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Gennem misbrugsfeltet flyder en strøm af informa-
tioner. Der sendes mange flaskeposter af sted med 
både advarende, forebyggende og skadesreduce-
rende budskaber, tilbud om behandling, personlige 
historier m.m. i håbet om, at nogle af flaskerne driver 
i land - bliver set og fundet, og at finderen kan bruge 
budskabet til at handle på.  

Flaskepost er en usikker kommunikationsform, 
når man betænker, at der sættes uendeligt mange 
forskellige budskaber i vandet. Der kan desuden til ti-
der være forhindringer og høj søgang, og det er uvist, 
hvor mange der bliver fundet og brugt. Negative ten-
denser og dårlige resultater er nemme at få øje på og 
til dels forklare, men en positiv udvikling kan være 
næsten usynlig – man registrerer måske blot, at det 
ikke er gået så galt, som man frygtede.

Udfordringen er, at så længe marginalisering og 
det at være udsat fortsat er ødelæggende for mange 
livsforløb, har vi brug for at bliver klogere på, hvilke 
mekanismer der er på spil - hvilke flaskeposter der 
bliver fundet og brugt - og hvad der kan gøres bedre.

Misbrugsfeltet – og artiklerne i dette nummer 
- beskæftiger sig med at forebygge og afbøde kon-
sekvenserne af marginalisering og afspejler derfor 
også, hvilke indsatser samfundet sætter ind med: På 
Mændenes Hjem foregår det i døgndrift. På Region 
Sjællands hospitaler er socialsygeplejersker med til at 
sikre, at udsatte mennesker, der har brug for hospi-
talsbehandling, får et godt forløb. Andre steder, fx på 
produktionsskoler, har man mulighed for at gøre en 
forskel for unge i nogle få, vigtige år i deres liv – hvis 

de ryger for meget hash, drikker for meget alkohol 
eller er på vej ud i andre problemer.

I de senere år har en ny, økonomisk orienteret til-
gang til problematikken om udsathed vundet frem: 
Forskere har regnet på, hvad marginalisering koster i 
form af fx anbringelser, arbejdsløshed, offentlig for-
sørgelse, misbrugsbehandling, kriminalitet, sygdom 
m.v. – og heri er slet ikke medregnet de personlige 
omkostninger for de personer, det drejer sig om. Vi 
omtaler bl.a. danske og svenske analyser af, hvad det 
koster samfundet at dæmme op for, afbøde eller re-
parere på udsatte og sårbare liv. Analyser, der bliver 
brugt til at sætte forebyggende initiativer i gang – se-
nest fx forældreskoler og behandlingsgaranti til børn 
af alkoholikere.  

Når nyttige flaskeposter flyder til de rigtige steder 
og bliver fundet af nogle, der kan og vil bruge dem, 
giver det både personlige og samfundsøkonomiske 
gevinster.  Derfor er det positivt at læse Sundhedssty-
relsens rapport om Narkotikasituationen i Danmark 
2013.  I 2012 registrerede man 210 narkotikarelate-
rede dødsfald – det er stadig et alt, alt for højt tal, men 
dog betydeligt lavere end sidste års 285 dødsfald – og 
det laveste antal siden 1994. Denne gode udvikling 
forklares bl.a. med etableringen af sundhedsrum og 
stofindtagelsesrum, heroinklinikker, nye indsatser i 
kommunerne, kvalitet i substitutionsbehandlingen 
mv. – samt en nedgang i antallet af nye heroinbrugere. 
Nogle flaskeposter må altså have ramt rigtigt. Vi ved 
ikke altid præcist hvilke og hvor – vi ved bare, at vi skal 
blive ved med at sende ….
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Det, Der virker, er ofte usynligt …


