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Vær med til at give 
brugerne en stemme i 
rusmiddeldebatten
Verdens største, uafhængige brugerundersøgelse 
vedrørende stofbrug, Global Drug Survey, afvikles i 
Danmark i dagene 12. november til 20. december 2013.

       
AF LAURA KREBS SØRENSEN & JAKOB DEMANT

Arbejder du som behandler i institutionsregi, eller 
har du som fagperson kontakt til stofbrugere, håber 
vi, at du vil hjælpe os med at opfordre brugerne til 
at deltage i en ny, international undersøgelse via in-
ternettet. Formålet med undersøgelsen er at belyse 
stofbrug blandt brugere i hele verden for at kunne 
nuancere debatten om stoffer og trække den i en 
mere skadesreducerende retning. 

Undersøgelsens data bliver tilgængelige på http://
globaldrugsurvey.com, hvor man fx kan sammen-
ligne sit eget brug af forskellige typer rusmidler med 
andre brugere fra andre lande. 

Global Drug Survey (GDS) udspringer af mere 
end 10 års international forskning i natteliv og brug af 
stoffer og støttes af mediepartnere fra fire forskellige 
kontinenter, herunder The Guardian, NBC og El Pais.  
Når dette års udgave af undersøgelsen - GDS-2014 - 
er gennemført, forventes det, at omkring 60.000 bru-
gere på verdensplan har deltaget i undersøgelsen. 

De sidste 10 års GDS-undersøgelser har genereret 
den største mængde data om stofbrug nogensinde. Fx 
har datamaterialet gjort det muligt at belyse nye stoft-
rends, stofhandel på internettet (fx det netop lukkede 
Silk Road), det stigende brug af lægeordineret medicin 

samt forholdet mellem politik og rusmiddelbrug.
 Undersøgelserne informerer både brugerne og 

myndighederne om virkningen af rusmidler, hvilke 
risici der er forbundet med indtagelsen, og hvordan 
man kan nedsætte risikoen for at komme til skade el-
ler blive afhængig. Formålet med GDS er således at 
give et mere nuanceret billede af rusmiddelbrug, så 
vi kan give brugere, behandlere, medier og politikere 
mere videnskabeligt-funderet, ikke-normativ viden 
om rusmiddelbrug. Resultaterne skal minde medier 
og politikere om, at folk, der anvender stoffer, først 

The pleasure Index (nydelsesindekset) illustrerer, hvordan 
brugere balancerer mellem risiko og nydelse i forhold til for-
skellige typer af stoffer. Indekset er udviklet med henblik på at 
belyse, hvordan de positive og negative egenskaber balanceres 
og rangeres i forhold til 10 forskellige typer stoffer blandt re-
gelmæssige og rekreative brugere. Brugerne blev i sidste års 
undersøgelse bedt om at vurdere stoffernes positive og negative 
egenskaber på en skala fra 1 til 10, og disse holdes i indekset op 
imod hinanden. 
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og fremmest er mennesker, der bruger stofferne som 
en ud af mange forskellige livsstilsaktiviteter. Folk, 
der bruger stoffer, er nemlig meget optaget af at søge 
de nyeste informationer omkring risici, og de gør sig 
mange tanker om forholdet mellem nydelse og risiko. 

Udgangspunktet for GDS er, at stofbrug ikke defi-
nerer et individ - og at samtaler omkring skadesrisiko 
nødvendigvis bør ske i relation til samtaler omkring 
stofnydelse. Ligeledes lægger GDS vægt på at bruge 
udtrykket stofbrugere og ikke stofmisbrugere, da 
både dansk og international forskning viser, at det 
kun er en mindre del af det samlede antal brugere, 
som rent faktisk oplever problemer eller kommer helt 
ud i et decideret misbrug.

I år bliver Danmark som det første land i Nord-
europa en del af GDS. Undersøgelsen vil i år sætte fo-
kus på mere end bare de såkaldte hårde stoffer. Også 
cannabis vil være et centralt tema. GDS vil blandt 
andet spørge til, hvordan hashrusen opleves, og hvor-
dan den optimale følelse af at være skæv bør være. 
Denne viden kan forhåbentligt være med til at påvirke 
hashmarkedet, så THC-niveauet i eksempelvis skunk 
eller indholdet af cannabidiol kan mindskes – noget, 
som mange brugere efterspørger. Undersøgelsens 
spørgsmål drejer sig også om brugen af receptpligtig 
medicin, de nyeste psykoaktive stoffer på markedet, 
brugerens psykiske og fysiske velbefindende, alkohol 
og tobak samt forholdsregler i forbindelse med rus-
middelindtag.

Selvom brugere, der indtager rusmidler, udsætter 

sig for en lang række skadevirkninger, kan man med 
konkret viden om, hvordan man passer på sig selv, 
undgå en lang række af disse skader. GDS placerer 
sig således inden for den del af rusmiddelforsknin-
gen, som beskæftiger sig med skadesreduktion – både 
blandt brugere, der indtager rusmidler engang i mel-
lem, og blandt mere faste brugere. Udgangspunktet 
for denne undersøgelse er således, at det giver mening 
at arbejde med skadesreduktion, ikke kun for de hår-
dest ramte brugere (fx heroin- eller metadonbrugere), 
men også for de rekreative brugere. For de rekreative 
brugere handler det i høj grad om at få hjælp til at fast-
holde egen kontrol over stofbruget, således at de ikke 
glider over i et regelmæssigt, problematisk brug. 

Jo flere, der deltager i undersøgelsen, jo mere nu-
anceret viden kommer der frem, og jo mere nyttige 
bliver resultaterne. Vi håber derfor, at alle, der har 
kontakt med stofbrugere, vil opfordre dem til at gå 
ind på hjemmesiden http://globaldrugsurvey.com/  
og deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Det hele 
foregår på dansk.  
Man kan deltage i undersøgelsen til & med d. 20. 
december 2013.
På forhånd mange tak for hjælpen. ■

Kontaktpersoner på GDS-2014:
Laura Krebs Sørensen – lsoerensen@crf.au.dk
Jakob Demant – jd@crf.au.dk 
www.facebook.com/pages/Global-Drug-Survey-DK/355570434577222?ref=stream

P.S. Da dette blad gik i trykken 29. november 2013 havde 48.500 på 
verdensplan deltaget i undersøgelsen. Heraf 1.500 danskere .
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