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En undersøgelse af, hvilke faktorer der spiller ind på
udvisningsdømtes adgang til misbrugsbehandling i fængslerne.
AF NIELS LØPPENTHIN

I forbindelse med åbning af de mange nye sundhedsrum både i København og rundt omkring i hele landet,
har der været stor bevågenhed på de stofbrugere, der
bruger faciliteterne. De mange reportager, omtaler og
besøg på stederne – også beskrevet her i bladet - har
tydeligt vist, at der er mange brugere med anden etnisk
baggrund end dansk, som har behov for stedernes lavtærskeltilbud. Her kan man være anonym, komme, når
man vil, og selv vælge, hvor meget kontakt man ønsker
at have med personalet.
For nogle brugere kan kontakten med og støtten fra
personalet på et sundhedsrum være vejen til at komme
i behandling. Men fra behandlingssektoren lyder det,
at billedet fra sundhedsrummene ikke er genkendeligt, når det drejer sig om brugere med anden etnisk
baggrund: De kommer ikke i behandling i samme udstrækning som etnisk danske brugere. Hvorfor ikke?
Man må uvilkårligt spørge: Hvilke forklaringer er
der? Og er der nyere svar end dem, Als Research kom
frem til i en rapport tilbage i 2005? Rapporten hedder
’Stofmisbrug blandt etniske minoriteter i Danmark’ (se
nærmere nedenfor).
Undersøgelsen dengang var bestilt af Socialministeriet og viste, at der tegnede sig tre typer af erfaringer,
som var særlige for etniske minoriteter, og som så ud
til at præge misbrugslivet. Erfaringerne knyttede sig til
følgende forhold: migration, dét at være en minoritet i
Danmark - og endelig til forholdet til den pågældende
etniske gruppe, etniciteten, herunder familien.
En del af formålet med undersøgelsen var at undersøge, om der kunne påvises særlige barrierer for
adgangen til stofmisbrugsbehandling for brugere med
etnisk minoritetsbaggrund. I den forbindelse blev
bl.a. følgende vanskeligheder indkredset:

- Manglende viden om behandling, bl.a. på grund af
dårlige sprogkundskaber i dansk.
- Mistro til offentlige myndigheder og anderledes opfattelser af opgavefordelingen mellem stat og familie.
- Angst for sladder om familien i det etniske netværk
og tabubelægning af stoffer og stofmisbrug.
- Flugtrelaterede traumer, der kan ende i gråzonen
mellem det psykiatriske system og misbrugsbehandlingen (dobbeltdiagnoser).
Det kan undre, at der ikke har været særligt stort fokus
på disse problemstillinger siden 2005. Det til trods for,
at stofbrugere med anden etnisk baggrund i dag er
langt mere synlige, bl.a. i de stofindtagelsesrum, der
er blevet etableret siden dengang. Men også fordi de
ovennævnte erfaringer og barrierer nævnes i lige så
stort omfang i dagens forklaringer på, hvorfor etniske minoriteter er hyppige brugere af lavtærskeltilbud,
men ikke genfindes i samme udstrækning i stofmisbrugsbehandlingen.
Mens vi arbejdede på dette nummer af STOF, kom
der flere nyheder med relevans for disse problemstillinger: SFI udsendte en rapport om ’Etniske minoritetsunge i Danmark’, Center for Rusmiddelforskning
vil påbegynde et forskningsprojekt om ’Unge med etnisk minoritetsbaggrund, rusmidler og politiet’, støttet af
Det Frie Forskningsråd. Og KABS Viden har igangsat
en undersøgelse ved Forskningscenter for Migration,
Etnicitet og Sundhed (MESU) om ’Misbrug af rusmidler blandt etniske minoriteter – med fokus på flygtninge og
asylanter’.
Vi har i dette nummer blandt andet fokuseret på stofmisbruget blandt etniske minoriteter med en række artikler, der handler om etnicitet - kultur, tro og misbrug.

Birgitte Jensen
Redaktør på STOF
Rapporten ’Stofmisbrug blandt etniske minoriteter i Danmark’ kan downloades fra www.alsresearch.dk
– en sammenfattende artikel om rapporten findes i STOF nr. 6, 2005, på www.stofbladet.dk
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Hvordan jeg
blev taget i
at være dum:

							
AF HEITH COPES · FOTOS JARED RAGLAND

Min familie stammer fra små landlige byer i det
nordøstlige Louisiana, tæt på Mississippi-deltaet i
det sydligste USA. Som barn havde jeg vældig fornøjelse af at besøge disse steder. Min fars familie
boede på landet. Ude bagved var der afgrøder som
bomuld og soyabønner, ved siden af huset var der en
urtehave eller ’ærtebedet’, som vi kaldte det, og foran
løb en sumpet flod. Stedet føltes varmt og trygt; men
da jeg blev ældre, fik jeg øjnene op for den anden side
af livet i disse landlige byer. Skønt der er fantastiske
ting at sige om dem, er fattigdomsniveauet højt, der er
kæmpe økonomisk ulighed, generel mangel på ressourcer og begrænsede muligheder. Der er ligeledes et støt
voksende problem med indtagelse af ulovlige stoffer.
Som kriminolog har jeg længe ønsket at tage tilbage
til disse byer og sidde sammen med de mennesker,
der bor der, og forstå, hvordan de finder mening i deres liv her i landområdets fattigdom og stofmisbrug.
Desværre ligger min families hjemstavn langt fra Birmingham, Alabama, hvor jeg nu bor, så det har ikke
været muligt for mig at gøre det. Da jeg så fik muligheden for at studere brugen af metamfetamin på landet
i Alabama, tænkte jeg, at det kunne være en fantastisk
mulighed for mig. Det var ikke hjemme; men tæt på.
Min plan var at udføre et foto-etnografisk studie
på Sand Mountain, Alabama, af mennesker, der tager
metamfetamin. Jeg sluttede mig sammen med fotograf Jared Ragland for at dokumentere livet for folk,
der jævnligt bruger metamfetamin eller ‘dope’, som
de kalder det. Jeg ville dokumentere deres liv gennem
deres historier, og Jared skulle fotografere. Det var vores primære mål at vise kompleksiteten og menneskeligheden hos disse mennesker, der tager metamfetamin, modsat den stigmatiserende og dæmoniserende
version, som diverse anti-metamfetamin kampagner
giver af stofmisbrugerne.
Brugere af metamfetamin følger som regel ikke en
bestemt fremgangsmåde, så en forårsaften i 2015 besluttede Jared og jeg, at vi ville tilbringe natten oppe
på bjerget. På den måde ville vi være der, hvis der
skete noget spændende. Vi fik et opkald fra vores ven
JC, som havde én, vi skulle møde. Denne nye person havde en lang historie som misbruger, pusher og
producent af metamfetamin, og han lød som en god
kontakt og kilde til vores projekt. Vi fik hans adresse
og begav os afsted. Det var noget af en køretur – langt
nok ude til, at der ikke var mobildækning. Vi kørte et

Mit feltarbejde på
Sand Mountain, Alabama

Chico i sin forhave.
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godt stykke tid ad lange landeveje og gennem områder med landbrugsjord og fandt endelig stedet. Det
var en gammel campingvogn med et stort svastikategn malet på den ene side og et anarkistisk symbol
på den anden. Dørtrinet var revet af og erstattet med
blokke af slagger, der skulle forestille at være trappetrin. Gårdspladsen var omringet af store fyrretræer,
og fra én af grenene hang der noget, der så ud som
en rebløkke af den slags, man hænger folk i. Et stort
håndmalet skilt vendte ud mod vejen. På den ene side
stod ‘Ikke alle er velkomne’ og på den anden ‘Bliv
ikke taget i at være dum’. Da vi stod ud af bilen, kom
en mand i bar overkrop frem i døråbningen af campingvognen med en machete i hånden. Han sprang
ned over de nødtørftige trappetrin og gik hurtigt over
mod os, mens han råbte og skreg noget usammenhængende. I det øjeblik tænkte jeg:‘Er jeg lige blevet
taget i at være dum?’
Heldigvis ville Chico os intet ondt og viste sig at
være meget åben og ærlig overfor os. Han hjalp os ligefrem med at finde flere deltagere. Men der findes
andre måder at blive taget i at gøre noget dumt på,
fandt jeg ud af.
Jeg har foretaget interviews i mere end 15 år. Jeg
har talt med hundredvis af mennesker, som har begået kriminalitet på så forskellige områder som bilrøveri, identitetstyveri, bar-slagsmål, narko-fremstilling
og tyveri. Jeg har besøgt dusinvis af fængsler og resocialiseringscentre. Med denne erfaring i bagagen
antog jeg, at dette projekt ville være som de andre.
Jeg undervurderede de følelsesmæssige omkostninger ved det her projekt. Selvfølgelig ville jeg komme
til at høre triste historier; men jeg har hørt lignende
før. Noget var anderledes denne gang.
I de første syv eller otte måneder af projektet kom
jeg ofte udmattet hjem. Efter en dag på bjerget havde
jeg brug for en dag til at hvile i og komme mig igen.
Jeg regnede med, at det skyldtes køreturen (Sand
Mountain ligger næsten to timers kørsel fra mit
hjem) eller det faktum, at jeg bliver ældre og ikke har
den energi, jeg havde engang. En dag modtog jeg så
en sms fra Alice.
Alice er en stille og ofte kejtet 21-årig pige; men der
er noget tiltalende ved hende. Første gang jeg mødte
Alice, var ved Chicos campingvogn. Hun talte ikke
rigtig med os, så det var overraskende, da hun hen-

vendte sig til mig. For nylig var hun blevet genforenet
med sin kæreste Ryan, som havde været i fængsel.
Ryan er 22; han har en ungdommelig, energisk udstråling. De to ville prøve at starte på en frisk, blive fri
af afhængighed af narko, finde job og komme videre.
Jeg vidste, at de var oppe mod stærke kræfter – ingen
af dem havde et job, ingen familie, der kunne træde til,
og intet sted at bo – men jeg heppede på dem og tilbød
min støtte. Efter nogle få møder med Alice sendte hun
mig en sms. Beskeden var et billede af et lille glas vand
og en ske (de remedier, man bruger til at sprøjte sig
med metamfetamin) med overskriften ‘Kæmper’. Da
sank mit hjerte. Jeg vidste da, at de ikke ville klare den.
Det var også her, jeg indså, at jeg var blevet følelsesmæssigt involveret i folkene på bjerget.
Flere uger senere var jeg sammen med Misty og
hendes søn Michael. De skulle besøge Mistys mand
JC, som på det tidspunkt var på udgang for at arbejde.
Vi aflagde besøg, da hans arbejdsdag var slut. Mens
Misty og JC talte sammen, gik jeg over på den anden
side af parkeringspladsen for at give dem lidt fred. Michael, iført JC’s hjelm og sikkerhedsvest, kom hen til
mig og sagde: ‘Hvorfor bekymrer du dig hele tiden?’
Spørgsmålet fangede mig helt uforberedt. Jeg kan
godt lide Michael; men han er altså ikke den skarpeste
18-årige. Havde jeg virkelig været så urolig, at selv han
kunne mærke det? Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle svare,
så jeg gav ham et knus og sagde: ‘Jeg ved det ikke’.
Spørgsmålet fik mig til at tænke efter. Bekymrer jeg
mig så meget? Hvorfor er jeg så urolig? Jeg gav mig
til at gennemgå nogle af de ting, der var sket, siden vi
påbegyndte projektet, og huskede:
– Den dag, jeg sendte Misty en sms for at spørge,
hvordan hun og JC havde det. Hun svarede, at han
sandsynligvis skulle i fængsel, fordi han bankede og
voldtog hende.
– Den dag, vi kørte Misty hen for at besøge sin bror.
Hun sad på bagsædet og græd, fordi hun stod til at
blive smidt ud af sit hus, og det ville betyde, at hun
mistede forældremyndigheden over sin datter. Der
gik tre måneder, før hun så sin datter igen.
– Den nat, jeg talte med Alice, og hun modtog en sms
fra sin datters far, der meddelte, at han ikke ville lade
hende se sit barn igen. Jeg holdt om hende, mens hun
hulkede trøstesløst.
– Den nat, vi tog hen til Chicos hus og fandt ham

grædende, fordi Alice havde forladt ham. På sig bar
han et brev, hun havde skrevet til ham, og som han
læste igen og igen.
– Dagen, hvor jeg modtog en sms fra Alice, der fortalte, at Chico havde sat en dusør på hendes hoved.
Hun sagde, at hun havde siddet hele natten midt i sin
campingvogn med en kniv, fordi hun var så bange.
Og det her var bare Mistys, Chicos og Alices følelsesmæssige tragedier! Der er en masse andre, som
jeg er kommet til at kende, og som har været ude for
ligeså tragiske begivenheder, hvis ikke værre, mens
projektet har stået på. Langt om længe blev jeg klar
over, at det hverken var køreturen eller min alder, der
gjorde mig så træt. Det var i stedet det følelsesmæssige pres ved at opleve disse menneskers tragedier og
lidelser, mennesker, som jeg var kommet til at holde
af. Det gik op for mig, at jeg ikke havde spist ordentligt (jeg tabte 22 pund), og at jeg sov dårligt. Jeg havde fysiske symptomer på stress.
Men vægten af det hele ramte mig, da jeg stod på en
campingplads. Stedet skulle have været kondemneret
for længst – campingvognene var gamle og forfaldne

med huller i lofter, vægge og gulve. Mange af dørene kunne ikke låses eller bare lukkes. De fleste var
befængte med kakerlakker og andre skadedyr. Det
var her, at disse menneskers tristhed og elendighed
blev allermest synlig for mig. På et tidspunkt var vi
i en campingvogn, hvor der hverken var møbler eller indlagt vand. En ung mand, som vi interviewede,
udtrykte klarest stedets stemning. Han sagde, at i
morgen ville han vågne op i sin campingvogn, uden
familie, uden mulighed for at få et job og uden håb
om en fremtid, og det uanset om han var skæv eller ej, så han kunne ligeså godt være skæv. Han var
ikke alene om at føle sådan. Mange af de mennesker,
vi kom til at kende, levede konstant med følelsen af
håbløshed, af forladthed og elendighed. Alle havde de
fortællinger om mennesker, der forlod dem, svigtede
dem og behandlede dem dårligt. Kun få havde nogen
som helst forventning om at kunne slippe ud af det.
Det var ved at blive ubærligt for mig at være omgivet af så megen lidelse og elendighed. Jeg kan huske
en aften, hvor jeg stod på campingpladsen og indså,
at jeg ikke længere kunne tage del i al denne smerte.

Misty og hendes søn Michael besøger Misty's mand, JC, på hans udslusnings job.
6
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Alice og hendes kæreste Ryan, udenfor Ryan's far's hus.

Det var for meget. Jeg satte spørgsmålstegn ved, hvad
jeg egentlig lavede her. Gjorde jeg noget godt for disse mennesker? Eller gjorde jeg bare tingene endnu
værre for dem? Gjorde det mere ondt end godt, at jeg
fortalte deres historier? Der var et sekund, hvor jeg
tænkte på bare at skride fra det hele og lade alle dem
på bjerget bag mig. Jeg kunne tage hjem og aldrig
komme tilbage. Mon de ville tage sig det nær, hvis jeg
forsvandt? Ville de overhovedet lægge mærke til det?
Jeg spurgte min kone og andre akademikere til
råds om min følelsesmæssige tilstand; hvad jeg skulle
gøre ved det. Beskeden var klar fra de fleste: Jeg skulle
stoppe. De påpegede, at jeg skulle passe på mig selv.
På den ene side ønskede jeg at følge dette råd. Uroen
og ængstelsen ville unægteligt forsvinde, hvis jeg ikke
tog tilbage til bjerget. Men på den anden side tænkte
jeg på, at alle forlader disse mennesker. Og fordi de er
så forladte og svigtede, skubber de det gode i deres liv
fra sig, fordi de føler, at de ikke fortjener det. Jeg vidste,
at jeg ikke bare kunne opgive. Det er ikke mig. Jeg ville
ikke give op, blot fordi det blev barskt; men jeg kunne
heller ikke være en del af elendigheden. Det ville ikke
være fair overfor mig selv eller mine nærmeste.
Jeg besluttede at lave en ændring i mit liv med hen8
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Ryan med en pibe til methamphetamin.

syn til, hvordan jeg betragtede og interagerede med
verden. Jeg bestemte mig for, at jeg ville finde veje
til at mindske den lidelse, som jeg påfører andre her
i verden. Hellere det end at trække sig. Jeg blev mere
imødekommende og begyndte at udvise venlighed og
omsorg i højere grad, end jeg nogensinde før havde
gjort. Det startede med, at jeg holdt op med at spise
kød. Dette var delvis en reaktion på de dårlige arbejdsbetingelser på de fødevarefabrikker, der er almindeligt udbredte i området. Jeg forsøgte at sikre
mig, at alle havde muligheder, hvis de havde brug for
hjælp. Jeg fik dem hen, så de kunne få kørekort, tid
hos lægen og lignende. Jeg bragte dem mad, når jeg
kunne. På et mere uhåndgribeligt plan gjorde jeg en
dyd ud af at være venlig og vise respekt overfor alle.
Jeg opmuntrede dem, der havde brug for det. Der var
nogle få, der forsøgte at udnytte mig (overdrive triste
hændelser for at få et lift eller opnå materielle goder).
Det sårede mig lidt; men jeg bestemte mig for, at det
var lige meget, hvordan de reagerede; det vigtigste
var, at jeg gjorde mit bedste.
Men det stoppede ikke her, på bjerget. Jeg begyndte
at opføre mig på denne måde over for alle, inklusive familie, venner, studerende og fremmede. Jeg gjorde mig

Alice sidder på sin seng i Chico's trailer.

En version af denne historie blev fortalt på konferencen i American Society of Criminology i New Orleans, Louisiana, november 2016.
Begivenheden var sponsoreret af Springer Nature Storytellers og the Story Collider.
En lydudgave er at finde på www.beforetheabstract.com/2017/03/01/caught-being-stupid/
og på www.storycollider.org/stories/2017/3/10/in-the-field-liz-neeley-heith-copes
Mere om Heith Copes på www.uab.edu/cas/justice-sciences/people/faculty-directory/heith-copes

bevidst umage med at være imødekommende overfor
alle omkring mig. Mere end nogensinde mødte jeg de
studerende med åbenhed. Mens denne forandring
gjorde mig mere sårbar, bemærkede jeg, at uroen langsomt fortog sig. Søvnen blev bedre. Min appetit kom
tilbage. Jeg fik det bedre med mig selv og med mine
nærmeste. Jeg begyndte at se skønheden i mennesker.
Og mere end før nød jeg samspillet med andre (især
børn). Kort sagt, at blive udsat for disse stofmisbrugeres reelle trængsler og nødvendigheden af et mentalt
skifte har alt i alt gjort mig til et mere medfølende menneske. Jeg erkender også, at det utvivlsomt ville have
slidt mig op at leve blandt dem uden pauser.
Folk omkring mig begyndte også at opføre sig anderledes. Chico, som i starten forekom ondsindet og
aggressiv, åbnede sig så småt. Han sendte en sms, hvor
der stod ‘Det har helt bestemt været en fornøjelse at
lære dig at kende, Heith. Jeg er blevet et bedre menneske af at kende dig’. Til min fødselsdag sendte Misty
en sms:
Du er en rollemodel i mit liv, og du har reddet mig i

Chico's mobile home.
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højere grad, end du aner. Så tak til dig og hav en dejlig
fødselsdag med hilsen fra min lille familie. PS. Du er blevet
en del af vores familie. Gud sendte dig og Jared for at få
mig til at indse, at livet er mere end den måde, jeg levede
det på. Tak. Jeg håber, din dag er fuld af glæde og lykke.
Vi elsker dig alle, som var du en bror.
Selv Alice har på sin egen kejtede måde vist, at
hun er glad for vores venskab. Hun kommer ofte med
små hentydninger til, at hun frygter den dag, vi ikke
kommer på besøg på bjerget mere.
Når jeg nu tænker tilbage på den dag hos Chico,
kan jeg se, at jeg blev taget i at være dum. Jeg havde
ikke taget højde for, hvordan projektet ville påvirke
mig som menneske. Men jeg tror, at jeg er kommet
ud på den anden side som et bedre menneske. Jeg ved
godt, at det at være venlig og kramme folk ikke stopper
elendigheden i verden; men det er noget, som jeg kan
udføre hver dag for at gøre livet bedre for mig selv og
for andre, om så kun for et øjeblik. Jeg tror, at skønhed
kan findes i et øjeblik, og hvis nogen får det bedre af
noget, jeg kan give, så er det så absolut det hele værd. n

Misty leger med sin søn Michael.

Chico i indgangen til sit mobile home. Terrassen smadrede han mens han var på methamphetamin.
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Undersøgelsen fandt sted på Sand
Mountain, Alabama, et sandstensplateau i det nordøstlige Alabama, der er berygtet for produktion af metamfetamin og for pinsebevægelsens rituelle omgang med
slanger. Det ligger i den allersydligste del af Appalacher-bjergkæden. Vi koncentrerede os specifikt
om de mennesker, der bor i Marshall Amt. Dette amt ligger mellem
de større byer Huntsville (omkring
60 km mod nord) og Birmingham
(ca. 130 km mod syd). Historisk set
har landbrug været det primære erhverv (med bomuld og majs
som de vigtigste afgrøder). På det
seneste er landbruget blevet afløst af fabrikker, især store fødevarefabrikker til forarbejdning af kyllinger. Marshall Amt har til forskel
fra andre områder i staten en relativt lav andel af sorte indbyggere.
Sammensætningen af racer i amtet er som følger: 84% hvide, 12%

spansktalende og 1,5% sorte. Fattigdomsraten ligger på linje med
det nationale gennemsnit. Raten for
kriminalitet i amtet ligger relativt
lavt. Dette gælder især voldsomme forbrydelser som mord, voldtægt og røveri. På trods af dette ligger stofmisbruget på et højt niveau.
Statens opmærksomhed blev rettet mod amtet i 2008, da tv-stationen A&E sendte en dokumentar om
emnet med titlen ‘Metamfetaminbjerget’.
Kriminolog Heith Copes og fotograf Jared Ragland udførte sammen et studie over 18 måneder,
som de kaldte GOOD BAD PEOPLE
med det formål at tegne et portræt,
omhyggeligt og sat ind i den rette sammenhæng, af de mennesker,
der bor i landlig fattigdom og kæmper med afhængighed af metamfetamin. De dokumenterer ved at bruge traditionelle etnografiske metoder (interviews, observationer) og

Socialt genhusnings projekt i Alabama.

fotografier (traditionel dokumentar
og portrætter sammen med billeder fra familiealbums, sider fra de
sociale medier og sms’er) fra mere
end 50 deltagere fra Marshall Amt,
Alabama. Ragland og Copes dokumenterer, hvordan metamfetaminmisbrugere konstruerer deres personlige fortællinger, deres sociale
identitet og symbolske grænser for
at få en følelse af handlekraft midt
i den forringede sociale status og
de tumultagtige familie- og kærlighedsforhold. Selv udtaler de sig bl.a.
således om studiet: ’Det er vores
hensigt at forsøge at vise, at mennesker på metamfetamin indeholder mere end de éndimensionelle
udskud, som anti-metamfetamin
kampagnerne altid fremstiller dem
som, uden at vi af den grund romantiserer eller normaliserer deres
stofmisbrug’.
Artikel og fakta er oversat af
S. Tutenges.

STOFINDTAGELSESRUM
OG SKADESREDUKTION

DEL 2.

Hvad betyder det for stofbrugeres liv og helbred, at de kan indtage deres stoffer i dertil indrettede
stofindtagelsesrum? Og hvordan er det at arbejde dér?
Første del af denne artikel kan du læse i STOF nr. 27 på www.stofbladet.dk .
							
AF NANNA KAPPEL, EVA TOTH & JETTE TEGNER

Det mobile stofindtagelsesrum ’Fixelancen’
Fixelancen er drevet af Københavns Kommune.
Den er parkeret umiddelbart bag ved Halmtorvet
9D. Fixelancen eller Det mobile Stofindtagelsesrum er det mindste stofindtagelsesrum i Danmark.
Der er fire injektionspladser og et bord med plads
til en professionel. Det er det eneste SIR, hvor der
udelukkende er ansat sygeplejersker. Dette SIR er
meget lille, og brugerne sidder tæt på de andre brugere og personalet. Det tiltrækker derfor en særlig
gruppe af stofbrugere.
I flere interviews kommer det frem, at nogle brugere foretrækker den ro og intimitet, som netop er i
Fixelancen, og derfor er Fixelancen det eneste SIR,
de benytter. Her behøver brugerne som regel ikke at
vente på at komme til, og de kan også opleve at sidde
alene med en professionel. Det betyder, at der er god
tid til, at brugerne kan tale med sygeplejersken om
de sorger og bekymringer, der optager dem. Der bliver etableret tætte relationer, som sygeplejerskerne
benytter strategisk til brobygningsarbejde, når mulighederne for det opstår. Majoriteten af brugerne
har etnisk dansk baggrund. En stofbruger udtaler
således om SIR:
‘Jeg bruger kun busserne. Det har jeg gjort fra start
af. Jeg synes, der er en mere rolig omgangstone, og folk

har en lille smule mere respekt for hinanden, og... man
er ikke så mange, så det er mere intimt. De andre rum
dur ikke for mig i hvert fald. Der er for meget larm, og
det er for usikkert. Man skal simpelthen sidde og holde
fast i alle sine ting, for at de ikke skal blive stjålet. Nej,
man kan ikke nyde det. Og da jeg ikke er kriminel, så
har jeg ikke så mange penge, og så kan jeg ikke nyde det,
jeg har taget. Og så bliver man skuffet, hvis man sidder
det andet sted (de andre SIR), og der er en, der rykker en
stol ud lige ved siden af dig, og der er larm og ballade, og
folk skændes og stjæler og slås og alt det der. Så bliver det
ødelagt. Ja, fordi det er meget sådan psykologisk psykisk
kokain. Det er meget vigtigt med rammerne omkring
kokain, og her kan vi lige tage den med ro de næste par
minutter. Og det er oftest respekteret inde i Fixelancen.’
Brugeren påpeger, at det er mere intimt i Fixelancen, fordi rummet er lille, og der dermed ikke er
så mange til stede ad gangen. Hermed er det også
lettere at skabe den ro, der skal til, for at man som
kokainbruger får det fulde udbytte af sit stofindtag.
Brugeren er også optaget af sikkerheden i forhold til
ikke at blive bestjålet og i ikke at skulle være agtpågivende under sit stofindtag.
Sygeplejerskerne i Fixelancen er også optaget af
betydningen af relationsarbejde, og af hvordan dette
SIR adskiller sig fra de andre. En siger således:
WWW.STOFBLADET.DK · STOF 28
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‘En af de store forskelle på Fixelancen og de øvrige stofindtagelsesrum er, at fordi vi har de små fysiske rammer
og den tættere kontakt, så kan vi have mere eksistentielle
samtaler med vores brugere. Brugerne kommer jo også
med eksistentielle modspørgsmål til os. Så det er sådan
meget ærligt og meget åbent.’
Der er sjældent kø i Fixelancen, og det sker, som
allerede nævnt ofte, at stofbrugerne er alene med en
professionel og nogle gange i meget lang tid. Det er
det helt særlige ved Fixelancen, det meget intense og
dybdegående samvær, der kan etableres mellem bruger og sygeplejerske.
Ellers afspejler citatet også et generelt karakteristikum ved såvel brugere som professionelle, at de
sammenligner egne vilkår med de andres.

Odense
I Odense ligger stofindtagelsesrummet i et industrilignende kvarter. Her er ingen fine caféer og restauranter, men misbrugscenteret og heroinbehandlingen ligger, så de næsten er naboer til SIR. SIR er
en integreret del af Kirkens Korshærs varmestue.
Varmestuen ligger i en bygning, der er designet til
varmestue med integreret SIR og fremstår således
velorganiseret, netop fordi der er tænkt over, hvilke

Fixerummet i Odense. (Fra Kirkens Korshærs hjemmeside).
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muligheder rummene skal kunne tilbyde brugerne,
herunder også stofbrugerne. Varmestuen rummer
café, bade-, vaskeforhold, sundhedsrum, socialrådgivning, stofindtagelsesrum og sprøjtebytterum.
De professionelle er social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere og pædagoger. De udgør en meget stabil gruppe, der for de flestes vedkommende
har arbejdet i varmestuen i mange år, også inden
oprettelse af SIR. De kender således de permanente
brugere igennem mange år. Brugerne af SIR har, som
i de andre SIR, et mangeårigt massivt brug af psykoaktive stoffer. Odense er kendt for stærk ren heroin. Derfor er der relativt mange, der bruger heroin
i Odense, som har den største procentdel af stofbrugere i heroinbehandling. Odense er også kendt for
at have boliger til alle og har derfor stort set ingen
hjemløse. Det betyder, at brugerne sammenlignet
med mange andre brugere lever et relativt stabilt liv.
Både stofbrugerne og professionelle er glade for, at
SIR er blevet en realitet.
Nogle stofbrugere siger således:
‘Jeg kommer her, fordi det er meget bedre end at sidde
på et toilet, og så har jeg også tit brug for maskinen (brugeren refererer til veneskanneren). Jeg ved, der er rent, og
der er en, der holder øje, hvis der sker noget. Jeg taler også
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med nogen, det er sådan lidt op og ned.’
‘Før gik man ned i skoven, eller ned under broen i gaden
der bagved, ja, eller i parker rundt omkring, ellers tog man
hjem med det, hvis man havde en chauffør, der var i bil.
Men hvis man skulle gå eller cykle, så gad man jo ikke
vente, indtil man kom hjem. Så var det sådan steder, man
lige fandt, man kunne være i fred. Jeg synes, det er fint altså,
et trygt sted altså’.
‘Jeg synes, det er fint at stå her i stedet for at skulle stå
nede i en eller anden beskidt kælderskakt eller skov, hvor
der ligger kanyler overalt eller et eller andet. Og vi får rent
værktøj hele tiden, og hvis der er nogen, der har svært ved
at ramme, så er der maskinen. Og man kan hele tiden
få en ren ny nål, så man ikke skal sidde og genbruge sit
værktøj, der er sløvt, så du får store ar og bylder’
Brugernes udtalelser ligner de øvrige brugeres fra
de andre SIR. Dog observerede vi, at der var relativt
mange brugere i Odense, der benyttede sig af veneskanneren. Et andet karakteristikum ved Odense var,
at mange brugere ofte refererede til, at varmestuen
var flyttet fra midtbyen og til området, hvor misbrugscenteret og heroinbehandlingen ligger. Det betyder,
at en del brugere har et sidemisbrug ud over deres
substitutionsbehandling, og de tilskriver det SIR’s
beliggenhed, da det er nærliggende at lægge vejen
forbi SIR, når de er på vej til og fra misbrugscenteret.
De professionelle tog gerne en snak med brugerne
om denne adfærd, når muligheden bød sig.

En bruger siger således:
‘Ja, jeg vil sige, at havde de ikke rykket varmestuen,
så var jeg ikke kommet. Det er faktisk, fordi den er rykket
herop, at den er så tæt på centret. Det er faktisk en ulempe.
Fordi jeg vil ikke gå den anden vej op for at hente. Det er
en ulempe, at varmestuen ligger, hvor den gør.’
En anden bruger, som har haft fire overdoser, udtaler:
‘Jeg tager kun stoffer herinde, fordi jeg er bange for at
dø, jeg er rigtigt bange for at dø. Det er meget sjældent, jeg
tager noget udenfor, og så er det kun, hvis der sidder fire
eller fem rundt om mig.’
De professionelle, der arbejder i SIR i Odense, er
også ansat i varmestuen og arbejder med brugerne
begge steder. De har således et lidt anderledes perspektiv på deres arbejde med brugerne. De taler alle
en del om at stille krav til deres brugere. En af de
professionelle udtaler således:
‘Jeg tænker, at ligegyldigt hvor dårligt fungerende et
menneske, du møder, så er der respekt i at stille nogle regler
og krav til, hvordan indgår vi samarbejdet bedst muligt.
Og jeg tænker, at det er rigtig meget det, som vores regler
er med til at opretholde. At vi også kan sige til dem, at du
vidste det godt, så der er ingen grund til at blive ved. De
kan ikke sidde der bagefter og sige ’ej, jeg vidste det ikke’.’
På spørgsmål om, hvad der er det vigtigste i arbejdet udover livreddende førstehjælp, så siger en af de
professionelle således:
‘Det er at finde ud af, hvad er det for et menneske,
der sidder her. Hvorfor sidder han eller hun her, og har
vedkommende nogle problematikker, som man kan gøre
et eller andet ved, altså? Og det er selvfølgelig primært de
nye brugere af stofindtagelsen, som ikke er en del af den
fasttømrede gruppe af dem, der sidder nede i varmestuen,
fordi dem har man jo historien på. Der er det sådan mere
dem, der kommer ind sådan, og vi siger:’Nå, men det er
længe siden, vi har set dig.’ ’Jamen, jeg har lige været i
fængsel.’ ’Okay, så hvad så nu, hvor bor du henne, og er du
så startet op i behandling igen’ og… altså at få styr på det
… at man ligesom kan bruge jobbet til det, synes jeg er fedt.’

Århus
Stofindtagelsesrummet i Århus ligger centralt og er
en del af Kirkens Korshærs varmestue i Nørregade
tæt på Klostertorv. SIR er indrettet i kælderen, og der
er direkte adgang fra gaden. Der er et stykke vej fra
WWW.STOFBLADET.DK · STOF 28

15

SIR til misbrugsbehandlingsinstitutionerne nede ved
havnen. SIR har 5 pladser til injektion, og desuden
er der i det ene hjørne en separat kabine af glas til
rygning. Desuden er der tilknyttet et sundhedsrum,
hvor der kan skiftes sår osv. I Århus var der ved undersøgelsens gennemførelse ganske få eksempler på
indtag af kokain, men en del stofbrugere tog Ritalin.
I perioder har der været få stofbrugere, der har benyttet sig af tilbuddet, og der er relativt roligt i rummet
med god tid til samtale, hvis brugerne ønsker det.
Stofbrugerne i Århus er en relativt stabil flok, som
typisk har været i miljøet i mange år. Det er en relativt
lille gruppe, som har budt initiativet velkomment. De
har typisk en del sundhedsmæssige problemer, og en
del er i misbrugsbehandling. Nogle har anden etnisk
baggrund end dansk, og de fleste kommer også i varmestuen. De professionelle i stofindtagelsesrummet
er hhv. sygeplejerske, social og sundhedsassistenter
eller pædagoger.
En af stofbrugerne i Århus siger om SIR:
‘Det er toppen af poppen – virkelig. Et lækkert initiativ
– det er bedre end at sidde på åben gade og ryge heroin’
En anden supplerer:
‘Jeg synes, det fungerer rigtig godt, ikke. Det er rart, at

man ved, der er nogen, der hjælper en, hvis det går galt,
og man skulle få en overdosis. Der er rene forhold, rent
værktøj og sådan noget, så det betyder rigtig meget for os.
Eller for mig i hvert fald.’
Personalet udtaler om deres funktion i rummet:
‘Det betyder utrolig meget. Tryghed. Og også det, at de
lærer os at kende, og vi lærer dem at kende. De vil jo også
gerne have renlighed. De vil jo også gerne have ro. De vil
også gerne snakke og have noget omsorg. Altså, ellers ville
de jo selvfølgelig heller ikke komme her. Og vi tager dem
alvorligt, ikke. Altså, vi er jo ikke ligeglade med dem. Man
er jo ikke ligeglad med folk, når man laver sådan noget her.’
’For mig er succesen meget, at de pludselig kan sige,
de føler sig værdsat som mennesker.’ I fordømmer os ikke,
I ser ikke ned på os’. Jeg oplevede i begyndelsen, da jeg
begyndte at arbejde hernede, at nu skulle jeg arbejde med
narkomaner, men selve misbruget træder i baggrunden,
og det er de enkelte individer, der træder frem, og det er
rigtig dejligt at opleve. For i det møde tror jeg jo på, at vi
er med til, at de tænker nogle gange: ’Jeg er måske værd
at hjælpe, og der er måske nogen, der stiller nogle krav til
mig og forventer, at det kan jeg godt’. Med et lille kærligt
puf. De gange, hvor vi så oplever, at folk pludselig får lyst
til, at de godt vil prøve at komme ud af deres misbrug, om

Der er altid personale til stede i stofindtagelsesrummet i Århus, som observerer og registrerer de stoffer, der indtages. 		
Personalet må ikke hjælpe brugerne med at indtage stoffet.
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Narkodemo på Halmtorvet, 1976.

det så end er kortvarigt. Det synes jeg er rigtigt dejligt at
opleve, at de kommer herned bagefter og sige, at ’Jeg skal
ikke ned og tage stoffer, men jeg er så i gang med afvænning eller substitutionsbehandling’.
Udtalelsen viser det centrale i arbejdet i SIR: tryghed,
hygiejne og relationsarbejde i form af anerkendelse.

Betydningen af SIR for stofbrugernes hygiejne
og sundhed
Et af de overordnede mål med SIR er, at stofbrugerne benytter rummene med mulighed for at indtage
rusmidlerne i hygiejniske omgivelser med adgang til
rent værktøj i stedet for at tage rusmidlerne i det offentlige rum. De professionelle stiller sig til rådighed
med vejledning i hygiejne og injektionsteknik, hvilket
er to områder, der i særlig grad har indflydelse på
brugernes sundhed. Det kan dog ofte være svært at
vejlede brugerne, fordi de ofte har begyndende abstinenssymptomer, når de kommer for at tage deres stof
og derfor ikke interesseret i at tage imod vejledning.
Hygiejne er ikke altid vigtigt, når man har levet med
sit misbrug i det offentlige rum i mange år.
En bruger udtaler således:
‘De (de professionelle) kan ikke lave om på folk. Hvis
folk ikke vil vaske hænder, kan de ikke bestemme over
dem. Det er hans krop. Du kan ikke tvinge ham til at
vaske hænder. De fleste vasker ikke hænder. Det er narkomaner jo. De er i en helt anden verden. Gå op på værelserne og se, hvordan folk bor’.
Denne udtalelse er karakteristisk for brugerne
også i relation til injektionsteknik. Dette ses også
tydeligt i spørgeskemaundersøgelsen. Når brugerne

blev spurgt, om de har modtaget
vejledning i hygiejne eller injektionsteknik, så er deres svar i mange
tilfælde ‘ nej’, fordi de har været
stofbrugere i mange år, så de ’behøver ikke at lære at injicere’. De
relativt få, der svarede, at de havde
fået vejledning, svarede, at vejledningen var nyttig. Det betyder, at
et overvejende flertal af brugerne
som udgangspunkt har svært ved
at forstå betydningen af vejledningen, men når de får den, så finder
de den faktisk nyttig. Når dette
sammenholdes med brugernes almentilstand, når de
kommer for at tage deres rusmidler, så bliver det tydeligt, at vejledning i hygiejne og injektionsteknik har
ganske andre udfordringer og betingelser end det,
der er beskrevet i procedure- og lærebøger.
En sygeplejerske udtaler sig således om det:
‘De gør også mange ting, fordi de er påvirkede. Og det
er så svært at gøre noget ved. Men når vi sidder i rummet,
så prøver vi på at få en snak og få drøftet de her emner. Det
skal gøres over lang tid og i ganske små bidder ad gangen.
Selvom vi sidder op ad dem i stofindtagelsesrummet, så
gør de nogle rigtig uhensigtsmæssige ting, som vi kan se er
forkerte, for eksempel når de injicerer deres stof på en rigtig
usund måde. Faktisk nogle dele, vi gerne vil forebygge.
Altså den måde, man også gør det på ude på gaden, hvor
man ikke kender noget til rene principper. De mangler
viden, og de har dårlig hygiejne, og de har ikke tid til det,
fordi de er påvirkede og hektiske. Så det er svært at komme igennem med den viden.Vi prøver at blive gode venner
med brugerne. Så det letter, så det simpelthen ikke virker
så belærende. Men samtidig så skal man jo også have
en eller anden myndighed, så der er noget vægt bag det,
man siger. Altså, vi skal både prøve at styrke relationen og
være nede i øjenhøjde, men samtidig skal man også være
sådan en autoritetssundhedsperson, hvor de lytter til det,
der bliver sagt, ikke. Der findes mange skrøner om stoffer.’
Citatet viser kompleksiteten i de professionelles
arbejde med brugerne og brugernes manglende viden og dårlige vaner. Det kræver faglighed, vedholdenhed, tålmodighed og situationsfornemmelse og
lyst og vilje til at arbejde med stofbrugere, der ofte
oplever sig stigmatiserede i det danske samfund.
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Relationsarbejde: 					
at blive mødt af én, der vil én det bedste
Som allerede vist så er det for de fleste stofbrugere
centralt, at der er professionelle tilstede, som er der
for dem. Mange af brugerne fortæller, at de bliver
mødt uden fordomme og med respekt i SIR, og at de
professionelle er accepterende og rummelige i modsætning til den stigmatisering, de er vant til at møde i
samfundet i almindelighed og i social- og sundhedssektoren. Det har derfor afgørende betydning for
dem at opleve sig godt modtaget og accepteret som
menneske og ikke kun set på som ’narkoman’ eller
’misbruger’. ’Hele konceptet er uovertruffet,’ er en udtalelse, vi har hørt en del gange. Stofbrugerne kan tale
med de professionelle om social- og sundhedsrelaterede problemer. Det er en del af en proces, hvor brugerne oplever, at de bliver taget alvorligt og respekteret og ikke-stigmatiseret, og der er en del udsagn fra
stofbrugerne, der viser, hvor vigtigt de oplever dette.
En af de professionelle svarer på spørgsmålet om,
hvilken funktion der er vigtigst for de ansatte i SIR:
‘Det vigtigste er jo relationsarbejdet. Og det er det eneste,
der er her. Eller ikke det eneste, men det er det vigtigste. Og
det er det afgørende. Og skal du nogen steder hen med noget
som helst i det her arbejde, så kræver det relationsarbejde.’
En anden siger:
‘Ja, altså hvis man tager alt det væk, der handler om
det akutte og genoplivning, og hvad man ellers kan brobygge til osv., så tror jeg faktisk, det allervigtigste er, at vi
ser dem som rigtige mennesker. Det tror jeg godt, de kan
føle, og at vi snakker med dem og ikke bare til dem. Der
er nogle af brugerne, der har sagt, at når de står i kø og
venter i fixerummet, og vi snakker med dem i 2 minutter,
så er det bedre end noget terapi, de nogensinde har været
på. Mange af dem har jo været i afvænning mange gange
og i misbrugsbehandling. Jeg tror, at vores job er rigtig
vigtigt, fordi vi er jo sammen med dem i 8 timer om dagen.Vi bliver jo kastet ind i deres liv, og det her er jo deres
reelle liv, vi er midt i. Det er jo ikke ligesom en patient på
Rigshospitalet, hvor man er en del af deres liv i 2 dage, og
så vil de bare ud fra hospitalet og udskrives så hurtigt som
muligt, hvor her er det jo hele deres liv.’
At stå i kø til SIR bare et par minutter giver mulighed for relationsdannelse i en grad, så nogle brugere oplever det som mere værdifuldt end terapi. Det
kræver høj grad af professionalisme at være i stand til
18
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Citatet illustrerer den professionelles forståelse af
sit arbejde i SIR. Relationsarbejdet er fundamentet for
alt det arbejde, som foregår i rummene, herunder også
brobygning.

Arbejdsmiljøet udspiller sig 				
imellem kærlighed og kaos

at ‘fange’ brugernes blikke i disse, hvad vi har valgt
at kalde ’mikromøder’, og faktisk få dem til at opleve
sig set og anerkendt. Relationerne etableres, fordi de
professionelle er midt i brugernes reelle liv, for nogles vedkommende mange timer i døgnet, og mulighederne gribes i de mikrosekunder, hvor brugerne viser
parathed.

Relationsarbejde og brobygning
Relationsarbejde er helt centralt for samarbejdet
med brugerne også i forhold til brobygning til socialog sundhedssektoren og til misbrugsbehandling.
En af de professionelle udtaler sig således om sit
arbejde med brugerne:
‘Jamen, det er jo det der med at bruge relationen og få
skabt den her. Jamen, prøv at høre her, kan vi ikke få hjulpet dig, og du er faktisk ret træt af det her, og hvad siger
du til det, og hvad med heroinklinikken, og hvad med det
og det. Og så lykkes det jo. Altså for nogle, der lykkes det
jo trods alt til sidst, og det synes jeg da er fedt. Det er der,
hvor man gør en forskel, og det er også det, der er vigtigt
for mig, når folk siger til mig, ej, men så sidder de bare der
og tager deres stoffer, og så kan de bare…. Ej, det er ikke
bare det, de gør. Jeg bruger jo faktisk rigtig meget rummet
til at få skabt de her relationer, så man kan hjælpe dem
videre, om det så er til læge eller til bolig, eller hvad det så
end måtte være, ikke.’

Undersøgelsen har vist, at de professionelle til stadighed navigerer i et spændingsfelt mellem mulighederne for relationsarbejde og konfliktfyldte situationer. Stofbrugerne kan i større eller mindre grad være
kaotiske og uforudsigelige, hvilket bl.a. kan skyldes
stoftrang, stofpåvirkning, deres indbyrdes relationer,
deres livssituation i øvrigt, jagt på penge og stoffer,
flugt fra bagmænd og mange andre faktorer. Det betyder, at stemningen i SIR kan ændre sig på et splitsekund fra at være rolig og noget, der ligner normalitet,
til kaos. En af de professionelle udtrykker det således:
‘Jamen, det er jo, at de mange gange er så pressede for
at skaffe nye stoffer, og det gør jo, at deres adfærd ændrer
sig fra det ene øjeblik til det andet, og der skal man være
omstillingsparat lige med det samme. Plus, at der mange
gange er meget uro. Når du er på arbejde i forhold til de
andre jobs, jeg har haft, der har man ligesom haft perioder,
hvor man kunne slappe lidt af i hovedet og sådan noget, men her er du i alarmberedskab hele tiden, fordi den
mindste lille lyd, råben, et eller andet, dér er du bare klar.’
Et andet personalemedlem bliver spurgt om, hvordan vedkommende trives med arbejdet:
‘Jamen, jeg synes, det er et super belastende arbejdsmiljø. Jeg tænker, at der er rigtig mange elementer, jeg godt
kan lide ved det, som jeg trives i og trives med en grad af
uforudsigelighed, om end det er inden for nogle faste rammer, hvad der sker, og udsvinget er selvfølgelig inden for
nogle rammer.’
‘Hvis man så i den forbindelse enten skal indgå i nogle
samtaler, nogen, der gerne vil snakke, eller nogen, der er
vrede på en, eller nogen, der synes, det er irriterende - der er
hele tiden noget, man er opmærksom på, enten sådan korrigerende eller hjælpende - så kan man sige, nogle gange
kan man godt have brug for sådan… puh. Den mulighed
synes jeg ikke, der ligger så meget i det. Både de rammer,
der er ikke et kontor, der er ikke… man skal ligesom gå
væk for at trække sig tilbage. Så det tænker jeg, at et kon-

stant pres i et hektisk miljø, det tror jeg, er belastende for
ethvert menneske i længden.’
Disse citater viser, hvor belastende det ind imellem kan være at arbejde i stofindtagelsesrum. Der kan
være uro, konflikter, trusler om vold, højt temposkift
og i nogle af rummene et meget stort antal mennesker, der passerer igennem på kort tid. De professionelle forsøger til stadighed at etablere mikromøder,
fordi de har et oprigtigt ønske om at bidrage til, at
stofbrugerne får bedre liv. Analyser i dette projekt
har ledt os frem til at konkludere, at arbejdet for de
professionelle og livet som stofbruger i stofindtagelsesrummene udspiller sig i spændingsfeltet mellem
kærlighed og kaos.

Afsluttende bemærkninger
Vores undersøgelse kan ikke udtale sig om effekten
af at indføre SIR. Men til gengæld har vi hørt rigtigt
mange stofbrugere udtale, at de oplever sig modtaget
først og fremmest som mennesker og ikke som misbrugere, når de kommer i SIR. Opgørelser fra stofindtagelsesrummene viser, at der i 2015 er henvist til
eksterne sundhedsfaglige, eksterne socialfaglige tilbud og til stofmisbrugsbehandling 1.815 gange (1),
og dermed bidrager de til brobygning. Hvor effektiv
denne brobygning har været vides heller ikke præcist,
da stofbrugerne er anonyme i stofindtagelsesrummene, og de kan derfor ikke spores i systemerne. De
professionelle har derfor også svært ved at følge op på
en given henvisning.
Projektet har på overbevisende måde vist, at de
professionelles arbejde med stofbrugerne har uvurderlig betydning for stofbrugernes liv og sundhed.
Tak til stofbrugere, professionelle og ledelse i de
fem stofindtagelsesrum for beredvilligt at lade os få et
indblik i det særlige miljø og det særlige liv, der leves i
og omkring de danske stofindtagelsesrum. n
Første del af denne artikel kan du læse i STOF nr. 27
på www.stofbladet.dk.

NOTE
(1) Sundheds og Ældreministeriet. Opsamling på Københavns, Odense og
Aarhus kommuners afrapportering for 2015 om stofindtagelsesrum. 2016.
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’Et øjeblik’ er en serie, hvor vi omtaler nogle af de mange tilbud om hjælp og støtte, der findes på misbrugsområdet. Det er tilbud, der ofte drives frem af ildsjæle – frivillige eller lønnede. Denne gang om et møde i et
stofindtagelsesrum mellem en bruger og en fremskudt behandler.
Tip os om steder & tilbud, der fortjener omtale, eller skriv selv om dem.

’ET ØJEBLIK ...’

Stofindtagelsesrummet H17, Halmtorvet 17, København.
Onsdag den 1. februar 2017 klokken 9.30.

							
AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH, JOURNALIST
kondom. Han har haft stofbrug i perioder siden 25-

Mohssin Arrakha er mødt op på H17, Halmtorvet 17,
hvor han går en runde i sin egenskab af fremskudt behandler. Dagen inden var ’pengedag’, og der er godt
gang i stofindtaget i rygekabinerne samtidig med, at
lånte penge bevæger sig fra den ene hånd til den anden. I ét af rummene sidder Wasif. Mohssin Arrakha
har kendt ham i fem måneder. De mødte hinanden
første gang i H17, hvor Wasif var ved at komme op at
slås, og Mohssin trådte til for at mægle. Siden har de
mødt hinanden på gaden adskillige gange, hvor Wasif
har åbnet op og fortalt, at han har det dårligt. Senest
fik Mohssin hanket op i Wasif på gaden for at hjælpe
ham til at få skrevet under på den lejlighed, han er
blevet tilbudt.
De aftaler at sætte sig ind i et lokale for at snakke
sammen. Wasif skal bare lige ryge et par baner mere.
Så er han klar. Han har et par militærgrønne bukser
på med revner her og der. Ellers ligner han en hvilken
som helst anden 38-årig fyr. Mørke sneakers, dynejakke og kortklippet frisure med længere hår på toppen end i siderne. Benene kører konstant på ham, og
hans øjenlåg er tunge.
Mohssin har hentet kaffe og spørger Wasif, hvordan det går med udsigterne til en lejlighed. Wasif svarer sløvt, og Mohssin er god til at danne mening ud
af Wasifs sætninger.
‘Det går den rigtige vej … Jeg er bare sur på mig
selv,’ siger Wasif og er tavs i et stykke tid.
‘Hvorfor? Kom med det,’ siger Mohssin.
‘For at være her igen efter et langt stykke arbejde,
hvor jeg har kæmpet for at være clean. Og når man så
har en dame, man har børn med, der kører psykisk på
mig … det er det sidste, man har brug for,’ siger han.
Wasif taler længe og i halve sætninger om sit forliste ægteskab med en kvinde, som han har to børn
med. De havde haft ubeskyttet sex, hun var blevet
gravid og ville have barnet. Wasif tog ansvaret og følte, det var hans skyld det hele. Han skulle have brugt
20
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års alderen. Det dukkede op igen under ægteskabet,
han kom i behandling, var stoffri i fem måneder, men
røg i misbrug igen. Nu er de blevet skilt, og han ser
ikke sine to børn.
‘Det er jo ikke, fordi jeg hader hende. Er du sindssyg, det er den eneste kærlighed, jeg nogensinde har
mærket,’ siger han.
‘Har du snakket med Helene (Wasifs kontaktperson på Rusmiddelbehandlingen Vigerslev Allé, red.)
om din samvittighed i forhold til det her brud? For
hver gang, jeg snakker med dig, kan jeg godt mærke,
at det er dét, der vejer rigtigt tungt?’ siger Mohssin.
‘Det er rigtigt, rigtigt hårdt at være i noget, man

'...Lige nu! Der føler du, at du er
helt væk. Man skal nogle gange
helt ned og ramme bunden, for
at der kommer en forandring'
slet ikke skal være i, men lige nu er jeg meget selvdestruktiv,’ svarer Wasif.
‘Men du er opmærksom på det. Du er følelsesbevidst, og du kan mærke, at du er et sted, hvor du ikke
skal være. Men hver dag gør du mere og mere skade
på dig selv,’ siger Mohssin.
Wasif tørrer tårer af kinden med håndryggen.
‘Men, hey! Wasif! Du var faktisk rigtigt godt med,
efter du havde været i behandling, og det er altså ikke
bare sådan at være far, når man kæmper for at blive
stoffri. Kan du følge mig? Der er ikke mange mennesker med et stofmisbrug, som kan have et barn samtidig.’
Wasif taler i ring om alt det, der var svært i hans
forhold:
‘Jeg er så fucking træt af mig selv. Mig, mig, mig!’
‘Ja, men lige nu skal du stå solidt på benene, før du
kan gå ud og tage vare på andre mennesker. Og det

FOTO: HELGA THEILGAARD
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kan godt være hårdt for samvittigheden at tænke:
‘Arhhh, jeg er en far, som ikke er der for mine børn.
Men det nytter ikke noget at komme tilbage til dem,
og så falder du igen, fordi dit misbrug er for stort… ‘
‘Jeg fortjener ikke en skid. Prøv at høre her… jeg
fucking dur ikke til en skid. Jeg er træt af de fucking
følelser. Jeg har siddet inde for drab … på min bedste
ven …. bilulykke … Og dem vi kørte ind i … deres
barn blev handicappet,’ hvisker han.
‘Men Wasif. Der er jo ikke nogen, der ikke begår
fejl i det her liv.’
‘Jeg har arbejdet så meget med det. De dér traumer, som de kalder dem.’
‘Ja, og der ligger noget, som du trækker op hver
gang, du har det skidt.’
Wasif tværer tårerne ud over sine kinder.
‘Jeg skal bare ind og sidde i fængslet resten af livet.’
‘Nej, det er noget vrøvl. Du skal ikke ind og sidde
i fængslet igen, fordi du har dummet dig for mange
år siden. Du har jo taget din dom. Men jeg kan godt
forstå, du har det dårligt lige nu. For det er jo heller
ikke fedt at stå op hver morgen og så komme herned
for at få en rus for at have det okay. Lige nu bliver vi
nødt til at fokusere på de positive ting i dit liv, og det
er, at du har fået en lejlighed. Snart er du ikke hjemløs
længere. Og når du sidder her og græder, så er det
positivt, siger Mohssin og tager fat i Wasifs arm igen:
‘Wasif, du er muslim, og du har flere gange givet
udryk for, at du finder ro i din tro. Profeten Muhamad, fred være med ham, siger på et tidspunkt … Kig
på mig, Wasif. Tag noget at drikke … Han siger på et
tidspunkt: ‘En mark … for at der skal kunne komme
noget smukt op af den, så har den behov for at blive
pløjet engang i mellem.’ Lige nu! Der føler du, at du
er helt væk. Man skal nogle gange helt ned og ramme
bunden, for at der kommer en forandring.’
De taler om lejligheden, som Wasif er bange for at
blive aktiv stofbruger i. Mohssin foreslår Wasif at lave
en aftale med sin kontaktperson om, at hun skal besøge ham engang imellem, etablere nogle aktiviteter
for Wasif og nogle terapeutiske samtaler.
‘Jeg er så træt af at tale om min barndom. Skyld og
skam og accept og alt det lort.’
‘Prøv og hør her. De er pissedygtige, og de går ikke
tilbage og graver i din barndom. De snakker om nu
og her. Vil du have mod på det, hvis jeg eller Helene
22
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deltager i de samtaler? Så kan du sige ja eller nej bagefter. Men jeg skal have din godkendelse.’
Det får Mohssin af Wasif.

Wasif, 38 år.
Wasif fortæller, at han har rødder i Algeriet, kom til
Spanien med sine forældre som dreng og blev tvangsfjernet fra familien som 10-årig. Han har 14 søskende
og var selv den yngste i familien. Efter 18 år i Spanien,
var han et år i Frankrig. Da han var 19 år, kom han til
Danmark, fordi han havde mødt en dansk pige, som
han fulgte efter. Hans far er i dag død, hans mor, ved
han ikke, hvor er.
Vil du fortælle om dit stofbrug?
‘Det startede, da jeg var 25 år. Lige nu tager jeg alt
det, der virker. Bare det er fedt for mig. Det hele! Men
jeg ryger mere, end jeg fixer.’
Hvad betyder det, at du har et stofbrug i forhold til, at
du har en muslimsk familie?
‘Fuck dem mand, jeg har sagt til dig, at jeg er fucking tvangsfjernet. Muslim ditten og datten. Jo, jeg har
læst islam og alt det der. Men der er ikke en skid, der
er anderledes i biblen - eller i Toraen. Ikke en skid.
Det er kun de dér fucking snobber, de der racistiske
mennesker, der siger islam og Muhammed og ditten
og datten. Religion og politik, det er bare bdwaarrr.’
Var det et problem i din familie, at du tog stoffer?
‘Min far var meget, meget religiøs.’
Har du haft kontakt til din familie, efter du fik et misbrug?
‘Det har jeg sagt til dem. ‘
Har de været støttende?
‘Det skal ikke fucke op på min aften. Det her. Det
vil jeg ikke snakke om.’
Okay … hvad betyder det for dig, at du indimellem
snakker med Mohssin på gaden?
‘Vi er forskellige i vores psyke, og hvor vi er henne.
Men det er meget positivt. Jeg kan se, om en person bare gør det for sin løn. Eller for at føle sig god.
Mohssin har sit hjerte med i sit arbejde. Han har sin
person med. Det kan jeg mærke. Jeg er rigtig god til at
mærke mennesker. Sådan er det med 14 søskende og
at være den yngste … Jeg vil sige tak for nu,’ siger han,
rejser sig op, tager sin jakke på, giver hånd og går. n
Wasif og sagsbehandleren Helene har begge andre navne,
som er redaktionen bekendt.

Etnicitet kultur,
tro og
misbrug
Hvorfor benytter stofbrugere med anden etnisk baggrund end dansk i stor udstrækning de mange stofindtagelsesrum, mens de ikke i samme grad er at finde
i behandlingssystemet? Siden Als Research-undersøgelsen fra 2005 er der ikke foretaget opfølgende eller
landsdækkende undersøgelser af de udfordringer og
barrierer, der blev belyst dengang. Det kan man godt
undre sig over, når fx personalet på Skyen skønner, at
ca. 50% af brugerne har anden etnisk baggrund end
dansk, hvoraf mellem 60% og 70% har muslimsk baggrund.
Langtfra alle brugere af lavtærskeltilbud ønsker
at komme i stofmisbrugsbehandling. Enten fordi de
ikke har dansk cpr-nummer, er asylansøgere, illegale
indvandrere eller andet, der hindrer adgang til danske
velfærdsydelser. Men fra undersøgelsen fra 2005 ved
vi, at der kan være særlige udfordringer og barrierer
for brugere med anden etnisk baggrund end dansk,
og noget tyder på, at det fortsat har betydning for, om
man kommer videre i behandling.
Journalist Birgitte Ellemann Höegh, som mange
måske kender fra Hus Forbi og vores faste serie ’Et
øjeblik’, tog kontakt til en fremskudt behandler fra
Rusmiddelbehandlingen Vigerslev Allé, og det førte
til et møde med en stofbruger med anden etnisk baggrund på stofindtagelsesrummet H17. Det gav afsæt
for en samtale med både bruger og fremskudt behandler samt forslag til andre personer, det kunne være relevant at tale med i miljøet omkring stofbrugere med
anden etnisk baggrund.
Fokus blev meget hurtigt mere konkret ’stofbrugere
med muslimsk baggrund’, fordi der opstod en undren
over, om der er særlige vanskeligheder forbundet med
at få hjælp som stofbrugende, hvis man kommer fra en
familie med muslimsk baggrund? Hvad betyder det
i forhold til familiens forståelse for stofindtaget samt
behandlingssystemet og ’hjælpernes’ forståelse for at

stå over for en stofbruger, der har det udgangspunkt?
Langsomt udviklede temaet sig til nedslag i forskellige sammenhænge, hvor der er erfaringer at dele.
Det er ikke videnskab, men har som al god forskning
samme udspring: undren. Udtalelser og enkeltstående
personlige oplevelser og erfaringer har naturligvis begrænset udsagnskraft, men det giver mulighed for at
tænke med og få indsigt i, hvilke tanker og overvejelser
man i dele af det etniske miljø selv har om stofbrug,
tro, behandling m.v.
Hvordan overvinder man de kulturelle forskelle, der
gør det svært at opbygge relationer? Er der brug for
særlige behandlingstilgange eller metoder? Hvorfor
er det så vanskeligt at få inddraget familien i behandlingsforløbet? Hvordan sikrer man at få oplysning og
viden om stoffer, misbrug, afhængighed og behandlingsmuligheder udbredt til alle i samfundet?
Det har ikke været nemt at få svar. Måske fordi de
adspurgte nødigt ville stigmatisere eller diskriminere.
STOF ønsker heller ikke på nogen måde at stigmatisere eller diskriminere. Men vi vil gerne skubbe til en
bedre forståelse af stofscenen i Danmark. – Er hjælpen
til stofbrugere med muslimsk baggrund fx tilstrækkeligt differentieret?
I de fleste sammenhænge hælder vi til, at jo mere
man undres, spørger, snakker om og undersøger, jo
bedre er det. I dette tilfælde oplevede vi, at der dukkede flere og flere spørgsmål op, der venter på svar. Vi
nåede et lille stykke ad vejen. Og forhåbentlig får vi
efterhånden flere svar og færre spørgsmål.
Red.

Rapporten ’Stofmisbrug blandt etniske minoriteter i Danmark’ kan downloades fra www.alsresearch.dk
– en sammenfattende artikel om rapporten findes i STOF
nr. 6, 2005, på www.stofbladet.dk
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bro. Hvis jeg ikke er til morgenmøde på Vigerslev Allé, så møder
jeg op på værestederne og i stofindtagelsesrummene.
Vi har en aftale med stofindtagelsesrummene, som er
anonyme tilbud, om, at vi ikke fortæller vores bagland, når vi
ser brugerne der, men at vi godt kan sige, at vi ser dem i miljøet. Ellers går vores funktion jo tabt.
Jeg har metodefrihed, så længe jeg indretter mig efter de
rammer og retningslinjer, der er. Når jeg henvender mig til en
Mohssin Arrakha
Rusmiddelbehandlingen Vigerslev Allé

Fremskudt
behandler og
socialrådgiver

borger, skal jeg kunne se, at der er en mulighed for, at vedkommende kan komme ind i et behandlingsforløb.
Vi har fokus på at nå ud til så mange som muligt, uanset
baggrund, men man ser helt klart en fordel i, at jeg kan det
her sprog, arabisk, og det drejer sig både om mine kolleger og
de væresteder, vi kommer på. Her i H17 bliver jeg ringet op af
lederen, som spørger, om jeg vil mægle i en konflikt – for eksempel mellem to brugere med arabisk baggrund, der har
været oppe at slås.
Mine forældre kommer fra Marokko, og jeg er selv muslim,
og det kan jeg bruge i mit arbejde, når der er behov for det. Je-

AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH, JOURNALIST

ger meget opmærksom på ikke at trække forskelle frem.
Jeg er vokset op med en enlig mor, der har passet på mig

Mohssin fortæller: ‘Jeg kan lide udfordringer i det, jeg går og

og mine fire søskende, og deraf er jeg vant til at få tingene til

laver til dagligt, og misbrugere ér en stor udfordring. De vil tit

at fungere gennem et samarbejde. Derudover har min mor

gerne være et andet sted end dér, hvor de er, men det sejler så

haft en dårlig lungefunktion, så jeg har også været vant til at

meget for dem, at de ikke kan komme over på den anden si-

passe på en syg mor.

de. Jeg føler, man kan gøre et stort stykke arbejde, hvis man

Man skal helt klart have en særlig robusthed for at arbej-

er meget engageret, fordi misbrugere tit kan være overladt til

de på gaden i stofmisbrugsmiljøet. Man skal ikke frygte højt-

sig selv. Der er folk, der arbejder med misbrugere i dag, som

råbende og kaotiske mennesker og turde sige tingene lige

mener, at hvis Martin eller Muhammed ikke dukker op i dag

ud.Jeg er født og opvokset i et socialt belastet område i Nord-

for at få deres medicin, ja, men så er de jo ikke samarbejdsvil-

vest-kvarteret i København, har set lidt forskellige ting og væ-

lige. Så er det jo, fordi de inderst inde ikke har lyst til at hente

ret nødsaget til at passe på mine brødre. Vi har gået til kamp-

deres medicin. Men hvorvidt de er motiveret eller ikke motive-

sport, siden vi var helt små. Det har givet os noget selvtillid og

ret, ser jeg ikke som problemet. Vi har så meget forskning, der

et sundt sammenhold, der holdt os væk fra gaden og krimina-

bekræfter, at de her mennesker er syge, når de er i deres mis-

liteten. Vores forbillede var vores karateinstruktør og ikke de

brug. Der er centre oppe i hjernen, der lukker ned og gør, at de

folk, der røg hash i skolegården og gik med kniv. ‘n

ikke kan tænke klart. De kan agere meget mere langsomt og
sløret og have funktionsnedsættelser, der er større end folk

OM DEN FREMSKUDTE BEHANDLING

med Alzheimers.

Den fremskudte behandling har eksisteret siden januar 2013
og er en del af Københavns Kommunes Center for Rusmiddelbehandling København. Her er ansat fire fremskudte behandlere, der møder op på gaden hver dag for at bygge bro mellem
stofbrugerne i miljøet og tilbyde dem substitutions- og behandlingstilbud, når de er motiverede. Gruppen, de henvender sig til,
er generelt meget kaotiske borgere, der har en ringe social integration, og som er præget af dobbeltbelastninger i svær grad.
Teamet skal tilpasse metoder til den enkeltes situation, behov
og forventninger.

Jeg har været uddannet socialrådgiver i to år og var først
ansat i Børne- og familieafdelingen i Gentofte, var siden i et
privat firma, Dukas, hvor jeg lavede visiteringsopgaver for Københavns Kommune, og så fik jeg en stilling som kontaktperson for stofmisbrugere på Rusmiddelbehandlingen Ørnevej,
som førte mig til dér, hvor jeg er nu.
Som fremskudt behandler er jeg socialrådgiver på gaden
og tilknyttet Rusmiddelbehandlingen Vigerslev Allé, hvorfra jeg
brobygger fra stofindtagelsesrummene og misbrugsmiljøet til
behandlingsenhederne i København. Lige p.t. er det på Vester-
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Større forståelse for familie
sammensætning, kultur og tro, tak!
Babar Siddiqi har muslimske rødder. Han er tidligere stofbruger, men arbejder i dag som misbrugsbehandler og efterlyser en mere differentieret stofbehandling i Danmark.
							 dannet i afhængighedsproblematikker, men der var
AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH, JOURNALIST

Babar Siddiqi har tidligere været i medierne og peget
på et behov for et mere differentieret behandlingssystem. Han kommer fra en muslimsk familie med
pakistanske rødder og har selv været massiv stofbruger fra han var 26 til 32 år. I dag arbejder han selvstændigt som misbrugsbehandler og er også tilknyttet
behandlingscenter Tjele. Tidligere har han været ansat
på Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre
Afhængighedssygdomme, hvor han var leder af et kursus med det formål at etablere et korps af nøglepersoner inden for de muslimske miljøer. Det var læger,
sygeplejersker, lærere og socialrådgivere, der blev ud-

ikke økonomisk opbakning til, at de fortsatte gruppen.
Hvorfor lukkede man dit kursus ned?
‘Der er mange, der er gået i gang med forskellige behandlingstiltag for muslimer, men problemet er, at
der ikke er opbakning og støtte. Der er desværre lidt
modstand, fordi der er nogle politikere, der har nogle
forestillinger om, at man skal have samme behandling,
ligegyldigt hvor man kommer fra, og hvilken ’sygdom’
man kommer med. Men det holder bare ikke, når vi taler afhængighed, fordi vejen ud af det også handler om
respekt for baggrund, kultur, værdier og familieopbakning, og derfor bliver vi nødt til at kigge på, hvordan vi
kan hjælpe den her målgruppe bedst.’
WWW.STOFBLADET.DK · STOF 28
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Vil du uddybe det?
‘Rusmidler betragtes som en af de største synder i
islam, og det betyder, at man som mennesker generelt gør som med andre synder: prøver at skjule dem.
Ligesom man gør i danske familier, det bliver bare
værre med muslimer.’
Hvorfor er det værre?
‘Det har meget at gøre med, at de største synder i
islam bliver gjort op i, hvad det er, vi skal holde os
fra. Alt det, der kan skade enten dig eller dine omgivelser, er ikke anbefalingsværdigt. Nogle af de ting,
som betragtes som forbudte, er rusmidler og spil om
penge. Og er der noget, der skader en selv og ens
omgivelser, så er det afhængighed af rusmidler og spil
om penge. Netop derfor anser man disse afhængigheder som nærmest utilgivelige. Og når den viden
gives med modermælken, så giver det en meget større
skamfølelse, for ‘hvordan kan det så være, jeg bliver
afhængig af det?’ spørger man sig selv.’
Hvordan oplever du, at muslimske familier håndterer, at
deres pårørende har et misbrug?
‘Med magtesløshed, manglende viden og skam over
for sig selv, sin tro og sine omgivelser. Det er almindeligt, at familier tænker, at det ikke må komme ud,
men skal holdes nede i familien. Og blandt andet,
fordi mange muslimers netværk er ret store, kan de
være bange for, at de andre tænker, at det er deres
opdragelse, det er galt med.’
Men har de her familier ikke den samme viden om afhængighed som det resterende samfund?
‘Nej, det er ikke sikkert, de har viden om, at der skal
professionel behandling til, eller har den nødvendige
viden og forståelse omkring afhængighed. Det er heller ikke alment kendt blandt danskere, skal man vide.
Og uvidende mennesker laver deres egne hjemmestrikkede behandlingstiltag for deres børn.’
Hvad er det for hjemmestrikkede værktøjer?
‘Jeg har både set og prøvet på egen krop og i egen
tankegang, at afhængigheden må håndteres med ansvar. For eksempel ved at blive gift. For når man får
en kone eller et barn, er logikken, at man nok stopper
man med at være uansvarlig og kommer på rette køl.
Jeg kender adskillelige aktive mandlige stofbrugere,
der ikke har sagt noget til pigens familie i håbet om,
at det her bliver anderledes. Og så er det ikke ét, men
flere liv, der kommer i klemme.
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En anden metode er afstraffelse og isolering. Man
bliver låst inde, og der er sågar eksempler på, at man
har lænket vedkommende til en radiator. Nogle sender deres pårørende på opdragelsesrejser til hjemlandet, hvor de får en anden form for omsorg og kærlighed og kommer væk fra miljøet, for så regner man
med, at de er afgiftet, og trangen er væk, når de kommer hjem igen.’
Mener du, at der er grund til, at man etablerer et særligt
behandlingstilbud specifikt for muslimske stofbrugere i
Danmark?
‘Jeg tror, det vil være godt, hvis man også ansætter
behandlere med anden etnisk baggrund. Med mit
arbejde som misbrugsbehandler oplever jeg ofte, at
mennesker med andre nationaliteter opsøger mig,
uanset om de er muslimer eller ej, men alene, fordi
der er en genkendelsesværdi i en mand, der ligner
dem selv. Så det her med at få skabt tillid i behandlingen er vigtigt - ligesom at tilbyde nogle behandlere,
der har en større respekt for religionen, kulturen og
baggrunden.’
Hvad er det for samtaler, der er nødvendige at få med en
muslimsk stofbruger og familie? Og hvordan adskiller de
sig fra den almindelige behandling?
‘Jeg tror, det er vigtigt at inddrage familier. Familierne kan være en stor ressource i behandlingen. Der er
desværre sjældent familier inddraget, og årsagen, når
det gælder muslimske familier, kan forklares ud fra,
at de har en forestilling om, at de ikke bliver forstået
af en etnisk dansk behandler i forhold til de problemer, de sidder med. Det kan være samtaler om de
generelle problemer i familien og i forhold til troen,
skyldfølelse, skam og deres omdømme- det sidder
misbrugeren jo også selv med. Så det vil være godt
med samtaler om, hvordan begge parter kan mødes
igen og skabe tillid til hinanden.’
Er det behandleren eller selve behandlingen, der skal tilpasses?
‘Det kan være en kombination. Nogle misbrugere
er blevet så forvirrede omkring deres identitet, at de
ikke ved, hvem de skal stole på. For nogles vedkommende vil det være en etnisk dansk behandler, der
vækker mistillid, for andre vil det være en muslimsk
behandler, fordi de er bange for at blive afsløret i miljøet. Så man kan ikke svare entydigt. Men jeg ved, at
der er en stor mangel på uddannede muslimske behandlere på feltet. Dem kunne vi godt bruge flere af.’

‘Rusmidler betragtes som en
af de største synder i islam,
og det betyder, at man som
mennesker generelt gør som
med andre synder: prøver at
skjule dem. Ligesom man gør i
danske familier, det bliver bare
værre med muslimer.’
Hvorfor er der ikke så mange muslimske behandlere?
‘Det kan der være flere årsager til. Generelt er der
ikke prestige idet, med mindre man selv er blevet
mærket af stoffer og har kendskab til, hvorfor det er
vigtigt at arbejde på feltet. Synd og skam spiller selvfølgelig også ind her – samt frygten for misbrugere.
For ser man en narkoman, vil man jo gå uden om, og
af god grund, fordi en misbruger i almindelighed er
utilregnelig.’
Hvad er det for stoffer, der generelt benyttes i det muslimske miljø?
‘De stoffer, de kan skaffe. Men det har også noget
at gøre med alder, og hvor man kommer fra. For somaliere handler det rigtig meget om khat, mens pakistanere og afghanere ofte bruger heroin og kokain.
Hos unge er den generelle holdning, at hash ikke er
så farligt, at det ikke er et rigtigt stof, og derfor har jeg
set mange tyrkere og arabere ryge hash.’
Jeg har talt med to muslimske stofbrugere i et fixerum, der
begge blev vrede, da jeg bragte deres muslimske baggrund
på banen. De mente, at det var diskriminerende at fokus
skulle være på, at de er muslimer. De mente, at de helt enkelt
blot har brug for bedre tilbud til hjælp. Har det noget på sig?
‘Det er et meget fint udtryk for deres skam, når de

ikke vil gå ind i emnet. Enten er det, fordi, familien
har sagt fra over for dem, eller også har de selv forladt familien, fordi deres indre værdier er røget med
afhængigheden. Når muslimske misbrugere mister
familien, har de en oplevelse af stor skam, som de har
bragt over familiens ære. Derfor er det forståelig, at
de ikke vil tale om emnet. Og så skal man huske, at
aktive misbrugere ikke er i stand til at behandle sig
selv. De vil ikke have en chance for at vide, hvad de
skal gøre. Vidste de det, ville de ikke være i misbrug!
Og så bliver jeg nødt til at nævne, at der ikke er nogen
mennesker, der har lyst til at være anderledes end andre, så de bliver ramt på nogle områder, som er smertefulde. Så det undrer mig ikke, at de reagerer sådan.’

Barbar Siddiqis egen historie
Babar Siddiqi har har pakistanske rødder og kom til
Danmark med sine forældre, da han var 11 år. Han
er vokset op i et muslimsk hjem på Østerbro i København. Han er i dag 49 år og arbejder som misbrugsbehandler med en uddannelse i Irland som International Addiction Counselor. Gennem mange år
kæmpede han med et misbrug, sin tro og sin familie.
Her fortæller han sin egen misbrugshistorie:
WWW.STOFBLADET.DK · STOF 28
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Begyndelsen
‘Det var nysgerrighed, der startede hele mit misbrug.
I første omgang blev jeg nysgerrig på alkohol, fordi de
andre drak, og jeg ville gerne være en del af gruppen.
Det startede i 9. klasse, hvor jeg gik til fester og begyndte at eksperimentere med hash engang imellem.
Først da jeg var i midten af 20’erne, omkring 1994,
prøvede jeg kokain. Jeg sad sammen med en kammerat og så ’Scarface’, hvor gangsteren sidder med en
masse kokain, og så ville vi også prøve det.
Det gav et godt kick, og hver gang vi skulle i byen,
skulle vi prøve igen. Mere og mere, og så var jeg hooked. Jeg fortsatte til år 2000 med kokain, amfetamin og
piller. Min forestilling var, at en narkoman var én, der
sprøjter sig med stoffer. Alt andet var legalt. Det kunne
man altid stoppe med - for det gjorde jeg jo også. Det,
jeg bare glemte, var, at jeg ikke skulle starte igen.
Jeg prøvede at lave mine egne strategier for at stoppe. For eksempel tog jeg til min familie i Pakistan en
måned ad gangen, men lige så snart jeg var tilbage,
var det de samme mennesker, der tiltrak mig.
Jeg havde taget en HTX og diverse kurser inden for
salg- og marketing og arbejdede i faget i 1990’erne.
Jeg fik også et selvstændigt firma sammen med to

venner i 1995. Vi havde succes og afdelinger både i
Malmø og København. Men de endte med at smide
mig ud i 1997, fordi jeg holdt op med at overholde
aftaler. De kunne ikke regne med mig mere.

relse, og tænkte, at det var min rygrad, den var gal
med. Jeg måtte bare tage mig sammen. Men jeg
kunne ikke bede om hjælp over for min Gud, for jeg
skammede mig.

Troen

Behandling

De måneder, hvor muslimer faster, handler det jo om
refleksion, fordybelse og selvransagelse, og netop i den
måned blev min skam større og større, fordi jeg gik
imod mine værdier og ikke kunne stoppe. Så forestillingen om, hvor elendigt et menneske jeg var blevet,
forstærkede skammen, og min hemmelighed blev
større og større.
Jeg var ikke en praktiserende muslim, der bad fem
gange om dagen eller gik i moskeen, men jeg havde
fået troen og de universelle værdier ind med modermælken. Alle de værdier, der gjorde mig til et menneske og muslim, begyndte at forsvinde, fordi jeg ikke
kunne se mig selv i spejlet. Så jeg begyndte at isolere
mig, og selvværdet og fokus forsvandt. De mennesker,
jeg begyndte at omgås, var mennesker, jeg aldrig nogensinde tidligere havde haft lyst til at være sammen
med, og de steder, jeg var, ville jeg ellers ikke komme.
Jeg vidste ikke, hvad afhængighed var for en stør-

Jeg tror, det var smerten, der fik mig i behandling.
Den blev for stor. Allerede i 1997/98 begyndte jeg
at opsøge muligheder for behandling. Når jeg havde
det værst, ringede jeg til ’Projekt menneske’ i København. De sagde: ‘Kom ind, men det koster penge’, og
det var uoverskueligt for mig. Efter to år prøvede jeg
at udgive mig for en anden og hævede nogle penge fra
min gamle virksomhedskonto, der var tom. Banken
kontaktede politiet. Jeg løj og sagde, at mit checkhæfte var blevet stjålet. Men politimanden vidste godt,
det var mig, for de havde det på en film. Han spurgte,
om jeg havde narkogæld, og jeg sagde nej, men at jeg
havde et misbrug. Det var første gang, jeg sagde det
højt. Han kiggede på mig og sagde: ‘Så er du ikke
kriminel. Du er bare misbruger.’ Jeg så ikke afstand
eller fordom i hans øjne, og han henviste mig til åben
rådgivning, der visiterede mig videre til døgnbehandling. Det var min redning.
Ú

SKYEN
Der findes ikke håndfaste oplysninger om, hvor mange, der har muslimsk baggrund i Danmark, eller hvor mange med
muslimsk baggrund, der er i behandling på de danske misbrugscentre. I de københavnske stofindtagelsesrum kan man
fx være anonym og blot oplyse et fast navn, så der er mulighed for at registrere antallet af forskellige brugere.
					
også hos de af vores brugere, der komAF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH,
JOURNALIST
mer fra lande, som er overvejende mus-

5.196 mænd. Det skal siges, at der kan

Vi har talt med stofindtagelsesrummet

limske. Det religiøse er i hvert fald ik-

er et anonymt tilbud. Men det er ikke helt

Skyens afdelingsleder, Rasmus Koberg

ke noget, som bliver italesat særlig ofte

ved siden af.

Christiansen. På Skyen opgør de heller

blandt vores brugere.’

ikke, hvor mange af deres brugere der

dan stofscenen ser ud på Skyen, når det

ikke-danskere (det vil sige folk fra Europa

mus Koberg Christiansen fylder det re-

kommer til etnicitet.

og fra andre steder i verden, red.).

hverdag.
‘Jeg tror, at kultur, social baggrund,
opvækst og det levede liv er mere i spil,
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Heriblandt er der jo både brugere med
muslimsk baggrund, der er danskere, og

har muslimsk baggrund, og ifølge Rasligiøse aspekt heller ikke meget i deres
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Han vil gerne give et praj om, hvor-

være nogle dobbeltregistreringer, da vi jo

‘Vi har mellem 400 og 600 stofindtag

Omkring 50 procent af vores bruge-

om dagen på en 23 timers åbningstid og

re har anden etnisk baggrund end dansk.
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skellige brugere i Skyen. 988 kvinder og

70 procent har muslimsk baggrund, uden Ú
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Familien
Mens jeg var i behandling, ringede jeg til min familie
og fortalte, hvor jeg var henne. De blev glade og ville
gerne besøge mig, for de vidste jo, at den var helt gal.
De frygtede for mit liv, og det er nok det værste sted for
familien at befinde sig. Så blev de tilbudt familiekursus, men valgte at sige nej. Og det er jo det, der er helt
basalt og generelt i mange familier: De ønsker bare, at
deres misbrugere bliver behandlet. Så er alt godt. Min
søster og bror var med på en enkel kursusdag og syntes
ikke, det var relevant at vide mere om det.
Siden har jeg talt med dem om
det, og de har fortalt, at de tidligere
havde haft ringet rundt for at finde
hjælp i hjemlandet. De troede ikke,
det var stoffer, men nok alkohol.
De fortalte, hvor ensomme de havde
været, og at de ikke vidste, hvor de
skulle gå hen med det. De havde diskuteret internt – igen og igen - hvor
ansvaret lå henne. Måske var min
far for hård, min mor for blød? Eller måske blev jeg for forkælet? De

kunne i al fald ikke finde ud af, hvad det var, der gjorde,
at jeg blev ved.
Under behandlingen rakte jeg ikke mere ud efter
mine forældre. Jeg vidste slet ikke, hvad behandlingen
indebar. Men senere var det vigtigt for mig at få talt
med familien om, hvad vi havde været igennem, og
hvor meget vi hver især havde lidt. Og i denne proces var det også vigtigt for os alle at lære hinanden at
kende på en helt ny måde. Markere nye grænser og
ændre familierollerne. Og det havde jeg ikke været i
stand til uden hjælp udefra.

Alternativer

I dag

Da jeg var i behandling, ville jeg gerne have haft koranen på mit værelse. Det måtte jeg ikke få, og jeg vidste
simpelthen ikke hvorfor. Måske fordi man forestillede
sig, at det ville flytte mit fokus fra behandlingen? I virkeligheden havde jeg meget brug for at få bearbejdet
min skam over for min Gud. Det har jeg siden fået
gjort, men det var en af de mangler, der var meget tydelige.
Det andet var forståelsen for, hvor tætte mine familierelationer var, og hvor svært det er at give slip på
relationerne følelsesmæssigt. Det følte jeg, at der var
manglende forståelse for. De sagde: ‘Du er et voksent
menneske!’ - uden at give sig tid til at sætte sig ind i
det følelsesmæssige og relationelle pres fra familien.
Der var ikke noget i behandlingen, der rakte ud
efter min familie. Den manglende forståelse for min
familiesammensætning, kultur og tro var med til, at
min mor og søster følte, at de ikke blev set eller hørt.
Havde der været en muslimsk mand eller kvinde ansat, tror jeg, det havde været fuldstændigt anderledes.

Da jeg selv begyndte at arbejde med misbrugsbehandling, var der i starten skam forbundet med det. Nu var
jeg selv ude af det, så der var i al fald ikke nogen grund
til at reklamere yderligere med det. Det er så vidt stadig
gældende for mange i min omgangskreds. Men min
tætte familie har meget mere forståelse og respekt for
det, jeg har været igennem og gør i dag.
Jeg er stadig muslim, men værdiernes mening og
betydning har ændret sig. Dengang var jeg bange for
både at være menneske og for min Gud. Det er vendt
om igen: Jeg behøver ikke være bange som menneske,
for jeg har min Gud med mig. Jeg var dengang helt
sikker på, at jeg var blevet forkastet af Gud efter alt
det, jeg havde udsat mig selv og min omgivelser for.
Der var bare no return efter alt det, jeg havde gjort og
sagt. Sådan er det ikke i dag. I dag ved jeg, at ingen
mennesker kan dømme og bedømme andre - at der er
intet, der ikke er tilgiveligt, og at det aldrig er for sent
at bede om hjælp. n

at det dog er noget, vi registrerer. Mange

tur og integration i det danske samfund,

forløb i gang. Så Københavns Kommune

kommer fra muslimske lande eller er ef-
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muslimsk baggrund?
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grund, er der mange, der ikke har fået til-
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‘For mig at se er det en vigtig pointe, at

re end de danske familier, der for længst
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belæsset med ansøgere med andet end
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herop og er siden blevet smidt ud af den
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har slået hånden af deres pårørende. Det

re får. Det undrer mig. Derudover har vi
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baggrund er ekstremt forskellig. Nogle

danske kæreste og klarer sig meget dår-
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kan i nogle tilfælde være en ressource,
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er fra en kristen baggrund, nogle er mus-

ligt, fordi de ikke kan sproget. Andre igen
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men i andre tilfælde er det ikke specielt
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er flygtninge, som er traumatiserede og
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landsk baggrund er en ret omfattende
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har de problemer, der er forbundet med

religiøse ingenting eller ikke ret me-

ved, fordi de ofte ikke ved særlig meget

målgruppe, som vi bliver nødt til at for-

se og går i gang med at arbejde i stofbe-

meget. Mange er opvokset pæredansk

det. Blot for at nævne nogle af de varian-

get i deres liv, ligesom religion for man-

om stofbrug og afhængighed og derfor

holde os til.

handlingssystemet og dermed fremstår

og er velintegrerede. De har gået i dansk

ter, vi møder.’

ge danskere jo heller ikke har en særlig

har svært ved at forstå, hvorfor deres på-

fremtrædende plads.

rørende ikke bare holder op med at ta-

andet tilbud til end det gældende. Hvad

behandling. I behandlingssystemet har

Og så vil jeg vil gerne understrege,

vuggestue, børnehave og folkeskole og

Er der behov for, at man i det det dan-

I nogle tilfælde tror jeg, der skal et

Der er generelt mange danske stof-

som et godt forbillede for stofbrugere i

kan alle spillereglerne. Andre er første-

ske stofbehandlingssystem hjælper grup-

ge stoffer. Men generelt mener jeg, at der

det præcis er, er svært at svare på, men

vi generelt svært ved at finde tilsvarende

generations-folk, som typisk er kom-

pen af stofbrugere med en muslimsk bag-

ve eksponent for, at man skal lave én

er behov for en større grad af fleksibili-

vi er nødt til at kigge på, hvad der er af

tilfælde med anden etnisk baggrund. De

met hertil som voksne. Mange af dem

grund på en anden måde, end det er til-

skabelon for mennesker med muslimsk

tet i behandlingssystemet, og at der skal

behov for den enkelte person’.

går ud og laver noget helt andet, når de

har mødt kærligheden i deres hjemland

fældet i dag?

baggrund. Det er i langt højere grad kul-

sættes mere nuancerede behandlings-
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Derfor vil jeg også være ked af at bli-

bliver stoffri’.n
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Københavns Kommune
Hvordan møder Københavns Kommunes Center for Rusmiddelbehandling de religiøse og kulturelle
barrierer, som stofbrugere med muslimsk baggrund lever med? Det fremgår af denne samtale
med borgercenterchef Alberte Bryld Burgaard.
							 at stofbrugere med muslimsk baggrund ikke får rettet
AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH, JOURNALIST

På Sundhedsstyrelsen hjemmeside under informationer om stofbrug, stofinfo.dk, kan man læse følgende:
‘Haram. Ordet er muslimsk og betyder forbudt. Ifølge
koranen er både alkohol og andre berusende stoffer, som for
eksempel heroin, meget haram. Forskellen på stoffer og sprut
er, at man lugter ud af munden, når man kommer hjem
efter at have drukket øl. Det gør man ikke af stoffer. (…)
Ifølge folk, der beskæftiger sig med unge indvandreres
rusvaner, er lugten en del af grunden til, at unge indvandrere springer alkoholen over. I stedet går nogle direkte til
hash, amfetamin og rygeheroin. Ruskulturen blandt unge
indvandrere eksisterer ikke officielt. For muslimer er alkohol haram og noget, som de fleste unge ikke taler med
forældrene om.’
Derfor er det nærliggende at spørge, hvordan man
forholder sig til den konstatering i det kommunale
stofbehandlingssystem. For hvis brugen af stoffer er
decideret forbudt ifølge ens tro, kan der være fare for,

henvendelse til de behandlingstilbud, der eksisterer,
fordi de vælger at skjule deres misbrug. Erkendelsen
af misbrug kan være så skamfuld, at de ikke vil erkende det over for hverken sig selv eller deres familier,
og det kan være svært at tale med behandlere, hvis
behandlerne ikke har en indgående forståelse for deres udfordringer i forhold til deres egen tro og deres
familiers opfattelse af deres stofbrug. Sådan lyder det
i al fald fra misbrugsbehandler Babar Siddiqi i interviewet på side 25 i dette nummer af STOF.
Vi har rettet henvendelse til borgercenterchef Alberte Bryld Burgaard i socialforvaltningen i Københavns Kommune for at høre, hvem der i Center for
Rusmiddelbehandling København kan svare på, om
man er opmærksom på disse forhold, samt om der
tilbydes en tilstrækkelig differentieret behandling i
Københavns Kommune, når det kommer til spørgsmålet om stofbrug og tro. Alberte Bryld Burgaard ønskede selv at svare på mail på de spørgsmål, vi havde Ú

KABS VIDEN
					
peger overordnet på, at etniske minoriAF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH,
tetsgrupper kan være sværere at nå med
JOURNALIST
misbrugsbehandlingen, og at forløbene

ference i marts 2017. Den endelige ana-

de grupper, og at de kan være sværere at

flere forklaringer på, at der ikke er opret-

ke tilstrækkelige ressourcer til at tilrette-

lyse vil blive publiceret i KABS’ årsma-

fastholde i behandlingen. Mulige forkla-

tet flere sådanne forløb:

lægge særlige forløb, og andre giver ud-

gasin samt i en videnskabelig artikel. I

ringer kan ifølge misbrugscentrene væ-

KABS VIDEN har igangsat en undersø-

afbrydes hyppigere end forløbene med

skrivende stund er data endnu ikke fær-

re, at etniske minoritetsgrupper har min-

re med etnisk minoritetsbaggrund ikke

den om, hvordan særlige forløb skulle

gelse, der omhandler misbrug af rus-

etniske danskere.

digbehandlet, og forskningsmedarbej-

dre viden om behandlingstilbuddene og

adskiller sig udpræget fra etnisk danske

tilrettelægges for at virke bedre.

der Liv Stubbe Østergaard, Københavns

sværere ved at navigere og indgå i en

misbrugere.

dansk terapi-kultur.

midler blandt etniske minoriteter, herun-

Undersøgelsen udføres af Center

Nogle centre forklarer, at stofbruge-

tryk for, at man ikke har tilstrækkelig vi-

I tråd med dette er der flere behand-

der flygtninge og asylansøgere.

for Migration, Etnicitet og Sundhed (ME-

Universitet, kan derfor ikke give konkrete

Undersøgelsen har fokus på stofmønstre

SU), Københavns Universitet, på veg-

svar på undersøgelsens resultater, men

Der gælder særlige forhold for

rede har tilstrækkeligt individuelt tilrette-

niske minoritetsgrupper og særlige vil-

og behandlingserfaringer i de kommu-

ne af KABS. Et spørgeskema er blevet

vil gerne knytte et par overordnede kom-

asylantgruppen, da asylansøgere ikke

lagte forløb til at imødegå særlige behov.

kår, der kan gøre sig gældende. En mu-

nale misbrugscentre, og formålet er at

sendt ud til samtlige kommunale mis-

mentarer til den undersøgelse, hun er i

har samme rettigheder til at modtage be-

indsamle mere viden om grupperne for

brugscentre i Danmark og fulgt op med

gang med: ’Ser man på antallet af mis-

handling som danske statsborgere.

misbrugere med etnisk minoritetsbag-

med eksempelvis asylcentre, traumecen-

at kunne varetage deres behandlingsbe-

interviews med centrenes behandle-

brugere med etnisk minoritetsbaggrund

Kun ét misbrugscenter rapporterer

grund, at det ikke er en prioritet at opret-

tre og væresteder for at kunne varetage

hov bedst muligt. Undersøgelsen er end-

re. De foreløbige bearbejdede data blev

i behandling, giver flere misbrugscentre

om et særligt tilrettelagt forløb for etni-

te særlige målrettede behandlingsforløb.

særlige behov og koordinere behandling i

nu ikke færdig, men foreløbige resultater

præsenteret på KABS VIDEN’s årskon-

udtryk for, at det kan være svært at nå

ske minoritetsgrupper, og der kan gives

Endelig har nogle misbrugscentre ik-
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Nogle centre rapporterer, at man alle-

Andre forklarer, at de har så få stof-

lere, der efterspørger mere viden om et-

lig vej frem kan være mere vidensdeling

højere grad.’ n
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rettet henvendelse om. Det lyder sådan her:
Oplever I i Center for Rusmiddelbehandling København,
at der er problemer med at få stofbrugere med muslimsk
baggrund i behandling?
‘Vi har ikke nogen opgørelse over borgernes religiøse tilhørsforhold. Men der er tidligere lavet en
undersøgelse (ALS-research lavede i 2005 undersøgelsen ’Stofmisbrug blandt etniske minoriteter i
Danmark’, omtalt i STOF nr. 6 fra 2005, red.), der
blandt andet viste, at borgere med anden etnisk herkomst kunne opleve nogle barrierer, for eksempel
fordi de mangler kendskab til behandlingsmulighederne, og fordi de oplever tabuer omkring misbrug i
deres eget miljø. Men undersøgelsen er af ældre dato,
så vi kunne godt bruge ny viden omkring problematikken. Vi kender for eksempel ikke omfanget af problemet, og hvor mange mennesker det drejer sig om.’
Hvordan er tilbagemeldingen fra jeres behandlere i
dag? Oplever de i deres hverdag, at der er barrierer, når
de forsøger at få stofbrugere med muslimsk baggrund ind
i kommunens behandlingstilbud?
‘I Københavns Kommune lavede vi i 2014 en
stor undersøgelse af udfordringerne i behandlingssystemet. Vi interviewede en lang række borgere, in-

teresseorganisationer, samarbejdspartnere og medarbejdere. Her blev der rejst en problemstilling om
tilgængelighed i behandling, men ikke specifikt, at
der skulle være barrierer for borgere, der er muslimer
eller i øvrigt borgere med etnisk minoritetsbaggrund.
I forlængelse heraf har Københavns Kommunes behandlingstilbud undergået en markant ændring, hvor
det er gjort meget hurtigere og lettere for alle borgere
at komme i behandling.’
Er der i dag behov for at tilrettelægge en særlig indsats for
at få jeres brugere med muslimsk baggrund i behandling?
‘Det er vigtigt løbende at tilpasse behandlingstilbuddene til borgerne, og at medarbejderne i behandlingen har et godt kendskab til målgruppen. Vi
er derfor hele tiden optaget af at sikre, at vi har en
bred personalesammensætning, som kan håndtere
de mange forskellige behov, vores borgere har. Derfor
er det også relevant, at nogle af vores behandlere har
kendskab til de muslimske miljøer.’
Har I på baggrund af den viden ansat behandlere
med særlig kendskab til de muslimske miljøer?
‘Vi har ikke et særtilbud til borgere, der er muslimer. Vi ansætter medarbejdere ud fra faglige kompetencer og kendskab til problemstillinger i relation

til stofmisbrug. Det kan så være et plus i den forbindelse, hvis en ansøger har en særlig viden, indsigt eller
kompetence på et område.’
Rasmus Koberg Christiansen, der er afdelingsleder i stofindtagelsesrummet Skyen, kan fortælle, at omkring 50
procent af deres brugere har anden etnisk baggrund, og
at 60 til 70 procent af dem har muslimsk baggrund. Derudover fortæller han, at mange af de brugere med anden
etnisk baggrund, han taler med, siger, at de ikke har fået
tilbudt døgntilbud, som de danske brugere får, og at det
undrer ham. Kan du give en forklaring på hans undren?
‘Det er langt overvejende ikke-københavnere, der
benytter stofindtagelsesrummene, heraf er en stor
andel udlændinge. For hovedparten af borgerne, der
benytter stofindtagelsesrummene, har Københavns
Kommune altså ikke kompetencen til at iværksætte
behandling.
For de københavnske borgere kan Center for
Rusmiddelbehandling København ikke genkende
billedet af, at der er forskel på borgere med en anden
etnisk baggrund. Center for Rusmiddelbehandling
København har fire fremskudte behandlere tilknyttet
de to stofindtagelsesrum, som bygger bro til den
etablerede behandling. Hvilken behandling, der skal

iværksættes, herunder om der for eksempel skal
iværksættes døgnbehandling, vil afhænge af den dialog, der er mellem borger og behandler om borgerens
ønsker og de faglige vurderinger.’
Hvad er jeres holdning generelt til en differentieret indsats?
‘Vi tilrettelægger så vidt muligt behandlingen, så den
er tilpasset borgerens individuelle behov. Der bliver
altid udarbejdet en individuel behandlingsplan, hvor
borgeren kan formulere, hvilke punkter han eller hun
har behov for at adressere i behandlingsforløbet.’
Du fortæller, at I godt kunne bruge ny viden om problematikken omkring stofbrugere/borgere med anden etnisk
baggrund. Har I nogle planer om at få udarbejdet sådan
en undersøgelse?
‘Vi har ikke aktuelle planer om iværksættelse af en undersøgelse i Center for Rusmiddelbehandling Køben
havn. Spørgsmålet om andelen af borgere med anden
etnisk baggrund i behandling er dog ikke kun et
københavner-spørgsmål, men et nationalt spørgsmål,
og eventuelle undersøgelser heraf bør derfor foretages
på nationalt niveau.’n

IMAMER OG STOFRÅDGIVNING
I Koranen er der flere steder tekster, der vedrører beruselsesmidler, som man
kan tolke som en synd og dermed forbudt – dét man kalder Haram.
					
af spil. Af netop samme grunde som de
AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH,
er populære i Danmark. Det gælder om
JOURNALIST

gavnen. Det kan godt være, at mennesker

Naveed Baig, der blandt andet fungerer

at smide hæmningerne, slå sig løs el-

me smerter og sorgen i livet, men det er

som Rigshospitalets imam, fortæller om,

ler opnå en ’afslappet stemning’. Menne-

ikke en permanent løsning. Jeg vil me-

hvordan han forholder sig til muslimske

sket er den højeste skabning, som Allah

ne, at det er alvorligt, når vi ikke er her-

stofbrugere, der kommer til ham for at

har skabt. Vi har ikke behov for at smi-

re over os selv, for det har ikke kun kon-

søge hjælp.

de hæmningerne, tværtimod er målet at

sekvenser for én selv, men kan også

være bevidst om denne status hvert ene-

ødelægge livet for ægtefæller, børn, ar-

ste øjeblik i vores liv.’

bejdsliv og venner. Og så snakker Kora-

På hjemmesiden Islam.dk, som Naveed Baig mener er en brugbar kilde til
forståelsen af, hvad den gængse forstå-

din udlægning af Koranens holdning til

har også en ret til at blive behandlet or-

står følgende:

stofbrug?

dentligt, og hjertet rummer det spirituel-

‘Islam forbyder alkohol og rusmid-
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nen også om hjertets tilstand. Kroppen

else af islam og stoffer er i Danmark,

ler, fordi de sætter vores dømmekraft ud
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Hvis man kommer til dig, hvad er så

har brug for at gå ind i sig selv og glem-

‘Jeg vil lægge det ud, som Koranen
gør, og sige, at ulemperne er større end

le liv, bønnelivet, som ikke kan blive udnyttet til fulde, fordi det bliver belastet,
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Ensom vej til stoffrihed
På CA-møderne skal vi jo igennem de 12 trin med vejledning fra en sponsor, men også overgive os til en højere magt end os selv – altså en slags åndelig eller spirituel vejleder. Her kan man jo vælge lige den, man vil, og
jeg har så valgt profeten Muhammed, fordi jeg er muslim
							
I dag er der to ugentlige CA-møder hos Katalysator,
AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH, JOURNALIST

Kamal opfatter Cocaine Anonymous som en af milepælene på sin vej ud af sit stofbrug. Nu har han været
med til at oprette en ny CA-gruppe i Katalysators
lokaler, hvor han håber, at der vil dukke flere tidligere
stofbrugere med anden etnisk baggrund op. For dem
har han i det hele taget mødt få af på sin egen vej gennem behandlingssystemet.
Under den sidste del af sit fængselsophold mødte
Kamal fængselspræsten Lissi Rasmussen fra Katalysator. Efter løsladelsen og et forløb først i døgn- og siden
i ambulant behandling begyndte Kamal at gå til møder hos Cocaine Anonymous (CA) for at fastholde sin
stoffrihed. Det er han blevet ved med, og da CA ledte
efter nye lokaler, kom han i tanker om Lissie Rasmussen fra Katalysator, som havde gjort et stort indtryk på
ham, og han foreslog CA at spørge, om de måtte låne
lokaler hos Katalysator i Ryesgade i København.

når man ikke er ved sine fulde fem.’

og den 35-årige Kamal er også begyndt at kommet
til nogle K-møder hos Katalysator, hvor han arbejder
på at blive en af husets mentorer, fordi han som eksindsat og tidligere stofbruger mener, at han kan fremstå som en fin rollemodel for de nye brugere af huset i
Ryesgade. Det kræver, at han har en ren straffeattest.
Det får han i slutningen af juni måned.
Og både CA-møderne og Katalysator er for Kamal
nogle af de vigtigste redskaber til at holde sig stoffri:
‘På CA-møderne skal vi jo igennem de 12 trin med
vejledning fra en sponsor, men også overgive os til en
højere magt end os selv – altså en slags åndelig eller
spirituel vejleder. Her kan man jo vælge lige den, man
vil, og jeg har så valgt profeten Muhammed, fordi jeg
er muslim. Det er faktisk første gang, jeg kan bruge
min tro på en god måde i forhold til mit misbrug. Det
giver SÅ god mening for mig. Indtil videre har jeg ikke
mødt andre med en muslimsk baggrund, der kommer Ú

det er det, bøn kan. Nogle har brug for at

tror, de fleste imamer prøver at støtte en

magt ude i familierne, som man tror. Så

synd, og at konsekvensen af det kan være,

hvor de kan søge hjælp henne. Og jeg er

søge tilgivelse, fordi det er svært at søge

stofmisbruger så godt som muligt. Det er

det handler også om, hvordan man som

at man ikke fortæller om sit misbrug i sin

jo altså ikke behandler, men kan henvise

tilgivelse i familien, som de føler skam

aldrig mennesket, man skal dømme, men

samfund ruster familierne og når ud til

familie eller formår at søge hjælp?

videre, og derfor er det vigtigt, at der er

overfor. For hvis de har læst Koranen, så

handlingen. Vi tilstræber at få dem til at

en ligeværdig samtale med dem. Derud-

‘Ja, jeg er enig i, at der er familier,

et større samarbejde mellem myndighe-

derfor vil det være meget situationsbe-

ved de, at det ikke er så smart at ruinere

tro på tilgivelsen, og at et anderledes liv

over har nogle imamer en ret begrænset

hvor der ikke er nogen samtaler om det,

derne og forskellige kulturelle og religiø-

stemt. Men hvis man kommer til mig, er

deres liv på den måde. Men det er vigtigt

er muligt.’

viden om stofafhængighed, og de står jo

de unge står i, og skammen bare bliver

se organisationer omkring så vigtige ting

det klart, at jeg vil inddrage det religiø-

at sige, at der også er brug for professi-

også med andre problemstillinger. Nog-

forøget, og de unge bliver mere og me-

som misbrug.’

se. For et stykke tid siden kom der en fyr

onel hjælp, så jeg vil også henvise til be-

ske moskeer forholder sig til stofbrug, og

le imamer kommer desuden kortvarigt

re isolerede. Men jeg tror ikke kun, det er

til mig, der var i en tilstand af beruselse.

handlere.’

hvad man vil råde en stofmisbruger til at

til Danmark. De er her på forkynder-vi-

hos imamerne, ansvaret ligger, men også

det lokaler til AA og NA. Gør man noget

gøre for at komme sit misbrug kvit?

sum i tre år, og de har ikke en hulemands

i de muslimske ungdomsforeninger. Det

tilsvarende i moskeer?

chance for at få lært sproget og det dan-

første er at gøre det legitimt at snakke

ske samfund og system at kende.’

om stofmisbrug i de kredse, søge viden

caine Anonymous, som bruger lokaler

Hvordan vil du i din egenskab af imam
hjælpe en stofbruger, der kommer til dig?
‘Alle mennesker er forskellige, så

Han havde taget hårde stoffer og sved-

Taler du yderligere ind i det forbud,

te. Det første, han gjorde, var at give mig

som de har læst om i Koranen, og som du

en lang krammer. Så spurgte han, om jeg

repræsenterer?

Ved du, hvordan man generelt i de dan-

‘Jeg tror, der vil være fordømmelse nogle steder, hvor man nærmest ik-

Er du som imam af den opfattelse, at

I Folkekirken lægger man blandt an-

‘Jeg ved, der er noget, der hedder Co-

ville bede for ham. Bagefter havde vi en

‘Nej, for tilgivelse er så centralt i is-

ke vil få lov at komme ind i moskeen. Og

om det og sætte kurser i gang, hvor der

hos Islamisk-Kristent Studiecenter fire

samtale. Og det er et konkret eksempel

lam, og vi kan ikke dømme hinanden, så

andre steder vil man modtage folk og in-

der kan opstå en skamfølelse for en stof-

kan komme fagfolk og tale om det. Jeg

gange om ugen i foreningen ’Katalysa-

på, hvad vi imamer kan. Vi kan være der

jeg vil aldrig stresse et menneske. De ved

vitere dem til private møder. Men man

bruger med muslimsk baggrund, hvis man

tror, der er mange familier, der er mag-

tor’s regi. Der sker i al fald et eller andet,

for dem, give dem tryghed og håb – for

allerede godt, at stoffer er Haram. Jeg

skal vide, at imamer ikke har så meget

fra barnsben har fået at vide, at det er en

tesløse. De ved ikke, hvad de skal gøre,

men der kunne ske meget mere.’n
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OM KATALYSATOR
Katalysator er et rådgivnings- og netværkscenter, der drives af
Center for Sameksistens – Islamisk-Kristent Studiecenter, IKS - der
arbejder med kriminelle unge med primært anden etnisk baggrund
både uden for og inden for fængselsmurene. Hos Katalysator
kan man blandt andet få rådgivning og støtte til at komme i gang
med en uddannelse og et arbejde og til at tackle de udfordringer,
der er forbundet med et liv efter løsladelse. De unge rekrutteres
primært i fængslerne af imamer og præster og tilbydes her frivillige
ressourcepersoner - en slags mentorer - der kan følge dem gennem
afsoning og videre ud af fængslet. Et K-møde er et eftermiddagsmøde,
hvor eks-indsatte og indsatte, der får udgang, mødes med mentorer
omkring nogle udvalgte temaer og socialt samvær.
Læs mere om Cocaine Anonymous på www.ca-denmark.dk
og om Katalysator på www.centerk.dk og www.ikstudiecenter.dk/

til møderne. De er jo åbne for alle mennesker uanset
alder, køn, kulturel og religiøs baggrund. Så jeg håber,
at der vil komme flere - blandt andet, fordi vi jo holder
nogle af CA’s møder i Katalysators lokaler, der i forvejen rækker ud efter eks-indsatte med anden etnisk
baggrund.’ I Kamals gamle kriminelle miljø er der stadig
en del af hans venner, der er aktive stofbrugere; dem har
han fortalt om værdien af at deltage i CA-møder.
‘Men der er ingen af dem, der er dukket op endnu.
Der er mange, der synes, det er blasfemi, når de hører
om, at vi bruger den dér AA-bog (Anonyme Alkoholikere – Store Bog, red.), men jeg har forklaret dem,
at der altså ikke er nogen, der blander sig i, hvilken
højere magt man henvender sig til. Men jeg tror, der
er en barriere dér. I det hele taget har jeg ikke oplevet,
at nogen fra mit gamle miljø har fået nogen særlig god
hjælp. Det, jeg har set, er, at de, der virkelig vil ud af deres misbrug, er kommet det ved hjælp af deres tro. Og
det har været en kæmpe omvæltning, for de er gået fra
at gøre ingenting til at blive praktiserende muslimer.
Pludselig har de bedt fem gange om dagen, spist halalkød, gået til fredagsbøn, ikke haft sex før ægteskab og
ladet være med at lyve, stjæle, drikke alkohol, tage stoffer eller begå kriminalitet. Alt det man generelt bør
gøre som muslim’.

Anonyme steder, tak
Efter at Kamal blev løsladt, blev hans stofbrug større
end nogensinde. Tidligere havde han brugt al sin tid
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på kriminalitet for at få penge til sine stoffer og sin
livsstil med smart tøj, smykker og biler. Nu stod han
tilbage, løsladt med en hulens masse tid, som blev
fyldt op af hans stofbrug. Da han ramte bunden med
et brag, valgte han på egen hånd at tage kontakt til en
socialrådgiver i sin kommune for at få hjælp til at komme i behandling. Ingen i hans familie kendte til hans
stofbrug på trods af, at det havde stået på siden 16-års
alderen, og at det i de seneste år var blevet så massivt,
at han tog alt, hvad han kunne komme i nærheden af:
kokain, benzodiacepiner, hash, alkohol, you name it!
‘Jeg boede ikke hjemme, så det forklarer jo lidt af
det. Men min familie vidste godt, at der var noget galt
med mig, bare ikke hvad det var. Det var rigeligt, at
de med årene skulle forholde sig til, at jeg var kriminel, så jeg ville ikke også skuffe dem ved at fortælle
om mit stofmisbrug. Derfor valgte jeg først, da jeg
kom i behandling, at fortælle det til mine to brødre
og siden mine søstre. Først efter jeg var ude af mit
misbrug, fortalte jeg det til mine forældre. Deres eneste reaktion var: ‘Så du er altså helt færdig med det
nu, ikke?’ De spurgte overhovedet ikke ind til det, jeg
havde været igennem. Og det kan godt undre mig. Til
gengæld kommer de i dag ret hurtigt over til mig og
ringer på min dør, hvis jeg ikke har taget min telefon,’
siger han og griner.
Da Kamal var i behandling, følte han, at der i den
individuelle behandling var fin plads til, at han kunne
fortælle om sine udfordringer med sin kulturelle bag-

grund. Kamal er født og opvokset i Danmark, men har
rødder i Mellemøsten og kommer fra et hjem, hvor
hans forældre blandt andet har opdraget ham til, at
beruselsesmidler er forbudt og forbundet med skam.
Det blev der lyttet til i behandlingen, og han følte sig
forstået. Men den del af behandlingen, der foregik i
grupper, følte han sig til gengæld meget alene i:
‘Jeg mødte meget få andre med anden etnisk baggrund i døgn- eller ambulant behandling, og de var
slet ikke seriøse omkring deres misbrug – jeg ved ikke
hvorfor. Jeg har i det hele taget ikke mødt ret meget
genkendelse omkring min kultur, tro og baggrund
og derfor følt, at jeg har stået ret alene med min vej
til stoffrihed. Jeg tror, mange med anden etnisk baggrund vælger at feje deres stofmisbrug langt ind under gulvtæppet og klare det selv på deres egne måder.
Ingen står frem og beder om hjælp. Det er noget af det,
jeg gerne vil vise, at det kan betale sig at gøre.’
Det er altså for Kamal at se ikke den konkrete behand
ling, der skal laves om, men vejen ind på behandlingsstederne skal gøres mere tilgængelig for stofbrugere i
hans situation. Lige nu ser han den som fuldstændigt
blokeret for stofbrugere med anden etnisk baggrund:
‘Jeg tror, der er behov for, at man kan møde op et
anonymt sted, hvor der ikke står misbrugscenter med
store fede typer på døren. Da jeg valgte at gå op på
kommunen for at blive henvist til et misbrugscenter,
var jeg jo ved at dø af skræk over at skulle møde mine
forældre eller nogle af mine forældres venner’.
Og så tænker Kamal desuden, at der skal mere oplysning ud i familierne:
‘Når det kommer til min egen familie, vidste de jo
ingenting om stofmisbrug. Og de har i det hele taget kun
lært mig, at det var en stor synd at drikke. Mine forældre
var kærlige på deres egen måde, men det har handlet
meget om, hvad jeg ikke måtte eller ikke skulle gøre. Så
jeg tænker, at når jeg selv får børn, så vil jeg være meget
bedre til at tale med dem om, hvad der kan ske ved at
tage stoffer, og rådgive dem meget mere end blot komme med forbud,’ slutter Kamal med at fortælle.
Han er i øvrigt lige blevet forlovet og er i gang med
en videregående uddannelse. n

ETNISKE
MINORITETSUNGE
I DANMARK
EN UNDERSØGELSE AF ÅRGANG 1995

17:08
ANIKA LIVERSAGE
CHRISTIANE PRÆSTGAARD CHRISTENSEN

NY RAPPORT OM ÅRGANG 1995
I en nyligt udsendt rapport fra SFI, ’Etniske
minoritetsunge i Danmark’, sammenlignes
besvarelser fra 900 18-årige etniske minoritetsunge
(fra 118 forskellige lande) med besvarelser fra 4.000
majoritetsdanske unge.
Rapporten ligger på www.sfi.dk og med forbehold for datamaterialets sammensætning tegnes et bredt billede af årgang 1995.
Med hensyn til alkohol og andre stimulanser viser rapporten, at
etniske minoritetsunge har en sundere adfærd end majoritetsdanske unge: langt færre har smagt alkohol eller har været fulde
og de går langt sjældnere på værtshus eller på diskotek – især
forklares det ved, at disse unges familier kommer fra lande, hvor
alkoholforbruget er lavt; derudover kan det skyldes religiøse årsager, da rettroende muslimer ikke må drikke alkohol og endelig,
at danske unge har et ganske højt alkoholforbrug. Etniske minoritetsunge har også i langt mindre omfang erfaringer med ulovlige
rusmidler, som fx hash, og færre ryger cigaretter.

Red

Kamal er et dæknavn, redaktionen kender interview personens rigtige navn.
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TILTAG FOR UNGE STOFBRUGERE
MED ANDEN ETNISK BAGGRUND
For at få bedre kontakt til unge med anden etnisk baggrund med stof- og andre sociale problemer har
Helsingung etableret et tiltag, der hedder Street Walking. Ifølge Tony Hansen, projektansvarlig, er projektet
ham bekendt det eneste af slagsen i Danmark.
bejder der, vil en medarbejder, der har
					
AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH,
samme kultur, tro og forståelse af livet
JOURNALIST
bedre kunne skabe den nødvendige relation og derfor bedre introducere til de
Hvorfor har I taget initiativ til Street Walking? systemer, der er mistillid til. Samtidig
‘Vi er af den overbevisning, at vi i Danvil de unge møde etnisk danskere hermark ikke er lykkedes med at lave tilnede sammen med de andre medarbejbud til den her målgruppe, med den øn- dere, der er på stedet, så de kan finde
skede effekt. Under projektet, Street
ud af, at der ikke er så meget anderleWalking har vi ansat en ung mand, Zeki
des ved dem end deres hårfarve.’
Kibar, med tyrkisk baggrund, til en dag
om ugen at være den udadgående. Han
Hvordan er jeres resultater?
kommer de steder, hvor der er mulig‘Vi startede for halvandet år siden med
hed for at få kontakt til de unge med an- fondsmidler, og det er først inden for de
den etnisk baggrund – for eksempel på
sidste fire måneder, det for alvor er beungdomsskolen og i ungdomsinstitutiogyndt at rykke noget. Det er svært, og
nerne. Og sammen med ham er tre frivi er slet ikke i mål endnu, men vi er
villige - to med tyrkisk og en med indisk ved at få nogle erfaringer. Og så skal
baggrund. De er henholdsvis pædagovi desuden til at søge nye penge, fordi
ger og skolelærer.
de fondsmidler, vi har, er brugt op i juni
måned. Vi har nu kontakt til mellem 25
Hvordan adskiller Street Walkingsig fra je- til 30 unge på Helsingør Ungdomsskores andre tilbud?
le og en gruppe mellem fire til syv unge
‘Det er anonymt hele veje igennem. De
på Helsingør Erhvervsskole, og målet
unge skal ikke skrives ind nogen steder, er, at de kommer ned til os. I de foregåog hverken kommune, skole eller famiende år i Helsingung, som har eksistelie skal kontaktes. Vi går ud til de unge
ret siden 2008, har vi kun set to til tre
og prøver at invitere dem herned, så de
unge med anden etnisk baggrund om
kan finde ud af, hvad der er af tilbud på
året, og de var oftest tvunget herned af
de institutioner, vi nu engang har. Vi for- kriminalforsorgen. Lige nu kommer her
søger at danne nogle relationer og få
seks unge regelmæssigt i Helsingungs
dem til at se, at det ikke er så problemlokaler, og Zeki Kibar har samtaler med
givende eller farligt at komme her. Og
seks unge regelmæssigt, og det betegså tænker vi, at det er et must, at de fle- ner vi som en succes. Vi har også teleste af medarbejderne skal have anden
fonisk kontakt med seks til otte, så deretnisk baggrund end dansk, for det er
for tænker vi, at vi er på den rette vej.’
med til at skabe den gode relation.
Oplever I, at det er en særlig udfordring
Hvorfor?
at få kontakt til unge stofbrugere med
‘Hvis et menneske i forvejen ikke har til- muslimsk baggrund?
lid til de offentlige institutioner og der‘Ja, helt sikkert. Der er noget med famifor heller ikke til de mennesker, der arlien. Det er skamfuldt, og forældrene ved
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ofte ikke, at de unge tager stoffer, og det
er altafgørende for de unge, at forældrene ikke ved det. Det handler blandt andet
om angsten for at blive udstødt og skammen i familien over for andre med samme kultur og tro. Det er jo ikke kun problematisk for den unge og forældrene,
at de har de her afvigelser, men også for
hele deres ofte ret store familie, som absolut ikke må få noget at vide om det her.
Så hvis vi gerne vil hjælpe de unge, må
vi imødekomme de unges ønsker om at
komme her anonymt.’

’De skal jo bare
smides ud
alligevel, ikke?’

der spiller ind på
En undersøgelse af, hvilke faktorer
gsbehandling i fængslerne.
udvisningsdømtes adgang til misbru

Info om Helsingung
Helsingung er Helsingør Kommunes
tilbud til unge under 25 år, der har
problemer med hash, alkohol og
stoffer. Tilbuddet henvender sig også
til venner, kæreste eller forældre
til en ung, der har problemer med
rusmidler. Helsingung er en del af
Helsingør Kommunes Rusmiddelcenter.
Læs mere på http://www.helsingung.nu .
På www.stofbladet.dk kan du læse mere
fra Helsingung: I STOF nr. 22 skrev
Morten Halberg artiklen ’Værdsættende
tilbagemeldinger’om udviklingen af en
model for gruppesamtaler, der er både
anerkendende og resurseorienteret.

							 Undersøgelsen indeholder en analyse af udvisningsAF NIELS LØPPENTHIN

Personer uden dansk statsborgerskab, som får en ubetinget frihedsstraf, kan oveni frihedsberøvelsen idømmes en udvisning af Danmark i en årrække. Udvisningen effektueres typisk efter udståelse af omtrent
halvdelen af straffen. Det fremgår af straffuldbyrdelsesloven, at alle indsatte, herunder udvisningsdømte,
er omfattet af en behandlingsgaranti for stofmisbrug.
Min motivation for at lave denne undersøgelse var at få
afdækket, hvilke faktorer der spiller ind på denne persongruppes adgang til behandling, herunder særligt,
hvad fængselspersonalet mener og tænker om, at denne
gruppe er omfattet af behandlingsgarantien og derfor har
ligeså meget ret til behandling som alle andre indsatte.

dømte udlændinges selvrapporterede brug af rusmidler samt gruppens faktiske deltagelse i behandling kombineret med en spørgeskemaundersøgelse
til fængselsbetjente, socialrådgivere og værkmestre.
Hertil kommer 24 interviews med medarbejdere fra
disse faggrupper og misbrugsbehandlere i Nyborg
Fængsel og Enner Mark Fængsel ved Horsens. Det
var min formodning, at det netop er medarbejdere
fra disse personalegrupper, som – hver på sin måde
– har en tæt kontakt med de udvisningsdømte, og at
denne kontakt blandt andet indebærer mulighed for,
at et eventuelt stofmisbrug kan afdækkes og italesættes. De to valgte fængsler har såkaldte udrejseafdelinger, som alene huser udvisningsdømte. Ikke alle
WWW.STOFBLADET.DK · STOF 28
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udvisningsdømte kan dog være på disse afdelinger,
og nogle sidder derfor desuden fordelt på almindelige
afdelinger og arrester.
Rammerne for behandlingen er lukkede fængsler.
Blandt de forskere, der har beskæftiget sig med forholdet mellem brugere og offentlige institutioner, har
den amerikanske forsker Jeffrey Prottas f.eks. fokus
på, hvordan brugerne (her indsatte udvisningsdømte) til stadighed bliver standardiseret og rubriceret,
når de søger om at bruge et givent tilbud i en institution. Andre forskere, som fx Lipsky, beskæftiger sig
med, hvordan medarbejdere ’på gulvplan’ (fængselsbetjente) omsætter/udmønter beslutningstagernes
politik, så den giver mening for dem selv. I et fængsel
skal betjentene både bidrage til en afdækning af behov og en motivation for at indgå i behandling. samtidig med, at de har kontrolrollen. Dette er beskrevet
i Kriminalforsorgens strategi, hvor kerneværdien er
beskrevet som ’kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde’.

Resultater og fund
Det bliver for omfattende her at redegøre for hele den
deskriptive analyse samt de enkelte resultater af den
spørgeskemaundersøgelse, jeg gennemførte. Register
undersøgelsen viste bl.a., at der på en given dag sad i
alt 179 udvisningsdømte i Kriminalforsorgens institutioner. Antallet skal ses i forhold til gennemsnitsbelægget på 3.422. De 179 udvisningsdømte fordelte
sig på en række forskellige afdelingstyper, og kun 59
af disse sad på en udrejseafdeling. Af det samlede klientel udgjorde gruppen af udvisningsdømte ca. 5 pct.
Ca. hver 3. udvisningsdømte oplyste ved indsættelsen at have indtaget stoffer mod knap 2/3 af hele
fangepopulationen. Alt andet lige er det en ikke uvæsentlig andel af de udvisningsdømte, som kan have
et behandlingskrævende misbrug, idet registreringen
alene kan anvendes som en svag indikation for, at der
kan være ’noget, der skal spørges yderligere ind til’.
I 2015 påbegyndte 49 udvisningsdømte en misbrugsbehandling. Af disse var 42 med et ’dansk’ cpr.
nr., hvilket ikke er ensbetydende med, at de var danske statsborgere, men alene indikerer, at de havde levet i Danmark på det tidspunkt, hvor de fik en dom.
På grund af mangelfulde data om det gennemsnitlige
belæg af udvisningsdømte vil en beregning af, hvor
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stor en andel udvisningsdømte der modtog behandling i forhold til hele fangepopulationen, kun være
teoretisk og med sikkerhed upræcis og kan derfor
ikke lægges til grund for andet end en svagt retningsgivende udregning, som må tages med alle forbehold.
Jeg vil nøjes med at konstatere, at andelen af udvisningsdømte, som var i behandling, sammenlignet
med andelen af hele fangepopulationen, som var i
behandling, alt andet lige var noget mindre.

Spørgsmål
Jeg sendte et spørgeskema til 333 medarbejdere i de
to fængsler. Medarbejderne blev bedt om at tilkendegive graden af deres enighed med 4 udsagn.		
Udsagnene lyder:
● Udenlandske indsatte har i lige så høj gad behov
for misbrugsbehandling som herboende indsatte.
● Personalet tilbyder altid misbrugsbehandling til
udenlandske indsatte med behov herfor.
● Kun indsatte, der taler og forstår dansk, bliver
tilbudt misbrugsbehandling.
● Udenlandske indsatte er omfattet af behandlingsgarantien på lige fod med herboende indsatte.
Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen var
langt fra entydige og viste (om ikke andet) en tendens til, at der både er stor uvidenhed og uenighed
om såvel lovgivning som praksis. Der var desuden en
tydelig tendens til, at socialrådgiverne var mere positive end værkmestre og betjente overfor, at udvisningsdømte kan have et behandlingsbehov, og mest
vidende om gældende lovgivning og praksis.
Under bearbejdningen af interviewene identificerede jeg en række temaer, hvoraf jeg vil fremhæve tre:
● Holdninger og formodninger om misbrug og
behandling
● Holdninger til udvisningsdømte generelt
● Resocialisering
I det følgende vil jeg beskrive fund indenfor hver af
de tre temaer og nævne udvalgte resultater fra spørgeskemaundersøgelsen, når disse enten understøtter
en tendens eller peger i en anden retning.

Holdninger og viden om misbrug og behandling
Det første tema beskæftiger sig med tanker og holdninger samt praktisk opgaveløsning i relation til misbrugsbehandlingen specifikt og er helt centralt for un-

Fra fagbladet Fængselsfunktionæren (udsnit).

dersøgelsen. Fængselsbetjentene hælder overvejende
til, at det er godt med et misbrugsbehandlingstilbud,
dog i forskellig grad. Socialrådgiverne og behandlerne er alle positive overfor, at der skal være et tilbud,
men er mere splittet i spørgsmålet om, hvorvidt der er
tilstrækkeligt fokus på de udvisningsdømte.
Nogle fængselsbetjente og værkmestre har en
forestilling om, at misbrugsbehandling er meget dyrt,
og er i tvivl om, hvorvidt det er ’pengene værd’. Den
politiske diskurs i Danmark overfor udvisningsdømte
er ikke som sådan noget, der direkte kan aflæses i
(ændrede) holdninger, men en socialrådgiver udtrykker sig alligevel på følgende måde:
‘Selvfølgelig står jeg ved mine holdninger, også i

disse ulvetider, men hvis du f.eks. sidder midt i en
gruppe betjente, som snakker om en artikel, de har
læst i B.T. om romaers tricktyverier, kan det godt
være, at det ikke lige er dér, man siger, at de udvisningsdømte skal tilbydes noget mere behandling og
sådan(griner)’.
For at kunne være indskrevet i en behandlingsafdeling er det en forudsætning, at man taler og forstår
‘lidt dansk’, men i den ambulante behandling (behandling, der tilbydes alle indsatte, som ikke er på en
behandlingsafdeling) er det i de fleste tilfælde ikke et
krav. En behandler siger, da jeg spørger hende, om
der bliver brugt tolk i det udredende arbejde:
‘(…) altså...jeg ved ikke om betjentene gør det, men jeg
har aldrig set det i hvert fald. Jeg har aldrig tænkt det som
en mulighed. Det er slet ikke noget, der har været indover,
heller ikke i de afdækkende samtaler. Så kommer jeg til at
tænke på noget helt andet: Altså de, der ikke kender vores
kultur, er måske ikke bekendt med, at der er et behandlingstilbud, og hvad det er for noget. Jeg er stærkt i tvivl
om, de overhovedet får et klart billede fra betjentene om,
hvad behandling egentlig er for en størrelse. Måske skulle
vi tage det op på nogle af de morgenmøder, vi har.’
Udsagnet indikerer dels, at fængslet muligvis ikke
i tilstrækkeligt omfang har informeret behandlerne
om muligheden af at bruge tolk (og om de selv gør
det, når det er påkrævet), og dels, at der er tvivl om,
hvor meget og hvordan der informeres om misbrugsbehandlingstilbuddene. Tvivlen understøttes delvis
af svar fra surveyen, hvor knap halvdelen af alle respondenter enten havde svaret, at de ikke var enige eller ikke vidste, om udlændinge (altså ikke kun udvisningsdømte) får tilbudt behandling, når de har behov
for det. En fængselsbetjent svarede på spørgsmålet
om, hvorvidt de udvisningsdømte ved, at de kan få
behandling, følgende:
‘Det er i hvert fald ikke noget, vi oplyser dem om. Behandlerne her på afdelingen snakker vist nok med dem
ind imellem, men det er ikke noget, jeg ved så meget om,
og jeg interesserer mig heller ikke for det.’
Spørgsmålet, om de får den behandling, der er
brug for, er helt centralt for undersøgelsen her. En
forudsætning for, at de udvisningsdømte tilbydes en
relevant behandling, er, at det personale, der skal tilbyde det, ved, hvad de skal se efter, hvem der skal
gøre det hvornår, og i det hele taget kender proceduWWW.STOFBLADET.DK · STOF 28
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rerne i fængslet herfor. En socialrådgiver siger:
‘Jeg tror faktisk, at selvom folk bliver vurderet til at
have et stofmisbrug (…) , så tvivler jeg faktisk stærkt på,
at den vurdering bliver fulgt op af et egentligt behandlingstilbud i den proces, der sker, efter at de er kommet
videre fra modtagelsesafdelingen, på samme måde som
vi gør med de danske indsatte, vi har. Altså med andre
ord kommer de nok ikke altid i behandling, selvom de har
behov for det, hvis de er udvisningsdømte.’
I socialrådgiverens optik er det i bedste fald usikkert, om det sker, og flere udsagn påviser heller ikke
noget sådant. Resultaterne fra den kvantitativedel af
analysen understøtter til dels denne formodning, idet
det heraf fremgår, at der er relativt færre, der deltager
i behandling. På den anden side er derogså færre
udvisningsdømte, som har taget rusmidler 30 dage
før indsættelsen. Alt andet lige spores en tendens til,
at færre fra denne gruppe deltager i behandling, og
at der er en mindre personalemæssig fokus på gruppen af udvisningsdømtes behandlingsbehov. For så
vidt angår vurderingen af behovet, viste spørgeskemaundersøgelsen, at godt halvdelen af respondenterne
(og næsten alle socialrådgiverne) mente, at behovet
hos udvisningsdømte var lige så stort som hos andre
indsatte. Tendensen understøttes af en række udsagn,
men en del af de adspurgte udtrykte også noget andet:
‘Ja, det er under halvdelen (der har et misbrug). Og
det er hash, næsten altid. De fleste er kommet herop for at
lave penge. Det er ikke, fordi de havde et misbrug. Men
de, der har et misbrug, det er som regel dem, der boede i
Danmark i forvejen.’
Fængselsbetjenten her siger i den relativt korte
sætning tre interessante ting. For det første er der
ikke så mange med et misbrug, som der er blandt
det øvrige klientel, for det andet, at det mest er hash,
og for det tredje, at de udvisningsdømte, som ikke
havde nogen tilknytning til Danmark ved indsættelsen, havde væsentligt mindre misbrug end dem, som
havde boet i Danmark.
Andre kommer også ind på, at gruppen af ‘rigtige
udlændinge’ blandt de udvisningsdømte – altså de,
som ikke havde nogen tilknytning, og som typisk er
blevet anholdt i en lufthavn eller er kommet ind i landet på turistvisum og har begået kriminalitet – er forskellige fra gruppen af herboende udvisningsdømte,
som i større eller mindre grad er blevet en del af det
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danske samfund. Det understøttes af oplysningerne
i den kvantitative del af analysen, hvoraf det fremgår,
at kun én ud af syv af de udvisningsdømte, der havde
modtaget behandling i 2015, ikke havde et dansk cpr.
nr. Flere andre mener, at det primære stof, der findes
blandt udvisningsdømte, er hash. Stoffet er i øvrigt
det mest udbredte blandt alle indsatte, hvilket ses af
antallet af indsatte, der søger om behandling, hvor
hash er nævnt som hovedstoffet.
Det fremgår ikke tydeligt, om fængselsbetjentene
mener, at hashmisbrug er et problem i sig selv. En
betjent siger om dette:
‘Det er ikke så meget. (…)Her er det mest hashmisbrug,
men de, der måske har noget misbrug, det er nogle, der får
det, efter de er kommet herind og lærer det af de andre. Og
de kan jo nemt købe det herinde eller ovre på værkstedet,
hvor de får det fra de andre på den anden etage eller sådan.
Så er der jo dem, der har boet her i Danmark; de kan jo godt
have et stofmisbrug.’
Udsagnet viser, at ikke alle ser på hashrygning som
et behandlingskrævende ‘rigtigt’ misbrug. Det er tidligere blevet påvist, at nogle fængselsbetjente har ‘vendt
det blinde øje til’, når man kunne lugte hash, idet
hashen tilførte en vis ro på afdelingerne og ikke blev
betragtet med samme alvor som f.eks. heroin, kokain
m.m. (Kolind et al., 2010).
En modsatrettet tendens ses dog også, idet flere
fængselsbetjente ikke sondrer mellem brug og misbrug.
Dette hænger muligvis sammen med en stor fokus på
nul-tolerance overfor alle stoffer i kriminalforsorgen.
Det er sandsynligt, at nultolerancen, som systematise
redes af regeringen i 2003 via ‘Kampen mod Narko’
(Sundhedsstyrelsen, 2003) ikke noget andet sted har
så stor gennemslagskraft som i kriminalforsorgens institutioner. Brug er langt henad vejen lig med misbrug,
når det f.eks. udmøntes i vurderinger af, hvorvidt
indsatte skal have udgangstilladelse eller prøveløsladelse. En betjent siger om dette:
‘De udvisningsdømte er sjældent hard core-narkomaner. De ryger en del hash som alle de andre, men om det
er lidt eller meget, det gør jo egentlig ikke nogen forskel,
vel? Det er farligt, uanset hvad de siger, og man bliver
afhængig af det. Hvis ikke, sad der nok ikke så mange
af dem i fængsel, vel? Jeg interesserer mig ikke for deres
historier om eget forbrug, og at det bare er til at falde i søvn
på. Tager du et stof, som er forbudt, er du altså misbruger.’

Om selve forekomsten af ulovlige stoffer er det ikke
muligt at lave præcise opgørelser. Kriminalfsorgens
årlige statistikker oplyser ikke noget om dette, hvilket blandt andet skyldes, at stoffer omsættes hurtigt.
Man registrerer fund af stoffer, men ikke på fængsels- endsige afdelingsniveau. Som nævnt mener en
del af de interviewede, at der ikke er så meget på udrejseafdelingerne som andre steder, men nogle har en
anden opfattelse, f.eks. denne behandler:
‘Jeg kommer rundt i hele fængslet og ser ingen større forskelle på de udvisningsdømte og resten af klientellet, når det
gælder grader af stofmisbrug. Der er stort set de samme typer
behov, de samme typer af misbrug, nej.. der er ingen forskel’.
Mig: Bliver de tilbudt behandling?
‘Både og. På afdelingen for udvisningsdømte har
vi tilbudt NADA for dem, der simpelthen ikke forstår
dansk, og personalet havde også sagt, at der var flere,
der havde det dårligt. De har det ikke så godt, men
personalet kunne ikke snakke med dem, og der var

helt klart et misbrug. Så var det, at vi kunne komme
ind og gøre en lille forskel dér. Men de bliver nok
ikke tilbudt behandling i gængs forstand i ligeså stort
omfang som med danskere, tror jeg.’
I spørgeskemaundersøgelsens sidste udsagn om,
hvorvidt behandlingsgarantien også gælder udlændinge, havde ca. 4 ud af 10 svaret enig. Hver 5. havde
svaret nej, og andre 4 ud af 10 var i tvivl. Der er således ikke noget solidt vidensgrundlag på dette område. Som nævnt gælder behandlingsgarantien alle indsatte, men adspurgt i interviewet er der meget delte
meninger om, hvorvidt det giver mening at have en
behandlingsgaranti for de udvisningsdømte. Nogle af
de samme, som gav udtryk for, at udvisningsdømte
ikke skal have misbrugsbehandling, gik selvsagt også
imod en garanti, men også nogle af dem, som gik ind
for behandling, mente, at behandlingsgarantien er
unødvendig. Flertallet af de interviewede mente, at
behandlingsgarantien er vigtig at holde fast i, måske
endda netop for denne gruppe. En behandler og en
socialrådgiver siger henholdsvis:
‘Jeg er også bange for, at hvis vi ikke har en eller anden
garanti, så har vi ingen rammer, og så bliver de udvisningsdømte bare så nemme at springe over, ikke?’
‘Det er godt med en lovfæstet garanti. Ja, det er helt fint.
Også for at kunne holde det (stofferne) udenfor fængslet.’
Mens behandleren taler om selve det fundamentale i at opstille en garanti, bringes der også et sikkerhedsargument ind, idet hun hermed må slutte, at i det
omfang, at der er flere velbehandlede indsatte, er der
mindre grobund for at smugle stoffer ind i fængslerne.

Holdninger og menneskesyn
Jeg har særligt været interesseret i sammenhængen
mellem holdninger og adfærd; altså, hvorvidt det, at
man er positivt eller negativt indstillet indvirker på
det, man faktisk gør/tilbyder. En del af de fængselsbetjente og værkmestre, som jeg interviewede, har
generelle holdninger til udlændinge, som er negativt
stemt overfor udlændinge, men holdningerne udmøntede sig sjældent direkte i en synligt negativ adfærd
overfor de udvisningsdømte. Det er i hvert fald ikke
det, der kommer til udtryk i interviewene. Med andre
ord er de private og politiske holdninger, som nogle
af betjentene har, ikke nødvendigvis uforenelige med
arbejdsopgaverne.
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Holdningerne til de udvisningsdømte var på forhånd et tema, der rummede en del spænding. Det
kom til udtryk på flere måder. Et gennemgående
træk ved de fleste fængselsbetjente er, at de har en vis
faglig stolthed. Selvom det ikke altid kan være nemt
gennemskueligt, hvad der er ‘det rigtige at gøre’, er
indstillingen til varetagelsen af opgaverne uanfægtet
af denne usikkerhed.
En af de helt store samtaleemner (særligt på Enner Mark Fængsel) var, at de udvisningsdømte sender
penge til deres familie i hjemlandet. Dette fænomen
fik flere medarbejdere til i interviewet at skrue stemmen op eller lave store fagter. En værkmester svarer på
spørgsmålet, om de tjener for mange penge i fængslet:
‘Det ved jeg ikke. Det vil jeg ikke tage stilling til. Men
det er mere det der, at så sidder de her og lever for 200 kroner om ugen, ikke? Og så sender de resten hjem.’
Mig: Hvad hvis de lever på en sten her og sparer penge
op til en lille butik eller lignende, kan det måske være med
til at få dem ud af kriminalitet.Ville det være i orden?
‘Det synes jeg ikke, nej. Det ville ellers være en fornuftig
investering, og jeg kan godt se det fornuftige i det, men jeg
synes ikke, at danske skatteydere skal betale det. Og så
skal de betale for deres hjemrejse. Så kommer vi måske
i karambolage med nogle internationale regler eller sådan noget med ikke at gøre forskel. Men at de skal sende
penge hjem, det synes jeg er så skide uretfærdigt, og det vil
jeg ikke være med til…(Pause). Danskere må heller ikke
have lov at sende penge hjem for resten, de skal bruge dem
herinde, så det gælder faktisk alle.’
Samtalen her giver en indsigt i flere aspekter ved
en stærk følelse af urimelighed. Han er, som det
fremgår, stærk modstander af, at de overhovedet har
muligheden for at sende penge hjem. Omvendt giver
han også udtryk for, at det er en god ide og forståeligt:
‘Det ville ellers være en fornuftig investering, og jeg kan
godt se det fornuftige i det…’
Ovenstående holdninger kan samlet set tolkes ind
i en Durkheimsk sammenhæng, hvor Durkheim taler
om syndebukken som en person, som samfundet har
brug for med henblik på at styrke den kollektive bevidsthed og solidaritetsfølelse i samfundet. En solidaritetsfølelse vel at mærke blandt ligestillede, og fælles
for syndebukkene er, at de er personer, som kan undværes, og som samfundet dybest set ikke har meget
brug for til at drive samfundet fremad (Durkheim,
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2008 (1912)). En betjent siger om de udvisningsdømte i et interview, hvor samtalen drejer sig om,
hvilke tilbud, udvisningsdømte skal have, følgende:
‘Også alt det der programvirksomhed og behandling og
så videre, det synes jeg også er noget fis. De skal jo bare ud,
ikke? Og hvad med danskernes penge? Det tror jeg også,
flertallet af befolkningen tænker.’
Mig (til en anden betjent): Skulle man gøre noget andet
for den gruppe?
‘Det ved jeg ikke rigtig. De skal jo bare smides ud alligevel. Så hvorfor skal vi bruge tid på ham? Vi skal jo
ikke bruge ham til noget. Men på den anden side kunne
man jo sige, at de måske blev bedre verdensborgere, men
det er jo nok ikke vores forpligtelse. Udlændinge bør som
sådan ikke tilbydes noget som helst.’
At de måske kan blive bedre verdensborgere, synes
altså i denne optik uvæsentligt, hvis ikke det kommer
det danske samfund til gode. Som nævnt indledningsvis har de pågældende medarbejderes synspunkter
og holdninger sjældent nogen egentlig indvirkning
på, hvordan de udvisningsdømte behandles. Man
kan tilsyneladende godt på den ene side mene, at de
udvisningsdømte skal have færre rettigheder end øvrige indsatte og på den anden side give udtryk for
et menneskesyn, som er imødekommende og åbent i
interaktionen med de udvisningsdømte i hverdagen.
Således siger en værkmester, som lige har udtalt sig
om, at udlændinge generelt har det for godt:
‘Når jeg afholder en modtagelsessamtale med en udvisningsdømt her på værkstedet, så er noget af det første, jeg
siger til dem, at jeg ser dem som et almindeligt menneske
og som min kollega. Jeg har selvfølgelig min autoritet, og
det skal de jo klart forstå og respektere, men jeg ser dem
i øjnene og siger, at jeg ser dem som på lige fod med alle
mulige andre og respekterer dem som ligeværdige… og det
siger jeg til dem, og det mener jeg også. Det kan de godt
lide, og der starter der en god relation.’

Resocialisering
Dette tema er relevant, fordi personalets tanker om
nytteværdien af resocialisering i bred forstand må
formodes også at have en betydning for deres syn på
misbrugsbehandling. Den i denne forstand mest positivt indstillede gruppe af betjente deler langt henad
vejen holdninger med socialrådgiverne og behandlerne. Der er flere fængselsbetjente med denne type

'.... Så kommer jeg til at tænke på noget helt andet: Altså de, der ikke kender vores
kultur, er måske ikke bekendt med, at der er et behandlingstilbud, og hvad det er for
noget. Jeg er stærkt i tvivl om, de overhovedet får et klart billede fra betjentene om,
hvad behandling egentlig er for en størrelse. Måske skulle vi tage det op på nogle af de
morgenmøder, vi har.’ Misbrugsbehandler
holdninger end de mere negativt indstillede af dem,
jeg interviewede. Et gennemgående træk er, at den
resocialiserende indsats ikke bør være anderledes
overfor de udvisningsdømte udover, hvad de måtte
have af specifikke problemstillinger, der knytter sig
til det at være udvisningsdømt. Det specifikke omhandler f.eks. kontakten til familien og uvisheden
om, hvornår de reelt skal ud.
Det vil imidlertid være forkert at tale om et egentligt skel imellem to grupper af fængselsbetjente. Der
er i højere grad tale om en palet af holdninger, som
toner over i hinanden. For mens nogle taler om de
udvisningsdømte som en belastning for samfundet,
taler andre i højere grad om, at der på den ene side er
fængselsverdenen med det, som den indeholder, og
så resten af samfundet på den anden side. En fængselsbetjent udtrykker det sådan her:
‘Jeg er selv medlem af Dansk Folkeparti. Jeg kan have
mine egne private holdninger til forskellige ting, men de udvisningsdømte herinde på afdelingen skal have nøjagtig de
samme rettigheder som alle andre, der sidder herinde, alt
andet ville være vanvid. De, der siger, at de ikke skal have
samme forhold, er langt væk fra den virkelighed, som vi betjente kender. De har simpelthen ikke forstand på fængsler og
har ingen kendskab til, hvad det er, der sker herinde. (…)
Her er det altså bare alvor for nogle helt konkrete mennesker.’
Ovennævnte eksempel viser, hvordan tanker om
vores samfunds generelle indretning godt kan holdes
adskilt fra en konkret virkelighed, vi befinder os i.
Prottas har beskrevet, hvordan samfundsinstitutioner ofte kategoriserer borgerne (brugerne af de
pågældende institutioner), og at måden, borgerne
kategoriseres på, i høj grad afgør, hvilken måde, man
behandles på. Gruppen af udvisningsdømte er først
og fremmest kategoriseret ved deres dom og i langt
mindre grad ved individuelle karakteristika. Når
fængslernes personale skal vurdere de enkelte indsattes behov for en given indsats, vil kategoriseringen
således spille ind. Andre betjente var optaget af, at
pengene hellere skulle bruges til de øvrige indsatte:

‘(…) Der er mange andre, man kunne bruge pengene
på, som vi i dag giver til udvisningsdømte, men man må
jo så nok skulle se på, hvem der personligt har mest behov
for det.’
Medarbejderen bag udsagnet har kun en vag forestilling om, hvor og hvordan der i givet fald skulle
sættes ind, og de udvisningsdømte nævnes ikke som
en gruppe, der ‘skal ses på’, idet det tages for givet,
at de ikke hører til de mest belastede. Set med Prottas øjne er gruppen af udvisningsdømte således ikke
‘berettiget’ til hjælp qua deres gruppetilhørsforhold,
og det er derfor uvæsentligt at lade indgå i en vurdering af, hvorvidt der skulle være nogle svage individer
indenfor gruppen.
Andre af de interviewede betjente, der i øvrigt udtrykker politiske holdninger, som er negative overfor
udlændinge, har alligevelet fokus på de udvisningsdømte som personer med rettigheder. En fængselsbetjent siger:
‘(…) Hvem kan vide, hvem der egentlig er motiveret, ikke altså, der er jo det, som hedder at være latent
motiveret, og det kan pludselig vise sig. Så nej, jeg skal
da også være ærlig og indrømme, at når jeg hører, hvad
der kommer ind over grænserne hver dag, og at de ikke
vil integreres, det er jeg da også træt af. Det tror jeg også
mange almindelige danskere mener. På den anden side er
det altså forkert, hvis denne her gruppe ikke fik samme
tilbud som alle andre. Inden for murene tænker jeg ikke
over det. Jeg er ansat til at skulle gøre det, jeg skal gøre,
og så gør jeg selvfølgelig det. Og jeg synes også, at det er
det rigtige at gøre.’
Den sidste del af citatet indikerer, at det altså ikke
nødvendigvis er et spørgsmål om, hvorvidt man er
enig i strategien overfor de udvisningsdømte, men i
højere grad blot det, at det er besluttet andetsteds.
Flere betjente nævner også, at det, at indsatte generelt er beskæftiget med noget fornuftigt, øger trivslen
og dermed også arbejdsmiljøet for personalet.
En betjent siger:’Der er jo også kriminalitet i de lande,
hvor man ikke gør noget. Og det hjælper jo i hvert fald slet
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ikke. Der er jo nogen, der har brug for noget hjælp, fordi de
har boet på børnehjem og sådan noget. Så når de er her,
skal man jo i hvert fald behandle dem ordentligt. Det er
også det bedste for os betjente, at de har noget fornuftigt at
lave og i fritiden kan spille bordtennis og sådan.’
Ovenstående citat viser endvidere, hvad flere andre betjente også nævner, at når der tales om resocialisering, bliver responsen ‘at behandle folk ordentligt’. Prottas nævner det fænomen, at man som
basispersonale i en kompleks regelbunden hverdag
ofte ‘oversætter’ kerneopgaven (der kan være hvad
som helst, men her resocialisering) til noget lettere
forståeligt (her at behandle folk ordentligt), hvilket
blandt andet afspejles med en ro og tilfredshed i hverdagen. Andre fængselsbetjente går mere uforbeholdent ind for, at de udvisningsdømte forsøges resocialiseret, ligesom socialrådgiverne og behandlerne gør.
En betjent siger:
‘Jeg ved godt, at det ikke er politisk opportunt for tiden,
og det kan også virke som et rent ressourcespild at kaste
behandling efter nogen, der skal smides ud, men når nu vi
ved, at mange af dem ellers vil rejse ind igen, så sidder de
her igen – vi har jo gengangere, så... hvis vi gør noget, og
vi gør noget på den rigtige måde, så er der en chance for,
at de ikke kommer igen. Deres løsladelsessituation er nogle
gange helt forfærdelig, hvis vi ingenting gør jo. Og så kan
det godt være, at det ikke nødvendigvis er behandling, de
har brug for, men der kan godt være en masse ting, der skal
gøres, nogle kontakter, der skal etableres, nogle tanker, der
skal håndteres, et håndværk, der kan læres, og andre ting.’
En socialrådgiver uddyber om den konkrete nyttevirkning af, at der gives relevante tilbud til gruppen
af udvisningsdømte:
‘De profiterer i højeste grad af det, vi tilbyder. Det gælder
behandling og uddannelse. F.eks. når vi giver en afrikaner
et svejsekursus, tænker man måske: Hvorfor skal vi det?
Men han kan rent faktisk bruge det, der hvor han kommer
hen. Der er efterspørgsel på dygtige håndværkere mange
steder, og hvis han kan komme hjem og bruge det, så vil
de fleste hellere end gerne skippe deres kriminalitet. Hvem
gider være narkokurér og satse hele sit familieliv, hvis man
kan forsørge familien med rigtigt arbejde? Vi taler helt sikkert om fattigdomskriminalitet her, og det kan vi rent faktisk være med til at gøre noget ved med enkle midler’.
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Perspektivering
Jeg har med undersøgelsen haft til formål at sætte
fokus på en i forskningsmæssig sammenhæng overset
gruppe. Undervejs er nye ubesvarede spørgsmål dukket op, som kunne være vigtige at få belyst. For det
første kunne man stille samme spørgsmål, som jeg
har stillet, til de udvisningsdømte selv. Men beslægtede temaer trænger sig også på. Hvordan klarer de
udvisningsdømte sig i behandlingen? Falder de fra i
større omfang end andre, og hvad er deres primære
problematikker? Er der forskel i behovet for behandling hos de udvisningsdømte, som har haft en fortid
her i landet og dem, som ingen tilknytning har? Hvad
betyder det sproglige aspekt i behandlingen for den
konkrete deltagelse, og hvordan bliver den håndteret? Disse og flere spørgsmål er fremkommet undervejs
i mine interviews og i skriveprocessen, og det kunne
være oplagt at se nogle af dem blive undersøgt nærmere.
Siden nærværende projekts start, er der på ganske
kort tid sket en yderligere skærpet tone i den politiske
diskurs overfor udlændinge i almindelighed og flygtninge i særdeleshed med det stigende antal krigsflygtninge fra Syrien, som er kommet til Danmark i 2016.
Politisk er gruppen af udvisningsdømte – hvor ubetydelig den end reelt er i størrelse, betydning og omfang – et varmt emne, og regeringen har i skrivende
stund stillet lovforslag om, at udvisningsdømte som
udgangspunkt ikke skal have adgang til misbrugsbehandling, undervisning m.m.n

Terapeutisk
Samfund i et
evidensparadigme
Hvad forstår vi ved evidensbaseret viden, og hvilke udfordringer ses
i forbindelse med behandlingsformen Det Terapeutiske Samfund?
							 gang konfronteret med spørgsmålet, ’om ikke jeg troAF METTE GAJHEDE

Jeg var igennem tre år ansat til at implementere
behandlingsformen Det Terapeutiske Samfund i
fængselsregi. Her blev jeg af forskellige grunde optaget
af spørgsmålet om, hvorvidt Det Terapeutiske Samfund er omgærdet af myter, negative forestillinger og
fordomme, som kan komme til at forstyrre billedet af,
hvad behandlingsformen egentlig har at byde på.
Mere konkret drejer det sig om velfærdsprofessionelle, der i forskellige sammenhænge har benyttet
udtryk som ’hjernevask’ og ’sekterisk’ i deres omtale
af Det Terapeutiske Samfund. Således blev jeg en-

ede, at stofmisbrugere kunne blive fri af stoffer uden
et fællesskab som sutteklud?’.
Sådanne udsagn, spørgsmål og dermed forestillinger omkring, hvad Det Terapeutiske Samfund er,
vidner om den udfordring, der stadig ligger i at kunne
redegøre tilstrækkeligt for behandlingskonceptet, sådan som det tager sig ud og foregår i dag.
Samme ytringer har fået mig til at reflektere over,
hvad det egentlig er, vi bygger vores valg af behandlingsformer på. Er det overvejende personlige holdninger, principper samt tilfældige præferencer, der
er afgørende? Og er disse afledt af traditioner, mode

Denne artikel bygger på min afsluttende opgave i 2016
på masteruddannelsen på Center for Rusmiddelforkning,
Aarhus Universitet: Master in Narcotic and Alcohol
Interventions.
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og trends indenfor behandlingsområdet, hvor især
spørgsmålet om evidens ses fremherskende?
Måske fællesskabsbaseret behandling er det rigtige
tilbud til nogle og ikke til alle, eller - for at blive ved
ovenstående term - har nogle måske god effekt af og
’brug for et fællesskab, som sutteklud’?

Behandlingsformen Det Terapeutiske Samfund
Det Terapeutiske Samfund udviklede sig i USA igennem 60’erne ud fra og som et alternativ til AA (Anonyme Alkoholikere). Adskillelsen fra AA indebar i det
væsentligste, at fra at betragte misbrug som en medfødt sygdom var der i stedet fokus på misbrug som et
symptom på psyko-sociale problemer.
Det Terapeutiske Samfund kom fra USA til England, hvorfra det blev importeret til Norden, nærmere betegnet Veksthuset i Oslo. Norske medarbejdere
tog omkring år 1991 modellen med til Opbygningsgården i Thy i Danmark.
Selve tilgangen er beskrevet som humanistisk og
eksistentiel, dvs. med en tro på menneskets evne til
at udvikle og forandre sig samt en tro på den enkeltes
mulighed for at tage valg og ansvar.
En af arkitekterne bag Det Terapeutiske Samfund,
George De Leon, benyttede i sin tilgang bevidst ’fællesskabet som metode’. Fællesskabet blandt ligestillede blev set som et redskab, der kunne frembringe
social og psykologisk forandring hos den enkelte. Alle
aktiviteter var organiseret med henblik på at skabe
indlæring og forandring hos den enkelte, og alle deltagere fungerede som hinandens hjælpere i denne
proces ved at støtte og konfrontere hinanden. (1)
Brugernes udvikling og forandring skabes således
igennem social læring, hvor ældre og mere erfarne
rollemodeller viser vejen. (2)
Opbygningsgården fungerer i dag som et døgnbehandlingstilbud for både mænd og kvinder med plads
til 17 brugere. I 2012 startede Opbygningsgården en
døgnbehandling for mænd i Statsfængslet på Kragskovhede og har desuden senere overtaget den ambulante behandling der.
Der er oprindeligt tale om et hierarkisk struktureret fællesskab med fokus på autoritet og adfærd.
Men i dag er der på Opbygningsgården mere fokus
på demokrati, hvilket betyder, at brugerne har større
medindflydelse på dagligdagen og egen behandlings50
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proces. Hierarkiet består dog stadig i den udstrækning, at de ældste brugere har ansvarspositioner, hvor
de hjælper, leder og vejleder nye brugere.
Medarbejderne har den afgørende kompetence,
når det gælder vigtige beslutninger, men hvor det
engang var medarbejderne, der definerede brugerens
problemstillinger og arbejdspunkter, sker dette i dag
i et samarbejde med brugeren. (1 )

Evidensbaseret viden
Ordet evidens kommer af det latinske ord evidentia,
som betyder ’det at være indlysende’.
En opfattelse af evidensbaseret viden som en indlysende og sikker viden om, hvad der virker i det
sociale og sundhedsmæssige arbejde, har rod i en
naturvidenskabelig, såkaldt positivistisk videnskabsopfattelse. Hermed lægges der vægt på sikker, neutral
og objektiv viden, der korresponderer med virkeligheden. Logiske sande udsagn, og det som kan iagtta-

ges, vejes eller måles empirisk, bliver accepteret som
videnskabelig viden. Uanset at det er forskeren, der
udvælger variable, formulerer forskningsspørgsmål
og efterfølgende tolker resultaterne, reflekteres der
mindre over forskerens rolle og dennes påvirkning af
resultaterne.
Til trods for, at der i store dele af samfundsforskningen synes at være en klar forståelse af, at det sociale felt er forskelligt fra det naturvidenskabelige,
trækker mange samfundsforskere stadig på et naturvidenskabeligt paradigme, dvs. forbillede. (3)
Nyere videnskabsteoretiske retninger vender sig
mod denne positivistiske tilgang og hermed evidensforskningen, som den tager sig ud idag.
For eksempel har man inden for aktionsforskning
øje for den specielle ’Hawthorne-effekt’, som viser, at
den sociale faktor – dynamikken mellem forsker og
felt – ikke fuldstændig kan fjernes!

Således mener man, at den sociale virkelighed, der
består af levende mennesker, vanskeligt lader sig indfange af de positivistiske metoders eksperimenter og
kontrollerede forsøg.
Hawthorne-studierne var et eksperiment, der blev
udført på Western Electrics fabrikker i Hawthorne,
USA, i årene 1924-1933.
Eksperimentet skulle finde sammenhænge mellem ændringer i det fysiske arbejdsmiljø og ændringer i arbejdernes produktivitet. Man varierede f.eks.
belysning og hvilepausers antal og længde for nogle
grupper af arbejdere, mens kontrolgrupper arbejdede i et uændret miljø.
Forventningen om, at en forbedring i arbejdsmiljøet ville forøge produktiviteten, blev bekræftet, men
meget overraskende viste det sig, at produktiviteten
også steg, når forsøgsgrupperne vendte tilbage til deres oprindelige, dårligere arbejdsmiljø.
Uanset hvilke ændringer man indførte, medførte
det en højere produktivitet. Endnu en overraskelse
var, at kontrolgruppernes produktivitet også steg
– selvom deres arbejdsmiljø overhovedet ikke blev
ændret. Resultaterne blev tolket sådan, at medlemmerne af forsøgsgruppen oplevede sig selv som noget
ganske særligt ved at være udvalgt. Kontrolgruppen
blev observeret og fik på denne måde også en fornemmelse af, at man interesserede sig for deres behov: Man gav dem opmærksomhed.
Begrebet ’Hawthorne-effekten’ er således et udtryk for det særlige metodeproblem, at forskningen
i sig selv har en effekt, som det er næsten umuligt at
eliminere. (3)

’Hawthorne-effekt’: den sociale faktor – dynamikken mellem
forsker og felt – kan aldrig fuldstændig fjernes!
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Det Terapeutiske Samfund og evidens
Det Terapeutiske Samfund benyttes internationalt i
misbrugsbehandling, men også i modificeret form i
forbindelse med sindslidelse.
European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction (EMCDDA) publicerede i 2014 en oversigt
over Det Terapeutiske Samfunds behandling i Europa.
Denne oversigt sammenfatter, at europæisk forskning omkring Det Terapeutiske Samfund har været
begrænset til observationsstudier, og det ses vanskeligt at konkludere noget om tendenser på grund af
flere forskellige metodiske begrænsninger. I USA ses
der dog nogen evidens for, at Det Terapeutiske Samfunds behandling har effekt i forhold til at reducere
misbrug og kriminel aktivitet.(4)
På sidste års internationale konference for gruppeanalyse i Aarhus holdt den engelske psykiater Rex
Haigh et oplæg med titlen: ’Therapeutic Community
in the future – adapt or die’.
Konferencen blev afholdt af Institut for Gruppeanalyse i København (IGA-KBH), som har et omfattende uddannelsesprogram for sundhedspersonale
(psykologer, læger og sygeplejersker, socialrådgivere
og pædagoger), der arbejder i psykiatrien, i kommunale forvaltninger, private institutioner og privat praksis.
Selve oplægget omhandlede, hvordan behandlingsformen Det Terapeutiske Samfund med sit udgangspunkt i humanistisk og eksistentiel psykologi
kan have nogle udfordringer i disse tider, hvor der
ses et øget fokus på evidens. Udfordringer, som ses i
sammenhæng med, at behandlingsformen vanskeligt
lader sig veje og måle og således kan være vanskelig
at forstå, hvilket jeg i øvrigt mener er et generelt problem indenfor al behandling.
Daglig leder af Opbygningsgården i Thy, Hanne
Holm Hage-Ali, beskriver i en artikel (5), hvordan
’det er vigtigt for Opbygningsgården at være tro mod
den evidensbaserede behandlingsmodel Det Terapeutisk Samfund, men samtidig vigtigt at ændre retningslinjer, sprog og kultur, så det passer ind i dansk
kontekst og giver mening for de brugere, som søger
behandling’. Eksempelvis er der, som tidligere nævnt,
sket ændringer i en mere demokratisk retning, herunder øget brugermedinddragelse og brugermedindflydelse i Opbygningsgårdens behandling.
Holm Hage-Ali beskriver desuden, at ’Det Tera52
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peutiske Samfund på Opbygningsgården kan ses som
et alternativ til mere sygdomsorienterede og statiske
behandlingsformer, fordi behandlingsformen her
konstant er i bevægelse og udvikler sig fra noget, der
var, og til noget, der er her og nu’. (5)
Et sådan fokus på løbende tilpasning og udvikling
i Det Terapeutiske Samfund på Opbygningsgården
kan ses udfordrende i forhold til den manualisering
og standardisering af behandling, der ofte ses påkrævet i forhold til evidensforskning. (5)
I forsøget på at fremtidssikre velfærdssamfundet
hersker der en kamp om den viden, som virker. Således tilstræbes og benyttes der, også indenfor misbrugsbehandling, evidensbaserede metoder for at
sikre de bedste og billigste ydelser.
Men kan vi overhovedet være sikre på, at disse metoder og fund ikke er subjektivt påvirkede i en eller
anden retning? – Og endelig kan man spørge, om en
sådan manualisering og standardisering af velfærdssamfundet og dets behandlingsformer er for rigide,
og sikrer de egentlig god og effektiv stofbehandling til
alle? Vil der ikke i stedet netop være brug for behandlingsformer, som formår at udvikle og tilpasse sig i
relation til både det omgivende samfund og brugernes individuelle behov? Bliver de menneskelige oplevelser og erfaringer i et brugerperspektiv overhovedet
taget med og regnet for valide - eller er fokus udelukkende på det, som kan måles og vejes?

Foretrukne behandlingsformer og evidens
Hvor det tidligere i særdeleshed var fællesskabsbaserede behandlingsformer, som prægede misbrugsbehandlingen i Skandinavien, er der foruden et fokus på
medicinsk behandling samt skadesreduktion i nyere
tid set en tendens til mere individcentreret behandling.
Behandlingssystemerne er således i dag gearet til
at tilrettelægge særlige forløb, der passer til de problemer, som det enkelte individ har.
Hvor fællesskabsbaserede behandlingsformer er
blevet populære i private døgnbehandlinger, er de
kun benyttet i begrænset omfang i den offentlige misbrugsbehandling. Her er der i stedet anvendt mere
kognitive og adfærdsterapeutiske teknikker samt ’den
motiverende samtale’. (6)
Dette faktum kan måske ses i sammenhæng med,
at kognitive behandlingsformer oftere forbindes med

større evident viden, end det er tilfældet med de mere
oplevelsesorienterede retninger med udgangspunkt i
humanistisk og eksistentiel psykologi indenfor behandling.
Men forholder det sig virkelig sådan, at kognitiv
behandling er mere evident end anden behandling,
eller er der nærmere tale om et tvivlsomt grundlag og
intuitive vurderinger af, hvad der virker?
Lektor ved Center for Rusmiddelforskning, Morten Hesse, har i en artikel omhandlende ’Evidens og
Uddannelse’ beskrevet, hvordan vi herhjemme eksempelvis har udnævnt kognitiv terapi som en dokumenteret effektiv behandling.
I artiklen påpeges det, at en kritisk gennemgang
af nyere forskning tydeligt viser, at selvom kognitiv
behandling ikke er dårlig eller ubrugelig, så er der
flere andre interessante, men ukendte muligheder.
Gennemgangen pegede blandt andet på, at psykodynamisk behandling havde lige så stor effekt som kognitiv terapi. Desuden viste det sig, at kortere behandling som motiverende samtaler, adfærdsorienteret
parterapi samt træning i selvkontrol var mere effektive end kognitiv behandling, ligesom senere undersøgelser også har vist, at ambulant 12-trinsorienteret
rådgivning har større effekt end kognitiv terapi. (7)
Samtidig kan man måske løfte spørgsmålet om evidens endnu højere op og reflektere over, hvorvidt vi
mon er kommet til at hænge fast i en forståelse af, at
evidens giver bedst garanti for god behandling?
En sådan forståelse med udgangspunkt i positivisme har vi tilsyneladende vedtaget som værende videnskabsteoretisk gældende og rigtig. Men kan vi vedtage
noget andet – og hvad med brugerperspektivet?
Kan vi tage menneskers oplevelser og beskrivelsen
og fortolkningen af disse til indtægt for, hvad det er,
som virker?
Professor Michael Gossop har i en artikel påpeget,
at der er god grund til at spørge om relevansen af
randomiserede og kontrollerede forsøg (RCT) i forbindelse med behandling af afhængighed.
Her citerer han bl.a. George De Leon for at have
kritiseret RCT-forsøg som uegnede i forhold til misbrugsbehandling, idet stofmisbrugere er en meget
heterogen gruppe, hvor de individuelle forskelle mellem dem sjældent bliver forstået. Det bliver derfor
vanskeligt at etablere ordentligt sammensatte og til-

fredsstillende behandlings- og kontrolgrupper. (8)
Samtidig kan det faktum, at stofmisbrugere er forskellige, bidrage til en forståelse af, at der netop er
brug for forskellige former for behandling for at imødekomme alle behov, ligesom der er behov for fleksibilitet og udvikling i forbindelse med den enkelte behandlingsform, så det bliver muligt at imødekomme
brugernes individuelle behov.
Gossop opfordrer til, at vi stiller nye spørgsmål og
får nye svar, så vi får øget viden om, på hvilken måde
behandling påvirker rehabiliteringsprocesserne.
Således vil det kræve, at vi begynder at interessere
os mere for, hvad der virker i misbrugsbehandling,
hvordan det virker, og for hvem det virker. Sagt med
andre ord vil det betyde en øget interesse for indhold
og kvalitet i misbrugsbehandling, og hermed bliver
brugernes oplevelser og brugernes perspektiv vigtigt.

Kvalitet og indhold i behandling ud fra et
brugerperspektiv
Torsten Kolind, professor ved Center for Rusmiddelforskning, har i en artikel udfoldet, hvordan det,
at ’forbrugerens stemme’ har vundet større indpas
igennem tiden, ikke synes at gøre sig gældende i forhold til marginaliserede grupper, herunder stofmisbrugere. (9)
I artiklen påpeges det i forbindelse med en undersøgelse, at forbrugernes perspektiv er vigtigt for at
blive klog på, hvordan vi skal tilbyde behandling.
Samme undersøgelse viste med tydelighed, at indholdet i behandlingen og kvaliteten af denne var af
mindst lige så stor betydning som selve behandlingsformen.
Kolind fremhæver to måder, hvorpå stofmisbrugeres stemme kan valideres, nemlig igennem måling af
tilfredshed i forbindelse med standardmetoder samt
undersøgelser i mere antropologisk, erkendelsesteoretisk (epistemologisk) ånd. Sidstnævnte kan af og til
føre til mere uventede konklusioner, hvor der bliver
mulighed for at få svar på vigtige forhold, som forskeren måske ikke selv havde overvejet i forvejen.
Således foretog jeg i 2016, i forbindelse med masteruddannelse i ’Alkohol og Narkotika Indsatser’,
en mindre kvalitativ undersøgelse af ’fællesskabets
betydning i misbrugsbehandling’.(10)
Undersøgelsen bestod afinterviews med mænd,
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som tidligere havde været i behandling - og således
været en del af Det Terapeutiske Samfund på Opbygningsgården i Thy.
Formålet med undersøgelsen var netop i et brugerperspektiv at undersøge og beskrive disse mænds
oplevelser af fællesskabets betydning for deres misbrugsbehandling, hvilket fremgår af det følgende.

Fællesskabets betydning i Det Terapeutiske
Samfund
I undersøgelsen fandt jeg blandt andet frem til, at
fællesskabet blev oplevet som trygt og støttende, når
først informanterne var ’faldet til’.
En informant udtrykte det således: ’Jamen, jeg
kommer jo fra et kriminelt miljø et eller andet sted, så der
har jeg altid været vant til, at du skal ikke vise nogen
svagheder, og det var et problem i min behandling, for
der er ikke nogen svagheder … altså jo, jo, … det ved jeg
ikke, om man kan sige svagheder … fordi det er jo bare
følelser et eller andet sted, ikke. Det har jo ikke noget med
svagheder at gøre overhovedet, men hvis man ser det fra
et kriminelt synspunkt af … det at være ked af det, det at
vise nogle bestemte følelser … det ser man som svaghed.
Og jeg kom fra et meget-meget-meget kriminelt miljø, virkelig hardcore-kriminelt miljø, så jeg skulle passe på med
at vise min egen svaghed overfor dem …’
Da jeg efterfølgende spurgte informanten om,
hvad han så gjorde, svarede han følgende: ’Jamen ….
jeg gjorde sådan set ikke andet end bare at være stille og
observere, altså, hvis de snakkede til mig, så snakkede jeg
til dem, men ellers snakkede jeg ikke til dem overhovedet
… sådan de første 4-5 dage eller sådan noget lignende,
hvor jeg sådan var meget observant på, hvad fanden sker
der egentlig omkring mig. Men efter 5-6 dage begyndte jeg
at lægge den der mistro fra mig, fordi de gav mig faktisk
… de gav mig en form for tryghed, selvom jeg egentlig ikke
ville … selvom jeg ikke kan lide at indrømme det … jo, nu
har jeg ikke noget i mod at indrømme det … men dengang
ville jeg ikke indrømme, at det var trygt. ’
Fællesskabet blev desuden oplevet som en kontekst, hvor man blev ’set og mødt’ på, hvordan man
havde det, og hvad man gjorde - med mulighed for at
finde og ’blive til’ andre sider af sig selv.
En informant beskriver det således: ’ Vi blev alle
kaldt til gruppe, fordi der var en, der var meget utryg ved
mig. Her sagde Niels, som havde været i behandling lidt
54
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længere end mig, at for ham så det ud, som om min vrede
udstrålede, at jeg var en lille dreng, der legede med en kniv
og lige pludselig blev bange for at komme til at bruge den.
Og jeg tænkte: haaaaaaaa (lettelses suk), fordi det var
egentlig sådan, det var. Jeg tror bare, at han har set mig for
den, som jeg virkelig var. Han har set den gode person, der
har været inde under al den vrede, inde under alt det lort,
inde under alt det pis kan man sige. Han trak den person
frem, som jeg er i dag, lad mig sige det sådan. Han kunne
se det gode og det kærlige… ’
Efterfølgende spurgte jeg informanten, hvad der
ville være sket, hvis han var blevet tiltalt på samme
måde andre steder end i Opbygningsgårdens fællesskab, hvortil han svarede: ’Var det sket andre steder,
havde jeg klappet vedkommende en …….’
Et fokus på hierarki, struktur, redskaber og konsekvens gav mulighed for at lære og omlære, hvordan
man kunne leve det gode liv uden stoffer.
En informant fortalte det sådan: ’ Det er jo et stort
redskab, Opbygningsgården, til at lære folk, hvordan du
skal gebærde dig. Jeg har været i misbrug, siden jeg var
……… ja …… det eskalerede nok mest, da jeg var 14 –
15 år, men stadigvæk er jeg sat tilbage, jeg er jo ikke …….
Jeg er jo 40 år i dag, men nogle gange kunne jeg forestille
mig, at jeg er ligesom 20 – 25 år …. Fordi man er sat
tilbage. Der er altså noget, der stopper inde i dig, når du
begynder at tage alle de stoffer, tror jeg. ’
Det Terapeutiske Samfund, Opbygningsgården,
er struktureret med nogle få retningslinjer og en hel
række af terapeutiske redskaber til at håndtere forskellige situationer.
Blandt andet benyttes det, der tidligere blev kaldt
for tænkepause, men som nu hedder en udfordring.
Her er der mulighed for, at brugeren kan få arbejdet
med en specifik problemstilling.
Tænkepausen – eller udfordringen - formuleres
skriftligt af behandlerne og den pågældende bruger, og den giver mulighed for støtte og hjælp til, at
brugeren kan forholde sig til en bestemt problematik, herunder vanskelige følelsesmæssige reaktioner,
frem for som tidligere at flygte ud i en overfladisk
og spændingssøgende kontakt med andre, ofte med
stoffer involveret.
En tænkepause – eller udfordring - kan vare fra
få timer til flere dage. Her fredes brugeren i nogen
grad fra fællesskabet, får særskilte arbejdsopgaver og

således mere tid til egen udviklingsproces. Brugeren
har dog mulighed for flere personlige samtaler om
dagen, og slutteligt evaluerer brugeren sin proces og
fremlægger den for fællesskabet.
Når brugerne er langt henne i deres behandling
på Opbygningsgården, kan de vælge at komme
på en kontrakt. En kontrakt kan siges at være en
slags længerevarende udfordring, idet den kan vare
op til 2-3 uger. Her får brugerne mulighed for at
koncentrere sig og arbejde i dybden med et eller flere
personlige arbejdspunkter.
Både tænkepausen – eller udfordringen - og kontrakten kan være forbundet med følelser af ubehag
og angst, hvorfor det er vigtigt med god støtte i det
terapeutiske forløb.
Et gennemgående tema i undersøgelsen blev,
hvordan der opstod en paradoksal oplevelse af, at
sådanne frustrerende hændelser i fællesskabet endte

med at blive oplevet som støttende og faciliterende
i forhold til personlig udvikling og forandring, dog
med få undtagelser.
En informant beskriver således, hvordan han på en
’kontrakt’ igennem længere tid blev sat til at udføre
og omgøre et bestemt stykke arbejde. Et arbejde han
i bund og grund ingen mening så med, men som han
alligevel udførte af angst for at blive ekskluderet, hvis
ikke han udførte det.
Informanten fortæller: ’Jeg troede, at hvis jeg gjorde,
som folk sagde, så var jeg mere med – og sådan var det
også i misbruget. Jeg troede jo, at jeg ville miste fællesskabet, hvis jeg ikke gjorde, hvad de sagde. Men en dag
fandt jeg ud af …… hold da op, det gider jeg da ikke. Og
så gjorde jeg oprør og sagde min mening, hvorefter jeg blev
taget af ’kontrakten’.
Efterfølgende sagde jeg til informanten, at jeg fik
indtryk af – også idet han sagde det flere gange - at
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han alligevel havde følt sig støttet, hvortil han svarede: ’ Jamen, jeg har følt mig støttet hele vejen igennem,
de går jo ind og rammer en’.

Sanktioner og konsekvenser i 			
Det Terapeutisk Samfund
I forbindelse med min undersøgelse fortalte nogle af
informanterne, at forskellige sanktioner kunne blive
konsekvensen, hvis ikke man gjorde det, man skulle.
Sådanne konsekvenser kunne være forbundet med
umiddelbare oplevelser af ubehag og modstand.
En informant fortæller om det at blive sat på tænkepause, efter at han sammen med en anden havde
indtaget alkohol:’Vi havde jo lavet noget, vi ikke måtte,
det var jo, ligesom hvis folk tog stoffer med ind i behandlingen… jeg har selv været med til at sidde og forklare folk alvoren af, hvad det er, de laver, så jeg kunne sagtens forstå,
at de blev skide sure alle sammen. Men jeg synes ikke helt
vores gerning stod mål med, hvad vores konsekvens blev.
Det var lidt voldsomt, selv om vi havde brudt reglerne … ’
Som et resultat af blandt andet øget brugerind
dragelse og brugermedindflydelse i Opbygningsgårdens behandling, har sanktioner og konsekvenser med
tiden fået en noget anden karakter. Sanktioner og
konsekvenser i form af tænkepauser (nu udfordringer)
og kontrakter udfærdiges således i dag sammen med
brugerne, hvor de selv er med til at formulere egne
arbejdspunkter. Taget i betragtning, at to af informanterne i undersøgelsen havde været i behandling nogle
år tilbage, ville nye og mere aktuelle undersøgelser af
fællesskabets betydning for brugerne, muligvis tage
sig anderledes ud, hvad angår oplevelser af ubehag og
modstand.
Til forskel fra individuel behandling i ambulant
regi, hvor den enkelte bruger ikke påvirkes af andre i et behandlingsfællesskab, er brugerne i et behandlingsfællesskab meget påvirkelige af hinandens
adfærd. Det er netop den effekt, der tilstræbes, hvor
brug af rollemodeller giver mulighed for ny social
læring. Omvendt kan samme påvirkelighed ses som
uhensigtsmæssigt i den forstand, at ikke alt og alle til
enhver tid kan rummes i fællesskabet.
Når en bruger ønsker og bevilges døgnbehandling i et behandlingsfællesskab, er formålet at kunne
slippe misbrug, afhængighed og de problematiske livsomstændigheder, som ses i relation hertil.
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Det vanskeligste er oftest ikke at blive stoffri, men
at holde sig stoffri. Således er der i behandlingsfællesskabet indledt en fælles kamp mod stoffer.
Jeg kan fristes til at kalde denne kamp for en krig,
idet nogle forhold i en sådan kamp gør sig gældende
ganske som i en krig, hvor der er risiko for nederlag,
udslettelse og død, hvis ikke fjenden holdes fra livet.
Brugen af denne metafor er ikke helt ved siden af,
idet mange stofmisbrugere er i risiko for at dø af deres
misbrug og livsstil forbundet hermed.
Ganske som det er tilfældet indenfor militærtjeneste, hvor det er nødvendigt for sikkerheden og dermed
overlevelsen, at den enkelte tager ansvar for sig selv og
fællesskabet, ses det også som nødvendigt i en fællesskabsbaseret behandling, at den enkelte tager ansvar.
Jo stærkere og bedre fungerende et fællesskab er,
jo bedre kan det rumme, at ikke alle tager ansvar og
gør det, som de skal. Men er fællesskabet til gengæld
mere svagt og skrøbeligt, f.eks. med mange nye brugere, kan en enkelt brugers fejltrin risikere at påvirke
de andre og således bringe resten af fællesskabet i
fare. Derfor arbejdes der hele tiden i Det Terapeutiske Samfund på at støtte og styrke fællesskabet, så
rummeligheden øges.
Opbygningsgårdens leder, Hanne Holm Hage-Ali
beskriver i førnævnte artikel (5), hvordan et godt fællesskab i øvrigt er kendetegnet ved evnen til at inkludere forskellighed, hvorfor gruppedynamik er et
vigtigt arbejdsområde. Brugerne undervises og inddrages blandt andet i gruppeanalytiske teorier, så
alle i fællesskabet får en fælles forståelse for, hvad der
foregår, ligesom de måske får øje på eget ansvar i forhold til det, som foregår.

Rummelighed i forhold til behandlingsformer
Omtalte undersøgelse viste, at noget kunne lade sig
gøre i Det Terapeutiske Samfund på Opbygningsgården, hvor andet ikke lod sig gøre.
Der var således en dominerende diskurs i fællesskabet, det vil sige en bestemt måde at tale om og
forstå verden på, som blev rammesættende for, hvilke
muligheder brugerne havde for at udvikle og forandre sig. Sagt med andre ord kunne det f. eks. lade sig
gøre at finde og ’blive til andre sider’ af sig selv, mens
det ikke kunne lade sig gøre at drikke alkohol i fællesskabet, uden at det fik en konsekvens.

En diskurs ses på en gang både konstituerende og
som indlejret i historiske og sociale praksisser, men
vil også være påvirkelig af det omgivende samfund.
(11)
Således har Det Terapeutiske Samfund Opbygningsgården som tidligere omtalt udviklet og ændret
sig i demokratisk retning samtidig med, at grundlæggende værdier er bibeholdt.
Men kan man ligeledes forestille sig, at måden vi
taler om og forstår evidensbaseret viden på, vil kunne
påvirkes og ændres i retning af større metodisk frihed
med en samtidig bevarelse af grundlæggende værdier?
Det kan man måske næppe, men spørgsmålet er,
om der ikke alligevel er behov for en sådan ændring i
forsøget på at sikre den rette behandling til alle?
Fællesskabsbaseret behandling synes at være
det rigtige for nogle stofmisbrugere, hvor andre
sandsynligvis profiterer bedre af anden form for
behandling som for eksempel substitutionsbehandling.
Hermed bliver det netop vigtigt med forskellige
muligheder for behandling.
Men kan den dominerende videnskabsteoretiske
tilgang – eller diskurs - med vægt på evidens blive
rammesættende for, hvilke former for behandling
der anses for effektive og dermed tilbydes? Eller
kan vi videnskabsteoretisk øge rummeligheden og
udvide evidensbegrebet, således at undersøgelser i et
brugerperspektiv anses for lige så nyttig og brugbar
viden?
Der ville i så fald kunne komme mere fokus på,
hvordan hvilken behandling virker, og for hvem den
virker, hvilket er i overensstemmelse med den anskuelse, at stofmisbrugere ikke er en homogen gruppe af
individer. n
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Trænger du og din organisation til et
forskningsbaseret kompetenceløft
på rusmiddelområdet?
Så er master i narkotika- og alkoholindsatser noget for dig!
På uddannelsen får du redskaber til at skabe vidensbaseret
udvikling i din organisation
og bliver samtidig bedre
i stand til at honorere
samfundets omfattende
krav om dokumentation og
effektmåling. Uddannelsen
giver et boost til den enkelte
medarbejder samtidig med, at
hele organisationens vidensog kompetenceniveau løftes.
Med udgangspunkt i eksempler
fra den nyeste forskning
på feltet og deltagernes
dagligdag sættes konkrete
rusmiddelrelaterede emner
ind i en samfundsmæssig,
teoretisk og metodiske
ramme. I samspillet mellem
undervisning, førende eksperter
på feltet og uddannelsens
øvrige deltagere skærpes den
enkelte deltagers evner til at
vurdere, formidle og udvikle
egen praksis.

Nyt obligatorisk fag
Det nye fag på masteruddannelsen omhandler behandling, forebyggelse, skadesreduktion og kontrol. Faget er bygget op om
fire forløb, der hver især har fokus på de
enkelte indsatsområder, og som løbende
sættes i relation til hinanden.
1) I forløbet om behandlingsindsatser
præsenteres nye typer af behandlingsindsatser. Vi undersøger forskningen, som ligger bag disse, samt
de praktiske erfaringer med og effekter af indsatserne.
2) Under emnet forebyggelse går vi ‘bag
om’ nationale og lokale forebyggelsesstrategier og undersøger, hvilke
data og politiske overvejelser der
ligger til grund for de valgte strategier. Vi diskuterer de metodiske muligheder og problemstillinger, der er
forbundet med at forudsige og måle
effekten af forebyggelse.
3) Når vi sætter fokus på skadesreduktion undersøger vi forskellige skadesreducerende tiltag som fx stofindtagelsesrum, men også indsatser, der
har til hensigt at hjælpe unge med et
stort forbrug af alkohol til at reducere dette forbrug. Vi diskuterer de
særlige sundhedsmæssige, praktiske og moralske diskussioner bag
indførelsen af sådanne indsatser.

4) I forløbet om kontrolindsatser arbejder
vi med de kriminologiske perspektiver, der ligger til grund for dansk og
international kontrolpolitik. Vi diskuterer konkrete problemstillinger som
fx legaliseringsdebatten vedrørende
cannabis, hvilket sættes i relation til,
hvordan og på hvilken baggrund der
interveneres nationalt og lokalt i forhold til fx illegale rusmidler og den
kriminalitet, der er knyttet hertil.

Nyt valgfag
På det nye valgfag præsentes de studerende for de særlige kendetegn og
vilkår, der er for borgere, som både
har alkohol- og/eller stofproblematikker, og som samtidig også har psykiatriske problemstillinger. Denne gruppe
af borgere ender ofte ‘mellem to stole’ i
behandlingssystemerne, fx psykiatrien
og stofbehandlingen. Faget imødekommer en stigende interesse for og efterspørgsel efter forskningsbaseret viden
om de særlige udfordringer, som borgerne selv oplever, men også de udfordringer, som behandlingssystemer, familie og pårørende møder. Vi undersøger forskellige konkrete strategier, der
iværksættes for at hjælpe den gruppe
borgere, og vi diskuterer dette i forhold
til forskellige sociale, politiske, økonomiske og fagprofessionelle kontekster.
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Pris: 70.000 kr. for hele uddannelsen, 17.500 kr. per semester.
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engelsk litteratur indgår i pensum. Gruppeundervisning og
vejledning foregår på dansk, og alle eksamensopgaver kan
som udgangspunkt afleveres på dansk.

‘Hvis ikke [vores medarbejder] havde
taget en master, ville hans niveau ikke
være nær så højt, og det ville have
været sværere for ham – og for os –
at honorere omverdenens stigende
krav til, at vores arbejde skal være
vidensbaseret. Master i narkotika- og
alkoholindsatser har for os været en
nødvendig opkvalificering og en god
investering.’
Rikke Rødekilde, centerleder

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere, er du altid
velkommen til at henvende dig til studieleder Bagga Bjerge
eller programfuldmægtig Helle Gabriel Jensen:
Studieleder: Bagga Bjerge. Tlf: 8716 5783
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www.bss.au.dk/mnai

‘Fra biologiske, psykologiske,
sociologiske og antropologiske
vinkler har uddannelsen givet mig et
bredt fagligt fundament til at kunne
reflektere over rusmidler. Og det har
jeg kunnet bruge helt konkret i mit
daglige arbejde med patienterne.’
Trine Balle Laursen, psykiatrisk sygeplejerske

De to foregående artikler i dette nummer – af Niels Løppenthin og Mette Gajhede
– er skrevet på baggrund af de opgaver, forfatterne har arbejdet med på masteruddannelsen.

Den
Trojanske 		
Hest
Vi forestiller os sædvanligvis, at religion og behandling ikke har med hinanden at gøre. Faktisk er der i
Danmark en ret indædt modstand mod religion, som
ofte nærmest kommer til at fungere som skældsord.
							
AF HENRIK SAHL

I denne artikel argumenterer jeg for, at religion og
behandling er forbundet. Det gør jeg ved at kigge
på 12-trinbevægelsens kobling til det offentlige stofmisbrugs-behandlingssystem, men også med et kig
på bevægelsens religiøse1 indhold og det diskursive
forhold mellem religion og sygdomsforståelse. Jeg
tilstræber at forstå, hvilke omstændigheder der har
været til stede for, at 12-trinbevægelsens religiøse
program har kunnet blive en integreret del af dansk
socialpolitik.
I forbindelse med en eksamensopgave som kandidatstuderende i religionshistorie gennemførte jeg 8
interviews med behandlere og behandlede.
I et interview med en afdelingsleder fra en kommunal misbrugsafdeling (herefter AL) stillede jeg indledningsvis det ovenstående spørgsmål om religion
og behandling, og hun fortalte, at alle institutioner er
underlagt Socialtilsynets godkendelse. Denne godkendelse medfører, at døgntilbuddet er oprettet på
en digital tilbudsportal, som drives af Socialstyrelsen
(www.tilbudsportalen.dk), hvor stedets rammer og
ideologi beskrives ret udførligt. Når dette er sket, er
selve visitationen overladt til den enkelte kommune.
Det er kommunen selv, der har tilsynsforpligtelsen
med den enkelte borger. Godkendelse og tilsyn tager
således ikke stilling til eventuelt religiøst indhold.
Der eksisterer adskillige privat finansierede religiøst baserede institutioner, som kommunerne kan
visitere til, bl.a. institutioner tilknyttet Pinsebevægelsen og Scientology. Det eneste overordnede krav er,
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at institutionerne er på tilbudsportalen, underkaster
sig tilsyn og overholder de europæiske menneskerettigheder. Narko-non er et eksempel på en Scientology-baseret behandlingsform, som for tiden averterer
i kæmpestort format på siden af busser i hovedstadsområdet. Der er dog ingen fortilfælde for, at hverken
Pinsebevægelsens eller Scientologys metoder har været anvendt af et offentligt misbrugscenter.
I interviewet med AL blev der spurgt om, hvor
meget 12-trinsorienteret behandling der eksisterer i
offentligt regi i Danmark, og svaret var enkelt: Der
er ikke noget. Til spørgsmålet om, hvor mange private institutioner der kører med 12-trinsorienteret
behandling, var svaret, at der tilsyneladende kun er
én institution: ’Kongens Ø, der kører ren Minnesotamodel’.

En del af de nuværende døgninstitutioner kører
efter en modereret model, altså stadig med en introduktion til 12-trinbevægelsen, forestået af behandlere, som selv er ‘clean’ narkomaner, men også med
socialfagligt og sygeplejefagligt personale tilknyttet.
Eksempelvis terapeut, psykolog, socialrådgiver og
lægekonsulent. Samtidig har forholdsvis flere af de
‘clean’ narkomaner fået uddannelse. Nogle få har taget en decideret faglig uddannelse; men hovedparten
har taget en kort uddannelse som ‘misbrugsvejleder’
eller ‘Danish Addiction Councellor,’ korte nødtørftige deltidsuddannelser med en varighed på et til
to år. Andre igen har efteruddannelseskurser i psykoterapi, af svingende lødighed, og andre igen har
korte uddannelser i forskellige amerikanske 12-trinsorienterede kognitivt baserede modeller som f.eks.
CENAPS-modellen.

Historisk kontekst
Det er nødvendigt her, at sætte fortællingen i en historisk kontekst: I 1986 blev et Minnesotamodel- behandlingssted ved navn ‘Von Veritas’ åbnet ved landsbyen Vesterborg på Lolland. En gruppe islændinge
stod bag det ret ambitiøse initiativ, som primært

henvendte sig til velhavende alkoholikere og deres
familier. Stedet gik konkurs allerede i 1989 og blev
overtaget af en meget entreprenant, tidligere familiebehandler, som ændrede målgruppen til primært at
være ‘stiknarkomaner’ (som var termen, der anvendtes), og omdøbte stedet til ‘Egeborg’. De første NAgrupper i Danmark (NA=Narcotics Anonymous
– 12-trinbevægelsens eget navn for bevægelsen) udsprang fra dette behandlingssted.
Vejle Amts Sociale Udviklingscenter var den første
offentlige instans, som visiterede klienter til Egeborg.
Vejle Amts Sociale Udviklingscenter oprettede også
i 1993-94 som de første et motivationsforløb, kaldet
‘forbehandling’, og en ‘efterbehandling’, som blev
varetaget af tidligere misbrugere, der nu var stoffri og
havde fast tilknytning til NA. En idé, som blev efterfulgt af mange kommuner og amter i de følgende år.
Vejle Amt var det eneste amt, som etablerede sit
eget døgnbehandlingssted, ‘Kråsiglund’, i 1995-96,
der arbejdede med Minnesotamodel, kombineret
med en traditionel socialfaglig tilgang.
I 1996 udvalgte Center for Rusmiddelforskning
under Aarhus Universitet ved Mads Uffe Pedersen
syv forskellige døgnbehandlingssteder til en forholdsvis stort anlagt 3-årig undersøgelse: Misbrugere
før, under og efter Døgnbehandling.
En foreløbig sammenfattende rapport blev udgivet
i 2000. De 7 valgte behandlingssteder må betragtes
som repræsentative for den samlede bestand af behandlingssteder. Fire ud af de syv valgte steder arbejdede efter Minnesotamodellen, som behandlingformen, baseret på 12-trinbevægelsens program, blev
kaldt i undersøgelsen. På ganske få år var 12-trinsorienteret behandling dermed blevet til hovedparten af
det generelle døgnbehandlingsudbud til narkomaner.
Det skal nævnes, at jeg selv var behandlingsleder
på Kråsiglund i perioden fra 1996 frem til 2000 og
blev ansat som sådan i egenskab af min daværende
tilknytning til 12-trinbevægelsen, men uden anden
formel uddannelse. Jeg havde erfaring med og kendskab til området, og jo, jeg er helt klart ude i et personligt ærinde her: Jeg har i de senere år undret mig
en del og er drevet af et ønske om at forstå, hvad der
var i spil. Er det muligt at være objektiv? Sandsynligvis ikke, - men jeg tilstræber det alligevel.
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Case
Adspurgt om, hvordan AL opfatter det religiøse indhold, og hvordan de fagpersoner, hun kender, forholder sig til det, er det tydeligt, at der generelt er meget
lidt kendskab til selve indholdet. Faktisk virker det,
som om det religiøse indhold af 12- trinbevægelsen
bliver mere eller mindre bevidst ignoreret som værende irrelevant.
Det faktum, at der kun er én decideret formel
12-trinsorienteret døgnbehandlingsinstitution tilbage, nemlig Kongens Ø, betyder dog langtfra, at der
ikke er nogen kobling mellem 12-trinbevægelsen og
den offentlige behandlingssektor. Koblingen fungerer nu bare på et andet plan, som følgende case viser:
I løbet af interviewet med AL kom der et irritationsudbrud vedrørende en case, en klient, som for ganske
nylig var blevet udskrevet (fra en institution, som ikke
arbejder efter en 12-trinsorienteret model). Manden
var stoffri og ønskede at komme i gang med ‘sit nye
liv’. Han ville i gang med beskæftigelse med henblik
på at få et job og ville gerne i gang med at møde nye
mennesker og forestillede sig, at dette sandsynligvis
ville være bedst i forbindelse med sportsaktiviteter.
Han overgik fra døgnbehandling til efterbehandling,
som er adskilt og foregår på forskellige lokationer og
foreståes af forskellige behandlere.
I efterbehandlingen fik han at vide, at hans plan var
urealistisk, at han ikke kunne holde sig‘clean’ på den
måde. Han blev foreslået at droppe ideen om beskæftigelse og bare koncentrere sig om at ‘få fat i programmet’ - altså gå til møder i NA, få en sponsor, arbejde
med trin osv. ‘Du skal være sammen med nogen, der
er ligesom dig selv’, fik han at vide.
‘Clean’ er 12-trinbevægelsens betegnelse for en
narkoman, som er afholdende fra alle stoffer (inklusiv
alkohol). Total afholdenhed betragtes, i denne optik,
som det eneste holdbare mål. Hvis en ‘ren’er en totalt
afholdende, betyder det jo så, at andre, der gør det
anderledes, nødvendigvis er ‘urene’. At kæde begreberne ‘afholdenhed’ og ‘ren’ sammen som synonymer
er en del af den nedenfor beskrevne religiøse diskurs.
Manden var angiveligt nærmest grædefærdig, da
han henvendte sig til den døgninstitution, han lige var
udskrevet fra. Hans problem var helt reelt, at både bistandshjælp og yderligere støtte i yderste konsekvens
hang på, at han deltog ‘efterbehandlingen’. Og at han
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for det første ‘ikke magtede at sidde til de der møder
med narkomaner og snakke om misbrug hver dag’
og for det andet ikke mente at være et ’bestemt slags
menneske’, fordi han havde været i misbrug – eller
overforbrug – i en periode. AL fortæller, at personen
reagerede meget stærkt på at blive karakteriseret som
‘en af den slags mennesker’ og følte det som et påført
stigma.
Eksemplet viser med al ønskelig tydelighed, at det
religiøse indhold, som definerer begrebet ‘clean’ her
brænder igennem og definerer målet for behandlingen i en traditionel, socialfaglig, kommunal efterbehandling, forestået af pædagoger og socialrådgivere.
Og casen viser desuden, at denne diskurs yderligere
stigmatiserer i forvejen socialt udsatte borgere.
Jeg har tidligere nævnt, at koblingen mellem det
offentlige behandlingssystem og 12-trinbevægelsen
fungerer på ’et andet plan’. Dermed mener jeg, som
demonstreret med denne case, at koblingen i nogle
tilfælde rejser en væsentlig, men overset diskussion.

To diskurser
Jeg formulerer til lejligheden to diskurser, en religiøs
diskurs og en sygdomsdiskurs. Først den religiøse
diskurs, som fremgår med al ønskelig tydelighed af
de 12 trin, der er bevægelsens metode (se overfor).
Metodens formål er en måde at opnå den personlige
forandring, som kræves for at kunne forblive afholdende. De anvendte danske oversættelser af de oprindelige engelske tekster kan findes her: www.namidtjylland.dk.
Jeg mener ikke, det er nødvendigt at argumentere
yderligere vedrørende religiøst indhold og basis for
en religiøs diskurs.
Det, jeg kalder sygdomsdiskurs, fremgår ikke tydeligt af litteraturen. Kun ganske kort i forordet til
Alcoholics Anonymous (1984), som NA´s tekst udspringer fra, figurerer der en ‘Doctor´s Opinion.’ Den
læge, som oprindeligt havde behandlet medstifteren
af AA, Bill W., under hans sidste indlæggelse efter
hans åndelige oplevelse, var en tidlig fortaler for, at
alkoholisme var en sygdom.
Sygdomsbegrebet, der må betragtes som grund
laget for sygdomsdiskursen, kommer i litteraturen til
at fremstå i bedste fald sløret, siden der parallelt med
forekommer en fremstilling af problematikken som

12-TRINBEVÆGELSENS METODE
SÅDAN VIRKER DET
Hvis du vil have det, vi har at tilbyde, og er villig til at gøre den indsats,
der skal til for at få det, så er du klar til at tage visse trin.
Disse er principperne, som gjorde vores bedring mulig:
•

Vi indrømmede, at vi var magtesløse overfor vores addiction, at
vores liv var blevet uhåndterlige.

•

Vi kom til at tro på, at en Magt større end os selv kunne genskabe
vores tilregnelighed.

•

Vi tog en beslutning om at lægge vores vilje og vores liv over til
omsorgen fra Gud, som vi opfattede Ham.

•

Vi lavede en søgende og frygtløs moralsk status over os selv.

•

Vi indrømmede for Gud, os selv og et andet menneske, vore fejls
sande natur.

•

Vi var fuldstændig parate til at lade Gud fjerne alle disse
karakterdefekter.

•

Vi bad Ham ydmygt om at fjerne vores utilstrækkeligheder.

•

Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og
blev villige til at gøre det godt igen overfor dem alle.

•

Vi gjorde det godt igen, direkte overfor disse mennesker, hvor det
var muligt, undtagen når dette ville skade dem eller andre.

•

Vi fortsatte med at gøre personlig status, og når vi fejlede,
indrømmede vi det straks.

•

Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vores bevidste
kontakt med Gud, som vi opfattede Ham, idet vi kun bad om
kendskab til Hans vilje med os og styrken til at udføre den.

•

Da vi havde haft en åndelig opvågen som resultat af disse trin,
forsøgte vi at bringe dette budskab til addicts og at praktisere disse
principper i alt, hvad vi foretog os.
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et religiøst, meget specifikt kristent problem. Altså et
problem med at være magtesløs og under indflydelse
af djævelen, hvorfor den eneste mulige løsning er at
indrømme sin magtesløshed og overgive sin vilje og
sit liv til Gud. Bill W. udtrykker flere steder meget
tydeligt, at han var under indflydelse af djævelen, når
han drak: ’He certainly had me’, skriver han om sit
forhold til djævelen.
I NA´s kildetekster bliver det også kun i forbifarten
nævnt, at afhængighed er en ‘sygdom.’ Men igen her,
som ovenfor nævnt, en ‘sygdom med en intention’,
altså mere en henvisning til eksternaliseret ondskab
med en intention end et sundhedsproblem.
Indholdet af ’sygdomsdiskurs’ kan deles op i to
niveauer. Et niveau, hvor sygdom anvendes som legitimering for formidling af følgende ide: At afhængigheden er en statisk tilstand. En tilstand, der ikke
ændrer sig, uanset hvor længe en person har været
afholdende, og hvor meget vedkommendes liv i øvrigt
har ændret sig. På det andet niveau, et underliggende
ikke ekspliciteret niveau, skinner den religiøse diskurs igennem: ‘En sygdom med en intention’ – ‘En
sygdom, som nægter sin egen eksistens’. En sygdom,
som i disse udsagn meget kommer til at minde om
kristne forestillinger om djævelen. Min påstand her
er, at de to diskurser konkurrerer om at udfylde begrebet sygdom. Og resultatet er, at den religiøse diskurs vinder.
Ikke overraskende er det i den 12-trinsorienterede behandling, at sygdomsbegrebet blev udviklet,
beskrevet og anvendt systematisk. Det blev anvendt
som et terapeutisk redskab til legitimering og operationalisering. Legitimerings-bestræbelserne i behandlingen gør, at den underliggende religiøse diskurs
formelt bliver nedtonet.
I bogen Diseasing of America argumenterer Stanton
Peele temmelig overbevisende for, at det ovennævnte
sygdomsbegreb ikke hænger sammen på en rationel
måde. Allerede i bogens titel ligger der en åbenlys problematisering af sygdomsbegrebet. Bogens undertitel
udbygger titlens indledende åbenlyse udsagn: How We
Allowed Recovery Zealots and the Treatment Industry to
Convince Us We Are Out of Control.
Det skal siges, at Peele er en fremtrædende prisbelønnet forsker på området; men det skal nok også
siges, at han selv i en periode, ligesom undertegnede,
64
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har været tilknyttet den behandlingsindustri, han argumenterer imod. Med behandlingsindustri mener
han her 12-trinsorienteret behandling i USA, som i
størrelse, dominans og udbredelse ikke er sammenlignelig med danske forhold.
Hans første afvisning af sygdomsbegrebet er betinget af diagnosekriterier, som alle omhandler optagethed af og kontroltab med hensyn til indtag af stoffer
(herunder alkohol). Afhængighedssyndrom, som er
den anvendte diagnose, optræder som en psykiatrisk
diagnose i DSM-IV (officiel diagnosehåndbog). Generelt gælder det for sygdomme, at de ikke eksisterer
som diagnoser, når de observerede symptomer, som
udgør diagnosekriterierne, ikke forekommer mere.
Det er derfor ikke rationelt at fastholde, at afhængighed eksisterer som et syndrom eller en sygdom, når
selve misbruget er ophørt.
Sygdomsbegrebet kommer til at fungere som en
sammenhæng mellem legitimering og den underliggende religiøse diskurs. Man kunne yderligere tilføje,
at det hænger sammen på den måde, at sygdomsbegrebet både fungerer som legitimering af 12-trinbevægelsen og skjuler den underliggende religiøse diskurs, det religiøse indhold, - som en trojansk hest.
Denne trojanske hest er en del af svaret på mit indledende spørgsmål om, hvordan en bevægelse med
et religiøst indhold er kommet ind i vores offentlige
misbrugsbehandlingssystem. Og dermed også svaret
på, hvorfor andre religiøse bevægelser ikke er.

Perspektivering
At fraskrive sig agens eller indflydelse og evne til at
vælge i forhold til stoffer og alkohol, -‘indrømme
magtesløshed’ og at antage total afholdenhed som
det eneste mål, må betragtes som risikabelt. 12-trinbevægelsens ret traditionelle sekteriske udstødelsesmekanismer vendt mod medlemmer, som udtrykker
tvivl vedrørende bevægelsens bærende idéer (som total afholdenhed), medfører tab af socialt netværk og
identitet, hvis man bryder ud. Kombinationen af disse
elementer må betragtes som en basis for mulige selvopfyldende profetier om fængsel, institutioner og død.
Hvis tilknytningen til 12- trinbevægelsen er et personligt valg, er der i bevægelsen sandsynligvis mere
hjælp at hente end på noget kommunalt misbrugscenter (som jo sjældent kan tilbyde en ny, meningsgi-

vende selvfortælling eller et bæredygtigt socialt netværk). Man kunne anføre, at dødeligheden generelt
er høj for misbrugere, og at dette på sin vis retfærdiggør risikable valg.
Men, - og dette er et stort MEN: - Hvis 12-trinbevægelsens religiøse diskurs bliver fremført i offentligt
regi, i et asymmetrisk magtforhold, altså eksempelvis
af en - utvivlsomt velmenende – socialrådgiver, som
kan tilbageholde bistandshjælp osv., såfremt man
ikke deltager i den foreskrevne ‘efterbehandling’, så
konstituerer det et alvorligt overgreb, der må betragtes som dybt problematisk.
Det kunne være morderligt interessant at undersøge nærmere, hvordan, hvor og hvor meget denne
religiøse diskurs har influeret på det kommunale behandlingssystem.
På et makroniveau vil jeg hævde, at 12-trinbevægelsens diskursive trojanske hest er en miniature
spejling af, hvad der på en større, mere subtil skala
foregår på hele misbrugsområdet. Jeg mener, at vores
måde at opfatte og ‘behandle’ misbrugere på, har en
kristen understrøm.
Danmark har de senere år blindt fulgt USA i forskellige krige, men først af alle fulgt trop i ‘krigen
mod narko’, som har et umiskendeligt indhold af kristen, højreorienteret kamp mod djævelen og alt hans
væsen. Kriminalisering, straf og udstødelse af stofbrugere skaber massive sociale og sundhedsmæssige
problemer frem for at løse dem; men de accepteres
alligevel.
Jeg mener, at hele konstruktionen med at diagnosticere og behandle afhængighed kommer til at fungere som en legitimering af den religiøse understrøm,
der reelt former den måde, vi ‘behandler’ mennesker
med et forbrug af narkotika på. Det bliver et moralsk
problem i stedet for at være et symptom på sociale og
sundhedsmæssige problemer.
Dette betragter jeg som en del af svaret på mit indledende spørgsmål om, hvordan 12-trinbevægelsen
med sit religiøse indhold er blevet en del af det offentlige behandlingssystem: Fordi den overordnede
konstruktion af et behandlings- og diagnose system,
med et iboende underliggende religiøst indhold, er
den samme.
Samtidig kan det også delvis forklare, hvordan et
behandlingssystem med så mange gode intentioner -

jeg har endnu ikke mødt en person, som arbejder på
området, med et ønske om at skade nogen - alligevel
accepterer systematisk kriminalisering, straf og udstødelse afden gruppe borgere, som de er ansat til at
hjælpe. Og måske kan det levere en manglende brik i
puslespillet om at forstå den massive modstand, som
alle tiltag til afkriminalisering møder? n

NOTE
1

Der skelnes her ikke mellem begreberne religiøs, spirituel eller åndelig.
Skellet er, især for en religionshistoriker, nærmest umuligt at sætte. En
yderligere kategorisering bliver mellem religiøs og nyreligiøs, hvor det
individualiserede Gudsbegreb i de 12 trin kategoriserer bevægelsen som
nyreligiøs.

LITTERATUR
Alcoholics Anonymous: Foreword, The Doctors Opinion, Bill ́s Story, There Is
a Solution, More about Alcoholism, We Agnostics & How It Works. Alcoholics
Anonymous. Alcoholics Anonymous World Services, Inc. New York City. 1976.
Alcoholics Anonymous. 1984:11.
Narcotics Anonymous:Preface & Book One. Narcotics Anonymous. Narcotics
Anonymous World Services, Inc. Van Nuys, CA. 1988.
Oplæsningstekster: www.namidtjylland.dk/Sammen kan vi/oplaesninger.
19.03.2016
Pedersen, Mads Uffe: Stofmisbrugere før under efter Døgnbehandling. Center for
Rusmiddelforskning. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Trykkeri, Aarhus
Universitet. Aarhus. 2000.
Peele, Stanton:Diseasing of America, How We Allowed Recovery Zealots and the
Treatment Industry to Convince Us We are Out of Control. Josey-Bass Publishers,
San Fransisco. 1995.

WWW.STOFBLADET.DK · STOF 28

65

Et meningsfuldt idrætsfællesskab
Når tidligere misbrugere stopper deres behandling, står de overfor en ny, hård virkelighed – ofte uden et stoffrit netværk og uden aktiviteter til at udfylde den svære tid. Den-FRI, som hører under Ungdommens Røde
Kors, tilbyder fællesskab og aktiviteter, der støtter den enkelte i at forblive clean.
							
holder, som har ansvaret for planlægning og genAF LISE MUNKSGAARD

Denne artikel bygger på resultater fra min specialeafhandling1, hvor jeg interviewede 10 medlemmer fra DenFRI. Undersøgelsen fokuserede på, hvordan et idrætsfællesskab, der specifikt retter sig mod eksmisbrugere, kan
bidrage til den enkeltes recovery efter endt behandling.
Specialet skriver sig ind i et forskningsområde, hvor fokus rettes mod den enkeltes ressourcer, det hele menneske og de langvarige effekter af misbrugsbehandling. Forskningen peger på, at det ikke blot er centralt,
hvilke elementer der bliver reduceret via stofbehandling såsom: stofindtag, kriminalitet, økonomiske problemer og følelsesmæssig stress, men ligeledes, hvilke
elementer der bliver tilføjet i personens liv såsom: fysisk og psykisk sundhed, deltagelse i meningsfulde
aktiviteter, mestringsressourcer, forbedrede familierelationer, uddannelse, stoffrit netværk, deltagelse
i fællesskab med andre personer i samme situation
og lign.2 Sådanne aspekter betragtes som bedre indikatorer på langtidseffekten af behandlingen, hvilket er
væsentligt, da den største udfordring ofte ikke består i
at blive stoffri, men i at fastholde stoffriheden over tid.
Forskning peger desuden på, at fokus ofte rettes
mod selve behandlingen og tiden umiddelbart efter,
men at der ikke er tilstrækkeligt fokus på støttesystemer, der virker over en længere periode3. Dette kan
være uhensigtsmæssigt, da det samtidig fremhæves,
at der først efter cirka 5 år efter sidste stofindtag kan
tales om stabil recovery.4 Recovery betragtes således
som en proces, der hovedsageligt finder sted uden for
behandlingen.

Et idrætsfællesskab for eksmisbrugere
I Den-FRI mødes tidligere misbrugere om aktiviteter
som klatring, yoga, svømning, fodbold, filmklub og
madklub. De fleste aktiviteter kører fast en gang om
ugen og er gratis at deltage i.
For hvert aktivitetstilbud er der minimum én tov66
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nemførelse af aktiviteten. De fleste af foreningens
tovholdere har selv misbrugsbaggrund, og tilgangen
er således peer-to-peer. De fleste starter i foreningen
umiddelbart efter afsluttet behandling og tager løbende mere og mere ansvar for aktiviteten i takt med,
at overskuddet vokser.
Den-FRI kan således netop ses som et vedvarende
støttesystem, der bidrager med positive elementer til
den enkeltes tilværelse efter endt behandling. Specialets resultater peger på, at både fællesskabet og
selve idrætten har positiv betydning for at skabe og
fastholde et meningsfuldt liv på den anden side af et
stofmisbrug.
Herunder præsenteres nogle tendenser fra specialet med et særligt fokus på idrættens kvaliteter.

‘Jeg tror rigtig meget, at man får noget
optur fra sporten. Jeg tænker slet
ikke på behandlingen, eller at jeg er
misbruger, eller at jeg ikke har nogen
venner. Alt det forsvinder, når man laver
noget i fællesskab med andre.’
(deltager i Den-FRI).

At være i samme båd
Den-Fri giver adgang til netværk, fællesskab og gode/
sunde relationer, hvilket må ses som helt centrale
faktorer i forhold til at skabe en meningsfuld tilværelse efter endt misbrug. I den forbindelse beskrives
genkendelse og identifikation i forhold til de andre
deltagere som vigtigt, da det giver en oplevelse af ikke
at være alene.
‘Fornemmelsen af, at det er nogen, der er ligesom mig.
De har samme baggrund. Måske er historien lidt anderledes, men vi er i samme båd, og vi er sammen om et fælles
projekt, ik? Det er rigtig rart, og man har på en eller anden
måde paraderne nede, tror jeg’.
Netop beskrivelsen af at kunne have ’paraderne
nede’ er meget kendetegnende for informanternes
oplevelser. Det beskrives, hvordan alle har været nede
at skrabe gulvbrædderne og formået at samle sig selv
op igen, hvilket medfører en åbenhed og ærlighed,
der gør det muligt at komme, præcis som man er.
Fællesskabet er således enormt rummeligt, hvilket
også kommer til udtryk i måden, hvorpå tilbagefald
håndteres.
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‘Hvis folk går ud og tager noget, så er de jo ligeså hjerteligt velkomne tilbage igen. Lige meget, hvad man ellers
har lavet af dumme ting i sit liv (…) Og det er også noget
af det, der er dejligt. Holdet forstår, og der bliver slået en
streg over, hvad der er sket. Det er jo bare at kigge fremad’.
Den-FRI er således et sted, hvor man altid kan
komme – også når det går dårligt. Deltagerne bruger
fællesskabet forskelligt. Nogle dukker bare op til klatring hver tirsdag, mens andre opbygger venskaber,
der rækker ud over Den-FRI.

Et fælles ansvar
I Den-FRI bidrager alle med det, de er i stand til.
Der er muligheder for at tage ansvar, men der er også
plads til at have dårlige perioder og trække sig. Nogle
vasker trøjer til fodbold eller står for at samle holdet
inden en kamp. Andre dukker bare op til træning, og
enkelte påtager sig rollen som tovholder (den ansvarlige for aktiviteten). Det fælles ansvar for aktiviteten
fremhæves af mange som vigtigt i Den-FRI.
‘Det giver en enorm tilfredsstillelse, for så føler man også,
at man er en del af noget og ikke bare møder op og spiller,
ik?’
Den-FRI er altså drevet af og for tidligere misbrugere. Alle bliver taget alvorligt, og alle kan være med
til at præge fællesskabet. Det står klart, at denne peerto-peer tilgang har stor betydning for den enkeltes
indflydelse og udvikling.
Jeg skulle stå for at skaffe spillere, finde trøjer og sende
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sms’er ud til alle og sådan. Og det lykkedes. Det gjorde jeg
i tre år, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at den succesoplevelse, jeg havde med fodbolden dér, gav mig tro på, at
jeg faktisk også kunne tage en uddannelse igen’ .

At glemme problemer og lave noget fedt
Stort set alle deltagere i Den-FRI har gennemgået en
stor mængde terapi og er vant til at tale om problemer
i både fortid, nutid og fremtid.
I Den-FRI handler det ikke om misbrug, problemer eller tankerne oppe i hovedet. Her er fokus på det
kropslige og på at skabe positive oplevelser i fællesskab med andre. Flere af informanterne fremhæver
dette som noget helt særligt ved dette fællesskab.
‘Det har ligesom været en befrielse for mig at kunne
tage et sted hen for ikke at skulle snakke om sine problemer
og bare lave noget fedt’ .
Den-FRI bliver på den måde et frirum for mange.
Når det fulde fokus rettes mod aktiviteterne, bliver
det muligt at glemme hverdagens problemer for en
stund og bare være til stede i nuet.
‘Jeg tror rigtig meget, at man får noget optur fra sporten. Jeg tænker slet ikke på behandlingen, eller at jeg er
misbruger, eller at jeg ikke har nogen venner. Alt det forsvinder, når man laver noget i fællesskab med andre’ .
Det fremhæves desuden, hvordan positive oplevelser og dyrkelse af kroppen ikke blot fremmer den
fysiske tilstand, men ligeledes den psykiske.

Konkrete mestringsoplevelser
At svømme 400 m den ene uge og 500 m den næste er en helt konkret og målbar fremgang, som er
let at forholde sig til for deltagerne i Den-FRI. Flere
beskriver, hvordan de helt har mistet troen på egne
evner under misbruget. De har glemt, hvordan man
lever et almindeligt liv, og har behov for at genopbygge sig selv på ny.
Dermed kan små, målbare forbedringer være vigtige for den enkeltes tro på egen formåen, og det at
nå toppen af en klatrevæg kan have en stor symbolsk
betydning.
‘Det (klatring) har givet meget i forhold til denne her
vedholdenhed. Jeg behøver ikke at kunne det hele på én
gang. Det tager sin tid at opbygge fingermuskler og at få
det her balancepunkt ind i kroppen. Det har givet rigtig
meget tålmodighed og sådan en følelse af, at det skal nok
blive bedre’.
I citatet taler ínformanten specifikt om klatring,
men der er en klar reference til den øvrige tilværelse,
hvor det er nødvendigt at være vedholdende og tage
et skridt ad gangen for at undgå tilbagefald og kunne
skabe en stabil recovery.
Ofte kan oplevelser fra aktiviteterne således overføres til andre livssituationer og bidrage positivt til
den enkeltes udvikling.

At øve sig i sociale spilleregler
At tage del i idrætsaktiviteter indebærer ofte, at et
særligt regelsæt følges. Dette kan medføre en tryghed
i forhold til at indgå i fællesskabet.
‘Jeg har altid spillet fodbold... i mange år, mand. Det
ved jeg, at jeg kan finde ud af, ik? Selvom jeg måske ikke
er verdens bedste. Men jeg ved, hvad man skal’.
I Den-Fri kan særligt aktiviteten fodbold ses som
en regelstyret aktivitet. Ved fodboldkampe er der en
dommer, der fløjter og håndhæver reglerne, hvorfor
den enkelte blot skal agere inden for de givne rammer. Herved bliver konsekvenserne af den enkeltes
handlinger mere forudsigelige. Når reglerne brydes,
udløser det et gult kort, frispark eller lignende. Med
faste regler bliver det ligeledes lettere at gennemskue
de andres handlinger. Dette kan være en stor hjælpe,
da tiden efter misbruget ofte beskrives som kaotisk
og skræmmende, og hvor de sociale spilleregler ikke
altid står klart.

‘Når man har levet et misbrugsliv, så er man sig selv
nærmest, ik? Ens ego det er jo på størrelse med, jeg ved ikke
hvad. For det er mig, mig, mig. Jeg skal sørge for mig selv
og have stoffet. Man vil gerne snyde andre, hvis man kan
få mere ud af det selv. Så det er vigtigt at lære at indgå i
et kollektiv. Derfor er fodbold godt. For der må man styre
sig nogle gange jo’ .
Fodboldbanen kan således ses som et sted, hvor
den enkelte kan øve sig i at agere socialt inden for
givne rammer og være en del af et kollektiv.

Afsluttende refleksioner
Specialets resultater peger altså på, at både fællesskabet og idrætten kan bidrage med noget særligt i en tid,
hvor den enkelte skal skabe et socialt netværk, genopbygge troen på egne evner, øve sig i sociale spilleregler
og langsomt blive en del af samfundet igen.
Selvom mange i dag får gavn af aktiviteterne i DenFRI, kan det være en udfordring at få udbredt kendskabet til foreningen og få flere til at møde op. Det
står klart, at skridtet fra behandling til en forening som
Den-FRI kan være for stort for nogle.
I dag findes der en gruppe af såkaldte ’inspiratorer’,
der tager ud på behandlingssteder og holder oplæg
om, hvad det har givet dem at være en del af Den-FRI
efter endt misbrug.
Fremadrettet kunne det være interessant at undersøge muligheden for at lave et tættere samarbejde mellem Den-FRI og det etablerede behandlingssystem,
så overgangen fra behandling til idrætsaktiviteter blev
mere naturlig, og flere fik gavn af de positive effekter. n
Læs mere om Den-FRI hér: www.den-fri.dk
og om Ungdommens Røde Kors hér: www.urk.dk
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RECOVERY-SEMINARET VAR ARRANGERET AF

Julius von Wright, redaktør på den populærvidenskabelige webplatform popNAD,
Eric Allouche, formand for Dansk Psykologforenings Selskab for Misbrugspsykologi,
Steffen Jöhncke, viceinstitutleder, seniorrådgiver ved Antropologisk Institut, Københavns Universitet.
Man kan gense David Bests oplæg på Selskab for Misbrugspsykologis hjemmeside www.misbrugsnet.dk

RECOVERY:

Trængt fra
flere sider

Bengt Svensson, Liese Recke og David Best.

Betyder recovery i forbindelse med
afhængighed opnåelse af afholdenhed
eller at få kontrol over et stofbrug?
Er recovery et mål i sig selv, eller er det
rettere en proces?
Synspunkterne varierer.
							
og forfatter til bogen ‘Addiction Recovery’. Best har
AF MARIANNE BÆKBØL

Slår man op i engelsk-danske ordbøger, betyder ’to
recover’ direkte oversat at få det bedre eller at komme
sig, mens oversættelser af begrebet ’recovery’ udgøres af gloser som bedring, restitution og genopretning.
Der levnes en bred ramme for fortolkning, alt efter
hvilken sammenhæng ordene finder anvendelse i, hvilket blev illustreret på Recovery-seminaret på Københavns Universitet i november sidste år.
Arrangør-trioen bestod af Julius von Wright, Steffen Jöhncke og Eric Allouche fra henholdsvis den populærvidenskabelige platform popNAD, Københavns
Universitets Antropologiske Institut og Psykologforeningens Selskab for Misbrugspsykologi samt Birgitte
Jensen fra STOF som sparringspartner. Arrangørerne
havde inviteret eksperter fra England, Sverige og Danmark til at kvalificere deltagernes viden om emnet.

Recovery i England
Dagens første oplægsholder var David Best, som er
professor fra Sheffield Hallam University i England
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tidligere beskæftiget sig med ‘selfchange‘-fænomenet,
og nogle læsere vil huske, at han var i Danmark i 2007
for at fortælle om det.
For David Best handler recovery om ’alt det uden
om og efter behandlingsforløb, som øger menneskers livskvalitet. Recovery gør behandling mulig og
øger motivationen. Det handler om et ordentligt sted
at bo, og om at blive inddraget, blive en del af nogle
fællesskaber og at give noget tilbage. Det handler om
medborgerskab, at blive aktivt deltagende, at føle sig
forbundet, at spille en positiv rolle i sit nærområde og
i samfundet.‘
Flere gange i løbet af sit oplæg vendte Best tilbage
til de grundlæggende ideer om recovery: at det er et
spørgsmål om ‘social justice’, og at de afgørende faktorer er ’job, friends and houses’.
Og så formåede han på et tidspunkt at få os til at
genoverveje vores egne holdninger til recovery, da
han nævnte et amerikansk studie, som viste, at folk,
og blandt dem fagfolk som arbejder med misbrugsbehandling, ‘don´t believe in recovery change’ og umiddel-

bart ikke vil have en ‘recovered addict‘ til at arbejde på
deres lokale sygehus, passe deres børn eller bare være
deres nabo…
Professor Best har stået for indsamlingen af mere
end 1.500 recovery-casehistorier som basis for sin
forskning i, hvordan, hvornår og med hvilke tiltag
man som system og omverden kan sætte ind for at optimere den samfundsmæssige reintegration af blandt
andet tidligere stofbrugere og kriminelle.
At det er kriminelle, hans forskning og etablering af recovery-projekter aktuelt tager udgangspunkt i, handler primært om politik, fortalte han.
‘I England var recovery i sin tid et sundhedsemne, hvor
ejerskabet var psykiatriens. For nogle år siden skiftede
det imidlertid til at blive et kriminal- og justitsemne,
og ejerskabet overgik til Indenrigsministeriet, primært fordi man opdagede, at det er langt billigere
at have folk på metadon end i fængsel, og man blev
fri for en masse kriminalitet gennem vedligeholdelsesbehandling. Jeg måtte følge med, om man så må
sige. Nu er ejerne job-sektoren, behandlingsområdet
i England er ‘driven by employment’.

Danske afholdsfolk har fået patent på recovery
Der var også hug til politikerne i psykolog Liese Reckes
oplæg, hvor hun udtrykte stærk foruroligelse over, at
recovery i Danmark fra professionelt og politisk hold
stort set er forbeholdt psykiatrien, mens recoveryindsatsen på stofområdet primært hviler på frivillige
kræfter - med AA-bevægelsen som hovedaktør og dermed også på den Minnesotabaserede 12-trinsmodel.
‘Den nye recovery-bevægelse i USA er Minnesotaog afholdenhedsbaseret, og det er den vej, vi også går

her i Danmark. Her er stofbrug en sygdom, og de, der
ikke kan identificere sig med forståelsen og retorikken, er ekskluderet. Hvad med dem? Dem, der ikke
synes, at de kan underlægge sig den type af social
kontrol, som ikke vil acceptere definitionen på kronisk sygdom, og som ikke vil lægge sit inderste frem
for mennesker i grupper, mennesker, de ikke selv har
valgt. Hvor skal de gå hen efter støtte?‘
Liese Recke anførte videre, at det i modsætning til
dengang, recovery-tilhængerne udgjorde en protestbevægelse, hvor det handlede om at prøve at forandre
verden, nu handler om, at du skal forandre dig selv.
‘Det, vi skal spørge os selv om, er, hvad recoverybegrebet egentlig kan tilføre dansk misbrugsbehandling. Vi kan for eksempel se på den store stigning i
dødstallene i de seneste år efter indførelsen af recovery-behandling. Eller hvad siger vi til den stigende
involvering af lægfolk i behandlingen, og hvordan forholder vi os til dem, der får det dårligere af at komme
ud i disse fællesskaber?’
Pointen om stoffrihed som en forudsætning for
modtagelse af recovery-tilbud, som tilfældet er i England, købte Liese Recke ikke, og hun brugte BrugerForeningen i København som et eksempel på stofbrugere, der målrettet fokuserer på øget livskvalitet
i den situation, de er i, uden nogen intentioner om
opnåelse af stoffrihed.

SMART - et dansk recovery-alternativ til AA?
Sikkert for at bibringe seminardeltagerene et indtryk
af et eksisterende alternativ til AA-fællesskaberne,
havde arrangørerne inviteret psykolog og frivillighedskoordinator i Københavns Kommune, Bendt
Skjold Hansen, der stod for præsentationen af selvhjælps-konceptet SMART Recovery.
Om en af de store forskelle i forhold til AA og NAfællesskaberne, nemlig fraværet af ’en højere magt’,
der står over en selv, og i hvis hænder man kan lægge
sin skæbne, fortalte Bendt S. Hansen:
‘Vi tror på, at styrken til at ændre adfærd findes i det
enkelte menneske, og at den er uafhængig af holdningen til åndelighed og religion. Brugen af religion eller
åndelighed er et personligt valg og derfor ikke en del af
SMART Recovery’s program. Der, hvor det kommer
ind alligevel, er, når vi taler med folk om deres værdier,
og hvilke der er vigtige. The Hierarki of Values, eller
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Læs mere på popNAD, hvor Kerstin Stenius, tidl. chefredaktør på NAD, har skrevet om recovery-seminaret: ’Recovery i Norden: stöd för
det sociala i missbruksvården eller onödig import?’ –
www.nordicwelfare.org/popNAD/Articles

hvad er vigtigt i dit liv? For mange er det at få italesat
og begynde at spekulere over deres værdieret afgørende skridt i forhold til at begynde at lave forandringer.‘
Idéen bag SMART udspringer fra USA og Storbritannien og er i en dansk variant at finde i form af
selvhjælpsgrupper i flere store og mellemstore byer
herhjemme. SMART-grupperne er et selvhjælpsforum for alle med dårlige vaner eller afhængighed uanset rusmiddel eller vane. Grupperne forholder sig til
det at skabe og fastholde positiv forandring og tilbyder
samtaler og værktøjer til opbyggelse og vedligeholdelse
af motivation, håndtering af trang, balance i livet og
indsigt i sammenhænge mellem tanker, følelser og adfærd.
‘Det vigtigste princip drejer sig om menneskeligt
samvær og inklusion. At blive set, hørt og forstået. I
mange år har jeg tænkt, at det var et spørgsmål om, at
jeg skulle lære de seneste nye teorier og metoder, men
jeg har fundet af, at det dybest set handler om disse tre
ting: uden fordomme at blive set, hørt og forstået som
et almindeligt menneske.‘
Der er ikke krav om stoffrihed i selvhjælpsgrupperne, men SMART anbefaler tydeligt, at man ankommer upåvirket til møderne. Møderne bliver ledet af
personer, der har været igennem en facilitatoruddannelse i SMART-regi.

Virkeligheden er mere nuanceret
I debatten senere på dagen vendte professor David
Best tilbage til især Liese Recke, med en replik om, at
recovery er langt mere kompleks end som så, og at diskussionen om recovery ikke må forsimples til alene at
dreje sig om stoffri- eller ikke stoffri-problematikken.
‘Recovery handler om tre komponenter: om stoffrihed eller kontrol over sit stofbrug, om aktiv deltagelse og om helbred og generelt velbefindende.
Ligesom der er tre niveauer for definitioner af recovery: den personlige rejse, den sociale komponent og
den politiske komponent. Der eksisterer tillige indtil
flere forskellige recovery-settings som for eksempel
den medicinunderstøttede, sygdomsmodellen, terapimodellen og selvhjælps-modellen. Jeg argumenterer for, at definitionen er kompleks, fordi recovery er
et komplekst fænomen.’

72

STOF 28 · WWW.STOFBLADET.DK

Det batter ikke, for ingen interesserer sig for det
Dagens sidste oplægsholder var den svenske professor i socialt arbejde, Bengt Svensson fra Malmö. Som
en nedslående replik oven på en nærmest opstemt
dag rundt om recovery indledte han et historisk rids
af en, i lighed med den danske, deprimerende stram
svensk narkotikapolitik, for derefter i sine afsluttende
bemærkninger at fastslå den manglende politiske interesse for såvel stofbrugere som recovery.
‘Stofmisbrug anses ikke længere for at være et
større socialt problem. Når vi ser på nøglespillerne i
debatten, er det hverken medierne eller politikerne.
Debatten om stofmisbrug og recovery foregår alene
mellem professionelle og ngo’er. Desuden er metadonvedligehold ikke længere kontroversiel, ligesom
det er en billig behandlingsform, så politikerne er ikke
ansporet til at holde liv i andre behandlingsformer. At
Sundhedsstyrelsen lægger vægt på evidensbaserede
metoder fremmer heller ikke recovery-indsatserne.’

Snart er der kun metadon
Bengt Svensson har arbejdet med stofbrug igennem
30 år og fortalte, at han som alle andre har været præget af de forskellige rådende diskurser igennem årene.
Nu er det ikke så udpræget længere, for han har fundet
sin egen grundholdning til tingene.Til gengæld er mulighederne nu færre, end da han startede.
‘Nu er mit nøgleord, når det kommer til behandling,
at min patient må bestemme.Vil de have metadon, så er
det det, og hvis de vil være stoffri, må vi stille de nødvendige rammer til rådighed. Men jeg tror, at i fremtiden
vil der slet ikke være det alternativ, der vil nok kun være
metadon at få,’ afsluttede Bengt Svensson.
Recovery-seminaret satte fokus på, hvor vi egentlig
er henne, når det kommer til recovery på stofområdet,
og hvilke ringe udsigter recovery har, når det ikke er
knyttet til politiske bevågenhedsområder som for eksempel arbejdsmarkedsmarkedspolitikken. Der bliver
ikke investeret i resocialisering af stofbrugerne, og al
anden støtte end medicinudlevering bliver mere eller
mindre overladt alene til frivillige kræfter. n
MARIANNE BÆKBØL ER JOURNALIST

Recovery – et flydende begreb?
Hvordan man forstår recovery afhænger af synet på hvem der kan være i recovery, hvordan der kan
arbejdes med recovery, og hvad målet med recovery bør være.
							
recovery på psykiatriområdet, og den indebærer, at
AF JEPPE OUTE HANSEN

Med den provokatoriske titel ‘You are in recovery if
you say you are - Views on recovery in drug treatment’
lagde Københavns Universitet i november 2016 (se
den foregående artikel i dette nummer af STOF) lokaler til et velarrangeret og spændende seminar om
recovery. Seminaret kan siges at være meget frugtbart, fordi seminarets titel, oplæg og diskussioner anskueliggjorde, at recovery er et flertydigt og flydende
begreb, der er vanskeligt at diskutere blandt aktører
med interesse i social-og sundhedspolitik, professionel praksis og brugeres hverdagsliv. Denne problematik har også gjort sig gældende i diskussionen af

der på samme tid kan være flere konkurrerende forståelser af, hvad recovery er og bør være.
I dele af litteraturen om recovery, social inklusion
og medborgerskab synes der ofte at være konsensus
om, at begrebet stammer fra det psykiatriske område, selvom dette nok ikke er fyldestgørende, fordi
denne formulering kan give det fejlagtige indtryk,
at recovery er et biopsykiatrisk perspektiv. Tværtimod kan man sige, at en af de afgørende personer i
udviklingen af recovery-begrebet er den psykiatrikritiske psykiater Franco Basaglia, som arbejdede med
demokratisering af psykiatrien, diagnosticerede personers rettigheder, de-institutionalisering og social
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inklusion i Trieste i 60’ernes, 70’ernes og 80’ernes
Italien. Siden da har arbejdet med og erklæret forskning i recovery i psykiatrien således fokuseret på, hvad
mennesker med psykiske problemer oplever som
hjælpsomt og støttende i forhold til at kunne leve
et meningsfuldt og tilfredsstillende liv. I de senere
år er disse typer af processer også blevet studeret på
dobbeltdiagnoseområdet under navnet dual recovery.
(1-4)
På to afgørende punkter er denne forståelse af
recovery og social inklusion kritisk overfor (1) menneskesynet i psykiatriens traditionelle sygdomsbegreb og (2) de ledsagende hierarkier og praksisser
i de behandlingsinstitutioner, som skulle (forestille
at) normalisere afvigende borgere og patienter. For
det første stilles der ofte spørgsmålstegn ved sandhedsværdien i forestillingen om, at en diagnosticeret patient kan reduceres til og bør identificere sig
som en kronisk, omvandrende sygdomstilstand; fx
det, at en patient ’er skizofren’. Som sådan kan (dele
af) recovery-forskningen og -bevægelsen knyttes til
den ret omfattende kritiske psykiatriforskning i diagnoser, dehumanisering og institutionalisering, som
betoner nødvendigheden af at anerkende diagnosticerede personers egne stemmer og erfaringer. (5-9)
For det andet ses (lokal)samfundets stigmatisering
og marginalisering af personer med psykiske problemer som en stor barriere for personens muligheder
for recovery og inklusion. Derved har recovery-forskningen og tilgangen også rødder i begrebet empowerment (10), hvis teorihistorie har betydet, at recovery
også har taget ideologisk farve af tressernes borgerettighedsbevægelser og halvfjerdsernes klasse- og
ligestillingskampe. Og endelig har de senere årtiers
neoliberale betoning af plagede borgeres autonomi,
eneansvar og pligt til at være sunde, funktionsdygtige
og omkostningseffektive også sat sit præg på ideen
om recovery og social inklusion. (9;11;12)
Grundet denne komplekse, teoretiske og ideologiske arv kan recovery – ligesom empowerment – ses
som et flertydigt begreb (10;12), der kan udlægges
meget forskelligt. Begrebets flydende karakter skyldes,
at der ofte forudsættes helt forskellige menneskesyn,
metoder, værktøjer og målsætninger. På den måde
afhænger en given forståelse af recovery af synet på,
hvem der kan være i recovery, hvordan der kan arbejdes
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med recovery, og hvad målet med recovery bør være.
Fragmenter af både et biomedicinsk syn på psykisk lidelse og recovery-begrebets humanistiske, sociologiske og ideologiske arv kan også genfindes i en
stor del af den nyere litteratur og politikker om recovery og social inklusion på psykiatriområdet. I den
nationale strategi for psykiatrisk forskning (13), som
i 2015 blev udgivet af Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration
og Sociale forhold, kommer kombinationen af disse
forskelligartede perspektiver og ideologier ikke overraskende til udtryk som modsatrettede forståelser af
recovery:
’Der er stigende fokus på begrebet ’recovery’ i forhold
til indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Recovery handler om muligheden for at komme sig, hvilket
både omfatter at blive rask og fri for sygdom, at overvinde funktionsnedsættelser og at opnå et for den enkelte
meningsfuldt og tilfredsstillende liv. Recovery-begrebet er
ikke entydigt defineret. I denne strategi anvendes begreberne ’helbredt’ og ’at komme sig’, som er udtryk for forskellige perspektiver på det, der betegnes ’recovery.’ (p. 6)
Uddraget viser, at spørgsmålet om, hvad recovery
er, ikke længere er lukket og entydigt, selvom begrebet oprindeligt voksede ud af en afstandstagen til psykiatriens traditionelle syn på psykisk lidelse og magtstruktur. I stedet gør det psykiatriske sygdomsbegreb
sig nu gældende i forhold til at definere, hvad recovery er. Derfor kan man sige, at der foregår en form
for ’kamp’ om den endelige definition af recovery.
Forenklet sagt kan der skelnes mellem en såkaldt
’psyko-ideologisk’ og ’humanistisk-samfundsfaglig’
forståelse af recovery, hvor den førstnævnte synes at
have (delvist) kolonialiseret den oprindelige forståelse af begrebet og at have opnået størst anerkendelse
blandt politiske og professionelle aktører i Danmark
i dag. Nedenfor præsenteres disse to udbredte, men
konkurrerende forståelser af recovery. Med udgangspunkt i præsentationerne fra recovery-seminaret
i november måned (se ovenstående artikel derfra),
afsluttes dette bidrag med nogle refleksioner over,
om beslægtede forståelser også gør sig gældende på
stofområdet. Som sådan er det denne artikels ærinde
at stimulere en videre dialog om recovery på stof- og
psykiatriområdet.

’Psyko-ideologisk’ forståelse af recovery
Overordnet set henviser begrebet ’psyko-ideologisk’
til, at forståelsen kombinerer et psykiatrisk sygdomsbegreb og et ideologisk påbud, som indebærer, at individet
frivilligt bør påtage sig ansvaret for at blive ’rask og
fri for sygdom’. Denne forståelse repræsenteres ofte
af ministerielle aktører og Sundhedsstyrelsen og lignende. Det fremgår ofte af nationale politikker (se fx
Regeringens Udvalg om Psykiatri, 2013), nationale
og regionale strategier for psykiatrisk forskning (se
ovenfor), sundhedspolitiske kampagner som fx En af
Os-kampagnen (14) og andre nationale retningslinjer, som skal virke ved at sætte de forståelsesmæssige rammer for psykiatriens og civilsamfundets syn
på recovery og nært beslægtede begreber som inddragelse, inklusion og antistigmatisering. (14;15)
Ydermere kan denne forståelse også identificeres
blandt humanistisk anlagte psykiatere, psykologer,
sygeplejersker og patienter og pårørende på social- og
behandlingspsykiatriske institutioner, i brugerorganisationer som fx Bedre Psykiatri eller hos Psykiatri

Fonden (se fx www.Psykiatrifonden.dk ;https://www.
psykiatri-regionh.dk/).
Lidt mere specifikt abonnerer den ’psyko-ideologiske’ forståelse af recovery typisk på psykiatriens
sygdomsorienterede syn på psykisk lidelse. (14;15)
Selvom dette traditionelle syn på psykisk lidelse ofte
tages for givet i denne forståelse, ses der ret gennemgående et kritisk forbehold overfor, at personen reduceres til diagnosen. Fremfor at abonnere på idéen
om, at ’patienten er skizofren’ bruges læresætningen
om, at ’personen har skizofreni’. Derved ses diagnosen som et øjebliksbillede. Det indebærer, at psykisk
sygdom ses som noget, der kun periodisk maskerer,
hvem personen også kan være.(16) Fordelen ved at
bruge dette sygdomsbegreb er, at det netop er åbent
overfor et sundhedspolitisk påbud om, at individet
har pligt til både at modvirke sygdomstilstanden ved
fx at (lære at) monitorere sine symptomer og forandre
sit syn på sig selvved at forene sig med sin diagnose og
behov for behandling. Derved kan den psyko-ideologiske fremstilling af recovery ses som et neoliberalt
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imperativ, der beror på, at den psykisk syge/ psykisk
sårbare person selv bør tage aktivt ansvar for sine problemer i effektivitetens navn. (16-18)
På den måde forveksles betydningen af det at være
i recovery, forenklet sagt, med det at være i remission
i den forstand, at den plagede person aktivt identificerer sig med diagnosen og forener sig med kravet
om forebyggelse og nødvendigheden af behandlingen. (14;15)
Det, at den plagede person selv bør identificere og
behandle sig som svagelig, sårbar og psykisk syg, ses
derved som en måde at modvirke det, at personen
bliver psykisk syg og får brug for overvågning og behandling. (19)
På den måde udtrykker den ’psyko-ideologiske’
forståelse reelt en perverteret afart af den oprindelige
forståelse af recovery, da patientens eller borgerens
identifikation med forståelsen og den professionelle
praktisering heraf vil understøtte og måske endda
forstærke det dominansforhold, som det i udgangspunktet skulle gøre op med. (11) Dette paradoks
kommer til udtryk mange steder indenfor og i relation til det psykiatriske område.
For eksempel træder kombinationen af sygdomsbegrebet og det politiske påbud frem på Psykiatrifondens hjemmeside, som giver adgang til det ‘mentale
motionscenter’. Med ordene ‘tænk dig stærk’ påbydes
svage eller sårbare personer med angst, depression,
stress, søvnproblemer, kognitive problemer eller
PTSD at vælge at lave mentale øvelser for at styrke deres mentale sundhed og modstandsdygtighed
(forebyggelse) og for at supplere professionel behandling (se www.Psykiatrifonden.dk).
Den ’psyko-ideologiske forståelse’ henviser dog
også til begrebets teoretiske arv, da det ikke kun er
patienten selv, men også vedkommendes pårørende
(i bred forstand), professionelle (skolelærere, behandlere m.fl.), aktører fra beskæftigelsesområdet
såvel som resten af civilsamfundet, der forpligtes til
at samarbejde om at tage ansvar for tidlig opsporing,
hurtig diagnosticering og effektivt behandlingen af
psykisk lidelse (14;20):
’Overordnet set bør indsatsen bygge på åbenhed, herunder inddragelse, dialog og samarbejde, både med den
enkelte og med dennes familie og øvrige netværk. Inddragelsen af familie og det øvrige netværk bør i alle dele af
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indsatsen ske med afsæt i den enkeltes ønsker, behov og
ressourcer. Herudover kan inddragelse af frivillige, foreninger og organisationer udgøre en vigtig og væsentlig
ressource i recovery-processen for mennesker med psykiske
vanskeligheder og for deres pårørendes vilkår og muligheder.’ (Udvalget om psykiatri, 2013: 13)
For at undgå lidelse for den enkelte, unødig brug
af medicin og tvang og tabte gevinster for samfundet
tager tilgangen til recovery og social inklusion sigte
mod at lære patienter og pårørende (ibid.), at patienterne er personligt ansvarlige for at identificere sig
med at have en psykiatrisk diagnose og deraf følgende behov for behandling, mens pårørende i en bred
forstand ses som medbehandlere, der har pligt til at
understøtte behandlingen. Som sundhedspolitisk
imperativ fremstilles recovery derfor ofte som en effektmaksimerende forebyggelsesstrategi, som er med
til at muliggøre reduktionen af psykiatriske behandlingsafsnit ved at legitimere det, at psykiatrisk behandling flyttes ind i borgernes privatsfære. (14;17)
I visse klinisk-psykiatriske sammenhænge henvises
der til mange forskellige recovery-orienterede metoder og tilgang: Fx recovery-stjernen, shared-decision
making, psykoedukation, partnerskabsaftaler, brugerstyrede senge, telepsykiatriske teknologier som
M(obile)-health, IPS (Individuelt planlagt job med
støtte), recovery- og pårørendeskoler m.fl.(se fx https://www.psykiatri-regionh.dk/). Når disse begreber
hver især kan siges at udtrykke en ’psyko-ideologisk’
forståelse af recovery, så hænger det sammen med, at
det oftest er et fællestræk ved dem, at patienter og pårørende (m.fl.) påbydes at skulle lære at tage frivilligt
og aktivt ansvar for identifikation af tegn på psykisk
sygdom og forebyggelse og behandling heraf.

Humanistisk-samfundsfaglig forståelse 		
af recovery
Overordnet set hviler den ’humanistisk-samfundsfaglige’ forståelse af recovery på et mere humanistisk
menneskesyn, som tager udgangspunkt i personen, der
oplever problemer – fx det at ‘personen hører stemmer’. (16) Samtidig forudsættes det, at den plagede
person er den centrale aktør i forhold til at håndtere og
skabe mening i livet med sine ofte tilbagevendende,
psykiske og sociale problemer. Professionelle og pårørende m.fl. ses derved ‘kun’ som hjælpsomme og

støttende relationer til personen, der oplever problemer. (1;2;4) I Storbritannien og USA har denne forståelse af recovery nydt betragtelig anerkendelse og
opbakning i form af ‘Mad In America’- og ‘Recovery
in the bin’-bevægelserne. I Danmark er forståelsen
dog relativt underrepræsenteret, men den kan identificeres blandt kritiske brugere (fx ‘Psykiatri-overlevere’), psykiatrikritiske brugerbevægelser som fx
LAP (Landsforening af nuværende og tidligere psykiatribrugere), professionelle som fx socialarbejdere,
ergoterapeuter eller socialpsykologer (m.fl.) i praksis
og enkelte samfundsvidenskabelige og humanistiske
psykiatriforskere (se referencer).
Modsat den ovenfor beskrevne idé om recovery
som forebyggelse og behandlingseffektivisering ses
recovery som en dybt personlig, psykosocial proces,
hvor personens holdninger, værdier, følelser, livsmål
og roller forandres. Det indebærer, at den plagede
person aktivt genskaber en sammenhængende oplevelse af identitet og reetablerer et meningsfuldt og
tilfredsstillende liv med, eller på trods, af sine problemer. (1;2;4) Den ’humanistisk-samfundsfaglige’ forståelse af recovery rummer dog ofte to dimensioner:
På den ene side rettes blikket mod forholdet imellem personens sociale identitet og de former for støtte, personen selv finder hjælpsomme i sin situation.
Arbejdet med recovery fokuseres således ofte på, at
personen udvikler kompetencer og muligheder for at

handle i overensstemmelse med vedkommendes ønsker og drømme (ibid.).
På den anden side har denne forståelse af recovery også en social dimension, som orienteres mod
inddragelse af familie, venner og professionelle og
dels mod det at have et hjem, at føle sig elsket og
anerkendt, at have adgang til skræddersyet hjælp og/
eller meningsfuld beskæftigelse (ibid.). Arbejdet med
disse typer af forhold kan indebære det at identificere
og påvirke de muligheder og barrierer, der virker betingende for, at vedkommende kan - eller ikke kan
- leve et meningsfuldt og tilfredsstillende liv med sine
problemer (ibid.).
I den erklærede recovery-forskning er der ofte tendens til, at meningsfuld aktivitet, herunder beskæftigelse og IPS, ses som fremmende for plagede borgeres
velbefindende, livskvalitet, recovery og sociale inklusion. Det hænger sammen med, at et aktivt arbejdsliv
eller anden form for meningsfuld beskæftigelse både
kan være en mulighed for reetablering af en sammenhængende og meningsfuld identitet, udvikling af nye
kompetencer og håb for fremtiden – og på samme
tid kan arbejdslivet eller anden form for meningsfuld
beskæftigelse repræsentere en chance for social inklusion og potentiel anerkendelse. (3;21) Dette er
dog ikke nødvendigvis et entydigt gode, da personens
re-artikulation af en ny, meningsfuld identitet, velbefindende og vedkommendes oplevelse af håb også
kan hæmmes af en række samtidige personlige, interpersonelle og systemiske faktorer. På det individuelle
niveau beskrives det ofte, at personen oplever vanskeligheder med både at håndtere et for stort arbejdspres
og sine psykiske problemer samtidig med, at vedkommende ‘kun’ får mulighed for at udføre arbejdsopgaver, der opleves som meningsløse og umotiverende.
Samtidig forventes diagnosticerede personer ofte
også at kunne navigere mellem modsatrettede krav
på arbejdspladsen. På det interpersonelle og systemiske niveau er der tendens til, at plagede personer
ofte mødes med stigmatiserende holdninger og kollegial eksklusion pga. frygt og mistro på arbejdspladsen samtidig med, at vedkommende forventes at imødekomme indimellem modstridende krav fra flere
forskellige og ofte ukoordinerede velfærdssystemer,
hvor vedkommende får behandling.
Som sådan anskueliggør en del recovery-litteratur
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et forstemmende billede: at diagnosticerede personer
ofte er underlagt et tidstypisk krav om at vende hurtigt tilbage til og fungere godt i arbejdslivet trods det
forhold, at personen ofte oplever væsentlige, sociale
og psykiske problemer. Det beskrives også, at personen ofte har meget lidt indflydelse på tilrettelæggelsen af sit arbejdsliv samtidig med, at personen ofte
hverken opnår status som reelt ansat eller inkluderes
socialt på arbejdspladsen. Det stiller ofte diagnosticerede personer i en paradoksal og uløselig situation, da
det ovenfor nævnte påbud om at skulle komme sig og
herunder at have et arbejde gør det svært – hvis ikke
umuligt - for personen at forlade situationen (ibid.).
Derfor anskueliggør dele af recovery-litteraturen, at
sygemelding, indlæggelse og stofbrug kan ses som
legitime løsninger på en problematisk og sygeliggørende situation.

Forståelser fra recovery-seminaret – kan de
sammenlignes med psykiatriens?
I udgangspunktet synes det indledningsvist nævnte
seminar om recovery på stofområdet at være nærmest eksemplarisk for den gammelkendte pointe, at
recovery grundlæggende er et ideologisk begreb, som
ofte udlægges meget forskelligt. Som det fremgår af
et uddrag fra seminaret, som præsenteres andetsteds
i dette nummer af STOF, påpegede professor David
Best, at recovery også er et komplekst begreb med
flere betydninger på stofområdet, fordi recovery kan
hvile på helt forskellige syn på målgruppen, metoder
og endemål:
’Recovery handler om tre komponenter: om stoffrihed
eller kontrol over sit stofbrug, om aktiv deltagelse og om
helbred og generelt velbefindende.’ (David Best)
Til trods for betragtelige overlap mellem oplæggenes - til tider - systemkritiske perspektiver og diskussioner fremkom der alligevel forskellige syn på
målgruppen, metoderne og endemålet for recovery
under seminaret. Som indikeret i indledningen til
denne artikel anskueliggjorde seminaret derfor nogle
forskelligartede idealer for, hvem der kan være i recovery, hvordan der kan arbejdes med recovery, og hvad
målet med recovery bør være. Med udgangspunkt
i de ovennævnte to forståelser af recovery fra det
psykiatriske område kan det overvejes, hvilke
forståelser af recovery, der fremkom på seminaret,
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og hvordan de er beslægtet med eller adskiller sig fra
psykiatriens syn på recovery.
Det var et gennemgående træk ved seminarets oplæg, at der blev peget på, at stofområdets dominerende forståelse af recovery kan være sammenlignelig
med den ’psyko-ideologiske’ forståelse, da den netop
orienteres mod stofbrugere og kriminelle og deres
truede sundhed. På baggrund af Bests seminaroplæg
kan man måske sige, at der er en række generelle paralleller imellem stofområdets forståelse af recovery
og det ’psyko-ideologiske’ syn herpå. Det hænger
sammen med, at begge områders forståelser synes at
hvile på et menneskesyn, hvor borgeren ses som en,
der kan og bør lære at være afholdende ved blive motiveret for at deltage aktivt i at opnå velbefindende og
godt helbred.
Ydermere kan man måske sige, at Bendt Skjold Hansens præsentation af selvhjælps-konceptet SMARTRecovery også synes at være beslægtet med Bests udlægning og den psykiatriske forståelse, hvor den enkelte
kriminelle, stofbruger eller psykisk sårbare person frivilligt bør vælge at tage aktivt ansvar for sine problemer
i effektivitetens navn:
’Vi tror på, at styrken til at ændre adfærd findes i det
enkelte menneske, og at den er uafhængig af holdningen
til åndelighed og religion.’ (Skjold Hansen)
Ligesom påbuddet om, at individet bør tænke sig
stærk eller styrke sin mentale sundhed, kan man se
et fokus på styrke, personlig forandring, motivation,
frivillighed og selvhjælp hos den enkelte i SMART
Recovery.
Selvom der på seminaret kunne identificeres flere,
skiftende formål med recovery som fx det at optimere den enkeltes livskvalitet, motivation, psykiatriske
behandling, stofbehandling, opnåelse af stoffrihed,
fremme af personens reintegration på arbejdsmarkedet og det at reducere den samfundsmæssige byrde
forbundet med genindlæggelse eller fængsling, så
synes flere af oplæggene at forankre deres tilgang til
recovery på idealer som medborgerskab, frivillighed,
aktiv deltagelse og forbundethed.
I lighed med den ’psyko-ideologiske’ forståelse
fra det psykiatriske område, involverer stofområdets
forståelse også en accentuering af pligten til at anvende civilsamfundets og frivillige organisationers
ressourcer. Det viste Liese Reckes oplæg, da hun på

kritisk vis indvendte, at recovery-tilgangen oprindeligt handlede om at prøve at forandre verden, men nu
handler om, at borgeren skal forandre sig selv. Denne
lighed mellem de to områders forståelse af recovery
betones ifølge Recke af, at arbejdet:
’…primært hviler på frivillige kræfter [og, at] den nye
recovery-bevægelse i USA er Minnesota- og afholdenhedsbaseret, og det er den vej, vi også går her i Danmark.
Her er stofbrug en sygdom, og de, der ikke kan identificere
sig med forståelsen og retorikken, er ekskluderet.’ (Liese
Recke).
Med denne betoning synes Liese Recke at rejse et
nyt spørgsmål: Hvor udbredt er den mere humanistiske og sociale forståelse af recovery på stofområdet?
Og er den ligeså underrepræsenteret som på det psykiatriske område, hvor den har trange kår? Muligheden for, at den samme tendens gør sig gældende på
stofområdet, blev understreget af det forhold, at professor Bengt Svensson netop afsluttede seminarets
talerrække ved at fremhæve, at ’i fremtiden vil der slet
ikke være det alternativ, der vil nok kun være metadon
at få.’ (Svensson)
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Nyopstartet EU-projekt om forebyggelse af stofbrug
hos unge i kontakt med kriminalforsorgen
Dette EU-støttede projekt med forkortelsen EPPIC
fokuserer på unge mellem 16 og 24 år, som har været i
kontakt med kriminalforsorgen, og som har et forbrug
af illegale stoffer. Disse unge anses for at være nogle af
de mest socialt marginaliserede og udsatte unge, der er
i højrisiko for at udvikle et egentligt stofmisbrug.
Ved at anvende en bred vifte af kvalitative tilgange er
det overordnede formål med projektet at identificere
innovative forebyggelsesstrategier og projekter til unge
i kriminalforsorgsregi med et stofbrug samt at skabe
ny viden om de unge menneskers veje ind og ud af
stofbrug, herunder deres opfattelser og erfaringer med
forskellige interventionsformer. Desuden skal det undersøges, hvordan professionelle, som arbejder med
denne gruppe af unge, arbejder med forebyggelsestiltag og deres erfaringer med hvilke typer af forebyggelsestiltag, der har effekt. Udgangspunktet for projektet
er forskellighed og dermed afsøgning af forskellige
tiltag, dvs. at et forebyggelsestiltag måske er godt for
nogle unge, men ikke for andre.

Projektet vil bygge på eksisterende viden, men også
etablere ny viden om, hvilke metoder og interventioner der er mest effektive i forhold til at adressere stofbrug, især blandingsbrug, blandt unge i kontakt med
kriminalforsorgen. Omkring 40 unge i kontakt med
kriminalforsorgen vil blive interviewet. Derudover vil
en række interessenter, der arbejder med denne gruppe, blive interviewet. Dette inkluderer ansatte i forebyggelsestiltag, i kriminalforsorgen, i kommuner osv.
En væsentlig styrke ved projektet er, at seks EU lande deltager (England, Tyskland, Østrig, Polen, Italien
og Danmark). Den viden og erfaring, der hentes fra
Danmark, vil blive sat i et komparativt perspektiv, og
dermed vil flere og andre nuancer kunne komme frem.
Det samlede projekt ledes af Middlesex Universitety London. Den danske del af projektet ledes og
udføres af Center for Rusmiddelforskning, Aarhus
Universitet, ved professor Vibeke Asmussen Frank og
adjunkt Maria Herold. n
EPPIC er støttet af EU’s sundhedsprogram CHAFEA* og løber fra 2017 til 2020.
*http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html

Små skridt i retning af tættere
samarbejde mellem kommune
og psykiatri
En samlet behandling af patienter med misbrug og psykisk sygdom giver ofte mest mening. Det har man
forsøgt på Bornholm, hvor en fælles misbrugsgruppe for dobbeltdiagnosticerede har været en stor succes.
							
kunne skjule det. Jeg ville gerne være det menneske,
AF MARIE BARSE

’Du går måske og tænker, at ingen andre kan se, at
du har et misbrug. Du tror, du godt kan skjule, at du
drikker. Men det kan du ikke. Folk ved det godt.’
Lene V. Biehl på 52 år har lidt af depressioner gennem en årrække og i samme periode drukket for meget.
Hun kan selv se nu, at alkoholen er blevet brugt som en
flugtvej, når de psykiske problemer blussede op.
I efteråret 2016 startede hun i en misbrugsgruppe
sammen med otte andre med psykisk sygdom og misbrug. Gruppen blev ledet af Peter Hyldahl, kommunal misbrugsbehandler og Nichola Kristiansen, som
er psykiatrisk sygeplejerske med speciale i dobbeltdiagnosticerede.
’Det betød meget det her med at indse, at jeg ikke
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som jeg tror, jeg er, når jeg skjuler det. Og så var jeg
nødt til at stoppe med at drikke,’ siger Lene V. Biehl.

En samlet behandling
Misbrugsgruppen kørte ad to omgange i 2016. I alt
18 psykiatriske patienter med misbrug deltog i gruppen, hvor de lærte mere om sammenhængen mellem
psykisk sygdom og misbrug, og hvordan de kan arbejde med at blive motiveret til at mindske eller stoppe
misbruget.
’Årsagen er den samme, om du drikker, eller om
du bruger stoffer. Du bruger det som selvmedicinering for at holde det psykiske ud. For mig er det at
kunne gå en rask tur med hunden og kunne smile til
folk noget, der motiverer mig. Det bliver jeg glad af,’
WWW.STOFBLADET.DK · STOF 28
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Psykiatrisk Center Bornholm har i alt 74 medarbejdere, 17 sengepladser og cirka 650 ambulante patienter på et år.
Til sammenligning har for eksempel Psykiatrisk Center København, som er regionens største, cirka 750 medarbejdere,
171 sengepladser og mere end 100.000 ambulante patienter på et år.

fortæller Lene V. Biehl.
Peter Hyldahl var som sagt medleder af misbrugsgruppen, og efter hans mening er tættere samarbejde
med psykiatrien måden at arbejde videre på.
’Selv om vi har et fint samarbejde med psykiatrien
på Bornholm, kører vores behandlinger stadig hver
for sig. I virkeligheden giver det ofte mest mening at
behandle misbrug og psykisk sygdom samlet. Det gav
misbrugsgruppen mulighed for,’ fortæller han.
Det var hans indtryk, at det betød meget for gruppedeltagerne, at de var sammen med andre, som
mindede om dem selv, så alle kunne dele deres erfaringer om at have psykisk sygdom og misbrug.

Alle kender hinanden
På Bornholm har man længe haft et godt samarbejde
mellem psykiatrien og misbrugscenteret i kommunen.
Man holder jævnligt møder om de borgere, som
både er i kontakt med psykiatrien og misbrugscenteret, og på et årligt samarbejdsmøde taler man om
større strategiske tiltag i forhold til psykiatriske patienter med misbrug.
Det var på sådan et møde, at idéen om at starte de
fælles misbrugsgrupper opstod. Udfordringen var at
finde ressourcer til det.
Da Region Hovedstadens Psykiatri i 2012 fik midler fra satspuljen til en styrket indsats for voksne med
dobbeltdiagnose, var chancen der for at få afprøvet de
fælles misbrugsgrupper.
’Vi lavede en handleplan i forhold til indsatsen,
og der var det et helt klart mål at få et endnu tættere
samarbejde med kommunen. Vi har lavet en decideret samarbejdsaftale med kommunen. Vores fordel på
Bornholm er blandt andet, at vi er små. Psykiatrien
og misbrugsbehandlingen ligger tæt på hinanden, og
folk kender hinanden,’ siger leder af ambulant afsnit på
Psykiatrisk Center Bornholm, Line Hansen.
Hun har sammen med klinikchefen på det psykiatriske center været initiativtager til at starte misbrugsgruppen.

Satspulje gav midlerne
’Har du et misbrug? Så skal du have hjælp i din kommune til at komme af med det, før vi kan hjælpe sig med
din psykiske sygdom’.
’Har du en psykisk sygdom? Den skal du have behand82
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let i psykiatrien, før vi kan hjælpe dig med misbruget’.
Den besked har mange med psykisk sygdom
og misbrug fået gennem tiden. Psykiatrien kunne
ikke hjælpe dem, fordi de havde et misbrug, men
misbrugsbehandlingen i kommunen kunne først
træde til, når den psykiske sygdom var under kontrol.
Det betød, at rigtig mange af de såkaldt dobbeltdiagnosticerede ikke fik den behandling og støtte, de
havde brug.
Derfor afsatte satspuljepartierne i 2012 54 millioner over fire år til at styrke den samlede indsats for
psykiatriske patienter med misbrug.
Det er nogle af de penge, der har muliggjort både
den fælles misbrugsgruppe for dobbeltdiagnosticerede og det tættere samarbejde mellem kommunen
og psykiatrien på Bornholm.

blandt andet med at få øje på sin motivation for at
stoppe misbruget og med at opliste fordele og ulemper ved fortsat misbrug på kort og lang sigt.
På samme måde talte man om, hvad man kan gøre,
når trangen til stofferne eller alkoholen kommer.
’Jeg har fundet ud af, at det at sætte mig og spille et
spil Hugo på computeren eller gå en tur med hunden
fungerer rigtig godt for mig. Nogle dage bliver han
luftet ret meget,’ siger Lene V. Biehl.
Undervisningen af personalet omfattede desuden
emnerne psykisk sygdom og stoffer samt alkohols
virkning på hjernen.
’Det fungerede virkelig godt det her med, at der
i misbrugsgruppen var to spidskompetencer repræsenteret fra henholdsvis psykiatri og misbrugsbehandling,’ siger Peter Hyldahl.

Motivation for at stoppe

Under overfladen ligger psykiske problemer

I Region Hovedstadens Psykiatri er pengene fra
satspuljen blandt andet blevet brugt til at undervise
personalet i psykiatrien i behandling af dobbeltdiagnoser.
’Afsættet var, at vi i psykiatrien skulle blive bedre
til at opdage misbruget og finde frem til, om misbruget skulle behandles her eller i kommunen,’ fortæller
Line Hansen.
Både på Bornholm og på de andre psykiatriske
centre i regionen er personalet blevet undervist i
sammenhængen mellem misbrug og psykisk sygdom
samt om forskellige typer af stoffers virkning og samspil med medicin.
De har desuden lært mere om, hvordan man kan
arbejde motiverende med patienter med misbrug.
Inspirationen til det stammer fra Psykiatrisk Center
Sct. Hans i Roskilde, hvor motiverende samtale er
udgangspunkt for arbejdet med patienterne.
Idéen i den motiverende samtale er, at misbrugeren selv skal tale sig frem til et ønske om forandring
– for eksempel at skære ned på eller helt standse misbruget. Behandlerens opgave er gennem samtale at
støtte misbrugeren i at opdage ønsket om forandring
og bevare motivationen for forandring.

Med udgangen af 2016 blev de sidste midler fra
satspuljebevillingen brugt i Region Hovedstadens
Psykiatri. Bornholm står nu med nogle rigtig gode
erfaringer og et tættere samarbejde, som man kan
bygge videre på. ’Især misbrugsgruppen er vi enige
om, at vi vil gøre alt for, at den kommer op at køre
igen’, siger Line Hansen.
Peter Hyldahl er enig i, at misbrugsgruppen var
en stor succes. Han så dog gerne et endnu tættere
samarbejde med psykiatrien.
’Mange med misbrug har måske haft noget liggende – angst, OCD, mild depression – så er de begyndt
at misbruge, og så er det dét, der er blevet hovedproblematikken. Toppen af isbjerget er misbruget, og
nedenunder ligger de psykiske problemer. For dem
ville det give så god mening, at man lavede en samlet
indsats med psykiatrien i stedet for som nu, hvor vi
så kan henvise dem til psykiatrien, og så kører vores
indsatser hver for sig,’ siger han.
I første omgang er udfordringen dog bare at kunne køre de fælles misbrugsgrupper videre. For uden
satspuljemidlerne er der ikke umiddelbart nogen til
at betale for den fælles gruppebehandling. n

Strategier ved trang
I misbrugsgruppen på Bornholm var et vigtigt omdrejningspunkt netop motivation. Man arbejdede

Læs også Marie Barses artikel i STOF nr. 27: ’Styrket indsats for psykiatriske
patienter med misbrug’. – Find den på www.stofbladet.dk .

MER FAKTABASERAD
MEDIERAPPORTERING
OM ALKOHOL OCH
DROGER

Journalister och forskare behöver varandra. Men även om
båda yrkesgrupperna arbetar med att förmedla fakta, skiljer sig metoderna åt och det kan uppstå en krock när de
möts. Nordens välfärdscenter har tagit fram publikationen
”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna” med tips
till den som intervjuar eller ska intervjuas. Syftet är att göra
rapporteringen om alkohol och droger i medierna mer faktabaserad och nyanserad.
I det digitala samhället ställs det allt högre krav på att kunna bedöma och förmedla fakta snabbt på ett korrekt sätt. Inte
minst för de journalister som dagligen måste förklara komplexa skeenden och forskningsresultat. Om temat dessutom
är kontroversiellt och känsloväckande, som alkohol och droger, är risken för missförstånd mellan journalister och forskare stor.
Publikationen, der er udgivet på fem nordiske sprog, 		
kan downloades fra: www.nordicwelfare.org

AF MARIE BARSE, JOURNALIST
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NY FORSKNING PÅ CRF
"... I bogen findes der et digt, jeg har skrevet om en drøm,
jeg drømte, da du var et år gammel. En drøm om dig. I
digtet står der:
jeg vågnede
og drømmen vil ikke forlade mig
min søn er ved at drukne
og jeg kan ikke redde ham
hans splinternye jeg
blødt som bjørnens snude
synker i det klare vand
Her var angsten for at miste dig. Her var magtesløsheden
- ikke at kunne redde dig fra døden. En angst så overvældende. Det værste der kunne ske: at du forsvandt.

Naja Marie Aidt skriver afsindigt og
afsindigt godt om at miste sit barn
Politikken

Det uglemmelige øjebliks tab

Da du var seksten år gammel, skrev jeg to digte om døden:
Har døden taget noget fra dig
så giv det tilbage
giv dét tilbage
som du fik af den døde
da den døde var levende
da den døde var dit hjerte
giv det tilbage til en rose,
et kontinent, en vinterdag,
en dreng der ser dig an
fra hættens mørke

Birgitte Jensen, STOF

Naja Marie Aidts ”Har døden taget noget
fra dig så giv det tilbage” er et uendeligt
smukt og rystende sorgværk og en kærlighedserklæring til fællesskabet
Kristeligt Dagblad

Naja Marie Aidt
Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage.
Carls bog.
168 sider. 250 kroner. Gyldendal.

Naja Marie Aidt har aldrig drømt om at skrive denne
bog, men hun har i nogle digte foregrebet den frygtelige ulykke, som har gjort hende til et andet menneske: Den voksne søn Carl springer i en psykose,
skabt af indtagelse af svampe, ud fra et vindue og dør
et par dage senere. Døden tager et elsket barn fra en
moder og en familie, og selv om døden hver gang er
frygtelig, er det slet ikke til at bære, når forældre må
begrave et barn.

Har døden taget noget fra dig
så giv det tilbage
give dét tilbage
som du fik af den døde
da I stod i regnen i sneen
i solen og den døde var levende
og vendte sit ansigt mod dig
som ville han spørge om noget
du ikke mere husker og han
havde også glemt det og det er
en evighed
en evighed siden nu"
Det er dig, der gemmer dig i hættens mørke. jeg tænkte
intenst på dig, da jeg skrev de to digte. Jeg så dig for mig,
mens jeg skrev de to digte. Jeg vidste ikke hvorfor, jeg
spurgte ikke mig selv hvorfor, digtene kom til mig som
noget, der kom fra dig, noget jeg ikke forstod. Jeg forstod
kun, at jeg åbenbart skrev digte om døden, og at du så at
sige gav mig billederne - eller at noget ved din væren fik
mig til at skrive dem. Solen, regnen, sneen. Dit ansigt, der
vender sig spørgende mod mit.

Unge med etnisk minoritetsbaggrund,
rusmidler og politiet
Hvordan oplever unge med etnisk minoritetsbaggrund politiets arbejde i deres dagligdag?
Hvordan forholder politiet sig til denne gruppe af unge?
Hvilke perspektiver har de unges familier på politiets arbejde og de retslige myndigheder?
Og hvad betyder de forskellige gruppers opfattelser for samarbejdet mellem unge, politi og myndigheder?
Disse spørgsmål ønsker vi at besvare i et nyt forskningsprojekt på Center for Rusmiddelforskning, hvor
vi interviewer henholdsvis unge, politiet og de unges
familier om deres oplevelser med retshåndhævelse i
områder med en høj koncentration af unge med etnisk minoritetsbaggrund. Resultaterne af projektet
kommer til at bidrage til både den akademiske og
politiske debat om, hvordan politiet bedst kan interagere med denne gruppe af unge.
Gennem de seneste år har der fra både mediernes
og lovgivernes side været et øget fokus på unge med
etnisk minoritetsbaggrund og deres involvering i kriminalitet, bander, stofbrug og stofsalg. Samtidig har
forskere advaret om, at denne opmærksomhed samt
politiets øgede fokus på etnicitet kan påvirke de unges
opfattelse af politiets legitimitet samt forstærke deres
modstand mod politiet og andre samfundsinstitutioner.
Til trods for en øget bekymring om effekten af politiets særlige indsatser i områder med en stor andel
af unge med etnisk minoritetsbaggrund findes der
kun meget begrænset forskning i Danmark på dette
område, og der findes ingen forskning, der ser på de
unges egne erfaringer med politiets indsatser.
Gennem det nye 36-måneders kvalitative projekt vil vi:
£ Foretage 100 interviews med unge med etnisk minoritetsbaggrund (16-24 år) for at høre om deres
oplevelser og erfaringer med politiet, herunder
også de unge mænds eventuelle erfaringer med
rusmidler.

Observere møder mellem unge og politi i et boligområde med en høj koncentration af familier med
etnisk minoritetsbaggrund.
£ Interviewe 25 politibetjente om, hvordan de
opfatter interaktionen med de lokale unge i det
daglige politiarbejde.
£ Etablere kontakt til 15 familier, hvis sønner har
været anklaget eller arresteret, for at undersøge
familiemedlemmernes opfattelser af politiet og de
retslige myndigheder.
£ Endelig vil vi foretage 25 interviews med interessenter (politikere, socialarbejdere o. lign.) på
området.
£

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen
til at kontakte:
Professor Torsten Kolind (projektleder)
- tk.crf@psy.au.dk. Telefon: 5124 0570
Professor Geoffrey Hunt (projektleder)
- gh.crf@psy.au.dk.
Adjunkt Mie Birk Haller
- mbh.crf@psy.au.dk.
Desuden arbejder følgende medarbejdere ved CRF på projektet:
Adjunkt Thomas Friis Søgaard
Ph.d. studerende Mads Madsen
Projektet er finansieret af Det Frie Forskningsråd, og vi
samarbejder med forskere fra Rutgers University, London
School of Economics, University of Turku, Malmö Universitet og
Universitetet i Oslo.
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Netstof.dk
		

- EN RUSMIDDELPORTAL FOR UNGE

Netstof.dk er et forum på nettet, hvor unge med spørgsmål om
rusmidler og misbrug anonymt kan få rådgivning og information af fagfolk om alkohol, hash og andre stoffer. Unge i dag er
online fra de står op, til de går i seng. De googler alting og tager
aktivt del i, hvad der foregår på nettet. For dem er det naturligt
at kommunikere via digitale medier og deltage i digitale fællesskaber. Derfor er det vigtigt at være dér, hvor de unge leder.

Vær med til at bevare Netstof.dk:
Tegn abonnement!
Netstof.dk blev oprindeligt etableret tilbage i 1998 af de daværende amter, men
drives i dag af Center for Digital Pædagogik og Rusmiddelcenter Slagelse. Indtil
2016 blev Netstof.dk finansieret af midler fra Socialstyrelsen, men da den centrale
finansiering stoppede, blev der etableret en fælleskommunal abonnementsordning, som nu omfatter 33 af landets kommuner. Desværre er 33 kommuner for få
til at kunne sikre drift og udvikling af Netstof.dk fremover - der er brug for, at flere
kommuner går med i samarbejdet og tegner abonnement for at sikre, at der fortsat findes et professionelt online fagligt bemandet tilbud til unge, som leder efter
hjælp og viden i spørgsmål om rusmidler.
Et støtteabonnement på Netstof.dk koster 10.000 kr. om året for en kommune - dog
20.000 kr. for landets fire største kommuner. På Netstof.dk kan du læse mere om
støtteabonnement: netstof.dk/tegn-abonnement
Karen Hatt Olsen, Projektleder for Netstof.dk
Mobil: 29 31 54 97, www.netstof.dk

Netstof.dk drives af Center for Digital Pædagogik i samarbejde
med Rusmiddelcenter Slagelse. Blandingen af digitalpædagogisk viden og rusmiddelfaglige kompetencer omsætter nogle af
redskaberne fra den fysisk forankrede rusmiddelbehandling
og -rådgivning, så det giver mening digitalt.

Tal på netstof.dk
Der var mere end 125.000 besøgende på Netstof.dk i
2016. Unge bruger sitet på mange forskellige måder,
på alle tider af døgnet og fra hele landet.

besøgende

Anonym, tilgængelig og i kontakt
Netstof.dk er adgangen til de unge, der er i risiko for - eller er bekymrede for - at
udvikle et behandlingskrævende misbrug. Og det er netop i mediet, at årsagen
til succesen skal findes. Den digitale adgang har iboende kvaliteter – som
anonymitet og tilgængelighed – der appellerer til unge.
På Netstof.dk er de unge sikret anonymitet og informationer om rusmidler uden
løftede pegefingre, og når det passer dem. Sitet består af et leksikon med viden
om det søgte stof, dets effekt og bivirkninger. Desuden et debatforum, hvor de
unge deler erfaringer på godt og ondt, endelig en brevkasse, hvor der gives individuelle svar fra læge, psykolog og rusmiddeleksperter. De kan også finde frem
til deres kommuners fysiske tilbud om hjælp, og Netstof.dk bygger på den måde
helt konkret bro mellem det digitale og det analoge.
Det er alle disse elementer, der bidrager til Netstof.dk’s succes. Sitet har over
10.000 unikke besøgende om måneden, der ikke blot besøger, men også bruger
tid på siden. Det vidner den livlige ung-ung debat på siden om.

Over 10.000 besøgte Netstof.dk hver måned sidste år.
80% var nye på sitet, og 20% var gengangere. Besøgstallet har været stigende fra 50.000 i 2013 til 125.886
i 2016.

Jeg er bare glad for at læse, hvor glade så mange har været
for at være stoppet og specielt for at kunne spejle sig i din historie, Villiam. Så føler jeg mig ikke så alene og får blod på
tanden til at fortsætte!

I 2016 blev over 40 debattråde startet på sitet. 141 andre unge har kommenteret på trådene. Nogle tråde går
flere år tilbage og er stadig levende.

ANONYM DRENG FRA DEBATTEN PÅ NETSTOF.DK

Seriøs, solid og kvalitetssikret
Helle Cold Larsen, brevkasseredaktør på Netstof.dk og ungerådgiver i rusmiddelindsatsen ’Ungeprojektet’ i Roskilde Kommune siger: ’Det er utrolig vigtigt
med den fælles digitale platform. Jeg er fagperson, og jeg kan have svært ved
at finde rundt i alle de sider, der findes på nettet – hvem er afsender, og er det
opdateret viden? Det ved man på Netstof.dk. Som fagperson kan jeg stole på,
at det er et ordentligt sted med valid information. Modsat andre sider - som
kan være gamle hjemmesider – er Netstof.dk opdateret viden. Hvis Netstof.dk
ikke eksisterede længere, ville jeg ikke vide, hvor jeg skulle henvise de unge
til. Jeg kan godt lide tanken om, at det er et fælles kommunalt samarbejde. Det
højner kvaliteten, at der er flere, der siger god for det.’
I Odense bruger de Netstof.dk som en del af deres eget digitale tilbud Drugbox.
Torben Vangsted, rusmiddelkonsulent i Odense og brevkasserådgiver i Netstof.dk
siger: ’Vi ville ikke selv have kapaciteten og ressourcerne til at tilbyde det indhold,
som Netstof.dk tilbyder’. Drugbox er bygget op omkring Netstof.dk med links til bl.a.
brevkassen og leksikon, og Torben Vangsted siger, at uden Netstof.dk ville Drugbox
have et tyndt indhold - i hvert fald i forhold til det, de gerne vil kunne tilbyde de unge.
’På Netstof.dk er der blandt andet en læge i rådgivningen, som den unge kan komme
i kontakt med. Det har vi ikke mulighed for at tilbyde. Det handler et langt stykke
af vejen om økonomiske ressourcer.´Netstof.dk’s samlede løsning er mindre ressourcekrævende og stærkere, end hvad den enkelte kommune kan tilbyde på sine
hjemmesider alene. Men Netstof.dk har problemer med at klare overgangen fra projektstøtte til selvstændig drift.

’Hvis vi mister Netstof.dk, mister vi for mig at se det bedste
misbrugsforebyggende rådgivningstilbud på nettet.’
SØREN HOLM, PROJEKTLEDER I ’FORUM 100%’. SØREN HOLM HAR SKREVET PH.D. OM FOREBYGGELSE AF RUSMIDLER PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE.

mange kigger med
Rigtig mange læser andre besøgenes spørgsmål og
de svar, de får af brevkassens eksperter. Og de følger,
hvad der sker i ung-ung debatternes tråde. De fleste
kommer ind via Netstof.dk’s leksikon. For eksempel,
når de googler MDMA.

rådgivning
Netstof.dk henter en stor del af sin styrke og autoritet i
brevkasserådgivningen. I 2016 svarede erfarne fagfolk
på 296 spørgsmål under fire temaer: Læge, psykolog,
rusmiddelekspert og pårørende.

debatfora

leksikon
Over 14.000 besøgende kommer ind via Netstof.dk’s
leksikon, når de googler for eksempel ’Hash’. Leksikonet formidler seriøs viden om stoffer, effekter og
bivirkninger.

Redskaber
Netstof.dk er dér, hvor de unge leder. Det fordrer digital faglighed og kendskab til målgrupperne.

design
Mobilstrategi. Responsive webdesign. Princip om visualisering.
Princip om brugerdeltagelse og dynamik.

responsiv
Udvikling af løsninger, der opfordrer til dialog, deltagelse og relationsskabelse bæres frem af brugerinddragelse af målgrupper - de unge og rusmiddelbehandlerne.

relationer
Brevkasser, debat og leksikon. Henvisninger til kommunernes fysiske tilbud. Digital behandlingsfagligt
netværk for abonnements-kommunerne.

mobil
Under 40 procent kommer fra en pc. Også på Netstof.dk
er mobil den foretrukne tilgang.

synlig
Optimering af søgeord på sitet og Facebook-kampagner betyder, at Netstofs leksikon kommer i toppen af
Google-søgninger på f.eks.’Ecstasy’.

SE MERE PÅ NETSTOF.DK

