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Følger man med i, hvad der sker på rusmiddelområ-
det, dukker ordet ’mangfoldighed’ uvægerligt op. Og 
det er godt! Den Danske Ordbog forklarer mang-
foldighed som ’det at indeholde mange forskellige sider 
og aspekter, det at være varieret i sit indhold’ - og for 
de fleste af os er det da også forbundet med positive 
ord som ressourcer, styrke og udvikling.

På rusmiddelområdet ses der stor mangfoldig-
hed, hvilket er en del af charmen ved netop dette 
felt – det er ikke sådan at tæmme! Især beskrives og 
diskuteres der meget mangfoldigt, når det gælder 
alt, hvad der handler om behandling, metoder, 
forskning og lignende. 

I STOF bestræber vi os på at afspejle denne 
mangfoldighed. Men i forhold til brugerne, som 
det jo i høj grad også drejer sig om, kan det være 
vanskeligt at få mangfoldigheden frem. Som regel 
beskæftiger vi os med brugere i forhold til behand-
ling og de professionelle, der er på området – hvor 
mange er i den ene eller den anden behandling, 
dag- eller døgnbehandling, hvor mange gennemfører 
behandlingen, hvilke metoder giver de bedste resulta-
ter, hvad mener brugerne om behandlingen o.s.v. 

Det er, som om brugerne kun er helt virkelige, 
når de er i behandling.  Og når vi fra mange un-
dersøgelser ved, hvor lidt tid brugere rent faktisk 
tilbringer i behandlingssituationer, så er der en stor 
del af brugernes liv, vi meget sjældent beskæftiger 
os med: hustling, vold, prostitution, kriminalitet … 
Ja, arbejdslivet fylder for de fleste. Det gælder for 

aktørernes arbejdsliv på rusmiddelområdet, og det 
gælder for brugernes liv uden for behandling.

Det er vigtigt at lade mangfoldigheden fylde, ikke 
mindst når vi tænker på brugerne. Hvis samfundet 
generelt - og hjælpesystemet i særdeleshed - skal 
kunne rumme og støtte dem, hele systemet er til for, 
på den mest optimale måde, er det nødvendigt at få 
flere nuancer frem i forhold til, hvordan brugerne 
hver især lever og tænker om deres eget liv, når de er 
uden for behandlingssystemet – dér, hvor arbejds- og 
gadelivet udfoldes på godt og ondt. 

De fleste mennesker har forskellige identiteter, som 
de balancerer rundt med og udvikler gennem hele li-
vet, uden at den ene udelukker den anden. En af årsa-
gerne til den manglende viden om, hvordan brugerne 
forholder sig til deres eget liv og til identiteten som 
bruger, er naturligvis, at de sjældent bliver spurgt om 
det liv, de lever uden for behandlingen – og som de 
måske også gerne vil holde under privatlivets fred. En 
anden grund kan dog også være, at de sjældent selv har 
tid og overskud til at skrive om hverdagens gøremål, 
tanker, holdninger og ønsker til livet. Men hvis der er 
nogen, der kan støtte dem, så er det en anden sag. 

I dette nummer af STOF kommer flere brugere 
til orde enten via egne skrevne tekster, med hjælp fra 
andre eller i tekster skrevet af folk, der er tæt på bru-
gere i det daglige, folk, som har beskrevet nogle af de 
mennesker, de er kommet ind på livet af, og som har 
fået indsigt i deres livsvilkår. Vi håber, det kan bidrage 
til mangfoldigheden på rusmiddelområdet.

Birgitte Jensen
Redaktør på STOF
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af Jann SJurSEn 

I et fællesskab er der desværre ofte nogle, der ufri-
villigt står udenfor. Det gælder også i det rigsfælles-
skab, som Grønland og Danmark indgår i. Det kan 
nemlig helt paradoksalt skabe så store problemer for 
grønlændere, der kommer til Danmark, at de risike-
rer at ende som socialt udsatte. I stedet for at række 
en hånd ud, spænder rigsfællesskabet ben for en god 
indgang til det danske samfund og for, at grønlæn-
dere får hjælp til de problemer, de slås med.

Social-, Børne-, og Integrationsministeriet anslår, 
at der er mellem 1.000 og 1.200 udsatte grønlændere 
i Danmark. Men tallet kan i realiteten være dobbelt 
så højt, mener flere eksperter og praktikere på områ-
det. De har i længere tid fortalt om et stigende antal 

grønlændere (heriblandt unge), der spontant flytter 
til Danmark for at skabe en tilværelse her, men som 
ikke har forberedt et forsørgelsesgrundlag eller et sted 
at bo og i stedet ender i en udsat tilværelse med ek-
sempelvis hjemløshed, misbrug eller fattigdom. Der 
findes noget litteratur om problematikken – men det 
er sjældent, at man i den hører udsatte grønlænderes 
egne stemmer. 

Rådet for Socialt Udsatte er talerør for udsatte 
mennesker. Derfor gik Rådet i efteråret 2013 i gang 
med en undersøgelse af udsatte grønlænderes for-
hold i Danmark. Undersøgelsen er først og fremmest  
båret frem af 12 udsatte grønlænderes livshistorier, 
som de åbent og modigt har delt med os. Modigt, for-
di historierne er fulde af kapitler om svigt, overgreb, 
misbrug og traumer. Disse mennesker skal høres, og 

derfor får de også plads i denne artikel.
Men lad os begynde ved paradokset ved rigsfælles-

skabet, som Danmark og Grønland er en del af. Rigs-
fællesskabet betyder, at grønlændere og danskere frit 
kan rejse mellem og opholde sig i hvilken som helst del 
af rigsfællesskabet. Det betyder også, at grønlændere, 
der kommer til Danmark for at bo, har de samme ret-
tigheder som danskere til at få velfærdsydelser – man 
skal dog aktivt søge om en ydelse, da den ikke auto-
matisk følger med. I teorien har grønlændere altså et 
stort forspring i forhold til andre indvandrere, hvis 
de vil skabe sig et nyt og godt liv i Danmark – men 
i praksis sætter rigsfælleskabet grønlændere tilbage i 
køen: Når man er udlænding, over 18 år og kommer 
til Danmark for at bo, er man næsten altid omfattet af 
integrationsloven. Det betyder, at man får tilbudt et 
integrationsprogram med danskundervisning, kur-
sus i danske samfundsforhold, historie og kultur og 
vejledning om og opkvalificering til arbejdsmarkedet. 
Samtidig bliver der fundet en bolig til én. 

Men fordi grønlænderne er danske statsborgere 
og altså ikke går under betegnelsen ’udlændinge’, er 
der ingen pligt til at tilbyde integrationsprogrammer. 
Grønlændere får altså ikke automatisk de nødvendige 

forudsætninger for at udnytte de muligheder, de el-
lers har ret til. ’Andre fra andre lande får en tilbudspak-
ke: Her kan du bo, her har du kontanthjælp. Men Dan-
mark og Grønland bliver set som det samme. Hjælpen er 
gør-det-selv-agtig. Men mange grønlændere er ikke gode 
til at udtrykke sig,’ siger Lukas, som er en af de medvir-
kende i Rådets undersøgelse. Adam er en af de andre. 
Han kom først til Danmark i 2012, da han skulle ope-
reres for en hjertesygdom. I den forbindelse var der 
mange udgifter og udfordringer, som Adam havde 
brug for støtte til, men alligevel søgte han kun om 
kontanthjælp: ’Vi var ikke klar over, hvilke rettigheder, 
vi havde. Derfor søgte vi ikke om noget af det andet, vi 
kunne have haft brug for hjælp til.’

Det er nærliggende at tro, at grønlændere på grund 
af rigsfællesskabet alligevel har bedre forudsætninger 
for at klare sig i Danmark end de fleste indvandrere. 
Men en analyse fra Odense Kommune viser, at 2. 
generationsgrønlændere klarer sig dårligere end både 
2. generationsindvandrere fra ikke-vestlige lande og 
borgere af dansk oprindelse i forhold til at forsørge 
sig selv og uddanne sig. Når 2. generationsgrønlæn-
dere, der har levet hele deres liv i Danmark, klarer 
sig dårligere, hvordan ser udfordringer så ikke ud for 

Rigsfællesskabet 
holder grønlændere udenfor
Paradoks: Fordi grønlændere indgår i rigsfællesskabet, bliver de tilbudt mindre hjælp til at integrere sig i 
Danmark end andre indvandrere, selvom mange grønlændere har mindst lige så meget brug for hjælpen.

På de følgende sider har vi brugt illustrationer fra dokumentarfilmen ’Hjemløs’, skrevet, instrueret og fotograferet af ditte Haarløv Johnsen i 2010.
’Hjemløs’ tegner et portræt af tre menneskeskæbner, hvis strejferliv er umenneskeligt, men langt fra uforståeligt. Vi møder kenny emil, Nu-
ka og Norto, alle født og opvokset i grønland, og alle endt med et liv på de københavnske gader. de tre er dagligt oppe at slås, både med hin-
anden og med et socialsystem, der ofte er mere fremmedgørende end støttende.
filmen kan ses på www.filmcentralen.dk 

så VeNder Vi kAJAkkeN...  
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og seksuelle overgreb, og at hun derfor har haft svært 
ved at fortælle om sine egne oplevelser. ’Du lever jo 
stadig,’ får hun bare at vide af andre grønlændere. Jo-
han blev også misbrugt som barn. ’Jeg kunne ikke sige 
det til andre mennesker. Jeg har haft meget sorg over det.’  
Mange grønlændere i Danmark har problemer med 
at udtrykke sig på dansk, og det gør det kun endnu 
sværere at åbne op om og få bearbejdet disse ople-
velser.

Pointen er, at mange af de grønlændere, der lever 
en udsat tilværelse i Danmark, bærer rundt på sto-
re identitetskriser, svigt, overgreb, traumer og sorg. 
Dybe ar, hvoraf mange er ubehandlede, og som for 
nogles vedkommende bliver dulmet med alkohol og 
hash. Derudover er der en tendens til, at en del grøn-
lændere ved ankomsten til Danmark flytter ind hos 
deres grønlandske familie eller venner og søger støtte 
i dette fællesskab i stedet for hos det danske system, 
som ellers kunne få indblik i deres situation og tilbyde 
hjælp. De ubehandlede psykiske problemer kan dels 
betyde, at dagligdagens aftaler, krav og gøremål er 
meget svære at overskue. Og det kan betyde, at arrene 

går i arv til nye generationer. 35-årige Naja havde en 
mor, der var misbruger, og som ikke kunne tage sig 
af hende. I dag kæmper Naja selv med misbrug og 
psykiske lidelser og har valgt at lade sine egne børn 
anbringe i plejefamilie.

Det skaber ekstra forvirring for nogle grønlænde-
re, at det grønlandske velfærdssystem ikke ligner det 
danske. I Grønland har der i mange år været traditi-
on for, at det offentlige administrerer grønlændernes 
kontanthjælp og pension ved at sørge for at tage dét 
fra en grønlænders offentlige ydelse, som skal bruges 
til husleje, varme, vand og elektricitet, og betale det 
på vegne af den pågældende person. Det betyder, at 
folks basale udgifter er betalt, så de kan bruge resten 
af ydelsen mere frit. I Grønland får man også udleve-
ret gratis medicin direkte af sin læge. Men pludselig 
står man så i Danmark og skal selv sørge for at betale 
alting og finde et apotek, og det kan i værste fald bety-
de, at folk bliver sat på gaden efter for mange ubetalte 
huslejer eller ikke får købt medicin og bliver syge.

Når grønlænderne før eller siden får kontakt til en 
socialrådgiver, opstår der ofte problemer med kom-
munikationen. ’Der er mange grønlændere, der ikke er 
100 procent på dansk. Derfor kan vi og socialrådgiver-
ne nemt misforstå hinanden,’ siger Aviaja. Derudover 
kommunikerer danskere og grønlændere forskelligt. 
Nogle grønlændere hilser for eksempel på hinanden 
ved at løfte øjenbrynene. Når de rynker på næsen, 
kan det betyde ’hvem’ eller ’nej’. Et træk på skuldrene 
kan betyde ’du bestemmer’. Det er også et kulturtræk 
ved en del grønlændere, at de er tilbageholdende og 
ønsker at være medgørlige. Så den måde, en grønlæn-
der måske reagerer på en dansk socialrådgivers ufor-
ståelige forklaringer, kan for danskeren blive opfattet 
som en accept af det sagte. 

Det er ofte væresteder, særligt de grønlandske, 
som har været den primære hjælp for mange af de 
medvirkende i Rådets undersøgelse – hjælp til at ska-
be kontakt til det danske system eller bare få et bad, 
mad og en snak. ’Hvis værestedet ikke havde været der, 
ved jeg ikke, hvad jeg skulle gøre,’ fortæller Hedvig. ’Det 
er et pusterum, det er dejligt,’ siger Minik, der får hjælp 
fra værestedet til at holde sig ædru.

Hvorfor rejser grønlændere ikke tilbage til Grøn-
land, hvis livet var bedre dér? Langt de fleste af de 
medvirkende i Rådets undersøgelse føler en tilknyt-

grønlændere, der som unge eller voksne kommer her-
til fra Grønland? 

Uvidenhed om det danske system eller hjælpesy-
stemer generelt har haft betydning for, at flere af de 
medvirkende i vores undersøgelse endte i sociale pro-
blemer. Den manglende viden skyldes blandt andet, 
at størstedelen af de 12 slet ikke var socialt udsatte 
eller ikke modtog offentlige ydelser, da de boede i 
Grønland. Lukas blev hjemløs i Danmark og fik først 
hjælp efter tre måneder, da hans venner gjorde ham 
opmærksom på, at han godt kunne søge kontant-
hjælp uden en fast adresse. En anden, Thomas, kom 
til Danmark med penge på lommen, men brugte dem 
på basale ting som mad og endte på gaden. Først ef-
ter seks måneder som hjemløs mødte han tilfældigvis 
en gadeplansmedarbejder, der opdagede, at Thomas 
ikke var i kontakt med det danske system. Gadeplans-
medarbejderen skaffede Thomas en sagsbehandler 
og hjalp ham med at finde plads på et herberg.

En del af forklaringen på, hvorfor nogle grønlæn-
dere bliver/er udsatte, ligger i historien. Da Grønland 
i 1953 blev udnævnt til dansk amt, skulle de grøn-
landske børn lære dansk – enten i Grønland eller på 
skoleophold i Danmark. Flytningerne frem og til-
bage gav mange børn identitetskriser og rodløshed, 
som de har taget med sig i voksenlivet. Samtidig blev 
mange grønlændere tvangsforflyttet fra små bygder 
til moderne boliger i byerne. – Den moderniserings-
proces, som Danmark naturligt havde gennemgået 
over flere hundrede år, blev på få årtier trukket ned 
over hovedet på grønlænderne. Oprindeligt havde 
man levet sammen i store fællesskaber og passet hin-
andens børn. Nu skulle familier klare sig selv i hver 
deres bolig. Den kæmpe omvæltning og opgave var 
mere, end nogle familier kunne magte, og mange 
børn blev omsorgssvigtet og nogle anbragt uden for 
hjemmet. 52-årige Johans mor efterlod ham hos bed-
steforældrene, som var alkoholikere, og senere endte 
han i en plejefamilie, som sendte ham på kostskole 
i Danmark. 41-årige Miniks mor var i praksis alene 
med syv børn på grund af faderens alkoholmisbrug, 
og Minik blev som 10-årig anbragt på et børnehjem, 
fordi han lavede kriminalitet, og moderen ikke kunne 
styre ham. Mange af Miniks søskende har senere be-
gået selvmord, fortæller han i Rådets undersøgelse. 
Den dag i dag er mellem 8-10 % af grønlandske børn 

anbragt uden for hjemmet, mens det for danske børn 
kun gælder 1 %.

Efter Grønland i 1979 fik hjemmestyre, ville de 
grønlandske politikere gerne tilbage til rødderne og 
gik i gang med en omfattende ’grønlandisering’, hvor 
der blev sat fokus på det grønlandske sprog igen. Alt 
dansk blev mødt med modstand. Det betød, at man-
ge af de førnævnte grønlændere, der nu ikke længere 
mestrede det grønlandske sprog, følte sig behandlet 
som andenrangs borgere. På ny befandt de sig i en 
identitetskrise. Miniks barndom var præget af flyt-
ninger først fra sin grønlandske familie til et børne-
hjem og senere til en dansk plejefamilie. Den dag i 
dag flytter han stadig frem og tilbage mellem Dan-
mark og Grønland uden at finde ro nogen af steder-
ne. En anden medvirkende, Naja, siger det så enkelt: 
’I Grønland er jeg for dansk, og i Danmark er jeg ’bare’ 
grønlænder.’

Mange grønlændere kæmper også med traumer 
efter seksuelle overgreb. Men det kan være svært at 
være åben om. Naja fortæller, at det er indbygget i 
mange grønlændere, at man ikke taler om misbrug 

ILLUSTRATION: KLIP FRA RAPPORTEN … /BJ

„I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG

I DANMARK ER JEG ’BARE’ GRØNLÆNDER“
http://www.udsatte.dk/dyn/resources/Publication/

file/8/58/1390811813/i-groenland-er-jeg-for-dansk-og-i-
groenland-er-jeg-bare-groenlaender-online-version.pdf 
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af rObErt OlSEn 

Rådet for Socialt Udsatte udgav i januar 2014 publi-
kationen ’I Grønland er jeg for dansk, og i Danmark er 
jeg bare grønlænder’ .

I publikationen fortæller 12 udsatte grønlændere 
deres historie om mødet med og livet i Danmark, når 
man er tilrejsende fra Nordatlanten. Som grønlænder 
er man dansk statsborger, uanset om man bor i Nuuk 
eller Nøragersminde. Det eneste, det kræver for at flyt-
te ind i den sydlige del af rigsfællesskabet, er at udfylde 

en flytteblanket og indsende den til folkeregistret – og 
så penge til en flybillet. 

Det lyder nemt og enkelt, og langt de fleste tilrej-
sende grønlændere klarer sig rigtig godt i Danmark. 
Til gengæld – og desværre – er udsatte grønlændere 
overrepræsenteret i en masse negative statistikker. For 
eksempel er 6 %  af de hjemløse herhjemme grønlænde-
re, mens deres andel af befolkningen er mindre end 1 %. 

I mange danskeres øjne er ’grønlændere i Danmark’ 
ensbetydende med den udsatte gruppe. Dem, som falder 
helt ud af systemet og ender i misbrug og hjemløshed. 

ning til Grønland, men kun én ønsker at rejse tilbage. 
Resten vil hellere blive. Nogle er rejst fra Grønland 
for at komme væk fra et traume eller en ubehagelig 
situation. Mange fortæller også, at den danske kon-
tanthjælp og billige dagligvarer er medvirkende til, at 
de bliver. ’Det koster 85 kroner for en pakke cigaretter i 
Grønland. Fem stykker æbler koster 40 kroner,’ fortæller 
Johan. Og for mange er det håbet om at skabe sig et 
bedre liv i Danmark, der holder dem her. 

Der skal sættes en tyk streg under, at langt de fle-
ste grønlændere, der kommer til Danmark, ikke er og 
ikke bliver socialt udsatte. Men vi må ikke ignorere de 
over 1.000 (og måske mange flere) undtagelser. De får 
ikke tilstrækkeligt hjælp. Hjemløsetællingen fra 2013 
viser eksempelvis, at kun 2 % af de grønlandske hjem-
løse er i behandling for deres misbrug eller psykiske 
sygdom, mens tallet er 15 % for danske hjemløse. 

Viden er udgangspunktet for at hjælpe denne 
gruppe. Hvis man ikke er klar over forskellene på 
grønlændere og danskere, kan man ikke indrette 
tilbuddene, så de hjælper begge. Forhåbentligt kan 
Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse skabe mere 
viden hos de politikere, der skal beslutte rammerne 
for hjælpen, de praktikere, der skal føre den ud i livet, 
og den almindelige dansker, der møder udsatte grøn-
lændere i gadebilledet. Og forhåbentligt kan vores 
undersøgelse også spille sammen med den grønlæn-
derstrategi, som er sat i gang. Der er sat 13 millioner 
satspuljekroner af til en fireårig (2013-2016) strategi 
for, hvordan man bedre inkluderer grønlændere i det 

danske samfund. Strategien vil blandt andet fokusere 
på modtagelsen af grønlændere, der kommer til Dan-
mark. Desuden har De grønlandske Huse i Danmark 
(steder, der tilbyder hjælp til udsatte grønlændere) 
fået 4,4 millioner satspuljekroner årligt til at gøre de-
res sociale indsats permanent.

Det er altså nu, der er et vindue åbent – en mulighed 
for at forbedre indsatserne for udsatte grønlændere. 
Den mulighed skal gribes og udnyttes bedst muligt. 
Den såkaldte Hvidbog om udsatte grønlændere fra 
2003 er et eksempel på, at de satspuljefinansierede 
projekter, der med bogen skulle hjælpe grønlænder-
ne, enten stoppede, da pengene slap op, eller kørte 
videre i et begrænset omfang. Det er kun udvalgte 
kommuner, der er med i den nye grønlænderstrategi, 
og det er helt essentielt, at erfaringerne fra den efter-
følgende bliver fastholdt og bredt ud til hele landet.

Men det er ikke nok at arbejde for bedre indsatser 
for socialt udsatte grønlændere – vi skal have fat ved 
nældens rod og gøre, hvad vi kan, for helt at undgå, 
at grønlændere bliver socialt udsatte. I både Grøn-
land og Danmark skal professionelle og praktikere 
i både privat og kommunalt regi blive bedre til at 
spotte symptomer på, at et menneske har psykiske og 
sociale problemer, og derefter handle ved at give en 
kulturelt tilpasset hjælp. Danskere og grønlændere er 
på papiret en del af det samme fællesskab. Det ansvar 
skal vi tage alvorligt og gøre til virkelighed, så der ikke 
er nogen, der kommer til at stå udenfor. Rigsfælles-
skabet forpligter! ■

Vi glemmer, at grønlændere,   
der flytter hertil, er fremmede   
i det danske samfund 
Grønlændere er overrepræsenteret i en masse negative statistikker.       
For eksempel er 6 % af de hjemløse herhjemme grønlændere.

Rapporten fra Rådet for Socialt Udsatte indeholder samtaler med 12 

grønlændere, der er brugere af tilbud til socialt udsatte. Samtalerne handler bl.a. 

om brugernes liv op til og efter, at de flyttede til Danmark, og deres oplevelse 

af mødet med Danmark og det danske hjælpesystem. Derudover opsummerer 

rapporten de problemstillinger, som de medvirkende, litteraturen, lovgivningen, 

eksperter og praktikere har beskrevet.

Rapporten ligger på www.udsatte.dk 

JANN sJurseN 
FORMAND FOR RÅDET 

FOR SOCIALT UDSATTE 

cOURtESy KOEfODS SKOlE

så VeNder Vi kAJAkkeN... 
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af MillE SCHiErMaCHEr

Der er i mange år blevet arbejdet for uambitiøst med 
gruppen af udsatte grønlændere i Danmark. Arbej-
det har primært bestået i ’brandslukning’, fordi dét 
har været de politiske rammer, der har været sat for 
arbejdet med udsatte grønlændere i Danmark. Det 
har medført, at der ikke er blevet fokuseret særlig 
meget på, hvordan og hvorfor gruppen skabes, på 
trods af at den viden allerede har været hos mange 
af aktørerne på området. Selvom mange har ønsket 
at arbejde forebyggende med gruppen, er de blevet 
stoppet af den politiske dagorden, der har fremført, 
at grønlændere er danske statsborgere, som ikke skal 

tilbydes integration. Det har derfor været svært at få 
de økonomiske rammer til at prøve at udvikle mere 
langsigtede metoder og mål. Det har resulteret i en 
slags Sisyfos-model, hvor gruppen de sidste mange 
år har været konstant eller voksende på grund af en 
konstant tilgang af nye mennesker, og hvor det stør-
ste frafald i målgruppen sker via dødsfald. 

Derfor var vi mange, der blev glade, da vi hørte, at 
der skulle komme en grønlænderstrategi, og vi kunne 
konstatere, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, In-
tegration og Sociale Forhold for første gang brugte 
ordene integration og forebyggelse i forbindelse med 
udsatte grønlændere. Noget vi som aktører længe har 

I publikationen fra Rådet for Socialt Udsatte kan 
man komme ind bag historien om de udsatte grøn-
lændere. Her er 12 personer, der fortæller hver deres 
historie om, hvordan deres liv i Danmark er endt i – 
eller har været – en social deroute. Nogle er vokset op 
med hele pakken af omsorgssvigt, seksuelt misbrug 
og alkoholisme i familien. Andre er egentlig bare flyt-
tet til Danmark med en ægtefælle, hvorefter parfor-
holdet går i stykker, og alt herefter går galt. Langtfra 
alle var socialt udsatte, da de boede i Grønland. 

Men hvor er det så, at det går galt, og hvorfor går det 
så galt? En af de forklaringer, som præsenteres i publi-
kationen, er de store kulturelle forskelle, der er mellem 
Danmark og Grønland. En anden er sprogbarrierer, 
hvor især de yngre generationer ikke står på specielt 
god fod med det danske sprog. Og tilsammen udgør 
de to forhold en farlig cocktail, som i sidste ende gør 
det nærmest logisk, at det skal gå helt galt for nogle. 

At en betragtelig del af de udsatte samtidig lider af 
personlighedsforstyrrelser og psykisk sygdom – ofte 
udiagnosticeret – gør deres tilværelse yderligere van-
skelig. 

På Kofoeds Skole arbejder vi med denne gruppe 
i København, Aarhus og Aalborg. Vi ser frem til, at 
publikationen bliver læst af beslutningstagere og først 
og fremmest af de sagsbehandlere, der skal forvalte 
beslutningerne. Vi skal i vores socialpædagogiske 
indsats med målgruppen håndtere ofte urimelige og 
irrelevante systemkrav til traumatiserede og misbru-
gende grønlændere. Alt for mange gange oplever vi 
’systemets’ manglende indsigt i og forståelse af, hvil-
ken baggrund og hvilke forudsætninger den enkelte 
grønlandske borger har. 

Men der er også gode eksempler som f.eks. Aal-
borg Kommune, hvor der er oprettet en ’grønlæn-

derenhed’. Grønlændere, der vurderes at have andre 
problemer end ledighed, henvises til grønlænderen-
heden, som er sammensat af myndighedspersoner 
fra både social- og beskæftigelsesforvaltningen. Per-
sonalet i enheden har indsigt i og forståelse for mål-
gruppens komplekse problemer. Det giver en effektiv 
sagsbehandling og et kvalificeret samarbejde med de 
private aktører – bl.a. Kofoeds Skole i Aalborg. 

Set fra vores aktørsynsvinkel vil det være ønskeligt, 
at andre kommuner med en stor koncentration af ud-
satte grønlændere følger dette eksempel. 

For selv om de allerede er danske statsborgere, når 
de kommer hertil, har opgaven ofte karakter af integra-
tion. Vi har alle en interesse i, at udsatte grønlændere 
bliver hjulpet bedre, end tilfældet er i dag. Derfor skal 
indsatsen også bære præg af de redskaber, man anven-
der i integrationen, f.eks. undervisning og uddannelse.

For kort tid siden havde Kofoeds Skole besøg af 
den grønlandske finansminister og den grønlandske 
socialminister. Begge delte bekymringer om, at unge 
grønlændere forlader Grønland. Ca. 3.000 personer 
flytter årligt til Danmark, og kun ca. 2.300 personer 
flytter fra Danmark til Grønland. 

Det giver en nettoudvandring på 700 personer, 
hvilket er med til at undergrave Grønlands i forvejen 
skrøbelige økonomi. Specielt set i lyset af, at integra-
tionen i Danmark er besværlig, og at de unge grøn-
lændere har svært ved at finde sig til rette, skal der 
skabes incitamenter til at blive i Grønland gennem 
arbejdspladser og bomuligheder. 

Problemet er altså dobbelt. Der er stort behov for 
at finde løsninger, og de skal findes både i Grønland 
og i Danmark. ■

DENNE ARTIKEL hAR VæRET BRAGT I POLITIKENS DEBATSEKTION   
D. 3. FEBRUAR 2014. 

robert oLseN
forstANder På kofoeds skoLe

kofoeds skoLe HAr LANg trAditioN for og stor erfAriNg med  At ArbeJde med 
udsAtte grØNLÆNdere i dANmArk. Skolen har kontakt med udsatte grønlændere i 
København, Århus, Aalborg og Esbjerg og arbejder sammen med de pågældende kommuner 
og de lokale grønlandske aktører omkring væresteder, aktivitetsmuligheder og  botilbud.
Der er tilbud om rådgivning og vejledning, støtte til at opsøge forskellige myndigheder 
efter behov og opsøgende arbejde hvor udsatte grønlændere ofte færdes. Kofoeds Skole 
har aftale om aktivering for kontanthjælpsmodtagere.
I arbejdet med udsatte grønlændere fokuseres der på at implementere anbefalinger fra 
Socialministeriet og Socialt Udviklingscenter SUS i skolens målsætninger.
kilde: www.kofoedsskole.dk 

Arbejdet med udsatte    
grønlændere har alt for længe 
været for uambitiøst
Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært   
at forebygge og tackle problemerne.

robert oLseN
FORSTANDER PÅ KOFOEDS SKOLE

MEDLEM AF RÅDET 
FOR SOCIALT UDSATTE

så VeNder Vi kAJAkkeN... 
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kamp fået en fast bevilling, så der derved kan arbej-
des i længere tidshorisonter end fra år til år. Dog er 
pengene givet efter samme fordelingsnøgle som før. 
Det vil sige, at der igen ikke er givet rammer til at 
afprøve nye metoder og nå højere mål, men kun til at 
forsætte det samme arbejde som før. Så også her er 
ambitionsniveauet til at opkvalificere indsatsen lav. 
Et andet lyspunkt er, at Danmark og Grønland poli-
tisk på socialområdet er begyndt at række hånden ud 
mod hinanden. Der har tidligere været en uvilje til at 
samarbejde over Atlanten, hvilket har resulteret i en 
masse dobbeltarbejde begge steder. Vi kunne spare 
meget både menneskeligt og økonomisk, hvis der var 
et bedre både praksisnært og politisk samarbejde.  

Vi står nu ved et naturligt sted at starte et bedre 
samarbejde op. Grønland har fokus på udvandringen 
og har efter ønske fra De grønlandske Huse igang-
sat en oplysningskampagne, der skal forbygge, at så 
mange flytter til Danmark uden at have forberedt sig 
på danske vilkår, og hvor alt for mange havner i en si-
tuation uden bolig og forsørgelsesgrundlag. Hermed 
er der fra grønlandsk side et fokus på udsatte grøn-
lænderes situation i Danmark, som der ikke tidligere 
har været. Dette sker på samme tid, som Danmark 
har iværksat grønlænderstrategien. Det er derfor også 
et virkelig dårligt signal, at man fra dansk side ikke 
har inddraget de grønlandske myndigheder i strate-
gien. Men med deltagelse af både den danske og den 
grønlandske socialminister på Rådet for Socialt Ud-
sattes konference om rapporten, virker det dog trods 
alt som om, at det lysner forude i forhold til et bedre 
samarbejde.

Problematikken opstår i vekselvirkningen mellem 
de to rigsdele, og løsningen af de udsatte grønlænde-
res problemer skal derfor findes i et tæt samarbejde. 
Det er naturligvis begrænset, hvad vi kan gøre ved 
de ting, der sker i Grønland i forhold til at generere 
målgruppen, men vi kan gøre noget ved de forhold, 
der gør, at udsatheden blandt grønlændere ofte eska-
lerer i Danmark. Vi skal højne ambitionsniveauet for 
denne gruppe og arbejde for, at grønlænderes danske 
statsborgerskab bliver noget, der giver rettigheder, og 
ikke noget, der fratager dem rettigheder. Derfor kom-
mer Rådet for Socialt Udsatte med en række anbefa-
linger, der kan være med til at sikre dette. ■

påberåbt os nødvendigheden af, men hvor staten og 
nogle kommuner har undsagt sig med argumentet 
om grønlændernes statsborgerskab.  Groft sagt kan 
man sige, at det officielle Danmark har handlet ud fra 
ideen om, at så længe grønlændere har klaret sig godt, 
er de danskere, der ikke skal have særlige tilbud. Først 
hvis de rammer rendestenen, tilhører de kategorien 
’socialt udsatte grønlændere’. Der fandtes stort set 
intet tilbud til grønlandske borgere midt imellem dis-
se to yderpunkter. Med andre ord skulle en grønlæn-
der helt ned at ligge, før vi som samfund ville tilbyde 
en kulturspecifik indsats. Det er en helt misforstået 
ligestilling af grønlænderes danske statsborgerskab, da 
det i praksis i stedet for i mange tilfælde forringer de-
res lige adgang til det danske samfund og resulterer i 
et spild af både menneskeliv og økonomiske resurser. 
For andre migranter, der kommer til Danmark, er vi jo 
ganske klar over, at en hel del har behov for en integra-
tionsindsats for at fungere godt og indgå i samfundet. 

Økonomien halter 
Derfor hilste vi disse nye toner fra den kommende 
strategi meget velkommen med håbet om, at der nu 
kunne skabes rammer for at udvikle nye projekter, 
som kunne formindske tilstrømningen til målgrup-
pen ved at kunne udarbejde og tilbyde en mere nu-
anceret indsats. Det viste sig dog hurtigt, at der slet 
ikke var afsat økonomi til at skabe projekter og nye 
metoder til at arbejde med udsatte grønlændere med. 
Ideen med strategien var i stedet, at der skulle skabes 
et bedre samarbejde mellem kommunerne og de pri-
vate aktører på området. Der er afsat 13,1 mio. kr. til 
strategiens 4-års periode. 5 kommuner indgår i stra-
tegien, hvor det største fokus altså ligger på at skabe 
et bedre samarbejde mellem de private aktører og 
kommunerne. Hvis man så kigger på, hvordan pen-
gene er fordelt i strategien, er der lige knap 360.000 
kr. til hver kommune om året til at løfte den opgave, 
og der er ikke afsat noget til de private aktører. Der er 
altså afsat meget få midler - og slet ingen til dem, der 
skal løfte langt den største opgave i strategien. Vi skal 
som aktører varetage en stor opgave uden at få tilført 
nogle resurser til at gøre det for. Man kan jo stille sig 
spørgsmålet, hvad man skal med en strategi, hvis am-
bitionsniveau er så lavt? Hvorfor ikke give økonomi til 
at lave en ordentlig indsats, der virkelig rykker noget, 

og som vil tjene sig ind, økonomisk og menneskeligt? 
 Problematikken med udsatte grønlændere er 

utrolig kompleks, og den løser ikke sig selv. Dermed 
ikke sagt, at vi skal pakke grønlandske borgere ind i 
grønlandske tilbud. Det er vigtigt, at vi ikke skaber en 
parallel verden, hvor man kun omgås andre grønlæn-
dere. Men samtidig må vi indse, at det er en helt unik 
problemstilling, som kræver en særlige indsats. Vi 
skal konstant arbejde med at holde balancen mellem 
at imødekomme specifikke grønlandske problemstil-
linger og give målgruppen en specialiseret hjælp, og 
på den anden side sikre,  at vi inden for disse rammer 
også åbner udad ved at give de udsatte grønlændere 
de redskaber, de skal bruge for at indgå i det danske 
samfund. 

Vigtig viden
En stor del af vejen frem for en bedre indsats er mere 
viden. Det er derfor, at Rådet for Socialt Udsatte har 
lavet rapporten om udsatte grønlændere. Ved at gøre 
en vigtig viden tilgængelig også for de socialarbejde-
re, der ikke arbejder specifikt med målgruppen, men 
som ofte møder dem i deres daglige arbejde, bliver 
hjælpesystemet udrustet med redskaber, så det kan 
arbejde mere konstruktivt og give de grønlandske 
borgere en bedre adgang til de danske tilbud, som 
de har ret til. Der er som sådan ikke meget ny viden 
i rapporten, men vi prøver at sige det igen, da der 
åbenbart ikke er blevet lyttet før. Hvis man går til-
bage og læser artikler, der er 30 år gamle, er det de 
samme problemstillinger, der bliver påpeget, som nu. 
Inden for mange andre udsatte grupper har indsatsen 
fornyet sig og taget ved lære. Eksempelvis vil mange 
sikkert være enige i, at indsatsen for hjemløshed nok 
er baseret på de samme skabeloner, som den var for 
30 år siden, men den har tilpasset sig den viden, som 
er blevet oparbejdet gennem årene. Så hvorfor kan 
dette ikke også lade sige gøre i forhold til gruppen af 
udsatte grønlændere? Som jeg ser det, er det blandt 
andet på grund af den manglende kontinuitet i priori-
teringen af området samt en politisk berøringsangst.

Fordi området ikke har haft en fast prioritering og 
dermed finansiering er der forsvundet en masse vi-
den, en viden, som vi nu prøver at fastholde på tekst 
med rapporten. Heldigvis er der også positive vinde, 
der blæser. De grønlandske Huse har efter mange års 

miLLe sCHiermACHer
ANTROPOLOG

PROJEKTLEDER I DET GRØNLANDSKE hUS, KØBENhAVN
MEDLEM AF RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

det grØNLANdske Hus

Det Grønlandske hus er et resultat af grønlandske forenin-
gers visioner om at have sit eget hus. I København har huset 
eksisteret siden 1974. I dag er 12 foreninger tilknyttet huset 
i København, og tilsvarende huse findes i Århus, Odense og 
Aalborg. husets formål er at være kontakt- og samlingssted 
for grønlændere og andre med interesse for Grønland, at sik-
re kulturmødet mellem grønlændere og danskere bl.a. gen-
nem oplysningsvirksomhed omkring grønlandske kulturelle 
og samfundsmæssige forhold, og at yde rådgivning og vejled-
ning vedr. sociale, juridiske og uddannelsesmæssige forhold 
til grønlændere.
kilde: www.sumut.dk 

soCiALt udVikLiNgsCeNter sus 

SUS har i en årrække sat fokus på socialt udsatte grønlæn-
deres livssituation i Danmark. Foreningen faciliterer bl.a. et 
fagligt netværk for aktører på området og driver hjemmesi-
den ww.udsattegroenlaendere.dk med fakta og erfaringer fra 
praksis samt beskrivelser af konkrete tilbud til socialt udsat-
te grønlændere.
Da Socialministeriet i 2003 udgav ’hvidbog om socialt udsatte 
grønlændere i Danmark’ (www.sm.dk) fulgte SUS op på hvid-
bogen med publikationen ’Fremtidige indsatsområder over for 
socialt udsatte grønlændere i Danmark’, som kan downloades 
fra hjemmesiden.
kilde: www.sus.dk  & www.udsattegroenlaendere.dk  

grØNLÆNder strAtegieN 2013-2016  På Socialstyrelsens hjemmeside kan man læse mere om Grønlænderstrategien: Formålet er at sikre bed-
re inklusion for målgruppen og på langt sigt nedbringe antallet af socialt udsatte grønlændere i Danmark.  Kommunale forvaltninger og private/
frivillige tilbud for grønlændere i de fem største kommuner i Danmark (København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg) deltager i projektet, der 
er forankret i Socialstyrelsen, mens Socialt Udviklingscenter SUS bidrager med viden og støtte til de involverede kommuner, ligesom SFI gennem-
fører en undersøgelse, som skal belyse de sociale udfordringer og begrænsninger, som nytilflyttede grønlændere oplever i det danske samfund.

Kilde: www.socialstyrelsen.dk
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af PEtEr EgE

Det er en kendsgerning, at nogle brugere i substitu-
tionsbehandling er i arbejde, men at flertallet mod-
tager kontanthjælp eller førtidspension. Min mange-
årige erfaring fortæller mig også, at de brugere, der er 
i arbejde, stort set altid har haft en kontakt til arbejds-
markedet, mens de to øvrige grupper ikke fik en bare 

nogenlunde tæt kontakt til arbejdsmarkedet, hverken 
før eller under at de fik et problematisk stofbrug.

Men hvordan de tre brugergrupper ligner og ad-
skiller sig fra hinanden, har jeg ikke set nærmere be-
skrevet, og jeg har derfor prøvet at karakterisere de tre 
grupper og set på ligheder og forskelle mellem dem. 
De tre brugergrupper kommer alle i Lægeklinikken i 
Turesensgade, hvor jeg varetager deres substitutions-

Brugere i substitutionsbehandling 
- i arbejde, på kontanthjælp eller på 
førtidspension
hvordan ser de tre brugergrupper ud i forhold til medicinering, funktionsniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet?

Rådet for Socialt Udsatte vil gerne takke for dit bidrag til kon-
ferencen om udsatte grønlændere og samtidig komme med 
nogle anbefalinger til forbedringer af indsatsen. 

Det er Rådets opfattelse, at kommunerne i langt højere grad 
bør forpligtes til at prioritere og målrette indsatsen for udsatte 
grønlændere. Danmark løfter ikke sin del af rigsfællesskabets 
forpligtelser overfor egne statsborgere, der ankommer med 
en meget anderledes sproglig og kulturel baggrund, når der 
ikke i praksis tilbydes hensigtsmæssige og retmæssige tilbud.

ret til en velkomstpakke
Derfor bør kommunerne i den sociale lovgivning forpligtes til 
at tilbyde ankommende grønlændere en velkomstpakke, der 
kan sikre gruppen en kulturelt og sprogligt tilpasset hjælp til 
afklaring af forsørgelse, bolig, jobsøgningshjælp, uddannel-
sesmuligheder og behov for sociale tilbud, danskundervis-
ning, tolkebistand, kulturel undervisning mv. Tilbud som kom-
munerne i vidt omfang allerede er forpligtet til at iværksætte.

Pensionat forbeholdt nytilkomne grønlændere
En velkomstpakke, der imødekommer grønlænderes behov 
ved flytning til Danmark, vil i sammenhæng med tilbud om 
ophold på et pensionat, hvor der ydes råd og vejledning, kun-
ne imødekomme nogle af de udfordringer, der kan være ved 
grønlænderes ankomst.

Velkomstfolder
Grønlændere mangler ofte viden om Danmark når de kommer 
til landet, og ideelt set allerede inden de ankommer. I Grøn-
land er de ved at udarbejde en oplysningskampagne med vig-
tige oplysninger og overvejelser ved flytning til Danmark. Det 
bør også overvejes, at der i Danmark udgives en folder, hvori 
de mest centrale informationer om at etablere sig i Danmark, 
fremgår på både grønlandsk og dansk.

kulturelt tilpassede tilbud
En del grønlændere har oplevet traumer, alvorlig omsorgssvigt, 
seksuelle overgreb, forældres misbrug mv., som gør nogle eks-

tra sårbare for at komme i udsatte positioner, og som forrin-
ger deres mulighed for at blive inkluderet i et samfund, hvor 
der stilles høje krav til mestring og performance. 
Den faglige kapacitet skal være større og skal udvikles
Den sociale indsats er hjemtaget til Grønland, men som Naal-
akkersuisut for Familie og Justitsvæsen, Martha Lund Olsen, 
gav udtryk for på konferencen, står de overfor en svær udfor-
dring, hvor behovet for sociale tilbud overstiger den kapaci-
tet, som antallet af socialarbejdere i Grønland kan løse. Det 
bør derfor overvejes, om Danmark og Grønland kan indgå i et 
gensidigt givtigt samarbejde.

bistand til at flytte tilbage til grønland
Ønsket om en hjælpende hånd til at komme tilbage til Grøn-
land bør understøttes. For nogle er der praktiske forhindrin-
ger i form af udgifter til transport til og i Grønland, samt tvivl 
om forsørgelsesgrundlag, bolig mv. i Grønland.

strategien for udsatte grønlændere
Med Strategien for udsatte grønlændere er der efter en perio-
de uden centralt fokus på området, atter sat initiativer i søen, 
som skal udvikle dele af indsatsen. Med henblik på at få viden 
om strategiens virkning, bør den evalueres.
Endvidere vil Rådet påpege behovet for en kontinuerlig priori-
tering af indsatsen for udsatte grønlændere, så udviklingen af 
indsatsen ikke går unødigt i stå, når midlerne ophører.

frivillige tilbud bør understøttes
De frivillige tilbud er en del af Strategien for udsatte grønlæn-
dere, og deres videre eksistens og udvikling er en central del 
af arbejdet for udsatte grønlændere i Danmark. Derfor bør de 
i højere grad understøttes økonomisk, også i perioder hvor der 
er iværksat mere storstilede strategier og indsatser.

grænsehindringer
Endelig vil Rådet gerne udtrykke sin opbakning til den igang-
værende undersøgelse om grænsehindringer, der skaber prak-
tiske problemer, når grønlændere og danskere flytter inden-
for rigsfællesskabet.

Kære Manu Sareen

som opfølgning på rapporten ’i grønland er jeg for dansk – og i danmark er jeg ’bare’ grønlænder’ holdt rådet for socialt udsatte d. 5. marts 
2014 på Christiansborg en konference om udsatte grønlændere. På konferencen deltog praktikere og politikere, bl.a. områdets ministre fra  
Danmark og Grønland. Efterfølgende har rådet sammenfattet sine forslag til forbedring af indsatsen for udsatte grønlændere i et åbent brev til  
socialminister Manu Sareen, som vi bringer uddrag fra her.  På www.udsatte.dk kan man læse læse rådets anbefalinger i deres helhed.
Deltag i den videre debat i STOF om udsatte grønlænderes forhold – skriv til bj@crf.au.dk .

Dato: 7. maj 2014

Rådet indgår naturligvis gerne i en dialog om problemerne.

Med venlig hilsen
Jann sjursen, formand

minister for børn, ligestilling,  
integration og sociale forhold,
manu sareen
CC: Statsministeren, sundhedsministeren, beskæftigelsesministeren, 
undervisningsministeren, Folketingets Socialudvalg, 
Folketingets Grønlandsudvalg og Naalakkersuisut for 
Familie og Justitsvæsen Martha Lund Olsen.
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behandling.
Tabellen nedenfor viser de tre gruppers karakteristika.

Tabellen kræver nogle forklaringer. De 23 i arbejde 
inkluderer en efterlønner, en folkepensionist og en 
sygemeldt, som har arbejdet hele sit liv. BZ står for 
benzodiazepiner. BZ+ betyder at de pågældende har 
fået benzodiazepiner i mere end normal døgndosis, 
fx > 3 x 5 mg diazepam. Psykisk og somatisk sygdom 
inkluderer ikke bagatelagtige lidelser, men kroniske 
sygdomme, som oftest medfører betydelig funktions-
indskrænkning. 

Det fremgår overbevisende, at de tre grupper ad-
skiller sig meget fra hinanden, men også at førtids-
pensionist- og kontanthjælpsgruppen ligner hinan-
den ganske meget på nogle områder.

Mere end halvdelen af de 45 brugere i substituti-
onsbehandling har, eller har haft, en længerevarende 
og regelmæssig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det 
illustrerer, at der er tale om en selekteret gruppe, og 
dette hænger igen sammen med, at de brugere, der 
henvises til Turesensgade, skal have et rimeligt højt 
funktionsniveau og skal kunne administrere en apo-
tekerordning uden problemer. Men ikke desto min-
dre illustrerer det også meget tydeligt, at brugere i 
metadon- og buprenorphinbehandling kan varetage 
et arbejde stabilt over mange år, og det er desværre 
langt fra den gængse opfattelse blandt befolkningen 
og blandt de ansatte i social- og jobcentre, hvor man-
ge tror, at forudsætningen for at komme i arbejde er 
stoffrihed. Det er derfor også relevant at se på, hvilke 
job brugerne bestrider, og det er vist i boks 1.

Der er således tale om en stor diversitet, når det 

gælder beskæftigelse. Der er alt fra kunstnere til ar-
bejdsmænd til akademikere.

Ser vi nærmere på forskelle og ligheder mellem de 
tre grupper, er der flere ting, der er værd at bemærke.

Køn er ikke noget, der adskiller, men alderen gør. 
Ikke overraskende er kontanthjælpsmodtagerne de 
yngste (selv om de langt fra er unge), og førtidspen-
sionisterne de ældste. Andelen, der er i behandling 
med buprenorphin, er beskeden og stort set ens i de 
tre grupper, og det vil måske skuffe dem, der noget 
naivt forventer sig, at de buprenorphin-behandlede 
i særlig grad er arbejdsmarkedsparate. Derimod er 
der væsentlige forskelle på den gennemsnitlige me-
tadondosis mellem de tre grupper. Kontanthjælps-
gruppen ligger på 120 mg, førtidspensionisterne på 
80 og gruppen i arbejde på 50. Men den højst do-
serede bruger (200 mg) tilhører gruppen i arbejde. 
Ligeledes er der væsentlige forskelle, når det gælder 
brugen af benzodiazepiner. Stort set alle førtidspen-
sionister er i behandling med benzodiazepiner (men 
de er også de ældste), det gælder ca. halvdelen af kon-
tanthjælpsmodtagerne og knapt 10 % blandt dem, 
der er i arbejde.

Nu bør det ikke få nogen til at tro, at de noget 
større metadondoser og det mere udstrakte brug af 
benzodiazepiner er årsagen til, at de ikke-beskæfti-
gede grupper ikke er i arbejde. Det større brug af 
medicin hænger klart sammen med, at disse to grup-
per er langt mere belastede end gruppen i arbejde. 
Det fremgår tydeligt, når man ser på hyppigheden af 
psykisk og somatisk sygdom, som er markant større 
blandt de ikke-beskæftigede end blandt de beskæfti-

tabel 1. Personer i arbejde, på kontanthjælp og modtagere af førtidspension.

Andel 
kvinder
(i %)

Gennem-
snits alder
(median)

Gennem-
snitlig
Metadon-
dosis(median)

Buprenor-
phin
(i %)

BZ
i %

BZ 
+
i %

Psykisk
sygdom
i %

Somatisk 
sygdom
i %

Både
og
i %

Enlig
i %

I arbejde

(N = 23)

22 53

(32 – 65)

50

(10 – 200)

13 9 0 13 13 4 48

Kontant-

hjælp

(N = 12

17

45

(39 – 59)

120

(30 – 160) 17 42 17 56 67 42 67

Førtids-

pension

N = 10

20

59

(49 – 69)

80

(43 – 160) 10 90 10 50 80 40 90

boks 1. HViLke former for ArbeJde HAr brugerNe?
SOSU-assistent, musiker, arbejdsmand, pedel, gulvafhøvler, hjemmehjælper, operationskoordinator, specialarbejder, lærer, indehaver af en ta-
toveringsbutik, chauffør, mellemleder i en forvaltning, sygeplejerske, skolepsykolog, tømrer, filmfotograf, automekaniker, butiksbestyrer, bager.

gede. Og de er også mere ensomme.
De psykiske sygdomme, der optræder, er primært 

angst og depression og ADHD, men der er også en 
enkelt psykose. De somatiske lidelser er KOL, kro-
nisk aktiv hepatitis, muskel-, led- og gigtsygdomme, 
overvægt, kronisk venøs insufficiens (hævede ben) 
med kroniske sår.

Det er tydeligt, at førtidspensionisterne og kon-
tanthjælpsmodtagerne ligner hinanden på ganske 
mange områder, bortset fra, at den første gruppe er 
betydeligt ældre. Når den ene gruppe får førtidspen-
sion og den anden ikke, er det ikke, fordi kontant-
hjælpsmodtagerne har så meget større arbejdsevne 
end førtidspensionisterne. Kun hos 2, måske 3, af de 
12 personerne på kontanthjæp er det rimeligt at for-
søge at aktivere/revalidere, resten burde tildeles før-
tidspension. Men de er så relativt unge, at de er blevet 

ramt af aktiveringshysteriet og den politiske modvilje 
mod at tildele en førtidspension.

Her gik man og troede, at den seneste førtidspen-
sionsreform (den gældende) bl. a. handlede om ikke 
at lægge så meget vægt på lægelige diagnoser, men 
på funktionsniveauet, og så ser man alligevel denne 
futile jagt på diagnoser, mens funktionsniveauet til-
syneladende ingen rolle spiller. Det er dybt godnat, 
men hænger selvfølgelig sammen med den incita-
mentsstruktur, der ikke belønner kommunerne for at 
tildele en førtidspension, og den grasserende beskæf-
tigelses- og aktiveringskultur, som den borgerlige 
regering rullede ud over kommunerne, og som helt 
uanfægtet videreføres af den nuværende regering. 

Der er tale om et forrygende ressourcespild, når vi 
sender mennesker rundt i meningsløse aktiverings-
forløb, jobprøvninger, til speciallæger og til dyre be-
handlinger. Fra smertebehandlingen ved vi, at det, 
der hjælper på de kroniske smertepatienter, som søger 
førtidspension, er, at de får denne, og at deres træk på 
samfundets hjælpeforanstaltninger i både social- og 
sundhedsvæsenet herefter mindskes markant.

Tilsvarende kunne man give de meget belastede 
stofbrugere en væsentlig bedre livskvalitet ved at tildele 
dem den førtidspension, som de åbenlyst er berettigede 
til. Men desværre er den politiske vilje ikke til stede. ■

om LÆgekLiNikkeN tureseNsgAde
Københavns Kommune har samarbejdsaftaler med en række 
private tilbud til udsatte borgere, deriblandt  Lægeklinikken  
Turesensgade, som  varetager substitutionsbehandling af 
københavnske borgere, der:
■ har været i substitutionsbehandling i en længere periode
■ kan hente medicinen på apotek
■ har en stabil social situation
I lægeklinikken kommer borgeren til samtale hos lægen mindst 
en gang månedligt eller ved behov. Der følges op på den medicin-
ske og sundhedsfaglige behandling, og ved behov for social 
behandling henvises til Rådgivningscenter København. Det er 
også herfra, der visiteres til Turesensgade.
Kilde: www.kk.dk 

Peter ege     
TIDLIGERE SOCIALOVERLæGE I KØBENhAVNS KOMMUNE
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af birgittE EllEMann HÖEgH     
fOtOS HElga C. tHEilgaard

Det er tidlig formiddag i caféen for stofbrugere i am-
bulant behandling i Hvidovre. Ved et lavt sofabord 
sidder Henrik og Johnny i sofaer med lilla puder og 
arbejder på deres projekt om Michael Jackson. Det 
har de gjort de sidste fire et halvt år – faktisk lige 
siden den dag, Michael Jackson blev fundet død i sit 
soveværelse i Los Angeles.  De har sat sig for at finde 
frem til hans virkelige dødsårsag, og gennem lang tid 
har de slæbt tunge pilotkufferter med obduktionsrap-
porter, politiafhøringer, retssager og testamenter fra 
deres lejlighed i Brøndbyøster og ud til Hvidovre fire 
dage om ugen. For to år siden fik de deres første rap-
port på 13 sider færdig, og nu er de i gang med den 
sidste fase af en mere opklarende rapport. Derfor kan 
de i dag nøjes med at medbringe hver sin skulderta-
ske, der rummer lysegule papirmapper med sirlige, 
håndskrevne rapport-titler på forsiderne. 

Caféen har en tilbagelænet atmosfære og er fyldt 
op af borde med storblomstrede voksduge. Et bord-
tennisbord står ubenyttet hen, nyheder vælter ud 
af et tv i et tilstødende rum, der indhaleres nikotin 
i en rygerboks, og i sofahjørnet står et klaver med 
en vase med en troldhasselgren pyntet med fugle og 
svampe. Her er høflig selvbetjening fra den enorme 
kaffemaskine, som brugerne gentagne gange går til 
og fra for at sætte sig ved et langbord midt i det hele 
sammen med et udsnit af stedets andre brugere. De 
er mødt op for at hente deres substitutionsmedicin, 
benytte sig af husets fagekspertise og værdien af so-
cialt samvær med nogle af de andre brugere. Nogle 
har en højtråbende måde på at få udtrykt dét, de har 
på hjerte, andre falder hellere i et med tapetet, og de 
repræsenterer tilsammen den brede palet af menne-

sketyper, man kender så godt fra miljøet. 
Fra alt det skiller Henrik og Johnny sig markant 

ud. De er enæggede tvillinger, de holder de sig lidt for 
sig selv, de har en lavt talende fremfærd … og så går 
de klædt i deciderede Michael Jackson-outfits.  Det 
er umiddelbart svært at kende forskel på Henrik og 
Johnny, men man skal ikke sidde særlig længe sam-
men med dem, før deres karakteristika træder frem 
- spor, som tidens tand har sat på dem. De fik for ek-
sempel begge to et ildebefindende ovenpå nogle pil-
ler, de havde taget for tre år siden, hvor Johnny faldt 
ned i en kasse og fik et hak i næsen, hvorfor hans næse 
er mere krum end Henriks. Johnny har sideskilning, 
mens Henrik har valgt at dele pandehåret i midten, 
og så taler Johnny desuden med en mere rusten klang 
end Henrik. 

Henrik og Johnny blev 45 år i maj 2014 og kalder 
mestendels hinanden for ’brormand’. Begge to! På 
denne regnfulde fredag har Johnny valgt at møde op 
i cowboybukser spændt godt ind i taljen af et kom-
plet guldbælte, sort skjorte og sølvpailletbesat vest. 
Henrik har besluttet sig for cowboybukser og en sort 
silkejakke med gule sole, måner og stjerner på. Dertil 
har de begge en helt hvid hat med, som de har lagt 
ved siden af sig i sofaen.

Selvom Henrik og Johnny skiller sig ud fra stedets 
andre brugere, er der ingen, der tager særlig notits af 
deres tilstedeværelse. Alle er øjensynligt vant til, at 
de er her – for at hente deres medicin, spise morgen-
mad eller frokost og for at arbejde på deres projekt.  
De er kommet i huset de sidste fem år, hvor de har 
været i substitutionsbehandling oven på et misbrug 
af spiritus, hash og piller (alt med rød trekant på!), 
der løb af sted med dem gennem ti år. Efter i flere 
om gange at have forsøgt at komme deres misbrug til 
livs, skulle det vise sig, at deres indgående Michael 

Thriller
Tvillingerne Johnny og henrik er et enestående eksempel på, at brugere er meget mere og andet end klienter i 
substitutionsbehandling. Gennem de sidste fem år har tvillingerne været i gang med et projekt om deres store 
idol Michael Jackson – et projekt, som de selv opfatter som hovedårsagen til, at de har holdt deres tidligere 
misbrug ud i strakt arm, og som samtidig har givet dem indhold i livet og en mere nuanceret identitet. 
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pelthen ikke kan presses mere 
ind i deres hjem. Derfor er de 
også skrevet op til en treværelses 
lejlighed, som de går og håber 
på at få inden længe. Og i dag 
foretager de sig alt sammen, kan 
mærke hinandens følelser og har 
nærmest kun hinandens selskab. 
De relationer, de har haft, hørte 
til misbrugsmiljøet, og det miljø 
forsøger de at holde ud i strakt 
arm, så de ser faktisk kun andre 
mennesker på værestedet. Deres 
forældre er i dag døde, og deres 
søskende ser de ikke.

’Vi har fire yngre søskende, 
som vi ikke ser. Nok fordi, vi har 
haft det misbrug, vi har haft,’ 
forklarer Johnny. 

Henrik og Johnnys anden 
store lidenskab i livet er musik-
ken, som de allerede som små 
drenge fik ind under huden. De 
er vokset op i et hjem, hvor man 
konstant lyttede til musik og 
talte om det nye, der kom frem, 
og så havde forældrene en særlig 
lidenskab for Elvis Presley, hvis 
livshistorie de præsenterede 
børnene for. Fem minutter fra, 
hvor de boede, lå der en Elvis-
klub på Enghave Plads, som de 
to drenge blev meldt ind i som 
seksårige.   

’Her var vi nede hver torsdag, 
hvor hende, der havde klubben, 
hver uge havde anskaffet en ny 
koncert på video, som vi sad og 
så,” fortæller Henrik, der mener, 
at det er dér, svaret på deres mu-
siklidenskab skal findes. 

’Og musikken har altid fyldt 
meget. Når vi kom hjem fra vagt, 
var der dage, der havde været så 
hårde og blodige, at det var rart 
at sætte Michael Jackson eller en 

Jackson-projekt skulle have en stor del af æren for, at 
de denne gang har klaret sig igennem – snart sagt som 
hele redningsplanken, mener de selv. 

’Hvis vi bare havde siddet derhjemme og kigget 
… nej … så havde vi ikke kunnet holde os fra stof-
ferne,’ siger Johnny med så lav en stemme, at man 
skal spidse ørerne. 

’… og det er måske også derfor, at vi gerne vil 
fortælle om det i dag. For at vise andre, at det godt 
kan lade sig gøre at komme ud af stoffer og bruge sin 
energi på noget andet,’ siger Henrik med en lige så 
lav røst.

ulykker og musik
Der er to emner, som de to brødre bliver ved med at 
vende tilbage til i deres liv: musik og ulykker, hvilket 
muligvis udspringer af en hændelse, der indtraf i de-
res tidlige barndom.  Det er i al fald sådan, de selv 
anskuer det. Johnny og Henriks første bopæl lå på 
Vesterbro i København. En dag, hvor de var alene 
hjemme, hørte de et monumentalt brag og siden et 
massivt opbud af udrykningssirener og løb ned på 
gaden for at få syn for sagen. Og inde ved kantstenen 
ved Enghave Plads stod Henrik og Johnny i en alder 
af syv år sammen med en folkemængde og blev vid-
ner til en barsk ulykkesscene: En lastbil var kørt ind i 
en bil, da den skulle rundt om et hjørne, og chauffø-
ren var flygtet ud af og væk fra den væltede lastbil på 
et brækket ben. I personbilen sad en fører, der havde 
mistet hovedet, mens en passager ved hans side sad 
fastklemt i bilen. 

’Vi gik bare hjem, og så sagde vi til hinanden, at vi 
aldrig ville stå på den måde og se på en ulykke igen 
uden at kunne hjælpe. Vi ville hellere kunne gøre no-
get, og det stod vi fast ved, til vi var gamle nok til få en 
uddannelse som samaritter,’ fortæller Henrik

Fik I ikke et chok?
’Jo, vores mor snakkede også med os om det. Men 

på det tidspunk gik hun og hendes søster på et første-
hjælpskursus, så vi begyndte at sidde og læse i hendes 
bøger om aftenen’, fortæller Henrik.

Fortryder I, at I gik ned og kiggede på ulykken?
’Nej, for vi brugte det til at få en uddannelse til at 

prøve at hjælpe andre. Det var også derfor, vi gerne 
ville lære engelsk i skolen. For det kunne blive nyt-
tigt. Det, som vi fandt interessant, gav vi os helt hen 

til. Så de fag, vi kunne lide, kunne vi ikke finde på 
at pjække fra.  Sådan var det også med førstehjælp’, 
siger Johnny. 

Uddannelsen som samaritter fik de som 15-årige, 
og den kastede et job af sig på Bakken, hvor de gen-
nem 12 år, fra de var 15, til de blev 27 år, arbejdede 
som samaritter og stod i spidsen for et korps på 35 
mand. Derudover valgte de at gå ind i civilforsvaret 
og havde taget en røgdykker-uddannelse, og de nåe-
de at hjælpe Københavns Brandvæsen gennem syv år, 
når det var påkrævet. Men på en øvelse gik det en dag 
galt. Instruktøren havde blandet for meget benzin i 
det brandudløsende materiale, og alle tilstedeværen-
de kom slemt til skade. Johnny blev blæst ud gennem 
et vindue og landede på nogle murbrokker og slog 
ryggen så skæv, at han måtte ligge i stræk i 14 dage. 
Henrik røg gennem en dør og over i en betonvæg, 
fik trykket det nederste af ryggen og fik slået hoften 
skæv – begges skader så slemme, at de måtte stoppe i 
civilforsvaret. De forsatte et par år endnu på Bakken, 
men da der trådte en ny direktør til, blev korpset spa-
ret væk, og Henrik og Johnny mistede deres arbejde. 

’Og så stod vi dér og vidste ikke, hvad vi skulle få 
tiden til at gå med, for det dér med fabriksarbejde 
var ikke lige os. Så startede drikkeriet. Vi fik dårligt 
selskab, og så blev det også til piller,’ fortæller Henrik.  

Når Johnny og Henrik fortæller, er det mestendels 
om fælles oplevelser og følelser. Får de et ildebefin-
dende, er det samtidigt, fordi de har taget præcis de 
samme piller. Når de er ude for en arbejdsulykke, 
ender de begge op med skader, fordi de altid har ar-
bejdet sammen. For som det er med mange tvillin-
ger, er de meget tæt knyttet til hinanden, og derfor 
indtræffer næsten alle hændelser i livet for Johnny og 
Henrik synkront. De nåede dog at have nogle år hver 
for sig, hvor de boede adskilt og havde kærester, men 
når savnet til hinanden opstod, tog de på besøg hos 
hinanden, om klokken så var tre om natten.

’Når vi var på arbejde, var det jo arbejdet det gjaldt, 
så derfor kunne vi godt trænge til at mødes,’ fortæller 
Johnny.

Forholdene til kæresterne holdt ikke, og da de var 
kommet ud af arbejdslivet og røget ind i et misbrug, 
valgte de at bo sammen. I de sidste otte år har det 
været i en tætpakket etværelses lejlighed, hvorfor de 
er holdt op med at erhverve sig nye ting, da der sim-
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gekonflikter.  Og fra deres lejlighed i Brøndbyøster 
og KABS’ café i Hvidovre smøgede de to tvillinger 
ærmerne op og brugte mestedelen af deres dagtimer 
på at komme så godt ned i sagen, som de kunne.

’Vi gik ind på nettet og hev det ned, vi kunne, og 
skrev til Los Angeles’ politi. Jeg mailede, at jeg ville 
skrive en bog og ville høre, om de ville behandle sagen 
som mord eller et tragisk uheld, og jeg fik en mail til-
bage om, at de behandlede det som en drabssag, og 
fik en henvisning til, hvor jeg kunne gå ind og down-
loade obduktionsrapporten,’ fortæller Johnny.

Johnny viser obduktionsrapporten frem, hvor han 
og Henrik med blå og lyserøde overstregningstus-
ser har markeret de steder i teksten, som de synes er 
interessante for deres efterforskning. Derudover har 
de en udskrift af afhøring af Murray med sig samt 
Michael Jacksons testamente og nogle vidneudsagn. 
I dag sidder Henrik med nogle papirer, som han skri-
ver på i hånden. De vedrører Murray, som de ikke 
synes spiller med helt åbne kort. Det er de blandt 

andet kommet frem til ved at se et dokumentarpro-
gram, som Murray selv har produceret, og når de 
sammenholder hans udtalelser derfra med dem, han 
oprindelig sagde til politiet, er der ikke konvergens. I 
papirerne har Henrik lavet nogle lister med tidspunk-
ter skrevet med sirlig håndskrift og lineal-lige linjer 
mellem hvert punkt.

’Det er for at sammenligne, hvornår han giver me-
dicin med sine telefonopringninger. Vi starter, da Mi-
chael kommer hjem om natten klokken 00.58 efter 
en aften på Staples Center, hvor han har forberedt de 
koncerter, han snart skulle give, og går i bad klokken 
01.20, og så slutter vi klokken 16.30 næste dag – det 
er dér, hans lig bliver hentet fra hospitalet,’ fortæller 
Henrik.

’Michael Jackson – The King of Pop’, er titlen på 
forsiden af deres første rapport. Her er også et billede 
fra Michaels Jacksons stjerne i flisen på Hollywood 
Walk of Fame med blomster og levende lys, som 
blev taget den dag, Michael Jackson døde. Her er en 

Elvis-koncert på,’ fortæller Henrik. 

Stille eftertænksomhed
Interessen for Michael Jackson startede i 1987 og i 
første omgang kun for Johnnys vedkommende.

’Da var jeg 17 år og så ’Smooth Criminal’-videoen 
på MTV, og så var jeg fanget. Jeg sad og så ’Bad’ og 
’Billie Jean’, og så måtte brormand låne mig nogle 
penge til Bad-lp’en,’ fortæller han. 

’Jeg tror, jeg fik min første singleplade i 1995. Det 
var ’Billie Jean’, som min daværende kæreste købte 
til mig.  Før da lyttede jeg mest til Elvis. Jeg havde 
godt nok hørt Billie Jean nede hos Johnny, men da 
jeg satte mig ned og lyttede ordenligt til de lyde, han 
kunne lave og stadig gøre det forståeligt, var jeg solgt’, 
fortæller Henrik.  

Hvorfor tror I, det lige præcis blev Michael Jackson, der 
løb af sted med jer?

’Jeg tror, at det er fordi, han kunne skaffe sig så 
stort et navn til trods for den opvækst, han havde,’ 
siger Henrik.

’Det er også særligt, at han vælger en genre som 
pop med den behandling, han har fået. Man kunne 
godt have forestillet sig, at andre ville have valgt en 
mere aggressiv stil. Han synger om kærlighed til an-
dre og til Jorden. Og det var jo ikke bare hans far, 
der var hård ved ham. Jeg tænker også på alt det, han 
kom igennem med børneanklagerne mod ham som 
voksen,’ siger Johnny. 

Har hans barndom tråde til jeres egen opvækst?
’Nej, vi havde en fin opvækst. Vi fik mad hver dag, 

og vi blev ikke slået på,’ siger Johnny. 
Hvad med selve musikken?
’Musikken er nok det, der betyder mest. Masser af 

hans musik kan du spille til fester, men der er også 
masser af numre, du kan sidde og høre i stille efter-
tænksomhed – tekster, der virkelig er mening bag,’ 
siger Henrik. 

’Jeg synes, jeg finder ro i hans musik, uanset om 
det er hurtigt eller langsomt. Jeg lytter til den hver 
dag. I starten hørte vi tit en koncert og fik nogle øl. 
Det var før, vi fandt ud af, at vi havde et problem med 
alkohol.  I dag har jeg ikke drukket i 13 år, men det 
var som om, at det var det eneste rigtige at gøre, da vi 
blev arbejdsløse. Hende, jeg kom sammen med, som 
gav mig Billie Jean-pladen, blev dræbt af en spritbilist 

i december 1995, og det var også med til at sende mig 
ud på noget af en druktur,’ fortæller Henrik. 

Hvor mange af Michael Jacksons plader har I?
’Jeg har nok i nærheden af 15, men jeg købte fak-

tisk en boks til brormand, hvor hele hans musikkar-
riere er proppet ned. Og så fik jeg fat i en bog til ham, 
hvor der er billetter fra forskellige koncerter og lande. 
Det var efter alle de ting, Henrik havde været igen-
nem med kæresten, at jeg tænkte, at det måske kunne 
lysne hans sind lidt,’ fortæller Johnny.

dødelig opvågen
Da misbruget for alvor tog til, sygnede musikinteres-
sen hen til fordel for rusmidlerne. I de år stenede de 
for det meste foran fjernsynet i de vågne timer. Men 
efter de kom i behandling, kom musiklidenskaben 
tilbage til dem, og da Michael Jackson den 25. juni 
i 2009 til hele verdens overraskelse gik hen og døde 
af en overdosis af narkosemidlet propofol, valgte de 
to brødre at gå mere indgående til værks i forhold til 
dyrkelsen af deres ikon. 

’Lige den første dag, blev vi lidt nedslåede. For vi 
havde set frem til, at han skulle give koncert i Lon-
don. Vi havde prøvet at få billetter til koncerten, men 
de blev udsolgt på 11 minutter. Og så kan jeg huske, 
at vores mor sagde, at det garanteret var mord. Og jeg 
havde sagt, at man altså ikke lige går ind og myrder 
Michael Jackson,’ siger Henrik.

’Først var jeg nedtrykt, men alt det, vi havde snak-
ket om den aften, fik os til at gå i gang med projektet. 
Og så fandt vi meget hurtigt ud af det med alarmop-
kaldet. Man kunne høre på ham, der snakkede, at 
tingene ikke blev gjort rigtigt. Al den mystik, der var 
efterfølgende med, at man skulle have set ham stige 
ud af retsmedicinerens vogn, fik os til at tænke, at vi 
ville grave ned i det her,’ forklarer Johnny.  

Det har de sådan set gjort lige siden. De er enige 
med de fleste om, at Michael Jackson er død og er 
ikke ude i nogle konspirationsteorier, men da hans 
personlige læge, Conrad Murray i november 2011 
blev idømt fire års fængsel for uagtsomst manddrab, 
syntes de, at det var en al for mild dom.  Da havde de i 
måneder set en masse opklarende materiale igennem 
og tænkte, at han snarere skulle dømmes for overlagt 
mord, fordi de anser det for et koldt og kynisk drab 
fra Murrays side – muligvis bundet op på nogle pen-
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heden af om emnet, og så lavede vi bare en rapport 
om dét, vi fandt frem til dengang. Vi havde spået, at 
Titanic ikke havde ét stort hul under overfladen, men 
flere små, og det blev bekræftet sidste år. Det var jo 
satans,’ siger Johnny. 

Så I har altså evnen til at dykke ned i noget og lade 
det gribe jer..

’Ja, og jeg tror, det kommer fra Bakken. Hvis vi 
skulle ned til en voldsforbrydelse, hørte vi jo sagen fra 
to sider, og så skulle vi stå der sammen med politiet 
og vurdere, hvem der talte sandt, og hvem der løj. Det 
var nok spændingen. Hvad er rigtigt, og hvad er ikke 
rigtigt,’ siger Johnny.  

’Vi havde jo også Lundin-sagen. Og hvis man fulg-
te kørselsmønsteret, så kom vi frem til, at det stemte 
overens med kørselsmønstret, dengang han myrdede 
sin mor og skilte sig af med hende i USA.  Så vi endte 
på Faxe Kommunes losseplads, og dét informerede 
vi politiet om. Noget tid efter var der et program med 
en clairvoyant i tv, og hun kom også frem til den los-
seplads, og da sagde vicepolitikommissæren, at de var 

blevet gjort opmærksom på det tidligere … og det var 
jo os,’ fortæller Henrik. 

’Så, vi bruger måske lige et par dage på at rense 
hovedet for Michael Jackson, og så går vi i gang igen,’ 
slutter Johnny. 

Klokken er blevet tolv, og caféen i Hvidovre luk-
ker for i dag. Johnny og Henrik stiller deres brugte 
kaffekopper over i vaskebakken og pakker deres rap-
porter ned i taskerne for at vende hjem til lejligheden 
i Brøndbyøster, hvor de vil fortsætte arbejdet. I dag 
blev det en journalist, der forstyrrede dem. Andre 
dage er det stedets andre brugere, der er nysgerrige 
efter at høre om deres opklaringsarbejde. Og dét kan 
de faktisk godt lide, for ud over at hente deres subu-
tex, er besøgene i caféen medvirkende til, at de kom-
mer ud og får rørt sig, og så giver det dem en stabil 
hverdagsrytme, som dengang, de arbejdede på Bak-
ken. Planen er, at de gerne vil trappes ud af substitu-
tionsmedicinen - hvilket de mener, de først er klar til 
om et års tid. Så måske et opklaringsarbejde omkring 
Stine Geisler-sagen kan holde dem i skak så længe? ■

indledning, en tidslinje med Michael Jacksons sidste 
døgn i live, en tak til personalet på KABS for hjælp og 
inspiration, en liste over Michael Jacksons søskende 
og forældre, en liste over albums og til slut lidt om 
Michael Jacksons liv generelt. 

Hvad skal rapporten bruges til? 
’Det var sådan set min daværende kontaktperson, 

der gerne ville læse, hvad vi fandt ud af. Og så tænkte 
vi, at vi ville lave det som en rapport,’ siger Henrik. 

’Og så kom der en masse nysgerrige spørgsmål fra 
de andre brugere af huset, som vi ikke kunne svare på. 
Derfor har vi valgt at lave en to’er, som er mere uddy-
bende i forhold til efterforskningen,’ tilføjer Johnny. 

Spænding og hjerneaktivitet
Hvad betyder det for jer at sidde og lave det stykke ar-
bejde?
’Det giver lidt spænding, for da vi startede vores 
eget samaritter-korps på Bakken, indledte vi et sam-
arbejde med politiet derude, fordi de kun var der i 
aftentimerne på hverdage. Så i dagtimerne havde vi 
også politiopgaver. Hvis et barn for eksempel for-
svandt, var det os, der blev ringet til, og vi rykkede 
ud og vurderede situationen. Det betød også, at vi 
kom på et kursus, hvor man kunne efterforske spor, 
og så begyndte vi at samarbejde med politiet. Så det 
er egentlig bare ligesom dengang. Hvis vi har kunnet 
finde noget at efterforske siden, har vi gjort det,’ siger 
Henrik. 

’Og hvis der så er noget, vi finder ud af, og det 
siden viser sig at være det samme, som vi var kom-
met frem til, tænker jeg altid, at så har jeg sgu da ikke 
smidt hele hjernen på gulvet,’ siger Johnny. 

Så det handler også om at holde hjerneaktiviteten i 
gang oven på jeres misbrug?

’Ja, i stedet for bare at sætte sig og glemme alt,’ 
siger Johnny. 

’Men det handler lige så meget om, at vi gerne vil 
finde ud af, hvorfor Michael Jackson skulle dø. Vi 
syntes, at det var meget dårligt dækket herhjemme. 
Det blev lige nævnt, de første par dage,’ siger Henrik. 

Da Henriks og Johnnys efterforskningsprojekt for 
alvor satte ind, begyndte de også at klæde sig anderle-
des, end de plejede.  Det handlede om at vise respekt 
for The King of Pop, og så fandt de i samme åndedrag 
ud af, at de faktisk godt kunne lide at gå klædt sådan. 

Tøjet har de som regel fundet i genbrugsbutikker, og 
de har konstant været på udkig efter nye outfits. 

’Tøjet behøver ikke være ens, og vi er meget sjæl-
dent uenige om, hvem der skal have hvad. Vi har jak-
kesæt, bukser med nitter ned langs siden, bælter, der 
arbejder sig hen mod hans stil, sorte blanke bukser, 
hvor vi bruger hvide t-shirts til og åbenstående skjor-
ter. Vi har sorte hatte, hvide med sorte bånd og helt 
hvide. Og så har vi nogle skinner til armene, som 
minder om dem, han havde på til sit 35-års jubilæ-
um. Dem går vi med, når vi skal skeje lidt ekstra ud. 
I weekenden. Nogle går ud og drikker sig dumme i 
hovedet i weekenden, vi skejer ud i vores tøj i stedet 
for,’ siger Johnny. 

Går I særlige steder hen, når I skejer ud?
’Næææ – de sædvanlige steder. Ned i Netto og 

handler eller over på stationen og drikker en kop kaf-
fe,’ fortæller han.  

Og dér vil man formentlig blive ved med at møde 
de to tvillinger i Michael Jackson-outfits. For når pro-
jektet er slut, har de tænkt sig at fortsætte med at gå 
i hans tøj. 

’Vi kan bare meget godt lide stilen, og så synes vi 
faktisk, det er lidt sjovt at skille sig ud,’ siger Henrik.  

’Vi har jo altid skilt os lidt ud. Det er kedeligt, at alt 
skal være i de samme farver,’ følger Johnny op.  

titanic-, lundin- og geisler-sagen
Johnny og Henriks projekt er ved at rinde ud. De 
regner faktisk med kun at have en måneds arbejde 
tilbage. Men det giver dem ikke nogle bekymringer 
for at synke ned i stofferne igen. 

’Nej, vi har altid en idé til noget nyt,’ fortæller Henrik. 
’Vi har snakket om Stine Geisler-mordet - hende 

studenten, der blev dræbt til pinsekarnevallet i 1990 
i en kælder i Teglgårdsstræde.  For vi var faktisk til 
karnevallet lige ved siden af, hvor hun blev myrdet, 
lidt længere nede af gaden. Så det var sådan en lidt 
underlig smag at sidde tilbage med, at man havde 
været så tæt på gerningstidspunktet. Det kunne vi 
godt tænke os at finde ud af på et tidspunkt,’ fortæl-
ler Johnny, og løfter sløret for, at de faktisk har været 
drevet af andre projekter tidligere i livet. Først var 
det Titanic, som de arbejdede på i seks år, da de var i 
slutningen af 20’erne: 

’Først læste vi alt, hvad vi kunnet komme i nær-
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belastning. Vi beskriver, hvordan folk har det og vores 
relation til dem. Jeg kan godt sidde med diagnoserne 
inde i hovedet, men jeg nævner dem ikke nødvendigvis 
altid for det øvrige personale,’ siger Henrik Thiesen. 

Kombinationen af misbrug og psykiske lidelser er 
faktisk mere reglen end undtagelsen. Ifølge Sund-
hedsstyrelsens vurderinger har omkring to tredjedele 
af stofmisbrugere i behandling en psykiatrisk lidelse. 
Men selv om mange mennesker med misbrug har be-
stemte symptomer, kan det være svært at stille diag-
noserne, fordi misbruget i den grad slører billedet. 
Misbruget bliver altså en ekstra udfordring på et om-
råde, hvor det i forvejen er en stor udfordring at stille 
diagnoser. At det for eksempel ikke altid er nogen let 
opgave at diagnosticere en depression blev dokumen-
teret i en metaanalyse, der i 2009 blev præsenteret 
i det videnskabelige tidsskrift The Lancet. Her har 
britiske forskere set på undersøgelser af praktise-
rende lægers diagnosticering i USA og ni europæiske 
lande, herunder Danmark, og det viser sig, at kun 
halvdelen af dem, der har en depression, bliver diag-
nosticeret. Forfatterne opstiller ud fra resultaterne et 
eksempel, hvor 20 ud af 100 patienter har en depres-
sion. Ud af de 20 vil kun de 10 blive diagnosticeret 
korrekt. Mindst lige så interessant er det, at der er en 
del såkaldte ’false positives’ – altså patienter, der af 
de praktiserende læger bliver diagnosticeret med en 
depression uden at have en. I eksemplet bliver 15 pa-
tienter ud af de 80, der ikke har en depression, diagno-
sticeret med en, mens resten får den korrekte besked, 
at de ikke lider af depression. Ifølge analysen, der om-
fatter undersøgelser med i alt mere end 50.000 patien-
ter, bliver en stor del af dem, der møder op hos deres 
praktiserende læge med en mistanke om depression, 
altså diagnosticeret forkert. For folk med misbrug kan 
der ligge en yderligere problematik i, at misbruget ikke 
bliver opdaget eller ikke er erkendt, og derfor opstår 
der et fordrejet billede af, hvad personen fejler. 

Psykiatriske diagnoser og misbrug
Jeg taler videre med Henrik Thiesen om, hvad de psy-
kiatriske diagnoser betyder i arbejdet med mennesker 
med misbrug. Han peger på, at der også kan ligge et 
problem i at give folk for mange diagnoser. ’Det kan 
være sværere at give på slip på en opfattelse af sig selv 
som syg, og diagnoserne kan blive brugt som forkla-

ring på misbruget. Det kan gøre det sværere at blive 
ædru eller stoffri eller bare nedsætte sit forbrug,’ siger 
han. Samtidig er det dog afgørende, at man behand-
ler folk for de psykiske problemer, selv om de har 
et misbrug, mener Henrik Thiesen. ’I psykiatrien vil 
man som regel ikke behandle folk, når de har et mis-
brug. Og det er ret paradoksalt. Når en alkoholiker 
for eksempel får et hjerteanfald, så vil man jo gerne 
behandle ham for hjerteanfaldet. Men det samme 
sker ikke på det psykiatriske område. Psykiatriens 
dilemma er, at man har skabt nogle rammer, der er 
meget diagnosefikserede. Det er også svært at skulle 
behandle en, der har et voldsomt misbrug. Men man 
er nødt til at tage hensyn til alle patientens proble-
matikker,’ siger han og fortsætter: ’Vi ser tit folk, som 
har været til praktiserende læge, og når lægen ser på 
symptomerne, ligner det mest en depression, hvis 
man ikke ved, at der er et misbrug. Så har de må-
ske fået udskrevet antidepressiv medicin. Men min 
erfaring er, at rigtig meget af det, mennesker med 
misbrug fejler, er blandingstilstande, som ikke rea-
gerer på antidepressiva. Alle med misbrug har faser 
af angst og depression, men det hjælper ikke meget 
at behandle det med antidepressiva, fordi der er en 
anden mekanisme i spil,’ siger Henrik Thiesen. Han 
fortæller, at han meget sjældent selv udskriver den 
antidepressive medicin: ’Jeg har nok behandlet 5.000 
patienter med misbrug, og jeg har stort set aldrig set 
en fantastisk effekt af antidepressiv medicin hos folk, 
mens de var i misbrug. Folk med misbrug er stres-
sede, og de kan ikke orientere sig - det skal vi have 
bragt i balance. Først behandler vi akutte abstinenser 
med benzodiazepiner, og derefter behandler vi typisk 
angstsymptomer. Og så er det for de fleste helt af-
gørende at få vitaminer. 85 % af dem, vi behandler, 
ligger så lavt i D-vitamin, at de har brug for tilskud,’ 
siger han. 

Misbrug og psykiatrisk lidelse    
skal behandles samtidig

Det er interessant, at Henrik Thiesen er påpasselig 
med den antidepressive medicin, som ellers udskri-
ves ret bredt til mennesker med angst- og depressi-
onsdiagnoser i samfundet som sådan. Da jeg efterføl-
gende e-mailer med Robert Elbrønd, der er overlæge 
på Videncenter for Rusmiddelpsykiatri på Aarhus 

       
af SignE kiErkEgaard Cain

En ung kvinde kommer op til sin psykiater. Han spør-
ger hende som det første: ’Vil du behandles for din 
angst eller din depression?’ Hun måber, for det er lidt 
som at blive spurgt, om hun vil have det venstre eller 
det højre ben skåret af. Kvinden fortæller sin historie 
i min bog ’Det handler ikke om lykke – Helt tæt på 
antidepressiv medicin’. Kvindens historie er natur-
ligvis karikeret, og mange psykiatere vil fint være i 
stand til at behandle angst og depression samtidig. 
Men historien illustrerer en grundlæggende udfor-
dring med psykiatriske diagnoser og behandlingen af 
dem, nemlig tendensen til at se diagnoser adskilt og 
behandle dem hver for sig. En udfordring, der viser 
sig meget tydeligt i behandlingen af mennesker med 
både misbrug og en psykiatrisk diagnose. 

Misbrug og psykiske lidelser

Jeg vil forsøge at blive klogere på, hvordan man i 
praksis løser udfordringen med at behandle misbrug 
sammen med en anden diagnose. Derfor cykler jeg 
en spejlglat januarmorgen ud til SundhedsTeam på 
Sundholmsvej, hvor læge Henrik Thiesen er leder. 
Her er de fleste af brugerne hjemløse, og Henrik 
Thiesen oplever, at angst og depression er et livsvilkår 
for størstedelen af dem. ’For eksempel sover mange 
utrolig dårligt og vågner måske op tidligt om mor-
genen med angst i kroppen. Det kan være driveren 
i den første genstand,’ siger han. Selv bruger Henrik 
Thiesen diagnoserne i sit daglige arbejde, men prøver 
samtidig at se på brugerens samlede billede. ’På vo-
res personalemøder har vi diagnoserne i spil, men vi 
prøver også at beskrive de blandingstilstande, vi ser, 
for at finde hoved og hale i, hvad der er den aktuelle 

Diagnosens ulidelige lethed
Mennesker, der har både et misbrug og en psykiatrisk diagnose, skal behandles for begge dele. Men i det 
daglige arbejde er de psykiatriske diagnoser svære at stille og kan være mere en hæmsko end en støtte. 
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Universitetshospital Risskov, oplever også han, at 
den antidepressive medicin kan spille en problema-
tisk rolle i behandlingen af mennesker med misbrug. 
’I min ende af systemet har jeg oftere måttet hjælpe 
folk med at stoppe med SSRI-præparater (den mest 
almindelige slags antidepressiv medicin, red.), end 
jeg har ordineret dem. Det afspejler nok mest, at jeg 
sidder på bagklogskabens første parket. Diagnosen 
kan have været velunderbygget, behandlingsvalget 
fornuftigt, og rusmiddelproblemerne skjulte. Når jeg 
efter nogen tid ser samme patient, har tingene ud-
viklet sig, og behandlingen har ikke virket, som man 
håbede. Situationen kalder på revurdering af diagno-
serne – og som minimum et andet valg af behandling. 
Her har jeg faktisk set en del patienter, som fik bedret 
deres angst- og depressionssymptomer, alene fordi 
de blev trappet ud af behandling med antidepressiv 
medicin,’ skriver Robert Elbrønd. Han peger på, at 
ved dobbeltdiagnose vil en depression ofte være en 
depressiv fase i en bipolar lidelse. Men også han hol-
der fast i, at usikkerheden om diagnoser ikke må stå 
i vejen for, at både de psykiske problemer og mis-
bruget behandles. ’Begge problemstillinger skal tages 
lige alvorligt samtidig, hvis det skal lykkes at hjælpe 
patienten. Et rigoristisk krav om, at patienten først 
skal holde sig ædru og clean i et længere tidsrum, 
er umenneskeligt, grundlaget er udokumenteret, og 
for mange patienter er det nærmest umuligt at efter-
komme det krav, når de har en ubehandlet psykisk 
lidelse. Den diagnostiske usikkerhed må både patient 
og læge leve med,’ skriver han. 

tidlig indsats for unge misbrugere
Man kalder det dobbeltdiagnose, når mennesker har 
både misbrug og en psykisk lidelse. Igen er ordet 
diagnose centralt. I kapitlet ’Socialsygepleje i psy-
kiatrien – udfordringer og muligheder’ i rapporten 
’Projekt Socialsygepleje’ (se reference nedenfor) skri-
ver antropolog og projektleder i KABS, Kathrine Bro 
Ludvigsen, at ordet ’dobbeltdiagnose’ er misvisende. 
I virkeligheden er mennesker med misbrug og psy-
kisk sygdom snarere ’multibelastede’, fordi kombina-
tionen af misbrug og psykisk lidelse går ud over både 
livskvalitet, fysisk helbred, tilknytning til uddannelse 
og arbejde, familieliv og så videre. 

I rapporten beskrives også den problematik, at når 

nogle unge henvender sig i psykiatrien og ikke kan få 
hjælp der, fordi de har et misbrug, så risikerer de at 
blive tabt på gulvet. Misbruget erkendes måske først 
mange år senere, og på det tidspunkt er den unge ble-
vet til en voksen, der for eksempel ikke har et arbejde, 
en uddannelse eller værdifulde sociale relationer. 
Derfor er det så afgørende, at man som ung kan blive 
behandlet for både sit misbrug og sin psykiske lidelse. 

For at bliver klogere på, hvordan man kan sætte 
ind med integreret behandling for unge, der både har 
en psykisk lidelse og et misbrug, tager jeg på besøg 
hos Mik Adsersen, som er psykiater på KABS Stjer-
nevang - et misbrugspsykiatrisk dagtilbud til unge. 
Alle brugere i tilbuddet har et misbrug og en psy-
kiatrisk diagnose – eller der er mistanke om, at de 
har en. Typisk har de været i misbrugsbehandling, der 
så ikke er lykkedes. Jeg spørger Mik Adsersen, hvad 
der kan gå galt i misbrugsbehandlingen for unge, der 
også har psykiske problemer. ’Hvis for eksempel en 
ung mand har ADHD, og man så prøver at behandle 
ham for de 5 gram hash, han ryger om dagen, uden 
man at får gjort noget ved hans ADHD, så bliver hans 
’drive’ til at ryge hash ved med at være der. Det er ikke 
muligt at skille det ad, for i hans liv er der en stærk 
sammenhæng mellem ADHD og hashrygning. Han 
har måske som 14-årig fundet ud af, at hvis han ryger 
hash, så bliver han lidt mere rolig og kan koncentrere 
sig bedre,’ siger Mik Adsersen. Han peger på, at det 
kun hos en relativt lille gruppe er misbruget, der ska-
ber psykisk sygdom. Derimod ligger der et større de-
tektivarbejde i at finde ud af, om misbruget skygger 
for en psykiatrisk lidelse. Også Mik Adsersen peger 
på, at de psykiatriske diagnoser generelt er forbun-
det med megen usikkerhed. ’Det er beskrivelser, der 
egentlig ikke særlig præcist afspejler sygdomsbilledet. 
Så jeg har en generel skepsis. Noget af det, jeg ser på, 
er, om der er noget, der er maskeret af misbruget. 
Mange med misbrug har enormt mange andre so-
ciale og adfærdsmæssige problemer. Så er det nogle 
gange adfærden, man får øje på, uden at se på, hvad 
der ligger bag. Og så kan det selvfølgelig også være en 
endnu større udfordring at stille diagnosen, når man 
har at gøre med folk, der måske ikke dukker op, er 
meget påvirkede eller involverede i kriminalitet,’ siger 
han. Ligesom Henrik Thiesen peger Mik Adsersen på, 
at diagnoserne let kan blive meget identitetsskabende. 

’Hvis man er ung og bliver mødt med, at diagnosen er 
definerende, så kommer man også til at anskue sig selv 
sådan. Det kan være meget begrænsende,’ siger han. 

Men når der er stillet en diagnose, bruger Mik 
Adsersen så medicin i behandlingen af de psykiske 
lidelser? Her kan både Ritalin til ADHD-patienter og 
den antidepressive medicin være relevante. ’Hvis den 
unge har angst, depression eller OCD, og vi forud-
ser, at hvis man behandler lidelsen, så vil den unge 
efter nogen tid have lettere ved at komme ud af sit 
misbrug, så giver det jo god mening. Nogle oplever 
i afvænningsfasen, at de får depressive symptomer, 
uden at man måske kan stille en egentlig depressi-
onsdiagnose, men der kan medicinen hjælpe nogle i 
en periode. Men uanset om der er tale om misbrug 
eller ej, skal man naturligvis være forsigtig med at tro, 
at antidepressiv medicin løser alt. Vi vil gå langt for at 
være sikre på, at der er en egentlig psykiatrisk diag-
nose, hvis vi skal give medicin,’ siger han. 

Den unge kvinde, som optræder i min bog, blev 
bedt om at vælge mellem sin angst og sin depression. 
Og i den almene psykiatri kan man som nævnt stadig 
blive afvist på grund af sit misbrug – og dermed så at 
sige skulle vælge mellem sine diagnoser. Heldigvis er 
der sket et skred, så der nu er tilbud, hvor man kan 
behandle integreret. Men ude hos Mik Adsersen ople-
ver han, at de unge selv og deres forældre kan have en 
tendens til at adoptere skillelinjen mellem at være mis-
bruger og psykisk syg. Han siger: ’De tænker selv, at de 
ikke kan få behandling, hvis de har et misbrug, og lader 
måske være med at opsøge behandlingen i første om-
gang. De frygter simpelthen, at man som behandler vil 
se den psykiske lidelse som udelukkende et resultat af 
misbruget – som en del af misbrugerens personlighed 
– og ikke anerkende den som en selvstændig lidelse.’ ■
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trien, mister man sociale kontakter, sit arbejde og så 
videre, og så ender det med pension,’ lyder hans svar. 

Erik Olsen er bestyrelsesmedlem i European Net-
work of (Ex-)Users and Survivors of Psychiatry, som 
han var med til at starte i 1990. Desuden har han i 
mange år været meget aktiv i Landsforeningen af nu-
værende og tidligere psykiatribrugere (LAP), som han 
også var med til at stifte i 1999. Selv blev Erik Ol-
sen psykiatribruger tilbage i 1980’erne. ’Jeg var lærer 
på en skole og brød sammen, efter at der i lang tid 
havde været massive problemer med arbejdsmiljøet. 
Jeg havde på det tidspunkt en række forskellige pro-
blemstillinger, som jeg ikke rigtig kunne hitte rede 
i. Blandt andet tog jeg også nogle stoffer. Først var 
det stesolider, som jeg blev afhængig af, men jeg be-
gyndte også at få et misbrug af amfetamin,’ fortæl-
ler Erik Olsen. Han beskriver, hvordan han dengang 
blev indlagt på psykiatrisk afdeling, men ikke rigtig 
følte sig hjulpet. For eksempel ville han gerne i grup-
peterapi, men det kunne ikke lade sig gøre på grund 
af stofmisbruget. Lige siden har han været involveret 
i arbejdet med at forbedre psykiatrien for brugerne. 
’Det var måske ikke lige det, jeg havde regnet med, 
men psykiatrien er blevet min skæbne. Det skyldes 
også, at jeg kommer fra en familie, hvor rigtig mange 
har været ramt af psykiatrien. Det var især min store-
søster, der nu er død. Hun havde diagnosen paranoid 
skizofreni, og jeg oplevede, at hun virkelig blev dårligt 
behandlet i psykiatrien. Jeg prøvede at hjælpe hende, 
og det var også en af grundene til, at jeg fik depres-
sion. På grund af hendes historie havde jeg en vrede, 
der gjorde, at jeg ville ændre det psykiatriske system.’

Erik Olsen er blandt andet kritisk over for det, han 
oplever som et alt for ensidigt fokus på medicinsk 
behandling. Han henviser til den amerikanske viden-
skabsjournalist Robert Whitakers bog Den Psykiatri-
ske Epidemi (2), der er stærkt kritisk over for brugen 
af psykofarmaka og argumenterer for, at medicinen 
er med til at gøre patienter kronisk syge. Den kritik 
vækker genklang hos mange af de patienter, han er i 
berøring med, fortæller Erik Olsen. Alligevel bruger 
mange medicin, men han oplever ikke, at der i psy-
kiatrien i tilstrækkelig grad bliver lyttet til brugernes 
egne tanker om medicin.

åben dialog

Men hvordan bliver brugerne så bedst inddraget i den 
psykiatriske behandling? Til det svarer Erik Olsen, at 
et af formålene med at stifte LAP var, at patienterne 
selv skal kunne vælge, hvem der er deres talsperso-
ner. LAP samarbejder desuden med andre patient-
foreninger som SIND og Depressionsforeningen og har 
været med til at sørge for, at der sidder brugerrepræ-
sentanter i dialogfora på de psykiatriske hospitaler på 
Sjælland. ’Et af de helt store problemer er dog, at i 
selve indlæggelsesøjeblikket er man alene. Hvis man 
er underlagt tvang, kan man få en patientvejleder. 
Men vi har mange gange peget på, at det ville være 
en god idé at have en, der følger patienten under hele 
indlæggelsen og også gerne efter. Man støder jo på et 
hav af forskellige personer, og man er meget udsat, 
når man er indlagt,’ siger Erik Olsen. 

Og så begynder han fra sin lænestol at fortælle os 
om en af de anderledes behandlingsformer i psykia-
trien, som han er allermest begejstret for. Det er den 
finske tilgang Åben Dialog, som bruges til psykotiske 
patienter. ’Det viser sig, at man med Åben Dialog kan 
forhindre, at folk bliver syge. Fidusen er, at man får 
fat i folk så tidligt, at man stadig kan komme i dialog 
med dem om deres eksistentielle problemer, hvilket 
kan gøre, at de ikke behøver at bryde helt sammen. 
Når vi får det skidt, har vi en evne til at lukke os inde 
i os selv for at beskytte os mod den ydre verden. Det 
er den bevægelse, hvor man går ind i sig selv, der skal 
forhindres. Den forhindres bedst, mens man stadig 
kan snakke om det – og før man begynder at få medi-
cin mod skizofreni,’ siger Erik Olsen. Han har været 
på besøg i Finland og set, hvordan man arbejder med 
Åben Dialog. Han lægger især vægt på, at man bruger 
meget lidt medicin, og at man inddrager brugerens 
netværk helt fra starten. ’Det bygger på en lidt anden 
videnskabelig indgang. Man ser ikke så meget det 
individpsykologiske, men mener, at det, der skaber 
et menneske, også er relationerne til andre. Hvordan 
man opfatter sig selv, og hvordan man har det med sit 
netværk. Selv om vi lever i et samfund, hvor det er 50 
%, der bor alene i København, så har folk jo stadig en 
familie. De har en far og en mor, og de har venner og 
bekendte. Men psykiatrien har nærmest skubbet de 
pårørende væk med henvisning til tavshedspligt osv. 
Det skal vi væk fra,’ siger Erik Olsen. 

       
af katHrinE brO ludVigSEn & SignE kiErkEgaard Cain 

 Nærmest hver eneste kvadratcentimeter er dækket 
af Erik Olsens mange interesser. Den toværelses lej-
lighed på Frederiksberg er fuld af bøger, guitarer, 
computerudstyr og hans egne farverige malerier. På 
bordet står the og rosinboller. Vi er taget på besøg 
hos Erik Olsen, fordi han siden 1980’erne har været 
repræsentant og talsmand for psykiatriske patienter, 
der sjældent høres i offentligheden. 

Halvdelen af alle førtidspensioner i Danmark blev 
i 2010 tilkendt på grund af psykiske lidelser. Ti år tid-
ligere var det kun en tredjedel. I en undersøgelse fra 

2012 fremgår det, at mennesker med svære psykiske 
lidelser mister tilknytningen til arbejdsmarkedet hele 
seks år før, de får den psykiatriske diagnose. Og til-
knytningen til arbejdsmarkedet bliver ikke genetab-
leret senere.(1) Men hvordan undgår man bedst, at 
mennesker med psykiske lidelser udstødes? Det star-
ter vi med at spørge Erik Olsen om. ’Hvis man skal 
undgå at blive psykiatrisk patient på livstid, er det vig-
tigste, at man ikke bliver ekskluderet i første omgang. 
Man kan sige, at den bedste form for inklusion er, at 
man ikke bliver ekskluderet til at starte med. I dag 
er det psykiatriske system ofte den første indgang til 
at blive handicappet, for når man har været i psykia-

Psykiatrien blev min skæbne
Erik Olsen har i en menneskealder arbejdet for mere og bedre brugerinddragelse i psykiatrien. En antropolog 
og en journalist tog på besøg for at blive klogere på, hvordan man bedst lytter til brugerens stemme.  
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følelserne skal med

Åben Dialog bliver brugt flere steder i Danmark (se 
faktaboks). Blandt andet har ungdomspsykiatrien i 
Augustenborg brugt tilgangen – som man der kalder 
Åbne Samtaler - i over ti år.(5) Her har man gode 
erfaringer med at arbejde med patienten i centrum 
og finde frem til kreative løsninger ved hjælp af ind-
dragelse af patienten og åbenhed over for netværket 
og dets oplevelser af situationen. Som eksempel på, 
hvordan Åben Dialog kan bruges, fortæller Erik Ol-
sen en historie om en ung mand, der havde forsøgt at 
begå selvmord. ’Alle dem, der var tæt på ham – også 
hans venner – samledes så, og man gennemgik for-
skellige faser. Først laver man kaffe og te og sørger 
for at få en god start – det kaldes retribalisering. Så 
kommer en polariseringsfase, hvor alle stemmer skal 
høres. Her kan der let blive uenighed. Så kommer 
depressionsfasen, hvor man ikke rigtig ved, hvad man 
skal gøre. Og det kan godt være, at man ender med 
at sige, at man ikke ved præcis, hvad der skal ske. Så 
kommer der en fase, hvor der kan opstå dialog. I den 
konkrete sag, sagde en af hans venner, at han gerne 
ville holde tale – den tale, han ville have holdt, hvis 
den unge mand var død. Så holdt han en tale om, 
hvad han betød for ham. Det samme gjorde andre, og 
folk sad og græd. Da jeg var i Finland fortalte de, at 
det netop er, når der kommer følelser med, at folk kan 
flytte sig. Hvis man bliver på et intellektuelt niveau, så 
sker der ikke noget.’ 

Vi er nysgerrige efter at høre, om det ikke også kan 
være en belastning for patienten at skulle forholde 
sig til hele sit netværk. Hvad tænker Erik Olsen om 
det? Han svarer, at det er afgørende, at der er tale 
om ægte samarbejde. ’Hvis der ligger nogle skjulte 
dagsordener, så kan brugeren bliver taberen. Jeg har 
set eksempler, hvor man taler om Åben Dialog. Man 
har taget alle de syv principper, der er i metoden, men 
så har man for eksempel lige sprunget det med medi-
cin over. Og så kan Åben Dialog faktisk bruges til at 
overtale folk til at tage medicin. Så ved jeg ikke, hvor 
langt man er kommet.’ 

brugerens stemme
I samtalen med Erik Olsen bliver det tydeligt for os, 
at hans allervigtigste pointe er, at brugerens stemme 
skal tages alvorligt – også når det for eksempel er 
psykosen, der taler. Han nævner også det, der kaldes 
Personligt Ombud som eksempel på en måde at sørge 
for, at brugerperspektivet får plads. Det er en svensk 
model, hvor en uvildig person assisterer, støtter og 
hjælper patienten.  I USA har flere stater en lignende 
ordning. Her er det brugeren selv som ansætter og af-
skediger den personlige hjælper, fortæller Erik Olsen. 
Da man lavede den danske ordning med støtte- og 
kontaktpersoner, var Erik Olsen og LAP med til at 
sørge for, at man fik elementer med fra den svenske 
model. ’For eksempel en definition af, at man som 
professionel skal være i stand til at arbejde fleksibelt i 
nuet. Hvis man ikke kan være til stede og tage højde 
for de ting, der er, så skal man ikke arbejde med det,’ 
siger Erik Olsen.

Han fortæller, at han selv har haft flere oplevel-
ser med at prøve at hjælpe folk med psykiske lidelser, 
der var indlagt. Og set, at deres version af sandheden 
ikke rigtig blev taget for gode varer. ’For eksempel 
var der en pige, der havde fået en operation i maven. 
Hun havde forfærdelige smerter,  og så snakkede vi 
om akupunktur, og det ville hun måske gerne have. 
Men der sagde lægerne, at det kunne der ikke blive 
tale om, for de skulle først se, om hun virkelig havde 
smerter, eller om det var noget, hun forestillede sig – 
altså, om det var hendes psykiske lidelse, der gjorde, 
at hun sagde, at hun havde smerter,’ fortæller Erik 
Olsen. Han beretter også om at besøge patienter på 
psykiatrisk afdeling og opleve, at personalet taler til 

ham som besøgende i stedet for til patienten. Som 
han siger: ’Jeg har oplevet, at indlagte bliver behand-
let, som om de var børn. Der sker sådan en infantili-
sering med sproget. Og netop sproget er helt centralt 
i Åben Dialog. Der var engang en psykiatrisk sygeple-
jerske, der sagde, at når man møder fremmede, der 
taler andre sprog, så gør man sig jo umage for at for-
stå dem. På samme måde burde man gøre med folk, 
der taler et psykotisk sprog. I Finland siger man, at 
et psykotisk sammenbrud sker, når man ikke længere 
kan sætte ord på. Så skal man have hjælp til at sætte 
ord på. Så i stedet for at sige, at man ikke har nogen 
sygdomsindsigt, så siger man, at man ikke er i stand 
til mere at sætte ord på. Det er en meget bedre måde 
at sige det på, ikke?’

åben dialog og stoffer?
Interviewet med Erik Olsen sætter flere tanker i gang 
i forhold til stofmisbrugsområdet: Ville man kunne ar-
bejde med Åben Dialog og de syv principper i forhold til 
misbrugsproblematikker? Det får vi ikke svar på i inter-
viewet, men Erik Olsen siger dog: ’Jeg tror, at man er for 
specialiseret i psykiatrien. Dermed er man mindre åben 
over for folk med misbrug. Og så har man nok også 
en ide om, at misbrug kan man ikke gøre noget ved på 

samme måde, som man kan med psykiske sygdomme.’ 
På mange måder kan man godt se specialisering 

som en barriere for den åbne tilgang, som Åben Dia-
log er. I ungdomspsykiatrien i Augustenborg konklu-
deres det også, at specialisering gør de professionelle 
til eksperter, der kender de rigtige svar, men at det ikke 
bør stå alene: ’Vi underkender ikke, at behandlingen 
af en række psykiske lidelser kræver inddragelse af eks-
pertviden, og den har vi også selv med i værktøjskas-
sen. Men samtidig udgør unges og familiers alminde-
lige problemer så stor en del af unges psykiske lidelser, 
at det er både urimeligt og uøkonomisk at gøre de-
res løsning til en ekspertopgave […]. Når det gælder 
psykisk lidelse, er vores påstand, at specialisering øger 
inkompetencen hos dem, det handler om.’ (5, s. 268) 
I Augustenborg er arbejdet med det, Erik Olsen omta-
ler som eksistentielle problemer, i centrum. Og her er 
patienten selv og vedkommendes netværk dem, som 
bedst kan fortælle, hvori problemerne ligger. For de 
professionelle består arbejdet derfor ikke så meget i 
at kunne komme med de rigtige svar, men i at kunne 
stille de rigtige spørgsmål og på den måde inddrage 
de involverede i at finde løsninger og muligheder .(5)

Og netop eksistentielle eller almindelige problemer, 
som omtales her, går igen i misbrugsfeltet. For ek-

Den amerikanske 
videnskabsjournalist 
Robert Whitakers bog 
Den Psykiatriske Epidemi 
er stærkt kritisk over for 
brugen af psykofarmaka 
og argumenterer for, at 
medicinen er med til at 
gøre patienter kronisk 
syge
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af annE-SOfiE CHriStEnSEn & karEn ElMEland

Forandring uden behandling betegner det fænomen, 
at mennesker på egen hånd finder en vej ud af et for 
højt forbrug af rusmidler – det vil sige uden at mod-
tage hjælp fra fagpersoner, institutioner, selvhjælps-
grupper eller lignende. Internationale studier har vist, 
at forandring uden behandling er den oftest forekom-
mende måde at komme ud af et for højt alkoholfor-
brug på. Men hvordan ser det ud i Danmark? Hvem 
er disse mennesker? Og har de som gruppe bestemte 
kendetegn, som adskiller dem fra mennesker, der har 
fundet vej ud af et højt forbrug via behandling, eller 
fra dem, der stadig drikker for meget? Det er blevet 
undersøgt ved Center for Rusmiddelforskning. 

Internationale undersøgelser gennem de sidste tre 
årtier har påvist, at det er mere almindeligt at over-
komme et problematisk forbrug af rusmidler på egen 
hånd end gennem behandling (Klingemann, Sobell 
og Sobell 2009). De amerikanske forskere Cloud og 
Granfield har på baggrund af denne viden udviklet 
det teoretiske begreb recovery capital med henblik på 
at forklare og forstå, hvorfor nogle mennesker over-
vinder et storforbrug af alkohol på egen hånd, mens 

andre har brug for professionel hjælp. Ved Center for 
Rusmiddelforskning har vi siden 2008 arbejdet med 
projektet: ’Forandring uden behandling’ med fokus 
på den gruppe af mennesker, der stopper et overfor-
brug af alkohol uden behandlingsmæssig interventi-
on. I dette projekt-regi er teorien om recovery capital 
blevet afprøvet for at se, om teorien, der er udviklet på 
baggrund af amerikanske data, også kunne bidrage til 
en større forståelse af forandring uden behandling i 
en dansk kontekst. 

Om projektet ’forandring uden behandling’
Projekt ’Forandring uden behandling’ har gennemlø-
bet flere faser. Det startede i 2008 med en kvalitativ 
pilotundersøgelse, som tidligere er blevet beskrevet 
i STOF (Elmeland og Hecksher 2009). I denne un-
dersøgelse blev 31 mennesker (medierekrutterede) 
interviewet med henblik på at få et kvalitativt indblik 
i fænomenet og dets forskellige udtryk. Vi kunne slå 
fast, at forandring uden behandling også finder sted 
i Danmark, og vi kunne endvidere se, at den aktu-
elle gruppe mennesker var heterogen i såvel deres 
baggrund som i deres forløb og proces. Vi fandt ef-
terfølgende, at fænomenet burde yderligere belyses 

sempel ser mange unge ikke stofferne som deres 
største problem. Der kan derfor gå lang tid, inden 
de henvender sig om hjælp i misbrugssystemet. For 
dem er det psykiske problemer, som er vævet sam-
men med problemer i familien, netværket, uddan-
nelsen, arbejdspladsen, den manglende bolig og så 
videre.(6) I de senere år er der kommet en stigende 
interesse for at inddrage netværket omkring de unge i 
misbrugsbehandlingen. Ligesom man de fleste steder 
ikke fokuserer på én bestemt løsning medstoffrihed, 
men forsøger at have en mere åben og nysgerrig un-
dersøgende tilgang til stofbruget hos den unge. Der 
er derfor ingen i tvivl om, at erfaringerne fra Åben Dia-
log, arbejdet med de syv principper, bruger- og net-
værksinddragelse er elementer, der med fordel kan in-
spirere og anvendes på misbrugsområdet, ligesom det 
også burde inspirere de steder i psykiatrien, hvor man 
endnu ikke har haft mod til at lægge de traditionelle 
ekspertsvar lidt på hylden til fordel for de gode og nys-
gerrige spørgsmål og brugerinddragende metoder.  ■
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Forandring uden behandling 
– et spørgsmål om recovery capital?
hvordan kan det være, at nogle mennesker formår at komme ud af et problematisk forbrug    
af rusmidler ved egen hjælp?

om åben dialog skriver socialstyrelsen:
’Metoden har vundet stor anerkendelse 
verden over. For det første på grund af 
sin humanistiske og respektfulde åben-
hed over for de menneskelige og sociale 
dimensioner af psykiske problemer. For 
det andet på grund af sine enestående 
resultater. For psykotiske patienter har 
man eksempelvis påvist, at i løbet af en 
femårig opfølgningsperiode vender de fle-
ste tilbage til arbejde eller uddannelse, og 
mere end 80 % har ikke længere psykoti-
ske symptomer overhovedet.’  
www.socialstyrelsen.dk

i åben dialog arbejder man 
ud fra syv principper:
umiddelbar hjælp i krisesituationer: Det 
første møde arrangeres inden for 24 ti-
mer efter første henvendelse fra patienten, 
de pårørende eller den visiterende enhed.
det sociale Netværksperspektiv: Er et in-
kluderende princip, der betyder, at patien-
ten, vedkommendes familie eller andre fra 
det sociale netværk altid er inviteret til det 
første møde. Netværket inddrages for at 
støtte patienten og den nærmeste familie. 
Andre nøglepersoner som kolleger, arbejds-
givere, venner m.fl. kan også blive inviteret. 

fleksibilitet og mobilitet: Betyder, at de, 
der deltager i krisesituationen, tilpasser 
deres aktiviteter efter patienten og fami-
liens behov og er fleksible i forhold til de 
ændringer, der sker undervejs i behand-
lingsforløbet. Behandlingsmetoder, sam-
taleform og varighed tilpasses patienten 
og familien. Der lægges vægt på, at mø-
derne holdes steder, hvor familien føler 
sig tryg. Det kan fx være i patientens hjem. 
Ansvar: Den, der blev første kontakt for 
familien, har ansvaret for at arrangere det 
første møde. Der lægges meget vægt på, at 
man ikke bliver sluppet, før en anden har 
taget over. ’Du er kommet til det rette sted’, 
er således svaret på en hvilken som helst 
henvendelse. Derved undgår patienten at 
blive kastebold mellem afdelinger/systemer.
Psykologisk kontinuitet: Betyder, at team-
et tager ansvar for både ikke-indlagte og 
indlagte, så længe der er behov for det. 
Netværket er med i hele forløbet. 
tolerance og usikkerhed: Tolerancen styr-
kes i den fælles proces, og teamet søger 
at skabe så meget sikkerhed som muligt 
fx med planlægning af kontinuerlige mø-
der og inddragelsen af netværket. Ofte er 
der tale om et intensivt interval i den akut-
te krise individuelt tilpasset den enkelte. 

Men princippet Tolerance og usikkerhed 
går også på, at man ikke påbegynder en 
medicinsk behandling eller indlægger 
patienten med det samme. Man forsøger 
ikke at lægge sig fast på bestemte løs-
ningsmodeller for tidligt i forløbet, men 
forsøger i stedet at forholde sig åbent til 
forskellige løsningsmodeller. 
dialogorientering som samtaleform: Spro-
get tillægges stor betydning i Åben Dialog. 
Den dialogorienterede samtaleform be-
tyder, at der primært lægges vægt på at 
fremme dialogen, sekundært på at skabe 
forandring hos patienten eller i familien. 
Som det fremgår af de syv principper, an-
ses netværket for at være en ressource i 
behandlingen. Og det overordnede mål er, 
at de involverede får en fælles forståelse 
af situationen og sammen med patienten 
er med til at finde mulige løsninger. Ind-
dragelse af også det bredere netværk har 
betydning for, at patienten og nærmeste 
familie ikke ender i isolation med de ne-
gative konsekvenser, det fører med sig, 
af ensomhed, udstødelse fra socialt liv, 
arbejde og så videre. 

KIlDE: REfERENcE 3  & 5
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på baggrund af mere repræsentative data, og vi ville 
endvidere gerne afprøve teorien om recovery capital 
i en dansk sammenhæng for at se, om teorien kunne 
bidrage med svar på spørgsmålene om, hvad der lig-
ger til grund for, at nogle mennesker overkommer 
et problematisk forbrug uden behandlingsmæssig 
intervention.

Cloud og Granfields teori om recovery capital blev 
derfor analyseret i relation til data fra en dansk spør-
geskemaundersøgelse (Bloomfield et al 2013). Spør-
geskemaundersøgelsen blev gennemført ved Center 
for Rusmiddelforskning i efteråret i 2011 blandt et 
repræsentativt udsnit af den danske befolkning, hvor 
respondenterne blev stillet en række spørgsmål om 
deres rusmiddelforbrug, holdninger til rusmiddelpo-
litiske spørgsmål og livsstil i øvrigt. I alt 5.133 re-
spondenter deltog aktivt i undersøgelsen, hvilket gav 
en svarprocent på 64 %.

recovery capital 
Recovery capital blev introduceret af Cloud og Gran-
field i 2004 og videreudviklet i de følgende år (Cloud 
& Granfield 2004, Cloud & Granfield 2008). For-
fatterne tager udgangspunkt i Bourdieus klassiske 
kapital-begreb, som de udvikler til den teoretiske 
konstruktion recovery capital. Cloud og Granfield ar-
gumenterer for, at det enkelte individs evne til selv at 
stoppe et længevarende misbrug eller afhængighed 
af rusmidler kan ses som et resultat af personens ev-
ner og ressourcer udviklet igennem det samlede livs-
forløb. Antagelsen er, at en person med høj recovery 
capital har større chance for selv at overkomme et 
problematisk storforbrug af alkohol end en person 
med lav recovery capital. Recovery capital-begrebet 
består af fire typer af kapitaler: 

Social kapital angår personernes sociale netværk: 
Hvis personerne befinder sig i et stærkt socialt net-
værk, bliver de støttet i forandringsprocessen, og ikke 
mindst bliver der formuleret forventninger til dem fra 
deres venner og familie. 

Fysisk kapital henviser primært til personens øko-
nomiske forhold (indkomst, opsparing, investeringer 
etc.). Har man høj fysisk kapital, er man bedre i stand 
til at imødekomme udfordringerne i forbindelse med 
forandringen. – Man nyder højst sandsynligt stadig 
respekt og anerkendelse i sit lokalområde, og f.eks. 

vil man måske have mulighed for at tage orlov fra 
arbejde. 

Menneskelig kapital indbefatter en række menne-
skelige kundskaber og egenskaber såsom uddannelse, 
viden, helbred (fysisk såvel som mentalt) og lignende. 

Kulturel kapital henviser til det enkelte menneskes 
evne til at leve op til eller internalisere de kulturelle 
normer, der eksisterer i deres aktuelle samfund. En 
høj kulturel kapital menes således at kunne hjælpe 
mennesker til forandring uden behandling, da de 
mennesker, som accepterer og respekterer de aktuelt 
gældende konventionelle, kulturelle normer og reg-
ler, har et grundlag og et ambitionsniveau at forholde 
sig til i deres forandringsproces. 

recovery capital i det danske spørgeskema
I spørgeskemaundersøgelsen blev respondenterne 
spurgt om, hvorvidt de havde haft en periode på to 
år eller mere i deres liv med et for højt/problematisk 
forbrug af alkohol, samt hvad de havde gjort i den 
forbindelse. 9 % (473 respondenter) svarede, at de 
havde haft en sådan længere periode med et for højt 
forbrug af alkohol. Af disse angav 78 % (368 respon-
denter), at de radikalt havde reduceret eller helt stop-
pet forbruget uden at indgå i en behandlingsmæssig 
sammenhæng. 12 % havde valgt at gå i behandling, 
mens resten ikke havde gjort noget. Disse data peger 
på, at også i Danmark er forandring uden behandling 
tilsyneladende den mest almindelige måde at over-
komme et storforbrug af alkohol på. 

I datasættet findes endvidere spørgsmål, der sam-
let giver nogle gode indikatorer på respondenternes 
recovery capital.

I relation til social kapital er der i undersøgelsen fem 
spørgsmål, der belyser dette. Spørgsmålene angår re-
spondenternes samliv med andre, respondenternes 
brug af tid i sociale relationer (familie og venner/be-
kendte), og om respondenterne indgår i andre sociale 
netværk (sport, frivilligt arbejde, klubber mv.).

Kulturel kapital har i analysen fokus på, hvad re-
spondenterne angiver at have brugt tid på i hverda-
gen inden for det seneste år. Herunder aktiviteter 
uden for hjemmet (teater/biograf/koncerter/café/na-
tur) og aktiviteter i hjemmet (bøger/PC/TV/hobbies/
havearbejde). I Cloud og Granfields teori er kirken 
og tilknytningen hertil en vigtig del af den kulturelle 

kapital. I Danmark spiller kirken derimod en anden 
rolle end i USA, og det er derfor valgt ikke at inddrage 
en evt. tilknytning til kirken i denne analyse.

Menneskelig kapital er undersøgt ved hjælp af to 
spørgsmål: tilknytning til arbejdsmarkedet og uddan-
nelsesniveau. Med hensyn til fysisk kapital er der ind-
draget to spørgsmål i analysen: 1) Hvorvidt respon-
denterne ejer, lejer eller andels-ejer eget hjem – og 
2)  Respondenternes indkomst det seneste år.

Med henblik på at foretage en sammenlignende 
analyse af forskellige populationer med hensyn til 
forbrug og behandling i Danmark inddelte vi de ak-
tuelle respondenter i tre grupper:
1)  Forandring uden behandling-populationen 

(FuB): Respondenter, der har angivet at have 
reduceret/stoppet et overforbrug af alkohol uden 
behandlingsmæssig intervention, og som på 
undersøgelsestidspunktet havde et forbrug under 
Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser (14/21). 

2)  Behandlingspopulationen (Behandling): De 
respondenter, der havde valgt behandling som 
løsning på deres overforbrug, og som på undersø-

gelsestidspunktet havde et forbrug under Sund-
hedsstyrelsens genstandsgrænser (14/21).

3)  Storforbrugerne (Storforbrugere): De respon-
denter, der på undersøgelsestidspunktet havde et 
forbrug, der lå markant højere end Sundhedssty-
relsens genstandsgrænser – dvs. 25 genstande eller 
mere ugentlig for kvinder og 35 genstande eller 
mere ugentlig for mænd.

Disse tre grupper har vi sammenholdt med den sam-
lede undersøgelsespopulation (DK). Da der i be-
handlingspopulationen ikke var personer på under 
37 år, valgte vi at sætte en nedre aldersgrænse for alle 
4 populationer på 37 år. 

resultater
Resultaterne af analysen er præsenteret i tabel 1 (so-
cial og kulturel kapital) og tabel 2 (menneskelig kapi-
tal og fysisk kapital).

Når man laver statistiske analyser, er de forbundet 
med en vis usikkerhed grundet diverse forhold (antal-
let af respondenter, systematiske og ikke-systematiske 
tilfældigheder). – Derfor er to tal, der er forskellige i en 

TABEL 1.

Spørgsmål FuB
N=146

Behandling
N=22

Storforbrugere
N=48

DK
N=3519

S
oc

ia
l k

ap
it

al

Bor du sammen med nogen?

Sociale relationer (indeks):

De sidste spørgsmål handler om, hvad du har brugt tid på i din 

hverdag i det seneste år:

Jeg har brugt tid sammen med min familie

Jeg har brugt tid sammen med venner og/eller bekendte

   

Sociale netværk (indeks):

… hvad du har brugt tid på i din hverdag i det seneste år:

Jeg har brugt tid på at dyrke sport og motion

Jeg har brugt tid på frivilligt arbejde

Jeg har brugt tid på politiske aktiviteter og møder

k
ul

tu
re

l k
ap

it
al … hvad du har brugt tid på i din hverdag i det seneste år:

Jeg har brugt tid på aktiviteter uden for hjemmet (teater/biograf/

koncerter/café/natur)

… hvad du har brugt tid på i din hverdag i det seneste år:

Jeg har brugt tid på aktiviteter i hjemmet (bøger/PC/TV/hobbies/

havearbejde)

Tabel 1 viser kulturel og social kapital i spørgeskemaet. FuB-populationen danner udgangspunkt for sammenligningen. 

Farvekoder:  
Udgangspunkt for sammenligning

Samme niveau

Lavere, men ikke signifikant

Signifikant lavere (0,05) det vil sige lavere kapital
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tabel, ikke nødvendigvis forskellige statistisk set, fordi 
der skal tages højde for denne usikkerhed. Når der er 
taget højde for denne usikkerhed, og der stadig er for-
skel, kalder vi det signifikant forskellige. I tabellerne 
har vi taget udgangspunkt i FuB-populationen og har 
undersøgt, om de andre to grupper er forskellige el-
ler signifikant forskellige fra FuB-respondenterne. Vi 
har endvidere sammenlignet FuB-populationen med 
alle spørgeskemaets respondenter. De samlede re-
spondenter i spørgeskemaet repræsenterer den sam-
lede danske befolkning.

tabel 1 viser sammenligningen mellem respondent-
grupperne udtrykt i farver med udgangspunkt i FuB-
populationen. De røde felter angiver, at den positive 
kapital for den relevante respondentgruppe er signi-
fikant lavere end i FuB-populationen. Det springer 
naturligvis i øjnene, at storforbrugerne har signifikant 
lavere social og kulturel kapital, uanset hvilket spørgs-
mål man kigger på. Behandlingspopulationens svar 
er mere brogede: De bruger signifikant mindre tid 
på at indgå i sociale relationer, og de har signifikant 
færre aktiviteter i hjemmet. Og så er det tæt på, at be-
handlingspopulationen sjældnere bor sammen med 
andre.  Respondenterne i behandlingspopulationen 

angiver dog, at de bruger tid sammen med familie og 
venner samt på uden-for-hjemmet-aktiviteter på lige 
fod med FuB-populationen. Kigger man i kolonnen 
længst til højre i tabel 1, ses gennemsnittet blandt 
alle respondenter i undersøgelsen. Det bemærkelses-
værdige er her, at kolonnen er grøn og dermed ligner 
sammensætningen af FuB-populationen og sam-
mensætningen af den generelle danske befolkning 
med hensyn til social og kulturel kapital. 

 Igen i tabel 2 angiver den røde farve, at den rele-
vante gruppe af respondenter har signifikant lavere 
kapital end FuB-populationen. Igen er det den røde 
kolonne under storforbrugerne, der først springer i 
øjnene: De er oftere uden for arbejdsmarkedet end 
FuB-populationen, de har oftere afsluttet uddan-
nelsen i løbet af eller efter folkeskolen, de lejer deres 
hjem oftere, og så har de oftest den laveste indkomst. 
Alle disse resultater er signifikante. Behandlings-
populationens kolonne er også næsten rød – det vil 
sige, at gruppens profil minder om den allerede skit-
serede for storforbrugerne. Kun med hensyn til ud-
dannelse er resultatet ikke signifikant. Sammenligner 
man FuB-populationen med den generelle danske 
befolkning, så ligner de to hinanden, og der er ingen 

signifikante forskelle. Dog er FuB-populationen lidt 
bedre uddannet generelt, og der er flere i FuB-popu-
lationen, der ligger i den højeste indkomstgruppe og 
færre i den laveste indkomstgruppe i forhold til den 
generelle danske befolkning.

diskussion
Den tidligere nævnte pilotundersøgelses interviews 
blev kvalitativt sammenlignet med et sæt interviews 
fra en behandlingspopulation (Elmeland og Hecksher 
2009). Denne sammenligning viste, at de, der havde 
gennemgået forandring uden behandling, havde hø-
jere recovery capital på det tidspunkt, de ændrede 
forbruget.  De var oftere tilknyttet arbejdsmarkedet, 
de havde intakte familie og sociale relationer, de var 
bedre stillet økonomisk osv. Fælles for gruppen af 
mennesker, der var kommet ud af alkoholmisbruget 
på egen hånd, var også, at de var meget determine-
rede i forhold til etablering af en ny livsstil.

Billedet i spørgeskema-undersøgelsen er ikke helt 
så klart. Storforbrugerne har klart den laveste reco-
very capital, mens FuB-populationen og behand-
lingspopulation mere ligner hinanden; dog havde 
FuB-populationen generelt højere recovery capital. 
Mest signifikant var det dog, at FuB-populationen 
ligner den danske befolkning generelt med hensyn til 
recovery capital.

Så hvem stopper/reducerer et problematisk alko-
holforbrug i Danmark? Til dette spørgsmål er der 
to svar: På den ene side er det hr. og fru Danmark. 
Sammenligningen mellem FuB-respondenterne og 
alle respondenterne er gennemgående grøn – det vil 
sige, at der ikke er nogen signifikante forskelle i deres 
profil med hensyn til de fire forskellige kapitaler. Så 
set i forhold til recovery capital kunne - i princippet – 
hvem som helst selv stoppe/reducere et problematisk 
forbrug. På den anden side er det dem med højest 
recovery capital blandt de respondenter, der har haft 
et for højt forbrug gennem en længere periode, der 
har klaret forandring uden behandling. 

Vi finder det dog tankevækkende, at gruppen af 
storforbrugere i spørgeskema-undersøgelsen har så 
markant lavere recovery capital end både forandring-
uden-behandlings-populationen og behandlingspo-
pulationen. I denne gruppe af storforbrugere findes 
de personer, der engang i fremtiden vil stoppe eller 

reducere forbruget – uanset om det er med eller uden 
behandling. Og recovery capital er jo tænkt som – 
mere eller mindre iboende/oparbejdede - egenskaber 
hos den enkelte. Når egenskaberne så kun er svagt til 
stede hos dem, der i fremtiden skal nedsætte deres 
forbrug, så åbner det nogle spørgsmål, først og frem-
mest: Hvor kommer recovery capital fra? Et svar på 
dette spørgsmål kunne være, at de respondenter med 
høj recovery capital, der drikker for meget, i spør-
geskemaundersøgelsen har underrapporteret deres 
forbrug og dermed skjuler sig i tallene. Underrap-
portering i forbindelse med indtagelse af alkohol er 
ikke et ukendt fænomen – og det er vanskeligt at sætte 
tal på, og det er umuligt at indkalkulere i analyser. 
Et andet svar kan være, at recovery capital ikke er så 
fast iboende i mennesker, som Cloud og Granfield 
antager. Det vil sige: Hvis man i en kortere eller læn-
gere periode har andre problemer (fysiske, psykiske 
eller sociale) end et for højt alkoholforbrug, så påvir-
ker det personens aktuelle recovery capital, men ikke 
nødvendigvis for livstid. I spørgeskemaundersøgel-
sen er det jo respondenternes aktuelle livssituation, 
der tages udgangspunkt i – mens det i det kvalitative 
pilot-studie var livssituationen på ændringstidspunk-
tet, der var i fokus.  

Endvidere skal man i sådanne projekter som dette 
huske på, at når en person besvarer et spørgeskema 
eller deltager i et interview, afgives informationer, der 
ud over at afspejle verden, som den er, også afspejler 
verden, som man oplever den i situationen. Dermed 
bliver det i forskningsmæssig sammenhæng vigtigt at 
have for øje, at vores – og de fleste andre – studier af 
forandring uden behandling er retrospektive studier, 
der er betinget af, at informanternes/respondenter-
nes nuværende situation påvirker, hvordan de ser på 
og fremstiller fortiden. ■
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TABEL 2.

Spørgsmål Svarmuligheder FuB
N=146

Behandling
N=22

Storforbrugere
N=48

DK
N=3519

M
en

ne
sk

el
ig

 
ka

pi
ta

l

Ansættelsesforhold
I arbejde/studie Lavere Lavere

Pensioneret/på efterløn Lavere Lavere

Uden for arbejdsmarkedet højere højere

højest uddannelse Folkeskole højere højere højere 

Ungdomsuddannelse Lavere Lavere Lavere 

Videregående uddannelse Lavere Lavere Lavere 

fy
si

sk
 k

ap
it

al
 Boligforhold Ejer eget hjem Lavere Lavere

Lejer hjem højere højere

Ejer gennem andelsforening Lavere Lavere

Indkomst < 199,999 dkr højere højere højere 

200,000-499,999 dkr Lavere Lavere

499,999 dkr< Lavere Lavere Lavere 

Tabel 2 viser menneskelig og fysisk kapital i spørgeskemaet. FuB-populationen danner udgangspunkt for sammenligningen. 

Farvekoder: 
Udgangspunkt for sammenligning

Samme niveau

Lavere  eller højere, men ikke signifikant det vil sige lavere kapital

Signifikant lavere eller signifikant højere (0,05)det vil sige lavere kapital
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af MaJa nØrgård JaCObSEn  

Mentaliseringsbaseret behandling er en forholdsvis 
ny tilgang, som oprindeligt er udviklet til behandling 
af patienter med borderline personlighedsforstyr-
relse. Siden da er metoden blevet anvendt i behand-
ling af andre psykiske lidelser og i indsatser rettet 
mod udsatte mødre og unge, i familiebehandling mv. 
Den mentaliseringsbaserede tilgang indeholder også 
en bestemt forståelse af misbrug og giver et bud på, 
hvordan misbrug kan behandles. 

Selvom tilgangen er udviklet inden for de seneste 
tre årtier, så kan man indvende, at behandlingsfor-
men som sådan ikke indebærer noget nyt, idet den 
har fokus på mentalisering, som de fleste behandlere i 
forvejen udfører, hvad enten man kalder det mentali-
sering eller noget andet, og hvad enten man arbejder 

specifikt ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang el-
ler anvender mentalisering uden at være bevidst om 
det. Den mentaliseringsbaserede metode har således 
ikke opfundet den dybe tallerken, men har bidraget 
til at sætte fokus på helt afgørende områder i normal 
menneskelig udvikling, psykiske lidelser og behand-
ling. Jeg mener, at et specifikt og systematisk fokus på 
mentalisering i behandling af misbrug gør en forskel. 
Men hvad er mentalisering? 

Mentalisering
Mentalisering er noget, vi alle gør, og for det meste 
gør vi det, uden at vi er bevidste om det. F.eks. når 
vi sidder omkring bordet i kaffepausen og taler om 
løst og fast med vores kolleger. Vi lægger automatisk 
mærke til og tilpasser det, vi selv gør, til vores fore-
stillinger om, hvad der foregår i andres sind. Menta-

Mentalisering og misbrug – hvorfor?
- Blandt andet, fordi skrøbelig mentaliseringsevne kan være medvirkende til at udvikle misbrug, og fordi rus og 
påvirkethed hæmmer mentalisering. 

lisering er at forstå ens egen og andres adfærd ud fra de 
mentale tilstande, der kan ligge bag. Mentale tilstande 
kan være følelser, tanker, intentioner, ønsker mv. Til 
forskel fra empati, så indebærer mentalisering ud 
over opmærksomhed på den andens følelser og tan-
ker også et fokus på ens egne mentale tilstande. 

Når andre gør noget, som overrasker os, eller som 
vi ikke forstår, så begynder vi bevidst at overveje, 
hvad det mon skyldes. Hvis min kollega pludselig sid-
der mere stille end normalt med sænket ansigt, og jeg 
kan se vand i hendes øjne, så mentaliserer jeg, når jeg 
stopper op og tænker: ‘Hvad er der mon galt? Er hun 
ked af det? Var der noget, jeg sagde, som kunne have 
gjort hende ked af det? Hvad mon hun tænker på?’ 
Når jeg mentaliserer, så er adfærden meningsfuld og 
forståelig, hvilket påvirker den måde, jeg handler på. 
Eksempelvis ved at spørge: ‘Er der noget galt?’ Men-
talisering er en af de evner, som er særligt kendeteg-
nende for det at være menneske. Jeg vil nu indkredse, 
hvorfor mentalisering er relevant i forbindelse med 
misbrug.    

Hvad har mentalisering med misbrug at gøre?
I litteraturen foreslås to sammenhænge mellem men-
talisering og misbrug. For det første vil ens mentali-
seringsevne ofte være hæmmet, når man er påvirket af 
rusmidler. Det har stor betydning for, hvordan man 
oplever både sig selv og andre, og dermed også for, 
hvordan man indgår i samspil med andre mennesker, 
når man er påvirket. For det andet kan personer med 
en mangelfuld og skrøbelig mentaliseringsevne ofte 
have problemer med at regulere egne intense følelser 
og derfor et større behov for at anvende rusmidler til 
at få styr på følelserne og opnå kontrol.

1. Er man påvirket, så er mentalisering hæmmet 
Et eksempel :  En ung fyr, Patrick på 20 år, har indtaget 
kokain. Når Patrick er påvirket af stoffet, er hans evne 
til at mentalisere hæmmet. Det indebærer bl.a., at 
han har svært ved at reflektere over, hvilke tanker, fø-
lelser, intentioner mv., der ligger bag andres adfærd. 
Han kan dermed nemt misforstå andres intentioner. 
Idet en anden fyr passerer forbi Patrick ved baren og 
går ind i Patrick og spilder øl ud over ham, kommer 
Patrick til at tillægge den anden fyr en intention om at 
have gjort det med vilje for at genere Patrick. Patrick 

handler på baggrund af dette og udbryder: ’Hvad 
fanden bilder du dig ind??’ 

Da den anden fyr også er påvirket, handler han 
også overvejende ud fra automatiske antagelser om, 
hvad der foregår i Patricks hoved. De er begge påvir-
kede af rusmidler og ikke i stand til bevidst at overveje 
og reflektere over, hvad der mon ligger bag både deres 
egen og andres adfærd. På den baggrund opstår der 
nemmere konflikter og misforståelser og i det hele 
taget ubehagelige interaktioner med andre.  

Eksemplet illustrerer, at evnen til at mentalisere 
generelt er hæmmet, når man er påvirket af rusmid-
ler. Patrick stopper ikke op og overvejer, at der kan 
være flere grunde til, at den anden unge fyr støder ind 
i ham. ‘Det er muligt, han gjorde det med vilje. Men 
hvorfor mon han ville gøre det med vilje? Har jeg tid-
ligere på aftenen gjort noget, som kunne have generet 
fyren? Det er også muligt, at fyren snublede over en 
dåse på gulvet og ikke mente noget ondt med det.’ 

Ligeledes er Patrick heller ikke i stand til at reflek-
tere over, hvad det gør ved ham selv, at fyren stø-
der ind i ham. ‘Jeg bliver virkelig irriteret nu. Jeg kan 
mærke rødmen i mit ansigt. Åh, nu lugter jeg af øl. 
Det er virkelig træls. Det går nok, jeg vasker det af.’ 
Patrick gør sig ikke disse eller lignenede overvejelser. 
Han reagerer direkte på den anden fyrs adfærd og ser 
ikke bag om adfærden. Man kan sige, at misbruget er 
årsag til hæmmet mentalisering, når man er påvirket 
af rusmidler. 

Den anden sammenhæng mellem mentalisering 
og misbrug, der foreslås i litteraturen, er, at skrøbelig 
mentaliseringsevne kan være en af flere medvirkende 
årsager til misbrug. Hvad vil det sige?

2.  Skrøbelig mentalisering som mulig  
medvirkende årsag til misbrug

Mentalisering er tæt knyttet til evnen til at regulere 
egne følelser. Når man mentaliserer, kan det i sig 
selv være med til at regulere ens følelser. Når egen 
og andres adfærd forstås ud fra de mulige bagvedlig-
gende mentale tilstande, så opleves adfærden mere 
meningsfuld og forståelig. Adfærden kan være ube-
hagelig (som f.eks. at få et ultimatum fra sin pigekæ-
reste om, at enten tager man sig sammen, eller også 
vil hun ikke være sammen med en mere), men den er 
mere forståelig, hvis man overvejer, hvad der ligger 
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bag (’Jeg bliver virkelig bange, hvordan skal jeg klare 
mig uden hende? Hun er nok ked af, at jeg ikke kom 
hjem i nat, hun føler sig måske lidt svigtet og er bange 
for, at jeg har en anden. . . Jeg elsker kun hende, åh, 
det er ikke rart osv.’).

Individet, som har en skrøbelig mentaliserings-
evne, vil ikke gøre sig disse og lignende overvejelser 
og vil ofte have svært ved at regulere intense følelser 
indefra og kan ty til rusmidler i et forsøg på at bero-
lige sig selv. I en mentaliseringsbaseret tilgang forstås 
misbrug overordnet som et forsøg på selvregulering, 
regulering af følelser og kontrol. 

Et eksempel Pia på 40 år har netop fundet ud af, at 
manden har en affære, og han har meddelt hende, at 
han vil skilles. Hun står til at miste hus og hjem, da 
hun ikke har råd til at blive boende i huset alene. Pia 
drikker hver dag store mængder rødvin. Pia er vokset 
op med en depressiv mor, og hendes far forlod dem, 
da hun var seks måneder gammel. Hun så ham ikke 
igen, før hun blev konfirmeret, hvor han mødte op i 
kirken og gav hende et håndklæde og noget sengetøj 
i gave. Da Pia var barn, lå mor det meste af tiden i 
sengen. Ofte reagerede hun ikke, når Pia forsøgte at 
komme i kontakt med hende, og Pia sov på gulvet for 
enden af morens seng. Hun var rædselsslagen for, at 
moren pludselig skulle dø. 

Pia har ikke fået tilbudt et tilstrækkeligt udviklings-
fremmende samspil. Mor havde ikke meget overskud 
til at forholde sig til Pias følelser, tanker, ønsker, be-
hov mv. Og mor havde svært ved at regulere sine egne 
følelser og kunne dermed heller ikke lære Pia at regu-
lere følelser. Når f.eks. Pia græd, begyndte mor typisk 
også at græde, hvilket førte til, at Pia blev endnu mere 
ked af det. Med andre ord, så mentaliserede mor ikke 
Pia i tilstrækkeligt omfang. Det har påvirket Pias ud-
vikling. 

Mennesket fødes med forudsætninger for at kun-
ne lære at mentalisere og regulere følelser, men det 
enkelte barn kan kun udvikle disse betydningsfulde 
evner i samspil med andre. Man kan sige, at menta-
lisering avler mentalisering. Som en konsekvens af 
Pias opvækst med en depressiv mor, så kan hendes 
mentaliseringsevne være skrøbelig, og hun kan have 
vanskeligheder med at regulere intense følelser. Når 
Pia oplever en krise eller høj følelsesmæssig intensi-

tet, så er hendes indre redskaber til at regulere disse 
tilstande ikke tilstrækkelige. Ved at drikke oplever 
hun umiddelbar nydelse, og at de negative følelser 
mindskes (i hvert fald kortvarigt). På den vis kan man 
sige, at Pias skrøbelige mentaliseringsevne kan være 
en medvirkende årsag til hendes misbrug. 

Den forståelse af misbrug, som her kortfattet er 
skitseret, indebærer en bestemt måde at udføre mis-
brugsbehandling på. Vi skal nu se nærmere på, hvad 
det vil sige. 

Mentaliseringsbaseret behandling af misbrug
Det overordnede mål med mentaliseringsbaseret 
behandling af misbrug er at udvikle klientens men-
taliseringsevne og den hertil relaterede evne til at re-
gulere følelser. Tanken er, at forbedret mentalisering 
og regulering af følelser vil give personen bedre for-
udsætninger for at kunne regulere indre tilstande og 
for at danne og fastholde sunde relationer. Dermed 
vil han eller hun ikke i samme grad have brug for rus-
midler som forsøg på at regulere og berolige sig selv. 

Grundlæggende består mentaliseringsbaseret be-
handling i at imitere de naturligt udviklingsfremmen-
de aspekter i forælder-barn relationen i behandlingen 
for på den måde at udvikle mentalisering og evnen 
til at regulere følelser. Klienten tilbydes en tryg til-
knytningsrelation af behandleren. I denne relation 
kan han/hun lære om sind, både sit eget og andres. 
Med andre ord kan evnen til at mentalisere udvikles 
i relation til behandleren. Groft sagt, så antages det 
i denne tilgang, at afholdenhed opnås, når klienten 
oplever beroligelse og tilfredsstillelse i relationen til 
behandleren frem for i rusmidlet. Idet behandlingen 
forhåbentlig giver klienten bedre forudsætninger for 
at indgå og fastholde sunde relationer til andre gene-
relt, så vil klienten kunne tage den positive udvikling 
med sig i andre relationer uafhængigt af relationen til 
behandleren. 

Netop fordi det er nogle basale menneskelige ev-
ner, som søges udviklet, er der mulighed for langsig-
tet forandring, der kan generaliseres til andre situa-
tioner og relationer end terapilokalet. 

En mentaliserende indstilling
I mentaliseringsbaseret behandling bestræber be-
handleren sig på at indtage en mentaliserende ind-

fAktA
Den mentaliseringsbaserede tilgang rummer en måde at forstå og behandle misbrug på. Tilgangen adskiller sig fra andre 
tilgange ved sit specifikke og systematiske fokus på mentalisering. Målet er at udvikle klientens evne til at mentalisere og 
regulere følelser som grundlag for at ophøre med misbrug både nu og fremadrettet. 

stilling i forhold til klienten. Det indebærer bl.a., at 
behandleren har fokus på at udforske de mentale til-
stande bag en given adfærd, ikke adfærden i sig selv. 

En mentaliserende indstilling er at være nysger-
rig og ikke-vidende. Som behandler forsøger man at 
være åben over for, hvad klienten har på sinde; man 
spørger til det uden at definere hans/hendes ople-
velser. En god tommelfingerregel er at huske på, at 
mentale tilstande er ugennemsigtige. Man kan ikke 
se dem, og den anden ved typisk bedst selv, hvad der 
foregår i hans eller hendes sind. Hvis klienten ikke 
ved det eller ikke har ord for det, så kan man tilbyde 
ham/hende et forslag om, hvad man selv forestiller 
sig, at der kunne være på spil.  

Behandlingens fokus er i første omgang på at ud-
vikle evnen til mentalisering og til at regulere følelser 
i situationer, som ofte udløser misbrugsadfærd. De 
situationer vil typisk involvere negative følelser såsom 
vrede, at føle sig afvist, mindreværd, tristhed, frygt 
mv. Der arbejdes med at øge klienten opmærksom-
hed på mentale tilstande generelt og på, hvad det er, 
som udløser netop hans/hendes misbrugsadfærd. 

Håndtering af tilbagefald 
Behandleren afstår fra kritik, også når klienten har 
tilbagefald. Tilbagefald rummer mulighed for ud-
vikling og for at lære om de mentale tilstande, der 
går forud for adfærden. Det kan nogle gange være 
nærliggende at forholde sig nøje til klientens konkrete 
misbrug (’Har du drukket siden sidst? Hvor meget 
indtog du?’), men i en mentaliseringsbaseret tilgang 
er fokus på udforskning af mentale tilstande i forbin-
delse med misbruget. Man taler om de svære ting, 
men uden at fordømme eller tillægge klienten følelser 
og tanker, som han/hun måske ikke har. Behandleren 
forsøger at forstå klienten som grundlag for, at klien-
ten kan begynde at forstå sig selv. ’Gad vide, hvordan 
det kan være, at du drak igen den aften? Var der sket 
noget? Hvordan havde du det? Mærkede du noget 
særligt i kroppen?’ Osv. 

Relationen rummer mulighed for, at klienten kan 
lære sig selv at kende på ny via den måde, behand-
leren ser, spejler og forstår ham/hende. F.eks. via 
udforskning af mentale tilstande at få en spirende 
bevidsthed om, at der foregår noget inden i en, umid-
delbart inden man indtager stoffer. At man måske fø-

ler sig som en fiasko, og at alt virker uoverskueligt. Og 
måske, at nogle af de følelser også opstår i terapiloka-
let. Bevidsthed om ens egne mentale tilstande samt 
forståelse for, at de ligger til grund for ens adfærd, 
er udgangspunktet for at kunne begynde at regulere 
dem på andre måder end ved eksempelvis at tage 
stoffer eller drikke. I terapilokalet kan behandleren 
hjælpe med at regulere de svære følelser og dermed 
påbegynde en udvikling af klientens egen evne til at 
regulere følelser.  

Den mentaliserende indstilling, som her beskrives, 
er det primære element i mentaliseringsbaseret be-
handling. Af pladshensyn vil jeg ikke beskrive andre 
principper, elementer og redskaber i mentaliserings-
baseret behandling.

Hvorfor en mentaliseringsbaseret tilgang?
En af styrkerne ved den mentaliseringsbaserede til-
gang er, at den skam og skyld, som kan være forbundet 
med misbrug, mindskes ved, at behandleren hverken 
fordømmer eller kritiserer klienten, men derimod er 
oprigtig nysgerrig og forsøger at forstå, hvordan det 
er at være klienten. Klienten kan via behandlingen 
udvikle et mere nuanceret og integreret selvbillede, 
som rummer både ressourcer og sårbarheder.

I misbrugsbehandling ud fra en mentaliserings-
baseret tilgang kan klienten udvikle evner, som ikke 
alene kan facilitere afholdenhed, men som også kan 
generaliseres til andre aspekter af hans/hendes liv. 
Disse evner (mentalisering og regulering af følelser) 
er af væsentlig betydning for personens selvoplevelse 
og evne til at indgå i meningsfulde og vedvarende re-
lationer og i sidste ende for individets livskvalitet.  ■ 
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Bateman, A.W. & Fonagy, P.F.: Handbook of Mentalizing in Mental Health 
Practice. American Psychiatric Publishing. 2012.
Söderström, K., & Skårderud, F.: Minding the Baby. Mentalization-based 
treatment in families with parental substance use disorder: Theoretical Frame-
work. Nordic Psychology, 61(3), 47-65. 2009.

om forfAttereN
Maja Nørgård Jacobsen har siden 2010 arbejdet som psykolog, pri-
mært med udsatte, omsorgssvigtede og traumatiserede børn og un-
ge samt de voksne omkring dem.

Læs mere på www.psykolog-majajacobsen.dk . 

mAJA NØrgård JACobseN
PSYKOLOG



Stof  23  ·  www.Stofbladet.dk44 45  www.StOfbladEt.dk  ·  StOf   23

terapeutisk behandlingsmiljø samt afskærme de ind-
satte fra illegale stoffer og den omgivende fængsel-
skultur, der anses for at have en negativ indflydelse 
på behandlingen. Der er almindeligvis plads til 12-
15 indsatte på en behandlingsafdeling. Varigheden 
af behandlingsforløbene er individuelle afhængigt af 
den indsattes afsoningsforløb og motivation, men bør 
som minimum vare 3 måneder. 

Stofbehandlingen er organiseret efter en såkaldt 
importmodel, dvs. ’importeret’ fra selvejende eller 
kommunale stofbehandlingsinstitutioner udenfor. 
Behandlerne er derfor ikke ansat af fængslet, men af 
deres moderorganisation, hvilket betyder, at behand-
lingsafdelingerne huser to forskellige personalegrup-
per, behandlere og betjente. 

På en behandlingsafdeling består behandlingen af 
et struktureret dagsprogram for de indsatte, hvor de 
daglige pligter som rengøring, madlavning og opvask 
samt forskellige sociale aktiviteter indgår på lige vil-
kår med terapi og andet behandlingsarbejde.  

behandling er forandring – men hvordan?
De daglige behandlingsaktiviteter i de fængsler, vi 
undersøgte, bestod primært af gruppesessioner og 
individuelle samtaler med fokus på fællesskab, re-
lationer, stoffrihed og forandring. Behandlerne trak 
på og benyttede sig af forskellige metodiske tilgange, 
fx kognitiv terapi, motiverende samtaler, psyko-edu-
cation, mindfulness og/eller Minnesota-modellen. 
Selvom de metodiske tilgange var forskellige, var 
der dog i behandlingen et overordnet fokus på foran-
dring. Denne forandring var især rettet mod, at den 
indsatte skulle blive stoffri, men også komme ud af 
kriminalitet og kriminelle cirkler. For at opnå denne 
forandring blev de indsatte opfordret til bl.a. at gøre 
radikalt op med deres tidligere levevis, brug af rus-
midler og kriminalitet. Desuden blev de opfordret 
til at reflektere grundlæggende over disse forhold og 
sætte spørgsmålstegn ved ikke blot deres handlinger, 
men også hele deres måde at være på (Kolind et al. 
2014). I det følgende vil vi gå i dybden med, hvordan 
de indsatte forholder sig til at skulle gennemgå denne 
forandring som en del af behandlingen. 

’Man kommer her for at forandre sig’ 
Det overordnede mål med behandling er som beskre-

vet at få de indsatte til at forandre sig, hvilket også er, 
hvad både Peter og Lene fortæller: 

Man kommer her for at forandre sig. Det virker, det 
her, det er utroligt. Jeg kan næsten ikke kende mig selv. 
Jeg er blevet stille, og jeg plejede at rende rundt på væggene 
derude og lave alt muligt pis og papir. Det er slet ikke mig 
mere. Behandlingen gør noget, fordi man arbejder med sig 
selv og forandrer sig på en god måde. Jeg er begyndt at 
blive lidt voksen nu. Begyndt at tage tingene lidt mere se-
riøst. Det gjorde jeg ikke før. Jeg grinte bare, og ”ja, ja”, du 
ved. Jeg er begyndt at tænke anderledes nu. (Peter, 33 år)

Du får mere selvindsigt i forhold til, hvem er du,  og 
hvorfor du reagerer, som du gør? Det giver også et mere 
fornuftigt forhold til stoffer, altså helst undgå det, selvfølge-
lig, og være clean. Men du begynder også virkelig at tænke 
på: Hvorfor siger jeg det, og hvorfor gør jeg det? Og hvorfor 
reagerer jeg sådan i de enkelte situationer? (Lene, 34 år)

Som Peter og Lene fortæller, så handler behand-
lingen ikke kun om at blive stoffri. De fortæller også 
om en forandring i forhold til den måde, de forholder 
sig til sig selv på, at de tager tingene mere seriøst og 
bliver mere rolige. Dette er eksempler på, at indsatte 
på behandlingsafdelinger oplever, at de skal flytte fo-
kus fra stoffer - det at være påvirket samt at bruge 
stoffer som selvmedicinering - til en ændret selvfor-
ståelse, nye måder at handle på og ændringer i deres 
personlighed. Som Peter for eksempel beskrev, så 
rendte han førhen ’rundt på væggene’ og var ustyrlig, 
mens han nu tænker og også opfører sig anderledes. 
De fleste indsatte var overraskede over sådanne for-
andringer, som for dem var uventede, men alligevel 
velkomne. Forandring er således helt essentielt i for-
hold til behandling. Peter fortsætter:   

Du skal jo ændre dig. Det er formålet med at være her. 
Du er nødt til at gå 100 procent op i det, ellers kan du 
ikke være her. Du er nødt til at tilpasse dig til den måde, 
tingene fungerer på her. Hvis du ikke gør det, kan du ikke 
være her. Man skal faktisk finde sig i meget for at være 
her. (Peter, 33 år)

Af Peters citat kan man forstå, at det at tilpasse sig 
livet på en behandlingsafdeling er centralt. Dette var 
generelt for alle indsatte, vi interviewede. Men tilpas-
ning – og hermed det at tage del i det forandringsar-
bejde, som blev forventet i behandlingen – blev ikke 
kun beskrevet som noget positivt, det var også dilem-
mafyldt og svært for mange.  

       
af VibEkE aSMuSSEn frank, karina EllEgaard 
HOlM, HEllE VibEkE daHl & tOrStEn kOlind  

Gennem de sidste 10 år er antallet og udbuddet af 
stofbehandling i danske fængsler steget støt og blevet 
en del af de tilbud, som ethvert fængsel og arrest-
hus kan tilbyde indsatte med et stofproblem. Dette 
inkluderer både motivationsbehandling, dagbehand-
ling og behandlingsafdelinger (Heltberg 2011). Disse 
behandlingstilbud er både rettet mod misbrug af for-
skellige illegale stoffer som hash, kokain og heroin, 
mod blandingsmisbrug og mod misbrug af alkohol.

De seneste tre år har Center for Rusmiddelforsk-
ning været leder af et nordisk projekt om stofbrugs-
behandling i fængsler.1 Denne artikel bygger på dele 
af dette projekt. Vi vil her se på indsattes erfaringer 
med og perspektiver på behandlingsafdelinger. På de 
to behandlingsafdelinger, der indgik i undersøgelsen, 

interviewede vi 23 indsatte mellem 19 og 54 år. Af 
dem var 13 mænd og 10 kvinder. De interviewede 
indsatte er meget forskellige i forhold til stofbrug, 
kriminalitet og erfaring med stofbrugsbehandling 
både inden og uden for fængslet. Der var således stor 
forskel på, hvilket stof der var den interviewedes pri-
mære stof, og hvor længe vedkommende havde brugt 
stoffer, ligesom der var stor forskel på, hvad de sad 
inde for, på deres straflængde, og om de var tidli-
gere straffet. Hermed afspejler de interviewede den 
forskellighed, der generelt er blandt indsatte i stof-
behandling. 

Hvad er en behandlingsafdeling?
Indsatte indskrevet på en behandlingsafdeling af-
soner på en lukket afdeling afsondret fra resten af 
fængslet. Afdelingens overordnede mål er at skabe et 

Forandring i fængslet 
– hvorfor og hvordan? 
Stofbehandling er blevet en fast del af fængslernes behandlingstilbud. hvad mener de indsatte om det?

Ca. 15-20% af pladserne i de danske fængsler er reserveret 

stof- eller alkoholbehandling (herunder stoffri afdelinger).

Der er 13 fængsler i Danmark, 
5 lukkede og 8 åbne fængsler. 
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de indsattes lyst til at dele private følelser og tanker 
med andre i behandlingen. David på 44 år er især træt 
af de korte indskrivninger: 

Det er meget belastende, fordi mange er blot indskrevet 
i kort tid. Men det kan være nok til, at én [indsat] kan 
ødelægge alt for resten af os, som faktisk har valgt at være 
her, og som ønsker at forandre vores liv. 

På trods af, at der var bred enighed blandt alle in-
terviewede om, at hverdagen var mere rolig, stabil og 
tryg på en behandlingsafdeling end på en normalaf-
deling, følte mange af de interviewede sig alligevel 
ikke helt trygge i forhold til, om de andre indsatte 
indgik helhjertet i behandlingsforløbet, eller om de 
først og fremmest var der for at afsone deres straf på 
en lidt lettere måde.

konklusion

De indsatte, vi har interviewet, fremhæver mange for-
dele ved at tilbyde behandling i fængsler. For eksem-
pel havde flere af de indsatte, vi talte med, ikke været 
i behandling før til trods for mangeårigt misbrug. Be-
handling i fængsler kan således være en vej ind i det at 
påbegynde behandling. En anden fordel, som de ind-
satte fremhævede, var, at de kunne bruge tiden kon-
struktivt, nu hvor de alligevel var i fængsel. Her blev 
det tydeligt, at målet om stoffrihed og behandling gav 
mulighed for at gå ind og forandre andre dele af de 
indsattes adfærd og tilværelse. Noget, som flere af de 
indsatte ønskede. De fortalte, at de virkelig værdsatte 
at mærke denne forandring og især at opleve verden 
uden at være påvirket. Dette var dog kun halvdelen 
af historien. Som ovenfor beskrevet stødte vi også på 

’Så dårlig en person er jeg da ikke...’
Mens nogle indsatte var glade for - og kunne se en 
fordel i -  at deltage i det forandringsarbejde, som 
behandlingen tilbød, var der andre, der oplevede 
det som et pres, og som noget de havde svært ved at 
håndtere. Dette vil vi illustrere ved at genfortælle Ni-
nas historie, baseret på interviews og observationer. 
Nina er 46 år og ønskede selv at gøre noget ved sit 
stofbrug. Da hun ankom til fængslet, blev hun tilbudt 
at komme på en behandlingsafdeling, og da hun tak-
kede ja, var det med formålet om helt at stoppe med 
at tage stoffer og at afsone sin straf på en stoffri af-
deling. Igennem behandlingsforløbet var der mange 
konflikter, og Nina fik ofte at vide, at hun ikke lavede 
de ting, hun burde; hverken pligterne i huset eller 
opgaverne, som blev stillet i gruppeterapien. Nina 
ender med at blive ekskluderet fra behandlingsafde-
lingen og fortæller om det her:   

Jeg fortryder ikke, at jeg blev smidt ud. Jeg ville have 
følt mig dårligt tilpas, hvis jeg havde bøjet mig og givet 
dem ret, når jeg ikke var enig. Jeg kom ud på en god måde 
uden at gå på kompromis med mine følelser og opfattelser. 
Jeg følte altså også, at der var et eller andet med, at jeg bare 
skulle laves om, og det irriterede mig. En ting er at blive 
stoffri, men hvorfor skal man laves om som menneske? Jeg 
havde det, som om de ville nedbryde mig helt og bagefter 
bygge mig op igen. Det kunne jeg ikke tillade, men blev 
ved med at tænke, at så dårlig en person er jeg da ikke… 
(Nina 46 år)

Nina var kritisk over for kravene i behandlingen. 
Hun ville eller kunne ikke indgå i den form for foran-
dringsarbejde, der indebar forandring af selvforstå-
else, nye måder at handle på og forandring i person-
lighed, som behandlingen krævede af hende og derfor 
var svær for hende at deltage aktivt i. Hun ville ’blot’ 
blive stoffri og afsone i stoffri omgivelser. Selvom 
Nina og behandlerne således er enige om målet om 
stoffrihed, så kan den forandring, som behandlingen 
fordrer, og som går ud over selve det at blive stof-
fri, opleves af indsatte som fx Nina som noget, der 
ikke er ønskværdigt. Man kan med Peters ord ovenfor 
sige, at Nina ikke gik 100 procent ind på behand-
lingskonceptets præmisser og derfor havde svært ved 
at tilpasse sig. I nogle indsattes øjne må man således 
enten indgå fuldt og helt i behandling og tilpasse sig 

- eller også forlade den, enten frivilligt eller pålagt. 
Der er ingen mellemvej. - Da vi talte med Nina igen 
i et opfølgende interview seks måneder efter hendes 
løsladelse, var hun stadig stoffri. 

Ninas historie er ikke enestående. Selvom de ind-
satte var enige om, at der ikke er nogen mellemvej, 
var konflikter, forsømte pligter og uløste opgaver til 
gruppeterapien ofte oppe at vende, og det blev ofte 
diskuteret, hvorvidt specifikke indsatte virkelig var i 
behandling eller på behandlingsafdelingen blot for at 
afsone.

’Jeg er her ikke for at få venner’
For at opnå forandring lægger behandlerne op til, at 
de indsatte i gruppe-behandlingssessioner skal dele 
deres liv, tanker og refleksioner over deres stofbrug 
og grunde hertil med de andre medindsatte. Målet 
med behandlingsarbejdet er ikke kun at hjælpe den 
indsatte med at stoppe et stofbrug, men også hermed 
at gøre den indsatte i stand til at skabe sociale relatio-
ner, vedligeholde dem og indgå i et fællesskab. Dette 
kræver tillid til både behandlerne og de andre ind-
satte. Dette kan dog være svært, når kulturen blandt 
indsatte i fængsler ofte er baseret på mistillid og im-
plicitte regler om ikke at fortælle for meget. Det kan 
derfor være vanskeligt at sidde i behandlingssessioner 
og ’åbne op’, ’være ærlig’ og hermed gøre sig sårbar. 
Som Lise siger: Jeg er ikke her for at få venner, eller som 
Hans påpeger: 

Det er jo søde mennesker. Men jeg er stadig skeptisk. Jeg 
har ikke tillid til nogen. Jeg er bange for at få en dolk i ryg-
gen. Derfor taler jeg ikke med nogen om mine problemer. 
Der er kun nogle få, som jeg mener, jeg kan have tillid til 
og dele bestemte ting med. (Hans, 23 år)

Det at skabe en fællesskabsfølelse på behandlings-
afdelingen og udvikle evner til at indgå i sociale rela-
tioner påvirkes – ifølge de indsatte – også af indskriv-
ninger og udskrivninger på afdelingen. Der er ofte 
stor udskiftning i gruppen af indsatte. Som Bettina 
på 39 år fortæller: Jeg tror hele gruppen i denne behand-
lingsafdeling har været udskiftet syv til otte gange, mens 
jeg har været her. Om Bettinas angivelse er fuldstæn-
dig korrekt er ikke pointen. Hun oplevede en stor ud-
skiftning, og at det havde en negativ indvirkning på 
muligheden for at skabe tillid, fællesskab og dermed 

Der er ca. 4.000 indsatte i 
de danske fængsler.

Ca. 60 % af alle indsatte har haft et forbrug af illegale stof-

fer og/eller misbrug af alkohol før indsættelse i fængslet.
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af rObErt OlSEn 

I mine bestræbelser på at blive bedre til at arbejde 
med mennesker har jeg dels lært af praksis – ved at 
møde, tale med og lytte til mennesker – dels læst mas-
ser af skønlitterære bøger af, om og med mennesker 
på kanten. Fortællinger og historier er på en eller an-
den måde altid den bedste måde at beskrive og do-
kumentere. Skønlitteratur er ofte at anbefale frem for 
faglitteratur, når mennesker og livet skal beskrives.

Jeg ville ikke være foruden Tom Kristensens druk-
ture, Beate Grimsruds ekstreme beretninger om sine 
psykoser eller William S. Bourroghs erfaringer med 

stoffer. For bare at nævne enkelte af mange, som gi-
ver viden videre gennem ord og fortællinger. For slet 
ikke at tale om film og kunst, som beskriver menne-
sker og livet, som det opleves. Svært, hårdt, euforisk, 
surt og ekstatisk. Der er en verden til forskel på det 
sprog, skønlitteraturen og faglitteraturen bruger til at 
beskrive virkeligheden. Og faglitteraturens sprog er 
ikke altid til gavn for det sociale arbejde.

Ordbog for underklassen
Kompasset i det sociale arbejde og i den offentlige 
sektor har slået et sving i løbet af de seneste mange 

Den hjemløse alkoholiker     
hedder jo bare Smukke John
Den sociale sektor har skabt sig et magtens sprog, der med begreber som benchmark, ressourceudnyttelse, 
sanktioner og resultatkontrakt gør det svært for medarbejderne at forstå de mennesker, de arbejder med. I 
stedet for at læse management- og faglitteratur må vi ty til skønlitteraturen for at møde virkeligheden.

helle Vibeke Dahl sov stille ind efter længere tids sygdom 
med sin familie omkring sig lørdag d. 5. april 2014. helle blev 
60 år. helle var ansat på Center for Rusmiddelforskning fra 
1998. hun var uddannet etnograf, og hendes etnografiske blik 
på rusmiddelfeltet var enestående og meget inspirerende for 
forskerkollegaer både her i landet og internationalt. helles 
første arbejde på CRF var et større evalueringsprojekt af 
døgnbehandling til stofmisbrugere. hun har derefter arbejdet 
på et væld af projekter, der inkluderer undersøgelser af 
metadonbehandling, cannabisdyrkning, behandling i fængsler og 
stofbehandling til kvinder. helle var en formidabel feltarbejder 
og interviewer. hun fik folk til at føle sig godt tilpas, respekteret, 
taget alvorligt og til at føle, at det var vigtigt, at de deltog. Det 
gjorde, at helle fik unikke data, og hun behandlede altid denne 
viden med stor ydmyghed og respekt. 

helle var solidarisk med de folk, hun mødte via sine projekter, 
især stofbrugerne. Og hun havde ikke blot sympati med dem. 
hun kendte også til disse menneskers livssituationer og de 
vanskelige forhold, som stofbrugere ofte lever under. At være 
solidarisk med de mennesker, der er vanskeligt stillede, var 

en del af helles værdigrundlag. hun mente, at alle har krav 
på at blive respekteret, lyttet til og taget alvorligt.  
Som forsker var helle oprigtigt nysgerrig og interesseret, 
og hendes arbejde var ikke bare et arbejde, det var en 
passion. hun brændte for rusmiddelforskningen, og hendes 
engagement og entusiasme smittede af på os alle. helle 
var utrolig vidende og særdeles belæst. hun kendte både 
den klassiske og nyere antropologiske og sociologiske 
litteratur på rusmiddelforskningsfeltet. Men helle skrev også 
klassikere selv. Især hendes artikler om brugerperspektiver 
på metadonbehandling og kontrol i metadonbehandling er 
tekster, der yder et væsentligt og værdifuldt bidrag til såvel 
dansk som international rusmiddelforskning.

Det er et privilegium at have arbejdet sammen med helle 
og et privilegium at have kendt hende. helle var et åbent, 
varmt og inviterende menneske, både fagligt og privat. hun 
var nærværende og formåede at engagere sig i hver eneste, 
hun mødte. helle var højt respekteret både blandt kollegaer, 
samarbejdspartnere og alle de mennesker, hun gennem tiden 
har haft kontakt med gennem sin forskning. hun vil blive savnet.

Mindeord 
Helle Vibeke Dahl, Center for Rusmiddelforskning (CRF), Aarhus Universitet. 

På vegne af Center for Rusmiddelforskning

Vibeke Asmussen Frank, centerleder

dilemmaer: Selv om det for nogle indsatte var med 
et ønske om stoffrihed, at de afsonede på en behand-
lingsafdeling, ønskede de ikke at forandre sig selv i 
den grad, som den intensive behandling lagde op til. 
Endvidere var det for mange indsatte svært at hånd-
tere den hyppige udskiftning af indsatte indskrevet 
på behandlingsafdelingerne. Disse dilemmaer udfor-
drer stabiliteten, trygheden og forandringsarbejdet 
på behandlingsafdelingerne, men på samme tid er 
det også et forandringsarbejde, der netop muliggøres 
ved at have behandlingsafdelinger i fængsler.

Ud over interviews med indsatte samt observatio-
ner på to behandlingsafdelinger har vi også interviewet 
behandlere og betjente samt undersøgt dagbehandling 
i et tredje fængsel. Er man interesseret i at læse mere 
om projektet, rammerne for studiet og resultaterne 
heraf, er der henvisninger i litteraturlisten. ■

littEratur 
Haller, M.B.: Indsat i behandling. I: Thylstrup, Hesse, Pedersen & Frederiksen 
(red.): Misbrugsbehandling - organisering, indsatser og behov, s. 147-160. 
Aarhus Universitetsforlag. 2014. 
Heltberg, T.: Misbrugsbehandling i kriminalforsorgen. I: Frank, V.A. & Dahl, 
H.V. (red.): Kriminalitet og Illegale Rusmidler, s. 197-221. Aarhus: Aarhus 
Universitetsforlag. 2011. 
Kolind, T., Frank, V.A. & Holm, K.E.: Stofbehandling og nye institutionelle 
identiteter i danske fængsler. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (accep-
teret og udkommer i foråret 2014).
Kolind, T., Frank, V.A., Dahl, H.V. & Haller, M.B.: Prison drug treatment in 
Denmark: A historical outline and an analysis of the political debate. Nordic 
Studies on Alcohol and Drugs 29(6): 547-560. 2011.

nOtE
1  Projektet er finansieret af NOS-HS NORDCORP og har projektnummer: 

210305. Foruden Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, del-
tager Örebro Universitet, Sverige, Oslo Universitet, Norge og A-Klinikka, 
Finland. I projektet indgik 3 danske fængsler, og vi undersøgte både 
dagbehandling og behandlingsafdelinger. Vi har lavet observationer og 
interviews med behandlere, betjente og indsatte i de tre fængsler. I denne 
artikel er der dog specifikt fokus på de to behandlingsafdelinger og indsat-
tes perspektiver på behandlingen. 
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kunne fanges af statistik og new public management.
Når jeg skriver om Hesten, Lalle-Leif, Hash-Ole, 

Taxa-Kurt, Thai, Smatten, Pesten, Hunden, Lille-
Leif, Skøre Connie, Bade-Bent, Kys til Kurt, Hash-
Benny, Smukke Kim, Køteren, Sanger-Kim, Lorten, 
Bananen, Vesterbrobladet, Liller, Storehans, Lille-
hans Tuborg, Søren Solskin, Store John, Lille John, 
Smukke John, Tuborg, Afrika, Kongesønnen, Rod, 
Jappe, Pølse, Sidevogn, Karbonaden, Tyson, Orange 
John, Jokke, Taxa-Finn, Gert Hvidløg, så håber jeg, 
at jeg skaber en hel del flere associationer og nuancer 
om mennesker og livet.

Mennesket og individet er det centrale i fortællin-
gen. Når de frie fugle og de skæve eksistenser er så 
interessante, er det netop, som Stefan Zweig skrev i 
Verden af i går, fordi den hjemløse jo i en vis forstand 
er fri. For den, der ikke længere er bundet til noget, 
behøver heller ikke tage hensyn til noget. Derfor bli-
ver vi både fascinerede og frastødte af deres fortæl-
ling og liv. Men at være fri, ubunden og ikke behøve at 
tage hensyn er ikke det samme som at leve et lykkeligt 
og godt liv.

Jeg har ikke noget ønske om at romantisere livet 
som hjemløs, men jeg vil gerne nuancere omverde-
nens opfattelse af de hjemløse. Først og fremmest ved 

at åbne for en anskuelse af dem som individer med 
deres egen historie og baggrund – her finder man ofte 
en logisk forklaring på, at det gik, som det gik.

Nuancer er vigtige, og fortællinger fra den virkelige 
verden kan være med til at vise embedsmænd, po-
litikere, sagsbehandlere og alle andre interesserede, 
hvorfor deres ambitioner og mål (ofte på andres veg-
ne) om at skaffe arbejde, bolig og et langt og lykke-
ligt liv til de udsatte ikke altid kan opfyldes. Bag hver 
’hjemløs stofmisbruger’ i statistikken findes et liv, en 
skæbne, en fortælling. ■

mens baggårdskattene forsvandt 
– historier fra mændenes Hjem og Vesterbro.
Robert Olsen i samarbejde med Merete Rostrup Fleischer.
Byens forlag. 2014. 132 sider. 199 kr.
www.byensforlag.dk  

Denne artikel blev bragt som kronik i Information 27.2.2014 
(www.information.dk)

Læs også Rune Lykkebergs anmeldelse af Nils Christies bog 
Små ord om store spørgsmål  i STOF nr. 21: Det kærligste kampskrift.

år. Det er kommet væk fra virkeligheden. De sociale 
uddannelser er blevet mere akademiserede og har 
bevæget sig væk fra praktisk gerning. Det daglige 
arbejde præges af new public managements krav om 
mere dokumentation, målbare handlinger og hurtige 
løsninger.

Udviklingen i sproget samt vores viden om og til-
gang til viften af sociale problemer afspejler den for-
andring. Problemet er, at hvis vi bringer det akade-
miske og managementsproget med os ud i praksis og 
alene anvender dét, så står borgeren af.

For nylig fandt jeg i Oslo en bog med titlen Ordbok 
for underklassen. Her kunne man læse hele den mo-
derne verdens nye ord forklaret for det, bogen kaldte 
underklassen. Her var ord som new public management 
(’styringsværktøj inspireret af forældede idealer fra 
1950’ernes forretningsliv’), dialogmøder (’udbredt 
skinaktivitet i forvaltningen m.m.’), medarbejder-
tilfredshedsundersøgelser (’egnet dialogforum, hvor 
arbejdsmiljøproblemer kan tages op. F.eks. notoriske 
belastningsskader ved ubegribeligt lange ord’).

Her var ubegribeligt mange ord, som også er blevet 
hverdag for medarbejderne i det sociale system. Ord, 
som jeg må indrømme, at også jeg bruger med jævne 
mellemrum. Bogen er et ironisk indslag i debatten 
om polariseringen i samfundet. Ikke en økonomisk 
polarisering med rige og fattige, men en sproglig di-
stancering mellem dem, som har ordet i deres magt, 
og dem, som ikke har. Og den rammer plet.

På Kommunernes Landsforenings årsmøde blev 
følgende ord brugt under debatten i plenum: standar-
disering, digitalisering, professionalisering, kerne-
drift, produktivitet, stordriftsfordele, kompetencer, 
kvalitet, bureaukrati, styring, ressourcer, målsætnin-
ger, omstilling, reformer, effektivisering, procesreg-
ler, benchmark, potentiale, målrettet, ressourceud-
nyttelse, ledelsesstruktur, sanktioner, vidensdeling, 
resultatkontrakt, ledelse, output, operationelt, para-
metre, progression, omplacering, afbureaukratise-
ring … Jeg håber ikke, at jeg var den eneste af de 
tilstedeværende, som følte mig lysår væk fra en dag-
ligdag, hvor jeg møder mange, der kæmper en hård 
kamp for at holde sammen på deres tilværelse.

Magtens sprog skaber distance
Den norske sociolog Niels Christie har for et par år 

siden i bogen Små ord om store spørgsmål kritiseret so-
cialmedarbejdere og beslutningstagere for at bruge 
ordets magt til at distancere sig fra de mennesker, de 
skal hjælpe.

Allerede når vi tager ord, som stofmisbruger el-
ler langtidsledig i vores mund, er vi med til at skabe 
stigma og sætte negative etiketter på mennesker.

Vi risikerer at glemme, at stofmisbrugeren har en 
historie – han eller hun bliver sprogligt reduceret til 
sit misbrug, væk er mennesket bagved – dem, som 
’systemet’ og dets sprog ellers skulle hjælpe og sætte 
i centrum.

Nogle vil måske indvende, at man er nødt til at 
italesætte problemerne og ikke tale uden om. Det 
er muligt. Men afstanden i sprogbrug afspejler også 
en afstand mellem mennesker. I socialt arbejde er 
afstand mellem mennesker stort set lig med ikke at 
flytte noget.

Gennem et langt livs observationer har Niels Chri-
stie mødt medarbejdere og beslutningstagere, som 
har taget dette magtens sprog til sig, og dokumente-
ret, hvordan det skaber yderligere barrierer i forhold 
til de mennesker, der på godt og ondt udsættes for 
magten.

Mange steder i den sociale verden er man – og har 
man i mange år været - bevidst om betydning af det 
sprog, der bruges.

Hans Christian Kofoed, Kofoeds Skoles grund-
lægger, besluttede i 1946, at de mennesker, der kom 
på Kofoeds Skole, skulle kaldes for elever for at signa-
lere, at de på skolen var i gang med at lære at udvikle 
sig. I omverdenen var de stemplet som arbejdsløse, 
subsistensløse, alkoholikere osv.

Dilemmaet og udfordringen er så at tale det rigtige 
sprog ved den rigtige lejlighed, og hvis man skal blive 
hørt og forstået i debatten om sociale problemer, er 
det svært ikke af og til at fange sig selv i at bruge 
stigmatiserende ord, når man forsøger at komme i 
kontakt med kommuner, embedsfolk og politikere.

gert Hvidløg og Hash-benny
Det er vigtigt at holde fast i virkeligheden, som den 
er, uden den distance magtens sprog giver. Derfor har 
jeg i bogen Mens baggårdskattene forsvandt forsøgt at 
videregive mine oplevelser med mennesker på Mæn-
denes Hjem og Vesterbro på en måde, som aldrig vil 

robert oLseN
FORSTANDER 

PÅ KOFOEDS SKOLE

“Kompasset i det sociale 
arbejde og i den offentlige 
sektor har slået et sving i 
løbet af de seneste mange 
år. Det er kommet væk fra 
virkeligheden. De sociale 
uddannelser er blevet 
mere akademiserede og 
har bevæget sig væk fra 
praktisk gerning“.
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DET DREJER SIG OM SÅDAN NOGET SOM ÅBNINGSTIDER, AKTIVITETER, HUSREGLER, MAD, ANSÆTTELSER OG 

AFSKEDIGELSER AF PERSONALE, INDRETNING AF STEDET OG FLERE ANDRE TING, DER SKAL DISKUTERES.

EN FORUDSÆTNING FOR ARBEJDET ER, AT DER ER ET ØNSKE OG EN VILJE FRA ALLE PARTER.

VEJEN TIL INDFLYDELSE GÅR GENNEM DIALOG. DET HANDLER OM AT BYGGE BRO MELLEM BRUGERE, PERSONALE 

OG DEM, DER STYRER STEDET.

DET ER VIGTIGT AT TÆNKE PÅ, AT ALLE PÅ STEDET: BRUGERE, PERSONALE, LÆGER OG ANDRE, DER ER PÅ 

STEDET, ER I SAMME BÅD OG SKAL SEJLE VIDERE SAMMEN, SÅ FOR HUSFREDENS SKYLD MÅ VI GÅ EFTER EN 

KONSTRUKTIV OG FREMADRETTET DIALOG. 

VI TROR DOG PÅ, AT VI SKAL TAGE ET SKRIDT AD GANGEN - FORSTÅET PÅ DEN MÅDE, AT VI IKKE SKAL 

LADE OS SLÅ UD, HVIS VI IKKE OPNÅR DEN INDFLYDELSE, VI DRØMMER OM, I FØRSTE HUG. DET HANDLER 

OM TID.

VI STÅR MED EN OPGAVE, DER GÅR UD PÅ AT OPDRAGE VORES OMGIVELSER TIL AT SE OG FORSTÅ, AT VI ER 

ANSVARLIGE MENNESKER. DERFOR MÅ VI PÅTAGE OS DET ANSVAR, VI ØNSKER OG KAN OPNÅ, OG AD DEN VEJ 

VISE, AT VI ER OPGAVEN VOKSEN. 

FOR AT STARTE ET STED VIL DET VÆRE EN IDÉ AT SE PÅ DEN MODEL, DER ER UDARBEJDET AF LVS OG 

SVID, SOM ER BRUGERORGANISATIONER:

A : InformAtIon. 

Her informeres man om forhold, hvor andre træffer beslutningerne.

B : HørIng.

Her høres man om sine synspunkter.

C : InvolverIng og dIAlog.

Her bliver man involveret og er med til at pege på problemerne og komme med ideer til 

løsninger. Man er dog ikke med til at træffe beslutninger.

d : medBestemmelse.

Her har man medbestemmelse og medindflydelse på beslutningerne. 

Man er med til at drøfte problemer og løsninger OG er med til at træffe beslutning.

MED DISSE SMÅ SKRIDT KAN VI NÆRME OS MÅLET: BRUGERINDDRAGELSE, HVOR BRUGERNE BLIVER INDDRAGET 

I BESLUTNINGERNE OG UDVIKLINGEN AF NYE TILTAG, DER BERØRER OS OG VORES HVERDAG. 

DET ER OGSÅ VIGTIGT AT HUSKE PÅ, AT DET ER VORES/JERES HVERDAG, DER SKAL HÆNGE SAMMEN, OG DER 

SKAL VÆRE NOGET INDHOLD. DET INDHOLD SKAL I SELV HAVE INDFLYDELSE PÅ, HVAD ER, EFTER JERES 

INTERESSER, EVNER OG BEHOV. 

OG SOM PSYKIATRIFORENINGEN LAP SIGER: INTET OM JER, UDEN JER. 

nU sÆtter vI IndflYdelse PÅ dAgsordenen rUndt om PÅ lAndets mIsBrUgs Centre. der gIves Ingen 

enKle svAr PÅ, HvordAn det sKAl gøres,

men:

SOM BRUGERE AF ET AF LANDETS MISBRUGSCENTRE VED VI BEDRE END NOGEN ANDRE, AT DET ER VIGTIGT, 

AT VI KAN FØLE OS TRYGGE OG FÅ MULIGHED FOR SOCIALT TILHØRSFORHOLD TIL ANDRE MENNESKER.

DET SIGER SIG SELV, AT LIGESOM VI GERNE VIL HAVE INDFLYDELSE PÅ VORES EGET LIV, SÅ VIL VI OGSÅ 

GERNE HAVE ET ORD AT SKULLE HAVE SAGT, NÅR VI SNAKKER OM HVERDAGEN PÅ ET MISBRUGSCENTER.

LIGESOM ALLE ANDRE I DET DANSKE SAMFUND HAR VI OGSÅ EN DRØM OM AT TAGE DEL I SAMFUNDETS 

DEMOKRATISKE PROCESSER, SOM VI I MANGE ÅR HAR FØLT OS SAT UDEN FOR.

VI TROR PÅ, AT DET AT ARBEJDE MED AT OPNÅ INDFLYDELSE PÅ HVERDAGEN PÅ MISBRUGSCENTERET ER EN 

GOD ØVELSE I AT TAGE ANSVAR, IKKE BARE FOR EGET LIV, MEN OGSÅ FOR FÆLLESSKABETS LIV.

VI BRYDER OS EGENTLIG IKKE OM ORDET `BRUGERINDFLYDELSE` ELLER ANDRE AF DE ORD, DER BRUGES. DET 

VIRKER SKÆVT, AT VI SKAL GØRES TIL DEN SVAGE PART, OGSÅ I DEN SAMMENHÆNG.

DET STORE SPØRGSMÅL ER DERFOR, HVORDAN VI DELER INDFLYDELSEN MELLEM BRUGERE, LÆGER, PERSONALE 

OG LEDELSE?

HVAD ØNSKER VI INDFLYDELSE PÅ, OG I HVILKEN GRAD? 

LÆs mere:

SAND: De hjemløses Landsorganisation – www.sandudvalg.dk 
SVID: Sammenslutningen af Værestedsbrugere i Danmark – www.svid.dk 
LVS: Landsforeningen af Væresteder – www.vaeresteder.dk 
LAP: Landsforeningen for nuværende og tidligere psykiatribrugere – www.lap.dk

BrUgerne HAr ordet …
Den 26. februar 2014 var der brugerkonference i KABS-afdelingen i Hvidovre. To medarbejdere og 

to brugere havde planlagt en afvekslende dag: workshops, plenumdiskussioner og først og frem-

mest god mad og mange rygepauser! Dagens emner var: Hvordan gør vi husmøderne bedre? Hvordan 

kan vi forbedre forholdet mellem brugere og medarbejdere? Hvordan synes du KABS Hvidovre skal 

se ud i fremtiden? Hvilke aktiviteter ønsker vi i KABS? 14 brugere deltog i konferencen, og der 

bliver fulgt op på dagens diskussioner på husmøder og personaledage.

Kenneth e. eriksen og steen rosenquist havde sammen skrevet denne velkomsttale til 

konferencen, som Kenneth leverede:
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af birgittE EllEMann HÖEgH 

’Anja er altid stofpåvirket, når hun arbejder, og det ac-
cepterer hendes kunder – men bedøvelsen kan også have 
omkostninger. For 16 år siden blev hun stukket ned og 
røvet af en kunde. Hun lå på hospitalet i tre uger og fik 
at vide af lægerne, at det var et held, hun var i live. Epi-
soden plantede en angst i Anja, og hvad stofferne angår, 
balancerer hun hver dag på en knivsæg. På den ene side 
skal hun være så bedøvet, at stofferne danner en mur mel-
lem hendes krop og hendes psyke. På den anden side må 
hun ikke være så dopet, at hun ikke kan passe på sig selv. 
Anja har skaffet en kniv, som hun gemmer oppe i ærmet.

Når hun leverer sine ydelser, forsøger hun at drømme 
sig væk. Hun har to faste steder at flygte hen. Enten lig-
ger hun på en strand og lytter til brændingen, der slår ind 
mod kysten, eller også tænker hun på, hvordan hun havde 
ønsket, at hendes liv var blevet. Så sidder hun med sine 
børn ved et middagsbord og spiser eller de tegner sammen.

Samtidig skal hun spille spillet over for kunden. Hun 
skal virke ophidset og lade som om, at hun får orgasme, 
for det er illusionen, som får kunden til at komme igen. Det 
skuespil er Anja dygtig til. Hun har kendt andre prostitu-
erede, der fik vredesudbrud eller brød sammen i gråd, og 
som blev nødt til at holde helt op. Anja oplever sig selv som 
en af de stærkeste piger.

Selv om arbejdsdagen kører på rutinen for Anja, er 
nogle oplevelser mere grænseoverskridende end andre. 
Prostituerede som Anja har et rigt indblik i seksuelle fan-
tasier, som mænd ellers holder skjult. Hun har kunder, der 
vil binde hende til en seng og sætte klemmer forskellige 
steder på hendes krop. Hun har kunder, der giver hende 
pisk. Hendes mest ekstreme kunde er en mand, der giver 
Anja 100 kroner per slag enten med hånden eller en bam-
buskæp. Han slår til. Det højeste, hun har fået bank for, er 
4.000 kroner. Bagefter kunne Anja ikke sidde ned i flere 
uger. (...)

Mellem hver kunde går Anja op til Reden og vasker 
sig. Når hun er på Reden, lægger hun samtidig penge fra 
sig, så hun ikke går rundt på gaden med for mange sedler. 
Hun tager 500 kroner med til byttepenge. Klokken kvart 
i seks går Anja til sin pusher og får sin anden dosis stoffer. 
Bagefter går hun tilbage til Reden og spiser lidt mad, inden 
hun er på gaden igen klokken halv otte.

Klokken halv et om natten har Anja tjent 3.000 kro-
ner. Hun går over til sin pusher efter aftenens sidste skud 
og fixer oppe i hans lejlighed – ikke for hyggens skyld, men 
fordi der er lys nok, til at hun kan ramme sine vener med 
sprøjten. Derefter går hun tilbage til Reden, og inden hun 
lægger sig til at sove, tager hun dagens sidste bad.’

Anja er narkoprostitueret i Odense og skal skaffe 
3.000 kroner om dagen til to portioner benzodiaze-
piner, kokain og heroin, og uddraget ovenfor stam-
mer fra et interview, jeg lavede med Anja til en single, 
som er en længere journalistisk fortælling, der udkom 
i efteråret 2012 på det elektroniske forlag Zetland. 
Jeg skrev den sammen med journalist Jakob Berg-
mann Moll. Han fokuserede på det faktuelle aspekt 
af de lavest rangerede kriminelle i Odenses narko-
miljø – stofmisbrugere – mens jeg bestræbte mig på 
at komme ind under huden på fortællingens fire ho-
vedpersoner, der alle sammen måtte begå barsk og 
indimellem også bestialsk kriminalitet for at samle 
penge nok sammen til at dække deres daglige stofmis-
brug. Det gjaldt prostitution, tyveri og salg af stoffer 
på gadeplan og i en ’forretning’, og det var dét stykke 
arbejde, vi havde sat os for at afdække i fortællingen. 

Vores fortælling’I tusmørket - jagten på penge i 
den hvide heroins by’ skulle vise sig at blive til en dy-
ster fortælling, der handler om mennesker, der balan-
cerer mellem liv og død, og hver eneste dag udsætter 
sig selv for ydmygelser og overgreb samt et ekstremt 
pres fra de kriminelle bagmænd og politiet, som 
begge kan ændre deres livsvilkår på et splitsekund. 

Derfor skulle de stofpåvirkede og fysisk og psykisk 
nedslidte stofmisbrugere hele tiden handle meget 
kalkuleret for at klare frisag – en udefra set næsten 
umulig opgave i deres tilstand. ’I tusmørket …’ blev 
også til en fortælling om et Underdanmark, der hele 
tiden strejfer normaldanskernes liv i provinsen, fordi 
normaldanskerne i nogle tilfælde er aftagere af de-
res produkter (sex og hælervarer), sælger deres egne 
piller til stofmisbrugerne (primært pensionister, der 
sælger beroligende piller, smertedækkende medicin 
eller sovemedicin) eller oplever ’besøg’ i form af ind-
brud i deres hjem. Men det er de færreste normal-
danskere, der har nogen som helst forestilling om, 
hvad der er på spil for disse stofmisbrugere, som de 
sjældent oplever som andet end nogle forhutlede ek-
sistenser, der hænger ud på Odense Banegård, tigger 
i gågaderne eller defilerer forbi på vej til nærmeste 
varmestue. Det er også de færreste danskere, der ved, 
at hvis stofmisbrugerne ikke holder sig inden for det 
udstukne regelsæt, kan de ende ude i et øde område 
på den ellers naturskønne Stige Ø og få klippet en 

finger af eller blive slået til plukfisk af dem, de har et 
eller andet udestående med. 

Mange læsere af STOF-bladet er vant til at arbej-
de med stofmisbrugere i forhold til deres misbrug og 
dermed også de bagvedliggende grunde til, at de er 
havnet i denne situation. Som lægmænd og med et 
løfte om, at vi beskyttede dem med fuld anonymitet, 
forsøgte vi gennem lidt over et halvt år at komme 
et spadestik dybere for at få en så ærlig og personlig 
beretning som muligt om, hvad der er på færde i stof-
misbrugernes følelsesregister og bevidsthed under 
deres daglige jagt på stoffer i provinsens underverden. 

i øjenhøjde  
Igennem de sidste otte år har jeg samlet et erfarings-
grundlag fra miljøet gennem mit virke som journalist 
for blandt andet de hjemløses avis Hus Forbi. I de år 
har jeg skrevet portrætter, features og reportager om 
socialt udsatte, skæve eksistenser og hjemløse i Dan-
mark. Med en stor grøn genbrugsfrakke bevægede 
jeg mig en vinter i 2007 ud på gaden for at lære mål-

Stofmisbrugeres liv 
er ikke kun behandling
I 2012 skrev to journalister en journalistisk fortælling om den kriminalitet, der er en del af hverdagen for 
Odenses stofmisbrugere. Det blev til en dyster fortælling om mennesker, der balancerede mellem liv og død, 
ydmygelser og overgreb. 
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at de alle sammen havde måttet flytte langt væk fra 
byen for at blive fri af deres stoffer. Så da Jakob Berg-
mann Moll henvendte sig til mig for at høre, om jeg 
ville være med til at skrive om Odense, vidste jeg med 
det samme, at jeg lå inde med viden og kontakter til 
det kriminelle narkomiljø i netop dén by, og at det lå 
mig på sinde og hjerte at folde nogle af de personlige 
historier ud. 

fokus på den hvide heroins by
Årsagen til, at vi valgte at skrive om narkomiljøet i 
netop Odense, endte vi med at forklare sådan her i ’I 
tusmørket …’:

’I Danmark finder tre ud af fire narkorelaterede døds-
fald sted i provinsen. Én by har et særligt grimt ry. Blandt 
misbrugerne i København hedder det sig, at det er en by, 
man flygter fra, fordi den er umulig at gemme sig i. Det er 
byen, hvor pusherne sælger Danmarks suverænt stærkeste 
heroin. Ingen steder i provinsen er narkotikamarkedet så 
fragmenteret og ustabilt som her. Byen hedder Odense, og 
den virker som en magnet på gademisbrugere i sin lands-
del. Sundhedsstyrelsen anslår, at der bor omkring 1.500 

narkomaner i byen, og heraf befinder omkring 200 sig i 
den mest udsatte gruppe. Odense er stor nok til at have et 
forrået og professionelt kriminelt miljø, men samtidig så 
lille, at de udsatte og de velstillede bebor de samme kva-
dratmeter. (…) Forstår man Odense, har man en idé om, 
hvor narkomanien i Danmark er på vej hen.’

Danmarks suverænt stærkeste heroin, som vi om-
talte i uddraget ovenfor, er den hvide heroin, som 
vi fandt ud af, at de odenseanske pushere nærmest 
havde patent på: 

’I modsætning til narkomanerne i resten af Danmark 
tager Odenses junkier primært raffineret heroin – hero-
inklorid – også kendt som hvid heroin på grund af farven. 
Hvid heroin er dyrere, renere, stærkere og kan kun fixes.

’I alle år,’ skriver Sundhedsstyrelsen i sin seneste års-
rapport om narkotika i Danmark, ’har der været tendens 
til, at Odense adskiller sig fra de øvrige dele af landet ved 
at være domineret af den hvide heroin.’

De regionale forskelle er langtfra trivielle. I 2010 be-
stod samtlige heroinprøver fra Odense af hvid heroin. I 
København forholder det sig stik modsat. Otte ud af ti 
heroinprøver var den grovere, brune rygeheroin. Mange 

gruppen at kende. Det foregik oftest sammen med 
den nu afdøde fotograf og nære ven Holger Henrik-
sen, der allerede havde vundet de skæve eksistensers 
tillid. Og efter mange timer på de frosne fliser på by-
ernes udendørstilholdssteder eller herberger og var-
mestuer blev jeg efterhånden også accepteret og kaldt 
for ’hende den lange lyse’ og fik vedhæftet ordene 
’..og hun er go’ nok’. Jeg lærte at tale i øjenhøjde med 
mennesker, som lever på den yderste kant af det dan-
ske samfund, og på en måde, så de hverken følte sig 
udstillet, ydmyget eller pillet fra hinanden. Det lod 
sig blandt andet gøre ved, at jeg brugte mere tid sam-
men med dem, end dét, der skulle til for at få de svar 
ned på blokken, som jeg var taget af sted for at få, ved 
at vise empati, naturlig nysgerrighed og ved at høre 
deres dystre fortællinger uden at smelte sammen med 
dem følelsesmæssigt, men ved at vise dem overskud 
og mod. – Og det gjaldt også over for deres hunde, 
der indimellem viste tænder og snappede efter for-
bipasserendes bukseben. Jeg er blevet truet med en 
spidssleben skruetrækker, har modtaget en dødstrus-
sel fra en psykisk syg stalker, der igennem to måne-
der sendte mig op mod ti mails om dagen, er blevet 

kaldt for en kælling og møgso, men jeg er mestendels 
blevet godt modtaget med smil, store kram og hud-
løst ærlige beretninger. Jeg er blevet inviteret med til 
hjemløsebegravelser, hvor øl og hunde er velkomne i 
kirken. Jeg har været hjemme og besøge mennesker, 
der bød på ostemadder og kaffe i skæve boliger, hvor 
bananfluerne hang i tætte skyer hen over sofabordet, 
været i åbne og lukkede fængsler og er blevet invite-
ret indenfor i skurvogne og selvbyggede huler i krat, 
hvor mennesker gerne har villet vise mig deres liv og 
ejendele frem. 

Og undervejs er jeg naturligvis også stødt på man-
ge mennesker, der misbrugte alkohol, stoffer og pil-
ler. Mange af dem ønskede at komme ud af deres 
misbrug, og jeg skrev mig bag øret, at en fællesnævner 
for dem, der havde været misbrugere i Odense, var, 

’Når man sagde, at vi skulle en tur på Stige Ø, så vidste folk godt, hvad 
man talte om. Så var det bare ud at få tæsk, og sådan er det stadig.’
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netjeneste. Jeg tror også, at han gjorde det - som jeg 
har oplevet det så mange andre gange før i mit jour-
nalistiske virke -  fordi han havde behov for at blive 
hørt. Ved at fortælle mig om sit liv, fik det pludselig en 
større betydning, og så var jeg et menneske, der op-
rigtigt interesserede mig for hans liv uden at proble-
matisere det og komme med velmenende råd, men 
blot spurgte ind til hans historie for at forstå, hvem 
han var. Dertil skal man nok også lægge, at han, som 
de andre jeg interviewede, havde al tiden i verden. 
Møderne med mig og de andre journalister slog også 
noget af hverdagens trivialitet og kedsomhed ihjel. 

De fleste af hans oplevelser var desuden noget af en 
mundfuld, som han gik rundt og nøjedes med at dele 
med sig selv – men handlinger han på ingen måde 
har givet indtryk af, at han har fortrudt, og som han 
påstår ikke holder ham vågen om natten. Hør bare 

her, hvad han kan berette om fra sit arbejdsliv: 
’En fast del af Simons arbejde var at håndtere dårlige 

betalere. Gennem årene sendte han blandt andet en lang 
række narkomaner ud på Stige Ø, fordi de ikke kunne 
betale deres gæld.

’Når man sagde, at vi skulle en tur på Stige Ø, så vidste 
folk godt, hvad man talte om. Så var det bare ud at få 
tæsk, og sådan er det stadig.’

Hvor meget skulle man skylde for at havne der?
’Det er ikke meget efterhånden. Det var egentlig bare 

en principsag. Man skal jo sætte sig i respekt, hvis man 
sælger. Jeg har gjort det for en plov eller en tudse. Jeg har 
også fået tæsket nogen for en gæld på 100 kroner. Så har 
det måske kostet mig 1.000 kroner at få nogen til det– men 
det er lige meget. Det er jo for at sætte sig i respekt. Der er 
også mange, der kom derud, som skyldte 20.000, 30.000 
eller 50.000 kroner.’

Hvordan endte folk i gæld?
’Du kan altid klare den, hvis du betaler på forhånd. 

Men hvis du starter med at få på klods, ender det for det 
meste skidt.’

Hvem fik du til at udføre jobbet?
’Det kunne være nogle, der skyldte mig penge. Så kun-

ne man få dem til alt, og så måtte de gerne fysisk være 
lidt større end én selv. Det kunne både være danskere og 
udlændinge. Og det kunne også være nogle, der får et kick 
ud af det. Der er jo nogle psykopater, som synes, det er 
bedre end at tage stoffer.’

Hvad gjorde de ved folk?
’Der foregik mange ting derude. Folk fik tæsk, blev 

klædt af, smidt i vandet, fik lov til at gå hjem splitter-
hans-nøgen. Og så blev de truet med OD’ere. Folk fik 
klippet fingre af. Der er sgu sket meget derude. Jeg skal 
ikke kunne sige, om der stadig ligger et par lig derude.’

Kommer det ikke ud i medierne, hvis en narkoman får 
klippet fingre af?

’Nej. Han ved godt, at hvis han siger noget, så ryger 
der flere. Selv om gerningsmanden ville ryge i spjældet, så 
ved narkomanen godt, at der ville komme nogle andre og 
tæve ham.’

(…) Hvor mange i Odense har fået klippet fingre af?
’Jeg kender mange. Seks-syv stykker.’
Er selve fingeren ikke betalingen?
’Nej-nej-nej. Det er jo bare for at vise, at der sker endnu 

mere, hvis han ikke betaler.’
Har du selv udført afstraffelser?

beslaglagte heroinbreve fra Odense slår så hårdt, at de på 
gaden i Aarhus ville blive omtalt som ’dræberheroin’.

I 1999 udkom en grundig social- og sundhedsfaglig 
undersøgelse af døde, fynske narkomaner. Dengang havde 
Fyn danmarksrekord i narkorelaterede dødsfald – 47 på 
to år – og resultaterne blev offentliggjort i Ugeskrift for 
Læger. En af forfatterne var Kirsten Fischer fra Fyns Po-
liti.

Undersøgelsen tegnede et trist, men ikke overraskende 
billede af narkomanernes liv: De levede alene og døde i 
ensomhed, over en tredjedel på offentlige toiletter. Desuden 
konstaterede rapporten, at den kraftige hvide heroin spil-
lede en rolle i de fleste af dødsfaldene. Det gør den sta-
digvæk, og i 2010 registrerede politiet 33 narkorelaterede 
dødsfald på Fyn.’

En pusher blev hørt
Fagpersoner har længe undret sig over, hvorfor det 
netop blev Odense, der stod med hovedparten af den 
hvide heroins salgsarena. Det giver vi et bud på, som 
man kan læse om i ’I tusmørket …’. Men ét af de men-
nesker, der i vores fortælling solgte enorme mængder 
af den hvide heroin i Odense, vil jeg gerne fortælle om 
her. Han var en kilde, jeg havde mødt i København 
i en anden sammenhæng, og han havde fortalt mig, 
at han var taget permanent fra byen for at komme 
ud af sit misbrug. Han var aldrig gået i detaljer med, 
hvad han havde foretaget sig i Odense, men da jeg 
havde oparbejdet en fortrolighed med ham, valgte jeg 
at henvende mig til ham igen for at høre, om han kun-
ne hjælpe mig med denne her fortælling. Det skulle 
det vise sig, at han kunne – og det i en meget højere 
grad, end jeg havde fantasi til at forestille mig. Jeg 
opdagede, at den lille venlige fyr, jeg havde drukket 
adskillige kopper kaffe med og på et tidspunkt taget 
ud for at møde i en skov, hvor han overnattede, havde 
en heftig fortid. Vi valgte at kaldte ham for Simon i 
vores fortælling, og han gav sig tid til at fortælle om 
et liv i Odense, hvor han havde solgt heroin for uden-
landske bagmænd gennem en årrække fra forskellige 
lejlighedskomplekser, været med til at afstraffe stof-
misbrugere, der ikke kunne betale deres gæld - blandt 
andet på Stige Ø -  og havde kendskab til en afstraffel-
seskælder i Vollsmose, som han kendte indefra - ved 
selvsyn! Han havde oparbejdet en narkoforretning, 
hvor han havde spejdere siddende i lejligheder på den 

modsatte side af gaden, fået håndlangere til at tæve 
underbeboere i ejendommen til tavshed og var igen-
nem alle årene indgået i et livsfarligt spil, hvor han 
samtidig med, at han selv var konstant stofpåvirket, 
skulle holde alle sine modstandere ud i udstrakt arm. 

Alt det dukkede først op, da vi begyndte at arbejde 
på bogen. Men han ville gerne fortælle. Og hvorfor 
egentlig det? For han ville ikke komme til at frem-
stå som en overlevende helt fra miljøet, og han fik 
heller ikke penge for sin medvirken. Han mødte op 
hver gang, som aftalt. Han ringede tilbage, hver gang 
jeg lagde beskeder på hans mobil, han stillede siden 
anonymt op til interview på TV2 og til Fyens Stiftsti-
dende, der formidlede vores historie, og når jeg tak-
kede ham for hans hjælp, fik jeg altid det samme svar 
fra ham: ’Deeet i orden’ … på klingende fynsk.

Han sagde til mig, at han gjorde det som en ven-
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dreng, der i en alder af ti år var begyndt at spise bero-
ligende medicin stjålet fra mormorens badeværelses-
skab, fordi det gav ham en følelse af selvtillid. Han var 
fysisk en lille fyr, der gennem hele sit liv havde måttet 
puste sig unaturligt op igen og igen, ikke mindst, når 
han havde været i de fængsler, han røg ind og ud af 
hele tiden. Her skulle han vise sit værd over for de af 
de indsatte, der bestemte, for ikke at blive til en for-
slået stikirenddreng. 

Vi gik ned i kælderen hver for sig, så han ikke blev 
set sammen med mig, og vi forlod kælderen på sam-
me måde. På et tidspunkt skulle jeg virkelig tisse og 
gjorde mig en masse overvejelser. For hvis jeg skulle 
op ovenpå, hvad skulle jeg så gøre med min compu-
ter, mobil, taske og diktafon, der lå på bordet imellem 
os. Jeg sad over for en af Odenses mest spidsfindige 
tyveknægte, der efter eget udsagn havde haft op i mod 
1.000 vielsesringe mellem sine hænder, så det ville 
nok være ret dumt at efterlade ham alene med mine 
ejendele. Men på den anden side ville det være en 
kæmpe mistillidserklæring at tage mine ejendele med 
mig, når jeg gik ovenpå. For her sad en mand, der sto-
lede på, at jeg ville anonymisere de oplysninger, han 
gav mig om forretningsgangen med navns nævnelse 
af både aftagere og bagmænd, samtidig med at han 

åbnede op for nogle følelser, han formentlig aldrig 
havde delt med et andet mennesker. Skulle jeg tvivle 
på hans hensigter! Jeg valgte at lade være med at gå 
på toilettet. Og Niels’ historie skulle vise sig at blive 
betydningsfuld for at få en forståelse af de odensean-
ske tyveknægtes miljø, som jeg er ham taknemmelig 
for, at han åbnede op for. Til slut gav han mig nogle 
ord med på vejen om de spor, det havde sat i ham at 
arbejde som tyveknægt gennem så mange år. 

Hvordan er det at gå rundt i andre menneskers huse?
’Ikke ret fedt. Nu har jeg selv prøvet at have indbrud 
engang, og den følelse, jeg havde, da jeg trådte ind i mit 
hjem, har sat sig i mig. Jeg er sgu lidt ked af, at jeg har 
ødelagt så mange hjem og familier. Jeg ved godt, at det kun 
er materielle ting, jeg er gået efter, men alt det guld, jeg har 
stjålet … ’, siger Niels og holder en lille pause.

’Jeg har jo kigget på tusindvis af vielsesringe, og sid-
der jeg med én, hvor der står: ’I love you Louise, den 
18/7/1963’ … Nej, hvad fuck er det egentlig, jeg har gang 
i? Jeg har fået det dårligere og dårligere. Men jeg ’laver’ jo 
stadig villaer. I situationen handler det kun om pengene, 
dagen efter er jeg fokuseret på, at jeg forhåbentligt ikke er 
blevet opdaget, og at jeg skal have afsat varerne, så sjovt 
nok kommer samvittigheden først tre til fire dage efter. 
Men så kan jeg også godt ligge i min seng og få det dårligt.’

afsavn og en rejse tilbage til Stige Ø 
Den prostituerede kvinde, vi kalder for Anja i ’I tus-
mørket …’, mødte jeg gennem Reden i Odense, og 
hun gjorde også indtryk på mig. Dels anstrengte hun 
sig for at fortælle så ærligt og korrekt som muligt, 
og dels anstrengte hun sig for ikke at være for stof-
påvirket. Det var først hen mod slutningen af vores 
samtale, at hun var væk i et stykke tid, formentlig ude 
på toilettet og tage nogle piller. Fyens Stiftstidende 
har efterfølgende talt med hende, og hun har også 
medvirket i et tv-program, hvor jeg kunne forstå, at 
hun var ved at få kontakt til sine børn igen - de børn, 
hun fortalte mig, at hun drømmer sig sammen med, 
når hun leverer seksuelle ydelser på gaden. Og det, 
der gjorde størst indtryk på mig i de timer, jeg til-
bragte sammen med hende, var hendes sorg over at 
have mistet sine børn. Der hang falmede tegninger på 
væggen bag hende, som hendes børn havde lavet en 
del år tilbage, og hun fortalte med stolthed i stemmen 

’Ja, ja, jeg skulle jo sætte mig i respekt. Sådan er det. 
Men det var ikke så tit.’

Hvor langt er du gået?
’Meget langt. Jeg mangler kun at trykke på aftræk-

keren. Men jeg har set det ske. Jeg har også set folk få 
OD’ere derude.’

Hvem var det så, der udførte det?
’Bagmændene, der ville kræve penge ind. Det er jo dem, 

der dukker op i sidste ende, hvis pengene ikke kommer.’
Hvor mange er til stede, når sådan noget sker?
’Fire til fem stykker, og så foregår det mest om aftenen. 

Jeg har fire-fem gange set folk blive skudt med en pistol. 
Nogle af dem, der fik en OD’er, overlevede. Så har vi væ-
ret flinke og har ringet til politiet, som har sendt en ambu-
lance. Men det var jo ikke altid, at den nåede frem i tide.’

Hvad gjorde I ved ligene?
’Det har jeg sgu aldrig tænkt på. Vi lod dem vel ligge 

eller nogen smed dem i havnen. Vi kørte bare. Jeg har tit 
undret mig over, hvorfor politiet ikke har fundet nogen 
derude. Alle ved, at det sker.’

Hvorfor er det netop på Stige Ø?
’Fordi det er lidt uden for byen, og der ikke er nogen 

mennesker, når det bliver mørkt.’
Hvordan har du haft det, når du er taget derfra?
’Jeg var sgu ligeglad. Folk kendte jo reglerne. Hvis jeg 

skyldte penge, var det mig, der fik den tur. Sådan er det 
bare.’

En tyveknægts bekendelser
En anden af fortællingens stemmer, rambuktyven 
’Niels’, var i modsætning til Simon begyndt at blive 
martret af samvittighed. Han havde stjålet alt, hvad 
der har værdi fra Odense bys villaer, handlet med 
rockere, normaldanskere, udenlandske mellemled i 
byens kiosker og købt piller af pensionister til sit mis-
brug. Han besøgte dem fast hver måned på Odenses 
plejehjem. Han havde været på epilepsimedicinen 
Rivotril, og han havde ædt benzo’er i alle tænkelige 
varianter og styrkegrader: Alopam, Oxazepam, Dia-
zepam, Alprox, Alprazolam, Bromam, Stesolid, Tafi 
l, Mogadon, Nitrazepam, Pacisyn og så videre og så 
videre – dusinvis af navne på sløvende medicinpræ-
parater, som han kunne remse op i én lang køre. Han 
tog dem helst om morgenen i én stor samlet portion, 
og skete der ikke noget efter en time, røg der en por-
tion mere ned.

Selv om han kendte alle pilletyperne som gamle 
venner, fungerede hans misbrug så kaotisk, at han 
ikke havde noget overblik over, hvor mange piller han 
havde brug for om dagen. Derfor vidste han heller 
aldrig, hvor lang tid den mængde piller, han lå inde 
med, rakte. 

Jeg havde fået kontakt til den 34-årige fyr, vi i 
fortællingen kalder for Niels, gennem et værested i 
Odense, og vi satte os sammen ned i en aflåst kælder, 
hvor vi måtte ringe op til personalet for at komme op 
igen. En uge forinden var han blevet overfaldet i sit 
eget hjem. En mand, han troede, ’han var ok med’, 
var kommet på uventet besøg og havde slået ham i 
gulvet. Dén dag var denne fyr skudt af på coke og 
mente, at Niels skulle betale en gæld for noget ko-
kain, som Niels slet ikke rørte på det tidspunkt i sit liv. 
Hans ene øje var godt medtaget, lilla og hævet og med 
røde læsioner ind i øjeæblet, og han havde mistet tre 
tænder. Frygten for at blive opdaget nu, hvor han for-
talte mig om overfaldet, betød, at han gentagne gange 
kiggede i hurtige ryk op mod vinduet ud mod gaden 
– som ventede han endnu et ubehageligt besøg. Men 
langsomt, som samtalen skred frem, begyndte han at 
få et mere frit kropssprog. Indimellem glimtede det 
ligefrem i det raske øje, og jeg kunne ane den lille 
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rens tynde krop ud af bilen. Johnny tør ikke vende sig om, 
men han kan høre, at de begge råber og skriger. Lidt efter 
ser han ud af øjenkrogen, at Metin trækker Steno over 
græstørvene og ned mod kanalen.

’Av,’ hører han Steno råbe.
Det er alt.
Efter lidt tid står Bora også ud af bilen og forsvinder 

ned ad bakken mod vandet. Det kan blive Stenos redning. 
Johnny og Finn sidder tilbage. Helt stille. Johnny kan 
høre fuglekvidder og en and, der lander på den blikstille 
vandoverflade i kanalen. Der ligger skrald op ad skræn-
ten, og en lilla syrenhæk blomstrer. Johnny har hænderne 
på lårene. Det føles, som om hele hans krop er gået i bag-
lås. De to tyrkere kommer tilbage til bilen. Der er blod på 
skruetrækkeren og Metins hånd, og han har våde bukse-
ben. Så tager de fat i Finn. Han bliver flået ud af bilen 
og om bagved, hvor de fortæller ham, at han får en sidste 
chance og hælder ham ind i bilen igen. 

’Kom, lad os køre,’ siger Metin.
Steno kommer ikke frem. Og bilen kører i den modsatte 

retning.
I bilturen tilbage til København var Johnny lettet 

over, at han fik fortalt sin historie. Vi var inde på en 
burgerbar langs motorvejen, hvor Johnny ligefrem 
blev munter i tonen og fortalte med stolthed i stem-
men om sin datters konfirmation, hvor han havde 
foræret hende en guldkæde med tro, håb og kærlig-
heds-tegnene. 

Johnny forsvandt umiddelbart efter, vi havde lavet 
interviewet - tilbage i stofferne og ud på gaden. Jeg 
har siden hørt, at han stadig er i live. 

børnemisbrug og manglende rollemodeller
Jeg har tænkt mange gange på de fire menneskers 
skæbne, siden vi slap dem for halvandet år siden. Jeg 
vil gerne møde dem igen for at få mere at vide om 
deres baggrund og livshistorie. I ’I Tusmørket ...’ talte 
vi også om de store linjer i deres barndom, og det 
viste sig, at alle fire hovedpersoner havde en tidlig 
stofdebut og kom fra hjem, hvor i al fald én af for-
ældrene havde udvist store svigt. Og det er muligvis 
her, vi skal lede efter kilden til forståelsen af, hvorfor 
deres liv skulle blive så svære at mestre – i al fald hvis 
man lytter til psykologen Søren Dalgaard fra Odense, 
som Jakob Moll har interviewet til vores fortælling. 
Tilbage i 2007 havde Søren Dalgaard samtaler med 

161 odenseanere fra byens gademiljø, hvor langt ho-
vedparten var stofmisbrugere. Og for hver misbruger 
udfærdigede han en ’biografisk’ vurderingsrapport 
om deres livshistorie, situation og psykiske tilstand. 
Søren Dalgaards forventning var, at den røde tråd 
ville være, at tidlige psykiske problemer havde fået 
de udsatte stofmisbrugere til at indledte misbrugs-
karrieren som en form for selvmedicinering. I stedet 
var den røde tråd børnemisbrug. Flertallet af stofmis-
brugerne viste sig at have indledt deres misbrug tid-
ligere, end nogen havde forventet - i årene omkring 
folkeskolens 5. klasse for at være helt præcis – og de 
psykiske problemer fulgte typisk derefter. Misbruget 
lå typisk i direkte forlængelse af forældrenes misbrug 
– forældre, der var præget af personlighedsforstyrrel-
ser og udøvede vold over for børnene. 

Hovedparten af de unge, tunge misbrugere i dag har 
ingen erfaringer med arbejdsmarkedet, for deres forældre 
har aldrig været i job, hvilket betyder, at de ikke har nogen 
som helst forbilleder i forældre, der kan vise dem det nyt-
tige i at holde sig fri af stoffer for at bestride et arbejde, 
for de forestiller sig slet ikke, at de nogensinde skal ud på 
arbejdsmarkedet. Derfor mener Søren Dalgaard, at man i 
dag kan gå ind i en vilkårlig skoleklasse og udpege de af 
eleverne, der vil få vanskeligt ved at holde sig fri af stof-
fernes snærende bånd, som det skete for Niels, Simon, 
Johnny og Anja. ■

’I Tusmørket – Jagten på penge i den hvide heroins by’   
af Birgitte Ellemann höegh og Jakob Bergmann Moll kan købes  
og downloades fra forlaget Zetlands hjemmeside til 24 kr. 

det Vigtige sLØr 

Det, der var vigtigst for os under arbejdet med de fire narkoma-
ner, var, at de centrale figurer i fortællingen var anonymiseret. 
De fortalte om hændelser, der kunne kompromittere dem dels 
i forhold til retssystemet og dels i forhold til de kriminelle mil-
jøer, de færdedes i. Derfor valgte vi at sløre deres navne samt 
udvalgte oplysninger, herunder fødeby og særlige fysiske kende-
tegn, der tilsvarende kunne afsløre deres identitet. Selv havde de 
ingen grænser for, hvad de fortalte. Det var os, der efterfølgende 
måtte sortere i oplysningerne for at passe på dem. For tænkt, 
hvis der skete dem noget. Deres liv var svære nok i forvejen! 

brugeN Af ordet ’NArkomANer’

Da vi arbejdede med singlen blev ordet ’narkoman’ anvendt i 
omgangstonen med interviewpersonerne. Det var det ord, man 
brugte i miljøet og i fælles snak, og vi valgte at bruge det i tek-
sten, fordi vi vurderede, at ’stofmisbruger’ og ’stofbruger’ blev 

for ’behandleragtigt’ i denne sammenhæng.

om deres kunstneriske talenter og udtrykte et stærkt 
ønske om, at det gik dem godt og et håb om kontakt 
til dem i fremtiden. Det var her hendes stolthed i livet 
var at spore, og i samme åndedrag som ordene faldt 
på børnene, kom der liv i hendes øjne. Men over for 
den bløde og feminine side vidste jeg godt, at der også 
var en anden version af Anja, som hun tog på sig i det 
øjeblik, hun trådte i arbejdstøjet og ud på gaden. Her 
havde hun et ry for at have en skarp tunge og at kunne 
slå en proper næve. Men hvem ville ikke sørge for at 
sikre sig de færdigheder i det miljø!

Den sidste af de fire medvirkende var gadepu-
sheren, som vi kaldte for Johnny, og som vi mødte 
gennem en anden kilde fra København. Vi tog ham 
og hans ven med på en køretur til Stige Ø og fandt 
det sted, hvor han i sin tid havde været involveret i 
en afstraffelsesseance, fordi hans makker ikke kunne 
betale bagmanden for de stoffer, han skulle have solgt 
for ham. Da vi mødte Johnny var han i gang med et 
forsøg på at slippe ud af sit misbrug, men det var 
langt fra under kontrol. På vejen over til Fyn faldt han 
i søvn flere gange og talte nærmest i vildelse, hvorfor 
vi kraftigt overvejede at vende bilen rundt og forsøge 
igen en anden dag. Først da vi stoppede på en tank-
station i en forstad til Odense, blev han kontaktbar. 
Han og hans odenseanske ven skulle ud og have en 
cigaret og hev hættetrøjerne op omkring de kasket-
klædte hoveder. De skulle ikke løbe nogen risiko for 
at blive genkendt. På Stige Ø traskede han ud af en 
sti langs vandet for at komme ud til det gerningssted, 
hvor han tre år tidligere troede, han skulle dø, og for-
talte mig sin historie. En del af den lød sådan her: 

Nu går alvoren op for Johnny. Tyrkerne er garanteret 
ligeglade med, hvem af dem der har dummet sig. De er tre 
om at sælge, og de er tre om at lave lort i den.

Steno, din store idiot? Hvorfor sagde du ikke noget, da 
vi sad i skuret? tænker han, mens husene suser forbi uden 
for vinduerne. En købmand, et solcenter, et villakvarter – 
den rene provinsidyl.

Hver en celle i Johnnys krop dirrer, sveden pibler frem 
under hættetrøjen. Han føler, han skal kaste op.

Der er helt stille i bilen. Den eneste lyd er bilens motor, 
der driver Toyotaen ud mod Stige Ø. Der veksles et par ord 
på tyrkisk på forsædet. Johnny tør ikke se på de andre, og 
han skal absolut ikke komme med gode forslag. Brødrene 
sidder på heroinmarkedet, så vidt han ved, de ejer praktisk 

talt Odense, Svendborg og Nyborg.
Brødrene har masser af håndlangere – brødre, fætre og 

venners venner. Normalt foregår ’skovture’ om aftenen, 
men Johnny kender tyrkernes retfærdighedssans og tem-
perament. Man kan også finde øde steder ved Stige Ø i 
dagtimerne. Tyrkerne kører ad de små veje for at komme 
gennem skoven og ud til volden ved Odense Kanal. De 
parkerer på en lille bakke ved fire mosbegroede betonpiller. 
Johnny, Steno og Finn bliver siddende på bagsædet. Ingen 
af dem skal nyde noget af at stige ud af bilen.

Det kan godt være, at de kun er to mænd på forsæ-
det, men hvis de så meget som lægger hånd på dem, er 
de færdige alligevel. Bare tanken om at kæmpe imod er 
fuldstændig afsindig.

Det ved Johnny alt for godt.
Der er ikke ét menneske at se i miles omkreds.
’Vi skal bare have én dag, så skaffer vi dem,’ siger Steno 

pludselig.
Han får ikke noget svar fra forsædet. I stedet trækker 

Metin en skruetrækker frem fra handskerummet, går ud 
af bilen og hiver fat i Stenos nakke. Han trækker pushe-

birgitte eLLemANN HÖegH     
JOURNALIST & FORFATTER

’Der foregik mange ting derude. Folk fik tæsk, blev klædt af, smidt i 
vandet, fik lov til at gå hjem splitter-hans-nøgen. Og så blev de truet 
med OD’ere. Folk fik klippet fingre af. Der er sgu sket meget derude.'
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af MaJ wittE, SÉbaStiEn tutEngES, ida tHYrring  
& MOrtEn HESSE 

Denne artikel udspringer af det netop afsluttede 
forskningsprojekt ’Fest i trygge rammer’, der har 
haft til formål at kortlægge og minimere sikkerheds-
problemerne i det danske natteliv. Projektet havde 
oprindeligt fokus på unge festende og deres risiko-
adfærd, men hurtigt blev det klart, at medarbejderne 
på udskænkningssteder også løber en række anseelige 
risici i forbindelse med deres arbejde. For én ting er 
at gå i byen en til to gange om ugen for at feste med 
vennerne. Noget andet er at gå på arbejde nat efter 
nat for at servicere berusede og til tider meget beru-
sede kunder. Vi valgte derfor også at kigge nærmere 
på medarbejderne i nattelivet med særligt fokus på 
bartendere og dørmænd.

I det følgende fremlægges hovedresultaterne fra 
vores delundersøgelse om bartendere og dørmænd 
i Danmark. Fokus er på arbejdsvilkårene og risi-
koadfærden blandt disse nattelivets professionelle. 
Resultaterne bygger på empiri fra både spørgeske-
maundersøgelser, observationer og interviews. En 
nærmere redegørelse for projektets metoder og re-
sultater kan læses i den nyligt udgivne rapport ’Sik-
kerhedsproblemer i det danske natteliv’ (Tutenges et 
al. 2014).

natarbejde og fysiske rammer
Beskæftigelse som bartender eller dørmand har stør-
stedelen af tiden karakter af natarbejde, hvilket i sig 
selv kan volde sundhedsmæssige problemer. På nat-
tevagter kan den enkelte opleve umiddelbare fysio-
logiske ubehageligheder såsom afbrudt søvnrytme, 

træthed, mave- og tarmdysfunktion og følelsen af 
jetlag. Det er muligt, at symptomerne kun optræder 
i forbindelse med den enkelte vagt, og at de fortager 
sig igen ved skift til dagvagter eller ved længereva-
rende perioder uden nattevagter. Der er dog også den 
mulighed, at symptomerne forværres og udvikler sig 
til kroniske lidelser. Risikoen for udvikling af kroni-
ske lidelser hænger sammen med, at natarbejde giver 
et afbrudt søvnmønster og dermed også en forstyrret 
hjerterytme (Burch et. al. 2005). Forskning viser, at 
det særligt er den forstyrrede hjerterytme, der er for-
bundet med udviklingen af kroniske lidelser. Eksem-
pelvis har man set en tydelig sammenhæng mellem 
natarbejde og en øget risiko for udvikling af hjerte- 
og karsygdomme. Ligeledes er der også en sammen-
hæng mellem natarbejde og øget risiko for udvikling 
af diabetes og forskellige forstyrrelser i fordøjelsen. 
Det skal nævnes, at der ikke er tale om en stærk evi-
dens, men blot påvisninger af sammenhænge (Burch 
et. al., 2005).

Bartendere og dørmænd udsættes for en række 
sundhedsmæssige risici grundet natarbejdet, men 
forstyrrelser i en række fysiologiske rytmer er ikke de 
eneste konsekvenser af arbejdet. 

lys og lyd
Udskænkningssteder er designet til at opløfte folk. 
De ansatte er med til at forme stemningen samtidig 
med, at de selv påvirkes af den. Men til forskel fra 
gæsterne er de ansatte tvunget til nærmest konstant 
at være eksponeret for sanseindtrykkene. Særligt bar-
tenderne er mere eller mindre låst fast bag baren, et 
af festens epicentre. Dørmændene har mere bevæ-
gelsesfrihed, da de ofte har mulighed for at stå i ind-

Nattelivets professionelle:   
arbejdsvilkårene for bartendere    
og dørmænd i Danmark
Én ting er at gå i byen en til to gange om ugen for at feste med vennerne. Noget andet er at gå på arbejde nat 
efter nat for at servicere berusede og til tider meget berusede kunder.
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eller risiko for at skære sig på glasskår. Dørmænde-
nes risiko for at pådrage sig fysiske skader er primært 
forbundet med håndteringen af vold. Fysisk kontakt 
og voldelige sammenstød er en del af de fleste dør-
mænds virke (Søgaard, 2013). 

Det er vores klare indtryk, at de fleste bartendere 
og dørmænd er glade for deres arbejde, og at flere 
føler en vis faglig stolthed over at arbejde i en hård 
branche. Risici kan for nogle være et gode, der brin-
ger spænding og uforudsigelighed ind i et ellers lidt 
for begivenhedsfattigt og forudsigeligt liv. Og så er 
der dem, som nærmest ikke kan få nok af risici.

følelsesarbejde
Et andet aspekt ved arbejdet i nattelivet omhandler 
det psykiske arbejdsmiljø. Netop det psykiske ar-
bejdsmiljø er afgørende for et godt arbejdsliv, men 
bliver ofte ikke vægtet lige så højt som det fysiske 

arbejdsmiljø. Vores data viser imidlertid, at arbejdet 
som bartender og dørmand indeholder en række 
væsentlige belastninger af psykisk karakter. En fæl-
les psykisk belastning for bartendere og dørmænd er 
relateret til det følelsesarbejde, som branchen kræver. 
Med ‘følelsesarbejde’ mener vi en aktiv indsats, der 
sigter mod at ændre på karakteren eller niveauet af 
egne følelserne, så de tilpasses arbejdet (Hochschild, 
1979).

Følgende citat illustrerer, hvordan ansatte på ud-
skænkningssteder forventes at bearbejde deres fø-
lelser, når de er på arbejde. Citatet stammer fra en 
personalehåndbog, der i skrivende stund bruges på 
en natklub i Danmark: 

’Følelser, kærlighed og drama hører ikke til […] blandt 
personalet i arbejdstiden. Hold følelserne adskilt fra arbej-
det, så vi bevarer den gode uforpligtende stemning.

Mobilen må ikke være synlig, da al kommunikation, 
opmærksomhed og kærlighed skal gives til gæsterne.’

Bartendere og dørmænd skal varetage udskænk-
ningsstedets interesser og forvalte en udstukket po-
litik i serviceringen af stedets kunder. Personalet er 
udskænkningsstedets ansigt udadtil, og derfor er 
personlige holdninger og følelser underordnet i ar-
bejdstiden. På arbejdet er de forpligtet til at spille 
en bestemt rolle over for gæsterne: en rolle, som gæ-
sterne forventer at blive mødt af, og som tjener virk-
somheden. 

Dette kan eksemplificeres med dørmanden, der 
skal virke neutral, men også alvorlig og seriøs for 
at bevare sin autoritet. Eller bartenderen, der for at 
sælge flere produkter, skal fremtræde smilende og 
flirtende. De ansatte må lægge en mental distance til 
sig selv som privatpersoner for at kunne kontrollere 
deres følelser og falde ind i den anviste rolle.

Det er ikke unaturligt, at man som arbejdstager 
repræsenterer sin arbejdsplads, og at man optræder 
professionelt og serviceminded over for virksomhe-
dens kunder. Imidlertid bør det understreges, at de 
ansatte i nattelivet servicerer et klientel, der ikke altid 
er lette at arbejde med, grundet deres ofte påvirkede 
tilstand, hvorfor rollerne ofte må spilles med enga-
gement for at brænde igennem. Hvis de emotionelle 
krav bliver for høje, kan det være anledning til et dår-
ligt psykisk arbejdsmiljø.

De bartendere, vi har talt med, er generelt glade for 

gangen og gå rundt indenfor på udskænkningsstedet. 
Som gæst er der mulighed for at søge ud på gaden 
eller hen til mere rolige områder på udskænknings-
stedet og derved tage en pause fra støjen, røgen og 
den hektiske atmosfære. Bartenderen eller dørman-
den råder ikke over den samme frihed, og vores ob-
servationer og interviewmateriale tyder på, at en del 
ansatte i nattelivet ikke tilbydes regelmæssige pauser. 

På stort set alle udskænkningssteder er der meget 
støj. Larmen produceres af tale, grin, latter, sang og 
råb og ikke mindst den høje musik. Der er også især 
på natklubber et skarpt lys, der for eksempel kommer 
fra farverige stroboskoplys eller laserlys. Stemningen 
er generelt hektisk grundet lys og lyd og den store 
koncentration af opstemte mennesker. Dette præger 
særligt natklubberne, hvorimod nogle mindre barer 
og værtshuse er præget af en rolig stemning med 
stearinlys, afdæmpede samtaler og få mennesker; her 
eksponeres de ansatte ikke for det samme massive 
sansebombardement.

Lysshow generer ikke nødvendigvis de ansatte, 
men det kan være med til at skabe den hektiske og 
til tider stressende atmosfære. Bassen, vokalerne og 
de høje toner er derimod ikke helt så harmløse stem-
ningsskabere. Musik, højlydt samtale og råben kan 
let blive til generende støj. Ved observationer i løbet af  
projektet har musikken ofte været det første, som er 
blevet registreret på større barer og natklubber. Fø-
lelsen af at blive ramt af en mur af lyd har været mar-
kant og gennemgående, og flere af dataindsamlerne 
oplevede støj som et problem, når de opholdt sig i 
længere tid indenfor på udskænkningssteder. 

røg
På de fleste udskænkningssteder er der rygeforbud, 
men alligevel kan både bartendere og dørmænd være 
udsat for passiv rygning. Visse steder er der indrettet 
rygeområder eller rygerum, men dette er dog ingen 
garanti for, at der kun bliver røget i de tiltænkte om-
råder. På flere af de undersøgte udskænkningssteder 
ryger gæsterne på trods af rygeforbud. Når gæsterne 
bliver grebet af stemningen og er berusede, kan det 
være svært at modstå fristelsen, og derfor sker det, at 
der bliver røget på en del af udskænkningsstederne, 
selvom dørmændene forsøger at slå ned på rygning 
uden for de anviste områder. Bartenderne er mere 

udsat for passiv rygning end dørmændene. Dog er 
der i vores data eksempler på, at der også er røg ved 
indgangen, hvor dørmanden er placeret. At blive ud-
sat for passiv rygning kan ud over at være ubehageligt 
også øge risikoen for flere forskellige kroniske syg-
domme, herunder lungekræft og hjertekarsygdom-
me.

fysiske skader 
Dørmænd og bartendere er med deres arbejdsopga-
ver udsat for at pådrage sig fysiske skader, der ofte 
er af en mere direkte synlig karakter end høreskader 
og hjertekarsygdomme. Måden, bartendere og dør-
mænd pådrager sig fysiske skader på, er imidlertid 
meget forskellig. Hos bartenderne ligger risikoen for 
at komme til skade i en række fysiske udfordringer 
ved arbejdsopgaverne bag baren. Bartenderne kan 
eksempelvis være udsat for tunge løft, glatte gulve 
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tak’. Selvfølgelig kan man sige det anderledes. Men så 
tager man jo alligevel imod det af ren høflighed - og ’skål, 
og tak for shot’.

Presset er ikke direkte, idet der ikke eksplicit er no-
gen, der kommanderer bartenderen til at drikke. Sna-
rere ligger presset i, at bartenderne føler sig fanget 
af den generelle, alkoholfokuserede stemning og en 
forpligtigelse over for kundernes tilbud om at drikke 
med. Dette forstærkes yderligere af, at bartenderne 
på forhånd har, eller efterhånden danner, venskabe-
lige relationer til gæsterne på deres arbejdssted.

På flere udskænkningssteder støtter bestyrerne og 
ejerne op om bartendernes alkoholindtag, selvom de 
ikke har interesse i at have svært berusede bartendere 
bag disken, som laver fejl og kaos bag baren. På trods 
af, at der på flere udskænkningssteder er forbud mod, 
at bartenderne drikker sig meget fulde, så bliver der 
i det danske natteliv ikke gjort meget for at begrænse 
alkoholforbruget bag baren. Tværtimod er der man-
ge organisatoriske mekanismer, der støtter op om 
druk på begge sider af bardisken. For eksempel er 

deres arbejde, men finder det også hårdt og til tider 
nedslidende. Flere kan berette om, at de har proble-
mer med at sove efter endt vagt, fordi de er overtrætte 
og er ude af stand til at komme ned i tempo efter at 
have været aktive, udadvendte og smilende flere timer 
i træk. En kvindelig bartender satte ord på kravene:

’[Et] bartenderjob, det er et arbejde, hvor du skal være 
udadvendt, og du skal være smilende, og du skal være 
glad. Sådan er det bare, der er ikke nogen, der gider blive 
ekspederet af en sur gammel mokke, vel? Så det er vigtigt 
at være på; det er en del af jobbet.’

Følelsesarbejdet betyder for bartenderen, at han 
eller hun ikke kan vælge, hvem vedkommende vil 
flirte og snakke med. Bartenderen er tvunget til at 
snakke med og smile til alle gæster. 

Et andet vigtigt aspekt af bartenderens rolle er den 
fysiske fremtræden. Særligt på de lidt større barer og 
natklubber kommer dette til udtryk ved, at barten-
deren skal bære en uniform med logo. Visse steder 
kræves det yderligere, at de kvindelige bartendere 
bærer en vis mængde makeup. Ikke alene gør unifor-
men bartenderen til repræsentant for virksomheden, 
den understreger også, at bartenderen, i forlængelse 
af den imødekommende og flirtende rolle, er noget 
særligt: en udvalgt, som kan være genstand for gæ-
sterne, og som de kan nyde. Her er bartenderen oftest 
fastlåst bag baren og kan ikke umiddelbart forlade 
denne, hvis der er kunder, som bartenderen ikke øn-
sker at tale eller flirte med, der henvender sig. 

Forpligtelserne til at servicere giver dog bartende-
ren en position, som med fordel kan bruges, hvis in-
teraktionen med gæsten bliver for meget. Er en gæst 
for påtrængende, kan bartenderen for eksempel hen-
vise til, at reglementet påbyder, at alle behandles lige, 
og at bartendere ikke må kysse med kunderne.

Selvom rollen er påtvunget, kan bartendere også få 
meget ud af den megen opmærksomhed og af kom-
plimenterne. Således kan rollen være anledning til, 
at bartenderen får et ’boost’ af den objektivering og 
opmærksomhed, som han eller hun er udsat for. Som 
en afrydder udtrykte det: ’Det sidder i blusen. Man 
bliver afhængig af det’. På den måde er det følelses-
mæssige aspekt af bartendererhvervet ambivalent: 
Med følelsesarbejdet kan der både genereres positive 
følelser af anerkendelse og af at være noget særligt, 
og samtidig stilles der også følelsesmæssige krav med 

det mulige resultat, at bartenderen må undertrykke 
sine egne følelser og holdninger, hvis de ikke matcher 
bartenderrollen.

alkohol på arbejdspladsen
At vise, at man har det sjovt og ‘deltager i festen’, 
bliver på flere steder en del af arbejdet for mange bar-
tendere. Deltagelsen har dog visse slagsider, herunder 
et højt forbrug af alkohol. Tal fra vores strukturerede 
observationer viser, at der ved 18 procent af vores be-
søg på udskænkningssteder blev observeret barten-
dere, som indtog alkohol. Dette tal viser givetvis kun 
toppen af isbjerget, da vores tilstedeværelse under 
observationerne var kortvarigt, og fokus var spredt 
på flere forskellige forhold. For at få et mere præcist 
billede af bartendernes risikoadfærd og alkoholind-
tag udførte vi en spørgeskemaundersøgelse med 424 
bartendere, heraf 199 kvinder og 225 mænd (Tuten-
ges, Bøgkjær, Witte & Hesse, 2013). tabel 1. beskriver 
nogle af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen.

Som det ses af tabellen, var det næsten syv ud af 
ti, som almindeligvis indtog alkohol på jobbet. Mere 
alvorligt er det, at fire af ti har drukket over fem gen-
stande, og mere end hver sjette har drukket mere end 
ti genstande på en vagt inden for de seneste 30 dage. 
Hertil kommer, at hver tredje har oplevet at føle sig 
presset til at drikke på jobbet. Alkoholindtaget i for-
bindelse med arbejdet er altså et udbredt fænomen 
og en integreret del af bartendererhvervet. 

Gennem de kvalitative interviews blev det klart, 
at der er forskellige årsager til, at bartenderne drik-
ker alkohol, mens de er på arbejde. Nogle gør det for 
at komme i feststemning, andre gør det, fordi ’det 
gør man bare’- eller for at håndtere presset og ’dulme 
nerverne’. 

En anledning til at indtage alkohol er forbundet 
med bartenderens interaktion med gæsterne. Ofte 
forekommer der situationer, hvor gæster køber shots 
eller drinks til bartenderne. Her opleves det ofte som 
uhøfligt ikke at tage imod denne gestus. Mie, en ung 
bartender med 5-6 vagter om ugen, fortæller om 
dette:

’Også bare, hvis gæsterne de køber et shot til dig, du 
står jo ikke sådan og siger: ’Arh, ved du hvad, makker, 
det har jeg sgu ikke lyst til i dag, du, nu jeg har drukket 
alle de andre dage, jeg gider ikke at have dit shot, ellers 

tabel 1. Alkoholforbrug i forbindelse med 
bartenderarbejdet

Procent

Drikker almindeligvis på jobbet 68,30 %

Drukket mere end 5 genstande på en 
vagt seneste 30 dage

40,15 %

Drukket mere end 10 genstande på en 
vagt seneste 30 dage

17,57 %

Ladet sig presse til at drikke på jobbet enkelte gange 28,47 %

Ofte ladet sig presse til at drikke på jobbet 4,21 %
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ud af fem har oplevet mere alvorlige trusler, hvor der 
blev anvendt våben eller en flaske. Vores kvalitative 
interviews viser, at dørmændene oplever dette som 
en uomgængelig del af arbejdet, men også som noget, 
der kan være vanskeligt at håndtere. Som dørmand 
lærer man gradvis at ryste de fleste verbale angreb af 
sig, og man lærer at afkode, hvilke trusler der er tom-
me, og hvilke der skal tages mere alvorligt. Selvom 
de fleste trusler ikke bliver realiseret, kan de alligevel 
godt efterlade ubehag hos dørmanden, for som en in-
terviewperson udtrykte det, kan man ikke lade være 
med at tænke på: ’At man skal hjem på et tidspunkt’. I 
dørmandens arbejde som forvalter af udskænknings-
stedets politik eksisterer der altså en risiko for at blive 
truet og angrebet verbalt; men det er afgørende at 
blive på sin post og ikke vige for konflikten. Dørman-
den skal kunne aflæse gæsterne, men også besidde en 

ro og ikke lade sig provokere af de verbale tilsvininger. 
Privatpersonen skal dørmanden kunne gemme væk 
på arbejdet, og i håndteringen af gæsterne bliver fø-
lelsesarbejdet derfor yderst vigtigt. Kun ved at holde 
sine holdninger og følelser ude af arbejdet kan arbej-
det udføres vellykket. 

Vold som yderste konsekvens
I dørmandens arbejde som forvalter af udskænk-
ningsstedets politik ligger der ikke kun en risiko for at 
blive truet og verbalt forulempet. Dørmanden er den 
grænsesættende instans på udskænkningsstedet, men 
han eller hun er grænsesættende i forhold til en svær 
masse. Massen søger festens rus og leger derfor også 
med hverdagens grænser. Der ligger derfor en besyn-
derlig dobbelthed i dørmandens funktion: Han eller 
hun skal være grænsesættende i et rum, hvor grænser 
konstant er til forhandling: ’Kan jeg alligevel slippe 
af sted med at ryge her?’, ’Behøver jeg virkelig lægge 
mit overtøj i garderoben?’, ’Jeg vil danse på bordet, 
så det gør jeg!’. 

I vores survey var det 89 % af dørmændene, der 
havde oplevet at måtte gribe ind i en konflikt inden 
for det seneste år. Det er i denne proces, at dørman-
den udsætter sig selv for at komme fysisk til skade. 
Vold og fysisk magtanvendelse kan være den yderste 
konsekvens af dørmandens forsøg på at løse en kon-
flikt, og derfor er der i jobbet en indbygget risiko for 
selv at komme til skade. Ved den fysiske håndtering af 
gæster skal dørmanden kunne handle hurtigt og præ-
cist. Hvis konflikten foregår inde på udskænknings-
stedet, er dørmanden også udsat for den høje musik, 
blinkende lys og en stor menneskemasse, hvilket kan 
virke yderligere udfordrende, når konflikten skal lø-
ses.

Med nødvendigheden af at udføre fysisk konflikt-
håndtering ligger der for dørmanden et yderligere ri-
sikoforhold af juridisk karakter. En dørmand har en 
lang række pligter i forhold til at sørge for gæsternes 
sikkerhed, men han eller hun har ingen rettigheder, 
der rækker længere end en civilpersons. Dørmanden 
er derfor nødt til at være yderst bekendt med juraen 
på området for ikke at tage sig uberettigede frihe-
der. Det betyder også, at dørmandens opgaver (fy-
sisk konflikthåndtering, beslaglæggelse af våben og 
narkotika etc.) kan placere vedkommende i udsatte 

der på mange udskænkningssteder rabatordninger 
for bartenderne, og vi har flere gange observeret be-
styrere, der belønner en god omsætning ved at uddele 
shots til personalet både under og efter arbejdstiden. 
Bartenderne bliver desuden påvirket af festens kon-
tekst, hvilket også kan give dem lyst til at drikke med. 
Ejerne og bestyrerne på flere udskænkningssteder 
godtager således bartendernes alkoholforbrug, men 
sanktionerer overforbrug.

Vold og konflikter
Det tredje aspekt ved at arbejde i nattelivet, som vi 
vil fremhæve, omhandler de ansattes håndtering af 
vold og aggressioner. Vold og aggressioner er en del 
af arbejdsmiljøet på udskænkningssteder. Langt det 
meste af volden involverer dørmændene. Det sker 
imidlertid også, at bartenderne oplever voldsomme 
episoder. Dette forhold kortlagde vi via vores spør-
geskemaundersøgelser med bartendere og dørmænd. 
tabel 2. viser andelen af henholdsvis bartendere og 
dørmænd, der i det seneste år har oplevet forskellige 
former for aggression i forbindelse med deres arbejde 
i nattelivet.

Som det kan ses af tabellen, har flertallet af både 
bartendere og dørmænd oplevet at blive råbt ad eller 
overværet et slagsmål eller lignende i arbejdstiden. 
Hver tredje bartender har desuden måttet gribe ind 
i en situation med vold, noget, de ikke nødvendigvis 
er uddannet til. Dørmændene derimod er trænet i at 
håndtere vold, og som det fremgår i tabellen, er de 
også hyppigt involveret i voldelige konfrontationer. 

Dørmandens arbejde består blandt andet i at sor-
tere blandt gæsterne, hvilket foregår ved stedets ind-

gang. Derudover er det dørmandens opgave at sikre, 
at stedets regler bliver overholdt indenfor. Det kan 
f.eks. være, at gæsterne kun må ryge i bestemte om-
råder, at overtøj skal hænges i garderoben, eller at 
der ikke må sidde gæster og sove. Mange konflikter 
opstår i døren eller i forbindelse med udsmidning af 
kunder. 

De fleste konfrontationer udvikler sig ikke til fysisk 
vold, men verbale skænderier kan i længden også være 
stressende. Ved både verbale og fysiske konfrontatio-
ner vil de fleste mennesker opleve at blive anspændte, 
nervøse eller angste. Nogle mennesker kan godt lide 
konfrontationer og søger aktivt voldelige situationer, 
men for langt de fleste opleves konfrontationer som 
anstrengende og ubehagelige.

Dørmænd og bartendere danner på den ene side 
fælles front i arbejdet med at skabe en god aften for 
de festende, men samtidig modarbejder de hinanden: 
Bartenderen skal sælge masser af alkohol og dermed 
puste liv i festen, mens dørmanden skal sørge for at 
dæmpe gemytterne og forebygge konflikter. Det er 
dog vores indtryk, at der på langt de fleste udskænk-
ningssteder er et godt kollegialt sammenhold barten-
derne og dørmændene imellem. Dette sammenhold 
er vigtigt for at dæmpe problemerne med stress. I vo-
res interviews har mange udtrykt lettelse over, at de 
har gode kolleger, der ‘har deres ryg’, hvis der opstår 
problemer.

Som den person, der både sorterer gæsterne og 
irettesætter uromagere, er dørmanden tit offer for 
verbale trusler. Som det ses af tabellen, er det om-
trent fire ud af fem dørmænd, der har oplevet at blive 
truet verbalt inden for det seneste år, og næsten to 

tabel 2.  Aggression på arbejdspladsen

Bartendere Dørmænd

Antal 424 159

Råbt af 70,59 % 89,40 %

Truet verbalt 38,93 % 82,12 %

Truet med våben 4,40 % 39,74 %

Blevet angrebet 17,11 % 47,62 %

Overværet overfald på kollega 25,74 % 66,33 %

Måttet gribe ind i forhold til vold 35,05 % 88,74 %

Overværet overfald eller lignende 60,10 % 91,95 %

fOtO lEA tRIER KRøll
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af flEMMing w. liCHt

Helsingung har hele tiden haft en bevidst digital 
strategi, hvor vi har udviklet www.helsingung.nu ud 
fra, hvad de unge ønskede, at der skulle være på en 
hjemmeside til dem. Målgruppen for hjemmesiden 
er unge mellem 17 og 21 år, som bliver bekymrede 
over eget forbrug. Derudover er der hjemmesiderne 
www.forældrebackup.nu og www.facebook.com/hel-
singung. Denne synlighed har bevirket, at vi er gået 
fra at have kontakt til 60 unge om året i 2009 til nu at 
have kontakt til ca. 150 unge om året. 

Som en naturlig konsekvens af ovenstående har 
det været naturligt at udvikle en APP, som kan bru-
ges på de unges foretrukne medie – smartphonen - 

som Helsingungs bud på at være til stede der, hvor 
de unge er og vil være fremover. Smartphonen er det 
redskab, vi bruger, når vi skal søge oplysninger, og 
det er det redskab, vi bruger til at få viden om os 
selv. Her lægger Hashtrack sig op af hele selftracking-
’bevægelsen’, hvor du kan bruge din smartphone til 
at selftracke og få et næsten statistisk overblik over 
din søvn, motion, spisning mv. – Så for mange unge 
vil det være helt naturligt at bruge smartphonen til at 
få en bevidsthed om, hvor meget de ryger, og de vil 
kunne gøre det uden at skulle involvere andre. 

Det, vi forventer, at unge kan få ud af at bruge 
APP’en, er, at de kan bruge de oplysninger, de ind-
taster, til at reflektere over eget hashforbrug. Hvad 
er det så ved de oplysninger, som de indtaster, der 

juridiske situationer. Eksempelvis er det dørmandens 
pligt ved visitation at konfiskere ulovlige genstande 
såsom våben eller narko. Men det konfiskerede må 
ikke flyttes fra det sted, hvor konfiskeringen er sket. 
Det vil sige, at dørmanden ikke må køre det på poli-
tistationen for at aflevere det. I sådanne tilfælde kan 
dørmanden dømmes for besiddelse. Dørmanden 
skal med andre ord have indgående kendskab til pa-
ragrafferne for ikke at gå i en juridisk fælde.

kriminalitet blandt dørmænd?
På nogle enkelte af de udskænkningssteder, vi har 
besøgt, har vi observeret dørmænd, som ikke lod til 
at være hverken ædru, lovlydige eller interesseret i at 
højne sikkerheden. Under interviews og uformelle 
samtaler er vi også blevet fortalt om ‘brodne kar’ i 
den private sikkerhedsbranche. 

Det skal her understreges, at langt de fleste dør-
mænd, som vi har observeret og talt med, lader til at 
være både lovlydige og dygtige til deres arbejde. Der 
findes givetvis kriminelle dørmænd i Danmark, men 
vores data tyder ikke på, at dette er et udbredt pro-
blem (jf. Søgaard, 2013). Det er dog vigtigt løbende 
at samarbejde og holde nøje øje med den private sik-
kerhedsbranche for at sikre, at dørmænd i Danmark 
forbliver lovlydige, professionelle og at de har ordent-
lige arbejdsbetingelser. Hvis den private sikkerheds-
branche infiltreres af kriminelle, kan det have fatale 
konsekvenser for sikkerhedsforholdene i nattelivet. 
Vil man se, hvor galt det kan gå, kan man for eksem-
pel læse om forholdene i Storbritannien (Hobbs et 
al., 2003).

afrunding
Dørmænd og bartendere er en udsat gruppe i nat-
telivet. Meget af deres arbejde foregår om natten. Ar-
bejdstempoet er i perioder meget højt, og pauserne 
er ofte få, korte eller ikke-eksisterende. På en del ud-
skænkningssteder er der desuden problemer med et 
meget højt støjniveau og tobaksrøg. Herudover er der 
de mange problemer forbundet med at skulle hånd-
tere berusede kunder.

En central problematik er for bartendere og dør-
mænd forbundet med det følelsesarbejde, de må 
udføre. Bartendere forventes for eksempel at være 
imødekommende, smilende og i højt humør. Egne, 
private følelser er der ofte ikke plads til, hvilket i læng-
den kan være nedslidende; særligt når man arbejder 
med et beruset klientel.

Vold og aggressioner er en del af arbejdsmiljøet på 
udskænkningssteder. Spørgeskemaundersøgelser vi-
ser, at hver tredje bartender inden for det seneste år 
har måttet gribe ind i en situation med vold; noget, de 
ikke nødvendigvis er uddannet til. De fleste dørmænd 
har oplevet at blive truet verbalt, har overværet over-
fald på en kollega og har måttet gribe ind i en situa-
tion med vold. Inden for det seneste år er omkring 40 
% af de adspurgte dørmænd blevet truet med våben, 
og omkring 48 % er blevet angrebet. En dørmand har 
en lang række pligter i forhold til at sørge for gæsters 
sikkerhed, men hans eller hendes rettigheder rækker 
ikke længere end en civilpersons. Dørmandens opga-
ver såsom fysisk konflikthåndtering og beslaglæggel-
se af våben og narkotika kan placere vedkommende i 
udsatte juridiske situationer.

På en del udskænkningssteder bliver de ansattes 
sikkerhed nedprioriteret i forhold til gæsternes sik-
kerhed. Der gøres meget for at sikre en stor omsæt-
ning, men forholdsvis lidt for at beskytte medarbej-
derne. ■
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Hashtrack:         
et behandlingstilbud til unge!
Det digitale behandlingstilbud til unge er et must – som en del af et fremtidigt reelt 
behandlingstilbud til unge (og måske til alle aldersgrupper?).  
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gør dem anvendelige for dem selv? Svaret på det 
spørgsmål ligger i, at vi, når vi i vores hjerne skal lagre 
oplysninger om vores forbrug af det ene eller det an-
det, bliver påvirket af, hvad der er rigtigt eller forkert 
i forhold til samfundets regler/normer. Spørger vi for 
eksempel folk om, hvor tit de går i teatret, så vil de 
umiddelbart sige et antal gange, som teatrene ikke 
kan genkende, når de ser på deres belægningsprocen-
ter. Spørger vi folk om, hvor tit de går i motionscen-
tret, siger de måske én gang om ugen - igen er det et 
tal, som fitnesscentrene har svært ved at genkende. 
Så ubevidst lyver vi over for os selv, og det vil de unge 
også gøre, hvis de skal sige, hvor tit og hvor meget 
hash de ryger. 

Forudsætningen for, at den unge indtaster data i 
APP’en, som er valide og dermed i sidste ende kan 
være hjælpsomme for den unge, er, at det er den unge 
selv, der har truffet beslutning om at bruge APP’en. 
Hvis den unge bruger Hashtrack efter pres fra an-
dre (fx behandlere), vil den unge sandsynligvis blot 
indtaste de data, som vedkommende forventer, at vi 
bliver glade for. Så som med al anden behandling vil 
det kun give mening at bruge Hashtrack, hvis den 
unge selv synes, at det er en god ide at bruge APP’en. 

Hvad indeholder aPP’en?
Først er det vigtigt at fastslå, at de data brugeren ind-
taster på sin smartphone ligger lokalt på smartphonen 
og er den unges egne data. APP’en er også beskyttet 
af en pinkode, så alle og enhver ikke umiddelbart kan 
læse oplysningerne, hvis de får fat i smartphonen. 
Der er ikke nogen, der indsamler dataene, men bru-
geren har selv mulighed for aktivt at sende dem til en 
behandler. Det er noget, den unge selv skal træffe en 
beslutning om at gøre. 

Hvad er det så for data, der kan videresendes? Det 
vil være oplysninger om: Hvornår røg jeg sidst? Hvad 
røg jeg, hvordan og mængden? Hvor røg jeg - og med 
hvem? Hvordan har jeg det lige nu? Det tager ca. 30 
sekunder at lave registreringen, lidt længere tid, hvis 
man ønsker at lave et dagbogsnotat, der kan uddybe 
indtastningerne, men det er op til en selv. 

7 simple oplysninger, som kan være med til at give 
den unge en bevidsthed om hans/hendes eget forbrug, 
og som kan være med til at skabe en refleksion hos 
brugeren, som igen kan danne baggrund for, at ved-

kommende kan vælge at træffe nogle andre valg i sit liv. 
For at styrke kontinuiteten i indtastningerne er der 

tilknyttet en notifikation, så brugeren bliver husket på 
at lave indtastningerne. Denne feature bliver på sigt 
brugerstyret, så brugeren selv kan bestemme, hvor-
dan han/hun vil huskes på at lave indtastningerne. 

Den unge har endvidere mulighed for at indtaste 
en målsætning. For eksempel: ’Jeg vil gerne ryge maks 
(antal) gange om ugen’, eller ’Jeg vil gerne ryge (antal) 
gram om ugen’. Når den unge så vil se sine data på 
APP’en, bliver han/hun mødt med en hilsen om, hvor-
dan forbruget og humøret har været de sidste 2 uger.

Det svære har været at begrænse sig. Der er jo i 
princippet ikke grænser for, hvor meget materiale og 
hvor mange spørgsmål du kan putte ind i en APP - 
med fare for, at den bliver uoverskuelig og dermed 
ubrugelig. 

Målgrupper for aPP’en
Vi har som udgangspunkt tænkt, at der er to forskel-
lige målgrupper: 
1.  Den unge, som har et forbrug af hash, og som på 

et tidspunkt bliver bekymret over sit forbrug. Han/
hun vil kunne bruge APP’en til at få en indsigt i, 
hvad forbruget reelt er. Her tænker vi, at APP’en 
skal kunne give den unge det ’rigtige’ billede 
af, hvad forbruget er. Denne bevidsthed vil for 
mange være en farbar vej til igen at få kontrol over 
forbruget. APP’en kan være med til at give et skub 
i den rigtige retning - eller måske efterfølgende 
give mod på at søge hjælp til at genvinde kontrol-
len over sit liv. 

2.  Den unge, som kommer i et behandlingstilbud. 
Her kan APP’en være med til at indsamle oplys-
ninger til brug for behandlingen. Når den unge 
vælger at bruge APP’en i forbindelse med et 
behandlingsforløb, kan den unge sende dataene 
til behandleren, der via administrationsmodulet 
kan sammenholde de forskellige indtastede data. 
På baggrund af disse data kan behandleren og den 
unge skabe et fælles udgangspunkt for en dialog 
om forbruget. Derigennem kan der etableres 
fornyet refleksion hos behandleren og ikke mindst 
hos den unge. 

Helsingør rusmiddelcenters tilbud til unge, helsingung, har udviklet hashtrack – en APP, som gør det muligt for brugeren at opnå en bevidsthed 
af omfanget og historikken omkring sit forbrug, uden at andre bliver involveret. Kernen i hashtrack er 7 spørgsmål, som det tager 30 sekunder at 
svare på. Sammen med den frie version af hashtrack er der også udviklet et system, der kan bearbejde dataene i en behandlingsmæssig kontekst. 
Der er 2 målgrupper for APP’en: 1. Unge, der bliver bekymrede over deres forbrug, og 2. Unge, som kommer i et behandlingstilbud. - hashtrack 
er lavet af helsingung i samarbejde med Vestnet (edb firma) og Knowlegde Lab (Syddansk Universitet). 
Overskriften for udviklingen har været keep it simple.
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Center for Rusmiddelforskning gennemførte i ef-
teråret 2011 et landsdækkende survey: ’Rusmidler i 
Danmark – forbrug, holdninger og livsstil’. Undersø-
gelsen blev foretaget af Danmarks Statistik og finan-
sieret af Center for Rusmiddelforskning, med Kim 
Bloomfield, Karen Elmeland og Susanne Villumsen 
som projektansvarlige forskere.

Den samlede undersøgelsespopulation bestod af 
8.004 personer og var baseret på et tilfældigt udtræk 
af personer fra CPR-registret i aldersgruppen 15-79 
år. I alt 5.133 danskere deltog aktivt i undersøgelsen, 
som blev gennemført via web eller telefon. Det gav en 
svarprocent på 64,1 %. På grund af spørgeskemaets 
omfang blev det valgt for nogle spørgsmåls 
vedkommende at opdele undersøgelsespopulationen i 
2 del-populationer. Således er spørgsmål om skader og 
sociale netværk kun stillet til den ene halvdel af popu-
lationen, mens spørgsmål om holdninger til rusmid-
delpolitiske spørgsmål samt holdninger til misbrug og 
afhængighed kun er stillet til den anden halvdel. 

Man kan læse mere om metode, bortfald og re-
præsentativitet i rapporten. Undersøgelsen var dels 
en opfølgning på inter nationale og nordiske undersø-
gelser vedr. forbrug af rusmidler, dels nationale un-

dersøgelser foretaget på feltet i perioden 1994 – 2011. 
I rapporten fra undersøgelsen præsenteres over 277 
sider overordnede resultater fra undersøgelsen – pri-
mært via spørgsmålsanalyser fordelt på såvel køn, al-
der som uddannelsesniveau. Spørgsmålene, som er 
analyseret og præsenteret i rapporten, omhandler føl-
gende temaer:
 Forbrug af rusmidler, tobak og medicin
 Grunde til at drikke/ikke at drikke (alkohol)
 Sidste drikkesituation
 Oplevede negative konsekvenser af    

eget forbrug af rusmidler
 Oplevede negative konsekvenser af andres  

forbrug af rusmidler
 Holdninger til forbrug, misbrug og afhængighed
 Holdninger til alkoholpolitik
 Holdninger til narkotikapolitik

På de sidste sider i rapporten kan man se hele 
spørgeskemaet og få indblik i hvordan deltagerne er 
blevet spurgt. Alle resultater præsenteres i tabelform 
og uddybes i rapporten. Til brug for denne omtale 
af undersøgelsen i STOF har vi valgt at præsentere 
udvalgte resultater i form af diagrammer. Rapporten 
kan downloades fra www.crf.au.dk .

FORSKNING / survey-rapport:

fremtiden
Hashtrack er nu færdig. – I skrivende stund arbej-
der vi på behandlermodulet, hvortil den unge kan 
vælge at sende sine data, så behandleren kan danne 
sig overblik over oplysningerne og bruge dem til at 
stille spørgsmål til den unge. Det modul bliver testet 
af behandlerne i Helsingung, men vi har også beslut-
tet at lave en temadag, hvor andre, der er interesse-
rede i Hashtrack, kan komme og give deres input, 
så behandlermodulet bliver hjælpsomt i så mange 
behandlersituationer som muligt.

Med baggrund i det tekniske design bag Hashtrack 
er der endvidere taget beslutning om at udvikle et 
modul til at tracke alkoholforbrug. Denne APP bliver 
klar til brug inden efterårsferien 2014, og her vil den 
primære målgruppe være borgere over 25 år. 

Målet med Hashtrack er, at den på sigt skal udvik-
les til et digitalt behandlingstilbud, som skal kunne 
fungere, uden at brugerne behøver at møde op på et 
fysisk sted for at modtage behandling, men kan mod-
tage behandlingen elektronisk. 

APP’en, som ligger i henholdsvis APP-store (Ipho-
ne og Ipad) og Play (android styresystemer), er gratis 
at bruge, men hvis institutioner og kommuner ønsker 
at få adgang til APP’ens behandlermodul og formidle 
Hashtrack selvstændigt til deres unge, skal de købe 
behandlermodulet. ■

flemming W. Licht udviklede i 1998 hjemmesiden www.net-
stof.dk, hvor han var webmaster frem til 2008. 

Nestof.dk udviklede sig fra at være en hjemmeside for Fre-

deriksborg og Vestsjællands amter til at være en landsdæk-

kende hjemmeside med økonomisk støtte fra alle amter. I 

2001/2002 udviklede han ’smash’, et sms-tilbud, hvor unge 

kunne abonnere på forskellige sms-pakker med oplysninger 

om hash og andre rusmidler. Senest har han stået for helsin-

gør Rusmiddelcenters og helsingungs hjemmesider, som er 

omtalt først i artiklen:

www.helsingor rusmiddelcenter.dk 
www.helsingung.nu .

fLemmiNg W. LiCHt
PROJEKTLEDER I hELSINGUNG

Helsingung tog initiativ til 
hashtrack. helsingung er 
helsingør Rusmiddelcenters 
tilbud til unge under 25 år. 

helsingung er et behandlingstilbud, der 
består af anonym rådgivning, individu-
el behandling, et dagteam, stoffri gruppe, 
konsulentfunktion, tilbud til forældre og 
forskellige digitale tilbud. Til at yde den 
service over for de unge og deres foræl-
dre er der ca. 5 ansatte. helsingung bi-
drager med den behandlingsfaglige eks-
pertise, som ligger til grund for indholdet 
af APP’en. Behandlingstilgangen i hel-
singung er baseret på en systemisk, løs-
ningsfokuseret, anerkendende tilgang. 
helsingung fik støtte til udviklingen af 
APP’en fra helsingør Kommunes ’Inno-
vationspulje’, der støtter udvikling af nye 
digitale tilgange i kommunens arbejde. 

Vestnet har stået for den tekniske del af 

APP’en. Vestnet blev etableret i starten 
af 1996 som internetudbyder og leveran-
dør af internetrelaterede ydelser. Vestnet 
har blandt andet stået for udviklingen af 
de tekniske platforme til vores hjemme-
sider. 
Se mere på www.vestnet.dk .  

knowledge Lab ved Syddansk Universi-
tet. Knowledge Lab er et forskningscen-
ter under Institut for Kulturvidenskaber 
på Syddansk Universitet, Odense. 
Knowledge Lab indgår i en lang ræk-
ke forskningsaktiviteter med mange for-
skellige samarbejdspartnere inden for 
uddannelsessystemet, kulturlivet og pri-
vate og offentlige virksomheder. Know-
ledge Labs kompetencer afspejles også 
i de projekter, vi indgår i. Fælles for alle 
projekterne er, at Knowledge Lab vareta-
ger en eller anden form for forskning, ef-
fektmåling og/eller evaluering.

I øjeblikket har Knowledge Lab projekter 
i gang, hvor der forskes i innovationspro-
cesser inden for private virksomheder, 
hvordan man effektmåler via forskelli-
ge (nye) teknologier, og hvordan man kan 
anvende velfærdsteknologi inden for ple-
je- og sundhedssektoren.

designet er udviklet af Kommaweb v/
Anders Mandal Christiansen.

de unge. Ud over, at ovenstående inte-
ressenter har stået for udviklingen af 
hashtrack, så har vi løbende haft kon-
takt til de unge, der skulle være bruge-
re af hashtrack. Vi har fået deres input 
via fokusgrupper. Vi lægger nu op til at 
få feedback på den færdige APP gennem 
et spørgeskema, som vi lancerer via en 
kommende opdatering i APP’en, så alle 
brugere har mulighed for at komme med 
deres kommentarer til APP’en.

HVem står bAg APP’eN?

RuSMiDleR i DANMARk  
– forbrug, holdninger og livsstil
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…. Og et spadestik dybere
I survey-rapporten er der kun præsenteret tal, der 
vedrører 2011 undersøgelsen - der er altså ikke fore-
taget resultatsammenligninger i forhold til tidligere 
undersøgelser. Ser man imidlertid på et tidligere lig-
nende survey foretaget ved CRF1 i 2002, så er der 
2 ting, der umiddelbart springer i øjnene i forhold 
til alkoholforbruget.  For det første er andelen af af-
holdende steget. I 2002 angav kun ca. 5 % at være 
afholdende eller have et meget lille forbrug (en en-
kelt genstand inden for det sidste år), mens dette tal 
i 2011 var steget til ca. 9 %. I 2011 blev der for første 
gang spurgt om årsager til afholdenhed (figur 3), og 
her er det nok så bemærkelsesværdigt, at trods mange 
oplysningskampagner om alkohols skadelige effekt, 
så er det under en fjerdel af de afholdende, der angi-
ver dette som årsag til at ikke at drikke.

Den anden ting, der påkalder sig opmærksomhed, 
er, at der nu drikkes flere genstande pr. drikkesession. 
Det samlede alkoholforbrug siden 2002 er dalet, og 
det viser stadig en nedadgående tendens, men det 

ser ud som om, der også sker andre ting i alkohol-
kulturen. Som sagt drikkes der flere genstande pr. 
gang, og sammenligner man ’grunde til at drikke’ (fi-
gur 4) i 2002 og 2011, så ses der også her ændringer. 
Mens hovedårsagen til at drikke alkohol i 2002 var 
’at slappe af ’, så er topscoreren i 2011 ’at komme i 
stemning’, ligesom andelen, der drikker for at blive 
beruset, er steget betydelig. Så samtidig med, at vi 
kan glæde os over nedgangen i forbruget, synes der 
dog også at foregå ting bagom tallene, som påkalder 
sig mere kvalitativt orienterede undersøgelser. ■

Kim Bloomfield, Karen Elmeland 
og Susanne Villumsen, CRF.

nOtE
1  Laursen L, Sabroe K-E, Sabroe S: Alkoholbrug og alkoholpolitik. Århus: 

Center for Rusmiddelforskning, AU. 2004. 

’Harms to others’

De sidste år har ’Harms to others’, altså oplevede 
skader af alkoholforbrug påført af tredje person, 
været i fokus i den internationale alkoholforskning. 
I 2011 surveyet er der spurgt systematisk ind til re-
spondenternes erfaringer/oplevelser (negative) med 
andres alkoholforbrug. Ca. 80 % af respondenterne 
angiver, at de kender/har kendt nogen, der drikker 
for meget, og af disse respondenter siger ca. halvde-
len, at det har påvirket dem negativt. Især kvinder 
angiver at have været negativt påvirket af ægtefælles/
ekspartners eller andre familiemedlemmers overfor-
brug, mens det især er mænd, der angiver at have væ-
ret negativt påvirkede af venners eller kollegaers for 
store alkoholforbrug. Resultaterne peger således på, 
at denne problemstilling også i Danmark er central, 
og fremover burde undersøges nærmere.

Opfattelser af misbrug/afhængighed
I spørgeskemaet er der endvidere stillet spørgsmål 
om respondenternes holdninger til forskellige rus-

middelpolitiske spørgsmål (fx legalisering af hash, 
Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser osv.). Og der 
er også stillet spørgsmål om respondenternes opfat-
telse af misbrug og afhængighed af henholdsvis al-
kohol og narkotika. Blandt andet er respondenterne 
blevet spurgt om, hvor stor risiko, de mener, der er, 
for at udvikle afhængighed af forskellige stoffer (figur 

1). Her ses, at selvom en stor del af populationen er 
klar over, at der kan udvikles afhængighed af såvel 
hash som anden narkotika, alkohol, tobak og sove- 
og smertestillende medicin, så er det stof, der anses 
som mindst risikabelt i den forbindelse …. alkohol.  
Der er også spurgt om, hvilke årsager, responden-
terne opfatter, som væsentlige i forhold til at udvikle 
en afhængighed af enten alkohol eller narkotika (figur 

2). Her ses bl.a. det lidt paradoksale resultat, at mens 
’stor tilgængelighed’ ikke tillægges megen betydning i 
forhold til alkoholbrugen, så er der næsten tre fjerde-
dele af respondenterne, der mener, at en stor tilgæn-
gelighed af narkotika er en væsentlig årsag til, at nogle 
mennesker bliver afhængige af stoffer.

figur 1.
Procentvis andel af respondenterne, som har svaret ’meget 
stor risiko’ eller ’stor risiko’ på spørgsmålet om, hvor stor ri-
siko, de mener, der er for udvikling af afhængighed ved brug 
af følgende stoffer.

(tABEl 6.5.1 + tABEl 6.5.1A – 6.5.9c I RAPPORtEN). N=2564 I HVERt SPøRSMål.    

figur 2. 
Procentvis andel af respondenterne, som har svaret ’i høj 
grad’ eller ’i nogen grad’ på spørgsmålet om, i hvilken grad ud-
vikling af afhængighed af alkohol og narkotika skyldes følgen-
de årsager: 

(tABEl 6.3.1 + tABEl 6.3.1A – 6.4.8c I RAPPORtEN). N=2564 I HVERt SPøRGSMål.

figur 3. 
De 6 mest angivne grunde til ikke at drikke alkohol/have   
et meget lille forbrug. Fordelt på alder. 

 (tABEl 2.2.24B I RAPPORtEN). N=407 I HVERt SPøRGSMål.

figur 4. 
Angivne grunde til at respondenter i alderen 18-70 år drak  
alkohol de seneste 12 måneder i 2002 og 2011. 

Her følger eksempler på nogle af de informationer, man kan finde i rapporten: der er netop offentliggjort resultater fra en svensk undersøgelse med fokus på misbrug og afhængighed, hvor man også har set på problemer 
for andre end brugeren i relation til alkohol, narkotika, doping og tobak. Det er forskere fra STAD – Stockholm förebygger alkohol- och drogpro-
blem – der har stået for undersøgelsen, der er den første af sin slags i Sverige. 
Rapporten fra undersøgelsen – Rapport nr. 55 - kan downloades fra  www.stad.org.                     
Red.   
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I sidste nummer af STOF annoncerede vi, at antologien var på 
vej - nu er den på gaden! 
Antologien er tredje bind i serien Samfund og rusmidler fra 
Aarhus Universitetsforlag. Serien omhandler samfundsrele-
vante problematikker og diskussioner i forbindelse med rus-
midler og byder på noget af den seneste forskning inden for 
dansk misbrugsbehandling. Der stilles skarpt på mulighe-
der og udfordringer inden for misbrugsbehandling og på de 
mennesker, som vælger den til og fra. Forfatterne undersø-
ger, hvordan misbrug og behandling forstås og opleves af 
dem, der har et problematisk brug af rusmidler, og af de pro-
fessionelle, der arbejder inden for området. Der gives bud på 
samspil mellem individers håndtering af sig selv og samfun-
dets bestræbelser på at tage hånd om mennesker, der ople-
ver problemer som følge af rusmiddelbrug. 

Kapitlerne i antologien er baseret på antropologisk, so-
ciologisk og psykologisk forskning og dækker områder fra 
det historiske og organisatoriske til kortlægning af behand-
lingsindsatser og behov. Det følgende er en kort oversigt 
over, hvad læseren kan møde:

del 1: organisering og behov
Denne del indeholder kapitler, der omhandler behandlings-
metoder i stofmisbrugsbehandling, misbrug af rusmidler og 
behov for hjælp samt kommunernes mulighedsrum: hvor-
dan nås og fastholdes alkohol- og stofbrugere i den kommu-
nale behandling?

del 2: psykiske lidelser og problemer
I denne del fokuseres på screening og udredning, angst og 
depression hos misbrugere - kan det behandles? - inklusion 
og behandling for mennesker med antisocial adfærd.

del 3: oplevelse af behandling
Tredje del beskriver særlige målgruppers oplevelse af be-
handling med fokus på heroin og håb!, indsat i behandling: 
om indsattes erfaringer med misbrugsbehandling og fortæl-
linger om cannabisbrug.

del 4: dilemmaer og udfordringer i   
misbrugsbehandling
Endelig beskriver antologiens fjerde del lidt grundigere de mu-
ligheder og udfordringer, behandlingsindsatser kan møde, her 
med fokus på stofmisbrugsbehandling til unge: handler det om 
stoffer?, socialt arbejde, behandling og omsorgens logik, fyl-
der idéer om kulturforskelle i praksis - og i givet fald hvordan? 

Antologien er redigeret af Birgitte Thylstrup, Morten Hesse, Mads Uffe 
Pedersen og Kirsten Frederiksen. Ud over redaktørerne har følgende forskere 
bidraget: Katrine Schepelern Johansen, Mie Birk Haller, Mette Kronbæk, 
Ditte Andersen, Bjarke Nielsen og Esben Houborg. 

Antologien er udgivet på Aarhus Universitetsforlag i 2014. Den er på 228 
sider og koster 250 kr. (fås også som E-bog). www.unipress.dk . 
 

nY antOlOgi På ruSMiddElOMrådEt

MiSBRugS  
BeHANDliNg  
ORgANiSeRiNg 
iNDSAtSeR
 Og BeHOV

Center for Rusmiddelforskning er i samarbejde med norske 
SERAF (Senter for rus- og avhenghighetsforskning, Universi-
tet i Oslo, Norge) i gang med en undersøgelse af overdosisdø-
delighed i Danmark. Den kedelige anledning er, at Danmark, 
ifølge EMCDDA’s årlige rapport, er blandt de lande i Euro-
pa, der har den højeste rate af narkotikarelaterede dødsfald. 
Selvom tallet heldigvis gik betragteligt ned i 2012 er undersø-
gelsen desværre stadig aktuel, da dødstallet fortsat er for højt, 
og nedbringelse af dødstallet udgør da også et af punkterne i 
2020 planen for Ministeriet for børn, ligestilling, integration og 
sociale forhold. 

Undersøgelsen ledes af SERAF, der tidligere har gennemført 
tilsvarende undersøgelse i Norge, og som står for den register-
baserede gennemgang af samtlige narkotikarelaterede døds-
fald i København, Odense og Århus i perioden 2008-2011. Det 
danske bidrag er en mindre kvalitativ undersøgelse, som tager 
sit afsæt i fokusgruppeinterviews med stofbrugere og socialt og 
sundhedsfagligt personale. Den danske undersøgelse er ikke 
fuldt dækkende for lokale forskelle, men har til formål at bidrage 
med øget fokus på en række dynamikker og paradokser inden 

for forebyggelse og behandling af overdoser generelt, særligt i 
forhold til stofbrugernes risikoadfærd og livsomstændigheder 
og de professionelles arbejdsvilkår. Derudover vil pårørende-
perspektiver også blive belyst og præsenteret. 

Den endelige og samlede rapport ventes færdig i efteråret 
2014. Resultaterne skal fremlægges for bl.a. Ministeriet for sund-
hed og forebyggelse og vil blive beskrevet i en artikel i næste 
nummer af STOF. Repræsentanter fra Ministeriet for børn, lige-
stilling, integration og sociale forhold sidder med i reference-
gruppen og orienteres derfor løbende om projektets progression. 

Projektet ledes af Thomas Clausen og Stian Biong med Christi-
an Tjagvad som dansk projektkoordinator, mens den kvalita-
tive delundersøgelse ledes af Birgitte Thylstrup fra Center for 
Rusmiddelforskning. En foreløbig tak til dem, der har deltaget 
i undersøgelsen, og til alle, som har bidraget positivt med in-
teresse og engagement.

Birgitte thylstrup, lektor, og sidsel schrøder forskningsassistent, 
Begge crf.

FORSKNING PÅ VEJ
Undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011
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Rusmidler i Norden - hvad sker der?
Læs om alkohol, narkotika, doping, spil, tobak ..... på popNAD:
www.nordicwelfare.org/popnad




