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Kigger man bare på sidste nummer af STOF, ju-
bilæumsnummeret, samt dette nummer, er der 
på næsten 300 sider repræsenteret så mange for-
skellige metoder, resultater og holdninger, at det 
bliver åbenlyst for enhver, at misbrugsområdet er 
noget af det mest sammensatte. 
Man kunne få den tanke, at STOF er i gang med 
at skabe en enestående encyklopædi – på dansk – 
med stort set al den relevante viden, man skal have 
på området. En sådan tanke understøttes af, at 
der på hjemmesiden www.stofbladet.dk nu findes 
over 400 artikler med nuancerede indlæg om fx 
metadon, heroin, legalisering, stoffri behandling, 
unge og ældre stofmisbrugere samt mange andre 
emner, der er blevet taget under behandling igen-
nem de sidste 10-15 år.
Men visionen med bladet er noget helt andet. Det 
er ikke at skabe et ’Visdommens Tempel’, der vil 
belyse alle aspekter af en problematik og systema-
tisk samle objektiv viden om emnet.
Tværtimod. I STOF er misbrugsområdet altid til 
diskussion, og visionen er at give alle en stemme. 
Eftersom enhver af de mange skribenter og aktø-
rer hver er salig i sin egen tro, bliver resultatet af 
det ikke et klart overblik over feltet, men et klart 

indblik i den tro, det ønske eller den lyst, der er 
til at yde intet mindre end det bedste … selv om 
’det bedste’ kan være meget forskelligt fra den ene 
person til den anden.
Derfor er det også en udfordring for hele området, 
at social- og integrationsministeren sidste efterår 
har fremlagt en strategi for, hvordan misbrugs-
behandlingen kan blive bedre. Der er brug for at 
samle alle de gode og de mindre gode erfaringer, 
så man kan få et billede af, hvad der lykkes, hvor 
det kniber, hvor der skal justeres, og hvor der skal 
tages mere drastiske tiltag i brug. 
I den sammenhæng er der mere end nogensinde 
brug for at få alle synspunkter og erfaringer frem, 
hvis det ved fælles hjælp skal lykkes at sikre endnu 
bedre behandling og livsmuligheder for stofbru-
gerne. Det kræver refleksion over egne erfaringer 
og egen praksis, hvilket de mange indlæg i dette 
nummer er udtryk for. Ikke mindst kræver det, at 
man er parat til at bevæge sig ind i et område, hvor 
intet er helt sikkert, hvor alt er til diskussion, og 
hvor arbejdet altid er ’in progress’.
Brug STOF til at blive klogere på de andre … og 
brug det til at gøre andre klogere på dig. - Skriv til 
det næste nummer!
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’Enhver er salig i sin egen tro’


