en låge i skranken. I selve injektionsrummet er der fire små borde
rundt langs tre af væggene og stole
ved bordene. Der er ikke skærme
mellem bordene. I hjørnet modsat
skranken er der en håndvask, og på
hvert bord står der en halvstor kanylespand og en beholder med spritservietter, som brugerne bruger til
at tørre bordet af med, inden de går
i gang, og når de er færdige med at
injicere. Derudover er der en lille
kommode, hvor brugerne har hver
deres skuffe. Heri har de en bakke
med vat og spritservietter, evt. staseslange – en har også et par briller
liggende. I hver skuffe er der også
en skitse, hvor man tegner ind, hvor
man har stukket sig. Når brugerne
kommer ind i rummet, vasker de
hænder, spritter bordet af og henter deres ting i skuffen, inden de ved
skranken får udleveret deres sprøjte
til injektion. I Odense har man valgt
at begrænse injektionsstedet til armene, med mindre man vil tage
stoffet i en muskel.
Efter injektionen spritter brugerne bordet af igen, og deres bevidsthedstilstand bliver vurderet
igen i selve injektionsrummet. Denne score bliver brugt til at vurdere,

hvor længe man skal observeres efterfølgende - scores 1 eller 2, skal
man fx vurderes i 20 minutter. Efter
scoring printes en seddel ud med
scoren, samt hvornår den enkelte
må forlade caféen. De går derefter
tilbage til cafeen. Sedlen skal afleveres til den sygeplejerske, der er til
stede i caféen. Når observationsperioden er overstået, scores brugeren
igen og får lov at gå, hvis den er 2
eller derunder.
Til eftermiddagsinjektionen – fra
kl. 13.30 – 17.30 – er caféen kun
åben for brugere i heroinbehandling.
Men ellers er rytmen med tjek af
bevidsthedsniveau, injektion og scoring den samme om eftermiddagen.
Når brugerne er klar til at gå efter
injektionen, indtager de den metadondosis, som skal holde dem dækket
indtil næste morgens injektion.
Ud over heroinen har brugerne
mulighed for at bruge caféen i afdeling 2 som et slags værested. Der
er tilbud om forskellige sygeplejefaglige behandlinger: sårskifte,
vaccinationer, prævention osv. Heroinbrugerne har alle den samme
kontaktperson, der står for at udarbejde behandlingsplaner. Denne
person er også ansvarlig – sammen
med en sygeplejerske – for et gruppetilbud rettet til heroinbrugerne.
Denne gruppe mødes en gang om
ugen i tidsrummet mellem injektionerne. Aktiviteter i gruppen har
været at arbejde med handleplaner
samt ture ud af huset. Der er også
mulighed for at tage et konkret
emne op, som man derefter drøfter i
gruppen. Der er planer om at starte
henholdsvis en mande- og en kvindegruppe, der vil være åben for både
metadon- og heroinbrugere, og som
bl.a. kan hjælpe med at integrere de
to grupper.
Klinikken i Odense er normeret
til 20 – 30 brugere. Ultimo september var der 12 brugere i behandling.
En er stoppet pga. problemer med
at injicere intravenøst.

foto: Ulrik Holmstrup

KABS Hvidovre
Heroinklinikken i Hvidovre er placeret i forbindelse med et misbrugsbehandlingscenter, der ligger meget
tæt på Hvidovre station. På centret
er der ca. 280 brugere, hvoraf de fleste er i substitutionsbehandling med
metadon eller subutex. Nogle få af
metadonbrugerne får metadonen
som injektionspræparat og benytter
heroinklinikkens
injektionsfaciliteter til at indtage metadonen. Ud
over brugere i substitutionsbehandling er der til afdelingen også tilknyttet brugere, som har et misbrug
af hash, kokain eller amfetamin.
Klinikken er placeret på 1. sal i
en industribygning, der også rummer en række private virksomheder,
i umiddelbar nærhed af forskellige
beboelsesejendomme og et villakvarter. I forbindelse med etableringen af heroinklinikken udvidede
man det eksisterende areal på ca.
1.200 kvm med yderligere 400 kvm.
De nye 400 kvm omtales som sundhedsfløjen, og her er – ud over selve
heroinklinikken – også placeret en
medicinudlevering til de brugere,
der er i metadon- eller subutexbehandling. Der er to undersøgelsesrum, et sygeplejerskekontor, tre
lægekontorer, et lille samtalerum, et
grupperum, køkken, toilet og yderligere et lille kontor, der bruges af en
projektmedarbejder.
Selve heroinklinikken består af

et boxrum til opbevaring og et klargøringsrum, hvor heroinen trækkes op. Derefter følger selve injektionsrummet – i Hvidovre kaldet
behandlingsrummet - på ca. 4 x 6
meter. I den ende, der støder op til
klargøringsrummet, er en rondel og
et par håndvaske. Hovedparten af
rummet er optaget af fem halvåbne
kabiner – tre til den ene side og to til
den anden, hver på ca. 1 x 1,5 meter.
Tanken er, at brugerne skal kunne
sidde i relativ fred, uden at der dog
dermed er lukket helt af ind til dem.
I forlængelse af behandlingsrummet
ligger et ca. 4 x 4 meter stort rum,
hvor brugerne sidder og slapper
af og bliver observeret efter injektionen – kaldet afslapningsrummet.
Der er placeret en række lave stole
og borde, og der er en fjernsynsskærm på den ene væg.
På hverdage er der tre medarbejdere, som passer udlevering, injektionsrum og observationsrum i klinikken. Derudover er der en læge, som
har ansvaret for heroinbrugerne, og
som alle brugere relativt let kan få
adgang til. Ud over de tre ’heroinsygeplejersker’ er der typisk tre – fire
sygeplejersker eller sosu-assistenter
til stede i hele afdelingen, tre – fire
pædagoger, der bl.a. passer den fælles café, tre – fire socialrådgivere,
yderligere en – to læger, afdelingsleder og sekretærer. I weekenderne,
hvor det kun er heroinbrugerne, der

bruger klinikken, er der tre sygeplejersker eller sosu-assistenter på vagt
og en læge på tilkaldevagt.
Klinikken i Hvidovre er planlagt
til at kunne rumme op til 50 brugere, hvoraf nogle som nævnt er intravenøse eller iv-metadonbrugere.
Der er åbent for heroininjektion
mellem kl. 9 og 11 og igen mellem
kl. 14 og 16. På hverdage møder
heroinbrugerne i den almindelige
cafe, som også metadonbrugerne
bruger. Herfra går de over i sundhedsfløjen og trækker et nummer.
De bliver efter tur taget ind i injektionsrummet, højst tre ad gangen.
Her bliver deres bevidsthedsniveau
vurderet efter samme skema, som
bruges i Odense, og de puster i alkometer, som skal vise 0. De vasker
hænder, og herefter får de udleveret
deres heroin sammen med en lille
papbakke med vat, plaster, spritservietter, evt. staseslange og kanyler.
Er der brug for at supplere denne
bakke, sørger brugerne selv for det.
De går derefter hen og sætter sig i
en kabine og injicerer. Efter injektionen fremvises den tomme sprøjte,
så personalet kan tjekke, at heroinen er indtaget. I hver kabine står
en kanyleboks, og efter injektionen
rydder brugerne selv op efter sig.
Brugerne i Hvidovre må injicere i
vener i arme, ben og lyske eller intramuskulært.
Derefter går de ind i afslapningswww.stofbladet.dk · Stof 16
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rummet, hvor de som hovedregel
skal være 15-20 minutter. Her er der
vand og saft. Efter observationsperioden kan brugerne gå. Nogle går
over i caféen og spiser morgenmad,
andre til rygerummet, eller de går
hjem. Ved eftermiddagsinjektionen
kommer brugerne til injektion og
observation og går derefter hjem.
Med herointilbuddet i KABS er
det meningen, at der primært sker
en ændring af substitutionsmedicinen, og at brugerne ellers fortsætter
i den misbrugsbehandling, som de
har fået tidligere. Der er således mulighed for at bruge caféen fire dage
om ugen, hvor der er morgenmad
og en cafémedarbejder til stede, og
der er mulighed for et forløb hos en
psykolog, samtaler med kontaktperson (som regel pædagog), socialrådgiver eller læge. Der er gruppetilbud
med fokus på angstproblematikker,
mindfulness eller aktiviteter ud af
huset. Derudover er der mulighed
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for en række sygeplejefaglige ydelser, f.eks. sårskifte, vaccinationer,
følgen til aftaler i sundhedsvæsenet
osv.
Ultimo september 2010 var der
indskrevet 15 brugere. Derudover
er tre brugere ophørt med behandling, en pga. problemer med at injicere, en er blevet ekskluderet efter
trusler mod personalet, og en har
valgt at trappe helt ud af substitutionsbehandling efter ca. 2½ måneds
heroinbehandling.
Relationen til metadonbrugerne
I klinikkerne i Odense og KABS
Hvidovre er heroinbrugerne bare
en lille gruppe i en større gruppe
metadonbrugere. Det betyder, at
heroinbrugerne i disse to tilbud til
dels deler faciliteter med metadonbrugerne, og det har skabt nogle
overvejelser og konflikter.
Mange af brugerne på metadon
deler ikke oplevelsen af, at heroinen

bare er en ændring i selve substitutionsmedicinen. For dem er heroin
et særligt stof – knyttet til glæde, begær, skuffelser og frustrationer, som
gør det svært for dem at placere det
i en behandlingsmæssig ramme. En
del af disse brugere giver udtryk for
en ærgrelse over at skulle dele behandlingssted med brugere i heroinbehandling. Det kan være ud fra
overvejelser om, at de gerne vil være
fri for at have noget som helst at gøre
med det stof, eller at det ikke har noget med behandling at gøre. Nogle
af dem siger, at heroinbrugerne
fremtræder mere påvirkede end metadonbrugerne, og at se dem sidde
og være skæve skaber misundelse og
et ønske om at prøve stoffet igen hos
metadonbrugerne. I både Odense
og Hvidovre prøver man at holde så
længe på heroinbrugerne, at de ikke
er særligt påvirkede, når de kommer
ud i cafeen, men tit lykkes det ikke. I
Odense har man ikke et afslapnings-

Af Katrine Schepelern Johansen
ANTROPOLOG, PH.D., POST DOC
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rum, så der skal heroinbrugerne ud
i den fælles café efter injektionen. I
Hvidovre vil heroinbrugerne gerne
over og ryge i det fælles rygerum
kort efter injektionen.
I Odense kommer nogle brugere
og henter metadon i weekenden
samme sted, som heroinbrugerne
nu også er. Metadonbrugerne har
traditionelt ikke måttet opholde sig
i klinikken i weekenden for at begrænse antallet af nødvendigt personale. Men heroinbrugerne skal jo
blive i en observationsperiode, hvilket godt kan skabe lidt misundelse
blandt metadonbrugerne. En del
af metadonbrugerne kan også med
en vis forargelse i stemmen fortælle
om, at nogle af brugerne i heroinbehandling fortsat har et misbrug
af stoffer ved siden af heroinen, og
at det jo netop var meningen, at de
skulle lade være med det.
Det er bestemt muligt, at det er et
overgangsfænomen og et spørgsmål
om tilvænning brugerne imellem.
Men der er næppe heller tvivl om,
at for nogle brugere er heroin et så
problematisk stof, at de i lang tid
fremover vil omfatte behandlingen
og brugerne i denne behandling
med en del ambivalens.
Et særskilt psykosocialt tilbud?
I Sundhedsstyrelsens vejledning er
der som nævnt stillet krav om, at brugerne ved siden af heroinen skal have
et tilbud om psykosocial behandling.
Det er dog ikke specificeret nærmere
i vejledningen, hvad dette tilbud skal
være. I de tre klinikker har man valgt
tre forskellige løsninger.
I KABS Hvidovre har man i udgangspunktet valgt at være meget
tro mod sin egen intention om, at
der primært er tale om en ændring
af substitutionsmedicinen. Der er
ikke oprettet nogen særskilte psykosociale tilbud til heroinbrugerne.
Disse er indskrevet i behandling på
lige fod med metadonbrugerne og
har mulighed for at benytte sig af
de tilbud, der er i klinikken, på lige
fod med metadonbrugerne. Da de

brugere, som bliver indskrevet i heroinbehandling, typisk er brugere,
som ikke har brugt de mere strukturerede behandlingstilbud tidligere
(f.eks. grupper og formaliserede
samtaleforløb), kan det blive en udfordring for brugerne at skulle til at
benytte disse tilbud. Derudover er
der problematikken med, at metadonbrugerne måske ser lidt skævt til
heroinbrugerne, som kan vanskeliggøre brugen af de eksisterende, fælles tilbud.
I Odense har man valgt en model, hvor heroinbrugerne til dels
bruger de eksisterende tilbud, først
og fremmest i form af caféen, men
man har også etableret et særskilt
behandlingstilbud for heroinbrugerne i form af en fokuseret gruppe
kun for dem. Brugerne giver udtryk
for at være glade for denne gruppe,
da den skaber et forum for dem og
de overvejelser, de står med efter at
være begyndt på heroin. Samtidig
oplever de også, at de øvrige brugere ind imellem kan være noget
afvisende over for dem (jf. problematikken ovenfor). Personalet, der
arbejder med heroinbrugerne, giver
udtryk for, at det er en god ide med
den fokuserede gruppe, da det giver
heroinbrugerne et rum til at tale om
deres særlige problemstillinger. Det
skaber også noget afveksling eller
rytme for brugerne, sådan at alle
dage ikke bare er ens.
Med Valmuen i København har
man et helt nyetableret tilbud, hvor
man i høj grad har skullet definere,
hvad indholdet i tilbuddet skal være
ud over heroinen. Man har valgt en
model med en café og med tilknyttet pædagogisk personale, der som
nævnt kan fungere som et værested
for brugerne, og hvor de kan få mad
og en snak. Ud over caféen er der
tilbud om værksted, ture ud af huset, motion og samtaler. København
har den fordel, at man kan lave et
målrettet tilbud til brugerne i heroinbehandling, da der ikke er andre
brugere i tilbuddet. Problematikker
omkring stigmatisering og misun-

delse er derfor mindre. Til gengæld
er tilbuddet væsentligt større end
de øvrige tilbud, og der skal udvikles tilbud, der kan rumme den
spændvidde, som ca. 120 brugere
– på trods af fællesskabet omkring
heroinbehandlingen – repræsenterer. Samtidig betyder caféens værestedslignende karakter, at brugerne
i højere grad bliver i klinikken i løbet
af dagen. Det kan være en fordel –
brugerne er til stede for anden behandling – men det kan også havde
den ulempe, at de kommer til at
kede sig, og at de tager en del af deres illegale aktiviteter med ind i klinikken, da det jo nu er her, de er det
meste af dagen.
Forskellige steder 		
– forskellige resultater?
Som det er fremgået ovenfor, er
der tale om tre forskellige tilbud på
trods af det fælles udgangspunkt:
heroinen. Der er tale om tre modeller, hvor elementerne rummelighed,
kontrol, muligheden for at kokse
og andre behandlingstilbud er sat
forskelligt sammen. I forhold til de
evalueringer af det danske herointilbud, som vil blive gennemført, vil
det blive interessant at følge, om de
forskellige modeller får konsekvenser for behandlingens resultater.
I løbet af efteråret 2010 blev der
etableret yderligere to klinikker; en i
Esbjerg og en i Århus. Det vil ligeledes blive interessant at se, hvordan
de forskellige elementer i behandlingen bliver sat sammen i disse tilbud. ■
NOTE
1

Sundhedsstyrelsen: Vejledning om ordination
af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved
opioidafhængighed. København: Sundhedsstyrelsen. 2009.
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Brugerperspektiver 				
på heroinbehandling 				
– de første resultater
I marts 2010 startede de første brugere her i landet i behandling med heroin. 			
Hvordan er det gået?

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

jo det stof, vi gerne vil have, det vi selv
valgte, det der virker for os’. Artiklen
præsenterer nogle af de områder,
som brugerne peger på har betydning for dem. Data er indsamlet
gennem deltagerobservation og interview med brugerne.
Det, der her præsenteres, er ikke
nødvendigvis repræsentativt for alle
brugere i heroinbehandling, men
er udvalgt, så det dækker et bredt
spektrum af brugernes oplevelser
med behandlingen. Det skal også
nævnes, at denne undersøgelse fokuserer på de brugere, som er kom-

foto: Ulrik Holmstrup

Beslutningen om at indføre denne
form for behandling i Danmark er
blandt andet begrundet i de positive resultater, som udenlandske
forskningsprojekter omkring heroinbehandling har frembragt1. Disse
udenlandske undersøgelser har dog
næsten udelukkende fokuseret på at
undersøge heroinens mulige positive effekt i forhold til metadon. Der
er således ikke beskrevet noget om
hverdagslivet på heroinklinikkerne
og personalets arbejde i disse klinik-

ker, ligesom brugernes opfattelse af
behandlingen heller ikke er belyst.
I et forskningsprojekt, der følger heroinbehandlingen i Danmark
de første par år, er nogle af disse
spørgsmål i fokus. Projektet følger
behandlingen i de fem klinikker,
som tilbyder misbrugsbehandling
med heroin.
Denne artikel præsenterer brugernes opfattelse af behandlingen
efter det første halve år. Overordnet
set er brugerne glade for behandlingen: ’Det er bare en rigtig god ide’,
som en sagde i et interview: ’Det er

30

Stof 16 · www.stofbladet.dk

met i behandling. Stofbrugere, der
f.eks. sniffer heroin, og derfor ikke
kan komme i betragtning til heroinbehandling, fordi det kræver, at man
har et injektionsmisbrug, er således
ikke inkluderet i denne artikel.
Heroinbehandling i Danmark
De formelle rammer for behandlingen er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning2, som bl.a. slår fast,
at heroin kun må gives som injektionspræparat, at brugerne selv skal
kunne foretage injektionen, og at
man kan få udleveret heroin to gange om dagen: morgen og eftermiddag. Der kan gives en supplerende
dosis metadon til at dække aften,
nat og tidlig morgen, hvor heroinen
ikke dækker.
Der er planlagt fem klinikker i
Danmark: I København, Hvidovre,
Odense, Århus og Esbjerg. Klinikkerne i København, Hvidovre og
Odense har været i gang siden foråret 2010; klinikken i Århus åbnede
i begyndelsen af november 2010,
og klinikken i Esbjerg forventes at
åbne i vinteren 2010. Primo oktober
2010 er der 57 brugere i behandling
på de tre første klinikker.
Kontrol
De vejledninger, der regulerer området2,3, beskriver en relativt omfattende kontrol med selve heroinen, med
opbevaringen og med indtagelsen
af stoffet. Brugerne stifter primært
bekendtskab med kontrollen i forbindelse med indtagelsen, og det er
derfor denne del af kontrolforanstaltningerne, der er i fokus i dette afsnit.
Når brugerne om morgenen
møder til dagens første injektion,
bliver de vurderet af personalet; i
Odense og Hvidovre skal de puste
i et alkometer, der skal vise 0, og
man bruger et skema til at vurdere
deres bevidsthedstilstand. I København puster man ikke i alkometer,
og man foretager ikke en scoring.
Det første tjek om morgenen har de
fleste brugere ikke de store problemer med. En bruger siger: ’Det er ok,

det er jo deres arbejde. Det vil jo heller
ikke være så godt, hvis en af os faldt
død om. Så ville de sikkert bare lukke
programmet’.
Men nogle kommenterer på tjekket om eftermiddagen. De synes,
det er irriterende, at personalet i klinikkerne skal forholde sig til, hvad
de laver i løbet af dagen mellem de
to injektioner; at de f.eks. ikke kan
sætte sig ned med vennerne og drikke et par øl i løbet af dagen, fordi de
så ikke kan puste 0 inden eftermiddagens injektion. En siger: ’Det føles,
som om at personalet ejer os mellem de
to injektioner. Jeg har først rigtig fri,
når jeg har været her om eftermiddagen. Der kan jeg gøre, hvad jeg vil’.
Brugerne kommenterer også, at
personalet i heroinklinikkerne generelt er mere opmærksomme på dem,
end de har været vant til fra tidligere
behandlingskontakter. Dette gælder
både fysisk, psykisk og misbrugsmæssigt. I mange sammenhænge er
brugerne glade for den kontakt og
hjælp, som dette betyder. Men indimellem synes de, at det bliver for
meget. Dette er primært, når personalets opmærksomhed retter sig
mod stofbrug og påvirkethed, hvad
følgende case er et eksempel på:
En eftermiddag sidder en bruger og
falder hen i sofaen ude foran medicinudleveringen. Det er snart tid til eftermiddagsinjektionen. Et personalemedlem vækker brugeren og spørger, om
vedkommende har taget noget i løbet
af dagen, siden brugeren er så påvirket
nu. Brugeren siger, at det har han ikke
– han har bare sovet dårlig i nat. Personalemedlemmet spørger flere gange ind
til det og forklarer, at det er, fordi, han
er bekymret for, om brugeren vil kunne
tåle sin eftermiddagsinjektion. Brugeren svarer vredt, at det skal han da ikke
blande sig i, selvfølgelig kan han det, og
han er træt af den ’pyller’, som personalet udviser. Han er vant til at klare
sig selv, passe på sig selv, så det behøver
de slet ikke blande sig i.
I alle klinikkerne er der et personalemedlem til stede i det rum, hvor
brugerne injicerer deres heroin.

Dette er for at kunne hjælpe brugerne med at injicere mest hensigtsmæssigt; for at kunne observere, om
brugerne bliver dårlige i forbindelse
med injektionen; for at kontrollere,
at brugerne selv indtager den ordinerede dosis og ikke forsøger at tage
noget af heroinen med ud af injektionsrummet; og for at kontrollere,
at de ikke blander andre stoffer i
heroinen. Brugerne har alt overvejende ikke noget imod, at der er et
personalemedlem til stede i injektionsrummet. De siger, at de ikke
tænker over det, eller at sådan er det
jo her. Flere af dem spørger også om
hjælp til at løsne staseslangen, efter
at kanylen er blevet placeret i venen,
eller til at finde egnede injektionssteder.
En sygeplejerske sidder ved siden af
brugeren og kigger på vedkommendes
arm. ’Kan du se den, der løber der?’,
spørger hun og peger på en svag blå
skygge på brugerens arm. ’Den tror jeg
godt, at du kan ramme, og den er ikke
så knudret som den, du plejer at bruge.
Den vil have godt af at hvile sig lidt’.
Andre kan dog godt blive stressede over, at personalet taler til dem
undervejs. ’Jeg vil gerne have lov at injicere i fred. Det er træls, at de hele tiden
er henne og spørger om, hvordan det går
– særligt når det ikke går så godt’.
En bruger har beskrevet det, som
at det ville svare til, at der stod nogen
og iagttog en og spurgte, hvordan
det gik, mens man forsøgte at gennemføre et samleje. Nogle brugere
synes også, at personalet har meget
forskellig praksis for, hvor tæt de går
på brugerne, når disse injicerer. Generelt udvikler personale og bruger
en gensidig forståelse i forhold til,
hvor meget fred den enkelte bruger
gerne vil have i forbindelse med injektionen. Helt fri for observation
kan de dog ikke blive.
Hverdag og fremmøde
Adspurgt om de synes, at fremmøde to gange om dagen har forstyrret deres hverdag, fortæller en del
brugere, at de tidligere også brugte
www.stofbladet.dk · Stof 16
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meget tid på at suse rundt og skaffe penge og stof. Her er det meget
nemmere – de ved, at de kan få deres
stof og er sikre på at få det. ’Jeg skal
bare møde op her to gange om dagen, så
får jeg mit kommunefix’, som en glad
bruger sagde en morgen.
Generelt synes brugerne dog, at
de bruger meget tid på behandlingen, behandlingsinstitutionen og
transporten. Særligt de brugere,
som har lang transport, oplever at
være meget bundet af det. Nogle af
dem udtrykker også, at de er trætte
af at skulle møde op hver dag: ’Jeg
har ikke sovet længe én dag, siden jeg
startede her i sommers. Hver dag er jeg
mødt op her kl. 9. Det kan man godt
blive lidt træt af’. Personalet forklarer
brugerne, at de godt kan få en fridag
eller ferie, men en del af brugerne synes ikke, at det er et reelt tilbud eller
en ordentlig mulighed, når de ikke
kan få heroinen med. Generelt er det
et ønske hos brugerne at kunne få lov
til at få deres heroin med hjem.
Nogle brugere beskriver dog
også, at kravet om fremmøde er med
til at skabe en hverdag: ’Det er nok
første gang i mit liv, at jeg står op hver
morgen. Spiser morgenmad og skal noget i løbet af dagen. Jeg er jo blevet helt
normal, ligesom jer andre’. Nogle brugere – særligt i begyndelsen af behandlingsforløbet – fortæller også,
at de har brug for den stabilitet, som
det regelmæssige fremmøde betyder. ’Jeg har brug for at vide, hvad jeg
skal her det næste stykke tid’, som en
af brugerne sagde. Det giver ro at
vide, hvad hverdagen vil indeholde.
Denne ro, som virker attråværdig i
starten, bliver dog i længden også
kedsommelig for nogle af brugerne.
’Nu har jeg siddet her i fire måneder,
uden at der er sket ret meget. Nu må
det gerne snart rykke noget’, sagde en
bruger i et interview.
Kokseri og påvirkethed
På de fleste misbrugsbehandlingscentre i Danmark har det normalt
været kutyme, at brugerne bliver
sendt hjem, hvis de er for påvirkede.
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Denne situation har ændret sig noget i forbindelse med introduktionen af heroin i misbrugsbehandlingen. En del brugere har det som et
mål for deres behandling, at de gerne vil blive skæve af den dosis, som
de får i klinikken. På dette punkt
er der dog relativ stor forskel på de
tre første heroinklinikker; både i
forhold til at kunne rumme denne
påvirkethed rent fysisk, og hvordan
man forholder sig til, at det kan være
et mål for behandlingen.
I København har man indkøbt
en meget stor sofa, som kan bruges
til at kokse i. Den er placeret ude
foran injektionsrummet, og på en
god dag kan der godt sidde og ligge
en 8-9 mennesker i den. Brugerne
kan gå til og fra sofaen, som de selv
vil i løbet af dagen. I Hvidovre har
man indrettet et rum med lave stole
i forbindelse med injektionsrummet. Her sidder brugerne 15 minutter efter injektionen for at blive observeret, og hvis en bruger er meget
påvirket, skal vedkommende blive
siddende, indtil han eller hun ikke er
så påvirket længere. Der er dog ikke
fri adgang til dette rum i løbet af dagen. Har man først fået lov at gå fra
rummet, skal der laves en ny aftale
med personalet om at kunne sætte
sig tilbage, og når injektionstiden er
slut kl. 11, er der ikke umiddelbart
adgang til rummet.
I Odense var der i første omgang
ikke indrettet særlige faciliteter til
at kokse i. Det betød, at brugerne
skulle blive i injektionsrummet, indtil de var klar til at gå ud i den café,
som heroinbehandlingen delte med
den øvrige substitutionsbehandling.
Brugerne måtte ikke være i cafeen,
hvis de var alt for påvirkede, og det
var ikke meningen, at de skulle blive
siddende inde i injektionsrummet
meget længe. Dette har man nu, efter ca. seks måneders erfaring, besluttet at ændre, og man er i gang
med at indrette et rum, som brugerne i heroinbehandling kan opholde
sig i lige efter injektionen. De fysiske
faciliteter betyder med andre ord

meget for, i hvilket omfang ønsket
om at blive påvirket kan imødekommes.
De fleste brugere i København er
glade for muligheden for at sidde og
kokse og mener også, at de har ret til
det. De kan godt blive lidt irriteret
over, at personalet kan finde på at
forstyrre dem for at tjekke, om de
har det ok. ’Jeg sidder jo bare og nyder
det. Det er jo derfor, jeg er her’, sagde
en bruger, da han blev kontaktet af
et personalemedlem.
Personalet i alle tre klinikker observerer brugerne i forhold til, hvor
påvirkede de bliver af injektionen,
og om de evt. fortsat er påvirkede
i løbet af dagen, efter at rusen fra
heroinen er aftaget. Disse observationer bruges bl.a. i forbindelse med
at vurdere, om brugeren skal sættes
op eller ned i heroindosis. Bliver en
bruger meget påvirket efter en injektion, kan det føre til overvejelser
om, hvorvidt brugen skal sættes ned
i dosis. Nogle brugere synes, at denne observation er ubehagelig og til
dels i modsætning til den mulighed
for at være påvirket, som Valmuen
og Hvidovre har. En bruger reflekterede efterfølgende over en sådan
situation: ’Så siger de til en, at man
skal sætte sig hen i sofaen, hvis man
kokser. Så sætter jeg mig derhen og
kokser og falder på et tidspunkt i søvn.
Og så kommer de bagefter og siger, at
man har fået for meget! Jamen det var
jo dem, der sagde, at jeg skulle sætte mig
herud og slappe af’.
Endelig er der også en gruppe
brugere, som ikke ønsker at blive
meget skæve af deres heroindosis,
men som bare vil være raske, dvs.
undgå abstinenser. Flere af dem
giver udtryk for, at de synes, det er
træls at være sammen med brugere,
der er så påvirkede, at de sidder og
falder hen. Nogle forklarer, at det
er, fordi de på den samlede brugergruppes vegne synes, at det er pinligt, at voksne mennesker sidder og
kokser på den måde (deres formulering). Andre giver udtryk for, at de
havde håbet, at der ville være flere

Metadon – heroin
De fleste brugere i heroinbehandling har bl.a. ønsket at komme i heroinbehandling, fordi de ikke kan
lide metadon. Nogle fortæller, at de
bare bedre kan lide heroin end metadon; andre, at heroin jo var det oprindelige stof, som de tog, og at de
derfor foretrækker det. De beskriver
bivirkninger ved metadonen som at

svede voldsomt, at blive sløv og ugidelige, have en glasklokke over hovedet og impotens. Flere af dem beskriver, at metadonen sidder i deres
knogler, og at de ikke kan tåle den.
Derudover er der mange, som beskriver abstinenserne fra metadon
som meget voldsommere end abstinenserne fra heroin. En gruppe af
brugerne regner med at skulle bruge heroinen som en måde at slippe
af med metadonen på og så trappe
ned til stoffrihed fra heroinen. Og
der er flere brugere, som er i gang
med et sådant forløb. I et interview
om nedtrapningen siger en bruger:
’Det er bare nemmere. Metadon sidder
alt for hårdt i din krop. Du bliver rigtig
syg. Heroin er meget bedre. Jeg er godt
nok lidt sløj om morgenen, men det er
ikke så slemt som det, jeg har prøvet før
med metadon’.
Det betyder selvfølgelig også, at
mange af dem synes, at det er irriterende, at de fortsat skal tage metadon for at være fri for abstinenser
om natten. De efterlyser derfor en
længere åbningstid, sådan at det
sidste indtag kan ligge om aftenen.
I den forbindelse er der også nogle,
som efterlyser muligheden for en

tredje injektion og dermed opnå
døgndækning med heroinen. Andre
beskriver dog, at de godt kan være
dækket ind med kun de to injektioner.
Generelt er brugerne glade for
den heroin, som de får i klinikkerne.
De er glade for, at den er hel ren, og
at de derfor kan injicere heroinen i
en muskel, hvis de har svært ved at
ramme en vene. Nogle få beskriver
dog, at stoffet ikke er nær så godt,
som når de har købt noget rigtig
godt stof på gaden. Der mangler
ligesom noget. En bruger har flere
gange sagt: ’Hvis I havde solgt mig det
her på gaden, så var jeg sgu blevet sur,
og I havde fået nogle tæsk’.
Der er to bud på, hvad det er, der
mangler. Det ene er, at noget af det,
som er blandet i gadeheroinen, er
noget af det, som også giver noget
effekt. Det andet bud er, at de fysiske rammer, som stofindtaget foregår under, også spiller en rolle for
effekten. Den manglende effekt kan
derfor skyldes, at de relativt kliniske
rammer ikke på samme måde faciliterer effekten, som mere private,
sociale rammer kan gøre det.
Nogle sammenligner heroinen

foto: Ulrik Holmstrup

som dem selv, som de kunne etablere sociale relationer med.
I Hvidovre og i Odense skal heroinbrugerne efter injektionen – som
nævnt – tilbage i det miljø, som de
deler med brugere i metadonbehandling. En del af disse metadonbrugere er kritisk indstillet over for
heroinbrugerne. Nogle er det, fordi
de synes, at brugerne i heroinbehandling er mere påvirkede end de
øvrige brugere, og at denne påvirkethed er ubehagelig at observere;
enten fordi den skaber lyst hos dem
selv, eller fordi de ikke kan forbinde
denne påvirkethed med et behandlingssted. Nogle har på tilsvarende
vis problemer med heroinen i sig
selv og synes, at dette stof ikke hører
hjemme i en behandlingsinstitution.
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med morfin og taler om, at den minder mere om morfin(klorid/base)
end om den heroin, som de køber
på gaden. Der er dog ikke endnu
brugere, som er holdt op i behandlingen igen med henvisning til, at
stoffet ikke var godt nok.

lig effekt af heroinen. Nogle gange
synes de, at den virker rigtig godt,
men andre gange kan de slet ikke
mærke noget. En beskriver det, som
at det nogle gange er ligesom, at
kroppen ikke vil tage imod stoffet.
De kan finde på at spørge til, om
det faktisk er heroin, de har fået i
dag, eller om der er blevet blandet
for meget vand i. Tit skaber denne
oplevelse en frustration hos brugeren og hos nogle en lyst til at gå ud
og købe noget selv for at få en effekt.
Denne reaktion kender de selvfølgelig fra den illegale heroin, men der
forklarer de det ofte med, at det var
dårligt stof. Men den forklaring kan
ikke rigtig bruges, når der er tale om
statskontrolleret heroin, og derfor
efterlader oplevelsen dem ofte frustrerede og mistænksomme.
Økonomi, kriminalitet og prostitution
Mange af brugerne fortæller, at heroinbehandlingen har betydet, at
de i langt mindre grad end tidligere
begår kriminalitet. Rigtig mange
har tidligere finansieret deres heroinbrug med tyveri eller stofsalg.

foto: Ulrik Holmstrup

Injektion og krop
Det er et krav, at brugerne selv kan
injicere deres heroin. Det sundhedsfaglige personale kan hjælpe
med at finde egnede injektionssteder og instruere i, hvordan kanyle og
sprøjte skal håndteres, men selve injektionen skal brugerne selv kunne
gennemføre. Nogle brugere oplever
at have meget svært ved at finde en
vene at injicere i og har en del frustrationer i forbindelse med det. Og
de synes, at det er svært at forstå,
at sygeplejerskerne ikke også kan
hjælpe med det.
Hos nogle brugere skaber det
også en frustration, at deres krop
ikke virker, som de gerne vil have,
at den skal gøre. En bruger har f.eks.
gennem en længere periode kunne injicere i en vene, som så pludselig ikke kan

bruges længere. Brugeren bliver rigtig
ked af ikke at kunne ramme mere og
få den ønskede effekt ud af injektionen.
En anden bruger beskriver sin krop som
en klump kød, som han bare stikker i
med forventning om en positiv effekt.
Nogle brugere, som ikke har
mulighed for at injicere i en vene,
er rigtig glade for at have mulighed
for at injicere heroinen i en muskel
i stedet. De beskriver, at det fjerner
en stor del af stressen, at de ved,
at de kan få deres stof, selv om de
ikke kan finde en vene. De synes,
at det er rart, at de ikke skal sidde
og hakke sig selv med nålen en hel
masse gange for at finde en vene.
Andre beskriver dog, at de ikke synes, at effekten af heroinen er nær
så god, når de tager den i musklen,
som når de tager den i venen. Særligt effekten lige efter injektionen –
suset – mangler de, når de tager det
i musklen. En bruger siger: ’Hvis jeg
ikke havde kunnet injicere i en vene, så
havde jeg ikke gidet det her. Det giver
slet ikke nok at gøre det i låret’.
Andre brugere beskriver, at de
nogle gange ikke oplever en ordent-
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Andre har solgt den metadon, som
de fik i behandlingsinstitutionerne,
og købt heroin for den i stedet. De,
som tidligere har finansieret deres
heroin-brug ved prostitution, er
også i vid udstrækning blevet fri for
det. En bruger siger: ’For første gang
i mange år vågner jeg ikke op om morgenen og tænker på, hvor det næste fix
skal komme fra, og hvordan jeg skal
skaffe penge til det. Det har givet ro’.
En anden siger: ’Når jeg har lyst til et
fix, så tænker jeg bare på, hvor dyrt det
er, og hvad jeg ellers kan bruge pengene
til. Så kan jeg sagtens holde ud og vente
de par timer, til jeg skal ned på centret
igen’.
For en del brugere gælder det
dog også, at de fortsat har stor gæld
til det offentlige, at de skylder mange penge væk til mange forskellige
instanser, og mange har også en
del gæld i forbindelse med deres
stofbrug. Det er således ikke nødvendigvis en øjeblikkelig forbedring
af situationen, de oplever. Endelig
har mange fortsat et mindre sidemisbrug af andre stoffer – f.eks. kokain, hash og benzodiazepiner, som
fortsat skal finansieres; særligt de,
hvor kokain spiller en større rolle,
har fortsat et betydeligt behov for at
skaffe penge.
Den øvrige behandling
Mange af brugerne i heroinbehandlingen sætter pris på den ekstra
omsorg og kontakt, som den mere
intensive behandlingskontakt giver
dem. Jeg spurgte en af brugerne,
hvad der havde været vigtigst for
ham ved at komme i behandling
med heroin. Han sagde: ’Omsorgen
– det er derfor, jeg har fået det bedre’.
Interviewer: ’Hvad så med heroinen?’
Bruger: ’Orv ja – den havde jeg helt
glemt. Heroinen fik mig til at komme,
men det er omsorgen og opmærksomheden, der har gjort, at jeg kunne trappe
ned og holde mig fra det andet’.
Mange nævner også muligheden
for regelmæssig mad som noget vigtigt. I både Hvidovre og København
er der mulighed for morgenmad, og

i København er der også mulighed
for at spise frokost mod en egenbetaling på 20 kr. pr. måltid.
De første måneder i behandling
virker det, som om brugerne bruger
deres kræfter på at finde sig til rette
med den nye behandling; at skulle
møde frem hver dag, flere gange om
dagen; at skulle injicere heroinen i
de nye sammenhænge; at lære nye
mennesker og nye rammer at kende.
Efter denne periode begynder nogle
brugere dog at efterlyse andre aktiviteter. Nogle vil gerne i aktivering
af en eller anden slags, andre efterlyser, at klinikkerne kunne gøre noget mere. Nogle få brugere har også
været i aktivering, men har oplevet,
at det var rigtig svært at kombinere
med fremmøde på heroinklinikken
flere gange om dagen. En fortæller
om sin tid i aktivering: ’Jeg styrtede
frem og tilbage. Havde slet ikke ro på
til at kunne nyde heroinen. Og var hele
tiden bange for at komme for sent til
eftermiddagsinjektionen’.
Sidemisbrug
Som nævnt ovenfor er der fortsat en
del af brugerne, som har et fortsat
forbrug af illegale stoffer ved siden
af heroinbehandlingen. For nogle
brugere handler det om, at de er afhængige af andre stoffer også – f.eks.
kokain eller benzodiazepiner. For
andre handler det om, at de gerne
vil kunne påvirke heroinens effekt –
at man f.eks. tager et par ekstra piller, for så virker heroinen stærkere,
når de tager den. Endelig forklarer
nogle brugere, at de har behov for at
tage noget om aftenen, når de f.eks.
skal slappe af. En bruger siger: ’Det
er fint nok med jeres heroin herinde,
men om aftenen kan jeg ikke sove. Jeg
har ikke sovet ordentligt længe, og så
har jeg altså brug for noget at slappe
af på. Nogle gange er metadonen nok,
men andre gange har jeg brug for noget
mere’.
For nogle handler det også om,
at stofferne er forbundet med en
socialitet, som de kender. Det er
hyggeligt at gå ned på gaden og stå

og ryge en pibe hash sammen med
nogle af de andre. For andre er der
også et element af, at det er noget,
som de gerne fortsat vil have styr på
selv. ’Vi er narkomaner, vi kan ikke
med kontrol – det er ikke alting, som I
skal vide’, sagde en bruger til et husmøde på et tidspunkt. Alle brugere –
og personalet med – beskriver dog,
at der er mindre sidemisbrug, end
før de startede på behandling med
heroin.
Afslutning
Når man læser den internationale
litteratur om behandling med heroin, får man en oplevelse af, at heroinen spiller en meget vigtig rolle i de
ændringer i brugernes liv, som man
har fundet. Ovenstående præsentation viser, at heroin spiller en vigtig
rolle for de brugere, som er kommet
i heroinbehandling, men den kvalificerer også dette udsagn og peger
på, at også andre forhold spiller ind,
fx kontrol, muligheden for at blive
påvirket og oplevelsen af sin egen
krop. Artiklen peger også på nogle af de omkostninger, der er ved
at komme i heroinbehandling, fx
kontrollen med stofindtaget, overvågningen, den regelmæssighed og
struktur, som behandlingen kræver,
og den tid, som mange bruger på
behandlingen. ■
Noter
1

2

3
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Vesterbro
– historisk og nu

Jeg vil bo på Vesterbro

Blandt folk som jeg kan li’
Folk jeg kender

Og gamle venner

Jeg vil bo på Vesterbro

I et område på godt og vel én kvadratkilometer har
Danmarks største narkoscene haft 40 års jubilæum.

Teddy Edelmann, 1972

Susanne Mertz/BAM.

Af ROBERT OLSEN M.FL.
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Forandringer har der været mange
af gennem 40 år, men i et område
på godt og vel én kvadratkilometer
finder man fortsat Danmarks største narkoscene.
Én bydel har mere end nogen anden i Danmark været hjemsted for
brug og forhandling af narkotika:
Vesterbro. Alt er centreret i dette
område. Her er Hovedbanegården,
Københavns største hotelområde
omkring Istedgade, talrige restauranter og et af byens for tiden mest
mondæne cafemiljøer på Halmtorvet. Øksnehallen med modeshows
og livsstilsmesser. Landets største
politistation. Byens tætteste koncentration af ’liveshows’, værtshuse
og restauranter. Og en lang række
steder, gader og pladser, som den
dag i dag tilsammen udgør Vesterbros stofmiljø.
I 1980´erne og 1990´erne gennemgik bydelen en omfattende
byfornyelse. Boligerne på Vesterbro var i gamle dage primært udlejningsejendomme – mange i rigtig
dårlig stand med forholdsvis lave
huslejer. I dag består boligmassen i
stort omfang af sanerede andels- og
ejerboliger, og der har været store
huslejeforhøjelser. Men trods byfornyelsen er det oprindelige miljø
– herunder det subkulturelle narkotikamiljø - stadig i fuldt vigør på
Indre Vesterbro i området fra Hovedbanegården i øst til Gasværksvej
i vest og fra Vesterbrogade i nord til
Ingerslevsgade i syd. Og som følge

Miljøets historiske udvikling
I 1970’erne var Københavns stofscene fordelt på flere bydele – blandt
andet Nørrebro og Christiania, hvor
unge med stofproblemer og behov
for billige boliger slog sig ned. Men
byfornyelsen på Nørrebro pressede stofsalget fra Blågårdsgade
og Blågårds Plads til Vesterbro. Sideløbende iværksatte Christiania i
1979 en ’narkoblokade’, som pressede brugere af ’hårde stoffer’ ud af
Christiania – igen til den sikre havn
på Vesterbro.
Vesterbro var på daværende tidspunkt præget af en nedslidt boligmasse, en række gamle, forfaldne
hoteller og talrige værtshuse og pornobutikker. På Halmtorvet fandtes
et meget aktivt prostitutionsmiljø,
som i høj grad benyttede sig af de
lokale hotellers beredvillighed til at

indtagelsen af stoffer primært foregik
på ’Det skarpe hjørne’, bunkeren og
nærliggende opgange og baggårde.
I forbindelse med, at hotellerne i
bydelen blev opkøbt og renoveret og samtidig med at politiet forøgede
sin indsats - rykkede stofmiljøet til
Maria Kirkeplads, som blev det primære sted i bydelen for stofhandel
og stofindtag. I Maria kirken opstod Mariatjenesten, som blev et
tilholdssted for mange misbrugere.
Samtidig blev Reventlowsgade ved
Hovedbanegården til et sted, hvor
handel med piller foregik med tilnavne som ’Pillecentralen’, ’Pillebørsen’ og ’Det Store Apotek’. Få
hundrede meter derfra lå i tilgift det
rigtige, døgnåbne Steno Apotek.
I slutningen af halvfjerdserne
prøvede kommunen at opstille et
skur på Halmtorvet for at flytte miljøet, men det var ingen succes, og
skuret blev fjernet igen. Ved siden
af Mændenes Hjem anlagde kommunen en lille park, som hurtigt fik
navnet ’Nåleparken’, men også den
blev nedlagt igen i 1991 på anmodning fra Københavns Politi.
I den første
halvdel af halvfemserne ændrede
miljøet sig hurtigt.
Byfornyelse
og
sanering på Vesterbro var i fuld
gang, og der var
renovering mange
steder i bydelen.
Huse og lejligheder stod tomme.
I den periode opstod en ny scene.
I området omkring Gasværksvej
og Absalonsgade
dukkede handel
med brun heroin
og kokain op i
større stil. Man
så for første gang
en del afrikanske
pushere - blandt
andet gambianere.
l7

udleje til gæster uden bagage, uden
registrering og gerne på timebasis –
’no questions asked’.
Handel med narkotika foregik på
’Det skarpe hjørne’ ved ’Turisthotellet’ og på Halmtorvet ved ’Bunkeren’. Narkotikamiljøet levede i
en slags symbiose med det øvrige
Vesterbro. Der blev handlet med
narkotika på hotellerne, der tjente
penge på de prostituerede, i pornobutikkerne var der ejere, som var
’bagmænd’ for handlen med stoffer.
I butikker og restauranter foregik en
livlig handel med tyvekoster, mens

l7

af byfornyelsen og byudviklingen i
København kan man konstatere, at
polariseringen mellem rig og fattig i
bydelen er blevet tydeligere.
Der findes kun meget få beskrivelser, som kan bidrage til at kaste lys
over den historiske udvikling af narkoscenen på Vesterbro. På baggrund
af samtaler og interviews - dels med
ældre stofmisbrugere i miljøet og
dels med ansatte i nogle af de første
sociale indsatser, der blev oprettet på
Vesterbro – prøver denne artikel at
belyse udviklingen i den ’åbne narkoscene’ fra 70’erne til i dag.
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Flere og flere stofmisbrugere med
flygtninge- og indvandrerbaggrund
dukkede op i dette område i de efterfølgende år.
Lokalt hedder det sig, at der er et
hvidt miljø med ’hvide’ danske misbrugere, der indtager hvide piller og
hvid heroin. Og der findes et ’brunt’
miljø med ’brune mennesker’, der
indtager brun heroin. Op gennem
halvfemserne og hen over årtusindeskiftet smelter disse to miljøer
sammen til det i dag eksisterende
stofmiljø. Årsagerne er flere. Byfornyelsen presser stofmiljøet sammen
på et mindre areal af Vesterbro, og
samtidig opstår der blandt misbrugerne fra begge grupper et skæbnefællesskab (man er afhængig), og et
interessefællesskab (man behøver
stoffer). Man kan med en vis ironi
sige, at der i Vesterbros stofmiljø - på
godt og ondt - er sket en uhyre effektiv integration i det danske samfund.
Fra 1990 lancerede Københavns
Politi en forøget indsats mod narkotika. På de mest belastede steder
i bydelen blev der indført forbudszoner, hvor politiet udstedte bøder
til stofmisbrugere for at opholde sig
på gaden - blandt andet foran Maria kirke. Politiet indsats blev kaldt
’stresspolitikken’ og skabte voldsom
debat for og imod. Resultatet blev,
at misbrugerne i højere grad spredte sig til de omkringliggende gader,
når politiet var til stede. Herefter
blev antallet af forbudszoner udvidet til at omfatte mere og mere af
Vesterbro, hvilket for nogle misbrugere indebar og indebærer utallige
bødeforlæg og en stor gæld til det
offentlige.
Kommunens sociale indsats gennem årene
På Halmtorvet 3 oprettede Københavns Kommune allerede i
1971’Den sociale hjælpeindsats’,
hvor stofmisbrugere kunne komme
og få varmen og få mad. Her foregik ikke nogen egentlig behandling
og der var ikke overnatningsmuligheder, men kommunen oprettede i
en periode et mindre nødovernat38
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ningssted i Sydhavnen.
Tilbuddet flyttede senere til Ingerslevsgade, hvor man startede
med at afgifte stofmisbrugerne.
Flere hundrede misbrugere blev
afgiftet her hvert år. Tilbuddet blev
professionaliseret og bedre struktureret og blev forløberen for de nuværende rådgivningscentre. En del
af tilbuddene blev udskilt. Københavns Kommune oprettede blandt
andet ’Pensionat for HIV-smittede
stofmisbrugere’ – forløberen for
’Specialinstitutionen på Forchammervej’
Hjemløse stofmisbrugere havde
generelt svært ved at finde et sted
at overnatte på byens herberger.
Helt frem til begyndelsen af halvfemserne havde Københavns Kommunes socialudvalg den principielle
holdning, at stofmisbrugerne ikke
hørte hjemme på herbergerne, men
i narkobehandlingssystemet. Den
holdning ændredes først i begyndelsen af halvfemserne i erkendelse af,
at der var flere stofmisbrugere, end
der var stofmisbrugsbehandlingspladser, og at der var stofmisbrugere, som ikke ønskede at komme i
behandling.
Fra 1992 begyndte Sundholm
på Amager og dernæst Mændenes
Hjem at modtage stofmisbrugere i
større stil. På Mændenes Hjem ændrede brugergruppen sig drastisk
og hurtigt. I begyndelsen af 1992
var 75 % af brugerne på Mændenes
Hjem mennesker med alkoholproblemer. I slutningen af 1993 var
75 % af brugerne stofmisbrugere.
En del af Københavns Kommunes skadereducerende politik var fra
1986 at dele gratis sprøjter, kanyler
og kondomer ud på Vesterbro. Det
skete fra en såkaldt ’kanylebus’ bemandet med brandfolk, som i et par
timer dagligt befandt sig på Vesterbro. Dette blev suppleret med et par
kanyleautomater ved Ingerslevsgade og Maria kirke. Ordningen fungerede dog ikke optimalt. De gratis
sprøjter blev solgt videre med fortjeneste - ofte af bedre fungerende

alkoholikere - og automaterne blev
ofte ødelagt.
Indsatsen stod først meget alene
og blev ikke fulgt op af en mere målrettet sundheds-pædagogisk indsats.
I midten af halvfemserne begyndte
udleveringen af J_Key Cards - en
serie informationskort, som gav brugerne vigtig information om skadereducerende tiltag, oplysninger om
behandling og om smittefarlige sygdomme - alt sammen relevant ved
indtagelse af stofferne.
I 2003 blev udleveringen af sprøjter, kanyler og kondomer flyttet til
Mændenes Hjem for at sikre, at udleveringen kune foregå i alle døgnets
24 timer, og at det kunne kombineres med den sociale og sundhedsmæssige indsats, der er på Mændenes Hjem. I dag udleveres omkring
1 million sprøjter og kanyler og
omkring 80.000 kondomer årligt
fra Mændenes Hjem. Udleveringen
er de senere år suppleret med udlevering af steril citronsyre og sterile
kogekar til brug ved indtagelsen af
brunt heroin.
Fra 2010 er flere projekter også
begyndt at udlevere natriumbikarbonat til forarbejdning af kokain,
så stoffet kan anvendes til freebaserygning, der i løbet af de seneste år
er blevet den mest anvendte kokainindtagelsesform. Det er bedre, at
stofbrugere anvender natriumbikarbonat end salmiakspiritus til dette
formål: dels fordi salmiakspiritus
er sundhedsskadeligt for brugerne,
men også fordi nogle stofbrugere i
2009 begyndte at bruge salmiakspiritus som voldsinstrument ved røverier og interne stridigheder, hvor
det blev kastet i ansigtet på andre.
En 17-årig blev på denne måde permanent blind. BrugerForeningen
startede derfor i marts 2010 pakning af små poser med ca. 1 gram
natriumbikarbonat. Den 1.12. 2010
er der produceret 20.800 poser - og
heraf er mere end 16.500 udleveret
til stofbrugere som henter poserne
på Mændenes Hjem.
I løbet af forsommeren 2010
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Den brune kødby

historiske og aktuelle steder med stor aktivitet

påbegyndte BrugerForeningen og
Sundhedsrummet endnu et skadereducerende projekt. BF indkøber
og pakker poser med crack glaspiber, riste og mundstykker med henblik på at reducere smitte blandt
crack-rygere. Efter en pilotperiode
med udlevering fra Sundhedsrummet blev distributionen udvidet til
at omfatte andre projekter, der udlevere udstyr til stofbrugere – herunder Gadejuristen, Reden, Dugnad og Mændenes Hjem. Den 1.12.
2010 er der distribueret 2.200 af
disse crack-kits.

I 2009 oprettede Københavns
Kommune
’Sundhedsrummet’.
Det er et sundhedstilbud for stofmisbrugere i Den Brune Kødby. I
2009 oprettedes ’Dugnad Cafe og
Værested’ for misbrugere. Efter talrige møder blandt beboere og handlende dannede man en forening,
som ønsker at hjælpe brugerne og
afhjælpe de problemer, stofindtaget
på Vesterbro medfører.
De frivillige organisationer
Gennem årene har de frivillige organisationer også været til stede på

Vesterbro med en række tilbud og
en social indsats for at hjælpe stofmisbrugere. Mændenes Hjem har
ligget på Indre Vesterbro i 100 år.
Fra midten af halvfemserne ændrede Mændenes Hjem sig fra alene at være et herberg for hjemløse
mænd (primært alkoholikere) til at
være et mere differentieret tilbud
med bofællesskaber, kontaktsted,
sygeplejersker, frivillige læger og
tandlæger, udlevering af sprøjter og
kanyler m.m.
I 1974 åbnede Mariatjenesten. I
første omgang var de besøgende priwww.stofbladet.dk · Stof 16
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mært mennesker med alkoholproblemer. Senere kom stofferne, og fra
ca. 1990 som et udslag af politiets
stresspolitik samledes mange stofmisbrugere på Maria Kirkeplads og
søgte ly i kirken og hos Mariatjenesten. De første gadesygeplejersker
arbejdede med base i Maria Kirke
og frem til 2009 var Maria Kirkeplads det centrale samlingssted for
den ’åbne narkoscene’.
I 1983 åbnede ’Reden’ et værested for prostituerede stofbrugende
kvinder. Det flyttede lidt rundt i
området, men ligger i dag på Gasværksvej. I 2007 oprettes ’Reden International’, som tager sig af udenlandske prostituerede på Vesterbro.
Pinsekirken har siden 1995 haft et
mindre værested – ’Klippen’ - på
Indre Vesterbro.
Med start i 1998 - 2001 indledte
BrugerForeningen et samarbejde
med behandlingsinstitutionen Enghaven, hvor brugeraktivister fra
foreningen udførte opsøgende socialt arbejde ved og omkring Maria
Kirkeplads. Arbejdet bestod hovedsageligt i at etablere kontakter til
stofbrugere på gadeplan og rådgive
dem, der havde behov for behandling eller ønskede anden form for
hjælp eller assistance. I projektpe40
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rioden blev 112 stofbrugere hjulpet
i behandling i Københavns Kommune eller omegnskommunerne.
Andre blev assisteret med at returnere til deres hjemkommuner i provinsen.
I 1999 åbnede ’Gadejuristen’
kontor på Gasværksvej med udgående medarbejdere. Senere er
Gadejuristen flyttet til Værnedamsvej. Andre aktører har i kortere eller
længere tid været aktive i det sociale
arbejde på Vesterbro f.eks. ’Hope’,
’Drop In’ m.m.
I skrivende stund er der 42 offentlige og frivillige hjælpetiltag på
Vesterbro. Af pladsmæssige hensyn
er det umuligt at medtage alle i artiklen. Man kan få et overblik over
de eksisterende indsatser ved at gå
ind på www.stofbladet.dk, hvor der i
indholdsfortegnelsen - i forbindelse
med denne artikel - ligger et link til
et kort udarbejdet af Thomas Lund.
Stofscenen opdateret anno 2010
Vesterbro er fortsat omdrejningspunktet for stofmiljøet. Mange stofbrugere udlever deres sociale liv i
bydelen. De bruger bydelen til at
mødes og være sammen med deres
venner og bekendte på gadeplan.
Stofmiljøets tilstedeværelse skaber selvfølgelig et pres på bydelen,
hvilket igen skaber spændinger og
uoverensstemmelser mellem stofmiljøet og bydelens øvrige beboere.
En konflikt, som man løbende kan
følge i de lokale medier som f.eks.
Vesterbro Bladet.
Igennem 2009-2010 er der sket
en markant ændring af, hvor misbrugsmiljøet på Vesterbro er lokaliseret. Hvor misbrugsmiljøet tidligere primært havde sit samlingspunkt
på Maria Kirkeplads og i sidegaderne - primært ved Abel Cathrinesgade og i Viktoriagade - har man gennem 2009 og 2010 kunnet opleve,
at brugerne i det store hele er holdt
op med at tage ophold i sidegaderne
mellem Istedgade og Vesterbrogade,
herunder også på Maria Kirkeplads.
Hvorimod selve Istedgade, Revent-

lowsgade, Lille Istedgade og området ved Halmtorvet omkring det nye
Sundhedsrum og værestedet Dugnad fungerer som tilholdssteder.
Nærpoliti og socialarbejdere
skønner, at 600 til 800 mennesker
kommer til området i døgnet. Nogle
er i miljøet kort tid, andre er i miljøet konstant. Brugerne har forskellige gøremål. Nogle kommer for at
købe og indtage stoffer. Andre kommer for at sælge stoffer. Nogle gør
begge dele. Andre igen kommer for
at indkræve penge.
Hver dag kommer mange på Vesterbro og henter ’værktøj’, sprøjter
og kanyler. Men nogle er weekendstofbrugere, så det er svært at sætte
tal på denne gruppe. Det vurderes,
at der på månedsbasis kommer
1.000-2.000 forskellige stofmisbrugere på Vesterbro. Den hårde kerne
i misbrugsmiljøet består af ca. 200
personer. Disse personer opholder
sig ofte eller konstant i området. De
er voldsomt stofmisbrugende med
kokain som primært stof. Uden for
den hårde kerne findes en gruppe på
omkring 300-400 mennesker med
relativt store misbrugsproblemer.
Flere i denne gruppe har en bolig
- enten egen lejlighed, et værelse på
et herberg i Storkøbenhavn, eller de
bor hos familie og venner. Dette bevirker, at denne gruppe har en mindre konstant gang på Vesterbro end
personerne i den hårde kerne.
I udkanten af miljøet har vi en
gruppe, som skønnes at være på ca.
300-400 personer. Denne gruppe
er kendetegnet ved at have en relativ løs tilknytning til miljøet. De er
ikke så meget på Vesterbro, men er
samtidig også på et stadie i deres
misbrugshistorik, hvor de ikke er
særligt interesserede i kontakt med
socialarbejdere.
Man må nok påregne, at flere personer i denne gruppe må karakteriseres som værende den kommende
generation af hårde stofmisbrugere,
men vi ser dog også brugere forsvinde fra gruppen igen, hvilket enten kan betyde, at de tager ophold

Se også ny bog fra Socialministeriet om inddragelse af socialt udsatte i indretningen af deres ’dagligstue’ – byens pladser og
parker: http://www.hausenberg.dk/#/359983/

i andre miljøer eller formår at gøre
noget ved deres situation. Det er
vigtigt at understrege, at ovenstående tal er baseret på observationer
og skøn.
Går vi fra menneskene til geografien er nedenstående et øjebliksbillede over, hvordan miljøet fordeler
sig på indre Vesterbro:
Rewentlovsgade 		
(ved Hovedbanegåden)

brugere er rykket længere ind i Den
Brune Kødby, hvor de mange kroge
og læsteder er ideelle til stofindtag.
Halmtorvet ved Mindestedet

Indtil byfornyelsen et græsklædt
beskyttelsesrum
mellem
Colbjørnsensgade og Helgolandsgade.
Bunkeren, der delvist var dækket af
buske, gav ly til heroinbrugere og
deres stofindtag. Mange stofbrugere tog det sidste fix her - og døde

Blandt brugerne kaldet ’Pillecentralen’ og eller ’Det Store Apotek’. Her
udveksles og sælges lægeordinerede
præparater især benzodiazepiner,
sovemedicin og forskellige typer af
morfika. Derudover er der et stort

marked for køb og salg af metadon,
subutex og subuxone. Mange opholder sig kun ganske kortvarigt i
dette miljø.
Mange kommer fra omegnskommunerne ind til København.
Den Brune Kødby

Tilstedeværelsen af de mange brugere på pladsen ved Sundhedsrummet
og Cafe Dugnad medfører at flere

af en overdosis. I årene 2001-2003
blev den jævnet med jorden og en
ny byhave anlagt på stedet.
BrugerForeningen havde i årene
forud ledt efter et sted, hvor man
kunne anlægge et mindested for afdøde stofbrugere. Byhaven blev af
ovennævnte årsager valgt som beliggenhed. Københavns Kommune
var med på ideen og mindestedet
blev officielt indviet ved en ceremoni den 21.7.2003. En mindesten
blev opsat i 2007 i stedet for den
mindetekst, som var graveret i granitkanten, der omkranser byhaven,
idet teksten ikke var særlig synlig.
Hvert år den 21. juli afholdes mindedag for stofbrugere.
Omkring bænken ved mindestedet opstod snart et miljø, der primært virker som socialt tilholdssted
for alkoholikere, men hvor der også
foregår en vis handel med rohypnoler, kokain og heroin. Et område
med blandet etnisk baggrund. Et
miljø som er mest aktivt om sommeren.
Den 24.11.2010 flyttedes ’Mindestedet for Stofbrugere’ til en ny

lokalitet i byhaven på Halmtorvet
ud for Eskildsgade, idet Metroselskabet skal bruge arealet ifm. metroudvidelsen og metrostationen i
Stampesgade.
Pladsen ved Sundhedsrummet
og Cafe Dugnad

Her findes i dag det helt store nye tilholdssted i misbrugsmiljøet, som har
fortrængt Maria Kirkeplads som det
fortrukne tilholdssted. Handel med
heroin og kokain og rigtig meget

stofindtag - både injektion og rygning. Det er ikke unormalt, at 50-60
brugere er på pladsen samtidig. Der
er en klar overvægt af brugere med
anden etnisk baggrund end dansk.
Maria Kirkeplads

Beboerne i nabobygningen til
Maria kirkeplads oplevede sidst i
1990’erne, at deres kælderhalse,
mellemgange og gadearealet i den
lille blindgyde i vid udstrækning
blev anvendt af stofbrugere til handel, åbenlyst stofindtag og som
toilet. Sidst i 90’erne etableredes
derfor et ståltrådshegn, som af stofbrugerne kaldes ’apartheidhegnet’.
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Det blev ikke kønt, men spærrede
effektivt de mange forsamlede stofbrugere ude fra en del af området.
Dette gamle omdrejningspunkt
for stofmiljøet bliver nu kun sjældent
brugt, og i lange perioder er pladsen helt affolket. Det kan dog stadig
forekomme, at en enkelt gruppe sidder og indtager stoffer på pladsen.
Derudover fungerer Mariatjenesten
stadig - selvom man har oplevet fald
i besøgstallet, bliver tjenesten stadig
benyttet af en del brugere.
Mændenes Hjem (Lille Istedgade)

Mændenes Hjems udlevering af
sprøjter og kanyler medvirker til, at
der er en livlig aktivitet af brugere,
der kommer til og fra dette område.

Dette gør også, at området i Istedgade og Lille Istedgade er attraktivt for stofrelateret aktivitet. Det
er primært handel med kokain, der
foregår uden for Mændenes Hjem.
Derudover bliver der indtaget stoffer på begge sider af Lille Istedgade.
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Abel Cathrinesgade 		
og Viktoriagade

Disse gader spillede tidligere en
central rolle for misbrugsmiljøet,
men de senere år er misbrugsmiljøet i det store hele flyttet andet steds
hen. Dog kan der stadig være stofrelateret aktivitet i gaderne - særligt i
de tidlige morgentimer.
Konkluderende bemærkninger
om Vesterbro
Generelt må man sige, at misbrugsmiljøet i 2010 lever i bedste velgående, men i modsætning til tidligere,
hvor dele af miljøet også kunne findes på den anden side af Gasværksvej, er miljøet gennem de sidste 10
år blevet samlet på et forholdsvis lille
areal på det Indre Vesterbro mellem
Hovedbanegården og Gasværksvej.
For nærmiljøet kan det med god
grund virke, som om stofmisbrugsmiljøet er vokset i omfang. Det er
der dog ikke noget, der tyder på.
Stofmisbrugsmiljøet er forholdsvis
stabilt i omfang og størrelse. Men
synligheden er større, dels fordi
miljøets geografiske rammer er blevet reduceret, dels fordi adfærden
er ændret pga. kokainens indtog de
seneste fem til syv år.
Tidligere brugte mange stofmisbrugere heroin. De blev ’skæve’ og
trætte, men kunne fastholde en almindelig døgnrytme. Den klassiske
heroinmisbruger findes kun i meget
begrænset omfang i dag. I dagens stofmiljø er kokain det foretrukne stof.
Af kokain bliver man opstemt,

hurtigkørende og speedet. Man skal
skaffe stoffet meget oftere for ikke at
få en nedtur eller abstinenser, hvilket betyder, at stofmisbrugere i dag
er mere vågne og mere aktive hele
døgnet. De mest afhængige kokainmisbrugere kan indtage stoffer 20
- 30 gange i døgnet mange døgn ad
gangen uden at sove. På de sociale
tilbud betyder det et meget mere aktivt og hektisk miljø. Kokainen har
ændret brugernes adfærd, som er
blevet mere aggressiv, hektisk, hurtigkørende og udadreagerende.
Som denne artikel beskriver det,
er de subkulturelle stofmiljøer på
Indre Vesterbro under stadig forandring. Nye grupper kommer til, og
de fortrukne stoffer ændrer sig,
Skiftet til kokain giver større synlighed. Skiftet giver også større helbredsmæssige belastninger. Kokainbrugerne kan blive så fokuserede på
deres stofmisbrug, at de helt basale
og livsvigtige behov tilsidesættes, og
de undlader at fokusere på personlig
hygiejne. De glemmer helt at spise,
fordi sultfornemmelsen forsvinder,
de taber sig derfor drastisk i vægt,
får store vabler på fødder, dehydrerer og får lettere fixeskader. Kokainpsykotisk adfærd med tvangstanker
og hallucinationer forekommer oftere end før.
Derfor må den sociale indsats
både være konstant og tilpasses de
aktuelle forhold. Der er et behov for
at beskrive, kortlægge og evaluere
tidligere tiders indsats på Vesterbro,
samt forbedre kortlægningen af de
sociale problemer på Vesterbro, som
de ser ud nu – både kortlægning af
målgrupper, behovene hos brugerne, og ønsker for indsatsen på Vesterbro.■
Se også artiklen ’Akutte Kokainpsykoser’
af Robert Olsen i STOF nr. 13, s.69-76.
Følgende har bidraget til denne artikel: Jørgen Kjær
fra BrugerForeningen,Vesterbrokoordinator Bo Wermus,
Dannie Hansen og Rasmus Koberg Christiansen fra
Brobyggerprojektet. Redaktionel bearbejdelse Michael
Jourdan, STOF.

stofscener

Åbne stofscener i Europa 		
– hvordan håndteres de?
Et forpligtende samarbejde mellem politi, social- og sundhedsmyndigheder er nødvendigt.
angive – ’fuglene flyver i flok, når de er
mange nok’. Det afgørende er, at der er
så mange brugere på et givet sted, at
borgerne konfronteres med brugernes adfærd. ’Åben’ refererer således
til, at stofscenen er synlig for de lokale
borgere og forretningsdrivende.

Af PETER EGE

Problemerne med den åbne stofscene på Vesterbro har været diskuteret
i årevis og er blevet særligt aktualiseret med etableringen af Dugnads
værested i Kødbyen, Cafe Dugnad,
som har fået scenen til i det store
hele at flytte sig væk fra Maria Kirkeplads, Viktoriagade og Abel Cathrines Gade.
Nogle beboere på Vesterbro har
følt det som en lettelse, mens beboere og institutioner omkring Halmtorvet har været meget provokeret
af stofmisbrugernes tilstedeværelse
uden for Cafe Dugnad. Problemerne med de åbne stofscener har
været forsøgt løst med forbudszoner, spredte og målrettede politiak-

tioner, opsøgende medarbejdere og
skadesreducerende foranstaltninger, uden at det har flyttet ret meget.
Alle storbyer i den vestlige verden har og har haft problemer med
åbne stofscener. Det følgende er en
overordnet gennemgang af de problemer, som er knyttet til de åbne
stofscener i Europa, samt de mere
generelle erfaringer, der kan uddrages af de europæiske byers forsøg på
at løse problemerne.
Hvad er en åben stofscene? Den
kan meget enkelt defineres som et
sted (en gade, en plads, en park, et
kvarter), hvor flere stofbrugere har
socialt samvær, handler og indtager stoffer. Hvor mange brugere,
der skal samles, for at man kan tale
om en stofscene, er det ikke muligt at

Hvorfor dannes der stofscener?
De socialt ekskluderede - de afvigende eksistenser - har altid haft en
tendens til at søge mod storbyerne.
Her er der mulighed for anonymitet, samvær med ligestillede, hjælp
og alternative indtægtskilder i form
af kriminalitet og tiggeri. Men stofscenerne er et relativt nyt fænomen,
som kan dateres tilbage til slutningen af 1960´erne (Storkespringvandet), og deres opståen hænger uløseligt sammen med det stigende og
efterhånden udbredte forbrug af illegale rusmidler.
Der er selvfølgelig også mennesker, der drikker i flok, men vi
ville aldrig drømme om at sige, at
de etablerer en åben stofscene. Så
stofscenens eksistens skyldes, at en
større gruppe mennesker er socialt
udstødte, og at en række rusmidler
er kriminaliserede. Det betyder omvendt, at hvis vi ville undgå dannelsen af stofscener, så skulle vi enten
fuldstændig forebygge den sociale
udstødning og/eller legalisere de forbudte rusmidler. Ingen af delene er
muligt, og derfor må man gribe til
andre, mere komplicerede løsninger.

www.stofbladet.dk · Stof 16

43

Storbyer
Der er flere forhold knyttet til de moderne storbyer, som mxedvirker til at
bringe gadescenerne højt op på den
politiske dagsorden. Vesterbro kan
bruges som et eksempel, men tilsvarende eksempler kan hentes fra andre
storbyer. Vesterbro har gennemgået
en omfattende og vellykket sanering,
der har betydet, at mange af de oprindelige beboere er presset væk, og
mere velhavende familier og børnefamilier er flyttet ind. De meget små
lejligheder er nedlagt, og der er skabt
en række attraktive gårdmiljøer. Men
også et andet gademiljø, som er præget af cafeer, smarte restauranter og
butikker. Stofhandel og derfor også
stofindtagelsen er derimod ikke flyttet andetsteds hen - bl.a. pga. Hovedbanegårdens beliggenhed. Der er
bare blevet mindre areal til rådighed
for denne aktivitet – gårde og porte
er blevet aflåst.
På den ene side gør man således alt, hvad man kan, for at gøre
byen attraktiv og spændende for
borgerne. Bystyret forsøger at gøre
storbyen attraktiv for at tiltrække
de ressourcestærke børnefamilier.
Men disse tiltag gør ikke tilværelsen
lettere for de udstødte.
På den anden side er der hensynet til de udstødtes liv og helbred.
For at rette op på miséren gør man
i København samtidig meget for at
hjælpe de marginaliserede og tilbyder en lang række skadesreducerende, behandlingsmæssige, sociale og
sundhedsfaglige ydelser. Det er ikke
nogen nem balance, og konflikterne
omkring Dugnads værested viser,
hvor vanskeligt det er at tilgodese
begge hensyn.
Gener og skadevirkninger knyttet til
den åbne stofscene
Den åbne stofscene er et ubehageligt fænomen, alene fordi den udstiller så megen menneskelig elendighed. Der er gener for dem, der bor
og handler i stofscenens nærhed, og
der er skadevirkninger for aktørerne
på den åbne gadescene.
44
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Gener for lokalmiljøet :
 Det er ubehageligt at være tvunget
til at være tilskuer til stofscenen
 Uro, støj, skænderier og slagsmål
er generende
 Berigelseskriminaliteten i området stiger – herunder indbrud i
butikker og biler
 Brugerne beslaglægger et område
af det offentlige rum. Almindelige borgere har ikke adgang til
stofscenen
 Brugerne kan være truende og
skræmmende over for borgerne i
området
 Affaldsproblemer i form af flasker, pizzabakker, papir, mv.
 Affaldsproblemer af den mere
ubehagelige slags, såsom afføring,
urin, brugte sprøjter og kanyler.
Især det sidste kan få børneforældre helt op i det røde felt pga. faren
for smitte, hvis børnene stikker sig
på kanylerne.Viden om, at smittefaren er helt ubetydelig, mindsker
erfaringsmæssigt ikke frygten
 Den åbne stofscene virker som en
magnet, der tiltrækker flere stofbrugere til kvarteret
 Forretningslivet påvirkes negativt
 Pga. de mange oplevede problemer kan beboersammensætningen i kvarterer ændres i en

uhensigtsmæssig retning, fordi
de mere velhavende og børnefamilierne fraflytter kvarteret
Skader på brugerne:
 Det er degraderende og uværdigt
at indtage stoffer i det åbne rum.
Det fremmer ikke brugernes
selvværd
 Det er uhygiejnisk
 Stofindtagelse er utryg og præget
af hastværk, hvilket gør det langt
mere risikabelt i forhold til smitteoverførsel og overdoser. Størstedelen af utrygheden hænger
selvfølgelig sammen med politiets
indsats og frygten for at få konfiskeret sit stof, men det kan også
være en frygt for andre brugere
Alt i alt er det svært at sige noget
godt om den åbne stofscene. Der er
dog én gruppe, der profiterer af den
åbne stofscene: de professionelle
forhandlere, som med stofscenen
får adgang til et åbent marked, hvor
man er relativt godt beskyttet i forhold til politiet.
Skal de åbne stofscener tolereres 		
i et vist omfang?
Hvis man tror på muligheden af et
stoffrit samfund, så skal de åbne
scener selvfølgelig ikke tolereres.

Hvis man derimod - mere realistisk
- er af den overbevisning, at stofferne er kommet for at blive, bliver
spørgsmålet vanskeligere at svare
på. Alt kan ikke klares over nettet
eller via telefonen - specielt ikke i
denne branche - og købere og sælgere må nødvendigvis møde hinanden
for at udveksle varer og penge. Det
er ikke urimeligt, at brugerne har et
sted, hvor de kan møde hinanden
Spørgsmålet er, hvordan det arrangeres, når det drejer sig om en forbudt vare? Helge Waal nævner Wien
som et eksempel på en by, hvor det
er lykkedes at etablere en ’halvåben’
stofscene af en begrænset størrelse,
som tilsyneladende fungerer inden
for nogle grænser, som både stofbrugere og myndigheder accepterer. Men andre forsøg på at etablere
’tolerancezoner’ demonstrerer, at
de åbne stofscener på længere sigt
har været umulige at administrere.
De vokser i størrelse, miljøet bliver
hårdere, kriminelle grupperinger
søger tilflugt i dem, og geneproblemerne og protesterne fra naboerne
bliver på et tidspunkt så massive, at
politikerne tvinges til at lukke dem.
Tilhængere af en konsekvent
skadesreduktions-tankegang har i
perioder forsvaret etableringen af
åbne gadescener med, at de kunne
fungere som stress-frie zoner, og at
koncentrationen af mange stofmisbrugere på et mindre område gjorde
det nemmere at tilbyde stofbrugerne
en række sundhedsfaglige ydelser,
andre former for rådgivning, mad
samt rene sprøjter og kanyler mv.
Både i Schweiz og Tyskland har
politikerne pålagt politiet tilbageholdenhed over for de åbne stofscener ud fra en sådan skadesreduktions-tankegang, indtil modviljen fra
lokalbefolkningen blev for overvældende. Vi finder den samme tankegang hos Dugnad, der har set det
som et afgørende succeskriterium,
at det er lykkedes at komme i kontakt med mange brugere og tilbyde
dem en række ydelser, specielt sund
kost. I forhold til dette har kaos for-

an cafeen været en mindre ulempe.
I teorien kan man således forestille sig, at det kan være hensigtsmæssigt, at der eksisterer mindre
stofscener, hvor tilgangen bliver styret, og hvor køb, salg og indtagelse af
stoffer sker rimeligt diskret. Det vil
indebære, at politi og anklagemyndighed bruger det strafferetslige opportunitetsprincip til det yderste, og
at politiet, de sociale myndigheder
og brugerne kan samles om at regulere adgangen til stofscenen. I praksis har det vist sig at være en næsten
umulig manøvre.
Hvordan håndterer man mest hensigtsmæssigt de åbne stofscener?
Ser man på, hvordan de forskellige
europæiske storbyer har håndteret
problematikken, er der ikke megen
tvivl om, at nedlukningen af de åbne
stofscener er det, der har fået første prioritet. Argumentet herfor har
været hensynet til stofbrugerne – de
åbne stofscener er destruktive, de er
arnesteder for alskens kriminalitet,
og skadesreducerende foranstaltninger har ikke i tilstrækkelig grad
afhjulpet problemerne. Det bliver
de mere kriminelle, stærke stofbrugere, der styrer scenen, mens de
svage bliver taberne. Der er dog ingen tvivl om, at hensynet til den offentlige orden, og at byen skal være
pæn og attraktiv, er hovedårsagen
til, at man har ønsket at lukke stofs-

cenerne ned.
I forsøgene på at afhjælpe generne ved de åbne stofscener i de europæiske byer har man gjort en række
afgørende erfaringer:
 Nok så mange omsorgs-, behandlings- og skadesreducerende foranstaltninger opløser ikke de åbne
stofscener. Men indsatsen er selvfølgelig vigtig for brugernes helbred.
 Isolerede politiaktioner har ingen
effekt, og ofte medfører det forværringer i brugernes situation. Man
kan lukke en stofscene, men den
popper op et andet sted.
 Der skal være etableret tilstrækkelige alternativer til den åbne
stofscene; skadesreducerende foranstaltninger, stofindtagelsesrum,
lavtærskel behandlingstilbud, herbergspladser.
 Tilstrømningen af brugere fra andre kommuner bør begrænses mest
muligt. Både behandlings- og skadesreducerende tilbud bør begrænses til brugere bosiddende i byen.
Der bør etableres foranstaltninger,
der kan varetage hjemsendelsen af
brugere fra andre kommuner, og der
bør lægges pres på disse kommuner
om at varetage deres behandlingsmæssige forpligtigelser.
 Der bliver lagt pres på de enkelte
brugere. Det kan strække sig så
langt, at brugerne i realiteten får et
valg mellem at gå i behandling eller
blive indsat i fængsel.
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PETER EGE
SOCIALOVERLÆGE I KØBENHAVNS KOMMUNE

Et samarbejde mellem politiet og
de sociale myndigheder om mål og
midler i indsatsen er helt afgørende.



Samarbejde og koordinering
Erfaringerne fra alle de europæiske
storbyer med åbne stofscener har
entydigt demonstreret nødvendigheden af et tæt og forpligtende samarbejde mellem politiet og social- og
sundhedsvæsenet.
De enkelte byer har struktureret samarbejdet forskelligt, og det
er ikke muligt at pege på den bedste model. Samarbejdsformer og –
struktur må udkrystallisere sig i takt
med, at man indhøster erfaringer og afhængigt af opgavens karakter.
Men det står klart, at samarbejdet
skal udfolde sig på flere niveauer:
på direktør/borgmesterniveau, på
niveauet: erfarne medarbejdere i de
respektive forvaltninger - og mellem frontmedarbejdere. Og der skal
være et samarbejde mellem niveauerne om både mål og midler.
I København har der været et
samarbejde, men kun på de to nederste niveauer, og samarbejdet
har overvejende haft karakter af
en gensidig orientering og lidt om
midlerne. Et samarbejde om, hvilke
mål man i fællesskab vil opnå, har
været ikke eksisterende. Der har
således ikke været fælles drøftelser
om, hvorvidt de åbne stofscener
skal lukkes ned, eller om man vil tolerere mindre stofscener, og i givet
fald hvor de skal ligge. Og det er ikke
tilstrækkeligt med fælles drøftelser:
Man skulle meget gerne nå gerne nå
frem til en fælles forståelse af, hvad
man vil opnå og hvordan.
Konklusion
Erfaringerne fra europæiske storbyer i Tyskland, Holland og Schweiz
viser, at det har været muligt at begrænse generne ved de åbne stofscener, primært ved at lukke dem ned
eller begrænse dem ganske væsentligt. Det har været en bekymring hos
tilhængerne af skadesreduktion, at
lukningen af de åbne gadescener
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ville få en negativ effekt på stofbrugernes helbred, men det synes ikke
at have været tilfældet, og i samtlige
byer har man registreret en faldende
dødelighed blandt brugerne.
Imidlertid har man i alle byerne
– ikke at forglemme - forud for eller
samtidig med lukningen af de åbne
stofscener oprustet både behandlingen - specielt substitutionsbehandlingen herunder heroinbehandling
- og de skadesreducerende foranstaltninger – herunder specielt stofindtagelsesrum.
Håndteringen af problemerne
med de åbne gadescener sker i
spændingsfeltet mellem hensynet til
den offentlige orden og hensynet til
stofbrugernes helbred. Forudsætningen for, at det lykkes at håndtere
problemerne, er et tæt samarbejde
mellem politiet og de sociale myndigheder - og en fælles forståelse af
og respekt for hinandens arbejdsmåder. Politiet har indarbejdet en social
forståelse i tilgangen til brugerne, og
socialarbejderne har fået en forståelse for, at social kontrol og forsøg på
styring af brugernes adfærd er en del
af deres arbejdsopgaver.
Opgaven er ikke nem og ser ud
til at blive sværere med tiden. Dels
pga. den generelle økonomiske krise, dels fordi kokainmisbruget delvist har afløst heroinmisbruget. En
oprustning af substitutionsbehandlingen har været et af de vigtigste
redskaber i håndteringen af problemerne tidligere. Dette redskab står
ikke til rådighed i forhold til kokainmisbrugerne.
Kravene til kreativitet og samarbejde er store. På den ene side er
det vigtigt at holde fast i, at isolerede
politiaktioner uden back-up fra de
sociale myndigheder er dømt til at
mislykkes. På den anden side, at det
ikke er, fordi man etablerede stofindtagelsesrum og heroinbehandling, at det er lykkedes at reducere
problemerne, men fordi disse foranstaltninger blev koordineret med
interventioner rettet mod at opretholde den offentlige orden. ■
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stofscener

Bestyrer af en ‘narkocentral’
En velkendt stemme har gennem 36 år rådgivet, trøstet og givet kærlige spark bagi til unge
i radioprogrammet Tværs. Her fortæller Tine Bryld – mennesket bag stemmen – den mindre
kendte historie om de første forsøg på at hjælpe unge med narkotikaproblemer i pionerårene
1969-1972.
Af Gitte Løkkegaard

Som ledende socialrådgiver på
Dagcenter for stofmisbrugere - et
projekt under Ungdomsklinikken i
København som igen hørte under
den selvejende institution Landsfor
eningen for Mentalhygiejne trådte
Tine Bryld i 1969 ind på en fortættet arena, hvor der i de næste år
skulle udspille sig en kamp om liv og
død – og politiske overbevisninger.
’Jeg vidste ingenting om narkomaner. Men det var der på den
anden side heller ingen andre, der
gjorde. Det var et helt nyt fænomen.
Altså som samfundsproblem. Mennesket har jo alle dage dopet sig,
men nu så man for første gang en
stor gruppe unge, der piblede ud af

villaer og slumlejligheder med små
pupiller og en ske i baglommen,
som de kogte råopium og senere
morfinbase på. Jeg havde set de første i De Unges Rådgivning. Men
så vidt jeg husker, måtte de gå med
uforrettet sag. Vi anede ikke, hvad vi
skulle stille op med dem.’
Så her lå altså et pionerarbejde at
gøre. En udfordring at tage op, og
det var lige noget for Tine Bryld.
Især fordi hendes privatliv var i uorden og ikke kunne repareres. I forhold til det så det ud til at være en
lille opgave at få narkotikaen udryddet som samfundsproblem i Danmark. Men her undervurderede
Tine opgaven. Kampen mod narkoen viste sig at blive både stor, voldsom og følelsesmæssigt belastende.

Hun gjorde sig vel på forhånd nogle
tanker om, at det kunne blive hårdt,
men forestillede sig nok alligevel
ikke tre år i strid politisk modvind
med læserbreve i aviserne, der bar
overskrifter som: ’Hvad vil hr. ministeren stille op med Tine Bryld’ og
’Tine Bryld – ledende i samfundsnedbrydende arbejde.’
Det startede ellers fredeligt. Da
Tine tiltrådte i maj 1969, havde
Dagcenteret allerede været åbent i
nogle måneder. 10-15 narkomaner
havde deres daglige gang på stedet,
der blev budt på kaffe og samvær i
det ene rum og beskæftigelse i form
af noget læderarbejde og sækkepudesyning i det andet. Man brugte
endnu ikke ord som ‘afgiftning’ og
‘nedtrapning’. Decideret euforisewww.stofbladet.dk · Stof 16
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rende stoffer havde indtil slutningen
af 60erne kun floreret i overklassen
og blandt kunstnere, misbruget
havde et vist romantisk skær over
sig, og ingen anede endnu, hvad det
var, man var oppe imod.
’Vi famlede os frem i forståelsen
af, hvordan vi kunne hjælpe disse
mennesker. Vores første idé var at
lave en stamme i huset, altså give
stofmisbrugerne et tilhørsforhold til
en ny gruppe ved at opbygge noget,
der lignede en stammementalitet. I
stedet for det meget rå junkmiljø,
de gik i på gaden. Det lå jo i tiden
og i ungdommen. Vi troede meget
på fællesskabet og den energi, det
genererede. Og ideen var sådan set
god nok … bortset fra, at den ikke
virkede! De her unge kunne jo slet
ikke opføre sig som stammemedlemmer, for de havde kun en ting
i hovedet, nemlig at skaffe junk til
sig selv. Værre var det, at vi ville gøre
de stakkels mennesker politisk bevidste. De skulle forstå, at det var
kapitalismens åg, der fik dem til at
dulme sig.Vi troede, at de ved at for
stå mekanismerne og ved at lave noget sammen kunne se det fornuftige
i at bruge deres tid på andet end at
tage stoffer.
Nu siger jeg godt nok, at vi troede
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på det, men jeg vil sige – og det er ikke
for at undskylde noget som helst – jeg
var sgu skeptisk. Især den dag en flok
medarbejdere tog til Vietnam-demon
stration med klienterne. Med bannere
og det hele drog de af sted, og jeg tænkte:
„Neej, det her går aldrig godt.“ Og det
gjorde det jo heller ikke. Gruppen gik i
opløsning undervejs. Misbrugerne forsvandt en efter en. For det var jo det,
de var, og deres misbrug skulle passes,
før de kunne gå op i de amerikanske
soldaters fremfærd i Vietnam.’
Tine beskriver det første halve år
på Dagcenteret som ‘kaotisk’. Narkomanernes antal steg. Og hvor der
i de første par måneder kom mellem
15 og 20 klienter om dagen, var tallet snart tæt ved 100. Der var trængsel i de små lokaler i Blågårdsgade,
og lus og lopper stortrivedes også
i mylderet. Brugere og behandlere
flød i de store sækkepuder, og midt i
det hele sad Tine Bryld, stadig iført
lårkort og espadrillos, og prøvede at
holde styr på menageriet. I vedtægterne stod, at der ikke måtte tages
stoffer i Dagcenteret, men efter at
naboerne begyndte at klage, og Tine
kunne se narkomanerne sidde og
fixe lige ved en kirke og en skole i
nærheden, valgte hun at se igennem
fingre med forbuddet.

En anden regel, der kom under pres, var Dagcenterets åb
ningstider. For én ting var i hvert
fald lykkedes for Tine og hendes
stab. Nemlig at få stofmisbrugerne
til at få et tilhørsforhold til stedet.
Det gjorde de – i så høj grad, at de
ikke ville gå hjem til sig selv, når
medarbejderne havde fyraften, og
centeret lukkede. Og da de åbne
døre og tilhørsfølelsen var hele ideen med stedet, var der ingen, der
sagde, de skulle gå et andet sted hen.
Endsige låste døren.
Der udviklede sig et liv omkring
Blågårdsgade 49, som naboerne
ikke var begejstrede for. Der blev
sprøjtet og pushet og handlet og
råbt, og en nat gik en ung fyr ud over
taget i et syretrip, fordi han troede,
han kunne flyve. De småhandlende
i området begyndte også at klage
over gentagne tyverier, så medarbej
derne måtte give brugerne af centeret et elementært kursus i ‘dit og
mit’ eller rettere i ‘mit’ og ‘nogen af
de andres’.
’Vi fortalte dem, at de ikke måtte stjæle, og så tilføjede vi vistnok,
at der var nogen, det var værre at
stjæle fra end andre. Der lå jo flere
store supermarkeder i området, så
de kunne vel nok lade de småhandlende i fred. Ha!’
Det blev en tid med rigtig mange
politirazziaer. I starten stillede den

polfoto

ledende socialrådgiver sig i døren i
sine smarte sko og påpegede, at de
ikke kunne ransage stedet uden begrundet mistanke om, at der foregik handel med narkotika. Politiet
mente nu nok, at de havde en begrundet mistanke, og Tine blev på
det bestemteste sat på plads af sin
øverstbefalende fra Ungdomskli
nikken, der vidste, at hele projektet var i fare. Det var på dette tidspunkt, at aviserne begyndte at kalde
Dagcenteret for ‘Narkocentralen’.

De beskrev stedet som et morads af
junk, handel og kriminalitet.
’Jamen det var sgu da også problematisk. Men stofmisbrug er jo et
problem i samfundet, og her var de
da i hvert fald samlet på et sted. Jeg
ved godt, der var rapserier og handel, men det, at de fik lov til at fixe
på toiletterne i huset og i gården,
betød jo, at naboerne var forskånet for kanyler og andet lort i deres
trappeopgange og i børnenes sandkasser. Når det er sagt, så stod det

efterhånden også klart for os, at vores ideer om et sted med en hel flad
struktur ikke var indlysende rigtige,
når man havde med stofmisbrugere
at gøre, og at en behandling, der var
baseret på fællesskabsfølelse og politisk engagement, ikke fik mange
narkomaner ud af deres misbrug.’
Problemet for Tine og hendes
medarbejdere var, at de lavede forskningsarbejde lige midt i hverdagen.
Der blev læst i den sporadiske litteratur, der fandtes, der blev set til
USA, hvor problemet havde været
stort i længere tid, og der blev kigget
mod Sverige, hvor man forsøgsvist
gik anderledes systematisk til værks
og tvangsindlagde narkomaner til
afvænning. Men langt hen ad vejen
måtte de unge behandlere gøre deres egne erfaringer og stykke deres
egen praksis sammen.
’Jeg var fra starten helt sikker på,
at tvangsbehandling ikke virkede.
Jeg gik jo med de mennesker hver
dag og vidste, at vi intet kunne gøre,
før de selv var klar til at tage ansvar
for deres liv. Det kunne vi også se
i Sverige. Narkomanerne var måske
nok stoffrie, mens de var låst inde og
væk fra junken, men ni ud af ti begyndte igen, så snart de kom ud – og
nogle døde af det, fordi de startede
på den dosis, de var vant til, før de
blev indlagt.’
En anden ting, der også begyndte
at stå klart for hende, var, at stofmisbrug fortrinsvis var et socialt
problem. Hun så, hvordan de unge
fra hendes egne privilegerede og
ressourcestærke rækker flirtede med
stofferne i en periode, men blev ved
med at have kontrol over deres liv –
for langt de flestes vedkommende.
De unge fra de svage familier derimod, dem med lavt selvværd, ringe
voksenkontakt og store ar i sjælen,
begyndte at bruge stofferne på en
helt anden måde. Som en flugt fra
en virkelighed, der ikke var til at
bære. Og det var dem, der sad fast
og mistede kontrollen over stofferne
– og over deres liv.
At narkotika var så overlegen en
www.stofbladet.dk · Stof 16
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fjende var nok den vigtigste erkendelse for personalet på Dagcenteret.
Man begyndte at tale om afrusning,
nedtrapning og afvænning, og det
var i den periode, der begyndte at
komme mere struktur på foretagendet. Dagcenteret var ikke længere et
værested for narkomaner, men blev
langsomt et opsamlings- og indslusningssted, hvor man blev motiveret
og forberedt på nedtrapning og afvænning.
’Ja, det er rigtigt. Det var det, der
blev sigtet imod. Og det var jo helt
indlysende en rigtig vej at gå. Problemet var bare … at det vidste vi jo
heller ikke ret meget om. Vi vidste,
at misbrugerne blev syge, hvis de
holdt op med at tage stoffer fra den
ene dag til den anden, og vi vidste, at
afvænningen aldrig ville virke i deres
hjemmemiljø, fordi fristelserne ville
være for store. Det var alt, og det var
udgangspunktet. Så det første afvænningssted i Danmark var Arnes
og mit sommerhus i Grønlandshuse. To medarbejdere tog af sted med
typisk en gruppe på seks og noget
metadon i tasken. Hvordan det gik?
Ja, det gik jo, som det måtte gå. Nogen lykkedes det for. Andre stak af
– med metadon og det hele. Det var
ikke så gennemtænkt. Vi måtte jo
prøve os frem.’
For de stofmisbrugere det rent
faktisk lykkedes for, var hjem
komsten hård. Medarbejderne prøvede alt for mange gange at komme
hjem med optimistiske afvænnede
narkomaner. Så slap de dem løs i
København uden yderligere planer for resocialisering – og fandt
dem tilbage i miljøet en uge efter.
Tilbagefaldene
materialiserede
sig som det største problem i hele
narkoafvænningen, og Tines næste
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skridt var at gå ud i offentligheden
med et krav om flere penge til efterbehandling. Hun stod oppe på bjerget og råbte ’efterbehandling, efterbehandling, efterbehandling’, alt imens
en fjende nærmede sig fra højre
flanke. Det var tiden, hvor fronterne
blev trukket op, og narkotikaafvænningen i Danmark blev til en politisk historie. Over for Dagcenterets
holdninger og daglige arbejde manifesterede sig nemlig en opposition,
som havde sit udspring i en kreds af
læger og forældre til stofmisbrugere.
‘Foreningen for bekæmpelse af hash og
narkotikamisbrug’, kaldte de sig, og
under overskriften: ’Nu er det på tide,
at lægerne og videnskaben kommer ind
i kampen mod narkotika’ trådte de
ind i debatten og beskyldte Dagcenterets medarbejdere for at være
for slappe og for pædagogagtige.
Grundtanken i foreningen var, at
narkotika var en epidemi, der skulle
bekæmpes, inden den angreb resten af ungdommen, og det skulle
gøres ved at registrere, isolere og
tvangsbehandle dem, der allerede
var ramt.

Brigaden fra Dagcenteret svarede igen. Tine sagde til et dagblad:
’Jeg kan kun have ondt af de mennesker der tror at man kan afvænne
misbrugere med magt. Ingen afvænning virker hvis misbrugeren ikke er
motiveret’
Hun satte strammerne yderligere
på plads med ordene:
’Narkomanerne har deres helt egen
kultur. De lærer at undgå politiet, at
tappe socialvæsnet for penge og lægerne for piller. Denne indlæringsproces
hører med til stofkulturen, og man må
have kendskab til den for overhovedet
at kunne tale med om forebyggelse og
behandling.’
1-0 til pædagogerne.
Næste runde handlede om hashen.
Foreningen til bekæmpelse af hash
og narkotikamisbrug mente, at hash
var den sikre vej til narkomani. Tine
og resten af ungdomsoprøret sagde,
at det var noget sludder. Og da de generelle ord blev for vage, gik hun ud
og argumenterede for sit synspunkt
ved at forklare, at de fleste, hun
kendte, røg hash en gang imellem,

men at meget få, hun kendte personligt, var narkomaner. Hun sluttede med at tale for en legalisering
af hash, så man kunne skille skæg for
sig og snot i lommetørklæder. Hun
mente, at hashdiskussionen mudrede debatten og forhindrede alle i
at komme videre med det, det handlede om, nemlig at redde så mange
som muligt ud af de hårde stoffers
fangarme.
Det var, så man næsten kunne
høre ekkoet de næste par dage: En
førende kvinde inden for narkobehandling, der ville gøre hashr ygning
lovligt! Læserbrevene strømmede til
aviserne, og politikere og embedsmænd rynkede bryn. Strammerne
udlignede til 1-1, og snart skulle de
gå ind i deres glansperiode. Det skete, da Dagcenteret flyttede i større
lokaler på Nørrebrogade i 1971 og
skiftede navn fra Dagcenter til Kontaktcenter, fordi det nu blev bemandet i døgnets 24 timer. Dramatikken
opstod, da den ledende socialrådgiver viste stedet frem for pressen.
’Jeg syntes, jeg gjorde mig umage
med at fortælle om alle vores gode
tiltag, om de succeser, der efterhånden var med afvænning, og om
de erfaringer, vi gjorde os. Og så til
sidst viste jeg dem et rum i kælderen, hvor narkomanerne ville få lov
til at fixe. I de gamle lokaler var der
jo også blevet fixet på toiletterne,
men det her var altså et rum specielt til formålet, og jeg sagde noget
i retning af: ’Se hvor koldt og sterilt
det er. Her romantiseres i hvert fald
intet stofindtag. Men de kan tage
deres stoffer under ordnede forhold,
så det ikke sker på gaden udenfor.’
Hold da kæft! Tiden, der fulgte,
var et af de vildeste stormvejr, jeg
nogensinde har været ude i.’
Stormen rasede i flere uger: I medierne, i Folketinget, på politigården
og i Sundhedsministeriet. Aviserne
skrev: ’Fixerum er Danmarks dødsceller. Skal dette vanvid være samfundets
ansvar’. Politidirektøren udtalte
lettere konfust: ’Ingen steder er der
taget højde for den situation, der nu

er opstået,’ og stadslægen i København, som selv havde sanktioneret
rummet, sukkede: ’Det var måske
ikke så smart af den daglige leder at
vise rummet frem til alle og enhver ved
indvielsen. Der var så mange andre
spændende ting, man kunne have fortalt pressen.’
Fixerummet kom aldrig i brug,
for sundhedsministeren fik det lukket og forseglet. Et københavnsk
dagblad kaldte det hele for ’Dobbeltmoral så det klodser’ og trykte et læserbrev fra en narkoman, der skrev:
’De virkelige dødsceller er bagtrapperne
eller saneringsejendommene.’ Han beskrev, hvordan livet så ud på den
anden side af et forseglet fixerum,
hvor stofmisbrugere mødes i baggårdene, fixer sig, renser sprøjterne
med spyt i mangel af kogende vand
og sender dem videre til den næste
i rækken.
Foreholdt dette læserbrev siger
Tine: ’Ja, han havde sgu nok lånt skrivemaskinen inde på Kontaktcenteret.
Men det gør det jo ikke mindre rigtigt.
Og det lyder bekendt, ikke? Tænk, det
er snart 40 år siden, og narkomanerne
har stadig ikke fået deres fixerum. Der
findes omsider sundhedsrum, hvor de
kan få plejet deres sår og blive fulgt
til hospitalet og i den dur, men de må
stadig ikke indtage deres stoffer i ro og
fred og under hygiejniske forhold. Det
er knaldende vanvid.’
Tine stod stormen igennem, og
i de næste år var der indimellem ro
omkring Kontaktcenterets arbejde.
Erfaringer blev høstet. Der kom
mere struktur på både hverdag og
afvænningsture, alt foregik i frivillighed, kampen for effektiv efterbehandling fortsatte, og sådan ser
livet i narkobehandlingen sådan set
stadig ud i dag. Kun på ét område
er der sket et holdningsskifte, og her
indrømmer den daværende daglige
leder også at være blevet klogere. I
dag behandles mange narkomaner
med metadon, en støttemedicin,
der gør, at det lykkes for nogle af
dem at leve et tåleligt liv uden den
konstante jagt på det næste fix med

forskelligartet kriminalitet til følge.
’Ja, det er godt – og ja, det var jeg
meget imod dengang. Jeg var sikker
på, at det var politikernes smarte
måde at dysse problemet ned på. Jeg
ville have, at det skulle ud i lyset. At
der i stedet skulle arbejdes med det
samfund, der skabte så mange ulykkelige skæbner. Jeg kan kun sige, at
det var en meget politisk tid. I dag
synes jeg jo bare, vi skal hjælpe de
stakkels mennesker, der ikke kan
blive stoffri. Jeg går ind for lægeordineret heroin til de hårdest ramte. I
virkeligheden ville der efter min mening være god fornuft i at legalisere
alle stoffer. Det ville afkriminalisere
både markedet og misbrugerne, og
hvis det kan give dem et nogenlunde
værdigt liv, mener jeg ikke, der er så
meget at betænke sig på.’
Efter tre år forlod Tine jobbet
som daglig leder af Kontaktcen
teret. Hun var træt, og hun havde
fundet en ny kamp, der skulle kæmpes. For i 1971 brød nogle unge
hegnet ned til Bådsmandsstrædes
Kaserne på Christianshavn, og det
blev til et meget langt kapitel i landets historie – og også i Tine Brylds.
Hun blev Fristadens socialrådgiver
og forkæmper. Hidsig, energisk og
ikke til at slå ned. ■

STOF takker forlaget Gyldendal og forfatterne for
tilladelsen til at bringe dette uddrag (s.115-124) af
bogen, ’Tine Bryld – et lettere kaotisk ridt’ af Tine
Bryld og Gitte Løkkegaard, København, 2009.
240 sider. Pris: kr. 250.
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sygepleje

Sygepleje til indlagte
patienter med et stofbrug
Andre end sygeplejersker kan have nytte af at kende til en række anbefalinger i ny lærebog.
Af Nina Brünés og Nanna Kappel

Det er tankevækkende, at der er
behov for et særskilt kapitel om sygepleje til stofbrugere i denne bog.
Når stofbrugere indlægges på et
hospital, er det ikke for at modtage
behandling for deres rusmiddelafhængighed, men for at få behandling for en somatisk lidelse, og den
plejemæssige del til de forskellige lidelser er beskrevet i de øvrige kapitler. Stofbruget i sig selv burde derfor
ikke få betydning for den pleje og
behandling, der tilbydes.
At det alligevel er relevant at beskrive sygepleje til stofbrugere separat hænger sammen med, at stofbrugerne har mange komplekse
problemstillinger af psykisk, social
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og helbredsmæssig karakter, der i
endnu højere grad nødvendiggør
en helhedsorienteret pleje. Derudover har mange stofbrugere opbygget mistillid til sundhedsvæsenet
på baggrund af tidligere erfaringer,
hvor de oplever at være blevet mødt
med en nedladende og nedværdigende tone1. De fleste patienter vil
kunne gennemskue og orientere sig
om de skrevne og uskrevne regler,
der findes på et hospital. De opfatter og respekterer f.eks., at en del af
afdelingens rum er forbeholdt personalet, og de tilpasser sig personalets
arbejdsgange. Dette kan til gengæld
være en udfordring for stofbrugere.
Derfor er der inden for sygehusvæsenet opbygget en række forestillinger om, hvordan personalet skal

håndtere denne udfordring under
stofbrugernes indlæggelse. Denne
håndtering er snarere blevet en hindring for end en løsning på et godt
patientforløb. F.eks. har flere hospitalsafdelinger haft særlige regler, som
stofbrugere har skullet overholde
under indlæggelsen for ikke at blive
bortvist. I øjeblikket er situationen
på mange hospitalsafdelinger, at
personalet oplever indlagte stofbrugere problematiske og besværlige2.
På den anden side oplever flere stofbrugere, at de forskelsbehandles og
kategoriseres på baggrund af deres
stofbrug 3. Alt for ofte hænder det, at
stofbrugerne udskrives uden at være
færdigbehandlede, og sundhedspersonalet står tilbage med en række
frustrationer og en afmagtsfølelse.

Dette kapitel har til hensigt at
tilføre viden om kompleksiteten af
de problemer, som patienten med
stofbrug ofte har – en kombination af personlige, psykiske, sociale,
økonomiske og helbredsmæssige
problemstillinger, som fletter sig
ind i hinanden, og kapitlet vil give
en række anbefalinger til, hvordan
sygeplejersken kan håndtere disse
problemstillinger i mødet med patienten. Sygeplejersken må udvise
en særlig rummelighed og anerkende stofbrugeren som menneske, for
at kunne tilbyde en værdig og omsorgsfuld sygepleje.
Karakteristik af mennesker
med et stofbrug
I dette afsnit fremhæves de forhold,
som sygeplejersken bør have kendskab til i interaktionen med den
indlagte stofbruger. Det er vigtigt at
pointere, at der er generaliserende
elementer og at nedenstående ikke
kan overføres på alle stofbrugere.
Mange stofbrugere har på lige fod
med andre patienter også gode indlæggelsesforløb. Men for en gruppe
af særligt udsatte stofbrugere kommer deres belastede opvækst i kombination med misbruget til at spille
en rolle i deres kontakt med sundhedspersonalet.
Psykiske forhold
Det anslås, at der over 25.000 hårdt
belastede stofbrugere i Danmark,
heraf 20.000 med opioidafhængighed4. 60-70 % af stof-brugerne i
behandling har en psykisk lidelse,
såsom alvorlige adfærds- og personligheds-forstyrrelser, ADHD, angst,
og depressioner5. Forekomsten af
skizofreni og andre psykotiske tilstande blandt behandlings-søgende
stofbrugere er på ca. 10 % 5. Mange
stofbrugere har haft en turbulent og
ustabil barndom præget af ustabile
skoleforløb, tvangsfjernelse, børnehjem og plejefamilier. Der har
været omsorgssvigt med forskellige
grader af overgreb i form af vold og
incest1. Mange er vokset op i fami-

lier med rusmiddelmisbrug, og de
har i en al for tidlig alder fået ansvar for egen udvikling og manglet
sunde rollemodeller, hvad enten de
har boet hjemme eller været anbragt
på børnehjem eller i plejefamilie1.
Konsekvensen af en sådan opvækst
betyder for nogle mennesker, at rusmidler kan virke som den umiddelbare lindring på de psykiske ar, som
opvæksten har medført. Ud over at
være en psykisk smertelindring kan
den kemiske påvirkning betyde, at
stofbrugeren oplever øget selvværd
og selvtillid. Ensomhedsfølelsen hos
stofbrugere er stor, og mange oplever at leve isoleret blandt mennesker1. Selvmordstanker og -forsøg er
overrepræsenterede i denne gruppe6,
hvor mange befinder sig i håbløse og
uværdige livssituationer1.
Den afvigende og til tider grænseoverskridende adfærd, som meget
sundhedspersonale kan nikke genkendende til, kan ofte tilskrives en
personlighedsforstyrrelse. Det er en
almindelig faldgrube at tro, at denne
adfærd er selvvalgt, eller at den skyldes rusmidlerne. Her er tale om en
gruppe mennesker, som har en patologisk, psykiatrisk lidelse bl.a. på
baggrund af et dårligt opvækstmiljø.
Sociale forhold
Der tegner sig et markant billede af
en marginaliseret gruppe af mennesker for så vidt angår uddannelse,
boligforhold, indkomstforhold og
samlivsforhold. 63 % af stofbrugere,
der kom i behandling i 2004, havde
en uddannelse svarende til 10. klasse. 19 % havde en erhvervsfaglig
uddannelse, og kun 11 % af stofbrugere havde en gymnasial/videregående uddannelseDe tilsvarende
tal for 20-39-årige i hele befolkningen er, at 25 % har en uddannelse
svarende til grundskole, 35 % har en
erhvervsfaglig uddannelse og 37 %
har en videregående uddannelse7.
Der er en overrepræsentation af
hjemløse blandt stofbrugerne. En
del bor på herberg eller andre sociale
boformer, mens blot 55 % har selv-

Denne artikel udgør et særskilt kapitel i bogen
’Medicinske Sygdomme – sygdomslære og
sygepleje’, 13. udgave, 2009, 575 sider, 599 kr.
Redaktionen takker Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck A/S samt forfatterne for tilladelsen
til at bringe kapitlet i STOF.

stændig bolig 7. At være afhængig af
illegale rusmidler betyder for mange
en elendig økonomi. Dette indebærer et liv med f.eks. berigelseskriminalitet, stofhandel, prostitution
eller tiggeri. Mange stofbrugere har
et ringe netværk, herunder manglende kontakt til familien. 76 % af
mændene og 68 % af kvinderne er
enlige7, og mange føler sig uønsket
alene1. Ovenstående statistik viser
med al tydelighed, at stofbrugere er
en særligt belastet og marginaliseret
gruppe med psykiske lidelser, mange sociale problemer og en række alvorlige fysiske lidelser, som vil blive
beskrevet i det følgende.
Fysiske forhold
At anvende rusmidler kan være
forbundet med stor helbredsrisiko.
Heroin (diacetylmorfin) er et opioid
og er ikke vævstoksisk. Hvis det fås
sterilt og indtages under rene og hygiejniske forhold, vil det ikke give
skader. I for store doser i forhold
til hvad den enkelte er tilvænnet, vil
der være risiko for at overdosere, og
dette kan medføre respirationsstop
som ved andre opioider 8. Når stofbrugere plages af en række alvorlige
sygdomme skyldes det, at gadeherowww.stofbladet.dk · Stof 16
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in (og andre typer rusmidler) ikke er
sterile og ofte indtages under uhygiejniske forhold. Dertil kommer,
at mange stofbrugere ikke kender
til korrekt injektionsteknik og genbruger egne eller andres sprøjter og
kanyler og dermed udsætter sig selv
for risiko for smitte. Levevilkårene
og livsstilen for mange stofbrugere
er rå og barsk. Som nævnt er kriminalitet, prostitution og hjemløshed er et vilkår for mange. Stress,
dårlig søvn og ensidig kost er også
faktorer, der påvirker helbredet negativt. Mange stofbrugere plages
af forskellige alvorlige sygdomme,
og gennemsnitslevealderen er blot
39 år9. Op til 75 % er smittet med
hepatitis C, 35 % med hepatitis B,
og under 5 % er smittet med hiv5.
Dertil pådrager stofbrugere sig en
række andre infektioner, såsom endocarditis, pneumoni, tuberkulose
og abscesser. Ødelagte vener giver
dårligt blodomløb, der på sigt forårsager kroniske, venøse sår10. Dyb
venetrombose er også en hyppig
indlæggelsesårsag. Mange stofbrugere er rygere, og lungeinfektioner
og KOL ses hyppigt4. Stofbrugere er
oftere end andre udsat for vold og
andre former for uheld, som medfører snitsår, brækkede arme og ben11.
Livet med illegale rusmidler bidrager til en tidlig ældning af kroppen såvel fysisk som psykisk. De
stofbrugere, der indlægges på hospital, har ofte mange års brug af
rusmidler bag sig, og når de indlægges, er der nogle forhold, som sygeplejersken skal være opmærksom på
i plejen af patienten.
Da opioider har en obstiperende
virkning, lider mange stofbrugere
periodisk af obstipation. Under indlæggelse kan obstipationen forstærkes af immobilisering, medicin og
ændrede kostvaner. Flere stofbrugere har et stort forbrug af alkohol,
hvilket bl.a. kan medføre pancreatitis og diabetes. Dårligt blodomløb
øger risikoen for ødemer, sår og
dårlig sårheling. Opioider nedsætter
spytsekretionen og øger derfor risi54
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koen for caries12. Dertil har stofbrugere sjældent tid, overskud og penge
til at bevare en god tandhygiejne og
regelmæssigt opsøge tandlæge. Dårlige tænder giver ikke blot smerter,
men øger risikoen for endocarditis
og reducerer muligheden for alsidig
kost. Opioider nedsætter også respirationsfrekvensen, og kan være en medvirkende årsag til lungeinfektioner.
Det kan være en faglig udfordring for sygeplejersken at få en
stofbruger indlagt med en absces,
der skal incideres, og som i tillæg lider af hepatitis C og hiv, som har et
dårligt blodomløb, stærke smerter,
KOL og ADHD og som hverken har
penge, netværk eller bolig. I det følgende gives en række anbefalinger,
der kan skabe grobund for et vellykket indlæggelsesforløb.

konkrete anbefalinger:
Indlæggelsen

Et godt indlæggelsesforløb begynder
med en god og fyldestgørende indlæggelsessamtale, som forudsætning
for alle patientforløb; her fremhæves
de områder, som er særligt vigtige at

være opmærksomme på i forhold til
patienten med et stofbrug.
Erfaringer har vist, at hvis sygeplejersken indledningsvist får afdækket stofbrugerens særlige behov,
anerkender dennes angst og smerter
og ikke mindst viser vilje til at lindre
smerter, er grobunden for et godt
indlæggelsesforløb lagt2.
Boligforhold og hjemløshed

Selvom patienten med et stofbrug
har en bolig, kan der for nogle være
forhold, der betyder, at vedkommende ikke kan opholde sig der.
Det kan være, at lejligheden er fremlejet, eller vedkommende ikke kan
være der pga. narkogæld, uhumske
forhold, angst for at være alene eller
andre problemer. Det er vigtigt at få
afklaret disse forhold allerede ved
indlæggelsen, så udskrivelse kan tilrettelægges optimalt. Tag patienten
med på råd.
Akutte indlæggelser

Da de fleste stofbrugere indlægges
akut, har de .f.eks. ingen toiletsager eller rent tøj med. Måske har

de heller ingen penge på lommen
til cigaretter eller andet. Hvis der
ikke er pårørende at trække på, må
afdelingen tilbyde en tandbørste og
tage kontakt til socialrådgiver eller
det lokale socialcenter.
Samarbejdspartnere

Ud over de sundhedsfaglige relevante personer kan det være en fordel
at inddrage socialfaglige instanser
i tilrettelæggelsen af udskrivelsen.
Det kan være stofbrugerens støttekontaktperson, misbrugsbehandler,
sagsbehandler i kommunen eller gadeplansmedarbejder. Personer, der
i forvejen har kontakt til stofbrugeren, kan i særdeleshed være en hjælp
igennem hele indlæggelsesforløbet.
Udskrivelse

Udskrivelsen skal generelt planlægges i rigtig god tid. Da stofbrugere
ofte har et sparsomt og sporadisk
netværk, må sygeplejersken i dialog
med patienten vurdere, om patienten kan klare sig selv ved udskrivelse med hensyn til f.eks. indkøb,
madlavning, rengøring. Det er ikke
alderen, der afgør behovet for hjemmehjælp, men funktionsniveauet.
Der kan være situationer, hvor
stofbrugeren er færdigbehandlet i

hospitalsregi, men ikke tilstrækkeligt rehabiliteret til at genoptage sit
vante liv. Her kan et rekreationsophold være en mulighed, men dette
skal planlægges i god tid, da der er
få tilgængelige pladser. Såfremt stofbrugeren oven i købet er hjemløs, vil
det være oplagt – i samråd med patienten - at søge en plads på et herberg. Der kan gå flere dage, før der
evt. er en plads, især i vinterperioden.
Hvis patienten udskrives til gaden, skal det afklares, hvem der kan
skifte eventuelle sår. I den forbindelse må sygeplejersken få afdækket, om stofbrugeren tidligere har
benyttet sig af gadesygeplejersker,
sygeplejeklinik for hjemløse eller
andre instanser i primær sektor, der
varetager pleje til socialt udsatte.
Der findes også praktiserende læger, der kan tilbyde sårskift.
Metadon og abstinensersymptomer

Mange stofbrugere er i substitutions-behandling ved indlæggelsen,
og er dermed i fast abstinensbehandling for deres stofbrug. Hvis
patienten er i behandling med f.eks.
metadon, skal han fortsætte med at
have det under hele indlæggelsen.
Flere og flere stofbrugere behandles
med buprenorphin som alternativ
til metadon. Buprenorphin er en

partiel agonist, hvilket lidt forenklet
betyder, at den både lindrer abstinenssymptomer og samtidig blokerer for andre opioder. Dette kan
være en fordel i behandlingssammenhæng, hvis stofbrugeren ønsker
at minimere 'sidemisbrug'13. Men
dette betyder til gengæld, at smertebehandling kompliceres, idet patienten ikke vil have effekt af morfin.
Buprenorphin dosis kan øges, men
ellers må ekspertlæge i form af smertelæge eller anæstesilæge tilkaldes.
Stofbrugere er ofte vant til at indtage
deres metadon tidligt om morgenen.
At skulle vente på at få udleveret
sin medicin med begyndende abstinenssymptomer kan være voldsomt
ubehageligt. Sygeplejersken må anerkende dette og tilbyde at dispensere metadon på det tidspunkt, hvor
patienten ønsker det.
En del stofbrugere har, hvad der
kaldes et 'sidemisbrug'. Det vil sige,
at de køber forskellige stoffer på det
illegale marked, som de tager som
supplement til den ordinerede metadon. Det kan være nervepiller, kokain, heroin, hash, alkohol m.m.
Sygeplejersken bør spørge om
patienten har abstinenssymptomer
eller forventer at få abstinenssymptomer. Det er vigtigt at forklare,
hvorfor der spørges ind til dette, og
i samråd med læge må det overvejes,
hvordan eventuelle abstinenssymptomer bedst kan lindres under indlæggelsen.
Der vil også være stofbrugere,
som ikke er i substitutionsbehandling, og som dagligt indtager heroin,
og som derfor vil udvikle abstinenssymptomer under indlæggelsen. I
samråd med patienten må læge og
sygeplejerske sikre, at patienten bliver tilstrækkeligt abstinensbehandlet. Flere hospitaler har en instruks
på dette område.
Smerter

Det er fejlagtigt at tro, at stofbrugere i metadonbehandling er smertelindrede. I denne sammenhæng
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gives metadon for at forebygge patientens abstinenssymptomer. Således er patienten blevet tilvænnet en
stor dosis opioid og har heraf udviklet
mærkbar tolerans. Mod forventning
er mange stofbrugere tilbageholdende med at fortælle, hvor ondt de har,
da de ikke vil leve op til den gængse
forestilling om, at stofbrugere plæderer for medicin. I et godt indlæggelsesforløb er det en forudsætning,
at patienten tages alvorligt, og at
vedkom-mendes smerter og smerteoplevelse anerkendes. Erfaringer har
vist, at i forbindelse med smertebehandling til stofbrugere skal der gives store mængder p.n. morfika, hvis
smertebehandlingen skal have effekt.
Når p.n.- dosis skal udregnes,
sker det på baggrund af den faste
døgndosis, hvor p.n.- dosis er en
tiendedel. Dette betyder, at en patient, der er i behandling med f.eks.
100 mg metadon dagligt, (hvilket
svarer til 500 mg morfin), skal have
50 mg morfin som p.n.- dosis pr.
gang2. Det er praksis på flere hospitaler at tilbyde patienter 10 mg morfin som p.n.- dosis. Denne praksis
medfører, at stofbrugere generelt er
svært underbehandlede. Det forklarer måske, hvorfor stofbrugere ofte
klager over smerter og efterspørger
mere smertestillende medicin. Dette kan fejltolkes som medicinplæderende adfærd. Plæderende stofbrugere
er en sjældenhed, forpinte stofbrugere en
hyppighed. Hvis smerterne er vanskelige at lindre, eller patienten får store
doser p.n. - medicin, vil det være en
fordel at kontakte eksperter fra smerteklinik eller anæstesiafdeling.
Konsekvensen af manglende
smertelindring har gennem tiden
betydet dårlige patientforløb med
mange frustrationer og konflikter.
I nogle tilfælde har stofbrugere følt
sig nødsaget til at tage sagen i egen
hånd og indtaget illegale rusmidler
for at lindre stærke smerter. Dette
har dels medført udskrivelse i utide,
dels medført at stofbrugere har forladt afdelingen, før de var færdigbehandlet2.
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Operation

For stofbrugere er det særligt vanskeligt at vente på operation. Mange
stofbrugere lever i en 'her og nu-kultur', hvilket betyder, at de kan have
svært ved at udskyde deres behov.
Ventetid og udsættelse af operationer er en uomgængelig præmis for
alle patienter i det offentlige sundhedsvæsen. Der kan altid komme en
mere akut patient, som afdelingen
må prioritere. Ikke desto mindre
oplever stofbrugere, at udsættelse
af operation sker, fordi de er 'narkomaner'. Det er derfor afgørende
løbende at informere patienten om
forventet tid til operation. Der må
gøres opmærksom på, at det kan
være svært at sige det præcise tidspunktet for en operation og forklare
årsagerne dertil. Det er også en god
idé at orientere om, at alle operationer kan risikere at blive aflyst eller
udskudt, så patienten er forberedt
på dette fra begyndelsen3.
Blodprøvetagning

Efter et årelangt intravenøst stofbrug, kan det være vanskeligt at
finde en egnet blodåre at tage en
blodprøve i. Her kan patienten tages
med på råd, idet de ofte bedst selv
ved, hvor der er egnet at stikke. Det

kan være ubehageligt for patienten
at skulle gøre dette foran medpatienter, hvorfor sygeplejersken må
sørge for, at det foregår under private forhold.
Kontaktpersoner

Det vil være en fordel, at stofbrugeren under indlæggelsen har så få
kontaktpersoner som muligt, da det
kan afhjælpe misforståelser og modsatrettede informationer. Hvis afdelingen kan imødekomme dette, vil
det medvirke til at skabe ro, overblik
og tryghed hos en patient, som føler
sig utryg, angst og har mistillid til
personalet.
Information

Det er helt afgørende, at sygeplejersken sikrer, at den information,
der gives, også bliver forstået. Flere
stofbrugere har haft en sporadisk og
dårlig skolegang og har derfor vanskeligt ved at læse og skrive. Skriftligt informationsmateriale er derfor
ikke altid en støtte, men snarere en
påmindelse for patienten om, at han
ikke på lige fod med andre kan læse
og forstå hospitalets informationsmateriale. Evnen til at læse indvirker generelt på evnen til at forstå og
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Sygeplejerske
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omsætte komplekse informationer.
Dette bevirker, at sygeplejersken
skal være opmærksom på sit sprogbrug og brug af fagudtryk. I forbindelse med f.eks. stuegang kan der
opstå situationer, hvor patienten
bekræfter at have forstået lægens
information. Efterfølgende kan det
vise sig, at patienten har misforstået dele eller hele sammenhængen.
Medinddragelse og samarbejde er
nøgleord, da det forebygger frustrationer, konflikter og uafsluttede behandlingsforløb.
Faglig argumentation

Alt for mange stofbrugere har oplevet mistillid, kontrolforanstaltninger og sanktioner igennem livet og
også ved tidligere indlæggelser1, så
mange spørgsmål vil blive opfattet
negativt, med mindre sygeplejersken eksplicit forklarer og begrunder sine spørgsmål med udgangspunkt i en faglig argumentation.
Det kan f.eks opleves som kontrollerende, at sygeplejersken skal overvåge indtagelsen i forbindelse med
udlevering af metadon. Her kan
sygeplejerskens faglige argument
være, at hun må sikre, at metadonen ikke efterlades på sengebordet,
da en konfus patitent uforvarende
kan komme til at indtage metadonen. For en ikke-tilvænnet patient
vil det være en dødelig dosis.
Skadesreduktion – en pragmatisk tilgang
Sygepleje til stofbrugere må tage
udgangs-punkt i en pragmatisk, anerkendende og dynamisk tilgang.
Sygeplejersken må have forståelse
for stofbrugerens baggrund, hans
hverdagsliv og levevilkår samt respektere hans livsstil.
Sygeplejersken må være villig til
at tage udgangspunkt i stofbrugerens evner, ressourcer og kompetencer og bevæge sig ud i grænseområder i ønsket om både at
forebygge og minimere de skader,
der er forbundet med et liv som
stofbruger.

Inden for misbrugsområdet (og
på regeringsniveau) har der i en
del år hersket en anden tilgang til
rusmidler og stofbrugere end den
gængse. Tidligere blev alt sat ind på
at bekæmpe rusmidler, hvilket snarere resulterede i, at man bekæmpede mennesket, der brugte rusmidler.
I en erkendelse af, at rusmidler er
kommet for at blive, er skadesreduktion (eng: Harm reduction)14 blevet
en politisk strategi for at minimere
og reducere de skader, der er forbundet med at tage rusmidler. F.eks.
kan nævnes udlevering af sprøjter
og kanyler for at reducere udbredelsen af hiv og aids. Stofbrugere, der
tilbydes heroin som led i en behandling, er et andet eksempel. At tænke
og arbejde skadesreducerende skal
også integreres i sundhedsvæsenets
tilbud til denne gruppe patienter.
Det betyder, at sygeplejersken skal
være pragmatisk og kompromissøgende og bør gennemtænke de
praktiske konsekvenser for den enkelte, når plejen og behandlingen
tilrettelægges. Sygeplejersken skal
tage udgangspunkt i patientens
totale situation og ikke blot i den
pågældendes helbredsmæssige problemer. F.eks. må en hjemløs stofbruger forblive indlagt et par dage
ekstra, indtil der er plads på et herberg. Et andet eksempel kan være,
at hvis en patient er fastende til operation, men ikke har forståelse for
vigtigheden i at overholde fasteregler, kan det være nødvendigt at lade
vedkommende komme først til på
operationsprogrammet. Sådanne
situationer er grænsetilfælde, men
det er essentielt, at sygeplejersker
og læger i samarbejde med stofbrugeren finder en acceptabel løsning.
Dette er skadesreduktion. Det virker ikke at basere et samarbejde på
kontrol og kontrolforanstaltninger.
Uhensigtsmæssig adfærd håndteres
ikke gennem straf og sanktioner. En
anderledes adfærd imødekommes
ved pragmatisk at tilpasse pleje og
behandling til patientens totale situation og ressourcer.

Implementering af skadesreduktion som metode i sygeplejen til
stofbrugere vil sikre værdige og tilfredsstillende patientforløb. ■
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aktivering

Hvordan ´fremkalde
nye billeder´ af de brugere
vi har stirret os blinde på?
En beretning om et livshistorieprojekt – et samarbejde mellem Rusmiddelcentret 		
og Jobcentret i Middelfart.

Af OLE THISGAARD

I alle offentlige hjælpesystemer, hvor
der arbejdes med marginaliserede
personer, opleves af og til den frustration og magtesløshed, som er forbundet med, at indsatsen ikke lykkes.
Det er ikke ualmindeligt, at nogle
personer gennemfører ganske mange behandlingsforløb uden vedvarende effekt. Misbrugeren gennemfører ikke behandlingen eller falder
tilbage efter endt behandling. Det
er ej heller ualmindeligt, at den arbejdsløse person ikke kan fastholdes
i aktiveringen, eller at der uden suc58
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ces iværksættes det ene aktiveringsforsøg efter det andet.
Når succesen udebliver, kan
man rutinemæssigt give klientens
manglende motivation hovedansvaret. Men man kunne også gribe
i egen barm og spørge: Var kravene
og forventningerne til forandring i
behandlings- eller aktiveringsprogrammet for høje? Var timingen
forkert, var tempoet for højt? Havde
tilbuddet den tidsmæssige udstrækning, der var nødvendig? Overvejelserne kan være mange. Et forklaringsbidrag kunne også være, at vi
ganske enkelt kigger det gale sted hen!

En ny indgangsvinkel
Hvordan kan vi arbejde med at
fremkalde nye billeder af – og hos
- de personer, som har det vanskeligt i vore programmer og tilbud?
Svarene er naturligvis mange, men
pointen er, at vi selv må tage ansvaret på os for de personer, som vi ikke
lykkes med. Vi må prøve at gå nye
veje. Det kan meget vel være, at vi har
prøvet meget, men der er altid nye,
uprøvede muligheder at gribe til.
Rusmiddelcenter
Middelfart
(RcM) har kontakt til en gruppe
personer, som er godt oppe i årene
og som har mange års misbrug bag

sig i kombination med sociale og
psykiske vanskeligheder. RcM erkender, at man for en gruppe af disse personer ikke er lykkedes særlig
godt med at give dem tilbud, de har
udbytte af. Tilbagefald afløser tilbagefald. Jobcenteret lykkedes heller
ikke særligt godt med at fastholde
denne målgruppe i den almindelige
aktivering på grund af aftalesvigt,
manglende fremmøde, sygdom og
latent aggression i forhold til krav
og konsekvenser.
For godt to år siden spurgte centerleder Bent Kidmose, RcM, mig,
om jeg ville tænke med på en idé om
at skrive en bog om disse personer.Vi
drøftede idéen og blev enige om, at
vi ikke skulle skrive om personerne,
men som det helt bærende element
skulle vi have dem selv til tasterne.
Her fødtes idéen om livshistorieprojektet ´Sammenhæng i livet – livet
i en anden sammenhæng´. Med støtte
fra Socialministeriet fik RcM mulighed for at igangsætte et projekt,
hvor fire medarbejdere – uddannet
i livshistoriefortælling som metode1
– arbejder med målgruppens livshistorier2.
Om projektets målgruppe
I den del af projektperioden, som
er omhandlet her, har ti personer
deltaget fra start. I løbet af projektperioden er tre personer faldet fra.
To på grund af afsoning af fængselsstraf og en på grund af svær psykisk
lidelse, som umuliggjorde fortsat
deltagelse. Gennemsnitligt har de
ti deltagere været i projektet i 7 1/2
mdr. frem til november 2010 ved
udgivelsen af bogen.
Projektets målgruppe fordeler sig
på fem kvinder og fem mænd, med
en aldersspredning fra 32 år til 63 år
og med en gennemsnitsalder på 40
år. Et fælles træk ved målgruppen er
stofferne og misbruget. Der er tale
om alkoholmisbrugere, der med
jævne mellemrum ophører med antabusbehandling, eller aktive misbrugere, som ikke aktuelt modtager
noget tilbud om behandling, eller

personer i længerevarende /vedvarende substitutionsbehandling, som
ikke trives og ikke kommer nogen
vegne.
Deltagerne henvises fra Jobcentret efter kriterierne: ´matchgruppe
3 (tidligere matchgruppe 4 og 5)
med samtidigt misbrug´. Et fællestræk ved gruppen er, at alle har lange perioder med arbejdsløshed bag
sig. I projektets start modtog RcM
alle, som Jobcentret visiterede, men
praksis viste, at projektet ikke kunne
rumme personer med meget svære
uafklarede psykiatriske problemstillinger. I to tilfælde – den ene person var med blandt de 10, som er
omhandlet her – har RcM derfor
efter ganske kort tid tilbagevisiteret
til nærmere afklaring og udredning
i Jobcentret.
Om projektets rammer og metode
Projektet gennemføres i et samarbejde med Jobcenter Middelfart,
hvilket betyder, at målgruppen er
i aktivering, så længe de deltager i
projektet. Deltagerne er i projektet
fra 9:00 – 12:00 alle hverdage.
Ugeprogrammet er:
Mandag: Livshistorie
Tirsdag: Fysisk træning
Onsdag: 'Safariture'
Torsdag: Fysisk træning
Fredag: Social træning
Ifølge medarbejderne er mixet af
programmets elementer en helhed
med livshistoriefortælling som det
bærende element. En række strategier benyttes for at åbne op. F.eks.
beder man deltagerne:
 medbringe betydningsfulde effekter
 arbejde med eget familiestamtræ
 arbejde med egen livslinie
 arbejde med eget våbenskjold
(hvilke værdier er vigtige for mig?)
 arbejde med drømme og håb for
fremtiden
Endvidere interviewer medarbejderne deltagerne med igangsættende spørgsmål såsom:
Min først tjente krone. Min første musikoplevelse. Hvad er de vig-

tigste begivenheder i mit liv, som
har betydning for, hvem jeg er i dag?
Hvem er vigtige og betydningsfulde
personer i mit liv?
Endelig planlægger og afvikler man ’safariture’ – udflugter,
hvor deltagerne aflægger besøg på
steder, som har haft en særlig betydning i deres liv. F.eks. har man
besøgt TVIND-skolerne, hvor en
enkelt af deltagerne har tilbragt en
af sine bedste perioder i livet. Andre
udflugtsmål har været: bedsteforældres huse/gårde, skoler, børnehjem,
barndomshjem mv. Der er flere eksempler på, at besøgene har foranlediget at deltagerne er blevet budt
indenfor, hvilket har givet mulighed
for at vise de øvrige deltagere rundt.
Målene – lokationerne – for ’safariturene’ er alle valgt og begrundet af
deltagerne selv. Det er således deltagerne selv, der ønsker at genbesøge
et udvalgt sted.
Ovenstående opgaver er hver især
indfaldsvinkler til at arbejde med
livshistorien. Opgaverne pirker til
den selvbiografiske hukommelse og
er med til at øve og´smidiggøre´ hukommelsen. Opgaverne løses dels i
grupper og dels individuelt.
Gruppen bruges som fælles kickstart for processen med de livshistorie-opgaver, som hver enkelt senere
skal formulere sig skriftligt om. Eksempelvis beder man hvert medlem
af gruppen medbringe en betydningsfuld genstand. Det kan være
et familiefoto, en hundelænke, en
gammel Barbiedukke eller lignende.
Opgaven er så at fortælle gruppen
om genstandens historie og betydning. Det er personalets erfaring, at
denne fremgangsmåde ikke alene
sætter erindringsprocessen i gang
hos den enkelte, men også hos gruppens øvrige deltagere.
En anden måde at bruge gruppen
på er, når de enkelte deltagere har
skrevet nye kapitler til deres livshistorier, at samle gruppen og lade
deltagerne på skift placere sig på
´X-factor-krydset´, hvorfra historierne læses højt for de øvrige deltawww.stofbladet.dk · Stof 16
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gere. Igen en måde at aktivere den
selvbiografiske hukommelse på hos
deltagerne.
Alle deltagere har adgang til en
PC, hvor der er oprettet en livshistoriemappe med undermapper for
hver af de opgaver, den enkelte arbejder med, samt mapper indeholdende
fotos af de ejendele, man har bragt
med ind i projektet – familiefotoet,
hundehalsbåndet, bamsen - og billeder fra fælles safarioplevelser.
Hver deltager arbejder skriftligt
med sin livshistorie med hjælp fra
projektets medarbejdere. Flere af
deltagerne har det mildest talt ikke
rart med at skulle formulere sig
skriftligt, så det er op til medarbejdernes fantasi og vedholdenhed at
overvinde deltagernes angst for det
skrevne ord. En metode, man blandt
andet benytter, er diktafonen, hvor
deltagerne indtaler bidder af deres
historie, hvorefter medarbejderen
indskriver det indtalte. Det er dog
erfaringen, at alle deltagere over tid
overvinder ´skriveskrækken´ og efterhånden får sat sig bag tastaturet
og er aktivt skrivende.
Medarbejderne fortæller endvidere, at rollen som guide i skriveprocessen også handler om at sidde
ved siden af deltagerne og være
vedholdende i sin spørgelyst til den
bid af livshistorien, som den enkelte
deltager aktuelt er i gang med at
skrive.
I projektet, som varer frem til udgangen af 2013, er der indlagt det
element, at hvert hold deltagere afslutter deres deltagelse i projektet
med udgivelsen af livshistorierne i
bogform.
Jeg kom for alvor ind i billedet,
da et hold på syv Middelfartborgere skulle have redigeret deres
fortællinger til en samlet bog. Det
var tydeligt, at det var meget forskelligt, hvordan disse syv personer
havde grebet opgaven an, og at det
for nogle havde været en ganske
vanskelig proces at skrive sin egen
historie. For andres vedkommende
kunne de dårligt blive færdige – to
60
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er i skrivende stund stadig beskæftiget med at nedfælde og uddybe
deres personlige livshistorie. Også
i redaktionsprocessen dukkede der
nye begivenheder op, som lige skulle
med i den enkeltes historie.
Hvad fik deltagerne ud af det?
Fælles for alle deltagere er, at de har
ydet hver deres gode bidrag til bogen. Der er tale om ganske følsomme beretninger med beskrivelser af
ydmyge livsglæder og ønsker for et
godt liv, vigtige oplevelser og svære
oplevelser, vigtige nære personer
osv. Jeg fornemmede en underliggende holdning fra deltagernes side,
der kan udtrykkes således: Det er mit
liv, tag godt vare på det.
I redaktionsprocessen erfarede
jeg, at hver især af de syv personer
med stor nidkærhed arbejdede med
at give egen historie det indhold og
den form, som vedkommende ønskede at præsentere i bogen. Engagementet må være udtryk for, at
arbejdet med at skrive bidragene til
bogen har givet mening.
Også selve udgivelsen af bogen
gav deltagerne en god oplevelse.
Det var stort at følge processen med
grafikerens og trykkerens indsats.
Receptionen ved bogens udgivelse i
november 2010 var en begivenhed
af betydning. Her oplevede de syv
deltagere f.eks. at borgmesteren,
medarbejdere fra RcM, Jobcentret,
pårørende, venner og lokal-TV ønskede at få autografer indskrevet i
de udleverede eksemplarer af bogen. Jeg tror faktisk, at det var nyt
for både deltagere og medarbejdere
at opleve netop disse syv bysbørn i
centrum for en så positiv opmærksomhed.
På forespørgsel om, hvad projektet havde givet deltagerne, fremkom
udtalelser som:
´Når du læser min historie op for mig,
er det jo som en film, der kører. Jeg kan
smage, lugte, føle alt det, der er sket. Jeg
bliver bragt tilbage til fortiden og oplever
det igen. Jeg er overbevist om, at det er
godt for sjælen at skrive sit liv ned´.

´Jeg får luft. Jeg kommer ud med det
hele. Det giver indre ro. At besøge mit
børnehjem, wow… det var bare så godt.
Der kom en masse ting frem´.
´Er det virkelig mig, der har skrevet
det? Det lyder spændende, synes jeg. Det
har givet mig meget at få set på mit liv.
Det har vækket mange tanker og følelser. Jeg har været nødt til at se ting i
øjnene, som jeg ellers har lagt bagerst i
rygsækken. Jeg er sikker på, at det har
været sundt for mig´.
´Skrivearbejdet har været godt for
mig. Jeg er jo blevet opmærksom på, at
der er problematikker, der går igen. Det
er de samme problemer, jeg roder rundt
med igen og igen, kan jeg se´.
Medarbejderne om arbejdet
med projektet
Medarbejderne fortæller, at det især i starten med et nyt hold - er
en udfordring, at få deltagerne til
at uddybe. De skal ligesom ´vækkes´ til at få vigtige detaljer med i
de begivenheder, de fortæller om.
Det sker dels ved at deltagerne inspirerer hinanden indbyrdes. Dels
ved at medarbejderne er nysgerrige
efter at høre om deltagernes liv og
vedholdende tager sig god tid til at
spørge til og dvæle ved enkelte begivenheder. Derved dukker vigtige
detaljer frem. På den måde udvikler
historierne sig fra stikord over små
sætninger til hele tætskrevne sider.
Når mandagens skrivearbejde
kører optimalt, fortæller medarbejderne, at der er passager i dagens
løb, hvor der sænker sig en stilhed i
lokalerne, som minder om en læsesal på biblioteket – dyb koncentration. Omvendt er der passager, hvor
deltagerne skal holdes til ilden, så
eksempelvis internettet ikke stjæler
al opmærksomheden fra arbejdet
med livshistorien.
Personalet oplever endvidere, at
deltagerne indimellem fortæller om
svære oplevelser, som de er tydeligt
berørte af. Personalet fortæller, at
en tillidsfuld relation til deltagerne
er basis for, at de trygt kan berette.
Enkelte deltagere kalder personalet

tilbuddet fra.
Det er en udfordring at de to forskellige kulturer, som Jobcenteret
og RcM repræsenterer, skal trække
på samme hammel, fortæller Centerlederen. Det var ikke - og er ikke
- en let øvelse at få de to kulturer
til at spille sammen og med afsæt
i hver sin lovgivning at få forenet
kræfterne i en fælles indsats. Det er
dog indtrykket, at projektet har formået at overkomme kulturkløften,
og at samarbejdet er blevet smidiggjort igennem vedholdende dialog
og gensidig respekt.

Om projektet:
´Sammenhæng i livet – Livet i en anden sammenhæng´ er etableret som et projekt pr.
1. Juli 2009 og løber frem til udgangen af 2013. Der er tale om et samarbejde mellem
Rusmiddelcentret (RcM) og Jobcenteret i Middelfart kommune. RcM er initiativtager og
projektejer. Projektet er støttet af Socialministeriet.
Projektet tager udgangspunkt i de personer som Jobcenteret henviser til RcM fra matchgruppe 3 med samtidigt misbrug. Målgruppens problemstillinger beskrives i projektbeskrivelsen som komplekse og sammensatte, bl.a. karakteriseret ved:
mangeårigt

misbrug

psykiske vanskeligheder (personlighedsforstyrrelser), dog sjældent udredt og diagnosticeret
varierende

grad af isolation

står

udenfor socialt samvær og samfundslivet i almindelighed

har

svært ved at leve op til samfundets krav og står ofte i opposition til samfundet

sporadisk
ringe

eller ingen kontakt til arbejdsmarkedet

eller ingen uddannelsesbaggrund – ufærdiggjorte uddannelser

større

sygelighed end normalbefolkningen (SUSY-Udsat 2007)

svært

ved at benytte det etablerede social – og sundhedsmæssige hjælpesystem

I løbet af projektperioden er det tanken, at der skal optages fire hold deltagere, hvor
hvert hold arbejder med livshistoriefortælling. Det er ligeledes tanken, at hvert hold
afsluttes med udgivelsen af en livshistoriebog.

for ´de voksne´– om end de selv er på
alder med personalet. Faktisk oplever personalet, at de bliver betragtet som ’betydningsfulde voksne’ af
deltagerne. Personalet oplever også
at arbejdet med livshistorien giver
selvindsigt. Deltagerne får kigget på
sig selv. Arbejdet med livshistorien
giver oplevelser af at kunne noget faktisk har de jo præsteret at skrive
en bog. ´De siger det ikke højt, men vi
ved de er stolte´, siger medarbejderne.
Mødet mellem to kulturer
Projektet har været en prøvesten for
samarbejdet mellem Jobcenteret og

RcM. Jobcenterets kultur er præget
af administrationen af en stram lovgivning, som formulerer en bunden
opgave til kommunen, der handler
om, at borgerne SKAL aktiveres, og
at medarbejderne har sanktionsmuligheder, hvis borgerne ikke efterlever kravet.
RcM´s tilgang til indsatsen bygger på anerkendelse og et ønske om
en konstruktiv relation til borgeren.
En kultur, der ikke er underlagt
samme faste rammer for målet med
indsatsen. Organisationskulturen er
rettet mod bløde værdier og borgerne kan endog til hver en tid vælge

Metodens muligheder 		
og begrænsninger
Livshistoriefortælling bygger på
den opfattelse, at vores forestilling
om os selv – vores identitet, vores
personlighed – skabes i de historier,
vi fortæller. Det har således meget
forskellig effekt, om vi i vores historiefortælling fremhæver det, vi ønsker for vores liv og gør for at nå dette, eller om vi fremhæver det, vi ikke
formår, fordi vi er i besiddelse af
diverse mangler. Arbejdet med livshistorie handler ikke om at ’grave’
efter dårlig minder og traumer. Det
handler derimod om, at snakke om
følelser og oplevelser som personen
har haft igennem sit liv og at sætte
fokus på de ressourcer, som personen har i stedet for at se på negative
sider af det, som livet har budt på.
Livshistoriefortællingen
kan
være en inspiration til at (gen-)fortælle sin livshistorie, og forhåbentlig hjælpe udsatte personer med - i
historien om deres liv - at indkoble
betydningsfulde personer/relationer, betydningfulde begivenheder
og situationer, hvor ting er lykkedes,
hvor tiderne måske var gode eller
lidt bedre. Det er herfra håbet, troen
og drømmene kan komme.
Om brugen af livshistoriemetoden fortæller Ingrid Strøm1, der
har undervist personalet i metoden,
at udgangspunktet er, at man som
livshistorie-guide har et nært tillidsforhold til den person, man guider
www.stofbladet.dk · Stof 16
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for. Dernæst er det vigtigt at holde
sig for øje, at metoden ikke er en
dybdegående terapiform, men en
socialpædagogisk arbejdsmetode,
hvor det altid er deltageren der bestemmer farten.
Deltagerne er på godt og ondt
bærere af deres egen historie – også
de svære og traumatiske oplevelser
i livet. Det er en balancegang at
arbejde med livshistorien, især når
der arbejdes med mennesker med
angstlidelser og traumer. Ingrid
Strøm taler om, at man som guide
skal holde sig til ´scrapbogs-planet´
og ikke gå i dybden med deltagernes
følelser og traumer, men holde sig
til at lytte til, rumme og spørge ind
til de begivenheder, som deltagerne
ønsker at berette om. Målet er at
registrere og kronologisk at ordne
livets begivenheder og naturligvis
ikke at retraumatisere deltagerne.
Det vigtige er, at man som guide
kan bære at høre historierne, at
man kan magte at være der for den
person, der letter sit hjerte. Det er
Ingrid Strøms erfaring, at det at få
fortalt de ting, som man ofte har
gået med alene – og at opleve, at
andre også har svære begivenheder
i rygsækken - i sig selv er en lettelse.
Desuden giver livshistoriearbejdet
vigtig indsigt i, struktur på og overblik over det levede liv.
Hvordan er det gået efter bogudgivelsen?
Det er bemærkelsesværdigt, at dette
aktiveringsprojekt formåede at fastholde syv ud af de ti deltagere i et
længerevarende aktiveringsforløb en målgruppe som det ellers har været svært at fastholde. Der har været
lange perioder med meget stabilt
fremmøde, men især efter ferieperioder er filmen så at sige knækket.
Her har medarbejderne lagt sig i selen for at kalde holdet sammen for
at få projektet på skinnerne igen og
som kronen på værket at aflevere et
slutprodukt.
Projektets mål er at skabe en
meningsfuld aktivering, herunder
at hjælpe deltagerne til at forstå og
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acceptere egne grundlæggende livsvilkår, samt at fremme eget ønske
og kompetence til at ændre på egne
livsvilkår. Det var omvendt ikke målet med projektet at gøre deltagerne
´job klare´ eller at behandle dem for
deres misbrug. Men som sideeffekt
har forløbet alligevel haft følgende
udkomme i relation til arbejdsmarked og misbrug.
Stoffer og misbrug:
 Deltagerne må gerne være berusede, når de er i projektet, men
det er medarbejdernes indtryk,
at arbejdet i projektet har dæmpet trangen til beruselse - i hvert
tilfælde i de timer deltagerne er i
projektet.
 En enkelt af deltagerne er aktuelt
inde i en selvdestruktiv periode
med megen druk.
 En kvittede et mangeårigt hashmisbrug et par måneder inde i
projektet og har fastholdt denne
beslutning.
Afklaring i forhold til arbejdsmarkedet:
 To deltagere havde som mål at
opnå førtidspension ved projektets start. Ved afslutningen var
dette mål ikke så fremtrædende
længere. Den ene af disse deltagere har meldt sig til et sundhedsfremmeprojekt, medens den
anden er i en kombination af aktivering og virksomhedspraktik.
 En deltager har efter en prøvetid
på støttede vilkår opnået fastansættelse i et ordinært job.
 En er ikke længere i aktivering,
men modtager kontanthjælp indtil vedkommende om to år går på
folkepension.
 En har fået bevilget førtidspension.
 En vurderes ikke at være parat til
et videre arbejdsmarkedsrettet
forløb.
På kort form kan man sige, at
medarbejderne i projektet med
livshistoriemetoden har sat nysgerrigheden over for deltagerne i
system. En konstruktiv og frugt-

bar nysgerrighed, som har givet
deltagerne mulighed for at kitte
deres liv sammen og få forbundet
nutid med fortid. En proces, som
for nogle har tændt nye håb og nye
drømme.
Projektet har endvidere gjort
dét muligt, som før var en uoverstigelig vanskelighed, nemlig at få
en højere deltagelse og gennemførelse i et aktiveringsprojekt for en
gruppe, der ellers let ´bundfældes´
i systemet. Et interessant perspektiv i en tid, hvor landets kommuner
kritiseres for at tilbyde meningsløs
aktivering til borgerne. ■
Noter
1

2

Projektets medarbejdere har gennemført en
uges kursus i ´Livshistoriebøger´ ved psykoterapeut MPF og supervisor Ingrid Strøm, der
er forfatter til ’Livshistoriebøger- en hjælp til
selvværd og identitetsudvikling’, Dafolo, 2000
Projektet har envidere været tilknyttet LIFONET - et tværfagligt netværk af mennesker
fra hele landet, der arbejder med anvendelse
af livshistoriefortællingen i psykiatri og socialt
arbejde. Netværket er etableret af Jónas
Gústafsson og Knud Ramian, som i mange år har
arbejdet med metoden i socialpsykiatrisk regi.

Se også artikel om ’Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling – beboeren på forfatterbænken’ af Louise
Østergaard og Magnus Julius Brammer i STOF
nummer 5, side 74-82.
Forfatteren til artiklen, Ole Thisgaard, kan kontaktes via sin hjemmeside: www.thisgaard.dk

´Sammenhæng i livet – livet i en anden sammenhæng´- Syv Middelfartborgere fortæller livshistorie
Bogen kan købes ved henvendelse
til: Rusmiddelcenter Middelfart, tlf.:
88884740, Pris: Kr. 50,-

projekter

Fra ’forsøg’ til forankring
I reglen undslipper socialfaglige forsøgsprojekter sjældent skæbnen som døgnflue			
– men vi kan lære af undtagelserne.

AF DORRIT PEDERSEN

Denne artikel ser nærmere på nogle
af de udfordringer, som følger med,
når et nyt behandlingskoncept skal
indføres. Jeg tager afsæt i erfaringerne fra hash- og kokainprojektet,
som havde til opgave at udvikle og
implementere en evidensbaseret
behandlingsmetode i Københavns
Kommunes modtageenheder. Projektets ene mål var at udvikle en effektiv metode til at behandle hashog kokainmisbrug hos en relativ ny
målgruppe inden for misbrugsbehandlingen. Det andet formål var at
implementere og forankre projek-

tets metoder i den hidtidige praksis.
Uanset at temaerne er groet ud
af de udfordringer, som dette konkrete projekt mødte, så skønnes erfaringerne at have almen interesse
og at kunne inspirere til en bredere
diskussion om, hvordan man kan
indføre nye metoder i misbrugsbehandlingen.
At ’nå’ målgruppen
Misbrugsbehandlingen har igennem en årrække stået over for at
skulle forholde sig til en ny målgruppe, som i højere grad er socialt
integreret end den gruppe af ’kroniske’, afhængige opiatmisbrugere,

som har domineret behandlingsområdet gennem en årrække.
Opgaven har været at udvikle
tilbud og metoder, som imødekommer den nye målgruppes problemstillinger, og som målgruppen
kan finde attraktive, troværdige og
relevante. Derudover skal den nye
målgruppe kunne se en ’misbrugerrollemodel’, som de kan opleve et
kulturelt identitetsfællesskab med,
og som kan gøre det legitimt for dem
at henvende sig om behandling.
Erfaringen er, at mange holder
sig tilbage fra at søge behandling,
fordi de ikke identificerer sig med
det klassiske billede af en stofmiswww.stofbladet.dk · Stof 16
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bruger og med de behandlingsmetoder, som de forbinder med dette
billede.
Én ting er at udvikle og anvende
metoder, der har en ’dokumenteret
effekt’. Noget andet er, at brugerne
skal kunne se sig selv i behandlingstilbuddet, og at det at søge behandling for et misbrugsproblem normaliseres, dvs. at det bliver lige så
legitimt at søge behandling for et
misbrug som at søge hjælp for andre livsproblemer. Og endelig er der
en opgave i at opruste misbrugsbehandlingens professionelle image i
offentligheden.
I hash- og kokainprojektets indledende fase stødte man ind i netop den afgørende barriere, at man
havde svært ved at rekruttere brugere til projektets gruppetilbud.
Der blev visiteret for få deltagere
til grupperne. Der var stor usikkerhed i behandlingssystemet over for,
hvordan man skulle komme i kontakt med de nye brugergrupper: ’Vi
går jo ikke ud på gader og stræder og
henter brugerne ind’, som én af medarbejderne fra modtageenhederne
formulerede det.
Projektteamet besluttede at bryde
med den hidtidige tilbageholdenhed
og gå nye veje for at komme i kontakt
med målgruppen. Man iværksatte en
informationskampagne, hvis mål var
at ’brande’ projektet i offentligheden
og aftabuisere det at søge behandling. Kampagnens hovedbudskab
var, at mennesker uden for det ’traditionelle’ misbrugsmiljø - folk, der
var i arbejde eller under uddannelse
- også kunne have problemer med
et hash- eller kokainmisbrug, som
de ikke selv kunne håndtere. Man
lancerede begrebet ’weekendnarkomaner’. Gruppebehandlingen var et
tilbud netop til dem.
Den nye åbenhed gav resultater. Det lykkedes at få kontakt med
flere fra målgruppen – at få brudt
’informationsbarrieren’ i forhold
til misbrugere uden for det traditionelle misbrugsmiljø. Der var en
støt stigende rekruttering til grup64
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pebehandlingen igennem projektperioden.
Fra metodepluralitet til fælles koncept
Misbrugsbehandlingen har – som
det er dokumenteret i Danris-rapporterne - fået et kompetencemæssigt løft igennem det sidste årti. Helt
konkret har flere og flere behandlere
gennemgået diplomgivende efteruddannelse inden for forskellige
terapeutiske retninger, og ansættelsesancienniteten på behandlingsinstitutionerne er øget i samme periode. Alt i alt har dette betydet en
kompetencemæssig konsolidering
og professionalisering af misbrugsbehandlingen.
Imidlertid vil de behandlingsprofessionelle på en institution typisk have diplomer inden for forskellige terapeutiske retninger (af
behandlingshistoriske årsager), og
den behandling, der udbydes, vil
typisk være inspireret af forskellige
terapeutiske metoder og erfaringsbaseret viden.
Hash- og kokainprojektet fik til
opgave at udvikle og forankre et
behandlingskoncept, der bygger på
evidensbaserede metoder, og som
kunne tilbydes hash- og kokainmisbrugere i grupperegi på modtageenhederne.
Modtagerenhederne var relativt
nye enheder. Medarbejderne havde
varierende indsigt i og kompetencer
inden for forskellige behandlingsmetoder (kognitive, systemiske,
løsningsfokuserede og narrative tilgange var de dominerende). Man
arbejdede overvejende ud fra en
metodepluralistisk tilgang, og behandlingen var helt overvejende baseret på individuelle samtaleforløb.
Det var denne kontekst, som det nye
behandlingskoncept skulle introduceres og forankres i.
Ledelsen og den brede kreds af
medarbejdere forholdt sig i starten
afventende over for projektet - en
attitude, som også var et forsvar
mod projektet, som man oplevede
som en uudtalt kritik af gældende

praksis. Man var utryg ved, hvad
det nye projekt kunne bringe med
sig. Flere medarbejdere havde modstand mod at skulle tilpasse sig et
’nyt’ fast koncept - eller nærmere:
mod at skulle ændre egen tilvant
behandlingstilgang. Dertil kom, at
kun få af modtageenhedernes medarbejdere havde erfaringer med at
arbejde med grupper i behandlingsmæssigt regi. Der var en almindelig
usikkerhed over for at skulle stille
op som gruppeleder og fungere som
behandler i et ’offentligt rum’.
Projektteamet tog udfordringen
op. Der blev afholdt dialogmøder
med samtlige modtageenheder og
andre involverede, hvor alle kunne
fremkomme med deres ønsker til
samarbejdet og til det arbejdskatalog, der blev udarbejdet sideløbende med udviklingsarbejdet.
Sammenhæng med egen praksis
Et afgørende gennembrud for projektets accept på modtageenhederne blev imidlertid en workshop, som
projektteamet afholdt for alle medarbejdere og ledere på modtageenhederne, hvor behandlingskonceptet blev præsenteret på en konkret
og jordnær måde, som medarbejderne kunne forbinde med deres
egen tilgang og praksis i hverdagen.
Én af områdecheferne understregede betydningen af workshoppen
som noget, der afmonterede medarbejdernes indledende reservation
over for projektet: ’Det var et stort
fremskridt med den indledende workshop, hvor vi kunne få alle medarbejdere med. Det gav rigtig meget og fik
sat et positivt fokus på projektet.’
Gruppebehandlingen og metoderne blev ’afdramatiseret’. Workshoppen betød, at medarbejderne
kunne nikke genkendende til metoderne, og der blev skabt en oplevelse af, at modtageenhederne og
projektteamet havde et fælles projekt.
Det fælles behandlingskoncept
blev ikke længere anset som en trussel mod den behandlingstradition,
der var oparbejdet, men som noget,

der kunne give et positivt bidrag.
Det betød også, at man tog positivt
imod de efterfølgende tilbud om
undervisning og det arbejdskatalog,
der blev udarbejdet som en slags
manual for det udviklede koncept.
Man gav udtryk for, at arbejdskataloget var en ’god gave’ til behandlingen, og at ’det er en fin måde at blive
præsenteret for de muligheder, der ligger
i den kognitive metode.’ Endelig kunne man se fordelen ved at arbejde
ud fra et fælles projekt, at det åbnede op for en gensidig sparring om
behandlingsmetodik som alternativ
til en mere individualiseret arbejdsform.
Det var imidlertid ikke alle medarbejdere, der så disse fordele.
Nogle medarbejdere med høj anciennitet og høj faglig selvbevidsthed fastholdt en skepsis over for
det nye koncept. De mente ikke, at
konceptet kunne tilføre deres egen

behandlingsfaglige tilgang noget
kvalitativt bedre. Implementeringen af et fælles, kognitivt baseret
behandlingskoncept blev kritiseret
for, at det var, som om den kognitive model blev bragt i forslag til at
løse alle problemer: ’…Den kognitive
model er skudt over målet … hash- og
kokainprojektet og kognitiv metode er
blevet sådan nogle mantraer..’
Lokale ambassadører
Efter workshoppen iværksattes den
egentlige strategi for forankringen
af projektet: sidemandsoplæringen.
Et antal medarbejdere fra modtageenhederne skulle trænes til at
varetage gruppebehandlingen efter det udarbejdede koncept. Det
skulle ske gennem sidemandsoplæring i gruppebehandlingen, hvor
de igennem en periode var ’føl’ hos
projektteamet, samtidig med at de
gennemgik en teoretisk efteruddan-

nelse. Det blev overvejende nye eller yngre medarbejdere, men også
enkelte erfarne og meget trænede
medarbejdere, der meldte sig. Dette
team blev garant for den egentlige
forankring af konceptet efter forsøgsperiodens afslutning.
Teamet af sidemandsoplærte,
som kom fra alle enheder, blev en
slags lokale ambassadører for projektets videreførelse og blev helt
afgørende for, at den positive attitude til det nye behandlingskoncept
kunne fastholdes efter projektets
afslutning.
Specialisering som strategi
Det at sætte fokus på behandlingsmetoderne, introducere nye metoder eller tilpasse metoderne vil
uvægerligt påvirke og udfordre de
daglige arbejdsmåder og måder at
organisere og prioritere arbejdet på.
Fx kan de nye metoder blive favoriwww.stofbladet.dk · Stof 16
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seret på en måde, som går ud over
andre dele af arbejdet.
Modtageenhederne har en kompleks opgaveportefølje, bestående
af både myndighedsopgaver og behandlingsopgaver. Medarbejderne
skal administrere en dobbeltrolle
som case-manager og behandler.
Opgaverne væves ind i hinanden og
genererer en generalistkompetence
hos medarbejderne, så der udvikles
kompetencer til at kunne lidt af det
hele og en evne til at gå fra det ene
til det andet i løbet af en arbejdsdag.
Denne dobbeltrolle blev udfordret, da hash- og kokainprojektet
blev implementeret på modtageenhederne. De sidemandsoplærte
oplevede, at det var rigtig svært at
omstille sig fra gruppebehandlingen, hvor de blev trænet i indlevelse
og refleksion, til deres daglige opgaver, hvor det handlede om at være
handlingsorienteret og effektivt få
arbejdsopgaverne fra hånden. Med
andre ord: Det var svært at integrere
gruppebehandlingen i den arbejdsform, som umiddelbart fandtes på
modtageenhederne. For at rumme
det nye tilbud og opretholde kvaliteten i det måtte man derfor tildele
det en ’specialistfunktion’ og tildele
det særlige ressourcer.
Der var med projektet - med ledelsens ord - oparbejdet en ’specialisering, som man kan håbe smitter af
på andre.’ Man mente, at der med
specialisering følger et særligt engagement og ansvar for et område
samtidig med, at medarbejderen
oplever at have en særlig kompetence, der giver anerkendelse, og som
kan understøtte en faglig stolthed.
Medarbejderne pointerede, at
der skulle tilføres ressourcer til opgaven, således at de øvrige medarbejdere ikke skulle have flere sager.
Som en af visitatorerne sagde: ’Altså, det kan ikke nytte noget, at de, der
ikke laver hash- og kokain, skal lave
dobbelt så meget, for så er vi lige vidt,
for de, der laver kerneydelserne, de vil
så knække.’
Der var konsensus mellem le66
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delse og medarbejdere om, at man
havde behov for dette tilbud, at det
var et væsentligt bidrag til det, man
havde at tilbyde brugerne, og at det
gav mening at give det status som en
specialistfunktion for de medarbejdere, der var uddannet til det, ligesom man anerkendte, at der skulle
afsættes særlige ressourcer til det.
Intet tilbud skal være 		
stedbarn for et andet
De sidemandsoplærte satte fokus på
et etisk dilemma, som bestod i, at de
kom til at tildele brugerne i gruppen
mere opmærksomhed end brugerne
i den individuelle behandling. De
oplevede, at de måtte sætte sig anderledes op til gruppebehandlingen
end til de individuelle samtaleforløb
og sagsbehandlingen i deres øvrige
arbejde. De oplevede, at gruppebehandlingen krævede mere af dem.
Dette skyldtes dels, at konceptet
for gruppebehandlingen var klarere
defineret end konceptet i den individuelle behandling, men også, at
brugerne som gruppe stillede større
krav til behandlerne end brugerne
i de individuelle forløb. Dermed
rejste de sidemandsoplærte et etisk
dilemma: Hvorfor skal nogen have
mere kvalitet i tilbuddet end andre?
Ledelsen var opmærksom på, at
gruppebehandlingen kunne blive
favoriseret, og at den individuelle
samtalebehandling kunne blive tilovers og lide under presset fra alle
de øvrige arbejdsopgaver og tidsfrister, der skulle holdes. Ledelsen af
rådgivningscentret havde den klare
holdning til problemet, ’at det ene
tilbud ikke skal ikke være stedbarn for
det andet.’ Der skulle være et ligestillet fokus på den individuelle og den
gruppebaserede behandling.
Rammer og ressourcer
Helt afgørende forudsætninger for
forankringen af projektet har været
den aktive rolle, som modtageenhedernes ledelse har spillet i processen, og den dialog, som har været
mellem projektteamet og medar-

bejderne om de enkelte brugere og
deres behandlingsforløb undervejs.
Uden ledelsens opbakning og uden
medarbejdernes indsigt i, at det gik
brugerne godt, ville projektet næppe have kunnet videreføres.
Det skal endelig med, at projektet
har været begunstiget på flere måder. Projektperioden har været relativ lang – 3 år, hvilket har givet tid
til forandring. Der har været en høj
grad af kontinuitet i projektteamet,
som har medvirket til at gøre projektet troværdigt over for ledelse og
medarbejdere.
Endelig har det været en stor fordel, at der har været afsat midler til
dokumentation i hele projektperioden. Det har bidraget til en stor grad
af gennemsigtighed mht. projektets
fremdrift og resultater for alle involverede parter. To kritiske områder
blev fulgt ud fra objektive kriterier
fra starten: visitationen til projektet fra de 4 enheder og fremmødet
i grupperne. Man havde således en
fælles objektivitet at tage afsæt i, når
man i følgegruppen skulle drøfte
projektets fremdrift og eventuelle
justeringer. Senere i projektperioden bidrog dokumentationen med
brugervurderinger og med resultater ud fra de hidtidige brugerforløb.
Som én af områdecheferne bemærker: ’ Det her projekt har ikke
været hemmeligt. Vi har hele tiden set
resultaterne, så vi har været informeret rigtig godt. Det har været rigtig rart
med så stor åbenhed.’
Til eftertanke
Når man skal introducere metoder
eller nye behandlingstilbud, er det
således ikke nok, at de er ’evidensbaserede’ og udbydes som tilbud.
Behandlingstilbuddene sælger ikke
sig selv. Dette er en særlig problemstilling for misbrugsområdet, fordi
misbrugsproblemer er et tabubelagt
område og stærkt stigmatiserende
for såvel misbrugerne som deres pårørende, ligesom disse forhold også
er i spil hos professionelle aktører,
der kommer i kontakt med misbru-

DORRIT PEDERSEN
sociolog, TIDL. SPECIALKONSULENT,
KONTORET FOR UDSATTE, KØBENHAVNS KOMMUNE

gere. Man skal således tænke brugerflade (passer dette målgruppen?)
og behandlingssystemets image udadtil med ind i implementeringsprocessen for at sikre, at tilbuddet
når målgruppen.
Implementering af nye koncepter og metoder forudsætter et omfattende forandringsarbejde. Medarbejdere og ledelse skal kunne
se nogle klare fordele ved det nye
koncept. De skal have mulighed for
at kunne forbinde sig med de metoder, der udvikles. De skal kunne se,
at konceptet kan bidrage med konkrete løsninger på de behandlingsmæssige udfordringer, de står med.
Man skal indstille sig på, at kun
en del af medarbejderne følger med
og tager det nye koncept til sig. Det
er derfor vigtigt, at ledelsen bakker
op om den kreds af medarbejdere,
der går i spidsen for forandringsarbejdet. Det er også afgørende,
at ledelsen fortsat understøtter en
kollektiv faglig dialog og sparring om
behandlingsmetoderne og de behandlingsmæssige
udfordringer,
når projektperioden er afsluttet.
Det er vigtigt at have øje for, at
nye koncepter, der implementeres
som specialistfunktioner, risikerer
at blive lukket inde og at blive isoleret fra det øvrige behandlingsområde. Dermed forsvinder den positive
udfordring, som de nye koncepter
kan have på en etableret praksis.
Endelig er det vigtigt at være opmærksom på en eventuel ’gøgeungeeffekt’, når der introduceres nye
tilbud og koncepter i en praksis med
mange opgaver og funktioner. Det
ene tilbud må ikke blive stedbarn for
det andet - eller rettere sagt: Det nye
må ikke tage al opmærksomheden.
Når det er sagt, så viser erfaringen, at nye tilgange og koncepter såvel udfordrer som stimulerer gængs
praksis, og at den faglige dialog og
sparring om metoder og resultater
kun kan komme behandlingen til
gode. ■

FAKTA
Hash – og kokainprojektet kørte som udviklingsprojekt i 3 år 			
og videreføres nu af Rådgivningscenter København.
Resultatet af projektet er, at Københavns Kommunes behandlingstilbud til hash
– og kokainmisbrugere er blevet udvidet med et gruppebehandlingstilbud, 		
og at det indledende behandlingsforløb til denne brugergruppe er blevet metodisk
og kvalitetsmæssigt styrket.
På Rådgivningscenter Københavns hjemmeside:
www.rck.kk.dk/Nyheder/HashOgKokainProjetet - kan man læse mere om projektet
og de anvendte metoder, arbejdskataloget m.m.
Henvendelse om projektet til udviklingschef Christian Solholt, telefon 3317 3752.
Læs mere om projektet i STOF nr. 12: ’Paradokset med metoder i mødet med brugeren’ og i STOF nr. 13: ’Hvad er det gruppebehandling kan?’
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udsat

Graviditet og alkohol
For fosteret er alkohol suverænt det farligste af alle rusmidler. Sikrer man at alle gravide
spørges til deres alkoholvaner, kan kvinder med alkoholproblemer lettere få hjælp.

AF LISA LÆRKE IVERSEN 			
& PIA SCHIØLER KESMODEL

Drikker de gravide? I Danmark er
det yderst vanskeligt at kortlægge
det reelle omfang af gravide, som
drikker for meget2. For 12 år siden
fortalte 1 % af de gravide, at de gennemsnitligt drak mere end 6 genstande om ugen under deres graviditet. Dengang reducerede de fleste
gravide deres alkoholforbrug, når de
fandt ud af, at de var gravide, men
3 ud af 4 gravide holdt sig dog ikke
helt fra alkohol. Desuden drak 1 ud
af 4 gravide mere end 1 genstand
ved samme lejlighed, da de var 4-6
måneder henne i graviditeten3. Det
er uklart, i hvor høj grad det billede
af de gravides alkoholvaner fortsat
stemmer overens med virkeligheden
nu 12 år senere.
En undersøgelse i Region Midtjylland fra 2006 viser dog, at 11
% af de århusianske kvinder i den
fødedygtige alder har et risikabelt
alkoholforbrug4. Hvor mange kvinder, der fortsætter med at have et
risikoforbrug af alkohol, når de
bliver gravide, er svært at svare på.
I Alkoholbehandlingen i Århus
Kommune, hvor artiklens forfattere
er ansat, lyder det ret entydigt fra
alkoholbehandlerne, at gravide så
godt som aldrig henvender sig med
et ønske om behandling. Alkoholbehandlingens egne data tyder da
også på, at kvinder med børn ikke
søger hjælp, når alkoholproblemet
opstår, eller når de bliver gravide
- men først længe efter. Typisk har
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Gravidprojektet

er et kommunalt, århusiansk forsøgsprojekt, som har

til formål at udvikle metoder til tidlig opsporing af gravide, der drikker for meget alkohol. Projektet retter sig både mod gravide med et egentlig alkoholproblem og i lige så høj grad mod de gravide, hvis alkoholforbrug udelukkende vækker bekymring
pga. graviditeten.
Projektet tilbyder:
 faglig sparring, information og undervisning om alkohol og graviditet til professionelle.
 information og rådgivning om alkohol i graviditeten til gravide og henvisning til familieorienteret alkoholbehandling.
Gravidprojektet er ét ud af to kommunale satspulje-finansierede forsøgsprojekter som
blev påbegyndt i august 2009. De to kommunale forsøgsprojekter kan ses som et led i
et øget nationalt fokus på alkohols konsekvenser under graviditeten. Ud over de kommunale projekter er regionerne i færd med at oprette familieambulatorier i samtlige regioner efter den aftale, der blev indgået mellem regeringen og Danske Regioner
i 2009. På et møde mellem Sundhedsstyrelsen og de kommende familieambulatorier
har de to parter for nylig truffet beslutning om at indføre rutinemæssig screening af
gravide for alkohol og andre rusmidler. Denne beslutning skal ses som endnu et led i
den øgede opmærksomhed på alkohol under graviditeten.
Sundhedsstyrelsen koordinerer den landsdækkende og tværsektorielle indsats.

overforbruget stået på i 10-15 år,
før de søger hjælp, og mellem 25 og
30 % af de mødre, som var tilknyttet Alkoholbehandlingen i 2008 og
2009, har fortalt, at alkohol allerede
havde taget overhånd i deres liv på
det tidspunkt, hvor de blev mødre5.
Det er dog ikke muligt ud fra data
at danne sig et klart billede af, hvor
mange af disse kvinder har formået
at stoppe med at drikke alkohol under graviditeten.
De nævnte tal giver et fingerpeg
om, at området er præget af mørketal. Vi må formode, at antallet af
gravide, som drikker bekymrende6,
er langt større end antallet af de gravide, som de professionelle rent faktisk har kendskab til. Som følge heraf er der en gruppe af gravide, som
ikke får den hjælp, de har brug for,
fordi ingen får øje på dem. Selv om vi
ikke kender det reelle tal, er det dog
fortsat vigtigt, at vi husker på, at hovedparten af de gravide i Danmark
ikke drikker ret meget. De fleste holder op med at drikke eller nedsætter
deres forbrug, når de finder ud af, at
de er gravide. Antalsmæssigt er der
næppe tale om et kæmpe problem,

men konsekvensmæssigt er det stort
og meget alvorligt.
Kortlægning af området
Praktiserende læger og jordemødre
spiller en central rolle i opsporing af
gravide, som drikker for meget, fordi de to faggrupper møder så godt
som alle gravide og oven i købet
møder dem tidligt i graviditeten. Af
den grund har Gravidprojektet valgt
at lægge ud med en kortlægning
af disse faggruppers viden om og
holdninger til graviditet og alkohol,
og hvorledes de konkret spørger til
og diskuterer alkohol med de gravide. I efteråret 2009 lavede vi strukturerede interviews med samtlige
54 jordemødre på Skejby Sygehus,
som møder gravide i konsultationen. Desuden blev der sendt spørgeskema ud til alle 223 praktiserende
læger i Århus, hvoraf 97 besvarede
spørgeskemaet. Derudover er der
gennemført 11 kvalitative interviews
med dels sårbare dels velfungerende
gravide. Vi undersøgte, om der er
blevet spurgt til deres alkoholforbrug, hvordan de i givet fald oplevede at blive spurgt, og hvilke tanker

de gjorde sig om kombinationen:
graviditet og alkohol. Formålet med
kortlægningen er bl.a. at afdække
sundhedspersonalets behov og interesse for kompetenceudvikling på
området. Data fra interviews med
jordemødrene og de gravide kvinder
inddrages i denne artikel med henblik på at skildre problemstillingen:
graviditet og alkohol7.
Alkoholskader og evidens
I Danmark har vi ingen officielle
opgørelser over alkoholskader på
fostre. Dels fordi mange alkoholskader ikke er synlige ved fødslen,
dels fordi mange af skaderne ikke
er specifikke for alkohol, men også
kan være forårsaget af mange andre
forhold i graviditeten eller under
barnets opvækst. I Danmark registreres der årligt kun mellem 7 og
15 nyfødte børn med Føtalt Alkohol
Syndrom (FAS). Det reelle antal
skønnes dog at ligge væsentligt højere. I Danmark findes ingen gode
estimater af forekomsten af FAS,
men et amerikansk estimat peger
på, at forekomsten af FAS blandt levendefødte børn er 0,5-2 per 1.000
nyfødte8. Det svarer til, at der årligt
fødes mellem 30 og 125 børn med
FAS her i landet. Hertil skal lægges
det langt større omfang af alkoholskadede børn, hvor skaden ikke er så
stor, at den berettiger til den nævnte
diagnose.
Hvis en gravid drikker store
mængder alkohol dagligt, er der ingen tvivl om, at der er risiko for, at
alkoholen kan skade fosteret. Men
hvorvidt det er skadeligt, at kvinder
fortsætter med at have et lille alkoholforbrug under graviditeten, er
mere uklart. For hvor lidt alkohol
skal der egentlig til, før der reelt er
risiko for fosterskader? Det spørgsmål er langt nemmere at stille end at
besvare. Ser man på forskningen på
området, er der en del vanskeligheder med sammenligneligheden af de
forskellige studier. Det er besværligt
i disse tider, hvor vi gerne vil have
stålfast evidens. Sammenligneligwww.stofbladet.dk · Stof 16

69

heden besværliggøres blandt andet
af, at definitionen på èn genstand
varierer fra 8 gram alkohol (i England) til 13,6 gram (i USA). Bingedrinking9 defineres heller ikke på
samme måde i alle studier, ligesom
der er forskel på, hvor hyppigt de
gravide har binge-drukket og på
hvilke tidspunkter i graviditeten
indtaget fandt sted. Det er nemlig
sandsynligt, at alkohol medfører
forskellige skader afhængigt af, i
hvilken fase af graviditeten den gravide indtager alkohol.
På baggrund af den evidens, der
trods alt foreligger på området, når
to forskellige ekspertgrupper (en
britisk og en norsk i 2005) efter at
have gennemgået den eksisterende
forskning frem til to forskellige konklusioner. Ingen af konklusionerne
er forkerte, men vidner om, at de to
ekspertgrupper har læst forskningslitteraturen gennem to forskellige
sæt briller. Da det reelt er usikkert,
om der findes en sikker nedre grænse for alkoholindtagelse i graviditeten, konkluderer den norske gruppe
ud fra en forsigtighedsbetragtning,
at det ikke med sikkerhed er bevist,
at indtagelse af selv små mængder
alkohol under graviditet er uskadeligt. Derfor bør man anbefale gravide slet ikke at indtage alkohol. Den
britiske gruppe konkluderer ud fra
en risikovurdering, at der reelt ikke
er påvist skadelig effekt af indtagelse
af små mængder alkohol i graviditeten, og at gravide derfor sandsynligvis uden problemer kan indtage små
mængder alkohol.
Forvirringen er stor, og alt i alt
må man konkludere, at det på nuværende tidspunkt i høj grad er et temperaments- og holdningsspørgsmål,
om man vælger at læne sig op af den
britiske eller norske konklusion.
Sundhedsstyrelsens anbefaling 		
til de gravide
Sundhedsstyrelsens anbefaling til
gravide om alkohol blev i 2007
skærpet til: Er du gravid, undgå alkohol’10. Den nye anbefaling bygger
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altså på et forsigtighedsprincip. Det
har Sundhedsstyrelsen blandt andet valgt, fordi en af ulemperne ved
en risikovurdering altid vil være, at
den baserer sig på, hvad der i større
grupper ser ud til at være risikofrit.
Det er ikke nødvendigvis gældende
for alle gravide. Den samme mængde alkohol kan f.eks. påvirke gravide og fostre forskelligt, fordi mennesker ikke nedbryder alkohol lige
hurtigt. Et andet vægtigt argument
er, at mange af undersøgelserne
udelukkende har undersøgt for de
fosterskader, som er umiddelbart
målelige efter fødslen. Langt færre
har undersøgt for senskader som
f.eks. neurologiske udviklingsforstyrrelser. Disse skader bliver ofte
først synlige, når barnet når børnehave- eller skolealderen, og på
det tidspunkt kan det være svært at
afgøre, om skaden skyldes alkohol
i graviditeten eller andre forhold11.
Ovenstående argumenter finder vi
tungtvejende. Selvom anbefalingen
ikke understøttes af solid evidens,
synes vi, det giver rigtig god mening, at Sundhedsstyrelsen har valgt
at skærpe den. For hvorfor risikere
at udsætte sit barn for permanente
skader, som let kan undgås, blot
man holder sig fra alkohol i 9 måneder?
Fortalere for en risikovurdering
vil i stedet fremhæve andre argumenter. Måske vil de undre sig over
Sundhedsstyrelsens bevæggrunde
for netop her ikke at bygge sin anbefaling på en risikovurdering. Det
er ellers den praksis, Sundhedsstyrelsen oftest benytter, når den udarbejder anbefalinger, og som er det
grundlag, rigtig megen forskning
bygger på. Fortalerne for en risikovurdering vil mene, at hvis vi anfægter dette grundlag, bliver yderligere
forskning på området meningsløs,
fordi vi jo aldrig kan vide 100 % sikkert, om små mængder alkohol under graviditeten er helt harmløst.12
Nogle undrer sig måske også
over, hvorfor gravide skal gøres
unødigt bekymrede. Hvorfor skal

de ikke bare have lov til at nyde den
søde ventetid, i stedet for at de ni
måneder bliver fyldt med bekymring og ængstelse på grund af de
mange på- og forbud, som de efterhånden bliver mødt med? Blot fordi
man ikke fuldstændig kan afvise, at
et mindre forbrug i nogle tilfælde
kan give fosterskader.
Andre professionelle kan måske
frygte, at nogle af de gravide, som
har drukket alkohol, før de blev klar
over, at de var gravide, vil fortsætte
med at drikke, fordi de bliver modløse og opgivende. De kan jo alligevel ikke leve op til anbefalingen,
hvis de allerede har indtaget alkohol
i graviditeten.
Selv om der er stor uenighed om,
hvilken argumentation som er vigtigst, så vil mange kunne være enige
om, at det er uheldigt, hvis gravide
mødes af forskellige holdninger, alt
efter hvem der informerer dem. For
hvad skal de tro på? Vores undersøgelse tyder på, at de tit mødes af
sådanne modsatrettede informationer. Kun knap halvdelen af jordemødrene i Århus ser ud til reelt at
bakke op om Sundhedsstyrelsens
anbefaling. 52 % synes, at et mindre
forbrug af alkohol er i orden. Ligesom det kun er 46 % af jordemødrene, som anbefaler den gravide at
være helt afholdende, når de diskuterer alkohol med hende. En af de
gravide fortæller: ‘Jeg har snakket
med min jordemoder om alkohol, men
egentlig mest på den måde, at hun har
informeret mig om, at det er okay at
tage et enkelt glas, hvis man er i byen
eller får lyst, men ellers er det usundt
at drikke for meget. Så vidt jeg husker,
spurgte hun ikke om, hvor meget jeg
drak. Hun har overhovedet ikke fortalt
om Sundhedsstyrelsens anbefaling’.
Det er højst uhensigtsmæssigt, at
de gravide møder en sådan uoverensstemmelse mellem den udmeldte
anbefaling og sundhedspersonalets
egne holdninger. De gravide forvirres, for bør de helt undgå alkohol,
mens de er gravide? Eller kan de roligt drikke lidt? Som tidligere nævnt,

Så der kan være mange grunde til,
at den gravide vil gøre sit til at holde
problemet usynligt for det blotte
øje. Vores jordemoderinterviews viser da også, at det ser ud til at lykkes
ret godt for dem at skjule det. 65 %
af jordemødrene fortalte således, at
de aldrig havde stået i en situation,
hvor de havde vurderet, at en gravid
drak for meget, selvom vi må formode, at de hver i gennemsnit har
haft min. 6 gravide i deres konsultation med risikoforbrug af alkohol13.
Selv om det drejer sig om relativt få
gravide, er det alligevel tankevækkende, at så stor en andel af jordemødrene mener aldrig at have stået
i en sådan situation.

Professionelle har svært ved at få øje på gravide, som drikker for meget alkohol.
Derfor er det netop blevet besluttet at indføre et nationalt screeningsredskab til opsporing af disse gravide. Formålet er at sikre, at de, der har behovet, tilbydes relevant
information, rådgivning eller behandling for derved at kunne forebygge uoprettelige
fosterskader. Artiklens forfattere er ansat i Gravidprojektet, et århusiansk forsøgsprojekt, hvis formål er at udvikle metoder til tidlig opsporing af gravide med et risikoforbrug af alkohol1. I artiklen giver de deres bud på, hvorfor professionelle har så svært
ved at finde frem til disse kvinder, og hvad der kan være med til at fremme, at flest
mulige med behov for hjælp bliver synlige.

bifalder vi den skærpede anbefaling.
Dog tror vi, at det er formålstjenligt,
særligt når en sådan skærpelse ikke
er underbygget af konsistent evidens, at en målrettet og offensiv informationsindsats prioriteres meget
højt. Argumentationen for, hvorfor
man har valgt at gå med livrem og
seler på netop dette område, er særdeles vigtig og skal fremstå tydeligt. En sådan informationsindsats
vil kunne mindske forvirringen og
samtidig fremme sandsynligheden
for, at både sundhedspersonalet, de
gravide og resten af befolkningen tager anbefalingen til sig.
Gravide, som drikker for meget, er usynlige
En kvinde, som drikker for meget
alkohol, mens hun er gravid, vil meget sjældent selv gøre opmærksom

på sit alkoholforbrug - hverken over
for sin læge, jordemoder, sundhedsplejerske eller socialrådgiver. Det
gælder både den kvinde, som har et
misbrug af alkohol eller på anden
måde er socialt udsat, men også den
velfungerende kvinde. Den sidstnævnte er måske påvirket af den generelle usikkerhed og forvirring om,
hvor lidt alkohol, der skal til, før det
kan føre til skader på barnet. Eller
måske vil hun gerne fremstå som en
kvinde med kontrol over sig selv og
sit liv. Den udsatte kvinde har måske et misbrug af andre rusmidler
eller andre sociale problemer, som
overskygger hendes brug af alkohol.
Begge kvinder overvældes måske af
skrækscenarier om at få fjernet deres barn, hvis professionelle bliver
bekendt med deres alkoholforbrug.

Svært at tale om alkohol
Der er utallige grunde til, at andre
professionelle end jordemødrene
heller ikke får øje på de gravide, som
drikker, og ikke spørger ind til gravides alkoholforbrug14. Nogle fag
grupper møder kun meget få gravide,
og når de endelig møder en gravid
klient, er sandsynligheden for, at
hun drikker bekymrende, ikke stor.
Skulle det være tilfældet, at hun har
et risikoforbrug, vil hendes alkoholforbrug som oftest ikke være synligt.
Gravide, der drikker alkohol, ligner
nemlig alle andre gravide. Der er
ingen synlige tegn på misbrug, så
ingen alarmklokker ringer, når man
møder dem. I en travl hverdag, hvor
professionelle dagligt præsenteres
for mange komplekse problemstillinger, er der sjældent tid til at spørge ind til og fokusere på noget, som
hverken er synligt, størrelsesmæssigt et stort problem eller får alarmklokker til at ringe. Eller måske har
kvinden et langt større forbrug af
andre rusmidler som eksempelvis
heroin, amfetamin eller hash, så den
professionelle måske kan glemme at
fastholde fokus på den alkohol, som
ofte følger med disse rusmidler. Og
det selv om alkohol suverænt er det
farligste af alle rusmidler set fra det
ufødte barns perspektiv.
Nogle synes måske ligesom en del
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af jordemødrene, at Sundhedsstyrelsens anbefaling om alkohol til de
gravide er overdreven og lugter for
meget af forbuds-Sverige. Endnu
en forklaring kan være, at mange af
os finder det svært at spørge ind til
andres brug af alkohol. Det er tabubelagt, og mange synes, det tilhører
privatsfæren, og kan måske frygte,
at den gravide reagerer med vrede,
fordi hun føler sig mistænkeliggjort
og stødt over spørgsmålet. Da de
fleste af os professionelle også selv
drikker alkohol, kan vi blive i tvivl,
om vi kan tillade os at spørge til det,
når vi nu selv er en del af den danske
alkoholkultur.
Forskellige undersøgelser peger
dog på, at der ikke er grund til at
frygte den gravides reaktion. Både
gravide kvinder og danskere i al almindelighed finder det meget naturligt, at professionelle spørger til
deres forbrug af tobak, alkohol og
lignende15. Som en gravid gav udtryk for over for os: ’Jeg mener ikke,
hverken min læge, jordemoder eller
sundhedsplejerske har spurgt til alkohol. Hvis de havde spurgt, ville jeg
have syntes, det var helt fint. Det ville
da være meget naturligt. En anden af
de gravide, vi har interviewet, fortalte: Min læge spurgte ikke til mine
alkoholvaner, selvom han jo godt vidste
det. Han havde jo udskrevet antabus til
mig nogle år før over telefonen. Det har
jeg godt nok undret mig over. Det var så
skamfuldt at have et alkoholproblem og
så samtidig være gravid. Det ville være
rart, hvis min læge og jordemoder havde spurgt til mine alkoholvaner, fordi
det ville have været en åbning. Jeg sad
jo bare der og syntes, at det hele bare var
så pinligt. Det at de ikke spurgte, det
gjorde jo i den grad, at det blev endnu
mere tabuiseret. De skal ikke være så
berøringsangste, det skal de bare ikke.
De skal turde spørge, fordi det er altså
ikke særlig rart selv at være den der
skal nævne det. Det er det ikke, fordi
man er bange for, at de bare himler med
øjnene og tænker hold da kæft, og så
skal hun have et barn.
Hvis alkoholvaner var et emne,
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der blev taget op med alle gravide,
ville det have to klare fordele:
1) Det vil blive meget lettere for de
professionelle at turde spørge
2) De gravide vil finde det endnu
mere naturligt at blive spurgt.
Både det at spørge og blive spurgt
ville blive almengjort og legalt. På
den måde behøver professionelle
ikke at frygte at blive mødt med et
anklagende modspørgsmål som:
Hvad mener du med det? Hvorfor
spørger du egentligt lige mig om alkohol?’, for det er jo noget, vi taler med
alle gravide om. Hvis vi signalerer,
’at det er selvfølgelig noget, vi spørger
alle om, kan vi gøre os forhåbninger
om, at både de udsatte og de mere
velfungerende kvinder, som har brug
for hjælp, bliver opsporet. Ingen behøver nemlig at føle sig stigmatiseret
eller under mistanke for at forvalte
sit ufødte barns interesser dårligere
end andre.
Fælles screeningsredskab
Sundhedsstyrelsen og de kommende familieambulatorier har netop i
fællesskab truffet beslutning om at
indføre et fælles screeningsredskab
i samtlige regioner vedrørende gravides forbrug af alkohol og andre
rusmidler. Redskabet skal bruges
rutinemæssigt af sundhedspersonalet i forhold til alle gravide. Nogle
vil nok holde fast i, at det er som
at skyde gråspurve med kanoner
at spørge ind til samtlige gravides
rusmiddelvaner, når det nu størrelsesmæssigt ikke er noget kæmpe
problem. Vi er meget enige i, at det
er vigtigt ikke at gøre problemstillingen større, end den reelt er. Det
er vigtigt, at vi holder fast i, at rigtig
mange gravide holder helt op med at
drikke alkohol eller reducerer deres
forbrug til maksimalt 1-2 genstande
om ugen. Samtidig ved vi dog, at der
er gravide, som har et risikoforbrug
af alkohol, og som ikke får hjælp til
at ændre deres alkoholvaner. For ingen får øje på dem! Som følge heraf
risikerer de at føde børn med permanente alkoholrelaterede skader.

Skader, som har meget store konsekvenser for alle de involverede. Derudover ved vi også, at det af mange
grunde er svært for en stor del af os
professionelle at få spurgt ind til alkohol, men at det kan føles lettere at
spørge med et sådant rutinemæssigt
fokus. Tillige behøver ingen at føle
sig stigmatiseret, hvis screeningen
gælder alle gravide. En ung, udsat
kvinde, som tidligere havde været i
misbrugsbehandling, beskriver det
således: Hvis man lavede sådan en
regel, at alle, der er gravide, skal komme til sådan en alkoholsamtale - hvis
det havde været sådan, så kan det godt
være, jeg havde lyttet lidt, men det er
ikke sikkert. Hvis jeg havde følt, det
var sådan noget statistik-agtigt, så kan
det godt være, jeg havde fortalt ærligt
om, hvordan jeg drak. Jeg tror, at hvis
man vil nå dem, der drikker, så skal
det være noget, man skal, og så skal
det gælde for alle. Så det bliver sådan,
at man kan sige: Nå, har du været til
den der samtale? Det skal jeg vist også
snart.
Af de nævnte grunde ser vi de to
parters beslutning om at indføre et
screeningsredskab som meget positivt. Efter vores opfattelse sikrer et
sådant screeningsredskab, at dialogen om alkoholvaner fremover
vil kunne få en selvfølgelig plads i
sundhedspersonalets gravid-konsultationer på lige fod med tobak,
motion, kost m.m. På den måde
åbnes der op for muligheden for at
sikre, at kvinder, som har brug for
hjælp til at ændre alkoholvaner under graviditeten, rent faktisk tilbydes mulighed for at få den hjælp.
En forudsætning for, at screeningsredskabet får god effekt, er
dog efter vores opfattelse, at der
samtidig bliver arbejdet på at skabe
en større overensstemmelse mellem
Sundhedsstyrelsens og sundhedspersonalets holdninger til alkohol
og graviditet. Ligesom det også er
centralt at sikre, at det sundhedspersonale, som efter screeningen
skal tage samtalen med de gravide,
hvis alkoholvaner vækker bekym-

LISA LÆRKE IVERSEN,
SOCIALRÅDGIVER, CAND.SCIENT.SOC.
PIA SCHIØLER KESMODEL,
JORDEMODER
BEGGE ANSAT I ALKOHOLBEHANDLINGENS GRAVIDPROJEKT
UNDER ÅRHUS KOMMUNE

ring, er klædt på til at drøfte alkoholvaner og motivere for ændring. I
Århus har jordemødrene vist vældig
stor interesse for at få mere viden
om alkohol og graviditet. Særligt er
de interesseret i at blive bedre rustet
rent samtaleteknisk i forhold til at
tale med gravide om alkoholvaner.
Derfor vil de blive tilbudt et kompetenceudviklingsforløb med vægt på
ovenstående. Tiden vil vise, om det

på sigt fører til, at flere af de kvinder,
som har brug for hjælp til at ændre
alkoholvaner, rent faktisk får den
hjælp, de har brug for, og dermed at
færre børn fødes med uoprettelige
alkoholskader. ■
Er du interesseret i at høre mere, kan du
kontakte Gravidprojektet:
Lisa lliv@aarhus.dk eller
Pia epk@aarhus.dk

Noter
1

2
3

4

5
6
7
8

9
10

Alkoholskader i forhold til alkoholforbrug 		
under graviditet
Op til 6 genstande om ugen:
 ingen konsistent evidens for skader.
Der er konsistent evidens for, at 1-2 genstande om dagen kan medføre:
 spontan abort
 væksthæmning
 for tidlig fødsel
 lav Apgar-score
 misdannelser
 dødfødsel.
2-4 genstande om dagen kan medføre:
 moderkageløsning
 nedsat sutteevne hos det nyfødte barn
 opmærksomhedsproblemer
 indlæringsvanskeligheder
 nedsat IQ
 hyperaktivitet.
7 genstande eller mere om dagen kan medføre:
 føtalt alkoholsyndrom
 mental retardering
 kognitive, adfærdsmæssige og psykosociale problemer
 hæmmet motorisk udvikling.
Binge drinking (5 genstande eller mere ved èn lejlighed) kan medføre:
 indlæringsvanskeligheder.
NB: Oversigten er modificeret efter Kesmodel,U.: Alkohol og graviditet. 		
Ugeskrift for Læger. 1999;161 (36):4989-93. Tabel 3.

11
12
13

14

15

Sundhedsstyrelsen anbefaler gravide at
undgå alkohol. Her i artiklen har vi dog valgt
at definere ’gravide, som drikker for meget
alkohol’, ’gravide med risikoforbrug af alkohol’
og ’gravide, som drikker bekymrende’, som de
gravide, der i et eller andet omfang drikker mere
end 6 genstande ugentligt. Det valg har vi truffet, fordi der først er kendt konsistent evidens
for alkoholskader, når forbruget i graviditeten
kommer over 6 genstande om ugen.
For definition af ’gravide, som drikker for
meget’: Se note 1.
Kesmodel et al.: Use of alcohol and illicit drugs
among pregnant Danish women, 1998. Scand J
Public Health. 2003.
Nordvig et al.: Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Region Midtjylland. 2006. Center for Folkesundhed.
ASI-data (Addiction Severity Index) fra 2008 og
2009. Alkoholbehandlingen, Århus kommune.
For definition af ’gravide, som drikker bekymrende’: Se note 1.
Lægedata er på nuværende tidspunkt ikke
færdiganalyseret.
Strandberg-Larsen & Grønbæk: Notat vedrørende alkohol og graviditet. Statens Institut for
Folkesundhed. 2006.
Binge-drinking defineres ofte som: at drikke 5
genstande eller mere ved èn lejlighed.
Indtil 1999 blev de gravide anbefalet at holde
sig helt fra alkohol. Fra 1999 til 2007 hed
anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen: ’Undgå så
vidt muligt alkohol under graviditeten. Hvis du
drikker, så drik aldrig mere end èn genstand i
døgnet, og drik ikke hver dag’. Sundhedsstyrelsen begrunder bl.a. den skærpede anbefaling
fra 2007 med, at der ’løbende kommer ny
forskning, der skaber tvivl om den nedre grænse
for et skadeligt alkoholforbrug under graviditeten’, og ’der er ikke mulighed for at pege på
et forbrug, der med sikkerhed ikke indebærer
nogen risiko for alle kvinder’. Jf: www.sst.dk.
Sundhedsstyrelsens anbefaling om alkohol og
graviditet 2007. Jf: www.sst.dk.
Kesmodel, U.: Alkohol og evidens – om at læse
litteraturen. Ugeskrift for Læger. 2006;168 (12): 1214.
Det antal gravide med risikoforbrug, som hver
jordemoder formodes at have haft i konsultation, baserer sig på følgende: Jordemødrene,
som indgår i undersøgelsen, har i gennemsnit
haft gravidkonsultationer i 7,5 år og ser i gennemsnit 85 nye gravide årligt. Af undersøgelsen
nævnt under note 2 fremgår det, at 1 % af de
gravide drikker mere end 6 genstande ugentligt.
Så godt som alle jordemødrene i vores undersøgelse spørger alle gravide, hvor meget de
drikker, men hovedparten spørger ved at stille
et enkelt lukket spørgsmål. Kun halvdelen af
jordemødrene kommenterer og diskuterer altid
alkoholforbruget, hvilket er langt færre end i 2000.
Spørg til alkoholvaner diagnostik og behandling
af alkoholproblemer. Dansk Selskab for Almen
Medicin i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.
2010. Jf: www.sst.dk.
Kesmodel,U.: Alkohol i graviditeten: forbrug,
holdninger, information og opsporing. Ugeskrift for Læger 165/47. 2003.
Kesmodel, U.: Alkohol og graviditet. Ugeskrift
for Læger. 1999;161 (36):4989-93.
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udsat

Graviditet & rusmidler 		
- hvordan går det børnene?
Ny forskning om konsekvenserne af rusmiddelbrug under graviditeten.

AF TINA IRNER

Formålet med undersøgelsen er at
beskrive, hvilken betydning det kan
have for et barns kognitive funktionsniveau - kognition eller kognitive
processer defineres generelt som evner,
der gør os i stand til at ’tænke’, hvilket inkluderer evnen til at koncentrere
sig/ vise opmærksomhed, huske og lære
– samt for barnets psykosociale udvikling at være født af en mor med
rusmiddelproblemer, herunder at
have været udsat for rusmidler og/
eller nervemedicin i fostertilværelsen. Rusmidler dækker over alkohol
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såvel som euforiserende stoffer, og
rusmiddelproblemer betegner det
samlede problemkompleks, der
knytter sig til skadelig brug og afhængighed af rusmidler.
Undersøgelsens fokus er rettet
mod forskelle og ligheder mellem
former for rusmiddeleksponering i
fostertilværelsen samt på, hvad opvækstvilkår kan betyde for et barns
udvikling. De indsamlede data
omhandler både børn, der har været udsat for blandingsforbrug, og
børn, der primært har været eksponeret for alkohol (og ikke euforiserende stoffer). Børnene, der indgår i

undersøgelsen, er født på Hvidovre
Hospital eller på Rigshospitalet, og
deres mødre har derfor været fulgt
af et tværfagligt team i Familieambulatoriet under graviditeten.
Udgangspunktet for undersøgelsen er, at mange forskellige faktorer
spiller en rolle i barnets udvikling.
Det er derfor ikke hensigten at arbejde inden for en stringent biologisk betinget forklaringsmodel,
men snarere at betragte barnets udvikling ud fra et psykologisk, socialt
og biologisk perspektiv. Det giver
et mere nuanceret billede og en viden, der kan anvendes i den praksis,

hvor vi møder familierne og ønsker
at tilbyde de mest hensigtsmæssige
behandlings- og støttemuligheder.
Hvad ved vi allerede?
I international såvel som national
forskning om børns udvikling har
der særligt inden for de seneste tre
årtier været en skærpet opmærksomhed på barnets udvikling allerede i
fostertilværelsen. Med det udgangspunkt er barnet derfor både i en medicinsk, psykologisk og social risikogruppe, når det fødes af en mor, der
har et forbrug af rusmidler. For at
kunne yde den mest optimale støtte
og behandling til familierne er det
vigtigt, at vi kender de faktorer, der
gør sig gældende i dette meget komplekse felt. Det gælder ikke mindst
barnets udviklingsbetingelser og
potentiale. Derfor er forskning vigtig, også selvom det er et meget udfordrende felt at forske i. Det er af
åbenlyse, etiske årsager ikke muligt
at lave kontrollerede forsøg, hvor
eksempelvis ti gravide får besked
om at indtage x antal genstande
(eller andet) i løbet af graviditet og
sammenligne dem med en gruppe
af gravide, der ikke har indtaget rusmidler i graviditeten. Forskningen
er derfor ’begrænset’ af virkelighedens mangfoldighed, hvilket i øvrigt
ofte gælder, når vi forsker i individer
og deres tilværelse.

Flere undersøgelser har påvist,
at der kan være udviklingsmæssige konsekvenser, når moderen har
drukket alkohol under graviditeten.
Konsekvenserne er meget afhængige af mængde og tidspunkt for
moderens indtag. Fem eller flere
genstande pr. uge og/eller ’bingedrinking, (5 eller flere genstande pr.
gang) under graviditeten kan have
alvorlige udviklingsmæssige konsekvenser for barnet, både fysisk,
mentalt og adfærdsmæssigt. Dette
vises bl.a. i et amerikansk studie,
hvor man har fulgt mødre og børn
fra graviditet til voksenalderen2,3.
Et større britisk studie undersøgte
konsekvenserne af ’binge-drinking’,
defineret som at drikke 4 genstande
eller flere pr. gang, og fandt en sammenhæng med koncentrationsvanskeligheder 4. Enkelte undersøgelser af moderate mængder af alkohol
(1 til 4 genstande pr. uge) peger
blandt andet på følelsesmæssige
konsekvenser og enkelte kognitive
vanskeligheder3,5, andre viser ingen
sammenhæng mellem moderat indtag af alkohol i graviditeten og barnets udvikling6, 7. En oversigtsartikel
af 14 studier, omhandlende ’bingedrinking’ og primært konsekvenser
for det nyfødte og lidt større barn,
fandt ikke overbevisende konsekvenser i forhold til barnets tidlige
udvikling. Men artiklen fremhæver

Familieambulatoriet fik i 2006, med en bevilling fra Socialministeriet,
mulighed for at igangsætte et omfattende forskningsprojekt. Udgangspunktet for projektet var Familieambulatoriets flerårige arbejde med gravide med rusmiddelproblemer samt deres børn. Det blev etableret og er fortsat ledet af overlæge May Olofsson.
Hensigten med projektet var blandt andet at finde ud af, hvordan det på sigt er gået
de børn, hvis mødre havde et rusmiddelproblem under graviditeten.
Artiklens forfatter, Tina Irner, var på daværende tidspunkt ansat som klinisk psykolog
i Familieambulatoriet, hvor hun fik mulighed for at kombinere sin interesse for praksis med et relevant forskningsprojekt. Denne artikel beskriver den delundersøgelse, der
følger op på ca. 150 børn født i Familieambulatoriet - en særlig afdeling ved Hvidovre
Hospital og Rigshospitalet, oprettet i 1989 som den første klinik i Danmark, der specifikt tager sig af gravide med rusmiddelproblemer og deres børn. Familieambulatoriet
blev i 1995 fast etableret som en specialafdeling i Hovedstadens Sygehusfællesskab H:S i
København. I afdelingen er ansat speciallæger, psykologer, socialrådgivere, jordemødre
og sekretærer. Der arbejdes tæt sammen med andre afdelinger på hospitalet samt sociale instanser og rådgivningsinstitutioner m.v. Se også www.familieambulatoriet.dk 1

mulige neurologiske udviklingskonsekvenser på længere sigt8, hvilket
igen fremhæver vigtigheden af nuancerede undersøgelser af de langsigtede udviklingskonsekvenser for
barnet.
Resultater fra undersøgelser af
børn/unge mellem 12 og 15 år viser,
at de udviklingsmæssige konsekvenser er konstante over tid. Særligt er
koncentrationsvanskeligheder og
vanskeligheder med at planlægge
og udføre en opgave (eksekutive
funktioner) udbredt blandt ældre
børn, der har været udsat for alkohol i fostertilværelsen5,9,10, 11. Som
jeg tidligere har været inde på, er
det et komplekst felt at forske i,
eftersom forskellige risikofaktorer
udover det at have været eksponeret for rusmidler i fostertilværelsen,
kan have betydning for barnets udvikling. Heldigvis har forskere i dag
en stigende interesse i at inddrage
flere faktorer end udelukkende de
biologiske for at forstå barnets udvikling. En dansk–finsk undersøgelse viste, at ’social belastning’ (målt
på moderens alder, uddannelse og
civilstatus) var en stærkere indikator på negative udviklingsmæssige
konsekvenser for barnet end det at
have været prænatalt eksponeret for
alkohol7.
Antallet af undersøgelser af børn,
der har været eksponeret for andre
rusmidler end alkohol, f.eks. opiater/opioider (heroin/methadon/subutex), kokain, benzodiazepiner
(sove/ nervemedicin) og cannabis er
begrænset. Undersøgelser af børn i
12- til 15-års alderen er efterspurgte, da der er forsket meget lidt i denne aldersgruppe.
I Ottawa har en forskergruppe
undersøgt betydningen af hhv.
moderens forbrug af cigaretter og
marihuana under graviditeten. De
fandt blandt andet, at forbrug af
cigaretter havde udviklingsmæssige
konsekvenser i form af lavere generel intelligens hos de eksponerede
nu 12-14-årige børn. Marihuanaeksponering viste sig bl.a. at have
www.stofbladet.dk · Stof 16

75

Første del af undersøgelsen er en
vurdering af, hvordan det er gået børnene de første seks år på baggrund af
ovenfor beskrevne data. Det giver os
mulighed for at beskrive udviklingen
over tid, når vi senere sammenligner tidligere data fra 0-6-års alderen
med data fra 12-15-års alderen.
Det psykologiske undersøgelsesbatteri i den opfølgende undersøgelse består af tre tests: en intelligenstest, en opmærksomheds- og
koncentrationstest og en planlægnings/overbliksevne-test
- samt
derudover to spørgeskemaer, der
fortæller noget om styrker og vanskeligheder, socialitet, emotionalitet
og adfærd. Endvidere, besvares spørgeskemaet ’Unges hverdag’ når barnet kommer til en lægeundersøgelse.
Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om relationer, motion, kostvaner og forbrug af rusmidler m.v.

betydning for at kunne bevare opmærksomhed over tid12, 13. En anden
forskergruppe inkluderede miljømæssige faktorers betydning i deres
undersøgelse af børn mellem 5 og
12 år, som havde været eksponeret for heroin i fostertilværelsen, og
fandt en overvægt af børn diagnosticeret med ADHD (opmærksomhedsvanskeligheder), uafhængigt af
opvækstvilkår14.
Moe og Slinnings ’Oslo studie’
af børn eksponeret for blandingsforbrug, primært opiater, fandt ikke
generelle kognitive vanskeligheder,
men specifikke neuropsykologiske
vanskeligheder i 9-års alderen15.
Fjorten af disse børn blev MRscannet af den norske forsker og
neuropsykolog Kristine Walhovd,
da de var mellem 8 og 14 år. Hun
fandt, at hjernebarken hos de eksponerede børn var tyndere end hos
kontrolgruppen, og at der var forskelle dybere ned i hjernestrukturen, hvilket giver grund til at tro, at
det påvirker barnets kognitive funktioner. Walhovd fremhæver, at det i
særlig grad drejer sig om områder
foran i hjernen, frontallapperne,
hvorfra bl.a. adfærd, impulser og
læring styres16,17.
Undersøgelsesmetode
Som nævnt er det begrænset hvor
mange opfølgende undersøgelser,
der er lavet om børn født af mødre
med forbrug af rusmidler. Vi håber
derfor, at Familieambulatoriets undersøgelse kan være med til at kaste
lys over de udviklingsmæssige konsekvenser for børnene.
I den opfølgende undersøgelse
indgår ca. 150 børn født i Familieambulatoriet. Cirka en tredjedel
har været til undersøgelse, da de var
mellem 12 og 15 år. Mødrene har
i graviditeten været fulgt i Familieambulatoriet, primært hos læge,
jordemoder og socialrådgiver. Kvinderne er i denne periode blevet tilbudt forskellige former for behandling, herunder medicinsk, social
samt evt. psykologisk, med henblik
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på at begrænse indtag af rusmidler
og støtte hende i sin graviditet og
sin kommende forælderrolle. Baggrundsdata for mødre og børn i den
opfølgende undersøgelse er blandt
andet: mængde og mønster i indtag af rusmidler under graviditeten,
den aktuelle og tidligere sociale og
økonomiske situation, barnets graviditetsalder ved fødslen (født før
eller efter termin), vægt, længde og
tilstand ved fødslen og senere. Opfølgende børneundersøgelser ca.
hver tredje måned i det første leveår,
hver halve år i andet og tredje leveår
og derefter én gang årligt op til det
fyldte sjette år.

Etik
Det etiske aspekt vejer tungt i planlægningen af en undersøgelse af sårbare børn og unge. Helt overordnet
kræver undersøgelsen en stor indsats fra børnene og deres familier.
Forældremyndighedsindehaveren
skal give informeret samtykke til,
at barnet deltager i undersøgelsen.
Ofte vil det være den biologiske
mor, som måske har lagt fortiden
bag sig og ikke er interesseret i at
rippe op i det tidligere skete. Barnet kan i opvæksten være mødt med
forskellige forklaringsmodeller i
forhold til moderens forbrug af rusmidler under graviditeten. Det er
således vigtigt, at sproget tilpasses
barnet, når det informerede samtykke indhentes. Den biologiske
mor inviteres altid ind til en informerende samtale, uanset om hun
er forældremyndighedsindehaver
eller ej. Omsorgspersonen, uanset
om det er forældremyndighedsindehaver eller ej, indkaldes til en informerende samtale blandt andet
for at sikre, at barnet modtager den
information, der er nødvendig for at
give et informeret samtykke og for
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at bidrage med oplysninger om barnets udviklingsforløb.
Afsluttende kommentarer
Selvom der er mange udfordringer
i forskningsprojekter som det her
beskrevne, er undersøgelser inden
for dette område fortsat vigtige af
sociale, psykologiske og samfundsøkonomiske årsager. Børn, der
vokser op i familier med rusmiddelproblemer, er sårbare børn i høj
risiko for at udvikle såvel fysiske
som psykologiske og sociale forstyrrelser. Når moderen har et forbrug
af rusmidler under graviditeten, udsættes barnet fra den tidlige fostertilværelse for risikofaktorer af både
biologisk og psykosocial karakter.
Det er derfor afgørende, at viden
på området udvikles og opdateres.
Det gælder ikke mindst i forhold til
en indgriben, som kan forebygge og
eller begrænse børnenes potentielle
udviklingsforstyrrelser. Der findes
fortsat begrænset viden, særligt nationalt, om de længerevarende udviklingsmæssige effekter af at have
været eksponeret for rusmidler i
fostertilværelsen samt betydningen
af omsorgssituationen og andre psykosociale faktorer.
Det er vores håb, at nærværende
undersøgelse kan være med til at
belyse og beskrive de områder, der
er særligt vigtige at være opmærksom på, når disse konsekvenser skal
forebygges og eller behandles. Feltet er komplekst, og der er mange
begrænsninger i forskning af denne
art, både af etiske og af praktiske årsager. Det kan være en stor belastning for familien, både tidsmæssigt
og personligt i form af konfrontation med tidligere tider, som man
muligvis har lagt bag sig.
Forskningsmæssigt findes der
således adskillige begrænsninger og
udfordringer. Udover de ovenfor
nævnte, er der generelt en overvægt
af kliniske populationer i undersøgelser inden for dette område. Det
kan give et misvisende billede i og
med, at selve interventionen kan

have betydning for resultatet. Endvidere er populationerne ofte små
og moderens stressniveau i løbet af
graviditeten kan være svær at tage
højde for i analysen. Der ligger en
sandsynlig skævhed indlejret: De
familier, der vælger at deltage i undersøgelser som denne, kan overvejende være de mere ressourcestærke
familier. I vores undersøgelse har vi
mulighed for, via tidligere data, at
vide noget familiebaggrunden på
dem, der aktivt vælger ikke at deltage eller ikke er mulige at træffe.
På trods af de begrænsninger og
udfordringer, der er vilkårene for
forskningsprojekter som det, jeg
har beskrevet her, ser vi frem til at
kunne præsentere resultater, som
forhåbentlig kan bidrage til det
samlede billede. Det er vores håb,
at resultaterne kan styrke den praksis, der samarbejder med de gravide
kvinder med rusmiddelproblemer,
med det fælles mål at sikre barnet
den mest optimale start på livet.
Som det også er fremhævet af forskergruppen i Norge16, er det vigtigt at blive ved med at forske i de
udviklingsmæssige konsekvenser af
rusmiddeleksponering under graviditeten, ikke mindst fordi det giver
os mere solid viden at rådgive gravide kvinder ud fra. ■
En uddybende beskrivelse af undersøgelsen kan fås ved henvendelse til forfatteren: tina.irner@hvh.regionh.dk eller
via www.psy.ku.dk under forskning.
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Tænk kønnet med!
Hvad er kønsmainstreaming? En konference om køn og ligestilling gav flere bud på det.

AF MIA VON QUALEN 			
& KATHRINE BRO LUDVIGSEN

Tirsdag den 16. november 2010
blev konferencen Kønsmainstrea
ming – udfordringer og muligheder på
social- og sundhedsområdet afholdt i
København. Arrangørerne, KABS
Viden og KVINFO, ønskede med
konferencen at sætte fokus på køn
og kønsmainstreaming i arbejdet
med borgere inden for social- og
sundhedsområdet.
Lovgrundlaget for kønsmainstreaming
Jacob Jensen, afdelingschef i Ligestillingsministeriet, åbnede på vegne af ministeren konferencen med
et kort oplæg om lovgrundlaget for
kønsmainstreaming, hvis udgangspunkt er, at vi i Danmark ikke har
opnået ligestilling. Han understregede, at kønsmainstreaming begrundes i ligestillingslovens § 4, idet
offentlige myndigheder skal indar78
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bejde ligestilling i al planlægning og
forvaltning inden for deres område.
Det er derfor en nødvendighed
også inden for social- og sundhedsområdet at kønsperspektivet belyses. Når køn indtænkes, opnås der
en række kvalitetsforbedringer som
fx en mere målrettet indsats, skærpet faglighed og bedre brug af ressourcer.
Bekræftelse gennem 		
stereotype kønsroller
Birgit Petersson, speciallæge i psykiatri og lektor på Københavns Universitet, talte om, hvor vigtigt det er
at have blik for såvel ligheder som
forskelle mellem kønnene. Træffer
man fx beslutninger vedr. brystcancer ud fra en forestilling om, at det
kun rammer kvinder, overser man,
at mænd faktisk også kan få cancer i
deres brystvæv, hvilket der er en stigende forekomst af.
Petersson beskrev en række ek-

sempler på kønsforskelle inden for
både det psykiatriske og medicinske
område. For at forstå disse forskelle i en behandlingssituation er det
imidlertid nødvendigt at være bevidst om vigtige faktorer for drenge
og pigers udvikling - blandt andet
imitation, identifikation samt kønssocialisering, som tager udgangspunkt i kulturskabte kønsstereotypier. Fx at den stereotype mand ses
som selvstændig, handlekraftig, rationel og stærk, mens den kvindelige
stereotyp er hjælpeløs, irrationel og
svag. Raske mennesker vil ofte være
i stand til at gå ind og ud af forskellige roller og trække på både mandlige og kvindelige elementer, mens
dette kan være svært for usikre og
udsatte mennesker. En vigtig pointe
i arbejdet med sådanne usikre og sårbare personer er, at de netop søger at
finde tryghed og bekræftelse i de stereotype kønsroller. Petersson anbefalede i den forbindelse, at mænd og
kvinder fik særskilt gruppebehandling, indtil de var mindre sårbare.
Ligeledes talte Petersson om det
vigtige i at have blik for, at også behandlerens køn har betydning i behandlingssammenhænge.
Kønsforskelle i misbrug
Mads Uffe Pedersen, cand. psych.,
ph.d. og lektor på Center for Rusmiddelforskning, fortalte om den
nyeste forskning inden for misbrugsområdet set i et kønsperspektiv.
Center for Rusmiddelforskning
har de seneste år indsamlet data om
13–17-årige unge, som har udviklet
et problematisk forhold til stoffer
(og alkohol), og som er i behandling
for deres misbrug.
Piger og drenges (og mænd og
kvinders) misbrug er ens på nogle
områder og forskellige på andre.

KØNSMAINSTREAMING
Ligestillingsministeriet om kønsmainstreaming:
’Kønsmainstreaming handler om at integrere køn og ligestilling i kerneopgaverne - i trafikplanlægning, i fødevareoplysning, i lovforslag på det sociale område, i
aktivering af ledige osv.
I ligestillingsloven står anført, at ligestilling skal integreres i al offentlig forvaltning
– det er kønsmainstreaming. Ofte er kampagner, budgetter, lovforslag eller andre
initiativer, der iværksættes, som udgangspunkt tænkt kønsneutrale. Men alligevel
kan selv tilsyneladende kønsneutrale politikker og beslutninger have uhensigtsmæssige konsekvenser for ligestillingen mellem kvinder og mænd.’
Se mere på www.lige.dk/koensmainstreaming.asp .

Piger/kvinder ser ud til oftere end
drenge at være selvdestruktive, angste, depressive, selvskadende og have
selvmordstanker. Pigernes adfærd er
mere indadrettet end drenges; de internaliserer og bebrejder ofte sig selv
problemerne. Drengene derimod er
mere tilbøjelige til at eksternalisere
problemer, at bebrejde noget eller
nogen uden for dem selv.
I forhold til stofbrug er hash et
stof, som primært bruges af mænd/
drenge, mens piger/kvinder bruger
mere nerve- og sovemedicin. Derudover bruger de to køn andre stoffer lige hyppigt.
Oplægget gjorde i det hele taget
op med en del forestillinger på området, fx at mænd/drenge er mere
kriminelle end piger/kvinder. Ifølge
Pedersen er piger og drenge kriminelle lige mange dage den sidste
måned op til behandlingsstart. Dog
sigtes, dømmes og afsoner kvinder signifikant mindre end mænd
- tvangsbehandling er et udpræget
kvindefænomen, mens fængselsstraf
er et mandefænomen. Pedersen gjorde også opmærksom på, at kvinder i
misbrugsbehandling altid har været
udsat for mere kontrol end mænd, fx
i form af urinprøvekontrol.
Misbrugsforskningen viser klart,
at der er flest drenge og mænd i behandling - de tegner sig for 70 %,
mens piger/kvinder udgør 30 %.
Dette billede problematiserede Pedersen, fx ved at påpege, at piger/
kvinder oplever deres problemer
som andet og mere end stofmisbru-

get – de søger også andre problemløsninger, og de er dårligere, når de
kommer i misbrugsbehandling, hvis
de overhovedet når dertil.
Forankring, undersøgelser 		
og aktiv handlen
Ingrid Schmidt, ph.d, og Karin
Flyckt, MSc, fra Socialstyrelsen i
Sverige fortalte om implementering
af køns- og ligestillingsperspektivet
i praksis set fra et nationalt perspektiv, og gav eksempler på, hvilke positive udviklingstendenser der følger
med et sådant perspektiv.
I Sverige arbejder man målrettet på en ligestillet behandling,
som skal tilbydes på lige vilkår til
alle uanset personlige egenskaber,
alder, køn, handicap, boligforhold,
uddannelsesniveau, seksuel overbevisning, etnisk eller religiøs tilhørsforhold m.m.
Socialstyrelsen i Sverige har
foretaget flere undersøgelser for at
se, hvor og hvilke kønsforskelle der
var på social- og sundhedsområdet.
Konklusionen på en undersøgelse
fra 2004 var, at sociale ydelser ikke
tog højde for køn. Det fremgik fx, at
den økonomiske hjælp til mænd, oftere var rettet mod at hjælpe manden
i arbejde igen, end den hjælp kvinder fik, at indsatser rettet mod børn
primært gik til drenge, at misbrugsplejen var baseret på erfaringer med
mandlige misbrugere, ældreplejen
var skræddersyet til kvinder, mens
handikapområdet var kønsløst.
Disse eksempler viste et behov

for bedre mainstreaming1 for på
den måde at opnå en større ligestilling i det svenske samfund.
Socialstyrelsen følger løbende op
på ligestillingstiltagene på social- og
sundhedsområdet: En opfølgningsundersøgelse fra 2008 viste, at der
er en stigende opmærksomhed omkring kønsmainstreaming i Sverige:
70 % af kommunerne arbejder nu
med ligestilling vedrørende personalespørgsmål, og 50 % af kommunerne arbejder med ligestilling
blandt brugere og klienter.
Der er endvidere indført krav
om kønsopdelt statistik for bedre at
kunne følge udviklingen og afdække
kønsskævheder. Et eksempel på en
sådan skævhed var mænd og kvinders adgang til operation for grå
stær. Tallene viste, at især i Nordsverige blev flere mænd opereret end
kvinder. Ved nærmere undersøgelse
opdagede man, at kvinders syn var
langt værre end mænds, førend de
blev tilbudt operation. En af forklaringerne på denne diskrimination
var, at mænd havde brug for et godt
syn i forhold til jagttegn (elgjagt!) og
bilkørsel. Et tiltag for at sikre lige adgang for begge køn var standardisering af procedurer for fx operation,
så den med størst behov (dårligst
syn) blev opereret først. Et andet tiltag var at målrette de måder, hvorpå
man henvender sig til befolkningen
i forhold til behandlingstilbud, fx i
form af kønsmålrettede kampagner.
Sverige arbejder fortsat med ligestilling. Fra 2011 til 2014 er der
afsat 80 millioner svenske kroner til
at sikre indsatsen.
Et kritisk blik på forståelsen af køn
Arne Kristiansen, socionom, fil.dr.
i socialt arbejde og lektor ved Socialhögskolan, Lunds Universitet,
problematiserede de udfordringer
og faldgruber man møder, når man
arbejder med kønsperspektivet i
praksis:
Samfundet er gennemsyret af
en komplementær kønsopfattelse,
der betyder, at vi opfatter de to køn
www.stofbladet.dk · Stof 16
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som hinandens modsætninger med
forskellige behov. Vi bærer alle på
fordomme, forestillinger og forventninger i forhold til de to køn, som er
præget af denne polarisering af de
to køn, som bidrager yderligere til et
stereotypt syn på mænd og kvinder.
Disse kulturelt manifesterede
forestillinger og forventninger bestyrkes ubevidst i behandlingssammenhænge, hvor vi ofte kommer til
at forstærke de traditionelle kønsstereotypier, som allerede findes i samfundet - fx når der laves værksteder
med perler for kvinder og fitness rum
med styrketræning for mænd inden
for misbrugsbehandling.
I Sverige har man erfaring med
kønsopdelt indsats, hvor fordelen
skulle være, at kvinder skærmes for
mænd og mandlig dominans – noget Mads Uffe Pedersen netop problematiserede i forhold til danske
forhold på misbrugsområdet, hvor
køn ofte er blandede i gruppe- og
behandlingssammenhænge, hvilket
kan være problemfyldt for kvinderne. Kristiansen var enig i dette
synspunkt, men pointerede også, at
den adskilte behandling risikerer at
overse kønsspørgsmål, at et enkønnet miljø ikke svarer til virkeligheden samt risikoen for at forstærke
stereotyper og negative gruppeeffekter.
Misbrugsbehandlingen kan endvidere ses som et eksempel på det,
man i Sverige kalder kønsmagts-

ordningen: At mænd er overordnet
kvinder på stort set alle områder i
samfundet, at manden ofte betragtes som normen, mens kvinden er
afvigeren, og at denne opfattelse er
stærkt indlejret i vores tankesæt og
i forhold til, hvordan vi oplever virkeligheden.
Så hvad kan man stille op? Kristiansen lagde op til en kritisk refleksion over den måde, vi forstår
køn på: Hvad forstår vi ved en
mand og en kvinde, mandligt og
kvindeligt, og hvorfor? At vi undersøger og problematiserer vores eget syn på og forestillinger
om køn. Hvorfor hører man fx i
børnehaveinstitutionerne:’Vi har
brug for en mandlig pædagog’?
Hvad er det en mand skal bidrage
med og hvorfor?
Man bør også løbende reflektere
over, hvordan man kan arbejde med
kønsmainstreaming, og hvordan vi
kan behandle mennesker forskelligt
uden nødvendigvis at arbejde inden for en verden af kønsstereotype
forestillinger.
Det, at køn i meget få tilfælde er
et spørgsmål om kun biologi, men
oftere handler om en kulturel konstrueret forståelse, gør, at vi rent
faktisk kan ændre det. Men fordi
forståelsen af køn er baseret på en
mere eller mindre ubevidst kønsmagtsordning, sammenlignede Kristiansen det med en revolution, hvis
tingene virkelig skal ændres – og

MERE FOKUS PÅ KØN
KABS Viden og KVINFO vil også næste år arrangere en konference om køn i socialt
arbejde og behandling. Foreløbig forestiller vi os følgende emner:
Prostitution: Hvad ved vi i dag, hvilke muligheder og tilbud er iværksat, og er der
viden og indsigter, vi ikke har taget højde for endnu?
Kvinde- og mandebehandling: Hvordan arbejdes der med køn i praksis? Er der særlige hensyn og behov, der bør tilgodeses fx i forhold til gruppeterapi og døgnbehandling?
Tvang: Hvem er det, der skal underlægges tvang, og hvad er fordelene vs. ulemperne?
Vi håber at kunne følge op på konferencerne om køn med flere indsigtsgivende artikler i kommende STOF-numre.
Oplæg og ekstra materiale fra konferencerne i 2009 og 2010 kan desuden findes på
www.kabs.dk, hvor fremtidens konferencer også annonceres.
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ændringer sker ikke uden vedholdende problematisering af ens egen
og andres opfattelser af køn.
Mainstreamingsforankring kræver
handleplaner
Karen Valeur Sjørup, cand.scient.
soc. og lektor ved Roskilde Universitetscenter, afsluttede dagen med
en opsamling og perspektivering
af dagens oplæg. Hun betonede,
at vi, for at kunne leve op til loven
om ligestilling og mainstreaming,
er nødt til ikke kun at have data om
køn, men også viden og analyser om
køn og forskelle i forhold til kønslig
adfærd. At vi må dekonstruere egne
stereotype forestillinger og tage højde for kønsforskelle uden at skabe
nye kønsstereotypier. At vi må tage
højde for, at der kan være andre kategorier end køn, som spiller ind; fx
race, etnicitet, seksuel orientering
og alder.
Mainstreaming handler om, at
man godt må behandle mennesker forskelligt for at opnå ligestilling, og at det faktisk nogle gange
er netop dét, der skal til. Men hvis
mainstreaming som metode skal
virke, må den forankres i lovgivning
og ledelse, der må være sanktioner,
hvis de bestemmelser, der findes,
ikke overholdes og der skal være en
konkret handlingsplan med konkrete målsætninger hvis nytteværdi
er synlige.
Kønsskæve tal i Danmark
I konferencens pauser blev der vist
PowerPoints om kvinder og mænds
forskellige livsbetingelser og -valg
belyst gennem en række statistiske
nedslag, hvor kønsforskellene også
var slående i forhold til arbejde,
uddannelse, sygdom, kriminalitet,
barsel mv. Det var biblioteksleder,
cand.fil. Jytte Nielsen fra KVINFO,
som præsenterede disse.■
Note
1

I Sverige opererer man med begrebet ’jämställdhet’, som kan oversættes med ligestilling.

rygeren

Selvmedicinering
i det skjulte
Cannabisdyrkere fortæller om bevæggrunde og anvendelse 							
i CRF’s anonyme undersøgelse af hjemmedyrkning.
folk, der havde (haft) gavn af cannabis i forbindelse med sygdom eller helbredsskavanker. Der var dog
kun 28, der beskrev deres dyrkning
som helt eller delvist medicinsk
motiveret, heraf havde 9 ikke egne
erfaringer med brug af cannabis
til medicinske formål, men havde
alene forsynet eller forsynede aktuelt andre med cannabis – typisk
nære venner eller slægtninge med
forskellige periodiske eller kroniske helbredsproblemer, heriblandt
sclerose, osteoporose, cancer, migræne, menstruationssmerter og
depression.

AF HELLE VIBEKE DAHL 			
& VIBEKE ASMUSSEN FRANK

I sidste nummer af STOF (nr. 15)
præsenterede vi formålet med den
internetbaserede undersøgelse samt
udvalgte resultater, bl.a. at deltagerne helt overvejende var ikkekommercielle små-dyrkere (mellem
1 og 20 planter). Alders- og beskæftigelsesmæssigt repræsenterede de
et bredt udsnit af befolkningen, om
end med en stærk overvægt af mænd.
94 % af de 401 undersøgelsesdeltagere dyrkede primært til eget brug
og for at dele med andre, 24 % dyrkede af medicinske årsager, mens 12
% afkrydsede rubrikken ’dele ud til
medicinsk brug’. Inden resultaterne
fra spørgeskemaundersøgelsen var
gjort op, havde vi gennemført interview med 20 af de 150 personer,
der havde sagt ja til en uddybende

samtale om deres dyrkning, brug
osv. Blandt disse var 7, som beskrev
deres dyrkning som helt eller delvist
medicinsk motiveret.
Vi havde ikke på forhånd haft
særlige intentioner om at fokusere
på de medicinske aspekter ved cannabis, men valgte ikke desto mindre
at gribe muligheden for at få indblik
i, hvad der ligger bag dyrkning til
medicinsk brug og mere specifikt,
hvad der ifølge denne gruppe respondenter begrunder og kendetegner medicinsk brug. Derfor besluttede vi at udvælge de resterende
interviewpersoner fra den gruppe,
der angav medicinske årsager som
et af motiverne for at dyrke cannabis
(flere afkrydsningsmuligheder var
til stede). Alt i alt endte vi op med
42 kvalitative, semi-strukturerede
interview. Langt de fleste havde
hørt om eller kendte personligt til

Hvem dyrker til medicinsk brug?
I det følgende vil vi udelukkende fokusere på de 15 mænd og 4 kvinder,
i alderen 25-71 år, som betegnede
deres dyrkning og eget forbrug som
helt eller delvist medicinsk betinget.
Vi kommer ind på, hvilke lidelser
og sygdomme cannabis anvendes til
at lindre og med hvilke erfaringer,
samt hvordan undersøgelsespersonerne selv definerer medicinsk
brug.
Samtlige var begyndt at ryge
hash i teenage-årene, og alle opfattede sig som erfarne rekreative
cannabisbrugere. Selvom enkelte
var tilbøjelige til at mene, at deres
brug formodentlig altid havde været
medicinsk begrundet, var der ingen,
der fra begyndelsen havde betragtet
det som sådan. Forskellene i interviewpersonernes forbrugsmønster
over tid var ret betydelige. De fleste
var gået fra sjældent til regelmæssigt eller dagligt, men kontrolleret
forbrug. En mindre gruppe havde
(haft) perioder med hyppigt - og
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ifølge enkeltes egen opfattelse - problematisk eller afhængigt forbrug.
Flere havde haft perioder i deres liv
uden brug af stoffet for derefter at
genoptage det af rekreative og nydelsesmæssige årsager og for en enkelt persons vedkommende af rent
medicinske årsager.
På interviewtidspunktet var de
fleste af de 19 hjemmedyrkere i store træk selvforsynede. Nogle havde
dog af og til behov for at supplere
deres egen høst med hjælp fra andre
hjemmedyrkere eller fra pushere på
det illegale marked. De fleste indtog deres cannabis med eller uden
iblandet tobak, en havde anskaffet
en vaporizer (et fordampningsinstrument, hvorigennem cannabis
inhaleres), og en enkelt fremstillede
selv drikke-mikstur med udtræk af
cannabis og lægeurter af forskellig
slags og til forskellige formål.
Samtlige 19 informanter led af –
i adskillige tilfælde kroniske – sygdomme, som var diagnosticerede,
og næsten alle var i regelmæssig
kontakt med egen læge og/eller
speciallæge. Enkelte brugte cannabis som hjælp mod flere forskellige
medicinske problemer, og de fleste
brugte det som alternativ til eller
supplement til sovemedicin; men
bortset fra en ældre mand, som for
nylig havde påbegyndt kemoterapi
efter en cancer-operation, begrundede interviewpersonerne deres
selvmedicinering med cannabis
som behandling af fysiske smerter
og/eller psykiske lidelser.
Cannabis som smertestillende medicin
Den gruppe, der betegnede deres
medicinske brug af cannabis som
smertebehandling, omfattede personer med nakke-, ryg- og piskesmældsskader efter fald- og trafikulykker, diskusprolaps, (slid)gigt
og sclerose. I deres beskrivelser af
de positive erfaringer med cannabis til smertelindring lagde interviewpersonerne typisk vægt på følgende forhold: at der var tale om en
forholdsvis hurtig virkning, at den
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smertedæmpende effekt betød en
god og ubrudt nattesøvn, samt at
det havde hjulpet dem til – ofte i betydeligt omfang – at reducere eller
endog helt erstatte brugen af lægeordineret medicin. Det var i det hele
taget et gennemgående træk, at cannabis i udstrakt grad blev fremhævet
på bekostning af erfaringerne med
morfinholdige præparater, hvilket
blandt andet kom til udtryk på følgende vis:
’… det virker bare bedre end de
smertestillende, altså det har en mindre
effekt på mit normale liv i forhold til
morfinstoffer, som gør mig sløv og træt,
og min mave holder op med at virke,
og jeg er en anden person… De ting
oplever jeg ikke med min egen pot…
Nu sover jeg, og jeg kan virke i hverdagen. Før var det sådan noget med,
at jeg sov i en time, og hver gang jeg
skulle vende mig, så vågnede jeg. Det
stod på næsten to år, så jeg var virkelig splittet ad til sidst, altså ingen appetit, ingen overskud og rimelig sur og
gnaven hele tiden.´ (Mandlig håndværker i 40’erne, brækkede ryggen i
en arbejdsulykke med efterfølgende
komplikationer).
’Jeg har aldrig fået så meget smertestillende i mit liv, som i de 3 ½ år,
og det var med røde trekanter på. Jeg
rendte oppe om natten og fik ingen
ro, jeg kunne vandre hvileløst rundt
og havde bare ondt i mine muskler,
fordi jeg ikke kunne slappe af. Nu spiser jeg smertestillende måske to gange
om ugen, og det er ganske almindelige
håndkøbs. Førhen var det hver eneste
dag. Jeg gik faktisk rundt i en lille pillerus, og om morgenen var jeg tung i hovedet.’ (Kvindelig førtidspensionist i
50’erne, gigtpatient).
En yngre mand, der havde haft et
stort dagligt forbrug af cannabis, fortalte, at hans brug ikke bare var blevet mere målrettet, men også kraftigt
reduceret, efter at han fik sclerose:
’Det lyder måske underligt, men
hvis jeg ryger en joint, så har jeg mere
styr på mine motoriske bevægelser, og
så kan jeg fx få vasket op. Så det blev
mere nødvendigt i kraft af sygdom-

men… Den medicin, jeg tager mod
sclerosen [en gang om ugen], giver
mig nogle vanvittige bivirkninger, såsom feberkramper og muskelsmerter, og
dér virker det bedøvende, og dér ryger
jeg som regel lige efter, jeg har taget det,
og eventuelt også dagen efter. (Mandlig studerende i starten af 30’erne,
sclerosepatient).
En fælles erfaring blandt de deltagere, der beskriver deres medicinske brug som smerterelateret, er,
at de oplever afslappende og bedøvende virkninger ved indtagelsen af
cannabis. Hvad vi har fundet særligt
påfaldende i disse beretninger er
imidlertid, at der i så udstrakt grad
er tale om at reducere, modvirke eller undgå de oplevede bivirkninger
ved den medicin, som de får ordineret.
Cannabis mod psykiske lidelser
Blandt dem, der betegner deres
brug af cannabis som et middel til
at dæmpe eller afhjælpe forskellige
psykiske lidelser, såsom depression,
angst, ADHD og posttraumatisk
stress, havde de fleste – ud over et
periodevist intensivt brug af cannabis - også haft perioder i deres liv,
hvor de brugte andre illegale stoffer. Med diagnosen oplevede de dog
at få en slags forklaring på hvorfor.
Til gengæld fandt de ikke – i hvert
fald ikke i længden – den samme lindring som cannabis gav dem, i den
medicin, der blev ordineret i forlængelse af diagnosen, eller de fandt
bivirkningerne for indgribende og
ubehagelige.
Således oplevede to unge mænd
i tyverne, som begge havde fået stillet diagnosen ADHD nogle år før
interviewet, at den ritalin, der blev
ordineret, gjorde dem inaktive og
nedsatte livskvaliteten. Mens den
ene, som havde fået fast job som
renovationsarbejder, havde valgt at
fortsætte ritalin-behandlingen, men
fundet en rytme med at ryge en joint
(uden tobak), inden han tog på arbejde om morgenen, valgte den anden efter et halvt års tid at selvme-

dicinere udelukkende med cannabis
og var for nylig begyndt at læse:
’[Ritalin] gør mig passiv, jeg har
ikke lyst til noget og holder op med at
være nysgerrig, og det er ganske modbydeligt… Fordi jeg er blevet bevidst
om, at jeg havde et problem og har accepteret det, så har jeg fået et helt andet forhold til det at ryge cannabis. Du
kan jo lige pludselig træffe nogle valg
i stedet for bare at famle i blinde. …
Jeg kan sidde stille og koncentrere mig,
men jeg er stadig rastløs, hvis jeg ikke
ryger. Så flyver jeg rundt, og det hele er
kaos, og jeg kan ikke koncentrere mig.
Det er svært at sætte ord på, men det
får mig til at kunne være mere i nuet
på den måde, at jeg kan lære noget og
følge med i undervisningen.’ (Mandlig
studerende med ADHD, 28 år).
Flere andre fortæller, at diagnosticering af lidelser som depression
og angstproblematikker har medvirket til, at de har fået større bevidsthed om eller redefineret formålet
med deres cannabisforbrug – hvormed de har opnået (bedre) kontrol
med deres forbrug. De fleste har

efterfølgende valgt at betragte deres
brug som medicinsk betinget. En
valgte dog efter udskrivning fra en
psykiatrisk indlæggelse og med udsigt til en livslang behandling med
bl.a. antidepressiva ’at rydde op i
sine misbrugstendenser’. Han stoppede med sin medicin og redefinerede sin brug af cannabis fra medicinsk til rekreativt brug:
’Jeg har været slem til at bruge cannabis som angstdæmpende medicin,
men det her med selv at begynde at
dyrke har gjort, at jeg ikke på samme
måde bruger det til at tackle stress-situationer, det skal kun være rekreativt…’
(30’årig mand på sygeorlov efter
stressudløst depression).
De oplevede negative bivirkninger ved farmaceutiske præparter
spiller en særlig rolle for flere af undersøgelsesdeltagernes selvmedicinering med cannabis, hvilket blandt
andet forklares således:
’Jeg har søvnproblemer og får noget psykofarmaka, som hedder Truxsal, fordi det også har en søvndyssende
virkning. Og det er modbydeligt at

være vågen, mens man er påvirket af
det… Jeg spiser sådan to hver aften, og
så går jeg ud og ryger. Så når jeg at
falde i søvn, inden de når at virke...
Når jeg ryger, vågner jeg ca. 3 gange
om natten, og hvis jeg ikke har røget,
så vågner jeg 6-8 gange eller sådan
noget. Så det hjælper mig rigtig meget.’
(Mand i 40’erne, førtidspensionist
på grund af diverse lidelser, heriblandt PTSD).
Undersøgelsesdeltagernes fortællinger om deres brug af cannabis
med henblik på at behandle og lindre forskellige sygdomssymptomer
og -tilstande illustrerer en praksis,
der ifølge deres erfaringer er både
meningsgivende og ofte betydeligt
mere hjælpsom end de konventionelle medicinske behandlingsformer, som de har afprøvet eller stadig
får udskrevet. De fleste, vi interviewede, er klar over - og mange har
erfaret - at cannabis også har sine
negative sider ved overdrevent brug;
men for netop denne gruppe mennesker er det største problem, at
cannabis er forbudt. Det betyder,
at de fleste holder deres brug skjult
for omgivelserne, det være sig både
pårørende og de læger, som de behandles af.
Hvad dækker betegnelsen
medicinsk brug?
I og med, at de fleste, vi interviewede, har et rekreativt brug af cannabis ud over det medicinske, og at
kun ganske få betegnede deres nuværende brug som rent medicinsk,
var vi interesserede i at forstå, hvad
de enkelte mere præcist omfattede
med betegnelsen ’medicinsk brug’,
herunder hvordan de skelnede mellem medicinsk og rekreativt brug.
Mens de fleste er af den opfattelse, at cannabis indeholder stoffer
med terapeutiske egenskaber, var
der ingen, der anså cannabis for at
være helbredende i sig selv: ’Det fjerner bare symptomerne. Så hvis du kan
fjerne symptomerne med cannabis, så
bruger du det vel medicinsk’, som en
yngre mand konstaterede. I forsøwww.stofbladet.dk · Stof 16
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get på at præcisere ’medicinsk brug’
tyede de fleste til sammenligninger
eller angivelse af forskelle mellem
det rekreative og nydelsesbetonede
brug - og indtagelse med det formål
at lindre smerte, ubehag, spændinger og uro, som de følgende eksempler viser:
’Jeg kalder det medicinsk, fordi jeg
ryger, og så går jeg direkte hen og sover
bagefter. Jeg sidder ikke og får nogen rar
følelse ud af det bagefter.’ (Mand, 38 år).
’Jeg skal jo ikke være påvirket, det
er simpelthen, for at kroppen kan dæmpe sig. Det giver en ro i muskulaturen
og en ro i kroppen. Man falder sådan
lidt sammen – klar til at gå op og sove.
Jeg bruger det ikke som rusmiddel længere.’ (Mand, 59 år).
Mens nogle altså så at sige vælger
at lukke rusen ude, betragter andre
den som et led i selvmedicineringen
– det være sig som forudsætning eller som bivirkning:
’Jamen, rusen er jo en del af det, den
kan du jo ikke rigtig undgå. Det er jo
det, der får dig til at slappe af. Det spreder sig til kroppen og løsner spændingerne, så du kan trække vejret frit igen.’
(Kvinde, 47 år).
’Tidligere var det jo bare, for at man
skulle være skæv… Nu, når jeg døjer med min lænd, så er det derfor, jeg
ryger ’en pind’, og så er der jo så den
bivirkning, at man også bliver skæv.’
(Mand, 43 år).
Som det fremgår, ligger definitionen af ’medicinsk cannabis’ ikke
lige for. Snarere er der tale om individuelle tolkninger udsprunget af de
enkeltes sygdoms- og behandlingserfaringer med såvel konventionel
medicin som selvmedicinering med
cannabis. Deltagerne har forskellige
bud på, hvilke cannabissorter der er
bedst til terapeutisk brug og hvilke
til rekreativt brug, mens der er generel enighed om, at medicinsk cannabis først og fremmest betegner den
måde, det bruges på, og ikke blot er
et spørgsmål om kemiske/farmakologiske virkninger, som det blandt
også formuleres her:
’Du kan ikke bare tage en type can84
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nabis og sige, at det er medicinsk cannabis, fordi det kommer lige så meget
an på, hvordan du bruger det. Der er
typer, der påvirker hundrede mennesker på nøjagtig samme måde, men om
det er medicinsk cannabis for dem eller
ej, det afgøres vel af, hvordan de bruger
det, og hvad de vil have ud af det…’
(Mand, 26 år).
Mere præcist synes definitionen
således, set fra brugernes perspektiv, at afhænge af hvem, der bruger
det, inklusive vedkommendes tidligere og aktuelle oplevede erfaringer med stoffet, til hvilket formål og
med hvilke forventninger det anvendes, samt i hvilken kontekst det
foregår. På denne måde lægger de
erfaringer og perspektiver, som deltagerne i denne undersøgelse har bidraget med, sig i klar forlængelse af
de sociologiske teorier, som blandt
andet Becker og Zinberg (se litteraturlisten) er fremkommet med, og
hvor de demonstrerer, at rus ikke
blot skal betragtes som et spørgsmål om farmakologisk påvirkning,
men at det i ikke ringe omfang er et
spørgsmål om, hvordan forventede
effekter af indtagelsen spiller sammen med situation, tillærings- og
fortolkningsprocesser.

Illegal selvmedicinering – illegitime
formål?
Alt afhængig af personlige holdninger og faglig tilgang kan de ovenstående eksempler på medicinsk
cannabisbrug fordømmes og afvises
med henvisning til, at denne praksis i bund og grund er illegal, at der
er tale om misbrug eller slet og ret
en undskyldning for at opnå en rus.
Man kunne også – på grundlag af
de anvendte metoder og det begrænsede antal undersøgelsesdeltagere – anfægte undersøgelsen for at
hvile på et spinkelt grundlag. Denne
form for kritik ville naturligvis være
berettiget, såfremt vi havde givet
udtryk for at ville producere repræsentative og generaliserbare resultater, hvilket imidlertid hverken har
været tilfældet, endsige intentionen.
Vores primære drivkraft har været
båret af forskningsmæssig nysgerrighed efter at få indblik i et omdebatteret og stærkt politiseret emne,
der i den grad har formået at skille
vandene blandt politikere, medicinske eksperter, forskere, offentlighed
og for den sags skyld også brugere
indbyrdes. Som led i denne proces
har vi valgt at undersøge, hvordan
brugere selv skaber mening i for-
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hold til deres brug af cannabis, med
hvilke motiver for øje og med hvilke
erfaringer.
Adgangen til at fokusere på emnet har været en lille gruppe mennesker, der dyrker cannabis, og som
selv har valgt at deltage i undersøgelsen, hvilket i sig selv indeholder
en skævhed, en bias. Der er i alle tilfælde tale om personer med lægeligt
anerkendte lidelser og diagnoser,
som har ført til, at de er blevet behandlet med konventionel medicin.
Blandt de fællestræk, mønstre og
tendenser, vi har afdækket, vil vi
især fremhæve to forhold, som falder i øjnene: Det drejer sig for det
første om selvmedicineringsstrategien,
som antager forskellige former alt
efter formål, og hemmeligholdelsen,
der betegner den diskretion, de fleste føler sig nødsaget til at opretholde omkring deres brug.
Som det er fremgået, har selvmedicineringen for alle deltagerne i et
eller andet omfang været forbundet
med den medicin, de har fået udskrevet legalt. Cannabis er i den forbindelse blevet anvendt til på den
ene side at reducere eller endog helt
at erstatte morfinpræparater, nervesovemedicin, antidepressiva, ritalin
m.m. inklusive håndkøbsmedicin
– og på den anden side anvendt til
at lindre eller eliminere bivirkninger fra de pågældende lægemidler.
For de fleste har dette været forbundet med eksperimenter for at
finde et indtagelsesniveau (dosis,
indtagelseshyppighed og -tidspunkt
m.m.), der passer ind i den enkeltes hverdag. Flere fortæller, at det
også kan indebære justeringer over
tid fx i dosis, afhængig af styrken i
hver ny høst, men også i forhold til
ændringer i dagligdagen, heriblandt
arbejdssituation, sociale relationer
og forpligtelser m.m.
For de fleste i undersøgelsesgruppen har det ikke bare været afgørende at erkende, at cannabis har
en positiv effekt på deres forskellige
lidelser og dermed deres velbefindende og funktionsniveau. De er

også tilfredse med at have nedsat
eller erstattet deres brug af syntetisk og i adskillige tilfælde potentielt
afhængighedsskabende lægemidler
med cannabis, som generelt betragtes som relativt harmløst. Og ikke
mindst kan de ved selv at dyrke deres planter sikre sig, at det produkt,
de indtager, ikke er sprøjtet eller
på anden måde iblandet uønskede
vækst- eller giftstoffer.
Selvmedicineringsstrategien har
dog også sine bivirkninger. Således
er den her omtalte gruppe brugere
sig særdeles bevidste om, at de ikke
bare foretager sig noget forbudt og
strafbart, men også bevidste om
den fordømmelse og stigmatisering,
som de udsætter sig for. Sidstnævnte betyder, at de fleste hemmeligholder deres brug for omverdenen
i det hele taget og ofte også for deres nærmeste, herunder deres positive såvel som negative erfaringer
med at anvende cannabis til deres
helbredsproblemer. Ud over en
kvinde, hvis læge har givet en slags
stiltiende opbakning til hendes brug
som alternativ til de smertestillende
præparater, han selv har udskrevet
til hende, er de få personer, der ellers har vovet at drøfte deres brug
og erfaringer, blevet mødt med en
afvisende holdning og/eller løftede
pegefingre. De fleste udtrykker i
den forbindelse undren over den
etablerede medicins og medicinske
fagfolks manglende interesse for de
(oplevede) terapeutiske virkninger
af cannabis på den ene side og den
tilsyneladende udbredte accept af
bivirkninger forbundet med anerkendte, medicinske behandlingsformer på den anden. De fleste interviewpersoner lægger ikke skjul
på, at de går ind for en regulering og
lempelse af cannabislovgivningen
med hensyn til dyrkning og besiddelse til eget brug i det hele taget,
men ikke mindst lægger de vægt på
behovet for, at den medicinske brug
anerkendes og afkriminaliseres. ■
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rygeren

Gætværk
eller ej ?
Hvordan kan man regne på økonomien 		
i en hypotetisk legalisering?

Af KIM MØLLER

I USA sker der en del på det cannabis-politiske felt, som er værd at
følge. De seneste år har fjorten delstater legaliseret medicinsk brug og
de seneste femten år har der ved
hvert præsidentvalg/midtvejsvalg i
forskellige delstater været afstemninger – typisk om forslag til afkriminalisering af medicinsk brug af
cannabis – og fjorten delstater har
indtil nu legaliseret medicinsk brug.
I delstaterne Nevada og Alaska
har man desuden tidligere stemt om
en egentlig legalisering af cannabis.
Bevæggrunden for fremsættelsen af
legaliseringsforslagene i disse delstater tog afsæt i forfatningsretlige
argumenter om, i hvilket omfang
staten og de føderale myndigheder
kan gribe ind i den enkelte borgers
privatliv. I begge stater blev forslaget nedstemt.
Den 1. november 2010 havde
borgerne i Californien så mulighed
i forbindelse med midtvejsvalget for
at stemme om et forslag om at legalisere cannabis. Med legalisering henvises der i forslaget til en statskontrolleret produktion med henblik på
et kommercielt videresalg. Det nye
86

Stof 16 · www.stofbladet.dk

ved afstemningen i Californien er at
spørgsmålet denne gang blev hægtet op på økonomiske argumenter i
forlængelse af statens budgetkrise.
Hvad ville en legalisering med tilhørende beskatning kunne skæppe
i forbundsstatskassen i Californien?
Det blev hævdet, at den betrængte
økonomi i solskinsstaten ville få et
tilskud svarende til ti procent af Californiens budgetunderskud1. Trods
udsigten til 1,4 milliarder $ årligt
blev forslaget forkastet med 46,5
procent for og 53,5 procent imod.
Hvad er de tilsvarende danske tal?
I forbindelse med afstemningen i
Californien blev jeg inviteret til at
deltage i tv-programmet deadline
på DR2. I indslaget blev det diskuteret, hvor meget den danske statskasse ville kunne tjene, hvis man rent hypotetisk - valgte at legalisere
cannabis og sælge det kommercielt
med en punktafgift svarende til den,
vi i dag kender fra alkohol og cigaretter. Et tal op imod trekvart milliard
kroner blev nævnt. Det er et meget
højt tal at slynge om sig med uden
yderligere forklaring. Jeg vil i denne
artikel kort fremlægge de overvejelser, der ligger bag denne påstand.

Hvad ville en legalisering 		
betyde økonomisk?
For at besvare spørgsmålet om økonomiske implikationer af en hypotetisk legalisering skal man forholde
sig til fire områder:
 Omfanget af det aktuelle cannabisforbrug. Hvor mange bruger
cannabis i løbet af et år, og hvor
meget bruger de?
 Et niveau for beskatningen skal
vælges, således at man kan estimere de fremtidige indtægter med
udgangspunkt i den forbrugte
mængde.
 Man skal overveje, hvordan forbruget af cannabis vil ændre sig,
når prisen falder, og det kriminelle stigma fjernes.
 Endelig skal man forholde sig til,
hvilke afledte virkninger en legalisering ville kunne medføre.
Forbruget af cannabis i Danmark
Der er helt overordnet to måder at
opgøre forbruget af rusmidler på:
hvor mange, der bruger stoffet, og
hvor meget, de bruger. Ifølge Sundhedsstyrelsen var der i 2005 8,4 %
af den voksne befolkning mellem 16
og 44 år, der havde brugt cannabis
inden for det sidste år, hvilket svarer
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til omtrent 175.000 personer. I forhold til eventuelle skatteindtægter
som følge af en legalisering er det
mere interessant hvor meget cannabis disse personer bruger tilsammen.
Dette tal er straks sværere at gøre
op, fordi cannabis forhandles på det
sorte marked. Der findes ingen officielle statistikker om et gennemsnitligt årligt forbrug per voksen, som vi
kender det fra alkohol
hvor vi har et
60%
temmelig godt billede af udviklingen
i det samlede forbrug.
En god måde at estimere det
samlede forbrug af cannabis er at
benytte den såkaldte Ledermannfordeling. Ledermann var en antropolog, der fandt frem til, at de, der
drikker mest, står for hovedparten
af det samlede forbrug. Siden er
hans teori blevet præciseret derhen
at de fem % der drikker mest alkohol, står for halvdelen af det samlede forbrug2.
Skatteindtægter
I det lovforslag der var til afstemning i Californien var der foreslået
en punktafgift på 50 $ per ounce og
en lille salgsafgift, tilsammen udgør
afgifterne omtrent elleve kroner per
gram cannabis. Yderligere vil der
være en række udgifter forbundet
med den egentlige dyrkning af cannabis. Baseret på analyseinstituttet
RAND’s beregninger ville prisen på
et gram legaliseret cannabis være

25%

25%
pris på knap 25 kroner per gram.
bygget op som på figur 1 ovenfor
For det andet antages det at
og koste omtrent tyve kroner per
produktionsprisen i Danmark ville
gram.
være lidt højere end i USA på grund
Hvis man overfører disse elleve
af de højere danske mindstelønninkroners afgift per gram til de anger. En oprunding til en samlet pris
slåede 20 tons cannabis der bruges
på for eksempel 30 kroner per gram
i Danmark vil det svare til en årlig
vil stadig være så meget under det
indtægt til statskassen på 220 milliosorte markeds niveau at det vil slå
ner kroner. Dette tal er langt fra den
bunden ud på det. Et gram
cannabis
trekvarte
milliard,
der
blev
nævnt
i
60%
10%
tv-indslaget. Det skyldes to vurde- 10%i Danmark koster i gennemsnit om60%på at man fra den
trent 80 kroner på det sorte marked10%
ringer, der peger
med en prissammensætning omtrent
danske stats side med fordel kunne
som afbildet på figur 2 ovenfor.
sætte afgifterne markant højere end
5%de forskellige omGrunden til, at
det amerikanske niveau.
5%
kostninger er så meget højere for
For det første er punktafgifterne
5%
et gram cannabis forhandlet på det
i USA generelt på et meget lavere
sorte marked, skyldes to forhold. For
niveau end de danske. I lovforslaget
det første skal sælgere og hjælpere
fra Californien er delstatens muløbe en ekstra risiko ved at forhandle
lige indtjening sat efter en anslået
et ulovligt produkt i stedet for at have
punktafgift per cigaretryger på et år.
et regulært arbejde. Prisen afspejler,
En gennemsnitlig cigaretryger anat de risikerer fængselsstraf og andre
slås at ryge tyve cigaretter om dagen
ubehageligheder. For det andet er
og der er sammenlagt punktafgifter
det nødvendigt for alle, der deltager
for 1,88 $ per pakke, hvilket bliver
i produktionen og distributionen at
til i alt 3.600 kroner i afgifter per år
agere diskret for at forhindre, at poper ryger. Danske punktafgifter på
litiet griber ind. Dette gør, at alle led
cigaretter er markant højere i det
fungerer ineffektivt. Sælgerne kan
de ligger på 1,14 kroner per cigaret, hvilket beregnet med et genfor eksempel ikke reklamere for denemnitsforbrug på tyve om dagen
res varer og må konstant forholde sig
i et år bliver til 8.300 kroner, altså
til en afvejning mellem synlighed for
2,3 gange mere end en amerikansk
potentielle kunder og risiko for straf.
ryger. Overført på de tyve tons canUdvikling i forbruget
nabis ville det i princippet indbringe
Elefanten i lokalet, når man diskuden danske statskasse lidt over 500
terer legalisering af illegale rusmidmillioner kroner, med en udsalgs-
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Et analysekontor under FN har samlet en længere række undersøgelser af hvor
meget forskellige segmenter af cannabis brugere ryger på et år (UNOCD 2006). Overført på danske forhold ser udregningen herefter ud som følger:

Antal cannabisbrugere inden for fire segmenter:
Rekreative:
44 % af det samlede antal brugere: 77.000 personer
Jævnlige:		
41 % af det samlede antal brugere: 72.000 personer
Daglige:		
10 % af det samlede antal brugere: 17.000 personer
Problematiske:
5 % af det samlede antal brugere:
7.800 personer
Kategorierne er ikke præcise, men giver et billede af fordelingen mellem de forskellige segmenter. Der findes således anslået 77.000 rekreative brugere, der for eksempel ryger lidt cannabis til en fest et par gange om året. I den anden ende af skalaen
er der anslået 7.800 med et problematisk forbrug, som dækker over, at de ryger cannabis hver dag, hele dagen.

Anslået gennemsnitsforbrug per person inden for hvert segment er:
Rekreative:
Jævnlige:		
Daglige: 		
Problematiske:

1 gram per år hver:
15 gram per år hver:
320 gram per år hver:
1.825 gram per år hver:

I alt lidt over 				

ler, er konsekvenserne for forbrugsudviklingen. I første omgang må det
markant lavere prisniveau i sig selv
antages at øge forbruget, måske ikke
for de rekreative brugere, men formentlig for de daglige og problematiske brugersegmenter.
Derudover er der en række sociale virkninger, som vil følge af at
man fjerner det kriminelle stigma,
som i dag er tilknyttet cannabis. I
overskriftsform vil de to vigtigste af
disse sociale konsekvenser være en
substitution fra alkohol til cannabis
som følge af den øgede tilgængelighed samt en øget social accept, som
følger af at man fjerner det kriminelle stigma der i dag er tilknyttet
cannabis. Hvordan disse forskellige
virkninger samlet set vil påvirke forbruget er det enormt kompliceret og
usikkert at sige noget entydigt om.
Der en række forskellige måder,
man kan gisne om udviklingen på,
men ingen af dem er særligt velegnede til at sige noget om konsekvenserne af en legalisering. For det første har vi for eksempel en del viden
om, hvordan ændringer i politiets
kontrolindsatser påvirker forbruget.
Problemet er, at der typisk er tale
om temmelig marginale ændringer,
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77 kilo
1.100 kilo
5 tons
14 tons
20 tons per år.

og at indsatsen har været fokuseret
lokalt. Det er ikke videnskabeligt
forsvarligt at bruge disse fund til at
konkludere vedrørende konsekvenserne af en legalisering.3 For det andet kan man sammenligne forskellige landes kontrolniveauer og deres
respektive forbrug af cannabis for
på den at måde vurdere lovgivningens betydning for forbruget. Det
typiske eksempel er at kontrollen
med cannabis er skrappere i USA
end i Holland, men at forbruget
er markant højere i USA4 . Heller
ikke dette eksempel mener jeg, man
kan bruge til at sige noget fornuftigt
om konsekvenserne af en legalisering. Der er så store forskelle landene imellem, hvad angår kultur og
præferencer i forhold til rusmidler,
at det ikke giver mening at prøve at
reducere spørgsmålet til en forskel
i lovgivning. Ville danskerne holde
op med at ryge cigaretter, hvis portionssnus var lovligt ligesom i Sverige? Formentlig ikke - og da slet ikke
fra den ene dag til den anden.
Med andre ord er det noget nært
umuligt at komme med et præcist
bud på, hvad en legalisering vil betyde for udviklingen i forbruget. Det
vil formentligt stige, og det bedst

kvalificerede gæt i forhold til konsekvenserne af en legalisering hedder, at det vil medføre en stigning i
den månedlige prævalens på et sted
mellem fem procent og halvtreds
procent1.
Besparelser på retshåndhævelse
Dansk politi har et årligt budget
i størrelsesordenen ni milliarder
kroner. I Deadline kom jeg med
et forsigtigt bud på, at en procent
af det samlede budget kan siges at
blive brugt på cannabis. Det er ikke
muligt med udgangspunkt i offentligt tilgængelige data at slå fast, hvor
mange ressourcer dansk politi bruger på at håndhæve forbuddet mod
køb, salg og besiddelse af cannabis.
Jeg har undersøgt hvilke andre muligheder der er blevet brugt internationalt til at estimere den stofspecifikke retshåndhævelsesomkostning.
Det første bud er en såkaldt
’bottom-up tilgang’, hvor man tager
udgangspunkt i, hvor mange gange
dansk politi beslaglægger cannabis.
I en engelsk analyse af politiets
praksis med at dele advarsler og bøder ud på gadeplan for besiddelse af
cannabis fandt May et al5 frem til,
at det i gennemsnit tager 80 minutter for politiet at foretage beslaglæggelsen og udfylde det medfølgende
papirarbejde. Dette er et relevant
tal, fordi besiddelse af cannabis i
Danmark takseres til en bøde, der
udskrives på stedet, hvilket er langt
mindre ressourcekrævende end at
arrestere folk og køre dem til politistationen. Når man ganger antallet
af cannabisbeslag med 80 minutter
og dividerer dette med et samlet timetal til politiets rådighed, får man
et udtryk for indsatsens omfang,
som man kan sammenligne med
andre estimater opnået ved andre
metoder. Dansk politi har rundt
regnet 18 millioner mandskabstimer til rådighed på et år.6 For at
sætte tingene på spidsen vælges året
2006, hvor antallet af cannabisbeslag var højest med 19.962 beslag i
hele Danmark. Regnet ud på denne
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måde udgør cannabisbeslag blot 0,1
% af politiets mandskabstimer. Hertil må indvendes, at de 80 minutter
er sat efter kun selve bødeudstedelsen og altså ikke giver noget billede
af, hvordan cannabisbesiddelsen er
kommet til politiets opmærksomhed. Med andre ord kan man ikke
afgøre, hvornår politiets patruljering er cannabisrelateret, uden at
undersøge spørgsmålet empirisk,
hvilket vil være en omfattende selvstændig opgave. Her vurderes det,
at tallet er lavt sat, men uden, at det
kan besvares hvor lavt.
Et andet bud på at regne ressourceforbruget er en ’top-down metode’
foreslået af Harvard-økonomen Jeffrey Miron7. Metoden går ud på, at
man dividerer antallet af retssager
omhandlende cannabis med det
samlede antal retssager og hermed
får en procentsats. Problemerne med
denne metode er at sager om narkotikakriminalitet i Danmark ikke registreres efter stoftype, og at langt de
fleste sager afgøres med en bøde udstedt af politiet , hvilket ikke belaster
retsvæsenet synderligt. Den andel,
man opnår ved at udregne på denne
måde, må vurderes at være for høj.
Ved at tage antallet af cannabisbeslag og dividere dette med det
samlede narkotikabeslag får man
et billede af, hvor stor en andel af
narkosagerne ved domstolene, der
omhandlede cannabis. I 2006 var
dette tal 67 %. Denne andel af det
samlede antal anmeldte sager efter
straffelovens § 191 og Lov om euforiserende stoffer divideret med det
samlede antal anmeldte lovovertrædelser svarer til 2,7 % af de samlede
ressourcer. Dette tal er i en størrelsesorden, der svarer til andre studier
af cannabisspecifikke retshåndhævelsesudgifter.
Endelig foreligger der faktisk et
autoritativt bud på, hvor mange
ressourcer Københavns Politis daværende direktør Hanne BechHansen8 forventede, at en rydning
af Pusher Street på Christiania ville
koste. Hanne Bech-Hansen frem-

lægger et scenarie, hvor politiet
bruger 1.460 betjente til at rydde
Pusher Street første dag; knap femhundrede betjente døgnet rundt de
næste par dage; og 345 betjente i en
opfølgningsperiode på mellem seks
og ni måneder. Afhængigt af, hvordan man definerer ’et par dage’, og
hvor lang opfølgningsperioden beregnes til, svarer det anslåede ressourceforbrug til et sted mellem 1,8
% og 2,5 % af dansk politis samlede
mandskabstimer i et år.
De tre ovenstående estimater ligger til grund for udsagnet om, at
knap en procent af dansk politis ressourcer bruges på cannabisrelateret
kriminalitet. Det er med et meget
forsigtigt gæt en omkostning i størrelsesordenen hundrede millioner
kroner årligt.
Konklusion
Ovenstående beregnes provenuet
ud fra den forudsætning at et statsligt sanktioneret legalt produceret
gram cannabis sættes til at koste
omtrent 30 kroner per gram. En
hypotetisk legalisering vil alt andet
lige jævnfør denne beregning give
en indtægt for statskassen i størrelsesordenen 600 millioner kroner fra
punktafgifterne alene. Fastlæggelsen af balancen mellem hensigten
om at slå bunden ud af det sorte
marked ved at dumpe prisen og at
indhente indtægter gennem punktafgifterne er et politisk spørgsmål.
En anden prissætning vil give et andet resultat.
Forbruget vil formodentlig stige
i forbindelse med en legalisering.
Dette vil betyde øgede udgifter til
behandling af problembrugere,
men også andre samfundsøkonomiske tab og hjælpeforanstaltninger. I
den forbindelse vil det være oplagt
at øremærke dele af indtægterne fra
punktafgiftningerne til forebyggelse
og oplysning, som man ser det med
alkoholsalget i andre lande.
Endelig viser den ovenstående
diskussion af politiets ressourceforbrug, at kontrollen med cannabis

måske udgør cirka en procent af et
budget på knap ni milliarder, det
vil sige omtrent hundrede millioner. Heraf den indledende påstand
om, at en hypotetisk legalisering tilsammen kan anslås at have en samfundsøkonomisk værdi af omkring
¾ milliard kroner under de givne
forudsætninger og usikkerheder.
Så selv om der givetvis er penge
at hente for statskassen i en hypotetisk legalisering, er lektionen fra
den nylige afstemning i Californien
også, at selv i en situation, hvor staten fattes penge, er der andet på spil
end økonomi – blandt andet jura og
signalværdien i at legalisere endnu
et rusmiddel. Problemerne tilknyttet forbrug og regulering af rusmidler er meget forskellige, afhængigt
af hvilket perspektiv og niveau man
anskuer dem fra. Enhver konkret
model vil være behæftet med problemer i form af eksempelvis et højere forbrug eller et værdifuldt sort
marked. Det er en politisk vurdering
at vælge, hvilke problemer vi - trods
alt - foretrækker frem for andre. ■
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natteliv

Er stoffer ’normaliserede’?
Unge fortæller om deres festvaner og stoferfaringer i en ny natklubundersøgelse. 		
Alkohol fylder stadig mest, men hash er kommet godt med.

AF JAKOB DEMANT & SIGNE RAVN
Bogen ’Stoffer og Natteliv’ er kulminationen på et 2½-årigt sociologisk forskningsprojekt finansieret af Rockwool-fonden.
Næsten 5.000 unge har bidraget til undersøgelsen om danske unges festvaner,
viden om stoffer og brug af alkohol og
stoffer. Projektet kombinerer kvantitative
og kvalitative metoder, bl.a. en natklubundersøgelse, som er den første af sin
slags i Danmark, hvor 1.623 unge deltog.
Ud over at denne undersøgelse således
afdækker stofbrug på danske natklubber,
giver den også en indgang til en gruppe af
unge, rekreative stofbrugere, som adskiller sig fra populationerne i mange andre
undersøgelser: De unge stofbrugere her er
hverken rekrutteret gennem fængsler eller behandlingsinstitutioner, men ude på
natklubberne i kraft af, at de har aktuel
erfaring med at bruge stoffer i festsammenhænge. Det gør, at deres stofbrug ikke på forhånd er problematiseret eller sat
ind i en negativ sammenhæng som noget, der må ændres på, og dette betyder
noget for, hvilke fortællinger der kommer
frem i interviewene. Som man kan læse i
bogen, betyder det ikke, at alle de unge i
undersøgelsen udelukkende oplever deres stofbrug som uproblematisk, men det
betyder, at det bliver legitimt at fortælle
nuanceret om både positive og negative
oplevelser med stoffer.

Normaliseringstesen – er stoffer
’normaliserede’ i Danmark?
Den såkaldte normaliseringstese er et af
de centrale omdrejningspunkter i den internationale forskningslitteratur på rusmiddelområdet. Ifølge tesen er det at tage
illegale stoffer ikke længere stigmatise90
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rende; stoffer er lette at få fat på, bruges
ikke kun af socialt dårligt stillede grupper,
og stofbrug er accepteret blandt brugere
såvel som ikke-brugere. I en dansk sammenhæng viser Stoffer og natteliv, at man
må skelne mellem hash og hårdere stoffer i forhold til spørgsmålet om normalisering. Blandt danske unge kan hash således betragtes som ’normaliseret’, mens
hårde stoffer, primært kokain, amfetamin
og ecstasy, ikke er. Næsten fire ud af ti
17-19-årige har prøvet at ryge hash. Hash
betragtes af mange som et stof på niveau
med alkohol og dermed som et relativt
ufarligt stof, som fint kan indgå i sociale
situationer med venner. Hårdere stoffer
indtager derimod en helt anden position blandt de danske unge. ’Blot’ 12% af
de 17-19-årige har nogensinde eksperimenteret med hårde stoffer, og de fleste
forbinder disse med stor risiko.

40% af klubgæsterne har stoferfaring
I undersøgelsen har vi som sagt også set
på, hvordan unge, der går i byen, anvender stoffer. Blandt natklubgæsterne,
som har svaret på spørgsmålene, kan vi
konstatere, at 40% fortæller, at de på et
tidspunkt har prøvet et hårdt stof (typisk
kokain, amfetamin og/eller ecstasy), mens
58% har prøvet at ryge hash. De unge,
som har svaret her, er i gennemsnit 21 år.
I bogen ser vi på to forskellige typer af
festkulturer: fester på mainstream-klubber, som henvender sig til et bredt publikum, og fester på subkulturelle klubber
med en mere stringent, elektronisk musikprofil. Der bliver brugt hårde stoffer på
begge typer af klubber, men der er forskel
på, hvilke stoffer der er tale om, og hvordan de indgår i festen på klubben. Mens
gæsterne på mainstream-scenen primært

foretrækker kokain og amfetamin, bruger
gæsterne på den mere subkulturelle scene et bredere spektrum af stoffer: amfetamin, kokain, ecstasy, ketamin (’hestebedøvelsesmiddel’), MDMA (’ren ecstasy’)
etc. I de mere subkulturelle miljøer kombineres fx ketamin eller MDMA med andre
stoffer for at skabe en specifik stofoplevelse. På mainstream-scenen er stofbruget
ofte forbeholdt forfester og (i varierende
grad) stofindtagelse på selve klubben, og
festen slutter typisk, når klubben lukker
om morgenen. Stofbruget er ofte mere intenst på den subkulturelle scene, og det
strækker sig over et længere tidsrum: fra
forfester til selve klubbesøget til private
morgenfester. Det er imidlertid en central pointe i bogens analyser, at stofbruget stort set aldrig står alene; tværtimod
er det næsten altid understøttet af et ret
markant alkoholbrug. De unge søger således at skabe en cocktail af alkohol og
stoffer, som passer til lige netop den fest,
de er ude efter.
Et stof, som skiller sig ud fra de øvrige
hårde stoffer, er kokain. Også blandt unge
uden stoferfaring betragtes kokain generelt
som et relativt ufarligt stof i sammenligning
med andre hårde stoffer. Kokain defineres i vores fokusgruppeinterviews som et
’naturligt’ stof og som forbundet med få
umiddelbare risici. Kokain er desuden ’in’
i mange unges øjne, og mange mener, at
kokainbrug kan kombineres med et normalt hverdagsliv med skole eller arbejde.
32% af natklubgæsterne i undersøgelsen
har prøvet kokain. Her viser det sig for det
første, at kokainbrugere meget ofte også
har erfaring med en række andre stoffer:
91% af dem har også prøvet andre hårde stoffer, primært amfetamin, men også stoffer som ecstasy (66%) og ketamin
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(29%). Selvom kokain altså – som tidligere
nævnt – betragtes som mindre farligt end
andre hårde stoffer, betyder det således
ikke, at kokainbrugerne holder sig til kokain. For det andet viser det sig, at kokainbrug stort set altid går hånd i hånd med
en meget høj alkoholkonsumption. Kokainbrugerne fortæller, hvordan de kan bruge kokainen til at forlænge og intensivere alkoholrusen – de kan ’tåle mere’ – og
cocktailen alkohol-kokain repræsenterer
på mange måder den ultimative forestilling om en grænseoverskridende festrus
på mainstream-scenen. Blandt dem, der
bruger kokain, kan vi se, hvordan stoffet
passer godt ind i rusen på mainstreamnatklubberne sammen med alkoholen. På
den måde befinder kokain sig i en mellem-position mellem at være ’normaliseret’ og ikke-normaliseret’ og er derfor
et stof, som det er værd at have fokus på.

er der stadig ikke nogen tvivl om, at der
for de fleste af de hårdere stoffer stadig er
tale om en relativt markeret, negativ attitude fra de ikke-stofbrugende. Det blev
desuden diskuteret, om en øget regulering af udbuddet, fx i form af højere afgifter eller aldersgrænser for køb, var vejen frem. Det ser dog ikke ud til, at der er
politisk vilje fra nogen af siderne i folketingssalen til at gøre det væsentligt dyrere
at købe alkohol i Danmark. ■
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Præsentation af undersøgelsen
Indenrigs- og sundhedsminister Bertel
Haarder var inviteret til offentliggørelsen af bogen ’Stoffer og Natteliv’ ved en
pressekonference d. 18. november 2010.
Ud over Haarder var også sundhedspolitisk ordfører fra SF, Jonas Dahl, med til at
kommentere bogen.
Både Haarder og Dahl havde i deres
respons fokus på de samfundsmæssige
konsekvenser af et stofbrug, der for nogle
unge fører til, at de ikke kan fuldføre en
uddannelse, og der var ikke overraskende
enighed om, at det var nødvendigt at gribe
ind over for dette. Mens Haarder pegede
på behovet for en tidlig indsats over for
de risiko-indikatorer, som undersøgelsen
peger på – tidlig alkoholdebut og tidlig,
regelmæssig cigaretrygning – fremhævede Dahl nødvendigheden af at lave kampagner, der kommunikerer i øjenhøjde
med de unge på et realistisk og informeret
grundlag. Dahl var derfor mere indstillet
på også at gøre dette til et spørgsmål om
at informere de unge voksne, hvor Haarder i højere grad fokuserede på, at de aldrig skulle nå at stifte bekendtskab med
stofferne. Haarder mente, at det desuden
drejede sig om at gøre det til en taberkultur at tage stoffer. Her kunne man jo
indvende, at trods den accept, som vi har
fundet for stofbrugen blandt brugerne, så
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’Stoffer og Natteliv’
Forskningsprojektet er finansieret af
Rockwool-fonden og er ledet af professor Margaretha Järvinen, Sociologisk
Institut, Københavns Universitet og SFI –
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Projektgruppen består derudover af
Jeanette Østergaard, SFI – Det Nationale
Forskningscenter for Velfærd samt artiklens to forfattere fra Center for Rusmiddelforskning.
Næsten 5.000 unge har bidraget til
undersøgelsen enten ved at besvare spørgeskemaer eller ved at blive interviewet.
’Stoffer og Natteliv’ er redigeret Margaretha Järvinen, Jakob Demant & Jeanette Østergaard. Bogen er på 250 sider.
Den udkom på Hans Reitzels Forlag d. 19.
november 2010 og koster 275 kr.

STOF udsendes gratis til en lang række
myndigheder, institutioner og fagfolk
på stofmisbrugsområdet. STOF udgives
af Center for Rusmiddelforskning via
en bevilling fra Socialministeriet.
Artikler eller større uddrag må gengives
med kildeangivelse og efter aftale med
forfatteren. Indlæg i bladet er udtryk
for forfatterens egne synspunkter
og dækker ikke nødvendigvis
redaktionens eller CRFs holdninger.

Tak til Storm P. -Museet
for tilladelsen til brug
af illustrationer.
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