heroin
– personalets erfaringer

Dilemmaer i 				
heroinbehandling
En beskrivelse af nogle af de områder og dilemmaer, hvor heroinbehandlingen bliver svær.
Af KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN
& KIRSTINE BIRK

Da Folketinget i 2008 vedtog, at behandling med lægeordineret heroin
også skulle være en behandlingsmulighed for danske stofbrugere,
var det ikke kun brugerne, der stod
over for en ny behandling. Også
det personale, der blev ansat på klinikkerne, stod over for en ny slags
behandling. Heroinbehandlingen
introducerede dels nogle nye problemer, og dels satte den nogle gamle,
kendte dilemmaer inden for misbrugsbehandling på spidsen, såsom
rusvirkning af substitutionsmedicin,
injektion, når venerne ikke kan mere,
om sygeplejersker altid skal afstå fra
at føre sprøjten, og hvad behandling
egentlig er for en størrelse.

At kokse
En stor del af de brugere, som søger behandling med lægeordineret
heroin, gør det bl.a., fordi de ønsker at få en rus - de ønsker at blive
påvirkede. En del af dem har taget
illegale opioider (og andre stoffer)
ved siden af deres metadonbehandling netop for at opleve rusen, som
de ikke syntes, de fik med metadon.
Som en bruger forklarer: ’Nu er jeg jo
ikke sådan et menneske, der går rundt
i verden bare for at være rask. Jeg vil
også gerne være skæv – bare engang
imellem.’ En anden bruger siger: ’Det
er jo rusen, som vi gerne vil have – ellers er der jo ingen grund til at tage det.’
På grund af heroinens hurtigvirkende farmakologiske effekt kombineret med, at stoffet injiceres, vil
4

Stof 18 · www.stofbladet.dk

de fleste brugere efter indtagelsen
af stoffet opleve at blive påvirkede
af heroinen i en kort periode. For
nogle vil denne påvirkethed også
kunne strække sig ud over den første fase, bl.a. hvis de har taget noget andet (f.eks. benzodiazepiner
eller hash), eller hvis de i forvejen
er trætte. Denne effekt er anderledes end ved metadon, som er et
mere langsomt virkende præparat,
der oftest ikke indtages ved injektion i behandlingssammenhænge,
og hvor forhandlinger af dosis sker
med henblik på, at når denne er korrekt justeret, burde brugerne ikke
fremstå påvirkede. Introduktionen
af lægeordineret heroin har dermed
introduceret et nyt dilemma for det
behandlingsansvarlige personale:
Hvordan skal man håndtere, at brugerne selv ønsker og oftest vil blive
påvirket af den substitutionsbehandling, som de modtager i heroinklinikkerne?
Princippet for substitutionsbehandling har fra udgangspunktet
været, at man ved at give stofbrugere et præparat, der substituerede
eller erstattede deres misbrugsstof,
kunne forebygge, at de fik abstinenser, og at abstinenserne ville lede
til fornyet stofindtag. Oprindeligt
var substitutionsmedicinen for heroinafhængighed udelukkende metadon. Senere er dette stof blevet
suppleret med buprenorphin. Det
har dog aldrig været meningen, at
substitutionsmedicinen også skulle
erstatte den rus, som var en del af
stofbrugerens oprindelige rationale
for at tage stoffet. Substitutionsbe-

handling blev givet med henblik på
at fjerne abstinenser – ikke at give
misbrugerne den attråværdige effekt.
I behandlingsinstitutionerne er
denne tilgang til rusen i det store
hele blevet praktiseret ved, at brugere, der fremtræder påvirkede, er
blevet sendt hjem, og ved gentagelsestilfælde er substitutionsmedicindosis og evt. sidemisbrug blevet
drøftet med brugeren. Hjemsendel-

Data til denne artikel er indsamlet gennem et feltarbejde udført af den ene af artiklens forfattere (KSJ) i forbindelsen med opstarten og det første godt halvandet års drift af behandlingen med lægeordineret heroin i Danmark, samt ved interview udført af
begge forfattere. De behandlere, der har deltaget i undersøgelsen, er alle ansat på heroinklinikkerne i Danmark (Århus, Esbjerg,
Odense, Hvidovre og København) og fordeler sig på følgende faggrupper: socialrådgivere, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger.

se er også blevet begrundet med en
henvisning til, at andre brugere i behandling ville blive misundelige på
den rus, som den påvirkede bruger
oplevede, og at denne misundelse
kunne lede til et fornyet misbrug
hos andre brugere. At opnå påvirkethed har ikke tidligere været acceptabelt i forbindelse med substitutionsbehandling.
Fordi heroin er mere hurtigvirkende end metadonen, har introduktionen af heroin udfordret
denne tilgang til substitutionsbehandling: Nu bliver brugerne for det
meste synligt påvirkede (skæve) af
den substitutionsmedicin, som man
giver dem - i hvert fald i noget tid
efter injektionen. Denne udfordring
har også betydet, at personalet ikke
i samme omfang kan trække på erfaringer og beskrivelser samt sanktio-

ner fra metadonbehandlingen. Og
nogle af disse principper har derfor
skullet omdefineres i praksis, så de
er kommet mere i tråd med heroinbehandlingens praktiske udførsel.
Rent konkret har det betydet, at
man i alle klinikkerne har indrettet
faciliteter, hvor man kan observere
brugerne efter indtagelsen. I klinikkerne i Århus, Esbjerg, Odense og
Hvidovre, hvor heroinklinikken er
etableret i forbindelse med eksisterende metadonudleveringstilbud,
har man indrettet et observationsrum, hvor brugerne opholder sig
efter injektionen, indtil en sygeplejerske vurderer, at de nu ikke er meget påvirkede længere. I København
foregår denne observation i en sofa
placeret lige uden for injektionsrummet for de meget påvirkede
brugere eller i cafeen for de mindre

påvirkede. Heroinbehandlingen har
også medført mere systematiske
overvågninger af brugerne, mens
de er påvirkede, og en øget brug af
forskellige tekniske hjælpemidler –
f.eks. en saturationsmåler, som kan
sættes på brugerens finger, og som
måler iltmætning i blodet og derigennem fortæller, hvorvidt brugeren trækker vejret godt nok.
På trods af disse konkrete foranstaltninger står personalet stadig med det mere grundlæggende
spørgsmål, om hvor stor en grad af
påvirkethed, der er acceptabel i en
behandlingsmæssig sammenhæng,
samt hvornår denne påvirkethed
bliver så stor, at den bliver livstruende for brugerne. I en evaluering
af et injektionsrum i Oslo peger evaluatorerne på, at noget af det, som
personalet fandt belastende ved arbejdet, var, at brugerne potentielt
kunne dø af de aktiviteter, som injektionsrummet var etableret til at
kunne rumme.
På tilsvarende vis beskriver noget
af personalet på heroinklinikkerne,
at de brugere, der bliver meget påvirkede, aktiverer en bekymring hos
personalet. Selv om erfaringen og
litteraturen tilsiger, at frygten er
ganske ubegrundet, og selv om man
- om uheldet skulle være ude - har
såvel modgift, faglighed, lægeassistance og diverse genoplivningsmetoder at ty til, så er der bestandigt
brug for skærpet opmærksomhed
og stor agtpågivenhed for, at det
ikke netop denne gang ender med
en overdosis. I den forstand er bekymringen nærmest et nødvendigt
arbejdsredskab.
Bekymringen for, om det denne
gang er for meget, kommer også,
fordi personalet ved, at ingen dage
er ganske ens for brugerne, og fordi
samarbejdet mellem personale og
bruger ikke altid fungerer lige optimalt. Personalet spørger til brugerens tilstand inden udleveringen
af heroinen, men det er ikke altid,
at brugerne fortæller om, hvad de
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evt. har taget, inden de mødte på
klinikken. Personalet er klar over, at
en del af brugerne har sidemisbrug,
som det er svært at gøre noget ved.
Den ene dag tåler brugerne bedre
den udleverede heroin end den anden dag, hvor de ikke gør det – det
afhænger af, hvor meget den enkelte
bruger tager ved siden af, og hvordan den enkelte brugers dag ser ud.
Som en sygeplejerske sagde: ’På den
dårlige dag, så kan det jo være mig,
der udleverer den dosis, de rent faktisk
går hen og dør af.’ Denne bekymring
findes også, fordi brugerne trods alt
ikke er til stede i klinikken hele tiden.
Mange af brugerne har kun få sociale
relationer ud over andre stofbrugere,
som vil være dem, de opsøger efter
lukketid, og hvor der måske lægges
yderligere stoffer til det kvantum, der
er indtaget i klinikken.
Set i det lys er det måske ikke så
underligt, at personalet kan opleve
rusen som noget, der er i modsætning til behandling; at rusen har potentialet til at lede mod død, hvor
behandling gerne skulle lede mod
(et bedre) liv. Så et grundlæggende
dilemma, som personalet oplever
ved heroinbehandlingen, er på den
ene side brugernes ønske om at kokse og på den anden side en professionel bekymring for, hvorvidt brugerne overdoserer i forbindelse med
den behandling, som de modtager i
klinikkerne.

Injektion i lysken
Noget af det, som har været kendetegnende ved etableringen af heroinklinikkerne, er de mange regler og
procedurer, der er for behandlingen. Brugerne skal f.eks. observeres
inden indtagelse, under indtagelsen
og efterfølgende; heroinen må ikke
tages med hjem, den kan kun indtages som injektion, og det skal aftales
med lægen, hvor der injiceres henne.
De mange regler til trods er der dog
en række spørgsmål, som diskuteres
og forhandles – både internt blandt
personalet og i relationen mellem
personale og brugere. Et af disse er
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spørgsmålet om, hvorvidt brugerne
må injicere sig i lysken. På klinikkerne i Århus, Odense og Esbjerg er
det ikke tilladt brugerne at injicere
sig i lysken. På klinikkerne i København og Hvidovre får brugerne lov
til det, men opfordres til at finde andre steder.
På de klinikker, hvor det er forbudt, er denne beslutning truffet
med henvisning til, at injektion i
lysken er mere risikofyldt end injektioner andre steder. Dels fordi
vene, arterie og nerve ligger meget
tæt på hinanden i lysken, og man
derfor risikerer at injicere i f.eks.
arterien med en pulsblødning som
resultat. Dels fordi mange brugere,
der injicerer i lysken, gør det via en
fistel – en slags kanal eller hul ind til
venen – som det er meget vanskeligt at desinficere, og dermed udgør
lyskeinjektioner en større risiko for
infektioner. For en del brugere er
venen i lysken den eneste mulighed,
de har for at injicere i en vene, da de
øvrige tilgængelige vener er ødelagt
efter mange års injektionsmisbrug.
Forbuddet mod injektion i lysken
kan dermed også tjene til at skubbe
brugerne over mod injektion i muskulaturen, som opfattes som min-

dre skadelig – og måske også mere
stabiliserende, da man dels mindsker den umiddelbare effekt – ’suset’ – fra den intravenøse injektion
og dels fjerner den lystfølelse, der
for nogle brugere er forbundet med
selve penetrationen af årerne.
De steder, hvor lyskeinjektion er
tilladt, er dette besluttet med henvisning til, at en del brugere har tilkendegivet, at det umiddelbare ’sus’,
som de får ved injektion i en vene,
er en af de primære attraktioner ved
heroinen. Kan de ikke få lov til at injicere i lysken, så ønsker de slet ikke
heroinbehandling. Alternativet til at
tillade lyskeinjektion i klinikkerne er
i denne optik, at brugerne i stedet vil
fortsætte med at injicere (illegale)
stoffer i lysken uden for klinikken,
og så er det bedre, at de gør det under overvågning af personale, der
kan hjælpe, hvis injektionen går galt.
Det dilemma, som spørgsmålet
om injektion i lysken rejser, handler
til dels om, hvilke sundheds-risikable
praksisser, der kan godtages i en behandlingsmæssig sammenhæng? Og
hvor langt brugernes selvbestemmelsesret rækker i en sådan sammenhæng? Det rejser også spørgsmålet om, i hvilket omfang man som

behandlingspersonale er ansvarlig
for de handlinger, som brugerne formentlig vil foretage sig uden for behandlingsinstitutionen som resultat
af begrænsninger sat i behandlingsinstitutionen?

Hvem skal føre sprøjten?
En anden grænse, som for nogle
brugere virker mærkelig, er beslutningen om, at personalet på klinikkerne ikke må hjælpe med at gennemføre selve injektionen: Brugerne
skal være i stand til at injicere selv.
Hovedparten af brugerne klarer
også dette uden de store problemer,
men nogle af de brugere, som injicerer i venerne, oplever på et tidspunkt problemer med at finde en
vene, der kan modtage injektionen.
Personalet kan hjælpe brugerne
med at finde egnede vener, hvordan
sprøjten bedst placeres, samt løsne
evt. staseslange. Men den egentlige
injektion skal brugerne selv kunne
gennemføre.
Hos brugerne leder dette nogle
gange til en undren over, hvorfor
grænsen er trukket netop der. De
kan ikke forstå, hvorfor de ikke kan
få hjælp til at gennemføre hele behandlingen, når der nu er sygepleje-

fagligt personale tilstede. De siger,
at det vel også ville være mærkeligt,
hvis man på et hospital bad patienterne om selv at injicere sig med den
medicin, som en læge havde ordineret, og en sygeplejerske havde gjort
klar. De undrer sig over, hvorfor injektionen skal gennemføres af nogle, der ikke er så gode til det (dem
selv), når der er uddannet personale
(sygeplejerskerne) til stede. Hos
personalet afføder dette emne forskellige reaktioner. Nogle sygeplejersker undrer sig ligesom brugerne
over, hvorfor grænsen er trukket
netop der, og går meget langt i deres
forsøg på at hjælpe brugerne med at
gennemføre injektionen. Det kan
skabe en frustration hos sygeplejerskerne, når brugerne i deres forsøg
på at ramme en rigtig vene i stedet
rammer ved siden af og derfor går
fra injektionsrummet med store buler og med en frustration over ikke
at have ramt rigtigt. Hos andre sygeplejersker – formentlig flertallet – er
det helt centralt, at det er brugerne
selv, der fører sprøjten.
Det dilemma, som personalet står
med her, handler om, at personalet
besidder nogle tekniske kompetencer, der kan gøre behandlingen lettere og bedre (færre mislykkede injektioner), men som de ikke kan bruge
fuldt ud. Det er et dilemma, som kan
skabe en del frustration hos brugere,
der oplever grænsen som arbitrær
og vilkårlig, og som også fastholder
brugeren i rollen som stik-narkoman
frem for at være en egentlig patient,
der modtager behandling.

Hvad er behandling?
De ovenstående temaer peger hen
på mere grundlæggende spørgsmål:
Hvad er behandling? Hvad er formålet med behandling? Og dermed
aktiveres det komplekse begreb omkring skadesreduktion også, da der
ved substitutionsbehandling snarere end stoffrihed oftest vil være tale
om graduerede og sammensatte behandlingsmål.
I et perspektiv er det vel god be-

handling, at brugerne tilbringer en
stor del af deres dag med at sidde
fredeligt i et hjørne af klinikken og
nyde deres rus eller falde i søvn. De
foretager sig hverken ting, der belaster deres helbred eller kriminalitetsstatistikken ved dette fravær af
aktivitet. En af grundende til, at det
dog kan være svært at se påvirkethed som en integreret del i behandling, er, at man generelt er vant til, at
behandling kræver en indsats. Forbedringerne kan ikke bare komme
snigende ind på brugerne – de skal
være engagerede i det. Et personalemedlem sagde på et tidspunkt til et
møde: ’Ja, ja – det er fint nok, at de
er her og har det godt, men de må også
gerne gøre noget for at få det bedre.’ Skal
man stille spørgsmålet på en provokerende måde, så kan man spørge,
om behandling er noget, man kan
komme let til, noget som tilmed kan
inkludere nydelse, eller skal det helst
koste blod, sved og tårer?
De ovenfor skitserede dilemmaer
rejser også spørgsmålet om, hvor
langt man kan sammenligne substitutionsmedicin med andre slags medicinsk behandling? For nogle stofbrugere og behandlere har det været
en strategi at forskubbe opfattelsen
af stofbrug og behandling over imod
en mere medicinsk forståelse frem
for en mere psykosocial tilgang. Det
har givet mulighed for at tale om
patientrettigheder,
behandlingsgaranti og medicin (frem for stof),
idet man benytter den medicinske
betegnelse for heroin, diacetylmorfin. Behandling med lægeordineret
heroin kan på mange måder ses
som en meget tydelig repræsentant
for denne medikaliserende tendens
– f.eks. omtales stofbrugere som
patienter i Sundhedsstyrelsens vejledning.
Ovenstående dilemmaer peger
på, at selv om man kan tale om medikalisering af stofmisbrugsbehandling i forbindelse med heroinbehandlingen, så er der også grænser
for, hvor langt denne forståelse giver
mening for personalet. Der er fortwww.stofbladet.dk · Stof 18
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sat en ambivalens hos personalet om,
hvor langt man kan gå for at hjælpe
brugerne med at gennemføre deres
behandling. Heroin er ikke bare en
medicin, som er ordineret, og som
patienterne skal have. Heroin er fortsat også et stof, som er bærer af en
lang række betydninger, der ikke har
så meget med behandling at gøre, og
som derfor er omfattet af mange regler og kontrolelementer.
En sidste udfordring, som også
har optaget personalet i klinikkerne, har været relationen mellem
heroinen på den ene side og den sociale behandling på den anden side.
Denne udfordring behandles i den
følgende artikel i dette nummer af
STOF og er derfor ikke medtaget i
ovenstående diskussion.
At arbejdet med heroinbehandling er dilemmafyldt er formentlig
ikke overraskende – der er trods alt
tale om et nyt præparat og et nyt
’setup’ for substitutionsbehandling.
Når man beskæftiger sig med en ny
behandling, der både har potentiale
til at redde liv og til at patienter kan
overdosere, hvis man ikke udviser
stor agtpågivenhed, er det ikke underligt, at der foregår diskussioner
og refleksioner om de praksisser,
som man udfører. ■
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Social behandling
og heroin
Myndigheder, brugere, behandlere og presse har det med at
fokusere på stoffet heroin. Den ledsagende sociale behandling ser imidlertid ud til at rumme såvel udfordringer som
muligheder.
Af KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN
& KIRSTINE BIRK

I forbindelse med beslutningen om
at tilbyde misbrugsbehandling med
lægeordineret heroin til en udvalgt
gruppe af danske stofbrugere foretog
Statens Institut for Folkesundhed en
litteraturgennemgang af de udenlandske undersøgelser på området.
Et af de spørgsmål, som denne gennemgang ikke besvarer særligt klart,
er spørgsmålet: Hvilken relation er
der mellem heroinen (medicinen)
og den sociale behandling?
Litteraturgennemgangen viser,
at stofbrugere i heroinbehandling
får det bedre end stofbrugere i metadonbehandling, men svarer ikke
på, om det skyldes heroinen i sig
selv, den sociale behandling, som
brugerne modtager, når de møder
op for at få deres heroin, eller om
heroinbehandlingen er så krævende,
at brugerne ikke har mulighed for
meget andet end at passe behandlingen?
I forbindelse med afrapporteringen af de hollandske og tyske heroinforsøg antydes der et svar, idet der
peges på, at ’den bedre effekt af heroinbehandlingen ikke entydigt [kan]
tilskrives heroinens farmakologiske effekter.’ Der er dog ikke nogen steder
blevet kontrolleret for den sociale
behandling – dvs. man har ikke haft
grupper, hvor man kun tilbød heroin uden social behandling.

Situationen i Danmark
I Sundhedsstyrelsens vejledning om
behandlingen med lægeordineret
heroin er det et krav, at der i tilknytning til behandlingen med heroin
også tilbydes social misbrugsbehandling. I vejledningen henvises
der til, at kommunerne har ansva-

