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TIDSSKRIFT FOR STOFMISBRUGSOMRÅDET 



Cannabis er til stadighed på dagsordenen. I den 
politiske debat. I behandlingssammenhænge. Som 
medicin. Rekreativt. For nyligt har der været høringer 
på Christiansborg omkring legalisering af cannabis, 
og medicinsk cannabis diskuteres flittigt i pressen 
af læger, politikere og patienter – og hvad med de 
unge, hvornår bliver et rekreativt brug af cannabis et 
behandlingskrævende (mis)brug? I dette nummer af 
STOF bidrager vi med viden om og perspektiver på 
cannabis-debatten. Løsninger ligger måske ikke lige 
om hjørnet, men mere viden kan hjælpe til med at 
træffe klogere valg.  

Mads Uffe Pedersen og kollegaer præsenterer i deres 
artikel de første resultater fra Metodeprogrammet, der 
undersøger, hvordan vi bedst kan behandle unge, 
der misbruger stoffer – ofte cannabis. Ser vi på dansk 
stofbehandling over de sidste 10 års tid, er den ken-
detegnet ved en stigning i behandlingstilbud til unge 
og en øget indskrivning af unge i behandling. Men 
hvordan hjælper vi bedst? Ifølge Metodeprogrammet er 
der mange unge, der faktisk reducerer deres brug af 
stoffer allerede inden den første behandlingssamtale. 
Så et effektivt behandlingsprogram skal både kunne 
fastholde og endda øge den reduktion, som den ind-
ledende motivation hos den unge selv skaber, og få de 
andre unge til også at reducere/stoppe deres forbrug. 
Effektiv stofbehandling af unge er ikke enkelt – men 
hvem har også sagt, det skal være det. Metodepro-
grammet viser dog, at man ved at bruge individuelle 
samtaleforløb baseret på motiverende interview og 
kognitiv adfærdsterapi, struktureret udredning, moni-
torering, gavekort til at fastholde de unge, og opføl-
gende behandling kan få op til halvdelen af de unge til 
at være stoffri. Endvidere kan dette mix af indsatser 

hjælpe til at fastholde de unge i uddannelse og få dem 
til at begå mindre kriminalitet.  

I STOFs artikler om cannabis bevæger vi os også ind i 
kroppen. Selv om vi ved, at kroppe blot får betydning 
i sociale relationer til andre kroppe, sker der pudsige 
ting derinde. I Sinikka Kvammes artikel kan vi fx læse 
om, hvordan undersøgelser af effekten af cannabis 
har ført til opdagelsen af menneskets indre endo-
cannabinoide system, der er helt centralt for vores 
velbefindende. Og Kristine R. Thomsen konkluderer, 
at, når vi diskuterer, hvordan cannabis påvirker os 
kognitivt og sundhedsmæssigt, er det vigtigt, vi tager 
højde for indholdet af hhv. THC og CDB i cannabis, 
da disse to forskellige cannabinoider faktisk kan virke 
modsatrettede. I den sammenhæng er det vigtigt i 
behandlingssammenhænge at være opmærksom på, at 
det forhøjede indhold af THC man har set i cannabis 
over de seneste 10-20 år, kan forværre psykiske symp-
tomer. STOF går dog også tilbage i tid. Diskussionen 
omkring brug af cannabis til medicinsk brug er ikke 
ny. Faktisk er behandling med cannabis for forskellige 
lidelser blevet diskuteret for flere hundrede år siden, 
og de diskussioner man havde dengang, i gamle dage, 
minder til forveksling om dem, vi har i dag. Og et 
sådant blik i historiens glemmebog giver morsomme 
vinkler på nutidens debatter.

Det er vigtigt med god viden omkring cannabis, 
specielt har vi nu brug for forskningsbaseret viden 
omkring medicinsk brug af cannabis: hvordan oplever 
patienter det? Hvor stort er det illegale marked for 
medicinsk cannabis? Hvad er de nyeste erfaringer fra 
udlandet?
God læselyst!

leder

Forside: Aaron Angell, ‘Syncretic Hand’, 2015, glazed stoneware, 65 x 29.5 x 24 cm Photo: Andy Keate Courtesy of Rob Tufnell, London/Cologne
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AF MADS U. PEDERSEN, KARINA E. HOLM, KIRSTEN S. 
FREDERIKSEN, SHEILA JONES OG MICHAEL M. PEDERSEN

Formålet med ministeriets Stofmisbrugspakke var 
at øge kvaliteten af stofmisbrugsindsatsen, hvilket 
blandt andet inkluderede en analyse af kommunernes 
udredning og sagsbehandling, en kapacitetsanalyse, 
udarbejdelse af Nationale Retningslinjer og en under-
søgelse af viden, der virker. 

I ’Viden, der virker’ (også kaldet Metodeprogram-
met/MP) var formålet at afprøve en række indsatser, 
der på forskellig vis tidligere havde vist sig effektive i 
internationale undersøgelser, på en dansk population 
af 15- til 25-årige indskrevet i misbrugsbehandling. 
Indsatserne er med andre ord velkendte, men kom-
binationen af dem og visse indholdselementer er nye. 
Det er derfor første gang, de afprøves i denne form i 
en dansk sammenhæng og med denne målgruppe.

Denne artikel er en sammenfatning af rapporten 
’Behandling af unge, der misbruger stoffer: En un-
dersøgelse af 4 behandlingsmetoders effekt’ (1).  Der 
henvises såvel til rapporten som til behandlingsma-
nualen (2). I alt deltog 460 unge i undersøgelsen, som 
blev udført i misbrugscentre i 9 kommuner (Frederi-
cia, Herning, Holbæk, Odense, Randers, Silkeborg, 
Svendborg, Aabenraa og Aarhus)

Behandlingsmetoderne i Metodeprogrammet
Overordnet set kan man opdele en behandlingsme-
tode i nedenstående tre dimensioner:

1. Grundsyn
2. Samtaleteknikker
3. Strukturelle elementer

1. Grundsyn
Et grundsyn er de værdier og grundlæggende antagel-
ser, der kan knyttes til en behandlingsmetode. Noget 
forenklet kan grundsynet opdeles i:

• Et moralsk perspektiv, hvor misbruget tilskri-

ves mangler i den enkeltes karakter. Ved at 
mærke konsekvensen af sine handlinger føres 
personen med et misbrug på rette vej. 

• Et sygdomsorienteret eller specifikt problem-
orienteret perspektiv, hvor misbruget isoleres 
fra andre problemer.

• Et helhedsorienteret perspektiv, hvor et givent 
problem (her rusmidler) ikke menes at kunne 
isoleres fra andre livsfaktorer, der henholdsvis 
kan virke som barrierer eller ressourcer i ar-
bejdet med at reducere eller bringe et misbrug 
af rusmidler til ophør. 

MP’s tilgang til behandling er båret af det helhedsori-
enterede perspektiv. Denne tilgang til forståelsen af 
misbrugsproblemer understøttes for eksempel af, at 
vi kan se, at forskellige psykiske problemer kan virke 
som stærke barrierer for opnåelse af reduktion af/
ophør med stofbrug. Det samme gør sig gældende for 
visse traumatiske oplevelser, langvarig kontanthjælp, 
vedvarende fysiske problemer og visse skolemæssige 
problemer. Ligeledes kan vi se, at visse sociale og 
psykiske ressourcer fremmer mulighederne for at få 
bedre fodfæste i livet og dermed øge chancerne for at 
nå målet med behandlingen.

MP’s helhedsorienterede tænkning kan igen ses i 
spændingsfeltet mellem socialpædagogiske indsatser 
og social misbrugsbehandling. Overordnet set deler 
begge målet om at etablere en relation til borgeren, 
der muliggør frigørelse, identitetsudvikling, social 
forandring og problemløsning. Her får borgeren 
mulighed for at være aktør i sin egen udviklingsproces 
(3). Men der er også forskelle mellem socialpædago-
gikken og den sociale misbrugsbehandling, der bl.a. 
anvendes i MP.

Den rene socialpædagogiske indsats er kende-
tegnet ved, at intet livsforhold er vigtigere end noget 
andet. Fokus for indsatsen afgøres af situationen og 
behovet. Derudover er den socialpædagogiske ind-

EFFEKTIV BEHANDLING AF UNGE, 
DER MISBRUGER RUSMIDLER
Metodeprogrammet er et initiativ inkluderet i den såkaldte Stofmisbrugspakke, som blev lanceret i 2012 af det 
daværende Ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. 
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sats bygget ind i hverdagen, som den ofte udspiller 
sig i, for eksempel i skoler, fritidstilbud, på bosteder, 
døgninstitutioner og i forskellige fritidsaktiviteter 
(se figur 1). Den sociale misbrugsbehandling deri-
mod er hierarkisk helhedsorienteret, forstået på den 
måde, at rusmidlerne er i centrum for indsatsen, 
men velvidende, at reduktion/ophør ikke nås uden at 
reducere de barrierer og forstærke de ressourcer, som 
henholdsvis kan forhindre eller fremme formålet med 
indsatsen (se Socialstyrelsens definition af social mis-
brugsbehandling (4)). Dertil kommer, at den sociale 
misbrugsbehandling er konsultationsbaseret, hvilket 
betyder, at behandlingen oftest finder sted i et sam-
talerum. Konsultationen kan dog godt finde sted ved 
for eksempel at gå en tur eller ved samtale i den unges 
eget hjem, men den er ikke indbygget i en hverdagsak-
tivitet (se figur 1).

Den rene socialpædagogiske indsats kan ikke 
betragtes som misbrugsbehandling, men der findes 
indsatser, der på forskellig vis og i større eller mindre 
grad kombinerer den socialpædagogiske indsats med 
den sociale misbrugsbehandling.

I MP undersøges disse to modeller ikke op mod 
hinanden. Det ville være umuligt i en dansk kontekst. 
Men behandlingsmetoderne, der afprøves i MP, pla-
cerer sig meget til højre i Figur 1, hvor vi har illustre-
ret de to positioner.

2. Samtaleteknikker
Med samtaleteknikker henvises der til metoder som 
for eksempel den motiverende samtale, kognitiv 

adfærdsterapi, contingency management, narrativ terapi, 
ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og 
psykodynamisk terapi. I MP anvendes en kombina-
tion af den motiverende samtale (MI) og kognitiv 
adfærdsterapi (KAT). 

MI er en samarbejdende, ikke-dømmende, ikke-
konfronterende kommunikationsform, der har til 
formål at reducere ambivalens for derved at kunne 
arbejde hen imod specifikke mål. Samtaleteknisk byg-
ger MI på åbne spørgsmål, bekræftelser, refleksioner 
og opsummeringer (5).

KAT er en systematisk struktureret terapiform, 
der har til formål, at den unge lærer at blive opmærk-
som på negative automatiske tanker i problemsitua-
tioner og at blive opmærksom på forbindelsen mellem 
tanker, følelser og adfærd. I kognitiv adfærdsterapi er 
det centralt at aftale en dagsorden for dagens samtale 
og at afprøve forskellige problemløsningsmodeller 
enten i forbindelse med samtalen eller derhjemme 
(hjemmeopgaver). 

For uddybning: Se manual (2).

3. Strukturelle elementer
Det underkendes ofte, at forskellige strukturelle 
elementer (aktivitet, kontekst, sted, antal, tid, hvem, 
medie og materiale) kan være afgørende for, at en 
behandlingsindsats lykkes. Følgende kan fx spille en 
afgørende rolle: a) Skal den unge gå ind ad samme 
dør som andre ældre opioidafhængige, der kommer 
for at hente deres metadon (sted)? b) Hvor mange 
samtaler tilbydes den unge (antal)? c), Tilbydes der 

Figur 1. Spændingsfeltet mellem den socialpædagogiske indsats og social misbrugsbehandling.

HELHEDSORIENTERET SOCIAL MISBRUGSBEHANDLING
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opfølgende behandling (tid)? d) Tilbydes der fami-
liesamtaler (hvem)? e) Benyttes der ansigt-til-ansigt 
samtale, skype eller telefon (medie)? Og f) Anvendes 
der konkrete belønninger, kontrakter/behandlingspla-
ner, udredningsredskaber med mere (materiale)? 

Nedenfor opstilles de væsentligste strukturelle 
elementer, som de 4 behandlingsgrupper i MP har til 
fælles samt dem, som adskiller dem.

De 4 behandlingsgrupper
I alt blev der etableret 4 behandlingsgrupper i 9 kom-
muner, hvor forskellene mellem dem ikke vedrører 
grundsyn eller samtaleteknikker, men alene udgøres 
af de strukturelle elementer.

MP går derfor ud på at teste, hvorvidt anven-
delsen af forskellige strukturelle elementer 
(eller kombinationer af disse) giver bedre 
effekt af behandlingen end andre. 

Når vi i dette projekt ikke tester, om ét grundsyn 
eller én samtaleteknik er bedre end andre, skyldes 
det først og fremmest risikoen for ”smitte”. Vi kunne 
for eksempel have undersøgt, om der var forskelle 
i effekterne for unge, der fik tilbudt klassisk kogni-
tiv adfærdsterapi, Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT) eller en narrativ tilgang. En sådan 
undersøgelse ville ikke være mulig at gennemføre 
med dette design. Dette skyldes blandt andet, at 
nogle af de 9 involverede kommuner er relativt små. 
Hvis en behandler blev nødt til at skifte gruppe eller 
i en periode hjælpe til i en anden gruppe (grundet 
sygdom, graviditet eller andet), ville det være umuligt 
for behandleren den ene dag at skulle bruge klassisk 
kognitiv terapi og den næste dag ACT, uden at de to 
samtaleteknikker kommer til at smitte hinanden. Det-
te problem har vi ikke med de strukturelle elementer, 
som alle behandlerne er trænede i at bruge.

Endvidere er det tvivlsomt, om en god samta-
leteknik er bedre end andre gode samtaleteknikker. 
Forskningen tyder ikke på det, og der kunne derfor 
være risiko for at bruge mange penge på noget, der 
ikke viser nogen forskel.

De 4 behandlingsgrupper blev givet følgende 
navne og benyttede sig af nedenstående strukturelle 
elementer: ( se tabel 1)

Strukturelle elementer fælles for   
 de 4 behandlingsgrupper:

12 samtaler Alle 460 unge fik tilbudt 12 ugentlige individuel-
le samtaler baseret på den motiverende samta-
le og kognitiv adfærdsterapi.

UngMap UngMap er et hjælperedskab til udredning af un-
ge, der søger behandling for deres misbrug. Ung-
Map-interviewet gennemføres af den behandler, 
der skal være kontaktperson for den unge gennem 
hele forløbet, og denne samtale tæller ikke med i 
de 12 samtaler. Ved første egentlige behandlings-
samtale gives en dialogbaseret tilbagemelding på 
UngMap til den unge. På baggrund af tilbagemel-
dingen formulerer behandleren herefter i samar-
bejde med den unge gensidigt accepterede mål og 
delmål for behandlingen (se 2).

TEM
Trivsels- og Effekt Monitorerings-skemaet (TEM) 
indeholder i alt 8 spørgsmål om trivsel og for-
brug af rusmidler, som stilles til den unge ved ind-
ledningen til hver session (eller hvor det passer 
bedst). På baggrund af de 8 spørgsmål kan der 
tegnes en graf over, hvordan forbruget af rusmid-
ler og den unges trivsel har udviklet sig gennem 
forløbet (2). Derudover kan TEM danne baggrund 
for en snak om, hvordan det er gået siden sidste 
samtale, og hvad der ligger bag eventuelle for-
skelle på svarene fra gang til gang.

Strukturelle elementer,  der adskiller    
de 4 behandlingsgrupper:

Kontrakt For to af grupperne formuleres en kontrakt, 
som underskrives af såvel behandleren som 
den unge (se eksempel i manualen - kilde 2 
på referencelisten).

Statusbreve For to af grupperne formulerer behandleren 
en skriftlig status hver 4. uge, som gennem-
gås med den unge (se eksempel i manualen 
- kilde 2 på referencelisten).

Påmindelser For to af grupperne huskes den unge på næ-
ste samtale via SMS eller telefonopkald (2).

Gavekort Der udleveres i to grupper gavekort på en 
værdi af 200 kr. ved hvert andet fremmøde. 
For procedure: Se behandlingsmanualen (2).

Opfølgning For to af grupperne tilbydes 6 måneders op-
følgende behandling. Opfølgningen har to fa-
ser á 3 måneder. Den første fase består af 
1 personlig og 3 telefoniske samtaler om 
måneden. I anden fase tilbydes 1 telefonisk 
samtale hver anden uge og én afsluttende 
personlig samtale (6 måneder efter primær-
behandlingens afslutning). Med andre ord en 
gradvist udfasende opfølgning. Se behand-
lingsmanual (2).
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De forskellige elementer og behandlingens frem-
adskridende proces er beskrevet i rapportens afsnit 4 
(1). Tjeklisten for primærbehandlingen og den opføl-
gende behandling kan ses i manualen (2).

Lodtrækning, svarprocenter og de 4 gruppers 
sammenlignelighed

Undersøgelsen bygger på et lodtrækningsdesign, hvor 
de unge vilkårligt fordeles til ovenstående 4 behand-
lingsgrupper. Processen ses i nedenstående figur 2.

Nogle unge opfyldte ikke inklusionskriterierne, 
mens andre aldrig viste sig igen efter at have ac-
cepteret at være med i undersøgelsen. I alt 460 blev 
fordelt til de 4 behandlingsgrupper og mødte frem til 
UngMap-udredningen. De 460 blev fordelt med 114 
unge i MI/KAT, 113 unge i MI/KAT-G, 112 unge i 
MI/KAT-O og 121 unge i MI/KAT-GO. At der ikke er 
helt lige mange i grupperne skyldes enkelte omroke-
ringer (en pige ville fx ikke have en mandlig behandler 
o. lign.), og at enkelte trak deres samtykke tilbage.

Der blev endvidere ikke fundet forskelle mel-
lem grupperne på variabler, som har betydning for 
effekten af behandlingen (for eksempel køn, alder, 
stofbelastning, kriminalitet, psykiatrisk diagnose, 
langvarig kontanthjælp og venner, der bruger stoffer).

De unge skal som en del af MP deltage i 4 opfølg-
ningsrunder, hvor vi fra CRF interviewer den unge 
3, 6, 9 og 21 måneder efter datoen for udfyldelsen 

af UngMap. Her besvarer de unge spørgsmålene fra 
UngMap-skemaet igen, således at det bliver muligt 
at sammenligne udviklingen fra indskrivning og over 
tid. Svarprocenterne for de tre opfølgningsrunder 
er henholdsvis 76 %, 67 % og 64 %. 21 måneders 
opfølgningen afsluttes i marts 2018.

Effektiv misbrugsbehandling af unge   
- Udvalgte resultater

I det følgende skal udvalgte resultater gennemgås. 
Der henvises igen til rapporten (1).

Antal samtaler 
Det gennemsnitlige antal samtaler for en ung i mis-
brugsbehandling i de 9 kommuner, før MP startede, 
var 5,2. I MP blev der i gennemsnit givet 6,7 sam-
taler i primærforløbet (de 12 samtaler, som alle blev 
tilbudt). Nedenfor ses antal samtaler ud af tilbudte 12 
samtaler for hver behandlingsgruppe:

•  5,1 samtaler for MI/KAT  
 25,4 % gennemfører som planlagt.
•  7,1 samtaler for MI/KATG 
 46,0 % gennemfører som planlagt.
•  6,7 samtaler for MI/KATO  
 39.3 % gennemfører som planlagt.
•  7,7 samtaler for MI/KATGO 
 48,8 % gennemfører som planlagt.

Som det ses, betyder gavekort rigtigt meget for, hvor 
mange samtaler den unge når at få og for at gennem-
føre behandlingsforløbet som planlagt. Påmindelser 
(sms eller opkald) øger dog også antallet af samtaler 
og andelen, der gennemfører. Der gives flest samtaler, 
og der er flest, som gennemfører behandlingen, i MI/
KAT-GO. 

Reduktion i forbrug af stoffer
At anvende reduktion i forbrug af stoffer som et ef-
fektmål er kompliceret. For det første har en del unge 
allerede startet reduktionen inden første samtale. Ved 
lodtrækningssamtalen (som ikke er en behandlings-
samtale, og som normalt ikke gennemføres af kon-
taktpersonen) var det således 42,7 %, der havde røget 
hash dagligt. Ved UngMap-interviewet er dette faldet 
til 34,1 %, og ved første egentlige behandlingssamtale 
er det yderligere faldet til 28,8 %. Der ses således, 
inden behandlingen egentlig starter, en stærk signi-

Tabel 1. De 4 behandlingsgruppers   
strukturelle indhold

MI/KAT 12 samtaler (MI, KAT), UngMap, TEM.

MI/KAT-G 12 samtaler (MI, KAT), UngMap, TEM.
G=Gavekort på en værdi af 200 DKK 
ved hvert andet fremmøde. 

MI/KAT-Oyr 12 samtaler (MI, KAT), UngMap, TEM.
O=opfølgende behandling (3+3 måneder)
Kontrakt, Statusbreve, Påmindelser

MI/KAT-GO 12 samtaler (MI, KAT), UngMap, TEM.
G=Gavekort på en værdi af 200 DKK 
ved hvert andet fremmøde.
O=opfølgende behandling   (3+3 måneder)
Kontrakt, Statusbreve, Påmindelser

MI = Motivational Interviewing, KAT = Kognitiv AdfærdsTerapi, G = 
Gavekort, O = Opfølgning.
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fikant reduktion i forbruget af hash. At konkludere 
behandlingen er effektiv, fordi man finder en signi-
fikant reduktion i forbrug af stoffer mellem ind- og 
udskrivning, kan derfor være en fejlslutning. Det vil 
være mere rigtigt at sige, at hvis der ikke har fundet en 
signifikant reduktion sted, så har behandlingsmetoden 
ikke været i stand til at fastholde den reduktion, som 
den indledende motivation hos den unge i sig selv 
skaber. Spørgsmålet er derfor ikke, om der har fundet 
en reduktion sted, men hvor stor reduktionen har 
været, og om den fastholdes.

For det andet bæres reduktionen helt primært af 
de unge, der blev stoffri. Ved 9 måneders opfølgning 
kunne de unge opdeles i dem, der ikke havde brugt 
hash den sidste måned, og dem, der havde brugt hash 
den sidste måned. Dem, der brugte hash 9 måneder 
efter indskrivning, havde i gennemsnit haft et forbrug 
på 17,3 dage den seneste måned. Ved det indledende 
UngMap-interview i starten af behandlingen havde 
den samme gruppe brugt hash i 21,2 dage den sidste 
måned. Nok havde de unge, der fortsat brugte hash, 
reduceret deres forbrug signifikant, men forskellen var 
ikke overvældende, og forbruget var tilmed samlet set 
stigende i forhold til 6-måneders opfølgningen.

Generelt finder vi, ligesom i mange andre pro-
jekter, en meget stor reduktion i forbruget af hash 
mellem de forskellige måletidspunkter. De 296, der 
deltog i 9 måneders opfølgningen, havde således ved 
indskrivningen (da de blev fordelt ved lodtrækning), 
brugt hash i gennemsnitligt 20,8 dage, hvilket 9 
måneder efter var reduceret til 10,2 dage. Forbruget 
var dog allerede ved 3-måneders opfølgningen faldet 

til 11,2 dage, og der ses således efterfølgende ikke et 
signifikant fald i reduktionen i forbruget af hash for 
alle fire grupper samlet set. For MI/KAT-GO gruppen 
ses der dog en fortsat signifikant reduktion i hashfor-
bruget efter 3 måneders opfølgningen fra 11,4 dage til 
8,6 dage ved 9 måneders opfølgningen. 

Den generelle stofbelastning blev udregnet ved at 
anvende en formel, som er inspireret af udregningen 
af stofbelastning i Addiction Severity Index (ASI) (1). 
Den generelle stofbelastning var for alle 4 grupper 
14,1 ved behandlingens start. Stofbelastningen var 
3 måneder efter faldet til 6,3, mens den 9 måneder 
efter var faldet til 5,6. For MI/KAT-O og MI/KAT-GO 
ses der en fortsat signifikant reduktion efter de første 
3 måneder, mens belastningen for MI/KAT og MI/
KAT-G stort set er uændret mellem 3 og 9 måneders 
interviewet.

Stoffrihed
Ved indskrivning er det 2 % af de unge, der ikke 
havde brugt illegale stoffer den sidste måned (men de 
2% havde dog haft et forbrug i måneden inden da). 
Dette er 3 måneder efter indskrivning steget til 25,5 
% og 9 måneder efter indskrivning til 38 % samlet set 
for alle 4 grupper. Der ses altså en fortsat signifikant 
positiv udvikling i antallet af unge, der bliver stoffri 
3 til 9 måneder efter indskrivning. For MI/KAT og 
MI/KAT-G ses der dog ingen signifikant stigning i 
andelen af unge, der er stoffri mellem 3 og 9 måneder 
efter indskrivning. For MI/KAT-O gruppen ses der en 
stigning i andelen af unge, der er stoffri (dog lige knap 
en signifikant forskel), mens der ses en stærk signifi-

Figur 2. Lodtrækningsprocessen

Behandling “as usual“

Første samtale 
indenfor 1 uge efter 
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kant stigning i andelen af stoffri i MI/KAT-GO (fra 
23,5 % til 50 %).

Hvor gode er behandlingsmetoderne til særlige målgrupper 
og særlige problematikker?
De unge bliver i dette afsnit opdelt efter forskellige 
kendetegn (eller undergrupper), hvilket til tider kan 
medføre små grupper. Resultaterne skal derfor også 
primært ses som indikationer på, at effekterne enten 
er sammenlignelige med det overordnede billede eller 
udgør en variation fra det generelle billede.

• For MI/KAT-GO-gruppen var 50,8 % af mæn-
dene stoffri 9 måneder efter, mens tallet for de 
andre grupper befandt sig mellem 31,4 – 38,8 %.

• For MI/KAT-GO-gruppen var 47,8 % af kvin-
derne stoffri 9 måneder efter indskrivning. For 
MI/KAT var det 50,0 % (14,0% og 33,3 % for de 
andre to). I MI/KAT-gruppen ses der dog ingen 
udvikling i effekten for kvinder efter 4. samtale, 
mens udviklingen i andelen af stoffri stiger konti-
nuerligt i MI/KAT-GO. 

• MI/KAT-GO er den mest effektive metode 
til unge mellem 18-25 år. 48,7 % fra denne 
aldersgruppe var stoffri 9 måneder efter indskriv-
ning. For de andre tre grupper var det mellem 
27,1 %  og 32,8 %, der var stoffri 9 måneder efter 
indskrivning.   

• Der er i alt 60 unge under 18 år med i MP. 48,8 
% af disse var stoffri ved 9-måneders interviewet. 
De 60 unge i alderen 15-17 år opdeles ikke i 
grupper, fordi grupperne bliver for små. For MI/
KAT-GO var det dog 6 ud af 10 fra denne alders-
gruppe, som var stoffri 9 måneder efter indskriv-
ning.

• MI/KAT-GO er den mest effektive metode til 
at behandle de mest stofbelastede (ASI ud-
regningsmodellen) med 41 %, som var stoffri 9 
måneder efter indskrivning (17,1%-30,4 % for de 
andre grupper). 

• For de mindst belastede unge var 63,6 % stoffri 
9 måneder efter indskrivning for MI/KAT-GO 
(40%-50 % for de andre grupper).

• Den største reduktion i kriminalitet ses i MI/
KAT-GO, fra 19,8 % til 6,0 %, der var kriminelle 9 
måneder efter indskrivning (14,1% til 20,8 % efter 

9 måneder for de øvrige grupper).
• MI/KAT-GO er umiddelbart den metode, der er 

bedst til at fastholde og forøge andelen af unge, 
der er inkluderet i en uddannelsesaktivitet 
(65,5 % for MI/KAT-GO, fra 52,1% til 58,3 % 
for andre grupper).

• Unge med en psykiatrisk diagnose klarede sig 
bedst i MI/KAT-GO (37,5 % stoffri), men næsten 
lige så godt i MI/KAT (34,6 % var stoffri). For de 
øvrige grupper var det 5,9 % og 16,0 %.

Alle behandlingsgrupper viser reduktion i opmærk-
somheds- og hyperaktivitetsproblemer fra 
indskrivningen og til 9 måneder efter. Det er dog kun 
MI/KAT-G og MI/KAT-GO, der efter 3 måneder 
viser en fortsat signifikant reduktion i opmærksom-
heds- og hyperaktivitets-problemer. For MI/KAT 
ses der mellem 6 og 9 måneder efter en tendens til 
tilbagefald. 

Trivsel blev målt både ved hjælp af FIT-trivsel 
og ved reduktion i depression, angst, ensomhed med 
mere (se afsnit 6.3. i rapporten): Der ses en signifi-
kant positiv udvikling i trivsel fra indskrivning til 9 
måneder efter for MI/KAT-G, MI/KAT-O og for MI/
KAT-GO, men ikke for MI/KAT (den lave trivsel 
uændret fra indskrivning). 

MI/KAT-GO er med andre ord klart den mest 
effektive metode.

Den største andel af stoffri ved 9-måneders opfølgningen ses altså i MI/KAT-GO gruppen, hvor 50 % 
har været stoffri den seneste måned, mens det for de øvrige tre grupper er mellem 30,6 % og 36,6 % 
af de interviewede, som har været stoffri. 
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Perspektivering og diskussion

Nationalt findes der efterhånden flere undersøgelser, 
hvor yngre borgere er blevet fulgt fra indskrivning op 
til 6 måneder efter indskrivning. Disse undersøgelser 
adskiller sig dog fra MP på flere områder. Ofte måles 
der kun på de unge, der afslutter behandlingen som 
planlagt (6,7,8). I to af disse undersøgelser (6,7) blev 
deltagerne udvalgt ud fra en samlet ASI-score, som 
ikke måtte være højere end 0,3 (samlet score for stof-
fer, alkohol, kriminalitet, økonomi, fysisk og psykisk 
belastning divideret med 6) - de var med andre ord 
mindre belastede end de unge i MP (over 80 % var i 
arbejde/under uddannelse). En undersøgelse havde 
samme design som i MP, men en meget lav opfølg-
ningsprocent (9). 

I ovenstående 4 undersøgelser (6,7,8,9) var det 
mellem 34% – 39 %, der havde været stoffri, typisk 
den sidste måned op til udskrivning. For MI/KAT-
GO var det som nævnt 50 %, der var stoffri 9 måne-
der efter indskrivning. Dette selvom de mest belastede 
ikke blevet valgt fra (fx deltog også unge med skizo-
freni og autisme) og uanset, om de havde gennemført 
behandlingen eller ej.

Uden for Danmark fandt Gates et al. (10) i deres 
Cochrane Review 8 studier, som havde opgjort stof-
frihed de sidste 30 dage, og som kan sammenlignes 
med MP, at 37 % var stoffri ved behandlingens ophør.

Generelt ser vi i MP, at en gruppe af de unge me-
get hurtigt bliver stoffri. Vi ser således, at omkring 20 
% af de unge allerede har stoppet deres forbrug i ugen 
op til første samtale. Dette er steget til 30 % ved 4. 
samtale. For mange af disse unge er reduktionen, og i 
nogle tilfælde ophøret, allerede startet, når den unge 
har bestemt sig for at gå i behandling. Årsagen til 
effekten skal her måske nærmere hentes i den unges 
motivation end i den anvendte metode. Dette kunne 
kaldes for den første bølge af effekt. Den næste bølge 
af effekt – den, der er højere end de omkring 30 % – 
kan i højere grad tænkes at tilskrives metoden. Dette 
kunne kaldes for den anden bølge af effekt. Effekten 
skal her vurderes ud fra, hvorvidt den kontinuerlige 
reduktion og andel af stoffrihed udvikler sig yderligere 
2-3 måneder inde i behandlingsforløbet. En sådan 
forståelse er i overensstemmelse med antagelser om, 
at den egentlige forandring først finder sted efter 3 
måneders behandling. Den tredje og sidste bølge af 

effekt ses hos de unge, hvor den almindelige ambulan-
te behandling sjældent virker, enten fordi de unge slet 
ikke er motiverede (og meget vanskelige at motivere), 
og/eller fordi de unge har andre massive udfordringer 
end forbruget af stoffer. For denne gruppe skal der 
ofte andre sociale og medicinske indsatser til, her-
under for nogle af de unge mere intensiv behandling 
(for eksempel døgnbehandling, gentagne/længere 
behandlinger) og/eller parallelle/integrerede indsatser 
fra andre hjælpesystemer (psykiatri, somatik, krimi-
nalforsorg, socialforvaltning, uddannelsessystem med 
mere). Denne sidste gruppe, som kan være vanskelig 
at nå, kan udgøre helt op til 30%-50 % af de unge, der 
indskrives i misbrugsbehandling.

MI/KAT-GO har formået at skabe både en første 
og anden bølge af effekt. De øvrige tre grupper har 
haft problemer med at skabe en anden bølge af effekt. 
Ingen har rigtig formået at skabe en tredje bølge af 
effekt. Dette er ikke overraskende. Vi har ingen kend-
skab til hverken nationale eller internationale undersø-
gelser, der har skabt en sådan tredje bølge af effekt. n
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AF SHEILA JONES

Historien om medicinsk cannabis er et udmærket 
eksempel på, at den, der glemmer historien, er dømt 
til at gentage den, idet mange af de opdagelser, vi i 
dag gør om stoffets effekt over for forskellige lidelser, 
har været beskrevet tidligere. Cannabis som medicin 
er et følsomt emne, der debatteres meget i medierne. 
For samtidig med at medicinsk forskning finder flere 
og flere positive effekter ved cannabis, er de fleste 
læger tilbageholdende med at udskrive det, da Sund-
hedsstyrelsen endnu ikke har godkendt cannabis som 
lægemiddel.

Det er derfor spændende at læse om den vestlige 
verdens opdagelse af cannabisplantens medicinske 
potentiale i 1800-tallet. Der var dengang en anden 
åbenhed over for at tale om planten og dens effekter 
og en - i et nutidigt perspektiv - nærmest naiv tilgang 
til at eksperimentere med stoffet på sine kæledyr, på 
sig selv og på sine patienter.  Endvidere er historien 
om medicinsk cannabis også historien om lægernes 
kamp for at tæmme en plantes uforudsigelige virk-

ninger, så den kunne anvendes medicinsk. Så selvom 
tidsånden var anderledes, havde arbejdet med at gøre 
cannabis til medicin i 1800-tallet mange lighedspunk-
ter med nutidens diskussioner i forhold til at afprøve 
cannabis over for en række sygdomme.

Opdagelsen 
Cannabisplanten har været kendt i mange tusinde år. 
Arkæologiske fund viser, at planten har været anvendt 
fra stenalderen og op igennem historien i adskillige 
kulturer rundt om i verden (2). Denne artikel tager 
afsæt i den vestlige verdens opdagelse af cannabis-
plantens medicinske potentiale i midten af 1800-tallet 
og beskriver de efterfølgende 100 års anstrengelser for 
at gøre cannabis til et lægemiddel med veldokumente-
rede og forudsigelige effekter. 

Før opdagelsen af dens psykoaktive egenskaber 
blev planten (dengang kendt som cannabis sativa) i 
den vestlige del af verden dyrket primært for at ud-
nytte dens fibre til tovværk og lærredsstof (3). Dette 
ændrede sig i 1839, da William Brooke O’Shaughn-
essy, der var udstationeret læge i den Bengalske hær i 

Opdagelsen af medicinsk cannabis
’Hvis lægemidlernes historie skulle inddeles i epoker, der hver var bestemt af opdagelsen af et middel med 
gennembrydende effekt, ville perioden, hvor indisk hamp indføres som medicin, være berettiget til at blive 
betragtet som en ny æra’ Donovan 1845 (1)
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Indien og professor i kemi ved Calcuttas medicinske 
universitet, udgav artiklen ’Om præparater af indisk 
hamp eller Gunjah’(4). O’Shaughnessy havde obser-
veret, at den indiske befolkning anvendte udtræk af 
cannabisplanten til rekreativ og medicinsk brug og 
blev interesseret i plantens medicinske egenskaber. 
Han testede derfor stoffet på forskellige dyr, før han 
forsøgsmæssigt afprøvede effekten på patienter med 
forskellige lidelser (stivkrampe, rabies, gigt, m.fl.). 
De fleste patienter oplevede en bedring, og flere var 
i stand til at forlade hospitalet helbredt eller med 
langt færre gener, end de var blevet indlagt med. 
Dog beskriver han også håbløse cases, som f.eks. en 
rabies-patient, der opnåede en bedring i sin tilstand, 
men som alligevel døde af sygdommen kort efter 
at være blevet indlagt. Om denne oplevelse skriver 
han, at han ikke vil dvæle ved håbet om, at cannabis 
engang vil kunne anvendes som en decideret kur mod 
rabies, men at den praktiserende læge nok alligevel vil 
kunne værdsætte at have et lægemiddel, der vil gøre 
ham i stand til at strø vejen til graven med blom-
ster. O’Shaughnessy værdsatte således ikke bare de 
helende, men også de palliative virkninger ved canna-
bis som lægemiddel.

De studerende på universitetet i Calcutta blev 
voldsomt interesserede i O’Shaughnessys arbejde 
og begyndte at afprøve cannabisudtrækket på sig 
selv. Hos de studerende medførte midlet i små doser 
generelt ensartede effekter: en øget puls, en kropslig 
glød, en ekstraordinært forøget appetit, et sind fyldt 
med livagtige tanker, en usædvanlig snakkesalighed, 
og med næsten ingen undtagelse havde det også virket 
som et afrodisiakum. O’Shaughnessy havde generelt 
stor tiltro til plantens medicinske anvendelighed, og 
i sin vurdering af de negative effekter af planten og 
dens misbrugspotentiale skrev han:

’I forhold til de negative følgesygdomme, som andre 
forfattere så enstemmigt dvæler ved, forekom disse mig ikke 
at være så mangfoldige, så umiddelbare eller så afskræk-
kende, som mange der kan føres tilbage til overforbrug af 
andre stærke stimulanser eller narkotika – såsom alkohol, 
opium eller tobak’. O’Shaughnessy 1839 (5)

Han understregede endvidere, at han ved at 
behandle sine patienter med cannabis havde valgt at 
bryde med de gængse regler for udførlige og gentagne 
eksperimenter, da effekten af cannabisudtræk til 

behandling af bl.a. kramper havde været så overbe-
visende. Han tilskyndede den medicinske verden til 
at udføre undersøgelser, der kunne af- eller bekræfte 
hans påstande.

Nyheden om et præparat, der kunne anvendes 
mod eksempelvis stivkrampe og nervesmerter, vakte 
stor interesse, da datidens medicinske behandlings-
muligheder var begrænsede. Opium var det eneste 
virkningsfulde middel mod smerter og blev også brugt 
mod kramper med varierende succes. Men opium 
havde en række negative bivirkninger, der gjorde 
behandling over længere tid ufordelagtig, samtidig 
med at visse patienter ikke kunne tåle opiumspræpa-
raterne. Forskellige læger tog derfor O’Shaughnessys 
opfordring til sig og begyndte at anvende cannabis 
forsøgsmæssigt i England. Lægen William Ley udgav 
som den første i 1842 resultater af et forsøg med 
præparatet på patienter med lidelser, der involverer 
muskelkramper. Han skrev bl.a:

‘Jeg er overbevist om, at enhver, der anvender 
dette lægemiddel, vil finde et anti-konvulsivt mid-
del, som han kan anvende med mere end almindelig 
sikkerhed (…) Man vil finde en uoverensstemmelse 
mellem de effekter, jeg har observeret, og de effekter, 
det tilskrives (…) jeg finder, at det har en tendens til 
at producere frygt (i patienten).’ Ley 1842 (6)  

Problemerne
Hos Ley i England havde cannabisudtrækket altså 
ikke samme effekt, som den O’Shaughnessy havde 
beskrevet. De engelske patienter oplevede ikke et løft, 
men et dyk i humør, og i enkelte tilfælde var det en 
decideret skræmmende oplevelse at indtage cannabis-
udtrækket. Flere patienter frabad sig derfor yderligere 
behandling med præparatet, selvom det afhjalp deres 
sygdom. Dette blev et tilbagevendende problem, og 
de næste mange år blev kendetegnet af kampen for at 
gøre præparatet ensartet og forudsigeligt i sine effek-
ter. Ley var dog enig med O’Shaughnessy i, at man i 
cannabisplantens udtræk havde fundet et lægemiddel 
af usædvanlig værdi (6).

I februar 1843 mødtes man i the Royal Medico-
Botanical Society i London for at drøfte cannabis som 
lægemiddel og de uoverensstemmende resultater, 
der var blevet fremlagt, herunder de problemer med 
stoffets varierende styrke og effekt, der kendetegnede 
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forsøgene. Diskussionerne fokuserede på, at plan-
ter, der var dyrket i England, ikke opnåede samme 
potens som i Indien, og at planter, der var blevet 
importeret fra Indien, tabte en del af deres kraft på 
grund af nedbrydning under transporten til England. 
Man havde også observeret, at de udtræk, der blev 
fremstillet af cannabisplanten i Indien og eksporte-
ret til England, tabte styrke over tid (7). Mødet gav 
således anledning til en opfordring om yderligere 
undersøgelser af præparater udvundet af den indiske 
hamp; Cannabis Indica.

Læger, der i tiden efter udførte afprøvninger af 
cannabisudtrækket, beskrev varierende resultater i de 
medicinske tidsskrifter. Der var dog primært tale om 
individuelle casebeskrivelser og praktiske erfaringer 
fremfor resultater fra klinisk kontrollerede forsøg. 
Man havde fx observeret, at cannabis havde en positiv 
effekt på: nervesmerter, kramper, gigtsmerter, men-
struationskramper, søvnforstyrrelser, rabies samt 
migræne og andre former for hovedpine (1, 8, 9). På 
grund af disse positive erfaringer, og da de fleste læger 
havde en opfattelse af, at cannabis var forholdsvist 
uskadeligt, da de negative virkninger hurtigt aftog 
eller kunne soves væk, valgte lægerne ofte at afprøve 

cannabis som medicinsk behandling til forskellige 
lidelser, selvom der ikke var sikkerhed for effekten ved 
alle patienter. 

Cannabis i psykiatrien
I 1800-tallet anvendtes cannabis også som medi-
cinsk behandling på de psykiatriske hospitaler. Man 
fandt det særlig anvendeligt i forhold til søvnløshed, 
mani og delirium tremens (10, 11). På et møde i 
The Medico-Psychological Association i England i 
1870 anbefalede en komite, som var udpeget til at 
udarbejde en manual med beskrivelse af forskellige 
psykiatriske lidelser og behandling heraf, således at 
anvende cannabis til medicinsk behandling af en 
række psykiatriske lidelser (12). 

Cannabis Indica blev et populært lægemiddel, 
men med denne popularitet fulgte også forsøg på at 
sælge andre præparater af varierende kvalitet under 
navnet Cannabis Indica. Flere læger foreslog der-
for, at der skulle føres kontrol med de kemikere og 
apoteker, der fremstillede midlet (13). Anvendelse af 
cannabis som medicinsk behandling var på denne tid 
præget af manglende standarder for dosering, mang-
lende viden om dyrkning, høsttidspunkt og forskellige 

Gaetano Previati - 'Le fumatrici di hashish' (1887)
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cannabisplanters varierende niveauer af aktive stoffer. 
Man prøvede sig frem, og det var umuligt at forudsige 
effekten af både høje og lave doser. Vi ved i dag, at der 
findes forskellige arter inden for cannabisfamilien, at 
de forskellige arter varierer i indholdet af det eufori-
serende stof tetrahydrocannabinol (THC), og at høst-
tidspunktet er afgørende for indholdet af de forskel-
lige cannabinoider i det færdige produkt (2). Denne 
viden havde man ikke i midten af 1800-tallet.

Kentucky hamp og kemi
Det var bl.a. på grund af disse udfordringer, at Hora-
tio Wood, som var professor i botanik på universitetet 
i Pennsylvania, i 1869 gik i gang med at undersøge 
de medicinske effekter ved cannabisplanter, der var 
dyrket i Kentucky. Wood var overbevist om, at den 
cannabis, der blev dyrket i Europa og USA, grund-
læggende var af samme art som den indiske, og at det 
var vækstbetingelserne, der var skyld i de forskelle, der 
var mellem planterne. Man var på dette tidspunkt helt 
afhængig af at kunne importere den indiske hamp, og 
Woods tanke var, at hvis man blev i stand til at dyrke 
planterne lokalt, ville man ikke blot kunne tjene penge 
på denne produktion, men man ville også kunne 
sikre et mere ensartet produkt. Han modtog derfor 
nogle topskud fra en landmand, der dyrkede hamp til 
fiberproduktion. Af disse topskud producerede han et 
udtræk og afprøvede det på sig selv. Woods beskrivelse 
af sin oplevelse efter indtagelsen af cannabisudtræk-
ket kan gengives med ét ord, som de, der har prøvet at 
indtage for meget cannabis, vil kunne nikke genken-
dende til: nedtur.

’Den tyngende følelse af forestående død blev 
mere intens. Det var forfærdeligt (…) efterhånden 
som jeg kom ud af det, var det, som om en stemme 
hele tiden sagde: ’du får det værre – dine anfald bliver 
længere og dybere – de vil besejre dig – du vil dø’.’ H. 
C. Wood 1869 (14)

Efter at have givet en meget levende beskrivelse af 
effekten af den Kentucky-dyrkede cannabis konklude-
rede Wood, at den lokalt dyrkede hamp indeholdt en 
betragtelig mængde af det aktive stof, der var i canna-
bisplantens harpiks (14), og man påbegyndte derfor 
dyrkning og forarbejdning af cannabis til medicinsk 
brug i USA. 

På dette tidspunkt var man dog ikke kommet tæt-

tere på en forståelse af, hvad det aktive stof i cannabi-
sekstraktet reelt var; kun hvad det ikke var. Kemikerne 
Bolas og Francis udsatte fx cannabis-harpiksen for 
salpetersyre og fandt, at den tilbageværende substans 
ikke var en syre, ikke indeholdt nitrogen og ikke kun-
ne opløses i vand, men delvist i alkohol. Resultaterne 
pegede på, at substansen, som de kaldte oxi-cannabin, 
formodentlig opstod gennem en oxyderingsproces af 
et eller andet stof i harpiksen (15). 

I slutningen af 1800-tallet var udviklingen inden 
for kemi blevet mere avanceret, og det lykkedes i 1896 
kemikerne Wood, Spivey og Easterfield at identificere 
den kemiske sammensætning af en cannabisplantes 
cannabinoider; Cannabinol (16). De sendte en prøve 
af dette til lægen C.R Marshall, der afprøvede de 
forskellige materialer på hunde, katte og kaniner og 
konkluderede, at cannabinol var det aktive stof, og at 
det var ilt, der forårsagede nedbrydningen af stoffet 
(17). 

Modstand mod cannabis
I starten af 1900-tallet opstod en modstand mod 
brugen af cannabis. Flere og flere læger rapporterede 
om patienter, der fik en overdosis (18), og man var 
blevet klar over, at det ikke kun var iltnedbrydning, 
der forårsagede præparatets varierende styrke, men 
også forskelle i høsttidspunkt og forskellige planters 
iboende potens. Derudover havde man også fundet ud 
af, at den varierende effekt også skyldtes, at der var en 
stor variation i individuelle tolerancetærskler for can-
nabis (19). Det var altså et ret uforudsigeligt lægemid-
del, man anvendte, og det førte til, at lægerne i stadig 
mindre grad udskrev den medicinske cannabis. Man 
begyndte derudover i starten af 1900-tallet at betragte 
cannabis som et farligt narkotisk stof, kendt som 
marihuana. Brugen af marihuana spredte sig fra Syd-
staterne op igennem USA, og der startede, hvad flere 
forskere efterfølgende har betegnet som en skræmme-
kampagne i 1930´ernes USA, om skæbnesvangre føl-
ger af marihuanamisbrug, fx at brugen af marihuana 
førte til sindssygdom og kriminalitet (20, 21). 

’Kontinuerligt brug er dog kendt for at skabe en 
voldelig type sindssyge, hvilket har givet det sit navn 
”tosseurt”. Personen vil pludselig vende sig mod 
den, der er nærmest med morderisk vrede. Han vil gå 
amok med kniv, økse, pistol eller hvad som helst, der 



STOF  29  ·  WWW.STOFBLADET.DK16

er ved hånden, og vil dræbe eller lemlæste ham uden 
grund’. Lewitus 1936 (21)  

Den negative omtale af cannabis blev fulgt af 
ønsket om at gøre stoffet ulovligt på linje med kokain 
og heroin. Dette lod sig dog ikke umiddelbart gøre, da 
der ikke kunne findes forskningsmæssigt belæg for de 
farer, der blev beskrevet i medierne. Så mens lægerne 
kæmpede en kamp for at tæmme cannabisplantens 
ekstrakter og virkning, kæmpede andre kræfter for at 
gøre cannabis illegalt. Den ene side ignorerede således 
de negative effekter, der blev observeret, fordi man var 
overbevist om cannabisplantens medicinske poten-
tiale. Den anden side overdrev derimod skadevirk-
ningerne ved cannabisbrug og ignorerede de positive 
effekter, cannabis havde over for forskellige lidelser. 

Marihuanaloven
Med ’The Marihuana Tax Act’ fra 1937 blev cannabis 
så gjort ulovlig i USA (22). Det var først mange år 
senere, at Danmark i 1961 underskrev en FN-kon-
vention, der ulovliggjorde cannabis og efterfølgende 
tilpassede den dansk lovgivning (23). Men loven, 
der blev indført i 1937, betød, at det blev strafbart 
at besidde eller anvende cannabis, og at handel med 
cannabis blev pålagt en så stor beskatning, at det blev 
urentabelt at dyrke både den medicinske og indu-
strielle hamp og at anvende cannabis medicinsk eller 
forskningsmæssigt i USA (3). 

Flere læger og forskere var kritiske over for loven, 
og  The American Medical Association skrev i maj 
1937, at den øgede beskatning af medicinsk cannabis 
var aldeles uberettiget, da afhængighed af marihuana 
ikke kunne knyttes til den medicinske brug af can-
nabis, og at loven ville betyde, at de få patienter, der 
blev behandlet med cannabis, ville skulle betale for 
en føderal indsats, der var rettet mod at nedbringe et 
illegalt forbrug af marihuana (24). Walter Bromberg, 
der var overlæge på det psykiatriske hospital Bellevue, 
fremlagde på baggrund af en undersøgelse af psykia-
triske indlæggelser og kriminalsagsakter, der invol-
verede cannabis, evidens for, at der ikke var en øget 
risiko for udvikling af psykoser som følge af brug. Han 
skrev, at det var den grundlæggende personlighed hos 
brugeren, der var den primære faktor i udviklingen af 
en psykose efter indtagelse af cannabis og ikke stoffet 
i sig selv. Derudover fandt han, at brug af marihuana 

ikke havde øget kriminalitet hos den enkelte, og at der 
ikke havde været begået mord eller seksuelle overgreb 
som følge af indtagelse af marihuana (25).

Loven blev indført, men man godkendte dog, at 
The Narcotics Laboratory, som hørte under The Bu-
reau of Narcotics, der var ansvarlig for håndhævelsen 
af Marihuanaloven, kunne dyrke en vis mængde can-
nabis med det formål at kunne identificere og teste de 
planter, der måtte blive konfiskeret (26). Efter at have 
dyrket og høstet 400 kilo topskud, valgte man dog at 
udvide formålet og stillede planter til rådighed for en 
række forskere.   

Syntetisk cannabis 
Dette arbejde førte til, at man i 1940 var i stand til 
at identificere tetrahydrocannabinol (THC) som 
værende det aktive stof bag cannabisplantens eufo-
riserende virkning. Efter således at have fundet den 
kemiske formel for THC, udviklede man et syntetisk 
præparat, der fik navnet Synhexyl og afprøvede dets 
virkning på bl.a. indsatte i et amerikansk fængsel og 
fandt indtil flere medicinske anvendelsesmuligheder 
med dette nye lægemiddel (27). 

Man ulovliggjorde således i slutningen af 
1930´erne anvendelsen af cannabis, lagde en mar-
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kant beskatning på medicinsk og forskningsmæssig 
anvendelse af cannabis og gik væk fra at forsøge at 
udvikle et stabilt plantebaseret medicinsk præparat 
for i stedet at forske i syntetiske cannabinoiders ef-
fekt og medicinske potentiale. Det paradoksale er, at 
de samme personer, der dæmoniserede cannabis og 
arbejdede for en kriminalisering af cannabis, også var 
involveret i udviklingen af et syntetisk lægemiddel, der 
imiterede cannabisplantens psykoaktive effekt (28). 

Konklusion
Historien om opdagelsen af medicinsk cannabis 
har en relevans i dag. Det er en historie, der blev 
glemt, efter man indledte kampen mod narko, lige-
som lægernes arbejde med at gøre den medicinske 
cannabis stabil og forudsigelig i sine effekter blev 
afsluttet, da man indførte Marihuanaloven i 1937. 
For selvom flere lande, særligt Israel, efterfølgende 
har forsket i medicinsk cannabis, betød loven reelt, at 
der opstod en meget lang pause i den forskningsmæs-
sige interesse i cannabisplantens medicinske poten-
tiale. Da man anvendte den medicinske cannabis op 
igennem 1800-tallet, var videnskaben ikke avanceret 
nok til at kunne forklare den usikkerhed, der prægede 
plantens virkning, og man vidste ikke nok om den til 
at forstå den uforudsigelighed, der prægede brugen 
af den. Da man endelig fik identificeret det aktive stof 
i planten, udgjorde forbuddet og beskatningen en 
forhindring i forhold til at udvikle stabile medicinske 
cannabispræparater og forske i deres effekt over for 
forskellige sygdomme og psykiatriske lidelser.

Cannabisplanten har mange anvendelsesmulig-
heder ud over medicinsk, som man også kendte til i 
1930´erne. Den kan f.eks. anvendes til fremstilling af 
plastik, brændstof og papir med langt færre miljø-
mæssige konsekvenser end konventionel fremstilling 
af disse produkter (3). Medicinsk viser cannabis 
også potentiale i forhold til behandling af bl.a. kræft, 
epilepsi, migræne og smerter (29, 30). Det er svært 
at vide, hvor langt vi ville være nået forskningsmæs-
sigt med hensyn til medicinsk brug af cannabis, eller 
hvordan verden ville have set ud med et cannabisba-
seret alternativ til f.eks. plastik, havde man ikke den-
gang i 1937 sat en bremse for all things cannabis. n
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AF KRISTINE RØMER THOMSEN

Cannabis indeholder mere end 80 forskellige cannabi-
noider, og nyere forskning peger på, at to af de primære 
cannabinoider, tetrahydrocannabinol (THC) og can-
nabidiol (CBD), rent faktisk har modsatrettede effekter 
på vores hjerne, kognition og adfærd.(1) Hvis det er 
tilfældet, har det en stor betydning, fordi der er stor 
forskel på, hvor meget THC og CBD der er i de mange 
forskellige former for cannabis, der er tilgængelige. Det 
kan betyde, at nogle former for cannabis er helbreds-
skadende, mens andre kan være helbredsfremmende.

Der har længe været fokus på THC’s negative ef-
fekter i forhold til at fremkalde og forværre psykose- og 
angstsymptomer samt nedsætte kognitive funktioner.
(2) For nylig blev der publiceret to oversigtsartikler, 
hvor forfatterne gennemgår evidensen for CBD’s effek-
ter i forhold til psykotiske symptomer (3) samt CBD’s 
effekter på kognitive funktioner, særligt i forhold til ski-
zofreni.(4) På baggrund af disse oversigtsartikler tegner 
der sig et billede af, at THC og CBD har modsatrettede 
effekter på os (forskellene er også illustreret i Figur 1):
n THC kan være psykosefremkaldende (2, 5), mens 

CBD kan dæmpe psykotiske symptomer samt 
hæmme THC-udløste psykotiske symptomer.(3)

n THC kan være angstfremkaldende (2, 5), mens 
CBD kan anvendes til at dæmpe angst samt 
hæmme THC-udløste angst symptomer.(3)

n THC kan nedsætte kognitive funktioner som 
indlæring og hukommelse (2, 5, 6), mens CBD 
ser ud til at kunne forbedre indlæring og hukom-
melse samt hæmme en THC-udløst forværring af 
indlæring og hukommelse.(6-8)

Nedsætter cannabisbrug kognitive funktioner 
som fx intelligenskvotient?

De nye forskningsresultater, som indikerer, at THC og 
CBD har modsatrettede effekter, er især blevet disku-

teret inden for skizofrenifeltet. Men det er klart, at denne 
viden også er særdeles vigtig på rusmiddel- og misbrugs-
området.(1) I og med, at niveauet af THC og CBD kan 
variere betydeligt fra én type cannabis til en anden, peger 
den nye viden på, at forskellige former for cannabis kan 
have forskellige effekter på adfærd og kognition. 

Og det er også her, at der opstår nogle problemer i 
forhold til den eksisterende forskning.

Langt størstedelen af den forskning, som har 
interesseret sig for, om cannabis har negative effekter 
på hjerne, kognition og adfærd, har nemlig undersøgt 
mange forskellige typer af cannabis samlet. Dvs. perso-
ner, som har brugt mange forskellige typer af cannabis 
med varierende niveauer af CBD og THC, er blevet 
undersøgt samlet. Denne tilgang er tydeligvis proble-
matisk set i lyset af de nye forskningsresultater, der 
peger på, at THC og CBD har modsatrettede effekter.

Samtidig er der fortsat stor videnskabelig debat 
om, hvorvidt cannabis har langsigtede (og irrever-
sible) negative effekter på fx kognitive funktioner. 
Store længdesnitsundersøgelser (hvor man har fulgt 
en gruppe af unge fra før eventuel cannabis-debut 
og i årene efter), viser meget blandede resultater ift., 
om cannabis har langsigtede negative påvirkninger på 
kognitive funktioner. To nye længdesnitsundersøgelser 
fra USA (9) og England (10) har ikke kunne reprodu-
cere de højt citerede resultater fra New Zealand (11), 
som i 2012 kædede cannabismisbrug sammen med 
nedgang i intelligenskvotient. Fælles for alle de tre 

Forskellige cannabinoider 
virker modsat 
Cannabis kan påvirke vores hjerne, kognition og adfærd på forskellige måder.      
Det afhænger af, hvilken type af cannabis man indtager.

THC CBD
 Psykose é ê
 Angst é ê
 Hukommelse ê é
 Indlæring ê é

 Figur 1. THC og CBD, to primære cannabinoider i 
cannabis, virker modsat.
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længdesnitsundersøgelser er dog, at de ikke har taget 
højde for, hvilke specifikke typer af cannabis de unge 
har brugt, og derved heller ikke har taget højde for ni-
veauet af THC og CBD. Vi har til gode at se resultater 
fra længdesnitsundersøgelser, hvor man undersøger 
langtidseffekter af forskellige cannabistyper på kogni-
tive funktioner, og i det hele taget undersøgelser, der 
tager højde for forholdet mellem THC og CBD. 

Historisk set har man skelnet mellem to hoved-
typer af cannabis: marihuana (på engelsk: herbal 
cannabis) og hash (på engelsk: cannabis resin). Disse 
kategorier indeholder mange undertyper, der varierer 
i forhold til niveauet af THC og CBD.

THC-niveauet er steget de sidste 20 år: Kan vi 
generalisere fra tidligere fund til i dag?
I løbet af de sidste 20 år har der været en gradvis stig-
ning af niveauet af THC i marihuana og i hash. Den 
mest omfattende undersøgelse af udviklingen af THC 
blev udgivet for nylig og er baseret på undersøgelser 
af prøver fra fem retsmedicinske politilaboratorier i 
Frankrig i en periode på 25 år.(12) Resultaterne viser, 
at gennemsnitsniveauet af THC i marihuana er steget 
gradvist fra 2% i 1995 til 7% i 2009 og til 13% i 2016. 
I forhold til hash peger resultaterne på en langsom 
stigning fra 1992 til 2009 og en dramatisk stigning 
siden 2012: Således var gennemsnitsniveauet af 
THC 10% i 2009 og 23% i 2016.(12) Den samme 
tendens gør sig gældende i andre europæiske lande 
samt i USA.(13) Ser vi på Danmark, steg gennem-
snitsniveauet af THC i hash fra 8% i 1992/1993 (14) 
til 29% i 2014 (15), og rapporter fra Institut for Rets-
medicin (Aarhus Universitet) viser en gradvis stigning 
op til 2011 efterfulgt af en markant stigning i 2012.

Den markante stigning i THC sætter spørgs-
målstegn ved, om vi overhovedet kan generalisere fra 
tidligere undersøgelser af særligt hash til i dag? Det er 
vigtigt, at vi tager dette emne alvorligt og diskuterer, 
hvorvidt og hvordan vi kan fortolke og generalisere 
resultater fra tidligere studier (hvor THC niveauet har 
været væsentligt lavere) til i dag.

Afgørende, at vi stopper med at    
undersøge cannabis som én samlet type

Den nye forskning, som indikerer, at THC og CBD 
har modsatrettede effekter, er stadig i sin begyndelse, 

og der er brug for mere forskning på området, før 
vi kan udtale os mere sikkert om de kortsigtede og 
langsigtede effekter af THC og CBD på kognition og 
adfærd. Men på baggrund af de studier, der allerede 
er publicerede, tegner der sig et billede af, at de to 
cannabinoider har modsatrettede effekter, og det er vi 
nødt til at tage alvorligt og undersøge nærmere.

Samlet set understreger disse betragtninger, at 
hvis vi skal blive klogere på, hvordan cannabis påvir-
ker kognitive funktioner og andre sundhedsmæssige 
emner, er det helt afgørende, at vi i fremtidige studier 
undersøger de forskellige typer hver for sig og (som 
minimum) tager højde for niveauet af THC og CBD. 
Fx kan THC og CBD måles med en simpel hårprøve. 
Derudover er der brug for dobbelt-blindede placebo-
kontrollerede undersøgelser, der mere præcist kan 
undersøge, hvordan THC og CBD påvirker os, samt 
hvordan cannabis med varierende niveauer af THC 
og CBD påvirker kognitive funktioner og andre hel-
bredsrelaterede områder. n
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AF SINIKKA LEHMANN KVAMME

Historien om opdagelsen af det endocannabinoide 
system starter i begyndelsen af 1960'erne, i en bus på 
vej fra Tel Aviv til Rehovot. Her sidder en ung kemi-
ker ved navn Raphael Mechuolam, som er ansat på 
Weizmann Institute of Science. I sin taske har han 
5 kilo libanesisk hashish, som han skal bruge til at 
afdække cannabis' kemiske strukturer.

Mechuolam havde længe undret sig over, at denne 
forskning ikke allerede fandtes.[1] Beretninger om 
cannabis’ medicinske egenskaber går 4.700 år tilbage, 
men ingen havde endnu undersøgt, hvordan cannabis 
rent faktisk virkede. Opdagelsen af de aktive stoffer 
i opium og coca-planten lå over 100 år tidligere og 
havde ledt til opdagelse af ny medicin, men cannabis-
planten var stadig et uudforsket territorium.  

De 5 kilo hash var konfiskeret fra smuglere, og 

Mechuolam havde fået hashen på politistationen i Tel 
Aviv – en aftale, der kom i stand, fordi Mechuolams 
chef var gode venner med politichefen. Da forsknin-
gen var igangsat, viste det sig, at både Mechuolam 
og politichefen havde brudt en lang række love. Her 
kunne historien om afdækningen af cannabisplan-
ten nemt være endt. Heldigvis blev det vurderet, at 
Mechuolam var pålidelig, og han fik lov at fortsætte 
sit arbejde. [1] Dette arbejde blev hans livsværk. Hans 
pionerende grundforskning skulle senere skaffe ham 
titlen som “The Godfather of Cannabis Research”.

Opdagelsen af det endocannabinoide system
Raphael Mechoulam afdækkede de kemiske struk-
turer af to hovedkomponenter i planten, de aktive 
stoffer Tetrahydrocannabinol (THC) og Cannabidiol 
(CBD). Siden hen har man fundet over 80 aktive stof-

Den usandsynlige opdagelse af    
det endocannabinoide system    
– hjernens ”dimmer switch.”
Ulovlig forskning i cannabis førte til opdagelsen af det endocannabinoide system - et system, som er vital 
for opretholdelse af menneskers sundhed og hjælper os med at slappe af, spise, glemme og sove. Stoffer, 
som forbedrer det endocannabinoide systems funktion, kan derfor måske være multianvendelig medicin.  
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fer i planten, som går under fællesbetegnelsen canna-
binoider, men forskningen har hovedsageligt centreret 
sig om THC og CBD.

Mechoulams ”lovbrud” blev en revolution for 
cannabisforskningen. Da man først havde de kemi-
ske strukturer, blev det markant lettere for forskere 
verden over at undersøge effekterne af THC og CBD, 
fordi de kunne genskabe cannabinoiderne syntetisk. 
Det var ikke længere nødvendigt at skaffe sig adgang 
til den kontroversielle og i mange tilfælde ulovlige, 
cannabisplante for at undersøge dens effekter.

Dette ledte til, at man i slutningen af 1980'erne 
fandt de receptorer, som stofferne virker på. CB1-
receptorer er primært i hjernen og andre dele af 
centralnerve systemet. CB2-receptorer er i andre dele 
af kroppen på celler, som er involveret i vores im-
munsystem.[2] I 1990’erne fandt man kroppens egne 
signalstoffer, de indre cannabinoider, som virker på 
cannabinoid-receptorerne. Kroppen producerer altså 
selv cannabislignende stoffer, som binder til CB1- og 
CB2- receptorerne. 

Cannabinoid-receptorerne, de indre cannabinoi-
der og stoffer, som nedbryder dem, udgør tilsammen 

menneskets endocannabinoide system. Systemet er 
selvsagt opkaldt efter den plante, som muliggjorde 
dets opdagelse:

“Ved at bruge en plante, der har eksisteret i tusindvis 
af år, opdagede vi et nyt fysiologisk system, som er enormt 
vigtigt... vi var aldrig nået derhen, hvis vi ikke havde 
undersøgt planten.” Rafael Mechoulam 2007 [1].

Opdagelsen af det endocannabinoide system 
førte til en eksplosion af publikationer, som vedrører 
cannabinoider. Således er det nu et af de mest aktive 
forskningsfelter inden for neurofarmakologi. Det en-
docannabinoide system er endnu ikke fuldt afdækket, 
men herunder følger et overblik over det endocanna-
binoide systems funktion.

Et ældgammelt, komplekst feedback system.
Det endocannabinoide system er gammelt evolutio-
nært set. Studier indikerer, at cannabinoid- recep-
toreren CB1 blev udviklet i mennesket for omkring 
600 millioner år siden. Det endocannabinoide system 
findes dog ikke kun i mennesker, men er til stede i alle 
hvirveldyr. Det vil sige, at alt over insektniveau har 
cannabinoide receptorer.

Raphael Mechoulam afdækkede de kemiske strukturer af to hovedkomponenter i planten, de aktive stoffer Tetrahydrocannabinol (THC) og Cannabidiol 

(CBD). FOTO: ZACH KLEIN
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Samtidig er systemet omfattende. De endocanna-
binoide receptorer er bred fordelt over hele kroppen; 
i hjernen, organerne, bindevæv, kirtler og immuncel-
ler.[2] Det er sandsynligvis den slags receptorer, vi 
har flest af.[3] Af samme årsag er systemet involveret 
i en lang række forskelligartede processer i krop-
pen. Cannabinoider er involveret i appetit, blodtryk, 
blodgennemstrømning til hjernen, fordøjelse, kvalme, 
immunsystemet, inflammation, hukommelse, humør, 
bevægelse, smerte, reproduktion og stress.[4] Netop 
derfor er det endocannabinoide system et af de vig-
tigste fysiologiske systemer involveret i etablering og 
opretholdelse af menneskers sundhed.[2]

Systemets kompleksitet er overvældende, også 
for forskere. Dog findes der en ofte anvendt opsum-
mering af, hvad det endocannabinoide system har af 
funktioner i mennesker: ”Relax, eat, sleep, forget and 
protect”.[5](p.528) At slappe af, spise, glemme og 
sove er selvforklarende. Ordet ”protect” henviser til 
beskyttelse af celler. Eksempelvis er Det endocanna-
binoide system med til at beskytte hjerneceller efter et 
alvorligt slag i hovedet.

Systemet er så omfattende, fordi det endocanna-
binoide system er et slags meta-system. Cannabinoi-
derne påvirker mange forskellige processer, dog altid 
med samme formål: at bevare ligevægt,[2] eller med 
et finere ord: homøostase, at vedligeholde stabilitet i 
det indre miljø. For at forstå, hvordan systemet skaber 
ligevægt, kommer her et hurtigt crash course i neuro-
biologi: Vores celler ”snakker sammen” via kemi, og 
den samtale er hovedsageligt envejskommunikation. 
En celle sender via et transmitterstof sit signal videre 
til den næste celle, som så sender budskabet videre, 
i hvad der ender med at blive et langt neurokemisk 
stafetløb. [illustration 3 ind ca. her]

Det endocannabinoide system virker anderledes, 
fordi det kommunikerer ved retrograd signalering. 
Basalt set betyder det, at de endogene cannabinoider 
løber modsat den normale kommunikationsvej.[2] 
Når en celle f.eks. udsender for meget af sit transmit-
terstof, så produceres de endogene cannabinoider og 
sendes tilbage for at dæmpe signalet.

Det endocannabinoide system er en slags dirigent 
for vores biokemiske symfoniorkester. Cannabinoi-
derne monitorerer mange forskellige ”samtaler” og gi-
ver feedback på store dele af den kommunikation, der 
foregår i hele kroppen. Systemets opgave er at finju-
stere kommunikationen imellem cellerne og sørge for, 
at der ikke sker for meget eller for lidt aktivitet. Som 
en vært til et middagsselskab, der sørger for at holde 
gang i samtalerne, men som samtidig også tysser på 
folk, når de bliver for højrøstede. Det er f.eks. sådan, 
at systemet regulerer smerte. Når et smertesignal 
bliver for højt, så bliver det dæmpet af de indre can-
nabinoider.[6]

Systemet skelner ikke imellem det somatiske og 
det psykiske. Det har samme feedback-funktion i 
kognitive fænomener som tanker og følelser. Det en-
docannabinoide system er massivt til stede i hjernen, 
og systemet er med til at regulere komplekse proces-
ser som læring og hukommelse, beslutningstagning 
og emotionelle responser.[2] Det overordnede mål er 
igen homøostase, altså ligevægt i hjernens neuroke-
miske processer. Derfor er systemet blevet beskrevet 
som hjernens indre ”dimmer switch”,[7] som er den 
slags kontakter, man bruger til at finjustere belysning 
i et rum.

Denne ”dimmer switch” er fundamental for Cannabinoider sender feedback signal
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bevarelsen af emotionel ligevægt. Når vi f.eks. oplever 
noget stressfuldt og sætter gang i en stressrespons, så 
er det endocannabinoide system en vital del af den 
proces, hvorved vi falder til ro igen. Systemet beskyt-
ter os imod at komme i en tilstand af kronisk stress 
og imod de negative effekter, som følger med kronisk 
stress.[8]

Det endocannabinoide system på overarbejde
Igennem de sidste årtiers afdækning af Det endo-
cannabinoide system har man opdaget, at systemet 
fungerer anderledes hos mennesker med Huntingtons 
sygdom, kronisk migræne, multipel sklerose, PTSD, 
depression, skizofreni, Parkinsons sygdom og fibro-
myalgi. Desuden er der indikationer på, at forstyrrelser 
i funktionen af det endocannabinoide system spiller en 
væsentlig rolle i forhold til stofafhængighed.[9] 

At der er påvist funktionelle forstyrrelser i det 
endocannabinoide system i et så bredt et spektrum 
af lidelser, skyldes muligvis, at det endocannabinoide 
system har været på overarbejde med at dæmpe en 
ubalance, forårsaget af lidelsen. Som et eksempel 
herpå dykker vi dybere ned i en enkelt lidelse og bely-

ser det endocannabinoide systems rolle i 
skizofreni:

Det endocannabiniode system og 
skizofreni

En række studier indikerer, at det endo-
cannabinoide system fungerer anderledes 
hos mennesker, som lider af skizofreni. 
Eksempelvis har man fundet, at niveauet 
af anandamide, et essentielt signalstof i 
det endocannabinoide system, stiger til 
8 gange over det niveau, som ses i raske 
mennesker, hos mennesker, som har 
deres første udbrud af skizofreni.[10] 
Umiddelbart kunne man derfor tro, at 
det endocannabinoide system er med til 
at forårsage skizofrenien.

Noget tyder dog på, at det modsatte 
er tilfældet. Det endocannabinoide sy-
stem arbejder muligvis imod skizofrenien 
og forsøger at genskabe den ligevægt, 
som er blevet forstyrret af store udsving 
i neurotransmitteren dopamin, hvilket 

er et kendetegn ved udbrud af skizofreni.[10] Dette 
underbygges af, at man har fundet et omvendt for-
hold imellem anandamide signalering og psykotiske 
symptomer – jo mindre anandamide signalering, jo 
værre var symptomerne.[10] Så når der var aktivitet 
i det endocannabinoide system, så dæmpede det de 
psykotiske symptomer. Det endocannabinoide system 
spiller derfor muligvis en beskyttende rolle i relation 
til skizofreni.  

Dette kvalificerer vores forståelse af den efterhån-
den veletablerede sammenhæng, som findes imel-
lem cannabis og udvikling af skizofreni. Et hyppigt 
indtag af cannabis kan muligvis nedregulere den indre 
anandamide signalering i individer, som i forvejen 
er disponeret for at udvikle skizofreni.[11] Hvis man 
som psykisk sårbar jævnligt påvirker sit endocanna-
binoide system med cannabinoider udefra, altså fra 
cannabis, så sendes der signal til kroppen om at ned-
prioritere egenproduktionen af anandamide. Systemet 
registrerer, at det bliver overpåvirket, og tilpasser sig. 
Det endocannabinoide system bliver derfor svækket i 
sin evne til at modstå skizofrenien, hvilket leder til, at 
lidelsen bryder igennem tidligere. [11]

Eksogen Cannabinoid  
Behandling 

Frigivelse af 
Neurotransmitteren 
Dæmpes.  CB1 Receptor

 Modtager Neuron

Endogene Cannabi-
noider Sender Feedback 
Signal

Neurotransmitter Receptor

Afsender Neuron

Standard Neurokemisk 
Kommunikation

Endogene og Eksogene Cannabinoider 
Dæmper Neural Kommunikation 

Figur 1.Cannabinoider sender feedback signal
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Hvad stiller vi op med den 
illegale plante cannabis?

Hos mennesker, som har en latent psykisk lidelse, kan 
et stigende cannabis-forbrug muligvis forstås som et 
lettere ubevidst forsøg på selvmedicinering. Selvmedi-
cinerings-hypotesen er omdiskuteret og kontroversiel, 
men dog alligevel fremført i relation til skizofreni,[12] 
[13] og andre psykiske lidelser.[14] [15] Et indtag af 
cannabis vil muligvis kortvarigt give en fornemmelse 
af kontrol over nogle begyndende symptomer. Pro-
blemet er, at det illegale marked producerer cannabis 
med henblik på at fremme rusen og ikke det behand-
lingsmæssige potentiale. Meget tyder på, at cannabis 
på gadeplan er blevet højpotent, hvilket betyder, at 
det hurtigere fører til overpåvirkning af det endocan-
nabinoide system. Derfor kan en selvmedicinering 
med illegal cannabis blive en ”tisse-i-bukserne-for-
at-holde-sig-varm”-strategi, som potentielt kan 
ende med at hæmme det endocannabinoide systems 
funktion og forværre en underliggende lidelse. Dertil 
kommer, at et stigende cannabis-forbrug omkring et 
udbrud af psykisk sygdom kan forstyrre sygdomsbil-
ledet, både for individet selv, for dets pårørende og for 
behandlingssystemet, hvilket kan føre til fejlhåndte-
ring af lidelsen.

Selvmedicinering med illegal cannabis fra gade-
plan er således forbundet med en række risici, især når 
det kommer til psykiske lidelser. Dog rummer canna-
bisplanten stadig et potentiale i behandlingen af både 
psykiske og fysiske lidelser. Man har for nylig opdaget, 
at en hovedkomponent i cannabis, det ikke-psykoak-
tive cannabidiol (CBD), kan forbedre funktionen af 
det endocannabinoide system og øge egenproduk-
tionen af cannabinoiden anandamide,[16] uden at 
skabe tolerance og uden nævneværdige bivirkninger.
[17] Derfor er det muligt, at vi kan bruge dele af can-
nabisplanten i vores bestræbelser på at regulere Det 
endocannabinoide system.

Opdagelsen af det endocannabinoide systems 
funktion i mennesker synes at understøtte den omfat-
tende anekdotiske evidens, som findes vedrørende 
cannabis’ lindrende effekter på et væld af lidelser. Det 
endocannabinoide systems omfattende balancebe-
varende funktion i mennesker har implikationer for 
næsten alle medicinske områder. Mange lidelser er 
kendetegnet ved en ubalance i et givet system, og ved 

at påvirke det endocannabinoide system kan vi måske 
genskabe den balance. Systemet har derfor givet os et 
nyt redskab til at forstå og muligvis behandle en lang 
række meget forskelligartede lidelser.[18] Derved kan 
vi muligvis hjælpe dem, som har lidelser, der hæmmer 
dem i at slappe af, sove, spise, glemme og beskytte 
deres celler. n
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ERIK SIMONSEN & MORTEN HESSE

Personer, der lider af skizofreni, har ofte et rusmiddel-
misbrug ved siden af deres skizofreni (1). Et stort for-
brug af rusmidler kan forværre og forøge psykotiske 
symptomer for denne gruppe (2, 3), og de får ofte et 
sværere sygdomsforløb sammenlignet med skizofrene 
uden rusmiddelmisbrug. Dette viser sig bl.a. ved, at 
de har sværere ved at tage deres medicin regelmæssigt 
og får flere tilbagefald til psykotisk sygdom (4, 5). 

Forværringen af de psykotiske symptomer skyldes 
bl.a., at rusmidlerne påvirker neurotransmitteren 
dopamin (se Figur 1). På et neurobiologisk niveau 
hænger psykotiske symptomer nemlig sammen med 
en øget dopaminaktivitet i hjernens såkaldte ”beløn-
ningssystem”, især i striatum, som er den del af hjer-
nens såkaldte "belønningssystem" (6). Fælles for alle 
rusmidler er, at de øger koncentrationen af dopamin 
i striatum, enten direkte (fx amfetamin, kokain) eller 
indirekte (fx cannabis, alkohol), og det er derfor, at 
forskellige typer af rusmidler kan fremkalde midlerti-
dige psykoselignende symptomer hos raske personer 
og forværre psykotiske symptomer hos personer, der 
lider af psykotiske lidelser som skizofreni. At forskel-
lige rusmidler netop kan fremkalde psykoselignende 

symptomer er fx vist i eksperimentelle undersøgelser 
af cannabinoider (2, 7), amfetamin (8, 9) og kokain 
(10). 

Vi mangler viden om specifikke rusmidlers rolle
Fordi forskellige rusmidler kan fremkalde og forværre 
psykotiske symptomer, er det et oplagt spørgsmål, om 
der er nogle rusmidler, man især skal være varsom 
med, hvis man lider af en psykotisk sygdom som ski-
zofreni. Er det fx sådan, at misbrug af nogle bestemte 
rusmidler i særlig grad øger risikoen for, at man får 
brug for behandling igen? Det ved vi faktisk meget 
lidt om. Tidligere undersøgelser har mest fokuseret på 
at sammenligne personer med skizofreni, der bruger 
rusmidler, med personer, der også har skizofreni, men 
som ikke bruger rusmidler. I disse undersøgelser har 
det altovervejende fokus været på cannabis, og resul-
taterne har fx vist, at skizofrene, der bruger cannabis, 
har en højere risiko for genindlæggelse pga. psykotiske 
symptomer sammenlignet med skizofrene, der ikke 
bruger cannabis (11) eller er stoppet med at bruge 

Hvis man lider af 
skizofreni, skal 
man være særligt 
varsom med at 
bruge amfetamin  
og cannabis
Rusmidler kan fremkalde og forværre psykotiske sympto-
mer. Men er nogen rusmidler værre end andre, eksempelvis 
for mennesker, der lider af skizofreni? Ved at kombinere 
data fra to danske registre har vi bidraget til at svare på 
dette vigtige spørgsmål.
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cannabis (12). Derudover ser det ud til, at et stort 
forbrug af cannabis med høje niveauer af tetrahydro-
cannabinol (THC) i særlig grad kan øge risikoen for 
genindlæggelse (13). 

Der er altså en del viden om cannabis’ betydning 
for tilbagefald (pga. forværring af psykotiske symp-
tomer), men vi mangler viden fra studier, som har 
sammenlignet brug af forskellige typer af rusmidler for 
at blive klogere på, om der er nogle bestemte rusmid-
ler, man især skal være opmærksom på i forhold til at 
forebygge tilbagefald. 

Formålet med vores undersøgelse var derfor 
at undersøge, om der er nogle specifikke rus-
midler, som øger risikoen for en ny behand-
lings-episode pga. forværring af skizofrenien. 

Ved at undersøge personer med en skizofrenidiag-
nose, som blev indskrevet i misbrugsbehandling i 
Danmark, var vi i stand til at undersøge en lang række 
rusmidlers rolle: opiater, cannabis, amfetamin, alko-
hol, benzodiazepiner, kokain og MDMA.

634 personer med skizofreni    
blev fulgt fra 2000-2013

Fra 2000 til 2006 blev 634 personer med en skizo fre-
ni diagnose indskrevet i misbrugsbehandling (ambu-
lant eller døgnbehandling) i Danmark. Ved indskriv-
ning i misbrugsbehandling svarer disse personer bl.a. 
på, hvilke rusmidler de primært har brugt i tiden 
op til indskrivningen. Ved at følge denne gruppe via 
Det Psykiatriske Centralregister frem til februar 2013, 
kunne vi derfor undersøge, hvorvidt brug af specifikke 
typer af rusmidler øger/mindsker risikoen for, at man 
igen kommer i psykiatrisk behandling pga. forværring 
af skizofreni.

Frem til 2013 kom 78.7% af de personer, vi 
fulgte, i skizofrenibehandling igen, mens 6.8% døde 
uden at komme i behandling igen. I den univariate 
analyse (hvor der ikke tages højde for andre vigtige 
faktorer, der kan påvirke resultatet, såsom alder, køn, 
psykiatrisk historik mv.), fandt vi en statistisk signi-
fikant sammenhæng mellem brug af amfetamin ved 
indskrivning i misbrugsbehandling og øget risiko 
for senere at komme i skizofrenibehandling igen. I 
den multivariate analyse (hvor der tages højde for 

andre vigtige faktorer), fandt vi en statistisk signifi-
kant sammenhæng mellem brug af amfetamin ved 
indskrivning i misbrugsbehandling og øget risiko for 
senere at komme i skizofrenibehandling igen - og mel-
lem brug af cannabis ved indskrivning i misbrugsbe-
handling og øget risiko for senere at komme i skizo-
frenibehandling igen.

Amfetamin øger risikoen for, at man kommer i 
behandling igen

Den øgede risiko, vi fandt i forbindelse med brug af 
amfetamin, er i tråd med tidligere studier, der har 
vist, at brug af amfetamin kan fremkalde og forværre 
psykotiske symptomer blandt personer, der lider af 
skizofreni (8, 9). Selvom alle rusmidler øger dopamin-
koncentrationen, opnås dette via forskellige mekanis-
mer. Særligt for amfetamin er dets evne til at øge den 
præsynaptiske dopaminfunktion ved at øge dopamin-
syntesen (dvs. dannelsen af dopamin) og frigivelsen 
af dopamin fra den præsynaptiske nervecelle og ud i 
synapsen, hvilket ikke gælder for fx kokain, som pri-
mært virker ved at hæmme genoptagelsen af dopamin 
efter brug (14, 15), se Figur 1. Ifølge en ny oversigts-
artikel er det især de præsynaptiske dopamin-funk-
tioner, som amfetamin påvirker, som er forhøjet ved 
personer, der lider af skizofreni. Sammenlignet med 
personer, der ikke lider af skizofreni, har de således en 
øget dopamin-syntese og en øget dopaminfrigivelse 
(6). Amfetamins præsynaptiske virkningseffekt kan 
således hjælpe med til at forklare, hvorfor især amfe-
tamin øger risikoen for en ny behandlingsepisode pga. 
forværring af skizofreni. Forskerne har endnu ikke en 
fyldestgørende forklaring på, hvorfor netop de præsy-
naptiske dopaminfunktioner er vigtige for skizofreni. 

Derudover er det vigtigt at påpege, at der i de 
seneste år er sket ændringer i forhold til forekom-
sten af amfetamin og kokain på det illegale danske 
stofmarked. På baggrund af de stoffer, som er blevet 
beslaglagt i de største danske byer, kan man se, at 
siden 2010 er forekomsten af amfetamin faldet, mens 
forekomsten af kokain er steget. Fx er andelen af am-
fetamin (blandt de beslaglagte stoffer) faldet fra 33% i 
2010 til 17% i 2016, mens andelen af kokain er steget 
fra 37% i 2010 til 70% i 2016 (16). Vores undersø-
gelse dækker perioden fra 2000 og frem til starten af 
2013, og altså primært perioden før 2010. Fremtidige 

Hvis man har lyst til at læse mere uddybende om resultaterne, kan vi henvise til nedenstående artikel: 
Rømer Thomsen K., Thylstrup B., Pedersen M.M., Pedersen M.U., Simonsen, E. & Hesse M.: Drug-related predictors of readmission for schizo-
phrenia among patients admitted to treatment for drug use disorders, Shizophreia Research, In Press, http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0920996417305881
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undersøgelser er nødvendige for at undersøge, om 
den øgede forekomst af kokain siden 2010 leder til 
andre resultater end vores undersøgelse.

Cannabis øger også risikoen, men sammenhæn-
gen er mindre tydelig

I vores undersøgelse var cannabisbrug også forbun-
det med en øget risiko, om end sammenhængen var 
mindre robust. Tidligere studier har vist, at brug af 
cannabis øger risikoen for tilbagefald blandt personer, 
der lider af skizofreni (17), men sammenhængen er 
ikke altid robust (18), og studierne er begrænset af, at 
de ikke har inkluderet stort forbrug af andre stoftyper.

En mulig forklaring på, at vi og andre studier ikke 
har fundet en robust sammenhæng mellem cannabis-
brug og øget risiko for en ny behandlingsepisode, er, 
at vi ikke har taget højde for, hvilke typer af cannabis 
personerne har brugt. Cannabis består af mindst 80 
forskellige cannabinoider, og nyere forskning har vist, 
at mens nogle cannabinoider (især THC) fremkalder 
og forværrer psykotiske symptomer, har en anden af 
de vigtige cannabinoider, cannabidiol (CBD), den 

modsatte effekt (19, 20) og kan faktisk have en række 
positive helbredseffekter, bl.a. psykosedæmpende og 
angstdæmpende effekter, som derved potentielt kan 
modvirke THC’s psykosefremkaldende effekt (19) (se 
også Thomsen, K: ’Forskellige cannabinoider virker 
modsat på vores hjerne, kognition og adfærd’ i dette 
nummer af STOF).

Udfordringen er, at der i løbet af de sidste 20 år 
er set en stigning i THC-niveauet i de overordnede 
cannabistyper: marihuana og hash. En omfattende 
undersøgelse fra Frankrig (21) viser, at gennemsnits-
niveauet af THC i marihuana er steget gradvist fra 
2% i 1995 til 13% i 2016, mens der i hash har været 
en langsom stigning frem til 2009, efterfulgt af en 
dramatisk stigning siden 2012 (10% i 2009 og 23% i 
2016). Den samme tendens gør sig gældende i andre 
europæiske lande og i USA (22). Hvis vi ser på Dan-
mark, steg gennemsnitsniveauet af THC i hash fra 8% 
i 1992/93 (23) til 29% i 2014 (24), og rapporter fra 
Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet viser 
en gradvis stigning op til 2011 efterfulgt af en mar-
kant stigning i 2012.

KRISTINE RØMER THOMSEN CAND.PSYCH, PH.D., ADJUNKT VED CRF
BIRGITTE THYLSTRUP CAND.PSYCH, PH.D., LEKTOR VED CRF

MICHAEL MULBJERG PEDERSEN CAND.SCIENT.POL, AKADEMISK MEDARBEJDER VED CRF
MADS UFFE PEDERSEN CAND.PSYCH, PH.D., PROFESSOR VED CRF

ERIK SIMONSEN FORSKNINGSCHEF VED PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND
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Neurotransmittere er sig-
nalstoffer, som findes i nervesy-
stemet, og som gør det muligt for 
nerveceller at kommunikere med 
hinanden. Det sker ved, at neuro-
transmittere frigives fra en præsy-
naptisk nervecelle (”afsender”) (I) 
ud i synapsespalten (II), hvorefter 
de binder sig til receptorer på en 
postsynaptisk nervecelle (”modta-
ger”) (III), og nerveimpulsen sen-
des videre. Mange psykiske lidel-
ser er kendetegnet ved ubalancer 
i hjernens neurotransmittersyste-
mer. Fx hænger psykotiske symp-
tomer sammen med en forhøjet 
aktivitet af neurotransmitteren 
dopamin, og antipsykotisk medicin 
virker således ved at dæmpe do-
paminaktiviteten.
     Når man indtager rus-
midler, påvirkes forskellige 
neurotransmittersystemer. 
Selvom alle rusmidler øger 
dopamin-aktiviteten, sker det via 
forskellige mekanismer. Fx øger 
amfetamin den præsynaptiske 

dopamin-funktion (I) ved at øge 
dopamin-syntesen og dopaminfri-
givelsen (14, 15), mens kokain (og 
amfetamin) virker ved at blokere 
den mekanisme, som sørger for, at 
dopamin genoptages i den præsy-
naptiske celle efter brug (IV). 
     Det, at rusmidlerne påvirker 
dopaminsystemet på forskel-
lige måder, kan hjælpe med til 
at forklare, hvorfor især brug af 
amfetamin øger risikoen for en ny 
behandlingsepisode (pga. forvær-
ring af skizofrenien) i vores un-
dersøgelse. Det er nemlig især de 
præsynaptiske dopaminfunktio-
ner, som amfetamin påvirker, som 
i forvejen er forhøjede ved perso-
ner, som lider af skizofreni (6). 
     Figuren er gengivet med til-
ladelse fra Henrik Rindom og Jens 
Bøgeskov fra deres bog ”Rusmid-
lernes biologi - om hjernen, sprut 
og stoffer” (2004), som vi kan an-
befale, hvis man ønsker en indfø-
ring i, hvordan rusmidler påvirker 
vores hjerne og psyke.
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Vores undersøgelse dækker perioden fra 2000 og 
frem til starten af 2013 og derved altså mest perio-
den før den dramatiske THC-stigning i hash. Dette 
kan evt. også være med til at forklare, hvorfor sam-
menhængen mellem cannabis og risikoen for, at man 
kommer i skizofrenibehandling igen, ikke var stærkere 
i vores undersøgelse. Tager man den løbende stig-
ning i THC-niveauet siden i betragtning, er der stor 
sandsynlighed for, at cannabisbrug i dag medfører en 
endnu større risiko for, at man får brug for behand-
ling for skizofreni igen. 

Vigtigt at tale om brug af amfetamin og cannabis
Den øgede risiko forbundet med brug af amfetamin 
peger på, at det er vigtigt at tale om brug af amfeta-
min blandt personer, som har en skizofrenidiagnose. 
Selvom vi fandt, at sammenhængen med cannabis var 
mindre robust, peger undersøgelsen også på vigtighe-
den af at tale om cannabisbrug. Ud over, at tidligere 
studier har vist, at cannabis forværrer psykotiske 
symptomer (2, 7), særligt ved cannabistyper med et 
højt indhold af THC (13), understreger den stigning i 
THC- indholdet, som er set i løbet af de sidste 20 år 
i hash og marihuana (21) endnu mere behovet for at 
tale om og tage hånd om brugen af hash og marihua-
na blandt personer, som lider af skizofreni. Her er det 
vigtigt at huske, at personer, som lider af skizofreni, 
kan opleve cannabisbrug som et rekreativt brug og 
en støtte i hverdagen, der blandt andet kan være med 
til at reducere negative symptomer (25). Af samme 
grund kan samtaler med patienter i behandling med 
fordel tage udgangspunkt i en psykoedukativ tilgang, 
hvor patienten både får mulighed for at fortælle om 
hans eller hendes oplevelse af den potentielt positive 
effekt, som cannabisbruget giver, samtidig med, at 
der undervises i, hvordan brug af cannabis, særligt 
med højt niveau af THC, på længere sigt kan forværre 
psykotiske symptomer. 

Samlet set peger undersøgelsen på, at man bør 
være opmærksom på, at brug af amfetamin og can-
nabis måske bør diagnosticeres som skadeligt brug 
ved skizofreni, selv hvis der ikke er nogen umiddelbart 
iøjnefaldende skadesvirkninger, og forbruget fore-
kommer at være under kontrol. n
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AF KARINA LUISE ANDERSEN

En barndom med alkohol og et voksenliv  
med senfølger

’Jeg lavede ’Lotus og den fulde sandhed’ (DR-do-
kumentarfilm i to afsnit, red.) for at sætte fokus på 
barnets oplevelse af at vokse op i et hjem med skjulte 
alkoholproblematikker. Med ’skjulte’, mener jeg, at de 
ikke blev bevidnet eller reageret på af andre menne-
sker omkring os, og at vi også selv holdt tæt med dem. 
Det er meget belastende for børn og for familielivet 
- også i ressourcestærke og kærlige hjem - at gå alene 
med længerevarende problematikker, hvad alkoholen 
ofte medfører. En afhængighed varer ikke sjældent 
8-10-12 år, og det er jo en hel barndom,’ fortæller 
Lotus Turèll om sine bevæggrunde for at stå offentligt 
frem og fortælle om sin barndom og om de følger af 
den, som hun har oplevet i sit voksenliv.

Lotus’ fars afhængighed af alkohol havde kraftigt 
tag i ham allerede, da Lotus var vuggestuebarn, og 
han trappede først sit misbrug ned, kort tid inden han 
blev diagnosticeret med cancer, da Lotus var 13 år 
gammel. Lotus, som i dag er 37 år og selv er forælder, 
fortæller, at hun som voksen har oplevet en række 
senfølger af sin fars alkoholmisbrug såsom triste og 
tunge følelser, ensomhed, stress og angst, som hun 
har måttet arbejde sig igennem, ligesom genetablering 
af sit selvværd og ikke mindst sin tillid til andre men-

nesker også har været en del af processen. 
’Jeg tror, at al heling starter med at få åbnet op og 

få talt om de svære følelser og oplevelser, og at blive 
set og forstået og lyttet til med kærlighed og åbenhed. 
Derfra kan man begynde at udvikle sig i en livsfrem-
mende retning,’ siger Lotus og fortæller, at da hun 
første gang i sin tidlige ungdom begyndte at fortælle 
andre om sin barndom, troede de ikke på omfanget 
af hendes historie. Og det fik hende til at tvivle på sin 
egen dømmekraft.  

’Det har selvfølgelig ikke været af ond vilje, at man 
ikke uden videre har troet på mig, men fordi det er så 
svært at forestille sig, at ressourcestærke familier kan 
miste taget i egen tilværelse,’ siger Lotus og uddyber, 
at dét, at man i den grad kan miste kontrollen over sin 
tilværelse, ikke kun kan være svært for omverdenen at 
forstå, men også kan være en stor skam for de ramte 
familier selv. 

’Jeg tror, at skammen over kontroltabet er massivt. 
Frygten for at tabe ansigt og anseelse holder mange 
tilbage fra at række ud efter hjælp. Det er også derfor, 
at vi som samfund skal signalere meget tydeligt, at 
vores børn og unge gerne må række ud, selv om deres 
forældre undlader at gøre det. For man klarer sig ikke 
godt igennem en opvækst med rusmiddelproblema-
tikker uden støtte. Tilføres støtten, er det til gengæld 
fantastisk, hvad man kan vende om.’

Lotus arbejder i dag med formidling og coaching 

’Er der 
 livs glæde 
  at spore?’ 
Lotus Turèll er datter af forfatteren Dan Turèll, der i mange år havde et stort alkoholmisbrug. Med bl.a. fore-
drag, en DR dokumentarfilm og bogen ’Hemmeligheder for Pige’ ønsker Lotus Turèll at sætte fokus på, at alle 
typer af familier – også ressourcestærke – kan opleve misbrug og nød og have brug for hjælp.

INTERVIEW MED LOTUS TURÈLL
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om bl.a. misbrugsproblematikker, men hun vil gerne 
understrege, at hun ikke er misbrugsspecialist. 

’Jeg ved meget om trivsel og genoprettelse af 
trivsel, både qua min historik, men også gennem min 
faglighed (Lotus er uddannet på Københavns Univer-
sitet i medievidenskab og pædagogik og er desuden 
certificeret coach samt uddannet i mindfulness, red.). 
Jeg har altid arbejdet med formidling, og den erfaring 
kommer mig nok til gode, når jeg taler og skriver om 
rusmiddelproblematikker. Jeg tager rundt på folke-
skoler, gymnasier, kulturhuse, biblioteker, centre, 
ungdomsklubber, hos faggrupper og kommunalt 

ansatte i hele landet og oplyser på området. Dét, jeg 
igen og igen bemærker, er, hvor mange, der kender 
til det (misbrugsproblematikker, red.) i ét eller anden 
omfang fra deres eget liv. Det, jeg kan, er at være med 
til at åbne op og gøre noget ”farligt” muligt at snakke 
om, mødes om og blive klogere på.’  

Lotus mener, at det er vigtigt, at vi som samfund 
øver os i at tale sammen om svære anliggender, og at 
vi skal huske på, at man sagtens kan være både et el-
skeligt, dygtigt menneske og samtidig blive ramt af en 
afhængighed eller hvilken som helst anden sårbarhed. 
En sårbarhed, som kan sætte sig dybe spor hos alle, 

der er i nærkontakt med den, eksem-
pelvis hos et barn af en misbruger.

’Rusmiddelproblemer skaber ge-
nerelt uforudsigelighed, usikkerhed, 
skam og svigt,’ fortæller Lotus om sin 
egen barndom. ’De kommer nemt til 
at dominere familielivet over tid, hvis 
ikke der bliver grebet ind og tilført 
familierne hjælp til at komme tilbage 
til nogle sundere familiemønstre. Der 
kan også følge et relativt højt niveau 
af konflikter og stress med i kølvan-
det på rusmiddelproblemer, og det er 
selvsagt også et svært klima for især 
børn at trives i.’

Stærke ressourcer kan skjule 
meget

I Lotus’ familie, som bestod af 
hendes mor (skuespillerinden Chili 
Turèll, red.), hendes far og Lotus 
selv, var der stor forskel på, hvordan 
hendes fars alkoholmisbrug blev 
oplevet indadtil i familien selv, og 
hvordan det blev oplevet af omverde-
nen, såsom skole, kolleger og om-
gangskreds.

’Jeg tror ikke, at andre end os 
tre, min mor og far og jeg, oplevede, 
hvor slemt det stod til. Jeg husker det 
faktisk, som om det var relativt nemt 
at gemme vores sårbarhed udadtil. 
Og det er jo egentlig naturligt nok, at 

Da Lotus første gang fortalte andre udenfor 
familien om sin barndom, troede mange ikke 
på hende. Det fik hende til at tvivle på sin egen 
dømmekraft.
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vi gjorde det, for der følger generelt en god del skam 
med i kølvandet på at have personlige problemer, der 
er vokset én selv over hovedet.’  

Lotus vil derfor gerne skabe fokus på, at de mis-
brugsproblematikker, som ressourcestærke familier 
oplever, ikke nødvendigvis udmønter sig på samme 
måske tydelige måde, som det kan gøre hos familier 
med færre personlige, sociale og økonomiske ressour-
cer til rådighed.

’Vi havde mange ressourcer og også meget kær-
lighed til hinanden. Men vi kunne også gemme os 
bag netop vores ressourcer. En af mine egenskaber, 
som man godt kan kalde for en ressource, var min 
udviklede formuleringsevne samt evne til at indordne 
og tilpasse mig til alle situationer. Man kan skjule sig 
temmeligt effektivt bag et velformuleret ydre. Det kan 
simpelthen være svært for folk udefra at forestille sig, 
at man kan have brug for hjælp, hvis man fungerer og 
lyder godt.’

Lotus fortæller dog, at der har været flere tilfælde 
og omstændigheder, hvor andre voksne i hendes barn-
dom burde have lagt mærke til, at noget ikke var helt, 
som det skulle være, eksempelvis Lotus’ tendens til at 

”klistre” sig til andre, være meget velforberedt, nem 
at omgås og samtidig også meget anspændt, trist og 
nervøs med begyndende tegn på social angst.   

’Min tandlæge og min sundhedsplejerske kunne 
have spurgt ind til mig eller interesseret sig lidt ekstra 
for mine mange huller i tænderne, og hvor mine 
mavesmerter kom fra. Fra tid til anden blev jeg også 
hentet alene fra vuggestue i taxa, hvilket man vist 
besluttede sig for at se gennem fingre med, da min 
far var en travl og anerkendt mand. Og jeg har også 
oplevet at være overladt til mig selv om natten, så jeg 
måtte hente hjælp på gaden for at forsøge at finde 
mine forældre.’  

Støtte til ressourcestærke børn og familier
Baseret på Lotus’ egne erfaringer og de mennesker, 
hun har mødt og talt med, når hun har talt om sin 
barndom og de problematikker, hun har oplevet, så er 
hendes mål med sin egen åbenhed klar: 

’Jeg ville ønske, at nogen havde forsøgt at hjælpe 
os dengang. Forsøget alene, tror jeg, havde gjort en 
forskel. Det havde helt klart været et hårdt ”spejl” 
for os, men det havde nok også givet en følelse af, at 

fra udsendelsen “Lotus Turell og den 
Fulde sandhed, DR1 Dokumentaren“
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nogen kerede sig om vores trivsel, og det havde givet 
os en mulighed for at komme hinanden nær igen. Så 
jeg vil gerne sende et tydeligt signal om, at alle typer 
familier kan opleve nød og have brug for at få tilført 
støtte til at komme ud af den igen.’ 

Hun fortsætter:  ’Jeg tror, at vi skal øve os i at 
udvide vores definition af udsathed og i at tale med 
hinanden om livets skyggesider generelt i en så om-
sorgsfuld og nuanceret tone som muligt. For det er op 
til os voksne at bryde tabuer. Vi kan ikke blot forvente, 
at vores børn og unge kan og tør, hvis ikke vi selv går 
forrest. Vi opdager ikke nødvendigvis de samarbejden-
de og/eller fagligt stærke børn. Og vi kommer måske 
til at sætte lighedstegn mellem høj faglighed og høj 
trivsel Jeg tror også, at vi har flere barrierer i forhold 
til at snakke med ressourcestærke forældre om, hvor-
dan det går derhjemme, end vi har med forældre fra 
mere typisk socialt udsatte klasser.’  

Lotus foreslår, at man med fordel måske kunne 
lave nogle mere målrettede behandlingstilbud til fa-
milier fra den brede middelklasse. Hun vil også gerne 
give råd videre til, hvad man som voksen kan tænke 
over, hvis man vil holde øje med, om der er et ressour-
cestærkt barn i éns professionelle eller daglige liv, der 
måske oplever misbrugsproblematikker i hjemmet. 

’Jeg tror, at man skal bruge sin kvalificerede 
mavefornemmelse til at få øje på de ressourcestærke 
børn. Man skal øve sig i at se bag facaderne og prøve 
at se barnet for det, det er, nemlig et barn: Er der 
livsglæde at spore? Glimt i øjet? Et unikt udtryk? 
Selvstændighed? Jeg vil vove den påstand, at en smule 
vilje eller modstand i ny og næ er et godt tegn, for det 
er vreden, den gode sunde vrede, vi bruger til at sætte 
grænser med for eksempel. Og éns personlige græn-
ser er ofte temmelig utydelige, hvis misbruget har fat 
derhjemme, og hvis familiens medlemmer er inde i en 
medmisbrugende ”gå-med”- adfærd. Man kan også 
reagere på tegninger eller stile, hvis de for eksempel 
gentagne gange handler om noget med flasker. Og 
forhøjede reaktioner. For eksempel involverede jeg 
mig nogle gange kraftigt og beskyttende i frikvarterer-
ne i, hvad jeg antog for en truende situation mellem 
drenge og piger, men som viste sig at være en helt 
almindelig situation. Det kunne man måske godt have 
interesseret sig for som gårdvagt?’

Som en del af Lotus’ arbejde for at udbrede kend-

skabet til misbrugsproblematikker i ressourcestærke 
familier har hun netop skrevet bogen ’Hemmelig-
heder for Pige’. Bogens titel kommer af, at Lotus 
som barn begyndte at kalde sin mor for ’Pige’. Lotus 
fortæller, at bogen er delt i tre dele med en biogra-
fisk del, en tilbageskuende del og en erfaringsguide 
til at komme i balance efter en svær opvækst. Hun 
har skrevet bogen, for at den kan læses af andre, der 
måske har en opvækst, der minder om hendes egen, 
eller som kender én, der har - eksempelvis en kæreste 
eller en ven.

’Jeg har primært skrevet bogen for at normalisere 
og eksternalisere problematikker, som mange ellers 
vil være tilbøjelige til at vende indad. Jeg synes, at der 
skal stå et vidnesbyrd fra min (sociale, red.) ”klasse” 
på hylden på biblioteket, hvor mange unge sniger sig 
hen for at finde information om svære ting…’ n

Du kan læse mere om Lotus Turèll og hendes foredrag på 
www.lotusturell.dk

Hemmeligheder

L O T U S 
T U R È L L

PigeforL O T U S 
T U R È L L

Hemmeligheder for Pige
”Kom lige med ud i køkkenet, vi skal holde 
møde”, bad femårige Lotus sine forældre 
i et forsøg på at løse famil iens problemer. 
”Jeg foreslår, at vi bliver ski lt.  Vi har det 
ikke godt sammen mere, vel?”

I Hemmeligheder for Pige sætter Lotus 
Turèll  fokus på barnets oplevelse af at vokse 
op med alkoholproblematikker, der ikke 
bliver taget hånd om af de voksne, og 
hvordan det bringer barnet i  klemme.  

Forfatteren fortæller med udgangspunkt 
i  sin opvækst og ungdom om sin vej ti l  et 
helet voksenliv i  tr ivsel. I  erfaringsguiden 
beskriver hun, hvilke senfølger hun har haft 
gennem livet og om processerne med at 
komme fri  af dem.  

Lotus Turèl l  (f.  1979) er konsulent, 
foredragsholder,  indholdsudvikler 
og coach. Hun er uddannet i  f i lm- 
og medievidenskab og pædagogik, 
samt cert i f iceret coach. Hun har 
blandt andet samarbejdet med 
Danmarks Radio, Instituttet for 
Fremtidsforskning og Rambøll . 

Lotus har t idl igere udgivet Under-
danmarks Jægersoldater – om at 
hjælpe brændte børn t i l  at bryde 
mønsteret på Gyldendal i samarbejde 
med Lisbeth Zornig Andersen og 
Mikael L indholm. 
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”Far,  vent på mig!”,  råber jeg og 
sætter i  løb op mod vippefyret. 
”Vi  s iger ikke t i l  Pige, at vi  har 
snydt købmanden vel?”,  spørger 
jeg forpustet,  da jeg når op t i l 
ham. ”Selvfølgel ig ikke, det er 
 vores hemmelighed”, smiler han. 

Uddrag fra bogen

KARINA LUISE ANDERSEN 
CAND.MAG. OG PROJEKTANSAT SKRIBENT

Forsiden på Lotus Turèlls netop udkomne bog   
'Hemmeligheder for Pige' 
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AF TINA MUNK KNUDSEN

”Hvordan forstår du afhængighed?” blev jeg spurgt til 
min ansættelsessamtale i alkoholbehandlingen for 
snart ti år siden, og dét spørgsmål blev også omdrej-
ningspunktet, da jeg i 2016 gik i gang med at skrive 
speciale på min Master i Narkotika og Alkoholindsat-
ser. Da jeg i 2014 begyndte på uddannelsen, forven-
tede jeg, at videnskaben kunne bringe mig tættere på 
forståelsen af afhængighed. Virkeligheden skulle vise 
sig at være anderledes. Det viste sig, at fænomenet 
kunne anskues fra mange forskellige vinkler, og at 
netop afhængighed har været genstand for forskning 
inden for en række forskellige videnskabelige grene. Jo 
mere viden jo mere komplekst og des flere ubesvarede 
spørgsmål. 

Forståelse af afhængighed
Med udgangspunkt i forskellige forskningsretninger 
blev jeg optaget af, hvordan de mennesker, som søger 
alkoholbehandling, selv oplever afhængigheden. Det 
førte til en mindre kvalitativ interviewundersøgelse 
med personer, der søgte alkoholbehandling. Under-
søgelsen ændrede dog fokus på et tidligt tidspunkt. 
Jeg blev bevidst om, at jeg måtte prøve at frigøre mig 
fra min egen forforståelse, hvis jeg ville lære noget 
om interviewpersonernes selvopfattelse. I mine in-
terviews undlod jeg derfor at bruge de ord, som ofte 
anvendes til beskrivelse af mennesker, der har proble-
mer med alkohol, f.eks.: alkoholmisbruger, alkoholiker, 
og afhængig. Jeg stillede i stedet spørgsmål som: ”Er 
der noget inden i dig, din familie, dit nære netværk el-
ler samfundet, som har haft betydning for den måde, 
du har drukket på eller drikker på nu? Personerne fik 
på den måde beskrevet både, hvordan de definerer 
sig selv, og hvordan de forstår de forskellige begreber.   

Interview af seks personer
Jeg talte med seks personer i aldersgruppen først 
i 20’erne til først i 60’erne. De kom fra forskel-

lige sociale forhold og med forskellige erfaringer fra 
behandlingssystemet. Med kun seks interviews kan 
besvarelserne ikke generaliseres, men giver dog et 
indblik i, hvordan nogle mennesker i Danmark ople-
ver det at have problemer med alkohol.  Under den 
efterfølgende gennemgang af mine interviews blev det 
tydeligt, at personernes oplevelser af årsagen til deres 
problemer med alkohol, deres selvforståelse og deres 
forventninger til behandlingen kunne beskrives ud 
fra to forskellige grundantagelser: en egocentrisk og en 
sociocentrisk personopfattelse.

Egocentrisk eller sociocentrisk personopfattelse
Med den egocentriske personopfattelse forstås årsa-
ger og løsninger på rusmiddelproblemer på et individ-
niveau. I det sociocentriske perspektiv er der fokus 
på rusmiddelbrugets sociale karakter, hvor rusmid-
delbruget ikke forstås som forholdet mellem stoffet 
(alkohol) og individet (krop og psyke), men som  et 
resultat af sociale processer. I den egocentriske per-
sonopfattelse antager man, at følelser er noget indre, 
som individet kan udtrykke på en mere eller mindre 
autentisk måde, hvorimod følelser i den sociocentri-
ske personlighedsopfattelse menes at være noget, der 
altid forhandles i forhold til andre mennesker. Den 
sociocentriske personforståelse er således kendetegnet 
ved en idé om, at vores identitet kun eksisterer i kraft 
af den konkrete situation eller interaktion, vi indgår i, 
og at vi ikke har noget unikt jeg. 

Når personerne i undersøgelsen beskrev, hvor-
dan deres problemer med alkohol havde udviklet 
sig gennem livet, anvendte de den sociocentriske 
personopfattelse. For eksempel beskrev de, hvordan 
opvækstforhold, vold, konflikter, alkoholkultur på 
arbejdspladsen og andre relationelle eller kulturelle 
faktorer havde defineret deres måde at drikke på. 
Flere beskrev misbrug i opvækstfamilien eller andre 
sociale forhold, som påvirkede deres måde at bruge 
alkohol på. Flere gange fortalte de, at de oplevede ikke 

Forholdet mellem individ      
og samfund i en alkoholkultur
Den individ-fokuserede forståelse af alkoholmisbrug er dominerende i det danske behandlingssystem. Men 
er dette fokus dækkende til forståelse af alkoholproblemer, og er det hensigtsmæssigt, når vi som samfund 
skal minimere skaderne af alkohol for den enkelte, dennes familie og i samfundet i det hele taget? 
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at have noget valg. Når interviewpersonerne derimod 
beskrev, hvilke forventninger de havde til den behand-
ling, de søgte, var det med udgangspunkt i en ønsket 
forandring af sig selv. De pegede entydigt på, hvilke 
personlige egenskaber såsom viljestyrke, modstands-
kraft, selvberoligelse mv. de håbede på at opnå gen-
nem psykologiske processer i deres egne indre kerner 
– altså en egocentrisk personlighedsopfattelse.

Individorienteret behandling
I de offentlige behandlingsinstitutioner lægges der 
hovedsageligt vægt på motivational interviewing, kog-
nitiv misbrugsbehandling og familieorienteret alko-
holbehandling, som alle i overvejende grad bygger 
på en egocentrisk personopfattelse. Disse behand-
lingstilbud stemmer godt overens med personernes 
egne udtalte behov for hjælp på individ-niveau. Når 
personernes ønsker om behandling harmonerer med 
de tilbud, som gives, er det så ikke irrelevant at pro-
blematisere det yderligere? Det vil dog være min på-
stand, at personernes opfattelse af, hvilken behand-
ling de har brug for, er præget af vores gængse syn i 
samfundet på mennesker med alkoholmisbrug. 

Danmark har en liberal holdning til alkohol, med 
lille grad af statslig indblanding. Med undtagelse af få 
reguleringer i form af regler for salg af alkohol til børn 
og unge og regulering af alkoholbevillinger er alkohol 
relativt frit tilgængeligt for alle. Sundhedsstyrelsen 
udsender anbefalinger til befolkningen om gen-
standsgrænser og kører en årlig ”Uge 40-kampagne”, 
som skal være med til at vejlede borgerne i forhold 
til brugen af alkohol. Overordnet kan man sige, at 
denne politik i stor grad tager hensyn til den enkel-
tes personlige frihed, men under et moralsk ansvar. 
En undersøgelse fra 2007 om danskernes holdnin-
ger til alkoholforbrug og alkoholpolitiske spørgsmål 
viser, at danskerne i al almindelighed ønsker en øget 
liberalisering i forhold til tilgængelighed mv. - und-
taget i forhold til  unge og misbrugere, arbejde og trafik  
(Elmeland 2007). Forfatteren til undersøgelsen kon-
kluderer, at alkoholbrug i Danmark anskues mere som 
et moralsk end som et politisk spørgsmål, hvor fokus 
netop er på selvkontrol. Hun bemærker, at det øgede 
krav til individet om selvkontrol bevirker en yderligere 
stigmatisering af det ukontrollerede forbrug. 

”Min egen skyld”
Den individorienterede tilgang viser sig i den måde, 
vi omtaler mennesker med alkoholmisbrug på. Et 

centralt tema i mine interviews viste sig at være, hvil-
ket syn personerne havde på begreberne alkoholiker, 
afhængighed og misbrug og dermed også, hvordan de 
så på sig selv. 

I de fleste interviews bragte personerne selv ordet 
alkoholiker på banen uden dog at ville identificere sig 
med det, da de anså det for stærkt stigmatiserende 
og determinerende - og også, at det fratog dem deres 
idé om selvbestemmelse. En af interviewpersonerne 
præsenterede sig dog som alkoholiker: ”For mig er 
alkoholiker et negativt ord, men alligevel er jeg jo al-
koholiker, for uanset om jeg vælger at gå i behandling 
og blive clean, så er jeg stadigvæk alkoholiker.” (Mand 
i 60’erne).

Det bemærkelsesværdige er, at manden i forhold 
til sin forståelse af, hvordan og hvorfor han har druk-
ket meget destruktivt, tilskriver det en opvækst med 
svært misbrugende forældre og et ungdomsliv, hvor 
kulturen på arbejdspladsen blev bestemmende for, 
hvordan han drak. Manden bærer dog alligevel megen 
skyldfølelse. Da jeg opstiller modsætningsforholdet 
mellem de sociale forhold og hans egen indre skyld-
følelse, siger han: ”Jeg tænker jo et eller andet sted, så 
er det ikke min egen skyld. Det er jo min opvækst og 
mine omgivelser, som har gjort, at jeg er havnet her. 
Men i bund og grund er det jo et eller andet sted også 
min egen skyld.” (Mand i 60’erne)

Afhængighed
Ordet afhængighed har ikke samme værdiladning som 
ordet alkoholiker. Når jeg snakkede med mine inter-
viewpersoner om afhængighed, nævnte de ord som 
trang, abstinenser, tolerance, at drikke hver dag, og de 
talte om alkoholens sociale konsekvenser. Aspekter, 
der også er at finde i WHO’s afhængighedskriterier.  
Afhængigheden beskrives således primært ud fra 
en egocentreret personopfattelse, men opfattes ikke 
umiddelbart så deterministisk som alkoholikerbegre-
bet. Flere talte om, at de i perioder har været afhængi-
ge, men ikke er det mere, og en enkelt beskrev, at hun 
ønsker, at behandlingen kan gøre hende ’u-afhængig’ 
af alkohol. 

Misbrug 
Ordet misbrug blev af mine interviewpersoner anvendt 
beskrivende, som ”jeg har et misbrug, når det går ud 
over andre mennesker”, men også som et ord, der 
ligesom ’alkoholiker’ er stigmatiserende, og det selvom 
flere af personerne godt kunne identificere sig med at 

Denne artikel tager afsæt i min afsluttende masteropgave i 2016 på Master i narkotika- og alkoholindsatser på Center for Rusmiddelforskning, Aar-
hus Universitet, men er også et udtryk for mine personlige refleksioner og holdninger på baggrund af 10 års arbejde på rusmiddelområdet. 
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have et misbrug, Misbrug blev dog primært associeret 
med narkotika eller med mere udsatte borgere, som i 
disse to eksempler: ”Jeg kvier mig ved at kalde det et 
misbrugsproblem, men overforbrugsproblem… Det 
er jo sjuften på bænken med bjørnebajerne… eller 
det er narkotikamisbrugeren, stiknarkomanerne.” 
(Mand i 50’erne). ”Jeg tror bare, det er ordet, der i mit 
hoved siger, at det er stofmisbrug. Men alkohol, det 
er jo også et misbrug… Så det er jo nok det samme, 
men…” (Kvinde i 60’erne).

Tabu
I interviewene talte de fleste om tabu, skamfuldhed 
og herunder forestillinger om omgivelsernes reaktion 
på deres alkoholforbrug. Dette er for mig at se også et 
udtryk for en individorienteret tilgang – det er perso-
nen selv, der er problemet. Her er nogle eksempler:

”Jeg søgte behandlingssteder på min egen pc, for 
at mit arbejde ikke skulle opdage noget.”

”Jeg besluttede at bide hovedet af al skam, for 
jeg ville bruge flere mentale ressourcer på at gå og 
bekymre mig mere.” (Mand i 50’erne)

”Jeg vil aldrig nogen sinde sige noget højt til 
(kærestes familie). Der vil ikke være nogen som helst 
forståelse der. De ville tro, jeg var åndsvag, hvis jeg 
kom og sagde, at nu skal jeg ikke drikke øl.” (Kvinde i 
40’erne).

”Det er begrænset, hvor mange der lige ved det, 
fordi jeg har holdt det lidt for mig selv. Jeg vil helst 
ikke involvere for mange.” (Kvinde i 20’erne).

At have et problem med alkohol, at blive opdaget 
eller måske at skulle leve som helt afholdende bekym-
rer de interviewede lige så meget som dét at skulle 
undvære alkohol i sig selv.

Fokus på alkoholkulturen
Uanset hvordan vi forstår problemer med alkohol og 
afhængighed, mener jeg, at der er behov for at ud-
brede forståelsen af brugen af alkohol som en pro-

blemstilling, der må ses som en kompleks størrelse, 
der ikke alene er et individuelt problem, men også må 
ses i sammenhæng med den sociale og kulturelle kon-
tekst. Jeg mener, at vi bør insistere på at ændre den 
måde, vi omtaler mennesker, der har problemer med 
alkohol på, så vi stopper med at definere eller stemple 
mennesker som ”alkoholiker” eller ”misbruger” og 
i stedet taler om mennesker med forskellige grader af 
problemer med alkohol. 

Vi kan også stille os selv spørgsmålet, om den 
individorienterede behandling er det bedste bud på 
at håndtere alkoholproblemer i samfundet generelt? 
Alkoholbehandlingsinstitutionerne har de seneste ti 
år efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen oprustet 
på den familieorienterede indsats og tidlig opsporing 
af alkoholproblemer i børnefamilier. Lad os håbe, at 
det er med til at forhindre, at børn og unge vokser op 
i familier med alkoholmisbrug. Det ændrer dog ikke 
på, at vi efter min mening har haft fokus på at opspore 
de familier, hvor alkohol allerede er et problem – og 
hvor løsningen er at tilbyde behandling til personen 
og dennes familie. Det er min overbevisning, at det vil 
hjælpe det enkelte menneske både i forebyggelsesøje-
med, men også i et senere behandlingssystem, hvis vi 
som familie, venner, i sundhedssystemet, på behand-
lingsinstitutionerne osv. fremadrettet vil anse alkohol-
problemer for at være lige så meget et socialt, kulturelt 
og samfundsmæssigt problem, som et problem, der 
tilskrives det enkelte individ. Som antropolog Steffen 
Jöhncke skriver: ”Myten om, at behandling er det ene-
ste, der nytter, virker fremragende som politisk bud-
skab om, at problemet grundlæggende er individuelt, 
og at der ikke er noget galt med samfundets indretning 
og de vilkår for menneskelivet, det rummer”.

Åbenhed kan forebygge
Kan vi gøre noget for, at langt færre mennesker kom-
mer til at udvikle problemer med alkohol i fremtiden? 
Kan vi forestille os, at vi er villige til at forholde os 
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kritiske til vores alkoholkultur, hvor det i dag anses 
for mere unormalt at sige nej til alkohol end til at 
drikke med? Kan vi gøre det mere almindeligt at tale 
om begyndende problemer, længe før den enkelte 
udvikler en egentlig afhængighed? Mange taler om 
deres ønsker om at stoppe med at ryge, tabe sig i vægt, 
motionere mere osv. Mon ikke en mindre stigmati-
serende tilgang til alkoholmisbrug kunne være med 
til at nedbryde de massive tabuer, der er i forhold til 
at tale om at have alkoholproblemer og gerne ville 
drikke mindre alkohol? Sundhedsstyrelsens Respekt-
kampagne fra 2016 tog afsæt i, at vi som samfund skal 
vise respekt, når den enkelte gør op med sit misbrug 
og tager et ansvar for at stoppe. Da jeg afsluttede min 
masteropgave i efteråret 2016, var det i håb om, at 
fremadrettede kampagner ville tage udgangspunkt 
i, at vi alle har et ansvar for en sund alkoholkultur. 
Jeg ser derfor også med glæde på, at dette års Uge 
40-kampagne fra Sundhedsstyrelsen netop tager afsæt 
i en målrettet kampagne om alkoholkulturen blandt 
de helt unge. Rundt om i landet begynder sundheds-
plejersker, læger og forebyggelseskonsulenter at tale 
forebyggende med vordende forældre, patienter og 
andre borgere; om hvordan brugen af alkohol påvirker 
den enkelte og dennes relationer. Jeg håber meget, at 
almengørelsen af samtalen om brug af alkohol kan 
afhjælpe stigmatiseringen, og at vi kan stoppe med 
at stemple mennesker som alkoholikere, misbrugere, 
patienter, drankere, sprittere eller andet, som de men-
nesker, jeg mødte, fortalte, at de var blevet kaldt – og 
som gjorde, at de følte, at det var deres personlige fejl, 
at de drak for meget. n
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TINA MUNK KNUDSEN
 AFDELINGSLEDER PÅ TRIN HORSENS

CSU I HORSENS KOMMUNE

TRÆNGER DU OG DIN ORGANI
SATION TIL OPDATERET VIDEN 
OM DOBBELTDIAGNOSTICEREDE 
BORGERE?
På Center for Rusmiddelforskning er vi ved at udvikle et kursus 

om netop arbejdet med og behandlingen af mennesker, der både 

har et alkohol- eller stofmisbrug og en psykisk lidelse. 

Når vi har mere information klar om kurset informerer vi på 

vores Facebookside @rusmiddelforskning og på vores nyheds-

mail, som du kan tilmelde dig på vores hjemmeside. Vi vil ud-

byde kurset i efteråret 2018.

På kurset ”Dobbeltdiagnosticerede borgere” vil vi præsentere 

deltagerne for de særlige kendetegn og vilkår, der er for bor-

gere, som både har alkohol- og/eller stofproblemer, og psykiske 

problemer. Denne gruppe af borgere ender ofte mellem to stole, 

når de skal have hjælp, fx mellem det psykiatriske behandlings-

system og stofbehandlingen. Kurset imødekommer en stigende 

interesse i og efterspørgsel efter forskningsbaseret viden om de 

særlige udfordringer, som borgerne oplever og de udfordringer, 

som sundhedspersonale, familie og pårørende møder. Vi arbejder 

med forskellige konkrete strategier, som fx rusmiddelcentre, 

kommuner og psykiatriske afdelinger iværksætter for at hjælpe 

den gruppe borgere, og vi diskuterer dette i forhold til forskellige 

sociale, politiske, økonomiske og fagprofessionelle kontekster.

Kurset kommer til at bestå af tre internetbaserede moduler samt 

en kursusworkshop i Center for Rusmiddelforsknings lokaler i 

Aarhus, hvor deltagere og undervisere arbejder med temaet. 
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AF MARIANNE PILEGAARD

I 2015 udgav Sundhedsstyrelsen National Klinisk Retningslinje 

(NKR) for behandling af alkoholafhængighed. Heri stod inddra-

gelse af familien højest på listen over anbefalinger: 

’Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutisk fami lieorienteret 
alkoholbehandling til personer med alkoholafhængig-
hed med en familie.’ 

’Tilbyd rådgivning/vejledning til pårørende til alko-
holafhængige.’ 

Sundhedsstyrelsen har da også flere gange uddelt satspuljemid-

ler til netop at styrke hjælpen til pårø rende i alkoholbehandlingen 

bl.a. via projekterne Børn i familier med alkoholproblemer 2005-

2009 og Familieori enteret alkoholbehandling 2014-2016. 

Men én ting er retningslinjer, anbefalinger og midler, og en anden 

er, hvordan det egentlig udfolder sig i praksis, når en hel familie 

skal være en del af alkoholbehandlingen? Det har STOF ønsket at 

se nærmere på, så på de næste sider beskriver vi familiearbejdet 

i alkoholbehandlingen i Aarhus Kommune og i Faxe Kommune 

samt bringer et interview med Charlotte, hvis børn og mand også 

fik hjælp, da hun var i alkoholbehandling.  Derud over beskriver vi 

også et forsøg med CRAFT - træning af pårørende - som Enheden 

for Klinisk Alkoholforskning samarbejder med behandlingscen-

tre om landet over i 2018.

Familien 
skal med i 
alkohol -
behandlingen
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Center for Alkoholbehandling i Aarhus har åben råd-
givning tre dage om ugen, og her kan folk møde op fra 
gaden og få en indledende samtale, hvor behandleren 
afklarer, om borgeren eller et familiemedlem har brug 
for behandling. Borgere med alkoholproblemer bliver 
allerede ved første samtale spurgt, om de har børn 
under 18 år.

’Som udgangspunkt er der ikke nogen med et al-
koholmisbrug, der går her, uden at vi finder ud af, om 
de har børn under 18 år, og sørger for, at de børns tarv 
bliver undersøgt,’ siger Jesper Dengsø, som er afde-
lingsleder på Center for Alkoholbehandling i Aarhus.

Behandlingscentret har i mange år haft fokus på 
familien og andre pårørende i alkoholbehandlingen, 
men i forbindelse med forskellige projekter under 
Sundhedsstyrelsen er arbejdet med familierne blevet 
endnu mere målrettet. 

’Det er en balancegang, for vi skal have italesat 
med det samme, at familien også skal have hjælp. At 
alkoholproblemet ikke kun berører den, der drikker. 
Men når folk kommer herind, har de tit brugt lang tid 
på at tage sig sammen, og nu er de selv endelig klar 
til at tage imod hjælp. Og når vi så straks spørger til 
familien, kan det virke grænseoverskridende. Derfor 
skal vi samtidig tage godt imod den drikkende og 

I alkoholbehandlingen i Aarhus bliver 
familien bragt på banen fra begyndelsen
På Center for Alkoholbehandling i Aarhus er det fast procedure, at behandleren bringer familien til den alko-
holafhængige på banen allerede ved første samtale. For også netværket omkring en person skal ændre 
adfærd, når vedkommende skal ud af sin afhængighed.

Familiebehandler Bente Riddersholm fortæller afdelingsleder Jesper Dengsø, hvordan hun arbejder med de forskellige trin i familiebehandlingen.
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tydeligt vise, at nu får han eller hun hjælp,’ forklarer 
Jesper Dengsø og tilføjer:

’Mange tænker: ”Nu skal jeg bare stoppe med at 
drikke, og så er problemet løst.”’

Struktureret tilgang til familiesamtalen
Inddragelsen af familien kører i tre trin: Første sam-
tale er med personen, som har et alkoholproblem.  
Senere kommer partneren eller ekskonen/eksmanden 
med, hvis de har børn. Derefter kan børnene komme 
med til en familiesamtale. 

’Vi sikrer også, at voksne børn ved, at der er hjælp 
til dem, og hvor de kan finde den. De skal vide, at de 
altid kan opsøge hjælp, hvis de en dag får lyst til det,’ 
siger Jesper Dengsø.

’Vi er nødt til at gå struktureret til værks og være 
professionelle. Ellers får vi ikke partneren eller eks-
partneren og børnene med. Måske har hele familien 
haft et dysfunktionelt samspil i lang tid, og de tænker 
alle stadig dysfunktionelt. Fx er både børn og partner 
ofte vant til, at alkoholproblemet er tabu.’

Så hurtigt, som det kan lade sig gøre, kommer 
partneren eller ekspartneren derfor med til samtale på 
behandlingscentret. 

’Det første møde, hvor partneren er med, er altid 
spændende. Ofte er det som at stikke hul på en ballon, 

når først han eller hun begynder at fortælle. Ofte har 
vedkommende jo båret på mange frustrationer og tan-
ker alene. Og det er vigtigt for den drikkende at høre, 
hvor meget manden, konen eller kæresten faktisk har 
set,’ fortæller Jesper Dengsø.

Far er røget af den daglige rutine
På Center for Alkoholbehandling i Aarhus arbejder 
man med en systemisk tilgang til alkoholproblemer. 
Psykolog og familiebehandler Bente Riddersholm 
har arbejdet med familier på centret i ti år, og hen-
des erfaring er, at der er mange ting, som parrene 
indbyrdes og forældre og børn har brug for at få talt 
åbent om. Når en person holder op med at drikke, 
ændrer vedkommende sin adfærd. I behandlingen ses 

Center for Alkoholbehandling i Aarhus har en  
række tilbud til både den, der drikker, og de 
pårørende:
• Abstinensbehandling

• Åben rådgivning

• Individuelle samtaler, gruppesamtaler, familiesamtaler og 

samtalegrupper for børn og unge

• Undervisning for alle over 18 år om alkoholproblemer m.m.

Læs mere på projektbrus.dk 
og på aarhus.dk under alkoholbehandling 

Center for Alkoholbehandling i Aarhus,
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familien som et system, hvor medlemmernes adfærd 
påvirker hinanden, og derfor skal alle være med på de 
forandringer, der sker i familiens hverdag og samspil, 
når en forælder holder op med at drikke. 

’Fx kan lyden af far, der åbner en cola, få hele 
familien til at stivne, fordi lyden af en dåse, der bliver 
åbnet, plejer at betyde, at nu bliver han fuld. Kroppen 
husker alle de gamle oplevelser. Så måske skal far sige: 
”Jeg åbner lige en sodavand,”’ forklarer Bente Rid-
dersholm.

’At genoprette tilliden 100 procent til den, der har 
drukket, kan også være rigtigt svært for nogle partnere 
og børn. Og det er der en god grund til. Så det er 
vigtigt, at familien får talt om, hvad skal der til for at få 
tilliden tilbage. Det kan fx være, at man er ærlig om, at 
man har lyst til at drikke.’ 

Mange af de forældre, der kommer i behandling, 
fortæller, at de er faldet ud af den daglige rutine i 
familien. 

’En far kan fx være blevet ekskluderet af systemet 
og rutinerne, hvor mor har taget alt ansvaret og har 
svært ved at give det fra sig igen. Børnene har måske 
også vænnet sig til kun at henvende sig til hende. Så 
skal de sammen finde ud af, hvordan de får far med 
ind i systemet igen,’ fortæller Bente Riddersholm.

Børnene i fokus
Mange af de personer, som kommer i alkoholbehand-
ling og har børn, er skilt. Her kan det være en udfor-
dring at få ekskonen eller eksmanden med til samtale 
på centret. 

’Det kan for eksempel være en mor, der egentlig 
godt ved, at eksmanden drikker for meget, men hun 
har måske bare så meget brug for den friweekend hver 
anden uge, når faren har samvær med barnet, at hun 
har lukket øjnene for det,’ fortæller Jesper Dengsø.

’Når en ekskone eller eksmand vægrer sig ved at 
komme herind, påpeger vi, at det handler om børnene 
og forældreskabet. Så kan de fleste godt være med,’ 
siger Bente Riddersholm.

Børn mærker altid konsekvenserne
Ifølge begge terapeuter mærker børn altid, at noget 
er galt i familien. Også selvom de ikke har set far eller 
mor drikke. 

’Børnene mærker altid konsekvenserne. Fx er der 

stille ved morgenbordet, fordi far og mor er sure på 
hinanden. Vi havde nogle forældre inde, hvor faren 
sagde, at sønnen aldrig havde oplevet noget alkohol-
misbrug. Men så fortalte drengen, at han godt vidste, 
at forældrene skændtes, når han var kommet i seng. 
Han troede, at de skændtes om ham, fordi han havde 
spildt sodavand i sofaen. Den slags fortællinger er 
en kæmpe øjenåbner for forældrene,’ fortæller Bente 
Riddersholm.

Børnene er typisk med til mellem én og tre samta-
ler sammen med forældrene. Derefter kan de deltage 
i Projekt BRUS, som står for ’Børn og unge i familier 
med RUSmiddelproblemer’, der bl.a. har gruppesam-
taler for børn og unge fra syv år og op til 24 år.

’Børnene skal med til familiesamtaler, fordi det 
for dem er vigtigt at få klarhed over, hvad planen er 
fremover i familien. At far - eller mor - nu får hjælp til 
sine problemer med alkohol. Og så aftaler vi en sik-
kerhedsplan for barnet, som han eller hun kan bruge, 
hvis den drikkende forælder falder i,’ siger familiebe-
handleren. n

Familieorienteret alkoholbehandling i Aarhus
Center for Alkoholbehandling i Aarhus har løbende om-

kring 110 familier i behandling. Det er en stigning inden for 

de seneste tre år på ca. 50 procent. Behandlerne oplever 

også, at familierne er yngre, når de henvender sig. 

Afdelingsleder Jesper Dengsø mener, at et udvidet samar-

bejde med kommunens fire familieafdelinger har haft en 

betydning for, at flere familier nu søger hjælp for alkohol-

problemer. Center for Alkoholbehandling har de seneste 

år uddannet 200 familierådgivere i Århus Kommune og på 

Samsø i at opdage alkoholproblemer og tale med borgerne 

om det. Desuden har behandlingscentret hver 14. dag en 

alkoholbehandler ude i familieafdelingerne for at hjælpe 

socialrådgiverne med at opdage og tale om alkoholproble-

mer hos borgerne. 



43  WWW.STOFBLADET.DK  ·  STOF   29

       
AF MARIANNE PILEGAARD

’Nogle vil ikke have partneren med. Og det er også 
noget af en kamel at sluge, når man er i total fornæg-
telse.’ Charlotte rynker brynene og ryster langsomt 
på hovedet. ’Men man bliver nødt til det, hvis man vil 
blive sammen som par og familie.’

Da Charlotte i tre år havde drukket for meget og 
hele tiden mere og mere, overtalte hendes mand Jens 
hende til at gå med hen på Center for Alkoholbehand-
ling i Aarhus.  Hun nikker og smiler: 

’Men det var med armen på ryggen. Jeg mente 
ikke selv, at jeg havde et problem.’ 

Det var i november 2013. Charlotte kom heref-
ter i ambulant behandling. Men det var ikke nok til, 
at hun kunne klare at holde sig fra alkohol. Hendes 
alkoholforbrug eskalerede, hun blev fyret fra sit job 

som pædagog, og i sommeren 2014 sagde hendes 
mand stop. 

’Han kastede simpelthen håndklædet i ringen. Jeg 
kunne ikke hente børnene, ikke købe ind, ingenting. 
Jeg fungerede ikke.’

Jens ringede til Charlottes storebror og bad ham 
hente hende. Han placerede hende i et sommerhus i 
Lønstrup, hvor hun slet ikke kunne styre sit alkohol-
forbrug, og efter halvanden måned blev hun fundet 
bevidstløs og indlagt. På en akutafdeling i Hjørring 
blev hun plejet i en uge, fordi hun var så medtaget. 
I løbet af den uge ringede Charlottes storebror til 
behandlingscentret i Aarhus og aftalte med familiens 
behandler Mette Munksgaard og Charlottes mand, at 
Charlotte skulle i døgnbehandling på Ringgården på 
Fyn. 

’Det er et svigt af børnene, hvis de   
ikke kommer med i behandling’
Det kan være grænseoverskridende for et menneske med alkoholmisbrug at tage partner og børn med i alko-
holbehandlingen, men det er altafgørende for, at familien holder sammen, og at man kommer ud af afhængig-
heden. Sådan har Charlotte oplevet det.
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’Mette ringede også og spurgte mig, om jeg var 
med på det. Jeg sagde ja, men jeg kan ikke huske det,’ 
fortæller Charlotte stille.

Hun var indlagt på Ringgården i tre måneder og 
kom hjem i januar 2015.

 Der skal ikke være alkohol i vores hjem
Mens Charlotte var i døgnbehandling, gik børnene, 
Sebastian på fem og Josefine på ni år til familiesamta-
ler på behandlingscentret sammen med deres far.

’Jeg vil faktisk sige, at det er et svigt af børnene, 
hvis man ikke lader dem komme i behandling. De skal 
have muligheden for at komme af med alt det, de har 
gået og tænkt og mærket. Og det er lige meget, om de 
kun er tre år,’ siger Charlotte.

Charlottes søn Sebastian sad mest og legede på 
gulvet under familiesamtalerne, mens storesøster 
Josefine snakkede løs. Men en dag under en samtale 
rejste Sebastian sig pludselig og kom hen til bordet.

’Der skal ikke være alkohol i vores hjem,’ erklæ-
rede han.

Og sådan blev det. Der har ikke været øl, vin eller 
spiritus i lejligheden, siden Charlotte kom hjem fra 
Ringgården. Børnene ville heller ikke have, at deres 
mor gik op og handlede alene. Så det gjorde hun hel-
ler ikke.

’Jeg tænkte, at den måtte jeg æde. Faktisk var jeg 
meget ydmyg efter Ringgården. Jeg måtte komme 
tilbage og vise, at jeg ikke drak mere.’

I behandlingen havde Charlotte ret hurtigt beslut-
tet, at hun aldrig mere ville røre alkohol.

’Jeg tror ikke på, at man kan få et ”normalt” for-
hold til alkohol, når man har været så langt ude, som 
jeg var.’

Hun holder en kort pause.
’Og jeg ved godt, at hvis jeg begynder at drikke 

igen, så har jeg ikke længere en familie.’

Det er jo vores historie
’Det var mit ansvar at sørge for, at vi fik det godt i fa-
milien igen. Derfor blev jeg også nødt til at sige ja til, 
at børnene fik hjælp.’ Men det var ikke den holdning, 
den dengang 46-årige mor havde, da hun første gang 
mødte op på behandlingscentret. Charlotte slår let ud 
med hånden.

’Vi kom jo til alkoholbehandlingen med den hold-

ning, at mit alkoholproblem ”bare skulle fikses”. Der 
var overhovedet ingen grund til at blande børnene ind 
i det.’

Charlotte holder hænderne foran sig med hånd-
fladerne fremad og vifter med dem, som om hun 
prøver at holde nogen væk fra at træde nærmere.

Men familiebehandlerne blev ved med at spørge 
parret om børnene og understrege vigtigheden af, at 
de kom med. Og det er Charlotte glad for.

’Når man er i alkoholmisbruget, så tror man ikke, 
at nogle ser og hører det. Heller ikke de nærmeste. 
Men Sebastian har sagt: ”Du var sådan sløret, mor.” 
Så de har mærket det,’ siger Charlotte.

Tiden med morens alkoholafhængighed fylder 
ikke meget for børnene i dag, hvor de er 8 og 12 år.

Charlotte nikker lidt med et lille smil.
’Josefine har sagt: ”Mor, det er jo vores historie.” 

Så der ligger den nu.’

Alfa og omega at være to om kampen
Faktisk fik Charlottes mand hjælp, før Charlotte kom 
i behandling. Mens Charlotte var i sommerhus, gik 
han i behandlingscentret. På Ringgården fik parret 
terapisamtaler sammen, og da Charlotte kom hjem, 
gik hun i individuel samtaleterapi på alkoholbehand-
lingscentret i Aarhus. Hun ryster på hovedet.

’Hvis jeg selv skulle være gået igennem det, så ved 
jeg ikke, hvor jeg var endt. Følelsen af, at det her er vi 
to om, har været alfa og omega.’

Hun skubber med hænderne hen over bordet.
’Hvis Jens havde skubbet mig væk, så var jeg nok 

kommet ud af alkoholmisbruget alligevel, men det 
havde taget meget længere tid og været meget sværere.’

Da Charlotte kom hjem fra Ringgården, var hun 
hjemme alene i mange timer hver dag. Og det var svært. 

’Jeg har klaret at holde mig fra alkohol ved sim-
pelthen at være så fokuseret på, at jeg bare ville have 
mit liv og min familie igen.’

En stor del af sin styrke har hun også hentet i 
samspillet med sin mand.

’Det var bare så vigtigt, at vi var to om det. At 
Jens og jeg kunne tale om, hvordan vi skulle gribe det 
an. At der var åbenhed omkring det, at det er svært 
at holde sig fra alkohol, når man har været afhængig. 
Hvis jeg havde været alene, var jeg måske sunket hen i 
sådan en ’åh, nej, hvor er det synd for mig.’’
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Charlotte og hendes mand har kendt hinanden i tyve 
år og derfor også været sammen i mange år, før Char-
lotte begyndte at drikke. Og det har haft en betyd-
ning, mener Charlotte.

’Jens kender mig jo, som jeg er. Så han vidste 
godt, at jeg var derinde et sted, og han ville bare have 
mig tilbage. Nu ser vi sådan på det, at det var en pe-
riode i vores liv.’

Savner at møde ligesindede
I dag har Charlotte delt sin historie med mange men-
nesker. Hun har både fortalt den på fyraftensmøde i 
Center for Alkoholbehandling i Aarhus, og hun har 
været på Ringgården og fortælle, hvordan det er at 
komme hjem til sig selv igen efter endt behandling. 
Når hun og Jens ser tilbage på deres forløb, kunne de 
godt have brugt at høre andre pars historier om at kla-
re det, at den ene skal ud af alkoholafhængighed, og at 
de skal holde sammen som familie og par. Derudover 
savner Charlotte også et netværk af ligesindede, som 

ikke er AA (Anonyme Alkoholikere).
’Selvom jeg har min familie, og vores venner ved 

det, så er det alligevel en meget ensom kamp, når man 
kommer hjem. Det er lidt min kæphest, at vi burde 
have noget efterværn ud fra ’peer-to-peer’ og recovery- 
tankegangen i kommunen.’

Nu må Charlotte klare sig uden et sådant net-
værk, og hun begynder også at føle sig klar til at 
komme i arbejde igen. Hun kommer stadig på Center 
for Alkoholbehandling i Aarhus, men nu er det for at 
dele sine erfaringer. Bl.a. skal hun fortælle sin historie 
til behandlerne på centret med fokus på, hvor vigtigt 
det er, at de insisterer på, at familien kommer med i 
behandlingen. Men hendes egen terapi er slut.

’Der er ikke mere arbejde i dig, Charlotte. Det 
nærmer sig ren hygge, det her,’ sagde terapeuten efter 
otte-ni samtaler.  n

Redaktionen kender Charlottes fulde navn, men vi har 
ændret hendes mands navn.

Charlottes egen behandling er slut. Nu vil hun dele sine erfaringer med andre.
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AF MARIANNE PILEGAARD

 ’Når den drikkende henvender sig i rusmiddelcentret, 
taler vi med ham eller hende om at inddrage fami-
lien. I begyndelsen kan de godt føle modstand imod 
det, men når de så sidder i en samtale sammen med 
deres kæreste eller ægtefælle, så giver det mening,” 
fortæller alkoholkonsulent i Rusmiddelcentret Faxe 
Nina Borre Secher.

Hun har arbejdet i Rusmiddelcentret Faxe i tre 
år og har, ligesom sine kollegaer, lige fra starten haft 
fokus på at inddrage familien til de alkoholafhæn-
gige borgere i centrets arbejde. Samtidig har de også 
udviklet og optimeret hjælpen til pårørende. Alko-
hol- og stofbehandling er slået sammen til én enhed i 
Faxe, og den familieorienterede behandling er derfor 
rettet mod både alkohol- og stofmisbrugere og deres 
familier. 

’Problemerne er de samme, uanset om en person 
er afhængig af alkohol eller stoffer, og det samme 
gælder for de pårørende. Det handler om grænser, 
uforudsigelighed, ansvar, skyld og belastning af ens 
øvrige liv; arbejdet, skolen og det sociale netværk. For 
de pårørende handler det om at lære at stole på egne 
oplevelser samtidig med, at mange føler en kæmpe 
loyalitetskonflikt,’ forklarer Nina Borre Secher.

Familiebehandlingens virkning er påvist
 Effekten af at tilbyde familien hjælp og vejledning i 
alkoholbehandlingen er for længst påvist. Allerede i 
2006 udgav Center for Rusmiddelforskning i samar-
bejde med Sundhedsstyrelsen en rapport om effekten 
af familieorienteret alkoholbehandling. Her blev det 
bl.a. konkluderet, at behandling rettet mod familierne 
kan nedsætte misbrugerens alkoholforbrug og samti-
dig anspore den alkoholafhængige til at gå i behand-
ling. Familiebehandling reducerer også familiemed-
lemmernes symptomer på stress og depression og 

giver bedre trivsel i familien, færre skilsmisser, mindre 
vold og færre psykosociale problemer hos børnene, 
ligesom det også forebygger senere misbrug af rus-
midler blandt børnene.

I Faxe har man hele tiden fulgt anbefalinger fra 
Sundhedsstyrelsen, som flere gange har oprettet 
puljer til behandling og støtte for pårørende til men-
nesker med alkoholmisbrug, som misbrugscentrene 
kunne søge.

’Vi udvikler vores tilbud på baggrund af forsk-
ning, og den viser, at det giver bedre resultater, når 
man inddrager familien i alkohol- og stofbehandlin-
gen. Samtidig er rigtig mange partnere og børn ramt 
af konsekvenserne af et familiemedlems alkoholpro-
blemer, og nogle af dem er svært belastede og kan 
være det i lang tid. Vi vil gerne være med til at mind-
ske de skader. Og samtidig er den helhedsorienterede 
rusmiddelbehandling simpelthen mere meningsfuld,’ 
siger Nina Borre Secher.

Behandlingen tilpasses familier og personer
Familiebehandling giver i den grad mening for alko-
holkonsulent Nina Borre Secher.  
’Kun at behandle den drikkende er, som jeg har hørt 
psykolog Birgit Trembacz udtrykke det, ligesom en 
bil, der kører galt, og ambulancefolkene kun tager 
chaufføren med, men lader passagererne blive sid-
dende på bagsædet. Desuden er alkoholmisbruget 
ofte kun et symptom på andre problemer, som vi får 
afdækket og behandlet i samtaleterapien.’

Når en person, der drikker, henvender sig om 
behandling i Faxe, får han eller hun først en samtale 
med en alkoholkonsulent. Her bliver de tilbudt, at 
deres partner, børn eller andre nære pårørende kan 
blive inddraget. Behandlingen af de pårørende kan 
så foregå i samarbejde med en familieterapeut fra 
Familiehuset. I Faxe har de en hel vifte af tilbud til 
både den alkoholafhængige og de pårørende: Grup-

I Rusmiddelcentret Faxe skræddersyr 
de en behandling til familierne
I de sidste ti år har Faxe Kommune haft fokus på at inddrage de pårørende, når en borger skal i alkoholbe-
handling. Alkoholbehandlingen er fleksibel og bliver tilpasset de enkelte familier.
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Alkohol- og stofbehandlingen er samlet i ét hus i Faxe.

pesamtaler, individuel samtaleterapi, familiesamtaler, 
børnegrupper, og for personen med alkoholmisbrug 
kan terapi kombineres med medicinsk behandling i 
samarbejde med lægen. 

’Familier og mennesker er forskellige, så vi er me-
get fleksible i forhold til, hvordan vi skruer behandlin-
gen sammen for den enkelte person og familierne, og 
det kan også ændre sig under forløbet,’ fortæller Nina 
Borre Secher.

Som eksempel nævner hun en kvinde, der hen-
vendte sig på sin datters vegne, fordi datterens far 
drak. I det tilfælde talte Nina og en familieterapeut 
først sammen med moren og barnet, hvorefter dat-
teren gik hos familieterapeuten, og moren fik samtaler 
med alkoholkonsulenten. Faren blev inviteret med til 
en samtale og valgte herefter selv at søge behandling. 
Senere, efter at datteren havde afsluttet sine samta-
ler, gik forældrene både til individuelle samtaler og 
parsamtaler med en alkoholkonsulent og en familie-
behandler. 

Dybde og forståelse følger med familiebehandling
’Det giver mere dybde i behandlingen, når de pårø-
rende kommer med,’ forklarer Nina Borre Secher.

’Partnernes forståelse for hinanden, deres måde at 
kommunikere på og dynamikken imellem dem bliver 
bedre. Og begge parter skal jo ændre adfærd. Fx 
påtager partneren sig ofte for meget ansvar og giver 
misforstået hjælp: ”Hvis nu jeg gør sådan og sådan, så 
drikker han nok ikke”. Partnerne har ofte brug for at 

Alkoholpolitisk handleplan i Faxe

I 2009 udformede Faxe Kommune Alkoholpolitikkens dy-

namiske handleplanskatalog med et øget fokus på fami-

lien. Den var inspireret af Sundhedsstyrelsens projekt 

Børn i familier med alkoholproblemer 2004 – 2009, der ud-

møntede en række anbefalinger til, hvordan kommuner-

ne bedre kunne hjælpe pårørende til mennesker med al-

koholmisbrug. 

Faxe Kommunes handleplan blev til i samarbejde med 

Stevns Kommune, og de to kommuner etablerede et fæl-

les tilbud om familieorienteret alkoholbehandling. Sam-

tidig fik Faxe satspuljemidler til indsatsen.

I 2014 fik Faxe og Stevns Kommuner del i Sundhedssty-

relsens pulje til familieorienteret alkoholbehandling. 

Endvidere er alkoholkonsulenterne i Faxe og Stevns lø-

bende blevet uddannet i familieorienteret alkoholbe-

handling via Sundhedsstyrelsens kurser.
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arbejde med at slippe kontrol samt at mærke at give 
plads til egne behov. Og så er tillid altid et kæmpe 
issue mellem et par, hvor den ene har et alkohol- eller 
stofmisbrug. For børns vedkommende handler det 
ofte om, at de påtager sig en voksenrolle, dækker over 
far eller mor og prøver at passe på den voksne eller 
forhindre druk. Og børnene er både loyale, vrede og i 
tvivl om, hvem de skal holde med, hvis forældrene har 
mange konflikter.’ 

Alkoholkonsulenten ser mange aha-oplevelser, 
især hos den, der drikker, når familien taler sammen i 
terapien. 

’Når jeg i starten af et forløb spørger en forælder: 
Hvordan tror du, at det har påvirket dine børn, at du 
drikker? Så svarer nogle: ”Det ved børnene slet ikke.”

Nina Borre Secher holder en kort pause.
’Men det ved børnene næsten altid.’ 
Og det finder forældrene ud af gennem behand-

lingen. 
’Efterhånden opdager forældrene selv, hvor an-

derledes de er som forældre, når de ikke drikker. De 
er mere nærværende, har mere overskud til børnene 
og lærer deres børn at kende på en helt anden måde.

En lettelse for børn at tale ud
Ved familiesamtaler får børnene også mulighed for at 
fortælle forældrene, hvordan de oplever forældrenes 

alkoholforbrug.
’Det er en lettelse for børnene at tale om det. De 

kommer af med deres tanker over for forældrene, og 
de kommer selv til bedre at forstå, hvad der foregår, 
og bliver bekræftet i det, de selv har set og mærket,’ 
fortæller alkoholkonsulenten.

’For både partner og børn er det også vigtigt at 
erkende, at det ikke er udtryk for ligegyldighed, når 
deres nære drikker. Og samtidig taler vi om, at tilbage-
fald ofte er en del af et behandlingsforløb, og hvordan 
de skal tackle det.’

Ifølge Sundhedsstyrelsen har en person i gennem-
snit har haft et alkoholmisbrug i 10-12 år, før ved-
kommende opsøger behandling. Og alkoholmisbruget 
foregår ofte i de år, hvor børnene er små. Samtidig 
kan det skade børn at vokse op med forældre, der 
drikker. Fx udvikler hver tredje barn af en alkoholmis-
bruger selv et misbrugsproblem, og 44 procent af alle 
anbringelser af børn har med alkohol- eller stofmis-
brug at gøre.

’Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt konkludere, 
at vi forebygger misbrug af rusmidler blandt vores 
borgere, men jeg har en oplevelse af, at flere søger 
behandling tidligere. Den megen opmærksomhed 
på især børn i familier med alkoholproblemer har 
gjort folk mere opmærksomme på det, tror jeg. Og 
vi vil gerne nå ud til endnu flere familier tidligere, så 
flere får den hjælp, de har brug for,’ siger Nina Borre 
Secher. n

Behandlingsforløbene bliver tilpasset de enkelte familier i 
rusmiddelbehandlingen i Faxe og på Stevns, fortæller alkoholkonsulent 
Nina Borre Secher (th). Her sammen med sin kollega Jane Schwensen.

Familieorienteret  alkoholbehandling i Faxe   
og Stevns 2016:

171 borgere var indskrevet til alkoholbehandling:

- 37 havde børn under 18 år

- 6 fik behandling i samarbejde med en familieterapeut 

- 3 havde både partner og børn med i behandling

- 25 havde partneren med i behandlingen

- 2 havde kun deres børn med til samtaler

- 3 partnere fik samtaler, uden at den alkoholafhængige 

var i behandling

- I 1 tilfælde var kun partner og børn i behandling uden 

den alkoholafhængige

- 4 unge pårørende modtog behandling 
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AF MARIANNE PILEGAARD

I efteråret 2017 har alkoholbehandlere fra behand-
lingscentre rundt i landet været på kursus i at bruge 
CRAFT-modellen i forhold til pårørende til menne-
sker med alkoholmisbrug.
Herefter skal alkoholbehandlerne føre i alt 405 
pårørende igennem et CRAFT-program i løbet af 
2018. Antallet af deltagere er fastsat ud fra hensyn til 
statistisk signifikans. Enheden for Klinisk Alkohol-
forskning vil indsamle data om forløbene og evaluere 
forsøget for at se, i hvilken form CRAFT virker bedst 
på danske misbrugscentre.  
De pårørende, som deltager i projektet, bliver vilkår-
ligt delt op i tre grupper og modtager CRAFT-indsat-
sen på tre forskellige måder:
• 135 personer får tilbudt 10 gruppesamtaler og 

selvhjælpsmateriale
• 135 personer får tilbudt 10 individuelle samtaler 

og selvhjælpsmateriale

• 135 personer - kontrolgruppen - får kun tilbudt 
selvhjælpsmateriale. Denne gruppe får dog tilbudt 
CRAFT som individuelle sessioner fire måneder 
efter forsøget.

Systematisk undersøgelse af CRAFT mangler
CRAFT har været brugt en del år i bl.a. USA og har 
vist sig at have to til tre gange større effekt end andre 
former for hjælp til pårørende, når det handler om at 
få den drikkende til at gå i behandling. Men CRAFT 
er ikke før blevet studeret systematisk, og forskellige 
måder at gennemføre CRAFT på er heller ikke blevet 
afprøvet og sammenlignet. Derfor vil Enheden for 
Klinisk Alkoholforskning - støttet af Trygfonden - 
gerne undersøge netop dette.

’CRAFT er kun i beskedent omfang testet på en 
europæisk befolkning, og samtidig vil vi også gerne 
afprøve CRAFT på en bredere befolkningsgruppe, 
end det er sket før,’ siger projektdirektør, ph.d. Anette 
Søgaard Nielsen.

CRAFT (træning af pårørende til alkohol-
afhængige) skal afprøves over hele landet
Fra januar 2018 gennemfører 11 kommunale alkoholbehandlingscentre et forsøg med CRAFT - Community 
Reinforcement and Family Training. Det er Enheden for Klinisk Alkoholforskning på Syddansk Universitet, som 
står i spidsen for projektet. CRAFT er styrkelse af netværk og familietræning. 
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CRAFT blev oprindeligt lanceret af psykolog 
Nathan Azrin og hans assistent Robert Sisson i 1986. 
Siden da har især psykologen Robert J. Meyers ved 
New Mexicos Universitet udbredt metoden, og han 
og kolleger underviser i dag i CRAFT.

De pårørende bliver bedre til at hjælpe sig selv 
og den der misbruger alkohol 

CRAFT har fokus på at ændre de pårørendes adfærd 
og styrke deres handlekraft på tre områder: 
• At kunne være med til at motivere den der misbru-

ger alkohol til at gå i behandling 
• At blive bedre til at håndtere problemer mellem sig 

selv og alkoholmisbrugeren 
• At udvikle strategier til at passe på sig selv i risika-

ble situationer – fx hvis den der misbruger alkohol 
er voldelig.

’At styrke de pårørende og give dem redskaber til at 
hjælpe sig selv og den drikkende giver god mening, 
idet de pårørende allerede kender alkoholmisbrugeren 
og dennes adfærd godt. Ydermere holder de af den 
pågældende og er meget motiverede for at få ham eller 
hende til at gå i behandling. Samtidig kan det have en 
stor virkning at træne de pårørende i at agere anderledes 
end hidtil over for det familiemedlem, som drikker. Og 
det endelige mål er at løse alkoholproblemet i familien,’ 
forklarer Anette Søgaard Nielsen.

CRAFT skal gerne udbredes til alle behandlings-
centre

I ’National Klinisk Retningslinje for behandling af 
alkoholafhængighed’, som blev udgivet i maj 2015, 
anbefaler Sundhedsstyrelsen netop at inddrage familien 
i alkoholbehandlingen, og CRAFT bliver nævnt som 
en effektiv metode. Intentionen med den store under-
søgelse af CRAFT er også at bruge resultaterne til at 
udforme en model for CRAFT, som kan blive tilbudt 
pårørende på alle kommunale misbrugscentre i Danmark.

’De pårørende bliver meget påvirkede, når et 
familiemedlem drikker. Desuden er det ofte de pårø-
rende, som først erkender alkoholproblemet. Samtidig 
vender den der misbruger alkohol sig ofte også først til 
familie eller venner, når han eller hun begynder at tænke 
på at søge hjælp. Derfor er det oplagt at støtte og træne 
familiemedlemmer i at hjælpe alkoholmisbrugeren til at 
søge behandling,’ siger Anette Søgaard Nielsen. n

FORÆLDRES MISBRUG   
 NYT PH.D.PROJEKT PÅ CRF
Hvilke konsekvenser har det for børn og unges 
skolegang, når mor, far eller begge to har et 
misbrug af alkohol eller stoffer? Og hvad betyder 
det på længere sigt for deres uddannelse, jobmu-
ligheder, brug af rusmidler, kriminalitet eller 
psykiske problemer?

AF KIRSTEN S. FREDERIKSEN

Forældres misbrug af rusmidler har sammenhæng med en 

række af problemer hos børnene såsom dårligere sundhed, 

dårligere psykisk helbred og dårligere trivsel. Samtidigt 

peger forskning på modsatrettede tendenser og diskuterer, 

hvorvidt den forringede situation for børnene kan føres til-

bage til forældrenes misbrug eller i højere grad skyldes en 

generel turbulent barndom og ungdom.

Ph.d.-projektet anvender en kombination af spørgeskema-

data og registerdata. Spørgeskemaundersøgelserne er gen-

nemført i 2014 og 2015 med i alt 6.653 unge, som udgør et 

repræsentativt udsnit af unge i Danmark. Registerdata invol-

verer omkring 12.000 unge og deres forældre.

Hvad vil dette projekt?
Ph.d-projektet vil sammenligne unge, som har oplevet for-

ældres misbrug, med unge, som ikke har. Følgende områder 

vil være i fokus:

1)  Tidligere undersøgelser har taget udgangspunkt i re-

gistre eller kliniske grupper fra behandlingssystemet. 

Spørgsmålet er, hvilken forældregruppe denne metode 

med en kombination af spørgeskema-data og register-

data er med til at indfange?

2)  De kortsigtede konsekvenser: de unges oplevelser af 

skolegangen, fravær, præstation ved tests i løbet af sko-

letiden og præstation ved afgangseksamen.

3)  De langsigtede konsekvenser: de unges uddannelse, 

beskæftigelse, eget forbrug af rusmidler, kriminalitet, 

psykiske problemer.

12% AF DE 15 TIL 25ÅRIGE HAR 
OPLEVET, AT DEN ENE ELLER 
BEGGE FORÆLDRE HAR (ELLER 
HAR HAFT) ET MISBRUG AF ALKO
HOL OG/ELLER STOFFER.

MARIANNE PILEGAARD, 
JOURNALIST

CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING
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AF INGRID RINDAL LUNDEBERG OG KRISTIAN MJÅLAND, 
UNI RESEARCH, ROKKANSENTERET, BERGEN 

I de fleste europeiske storbyer finnes offentlige steder 
hvor stoffbrukere samles for å bruke og omsette 
rusmidler. I forskningslitteraturen omtales gjerne slike 
steder for ‘open drug scenes’ – åpne stoffscener. Par-
ker, jernbanestasjoner og marginaliserte bydeler er ty-
piske områder hvor det utvikler seg åpne stoffscener.  
For stoffbrukere er slike åpne stoffscener ofte stigma-
tiserte, voldsutsatte og de gir dårlige forutsetninger 
for trygge injiseringspraksisser. For omgivelsene er de 
åpne stoffscener til offentlig sjenanse [gene], og bebo-
ere og næringsdrivende opplever økt kriminalitet og 
utrygghet ved å bo og leve tett på stoffscenene. Åpne 
stoffscener representerer dermed både et ordenspro-

blem og et folkehelseproblem, og ulike byer har valgt 
ulike strategier for å redusere skadene slike plasser 
skaper. Noen strategier har vært dominert av kontroll, 
mens andre har vært dominert av behandling og ska-
dereduserende intervensjoner. Enkelte strategier har 
imidlertid forsøkt å integrere hjelpe- og kontrollinn-
satsene. I denne artikkelen vil vi rette søkelyset mot 
en norsk storby, Bergen, som i mange år hadde en 
repressiv strategi, men som de siste årene har forsøkt 
å utvikle og iverksette en mer integrert strategi mot de 
åpne stoffscenene. Hva kjennetegner denne nye stra-
tegien, hvordan har den blitt iverksatt, og med hvilke 
konsekvenser for stoffbrukere og omgivelser? 

En ny strategi
Nygårdsparken i Bergen var i flere årtier en av Nord-

Mellom det repressive       
og konstruktive: Håndteringen av  
åpne stoff scener i Bergen
I denne artikel fortæller norske forskere, hvordan en målrettet indsats mod de åbne stofscener i Bergen har 
gjort, at Bergens centrum er blevet et tryggere sted at være, men stofbrugernes vilkår er blevet forværret, og 
narkotikarelaterede aktiviteter er flyttet til ressourcesvage områder i udkanten af byen.
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Europas største åpne stoffscener. En dramatisk 
forverring av situasjonen i parken, med mer vold, flere 
utenlandske selgere, forsøpling [tilsvining] og åpenlys 
injisering var en viktig grunn til at Nygårdsparken ble 
stengt den 25. august 2014. I forkant av stengningen 
var det påbegynt et samarbeid mellom helsemyndig-
hetene, politiet og kommunen for å hindre at rusmil-
jøet vokste og reetablerte seg. Dette samarbeidet førte 
bl.a. til at politiet etablerte en egen innsatsgruppe som 
kun skulle jobbe med stoffscener, at kommunen op-
prettet flere boliger og væresteder, og at Helse Bergen 
utvidet sitt behandlingstilbud og innførte lavterskel 
LAR [Lægemiddel Assistert Rehabilitering; behand-
ling med substitutionsmedicin]. 

I 2 ½ år forsket vi på disse tiltakene og hva som 
har skjedd i rusmiljøene i Bergen siden Nygårdsparken 
ble stengt. I en nylig publisert rapport1  presenterer vi 
våre funn fra dette prosjektet, og i denne teksten gir vi 
en mer kortfattet beskrivelse av hva som skjedde med 
de åpne stoffscenene i Bergen da kommunen bestemte 
seg for å stenge den store og etablerte stoffscenen i 
Nygårdsparken.

Fra en park til en tunell
Nærmest over natten ble Nygårdsparken avviklet som 
arena for bruk og omsetning av stoff. I de to årene 
vi fulgte russcenene tett, var det nesten ingen rusre-
latert aktivitet i Nygårdsparken. Imidlertid skjedde i 
starten en forflytning av miljøet til Vågsbunnen, som 
ligger i sentrum i Bergen. I denne delen av byen var 
det allerede en etablert markedsplass for narkotika, 
og nå vokste den raskt i omfang. Men da politiet 
på forsommeren 2015 startet en mer eller mindre 
døgnkontinuerlig tilstedeværelse i Vågsbunnen, 
kombinert med en økt bruk av bortvisningsvedtak og 
forhøyede bøtesatser (10000 NOK), trakk mange av 
brukerne til området rundt Bergens største værested, 
Strax-huset på Damsgård. I undergangstunellen ved 
Strax-huset, i utkanten av Bergen sentrum i en bydel 
med store levekårsutfordringer, etablerte det seg en 
stor men komprimert stoffscene. Det har etter dette 
fremdeles vært rusrelatert aktivitet i Vågsbunnen, 
men ikke i samme omfang som det første året etter at 
Nygårdsparken stengte. 

To år etter at Nygårdsparken stengte var dermed 
status at de åpne stoffscenene i Bergen sentrum var 

kraftig redusert. Det var også den rusrelaterte krimi-
naliteten, og den offentlige sjenansen som de åpne 
stoffscenene førte med seg. Slik sett ble Bergen sen-
trum et tryggere sted for de fleste. For brukerne, og 
for beboere og næringsdrivende i utkanten av sentrum 
i området rundt Strax-huset, ble imidlertid tilværelsen 
mer utrygg. Forflytningen av stoffscenene ut av mer 
ressurssterke og sentrumsnære områder til en tunell i 
et mer levekårsutsatt nabolag rammet dermed sosialt 
skjevt. En uintendert effekt av innsatsen mot åpne 
stoffscener er at den har bidratt til å forbedre bomil-
jøene i ressurssterke nabolag mens den har forverret 
bomiljøene i et av byens mer utsatte boområder.  

Politiets rolle
Politiet har hatt en viktig rolle for endring av de åpne 
stoffscenene, men innsatsen har vært varierende. Den 
har variert over tid og mellom plasser [steder] og 
overfor ulike brukere. 

Et viktig kjennetegn med innsatsgruppens arbeid 
er at den har vært plass-varierende. I Vågsbunnens 
gater patruljerte politiet kontinuerlig. Tilstedeværel-
sen og synligheten i hverdagen var langt større enn 
tidligere. Kontakten med brukerne var tettere og 
tidvis mer dialogrettet, men den økte kontrollfrekven-
sen opplevdes av brukerne som stigmatiserende og 
ekskluderende. 

I tunellen og i Nygårdsparken var politiets virk-
somhet annerledes. Politiets innsats i Nygårdsparken 
var preget av en mer reaktiv innsats og uro-aksjoner, 
og i tunellen med en «ikke-håndhevelse». Felles for 
tunnelen og Nygårdsparken er at politiet har vært lite 
tilstede. 

Etter parken stengte har rusmiljøet dermed erfart 
ytterlighetene i politiarbeid fra nærmest null-toleranse 
til full-toleranse, fra kontinuerlig synlig tilstedeværelse 
til en mer distansert rolle med hendelsesstyrte aksjo-
ner og minimumsnærvær, fra tett dialog, relasjonsbyg-
ging og småprat til avventende avstand. Fra mye til 
lite kontroll.

Bortvisningene
I løpet av året etter Nygårdsparken stengte foretok 
politiet nesten 2000 bortvisninger. Brukerne opplevde 
dette som krenkende og helseskadelig. De følte at 
de ble jaget fra sitt nærmiljø og ble hindret i å bruke 
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bydelens hjelpetilbud. I tillegg opplevde brukerne at 
bortvisningene bidro til å forsterke skamfølelsen og 
opplevelsen av å være mindreverdig. 

Bortvisningene gjorde også at flere enn før fikk 
den negative opplevelsen av å være ‘en sak for poli-
tiet’. Negative opplevelser med politiet kan få store 
konsekvenser for borgernes generelle oppfatning av 
politiet. Dette ser vi for eksempel når vi måler tillit i 
spørreundersøkelsen som vi gjennomførte blant bru-
kerne i stoffscenene: Flertallet av dem som besvarte 
undersøkelsen oppgav å ha lav tillit til politiet (62 %), 
vurderte politiets trygghetsskapende innsats som lav 
(56 %) og opplevde i liten grad å bli respektfullt be-
handlet (55 %). Brukerne som hadde vært gjenstand 
for mye politikontroll hadde også mer negative 
vurderinger av politiet enn de med mindre eller ingen 
erfaring med politikontroll. 

Bortvisningene viste seg å være et effektivt vir-
kemiddel for å forflytte rusmiljøene, men bidro også 
til å fastholde og forsterke brukernes subkulturelle 
binding og økte avstanden og mistilliten til politiet. 

Selv om politiet oppnådde tett kontakt og dialog med 
miljøet gjennom patruljeringsarbeidet, særlig i Vågs-
bunnen det første året etter at parken stengte, gjorde 
bortvisningene at brukerne opplevde at tiltakene og 
den nye strategien var tydelig ekskluderende. 

Politiets innsats bidro til en reduksjon av det åpne 
sentrumsnære stoffmiljøet, til å forflytte deler av pro-
blemet ut av sentrum og til en sterkere konsentrasjon 
av “en hard kjerne” i en bortgjemt og uhygienisk tun-
nel. En rusøkonomi drevet av tunge og etablerte bru-
kere gjør nå det åpne rusmiljøet til et mer stigmatisert 
sted, noe som øker belastningen på de gjenværende, 
men som kanskje minker [reducerer] rekruttering til 
miljøet. 

Variasjonene i politiets handlemåte varierte ikke 
bare fra sted til sted, men også overfor ulike bruker-
grupper og mellom betjenter. Patruljeringen gjorde at 
politiet ble kjent med brukere og kunne ta individuel-
le hensyn. Samtidig opplevde brukerne at politiet ope-

Fotograf: Johann August. Et eksempel fra et av de mange bildene tatt på gata 
av personer som blir utsatt for politiets bruk av fysisk makt. Bildet er tatt i 
Hollendergaten i Vågsbunnen.

Foto: Ingrid Lundeberg. En bruker bortvisningskart på gata, juni 2015.
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rerte med en selektiv kontroll og maktbruk 
og at det var en trynefaktorjustis på gata. 
Kjønn spiller også her en rolle. Kvinnelige 
brukere så ut til å være gjenstand for langt 
mindre politikontroll, mens en maskulin 
protestopptreden tiltrakk seg politiets opp-
merksomhet.

Vold
Et viktig formål med handlingsplanen mot 
åpne stoffscener var å gjøre Bergen til en 
tryggere by for alle borgere. I undersøkel-
sen vår var derfor vold et sentralt tema. 
Våre data viser at vold er et stort og omfat-
tende problem i rusmiljøet, og at tilliten 
til politiet er svak.  Brukerne i vår under-
søkelse hadde generelt opplevd, utøvd og 
vært vitne til mye vold. 40 % av brukerne 
som besvarte spørreundersøkelsen oppgav 
at de hadde blitt utsatt for vold den siste 
måneden, og hele 73 % oppgav at de den 
siste måneden hadde vært vitne til vold i 
rusmiljøene. Et kjennetegn med volden 
i rusmiljøene var også at den i stor grad 
skjedde i det offentlige rom.  Når brukerne 
ble bedt om å oppgi hvor de sist gang ble 
utsatt for vold, oppgav 2/3 at det skjedde 
i det offentlige rom, og dermed ofte trolig 
i påsyn av andre. Kvinnene i undersøkel-
sen vår var mer voldsutsatt enn mennene. 
Særlig stor kjønnsforskjell fant vi i å være 
offer for voldtekt: Over halvparten av kvin-
nene oppgav at de hadde blitt voldtatt i rusmiljøet, 
mens nesten ingen menn oppgav dette. Volden var et 
stort samtaletema blant brukerne. Den volden som 
gav status og respekt var alltid mellom menn. Vi argu-
menterer for at fortellinger om vold var en del av en 
maskulin mytologi der voldens kostnad for kvinner 
ble usynliggjort.

Våre data tyder på at tunellen er blitt en særlig 
voldsutsatt plass. Dette henger delvis sammen med 
de fysiske forholdene: Mange brukere er samlet i en 
trang tunell hvor det foregår omfattende injisering 
og omsetting av stoff gjennom hele døgnet. Tunel-
len er uskjønn og uhygienisk, og det er få muligheter 
til å trekke seg unna dersom det oppstår konflikter. 

Tunellen er imidlertid også særlig voldsutsatt fordi 
den sosiale kontrollen er minimal og fordi politiet og 
hjelpeapparatet i liten grad er tilstede. Nedprioriterin-
gen av politiets tilstedeværelse har gitt særlig volds- og 
kriminalitetsutsatte tunellbrukere svakere beskyttelse 
fra politiet. 

Opprustning av hjelpetiltak
Siden handlingsplanen mot åpne stoffscener ble iverk-
satt i 2012 har det skjedd en betraktelig opprustning 
av tjenester og tiltak for stoffbrukere i Bergen. Kom-
munen etablerte nye væresteder, som i hele perioden 
har sett økte besøkstall. Flere forsterkede botilbud 
til stoffbrukere er blitt etablert, og ventetiden for å få 

Fotograf: Ingrid Lundeberg. Bilde av tunellen en tidlig formiddag like etter at den er blitt rengjort. 
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kommunal bolig er kraftig redusert. Det er også blitt 
kortere ventetider for å komme i rusbehandling, og 
flere starter også opp i ulike former for behandling. 
Lavterskel LAR-behandling er også innført, hvor 
stoffbrukere kan få hurtig oppstart i substitusjons-
behandling. Høsten 2016, etter at vi avsluttet vårt 
forskningsprosjekt, etablerte Bergen kommune et 
sprøyterom [stoffindtagelsesrom hvor kun injisering 
er tillatt] ved Strax-huset i Bergen. Sprøyteromsfor-
skriften i Norge åpner imidlertid kun for injisering av 
opiater, og fordi amfetaminbruk er svært utbredt i de 
åpne stoffscenene i Bergen har bruken av sprøyterom-
met så langt vært begrenset. 

Disse positive utviklingstrekkene ser imidlertid 
ut til å være vanskelig å få øye på for brukere som 
tilbringer dagene i stoffscenene i Bergen. I spørreun-
dersøkelsen vi gjennomførte oppgav over halvparten 
av brukerne at de ikke får den hjelpen de opplever at 
de har behov for. Nesten halvparten av dem som be-
svarte undersøkelsen var uenig i at det er blitt lettere å 
få hjelp etter at Nygårdsparken stengte, og like mange 
var litt eller svært uenig i at de har fått bedre helse og 
en bedre livssituasjon. En mulig forklaring på dette 
mangel på samsvare mellom opprustningen av hjel-
petiltakene og brukernes subjektive erfaringer er at 
de som har blitt hjulpet av den sterkere satsningen på 
bolig-, lavterskel- og rusbehandlingstiltak ikke lenger 
frekventerer de åpne stoffscenene, og at de «positive» 
stemmene dermed er i mindretall i vår undersøkelse. 
Det er også mulig at de brukerne som vi har møtt i de 
åpne russcenene ikke (enda) har nytt godt av den økte 
hjelpeinnsatsen, eller at de har fått tilbud om tjenester, 
men finner dem utilstrekkelige eller lite konstruktive. 
Mange av brukerne var for eksempel svært kritiske 
til de nye botilbudene, som ble opplevd som direkte 
utrygge, og til LAR-behandlingen i Bergen, som av 
mange ble opplevd å være ensidig kontrollorientert og 
kjennetegnet av en grunnleggende mistillit. Vi mener 
imidlertid at stoffbrukernes erfaringer med hjelpe-
innsatsene også må ses i sammenheng med hvordan 
de fortolker den nye strategien mot åpne stoffscener. 
Fra brukernes perspektiv har den nye strategien vært 
kjennetegnet av ekskluderende virkemidler, represen-
tert ved den fysiske stengningen av Nygårdsparken 
og bortvisningene fra sentrum, og ved en mangel på 
tilstedeværelse fra hjelpeapparatet i de åpne stoffsce-

nene, hvor de tilbringer store deler av sin tid.    

Stoffscenenes størrelse og skadereduksjon
Den nye strategien som er etablert i Bergen har ført 
til bedre samarbeid og en brobyggende tillit mellom 
kommunen, politiet og helsetjenesten. Tiltakene i stra-
tegien har ført til mindre rusrelatert aktivitet, offentlig 
sjenanse og vold i sentrumsnære og ressurssterke de-
ler av byen, men til mer i andre og mer levekårsutsatte 
deler av byen. Dette viser at stedsfokuserte aksjoner i 
tett samarbeid med hjelpe- og kontrollapparat kan ha 
en viss størrelsesreduserende og avskrekkende effekt, 
men at en forflytning også kan føre til en forverring av 
stoffbrukeres livssituasjon og levekår. 

En mindre stoffscene kan produsere vel så mye 
skade som en stor, for både brukere og omgivelser. 
Den åpne stoffscenen som har etablert seg i tunel-
len og området ved Strax-huset er en voldsutsatt og 
uhygienisk plass som utsetter brukerne for en rekke 
former for skade. I tråd med andre forskeres anbefa-
linger, mener vi at målsetningen i større grad bør være 
å redusere skadene som denne russcenen produserer, 
både for brukere og omgivelsene, og ikke bare redu-
sere størrelsen. (2, 3). En tydeligere tilstedeværelse av 
hjelpe- og kontrollapparatet i større dialog med bru-
kerne vil kunne gi brukerne bedre beskyttelse og en 
større opplevelse av trygghet. En strategi som tar sikte 
på inkludering krever flere arenaer der brukernes syn 
kan bli inkludert i viktige beslutningsprosesser som 
gjelder dem selv. Det ligger her et potensiale i den 
økte gateplansnærheten som samarbeidet om- og på 
de åpne stoffscenene har medført. Den sosiale kapital 
som genereres gjennom denne gatenære samhand-
lingen kan bli brukt i en brobyggende rolle mellom 
brukerne og myndighetene og slik styrke også de mer 
sårbare tillitsrelasjoner i samfunnet. n

Referanser:
(1)  Lundeberg, I. L. og Mjåland, K. (2017): Åpne russcener i Bergen etter 

stengningen av Nygårdsparken: En studie av strategi, tiltak og brukererfa-
ringer. Bergen studies in sociology. Nr. 1/2017. Bergen: Universitetet i Bergen 

 (2) Caulkins, J. og Reuter, P. (2009): Towards a harm-reduction approach to 
enforcement. Safer Communities. 8(1): 9–23.

(3)  Stevens, A. (2013): Applying harm reduction principles to the policing of retail 
drug markets. London: International Drug Policy Consortium.

Fotograf: Ingrid Lundeberg. Bilde av tunellen en tidlig formiddag like etter at den er blitt rengjort. 
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Den 1. december 2016 åbnede et stofindtagelsesrum og et sundhedsrum hos Kirkens Korshærs 
varmestue i Vejle. Det er Danmarks sjette stofindtagelses- og sundhedsrum og samtidigt de første, 
som ikke ligger i en af landets tre største byer. STOF har besøgt Vejle for at høre, hvordan det første 
år er gået.

       
AF KARINA LUISE ANDERSEN

Hvis man følger gaden Flegmade i Vejle, kan man i den 
ene ende finde to af byens meget besøgte rekreative 
områder, Byparken og Mariaparken, samt kulturinsti-
tutionerne Vejle Musikteater og Vejle Kunstmuseum 
og tæt derved Vejle Gågade. Kører man den anden vej, 
møder man flere af Vejles uddannelsesinstitutioner, 
bl.a. Syddansk Erhvervsskole, VUC og Vejle Handels-
skole samt et af byens to gymnasier - Rosborg Gym-
nasium. Undervejs på Flegmade, lige bag Kirkens 
Korshærs genbrugsbutikker, ligger Kirkens Korshærs 
varmestue, som har været på adressen i 9 år, og hvor 
den nyeste tilføjelse er et stofindtagelsesrum og et 
sundhedsrum - i daglig tale samlet kaldet Sundheds-
afdelingen af personale og brugere. 

Sundhedsafdelingens centrale beliggenhed og nære 
afstand til byens rekreative områder, boligområder og 
uddannelsesinstitutioner vækkede i starten bekym-
ring blandt nogle borgere og politikere. Overordnet 
har der dog været stor velvilje blandt borgerne og 
politikerne i Vejle til at støtte op om etableringen af et 
stofindtagelsesrum og et sundhedsrum, som fra kom-
munens side blev vurderet til at ville have en målgrup-
pe på omkring 70 misbrugere i byen.

Jens Lundsgaard og Tove Mikkelsen - som 
henholdsvis er leder af Kirkens Korshær i Vejle og 
afdelingsleder i varmestuen og Sundhedsafdelingen 
- fortæller, at hele processen fra idé til etablering af 
et stofindtagelsesrum og et sundhedsrum i Vejle gik 
meget hurtigt, og at det skyldes, at der var stor politisk 
velvilje og opbakning i Vejle Kommune til projektet. 

Man ville fra kommunens side gøre noget ved, at 
der i visse områder af Vejle by forsamlede sig mange 
stofbrugere. Det skabte utryghed både for byens 
borgere generelt og også for brugerne selv, der følte 
sig nødsagede til at indtage deres stoffer uden adgang 
til rene redskaber eller adgang til akut hjælp f.eks. i 
forbindelse med overdoser.

Da den endelige politiske beslutning var taget, 
bød Kirkens Korshær ind med lokaler og lyst til at 
varetage opgaven med etableringen af et stofindtagel-
sesrum og et sundhedsrum, fordi man i Kirkens Kors-
hær har erfaring med at drive lignende rum i Aarhus 
og i Odense. 

I praktik i Odense
Da Kirkens Korshær i Vejle fik tildelt opgaven, valgte 
personalet at tage i praktik hos Kirkens Korshær i 
Odense for at lære af de erfaringer, man havde gjort 
sig der, og undersøge, hvad der kunne tages med 
tilbage til Vejle.

’Kirkens Korshær i Odense har gjort vigtige erfa-
ringer, så de havde gjort en stor del af forarbejdet for 
os, som vi kunne lære af,’ fortæller Tove Mikkelsen og 
fortsætter: ’Der var i virkeligheden kun behov for små 
justeringer, når vi skulle overføre arbejdet til Vejle. 
Vi har justeret til det, vi kalder ’Vejle-modellen’, som 
eksempelvis er en lidt mindre klar opdeling mellem 
sundhedspersonale og socialpersonale, end de har i de 
større byer – her arbejder vi lidt mere over det hele.’ 

’Der er dog ingen tvivl om, at misbrugsmiljøerne 
i de tre store byer og så i Vejle er meget forskellige,’ 
fortæller Jens Lundsgaard. ’Der er helt klart en mere 
”loose” stemning i misbrugsmiljøet i Vejle, end der er 
i Odense, Aarhus og København, så vi kan tillade os 
nogle lidt løsere strukturer,’ siger han og uddyber, at 
misbrugsmiljøet i Vejle er lidt mindre uroligt og vol-
deligt end i de større byer, og derfor er der ikke behov 
for en helt så fast struktur. Det betyder dog ikke, at de 
i Vejle ikke har klare regler - eksempelvis med karan-
tæne for voldsom adfærd - eller at de ikke har en stor 
spændvidde i typen af brugere, der bruger både var-
mestuen og Sundhedsafdelingen hos Kirkens Korshær. 
Eksempelvis fortæller Jens Lundsgaard, at de i Vejle 
oplever flere og flere stofbrugere, der medicinerer sig 
selv for psykisk sygdom. Noget, han ved, man også 
oplever i de større byer. 
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Reaktioner fra byen og borgerne

Der er kommet en øget tilgang af brugere hos Kirkens 
Korshær i Vejle, efter Sundhedsafdelingen er åbnet, og 
de mange flere stofbrugere i området har gjort, at 
man fra Kirkens Korshærs side har gjort meget ud 
af at involvere de nærmeste naboer i de nærliggende 
boligblokke for at skabe tryghed.

’Vi har brugt en del krudt på at oplyse både in-
ternt og eksternt,’ siger Jens Lundsgaard og forklarer, 
at man dels har forsøgt at tale med stofbrugerne om, 
hvad det indebærer at færdes ordentligt i området, og 
at man dels også har inviteret naboerne på besøg hos 
Kirkens Korshær, så de kan se og høre om de facili-
teter, der udbydes til stofbrugerne. Og disse tiltag har 
forbedret dialogen med og relationen til naboerne. 

Hen over sommeren 2017 har der dog været en 
række skriverier i medierne, bl.a. fra politisk hold. Det 
er blevet hævdet, at der i Byparken - som er blandt de 
nærmeste naboer til Sundhedsafdelingen - opholder sig 
mange flere stofbrugere end før med dertilhørende 
støj og affald, inklusive brugte injektionsredskaber. 

’Der er en tendens til, at man i misbrugsmiljøet 
rykker rundt i byen,’ fortæller Tove Mikkelsen. ’Da jeg 
startede mit arbejde i Kirkens Korshær for ti år siden, 
var der mange, der hang ud ved åen, og senere ryk-
kede de så ned mod havnen, og der var også mange, 
der opholdt sig under Højbanen og i Vestergade. Nu 
er der så måske en tendens til, at flere opholder sig 
i nærheden af os, bl.a. i Byparken, og det kan godt 
være, fordi vi har åbnet Sundhedsafdelingen, men det 
kan også være en del af den tendens, at man rykker 
rundt, hvor man føler, man kan være.’

Jens Lundsgaard tilføjer: ’Vores brugere er jo hel-
ler ikke blinde for æstetik, og de vil jo også gerne op-
holde sig et sted, hvor der er køn natur at se på. Men 
det er klart, at hvis der er nåle i det offentlige rum, så 
er det fuldstændigt uacceptabelt, og det fortæller vi 
også vores brugere. Byparken er jo som udgangspunkt 
ikke Kirkens Korshærs ansvar, men det er relationen 
til vores naboer, så derfor tager vi det meget alvorligt, 
hvis der er et problem. Det skal der ikke være tvivl 
om.’

’Det er de gode øjeblikke, der tæller’
’Da jeg startede med at arbejde i Kirkens Korshær for 
20 år siden, var det med en naiv forestilling om at ville 

gøre en forskel i verden, og når jeg siger naiv, så er det, 
fordi jeg nu forstår, at man ikke kan ændre verden. 
Vores og vores medarbejderes vigtigste værktøjer er at 
være menneske og bruge os selv til at skabe relationer 
til de borgere, der kommer her,’ siger Jens Lunds-
gaard. Tove Mikkelsen supplerer: ’Mange tænker, at 
det må være rigtig hårdt at arbejde i sådan et job her, 
og det kan det også være. Og hver dag, inden vi tager 
hjem, samles vi da også lige og taler om dagen, bruger 
sort humor og får snakket om, hvis nogen har haft en 
træls oplevelse, så man ikke tager det med sig hjem. 
Men det er vigtigt, at man som medarbejder husker 
at samle på de små gode ting og øjeblikke, der kan ske 
for og med de mennesker, der kommer her. Apropos 
det, Jens siger om, at man ikke kan ændre verden: Vi 
plejer i stedet at sige, at det er de gode øjeblikke, der 
tæller.’ 

Jens og Tove mener derfor, at det er helt centralt i 
arbejdet med stofbrugere at forstå, hvad afhængighed 
er. Og at vide, at et misbrug kan være så altopslugende 
for et menneskes hverdag, at man først og fremmest 
er sin afhængighed, mere end man er et menneske 
med relationer til andre mennesker. Og dét kan være 
svært for andre borgere – der ikke kender til misbrug 
og afhængighed – at relatere til, fortæller de to. Derfor 
er det også vigtigt at få kommunikeret ud til omverde-
nen, at et stofindtagelsesrum kan være et værktøj, der 
kan hjælpe stofbrugere til bedre at kontrollere deres 
afhængighed. Ud fra den præmis kan mange borgere 
godt acceptere etableringen af et ”fixerum”, også selv 
om det for nogle kan være svært at se igennem fingre 
med, at man i princippet hjælper en stofbruger med 
at vedligeholde sit misbrug. Men for Jens Lundsga-
ard og Tove Mikkelsen er det at skabe et bedre liv for 
stofbrugerne det vigtigste arbejde for Sundhedsafdelin-
gen – i højere grad end nødvendigvis at have som mål, 
at alle skal af med deres afhængighed. ’Det handler 
om de bittesmå solstrålehistorier og at skabe ligevær-
dighed,’ siger Jens Lundsgaard, ’og her er relationen 
mellem os og brugerne et værktøj, ikke et formål.’ 

Hjælp til tænderne eller blodprøverne
At skabe gode og ligeværdige relationer til de mest 
udsatte borgere ser Martin Nielsen, der er sundheds-
medarbejder hos Kirkens Korshær, også som afgøren-
de i sit arbejde. Selv om han nogle gange har måttet 
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forsvare sig (også over for familie og venner) i forhold 
til, hvorfor han har lyst til at have sådan et arbejde, 
så finder han det meningsfyldt både for sig selv og 
for stofbrugerne. Martin Nielsen arbejder til dagligt i 
både varmestuen og Sundhedsafdelingen og er en af de 
nye ansatte, som Kirkens Korshærs personale i Vejle 
blev udvidet med, da stofindtagelses- og sundheds-
rummene skulle etableres. Martin fortæller ligesom 
Jens Lundsgaard og Tove Mikkelsen, at den vigtigste 
del af hans arbejde handler om de sundhedsmulighe-
der og den tryghed for brugerne, som et godt relati-
onsarbejde kan være med til at skabe. Martin Nielsen 
har gennem sit arbejde fx været med til at redde folk, 
der var ved at dø af en overdosis. Han har også sørget 
for, at flere brugere fik vigtig tandlægehjælp eller 
følgeskab til lægen. ’Vi forventer ikke noget af vores 
brugere,’ fortæller Martin Nielsen, ’og det skaber en 
tryghed for dem, at vi ikke kræver noget af dem.’

I starten var der dog ikke mange af varmestuens 
faste brugere eller Vejles stofbrugere i det hele taget, 

der var meget for at benytte sig af stofindtagelsesrum-
met eller sundhedsrummet. De skulle lige se det hele 
an. Martin Nielsen siger, at han i den første uges tid 
gik og havde sine tvivl, om hvorvidt rummene overho-
vedet ville slå an i Vejle. Men det hele ændrede sig på 
én dag, fortæller han. 

’En dag kom der en gruppe af både misbru-
gere, som vi kendte fra varmestuen, og nogle, vi ikke 
kendte. De satte sig i gården (udendørs areal tilhøren-
de varmestuen, red.) i et stykke tid og småsludrede og 
delte en flaske vodka. Så rejste de sig op i samlet flok 
og gik ind i varmestuen og over til Sundhedsafdelingen 
og ville gerne alle sammen prøve stofindtagelsesrum-
met. Derefter fik vi flere og flere brugere af rummene.’

I stedet for at sidde ude i busken
Ifølge Martin Nielsen er det dog stadig en svær over-
gang for mange stofbrugere at sidde i varmestuen og 
så åbenlyst gå over til Sundhedsafdelingen. Afdelingen 
ligger nemlig i forbindelse med varmestuen, så det 

Stofindtagelsesrum hos Kirkens Korshær i Vejle. Fotograf: Kirkens Korshær
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kan ikke skjules, hvor man er på vej hen. Mange vil 
helst ikke stå åbent ved, at de har et misbrug. Det 
er noget, brugeren ’Bent’ (redaktionen er bekendt 
med Bents rigtige navn) - som dagligt besøger både 
varmestuen og Sundhedsafdelingen – kan nikke gen-
kendende til. 

’Det er en grænse at overskride at tage stoffer 
sammen med folk, der ikke tager noget. Fx folk, der 
kun drikker,’ siger Bent. Men overordnet synes han 
ikke, det betyder noget for fællesskabet. Der er ikke 
nogen, der forsøger at presse andre til at tage noget, 
de ikke har lyst til, fortæller han.
Fællesskabet er i det hele taget noget, Bent værdsætter 
højt. Til trods for, at han bor 13 km fra Vejle, kommer 
han i varmestuen 4-6 timer hver dag. Han holder me-
get af at være sammen med andre i samme situation 
som han selv. Han er dog først begyndt at komme i 
varmestuen, efter Sundhedsafdelingen er blevet etable-
ret. 

For nogle år siden prøvede han at besøge varme-

stuen en enkelt gang, men følte sig fornærmet af én 
fra personalet, og derfor gik der flere år, før han kom 
tilbage. Og det gjorde han kun, fordi en kammerat an-
befalede den nye Sundhedsafdeling. Nu er han så glad 
for at komme der, at han forsøger at overtale andre af 
sine kammerater til at gøre det samme.

’Jeg kommer her først og fremmest for at tage mit 
”dyt” (stoffer, red.),’ siger Bent uden tøven. ’Og så 
kommer jeg her også for det sociale og for trygheden,’ 
fortæller han og uddyber, at især den gode hygiejne 
og de rene redskaber betyder meget. De eneste, han 
ved, der ikke har lyst til at komme i varmestuen eller 
Sundhedsafdelingen, er folk, der er jaget af andre i mis-
brugsmiljøet, fordi de skylder penge. 

’Folk er glade for at komme her, fordi de kan 
komme her i stedet for at sidde ude i busken,’ siger 
Bent og fortæller, at han også er rigtig glad for mulig-
heden for via Sundhedsafdelingen at lære førstehjælp og 
give modgift, som begge dele indgår i et kursustilbud, 
Kirkens Korshær i Vejle udbyder. Bent var selv en 

Kirkens Korshær i Vejle på Flegmade. Bag de to store genbrugsbutikker ligger varmestuen og Sundhedsafdelingen.
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ivrig forkæmper for, at det skulle indføres, siger han. 
Han har prøvet at give modgift én gang til en kam-
merat, og det giver ham en stor tryghed at kunne gøre 
det og vide, at andre også kan hjælpe ham på samme 
måde, hvis det går galt.

Bent er ikke umiddelbart interesseret i at gå på 
afvænning, men han er glad for de gode råd, han kan 
få om sit stofindtag hos personalet i Sundhedsafdelin-
gen, selv om han ikke synes, de ved helt så meget om 
det, som han selv og de andre stofbrugere gør. Lige 
nu erkender han, at hans eget misbrug (bestående af 
heroin, kokain og morfin) er for stort, og at han har 
svært ved at finansiere det. Det er en af de ting, han 
håber, han kan få styr på, gerne sammen med Sund-
hedsafdelingen. 

Ikke den oplagte by i rækken 
Vejle er en middelstor by med ca. 56.000 indbyggere. 
Danmarks fem andre stofindtagelsesrum er placeret 
i landets tre største byer med tre i København, et i 
Aarhus og et i Odense. Som Danmarks 9. største by 
er Vejle derfor ikke en umiddelbart oplagt by til at 
åbne landets sjette stofindtagelses- og sundhedsrum 
for misbrugere i. Gitte Frederiksen, som er medlem af 
partiet Venstre og formand for Voksenudvalget i Vejle 
Kommune, fortæller dog, at man i Vejle havde oplevet 
13 stofrelaterede dødsfald og derfor gerne ville gøre 
noget mere inden for misbrugsområdet.

’Vi ville især opprioritere sundhedsområdet og ad 
den vej få flere i lægebehandling og misbrugsbehand-
ling ved mere dialog, så vi kan komme i kontakt med 
og få skabt en tillid i forholdet til de mest udsatte. Må-
let er at hindre dødsfald, give rådgivning, vejledning 
og støtte og at få flere ud af misbruget, i behandling 
og gerne i egen bolig og i uddannelse og/eller arbejde.’ 
Hun fortsætter: ’Vi (Voksenudvalget) har set det (stof-
indtagelses- og sundhedsrum) i Odense og undersøgt, 
hvordan det fungerer andre steder, og vi mener, det er 
vejen frem til at få flere ud af misbruget og få en bedre 
sundhed og livskvalitet. Da det også var muligt at søge 
en pulje fra staten, og vi fik bevilget penge til det, gav 
det os mulighed for at realisere det.’ Fremover håber 
Gitte Frederiksen, at en pulje fra Socialministeriet 
kan være med til at finansiere den fortsatte drift af 
Kirkens Korshærs sundhedsafdeling. Resten vil Vejle 
Kommune selv betale. 

Ifølge Gitte Frederiksen har Vejle Kommune op-
levet Sundhedsafdelingens første år som meget positivt. 
Gitte Frederiksen henviser til Halvårsrapporten, hvor 
man bl.a. læse, at der fra december 2016 til og med 
maj 2017 i alt er foretaget 213 behandlinger på 49 
borgere. Der har i samme periode også været 497 stof-
indtag fordelt på 53 brugere, og så er 4 borgere blevet 
sendt i misbrugsbehandling hos Vejle Misbrugscenter.

Gitte Frederiksens råd til andre kommuner og 
byer, som går i tanker om at åbne et stofindtagelses- 
og sundhedsrum, er at sikre, at både borgere og poli-
tikere forstår, hvorfor man vælger at etablere sådan et 
tilbud til byens udsatte borgere. Og selv om det giver 
debat, så skal man holde fast i, at stofindtagelses- og 
sundhedsrum giver de mest udsatte en bedre sundhed 
og hjælp til at komme ud af et misbrug. n

KARINA LUISE ANDERSEN 
CAND.MAG. OG PROJEKTANSAT SKRIBENT
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AF MARIANNE BÆKBØL

Barren er sat højt, og målet er tydeligt. En ny og brug-
bar praksis skal udvikles, og efter grundig afprøvning 
i modelcellen er det håbet, at den skal udbredes til 
resten af regionen, ligesom den gerne må inspirere på 
nationalt plan. Det fortæller leder af Ambulatorium 
for Psykoterapeutisk udvikling, også kaldet APU, 
Morten Kistrup.

”Det gav god mening at etablere modelcellen, 
fordi der samlet set ikke findes meget evidens om best 
practice når det kommer til behandling af mennesker 
med dobbeltdiagnoser. De kliniske undersøgelser, der 
trods alt er gennemført, peger dog blandt andet på, at 
jo mere koordinering, der er til stede i behandlingen, 
jo større er muligheden for succes.”

Et begrænset projekt med stort potentiale
Med modelcellen skabes der et mikrokosmos, som 
ligner en almindelig klinik og udgør en miniudgave af 
hele processen i et ’normalt’ psykoterapeutisk ambu-
latorium. Det betyder for eksempel, at der er ansat et 
komplet tværfagligt hold, inklusive en recovery-mentor 
og alle de andre almindelige faggrupper i et ambula-
torium, selvom der bliver tale om et begrænset antal 
brugere. Til forskel fra de almindelige ambulatorier, 
der primært har fokus på almindelig drift, er alle led 
og elementer i behandlingstilbuddet i modelcellen til 
konstant afprøvning og i løbende forbedring og udvik-
ling. Det er selve meningen med det hele. 

Modelcellen udgøres af et to-årigt pilotprojekt 
med en begrænset deltagerskare og et deraf følgende 
begrænset antal brugere, der kan indgå i projektet. 
Antallet af forløb er normeret til 200 pr. år stigende til 

280 ved pilotprojektets afslutning. De første brugere 
er allerede henvist og klar til at påbegynde behandlin-
gen 1. oktober 2017. De enkelte behandlingsforløb 
er normeret til 25 timer, men da de fleste tilbud er 
gruppeforløb, hvor tidsforbruget omregnes, kan den 
samlede behandlingstid for den enkelte bruger blive 
på op til 100 timer eller deromkring på et halvt års 
tid. Det er i hvert fald tanken lige nu, her et par uger 
inden dørene går op, og brugerne træder ind. Model-
len er lagt an på udstrakt fleksibilitet og nem adgang 
til løbende justeringer, så Morten Kistrup er indstillet 
på, at meget kan være ændret inden for de næste to år. 

Det vigtigste er, at indsatsen virker og er tiltrækkende.

Samarbejdsmodellen stiller krav om   
tæt koordinering

Fastlagte koordinerende og forpligtende møder mel-
lem psykiatri, kommune og brugere er omdrejnings-
punktet i den nye tværsektorielle samarbejds- og be-
handlingsmodel i modelcellen. Ud over det varierede 
behandlingsprogram er koordineringsdelen det, der 
for alvor adskiller modelcellen fra konventionel be-

”Vi vil udvikle en model, der sikrer   
relevant og velkoordineret behandling 
af personer med dobbeltdiagnose.”
Mange dobbeltdiagnose-patienter risikerer at lande ’mellem to stole’ hos kommuner og 
behandlingssystem. Region Hovedstadens Psykiatri vil i et modelcelleprojekt over de næste to 
år udvikle et bud på en ny model til behandling af personer med samtidigt psykisk lidelse og 
alkohol- og stofbrug. 

NYT PSYKIATRI-INITIATIV: 

”Den overordnede referenceramme i APU 
er kognitiv adfærdsterapi, og det arbejder de 
i forvejen med på rusmiddelcentrene, så vi 
skal heldigvis ikke også til at tale et nyt sprog 
med hinanden.”

”På bundlinjen handler det om at skabe lige 
adgang til sundhed for alle.”

MORTEN KISTRUP
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handling. Det er en nagelfast aftale mellem APU og 
de fem kommuner, at ingen behandling går i gang, 
uden at der er afholdt et koordinerende indsatsmøde, 
der skal finde sted senest i tredje uge efter første hen-
vendelse. På samme måde holdes der koordinerende 
indsatsmøder midtvejs og ved afslutningen af alle be-
handlingsforløb.

”Ideen er, at vi skaber bedre sammenhæng for 
brugeren, når vi har dette koordinerende indsats-
møde, hvor vi sammenholder behandlingsplan og den 
kommunale handleplan, inden vi sætter noget i værk.”

Udgangspunktet for APU’s behandlingsplan er 
en caseformulering, der kan betegnes som en psy-
kologisk formulering af borgerens udgangspunkt for 
behandlingen. Caseformuleringen skabes i samtale 
med brugeren om, hvad brugeren har af grunde til, at 
vedkommende har udviklet sig, som det er tilfældet. 
Der spørges ind til livserfaringer og problemsituatio-
ner ud fra en grundlæggende tænkning om, at ”people 
have good reasons” til de fleste handlinger. Casefor-
muleringen handler om at prøve at forstå brugeren, 
hvem og hvad er mennesket bag? Konceptet om 
caseformulering har også som omdrejningspunkt at 
se på de svære situationer for brugeren, de tilknyttede 
handlinger, konsekvenserne af disse samt mulighe-
derne for alternative og mere konstruktive handlinger, 
altså udvikling af nye mestringsstrategier.

Tæt samarbejde med kommunerne   
hele vejen igennem

Det er første gang, at der etableres en modelcelle 
med formålet at forbedre udredning, behandling og 
tværsektorielt samarbejde omkring mennesker med 
dobbeltdiagnoser. Det har krævet et tidligt og tæt 
samarbejde med kommunerne.

”For at styrke det tværsektorielle fokus har 
det derfor været vigtigt for os, at vi har haft de fem 
deltagende kommuner med helt fra start. Det var 
regionens initiativ og vores økonomiske investering, 
men kommunerne har investeret mange timer blandt 
ledere, brugere og medarbejdere. Blandt andet har 
vi afholdt en event over tre dage, hvor vi i fællesskab 
udviklede byggestenene til det tværsektorielle sam-
arbejde. Og vi har netop haft vores tredje og sidste 
planlægningsmøde om, hvordan vi sikrer samarbejdet 
på tværs.”

Forskellige kulturer bliver afdækket undervejs

Der var ingen tøven blandt de fem kommuner, der 
blev tilbudt at være med i modelcelleprojektet, for 
de havde disse brugere siddende rundt omkring på 
rusmiddelcentrene. Til gengæld har det vist sig, at der 
råder ganske store kulturelle forskelle mellem den 
kommunale og den regionale sektor. 

”Når vi tager det tværsektorielle arbejde alvorligt 
og bringer vores partnere ind hele vejen igennem pro-
cessen, opdager vi, at vi har forskellige kulturer, at der 
er viden, vi ikke har, og elementer, vi ikke har tænkt 
ind, og det, tror jeg, gælder på begge sider. Det er ikke 
nemt hele tiden, men jeg tror på, at det er det bedste, 
og jeg synes, at vi har haft en virkelig god proces. Det 
vigtigste ved partnerskaber er at lære hinanden at 
kende og skabe relationer, og vi har drøftet, hvordan 
vi bliver ved med det på sigt, altså at kende hinanden, 
og det handler i bund og grund om at blive ved med 
at mødes med hinanden om noget relevant.” 

Først og fremmest har parterne nu udarbejdet en 
samarbejdsmodel, der skal søsættes, og de er enige 
om, hvordan de laver koordineringsmøder, hvor man 
mødes fysisk i begyndelsen af alle forløb, midtvejs og 
ved afslutningen.

”Men vi har mange andre idéer til samarbejde. 
På sigt kunne vi måske bytte medarbejdere på en eller 
anden måde eller lave gensidig undervisning i et eller 
andet omfang, altså bytte kompetencer på tværs. Vi vil 
også gerne lave fælles arrangementer. For eksempel, 
når der kommer en oplægsholder på besøg her, kan 
vi invitere de fem rusmiddelcentre med. Det er ikke 
idéerne, der mangler, nu må vi se, hvad der kan blive 
muligt, når vi først går i gang.”

Udvikling, læring og fleksibilitet er nøgleord
Den grundlæggende ideologi i APU bygger på en 
tro på menneskets individualitet og udviklingspoten-
tiale, og behandlingen hviler på et indlæringsprincip: 
”Hvordan kan jeg forstå mine handlinger indtil nu, og 
hvordan kan jeg lære nye måder at handle på?”

”Ideen er, at der kan være stor forskel på men-
nesker, alt efter deres lidelses sammensætning. Hvis 
vi skal gå med tankegangen om at have fokus på den 
enkelte patients ønsker og behov, vil det vigtigste 
for nogle være at gå i recovery-gruppe sammen med 
ligesindede, mens det for andre vil give mere mening 

Modelcelle-projektet har fået lokaler i en nyindrettet klinik på Psykoterapeutisk Center Stolpegården i Gentof-
te og har fået navnet Ambulatorium for Psykoterapeutisk Udvikling – i daglig tale APU. De første borgere er 
allerede henvist, og de påbegynder behandling, når APU officielt åbner dørene for den 1. oktober 2017. 
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at deltage i en terapigruppe, der arbejder med kogni-
tiv adfærdsterapi med fokus på adfærdsaktivering, at 
skifte tænkestil, flow, medfølelse, modstandskraft og 
værdier. Andre igen vil have mest glæde af at styrke 
færdigheder som udholdenhed, opmærksomhed, 
følelsesregulering og relationer eller af at deltage i 
den kropsorienterede behandling, hvor fokus er på 
bevægelse med blandt andet Basic Body Awareness 
Therapy, yoga og mindfulness på programmet.”

Et bredt sammensat behandlingstilbud
Tanken er at sammensætte individuelle moduler ud 
fra brugerens ønsker og behov med fokus på deltagel-
se i forskellige relevante grupper. Der er løbende lagt 
tid ind til individuelle samtaler, men hovedparten af 
behandlingen foregår i grupper. Grupperne vil bestå 
af omkring otte deltagere og to terapeuter. Grupperne 
er åbne med løbende indtag, og man kan skifte imel-
lem dem, men det kan også være, at man fast går i en 
gruppe og bliver der i en tidsbestemt periode. I grup-
perne møder brugerne altså forskellige terapeuter og 
forskellige brugere, alt efter hvilken problemstilling 
de arbejder med. Det stiller dog særlige krav til APU 
om at ville imødekomme målgruppens differentierede 

behov, ønsker og muligheder.
”Vi er nødt til at være meget strukturerede for at 

kunne være loose. Her er et menukort af retter, man 
kan vælge imellem og sammensætte på forskellig vis, 
og det handler om at skrue op og ned for indhold og 
intensitet, alt efter hvad brugerne har brug for.”

APU vil væk fra ideen om, at brugeren kom-
mer ind i et system, får en startsamtale og derfra ofte 
med en vis ventetid går videre til en plads i en lukket 
gruppe, forbliver der i en bestemt periode og afsluttes. 
På APU er en af beslutningerne, at man vil behandle 
mere ’transdiagnostisk’, altså på tværs af diagnose-

”Ude på rusmiddelcentrene er de meget 
imødekommende over for os. De er fulde af 
velvilje og samarbejdslyst. Jeg tror, at det er, 
fordi vi har en fælles værdi om, at vi gerne vil 
hjælpe disse mennesker, der ikke får hjælp, 
som det er nu.” 

MORTEN KISTRUP

De fem deltagerkommuner er primært valgt ud fra et nærhedsprincip: Lyngby-Taarbæk, Ballerup, Gladsaxe, 
Herlev og Rudersdal. I projektperioden er det kun borgere fra disse kommuner, der kan henvises til Ambula-
torium for Psykoterapeutisk Udvikling (APU). 

Morten Kistrup
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grupper, og i højere grad have fokus på, hvad det en-
kelte menneske har brug for. Morten Kistrup kalder 
det for ’standardiseret forskelsbehandling’. Brugerne 
skal tilbydes forskellige moduler med forskelligt ind-
hold og sammen med deres behandler vælge dem, der 
giver mest mening.

Recoverytanken styrer
På linje med indsatsen i de øvrige psykiatriske tilbud 
i Region Hovedstaden hviler behandlingen i APU 
på recovery-principper om, at forandring og bedring 
finder sted hos den enkelte i form af en individuel 
psykologisk proces (se i forrige nummer af STOF en 
diskussion af recovery-begrebet; red.). Som behandler 

er en af de store opgaver at indgyde håb og tro på bed-
ring på forskellig vis samt at præsentere brugerne for 
relevante og alternative bud på nye handlemuligheder. 
Recovery-gruppen i APU ledes af en sundhedsfaglig 
person sammen med en såkaldt recovery-mentor, 
der selv har levede erfaringer med psykisk sygdom og 
misbrug.

”Recovery er en meget vigtig del i det her sammen 
med ideen om at kunne lave langt mere individuel og 
fleksibel behandling, der er tilpasset den enkelte, og 
skabe koordinering og sammenhæng på tværs. Jeg har 
arbejdet en del med skizofreni og i den sammenhæng 
beskæftiget mig med stigmatisering og fordomme. 
Mennesker med skizofreni bliver udsat for mange 

DISSE LIDELSER HINDRER ADGANG: Specifikke eksklusionskriterier - Organisk psykisk lidelse,   
skizofreni, paranoide psykoser, forbigående psykoser og skizoaffektive forstyrrelser,   
spise forstyrrelser, mental retardering, psykiske udviklingsforstyrrelser. 

DISSE PSYKISKE LIDELSER OG RUSMIDLER KAN GIVE ADGANG TIL PROJEKTET: 
Inkluderende lidelser - depression, angst og socialfobi, OCD, PTSD, evasiv personligheds-
forstyrrelse, emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse.
Inkluderende former for misbrug - alkohol, opioider, cannabinoider, sedativa og hypnotika,  
kokain, centralstimulerende stoffer, hallucinogener, multible eller andre psykoaktive stoffer. 



67  WWW.STOFBLADET.DK  ·  STOF   29

fordomme, og det gør stofbrugere også, inklusive i det 
psykiatriske behandlingssystem. Det skal vi gøre noget 
ved. Hvis disse mennesker skal komme her og have 
tillid til, at vi kan hjælpe dem, er vi som minimum 
nødt til at holde fast i, at vi KAN hjælpe dem, at vi er 
et vikarierende håb.”

Ud over at deltage i APU’s forskellige behand-
lingstilbud er det også muligt for både professionelle 
og brugere at deltage i kurser på Recovery-skolen, der 
udbyder en række forskellige målrettede recovery-
kurser, ligesom der er lavet et særligt kursus i efteråret 
på skolen om dobbeltdiagnoseproblemer. 

Der er betingelser, men ikke mange
”Hvis det skal give mening at afprøve en model for 
tværsektorielt samarbejde, bliver brugerne reelt også 
nødt til at ’komme’ to steder og altså være aktive på 
rusmiddelcentret samtidig med, at de er indskrevet 
i APU. Vi har f.eks. ingen medicinudlevering i APU. 
Det forudsættes, at man er i stabil i substitutionsbe-
handling, for der er eksempelvis ikke indregnet opsø-
gende indsatser i projektet,” fortæller Morten Kistrup. 

”Vi kan blandt andet ikke tage ud og hente folk, 
det har vi ikke afsat ressourcer til. Omvendt vil vi helst 
ikke have strikse og rigide rammer. Vi vil hellere være 
kendte for at være rummelige. Det gode ved Lean-
konceptet er, at vi hele tiden skal forbedre os, og at 
vi er gearet til at lave hurtige forandringer, mere eller 
mindre fra dag til dag. Hvis syv ud af ti ikke kommer 
til første samtale, må vi granske, hvad er der af grunde 
til det, og hvad vi kan gøre ved det. Kan vi lave en 
anden praksis, der virker bedre? Der skal naturligvis 
nogle mennesker igennem, som afprøver struktur og 
indhold, inden vi ændrer på de store linjer, men vi 
kan lave småjusteringer fra dag til dag. Vi har mange 
drømme og tanker om, hvordan det hele skal være, 
men vi må se, hvad der holder vand, og hvad der skal 
skrues på.”

Evaluering, fordi vi ikke kan være andet bekendt
Som nævnt findes der ikke megen forskningslitteratur 
om behandlingen af dobbeltdiagnose-problematikker, 
og spørger man Morten Kistrup, skal arbejdet i mo-
delcellen over de næste to år være med til at råde bod 
på dette.

”Center for Rusmiddelforskning er inde over 

modelcellen i forbindelse med udarbejdelse af en 
projektbeskrivelse, der, hvis vi får midlerne til det, 
muliggør et forskningsprojekt, hvor vi kan få evalueret 
og formidlet vores resultater efter den 2-årige periode. 
Det nærmer sig efter min mening det uetiske, hvis vi 
ikke også bruger de data, vi indsamler, til forskning. 
Især når vi vil udføre en så struktureret og målrettet 
indsats, hvor vi konstant måler og indsamler data og 
samtidig arbejder på et felt, hvor der på verdensplan 
mangler viden. Vi vil vende det til noget positivt, at 
der ikke er så meget evidens på dette område. Vi kan 
jo være med til at skabe den.”

Ønskerne er dybfølte, drømmene er mange
Når de to år er gået, er det Morten Kistrups ønske for 
brugerne, at de har fået lindret deres symptomer og 
har fået konkrete og brugbare metoder og værktøjer til 
at håndtere deres lidelse og deres liv. Samtidig har han 
stort fokus på, at APU’s indsats går hånd i hånd med 
de problemer, der yderligere er knyttet til misbruget 
for de fleste brugeres vedkommende. 

”Dybest set handler det for mig om at være med 
til at mindske uligheden i sundhedssystemet. Det in-
teressante i det her er, at vi lige nu har en masse ideer 
og en masse snakke, men det er først nu, det hele bli-
ver virkeligt og skal stå sin prøve. Jeg er fuld af tiltro, 
men jeg er også sikker på, at det bliver ret svært.”  n

Evt. relevante links

APU:  https://www.psykiatri-regionh.dk/apu
Dansk Lean Forum – Hvad er Lean? - https://leanforum.wordpress.
com/2007/05/21/hvad-er-lean/
Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser:  https://www.psykiatri-regionh.dk/
centre-og-social-tilbud/kompetencecentre/dobbeltdiagnoser/Sider/default.
aspx
Center for Rusmiddelforskning:  http://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-
og-klinikker/center-for-rusmiddelforskning/
Bonusinfo: Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen udgav i 2014 sammen 
’Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner’. De koordine-
rende indsatsplaner skal udrulles i hele landet. Se evt.: https://www.psykiatri-
regionh.dk/centre-og-social-tilbud/kompetencecentre/dobbeltdiagnoser/
koordinerende-indsatsplaner%E2%80%99/Sider/default.aspx

MARIANNE BÆKBØL 
JOURNALIST
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AF TRINE BALLE LAURSEN

Indsatsen omkring patienter med dobbeltdiagnose - 
psykisk lidelse og samtidig rusmiddelafhængighed - er 
gennem de seneste årtier blevet flittigt debatteret både 
nationalt og internationalt. Debatten har især handlet 
om tilrettelæggelsen af behandlinger med mange kon-
taktflader. Mennesker med dobbeltdiagnose har ofte 
ringe sociale forhold samt skrøbelig og ustabil kontakt 
til behandlingssystemerne, hvilket på langt sigt 
kan føre til fysiske- og psykiske komplikatio-
ner (1, 2). Samtidig er læger, sygeplejersker 
og socialarbejdere ofte af den overbevisning, 
at rusmiddelbrug vanskeliggør udredning 
og behandling for psykisk lidelse, og at en 
psykisk lidelse vanskeliggør behandlingen af 
rusmiddelafhængighed (3). Hidtil har det 
været vanskeligt at vurdere omfanget af denne 
patientgruppe, men det er velkendt, at antallet 
er steget de senere år (4). 

Politisk fokus
En undersøgelse fra 2009 viser, at mennesker 
med dobbeltdiagnose bliver ekskluderet fra 
behandling på grund af systemernes mang-
lende evner og ressourcer til at behandle den 
psykiske lidelse og rusmiddelafhængigheden 
samtidigt (1). Sideløbende har der været fokus 
på at optimere kvaliteten af behandlingstilbud-
dene samt skabe større politisk opmærksom-
hed om problemstillingen i samfundet (5).

Herunder opridses fire forskellige tiltag:
1) I 2007 blev der med strukturreformen 

skabt en decentralisering, hvor behand-
lingssystemerne skulle bringes tættere på 
borgeren med effektivisering af arbejds-
gange til følge. 

 
Reformen indebar, at amterne blev lukket ned, 
regionerne blev oprettet, og antallet af kommuner 
blev reduceret. Det tværsektorielle samarbejde 
skulle styrkes gennem sundhedsaftaler og koordi-
neringsudvalg for at skabe og sikre sammenhæng i 
patientforløbene. Behandlingen af psykisk lidelse og 
rusmiddelafhængighed blev derved definitivt opdelt 
mellem henholdsvis regioner og kommuner.

Udfordringer i behandlingen af   
personer med dobbeltdiagnose
I de etablerede behandlingssystemer, i forskning og i litteraturen kaldes de patienter med dobbelt-
diagnose. Men behandlingen afspejler ikke denne forståelse. Mennesker med både en psykisk lidel-
se og afhængighed af rusmidler bliver fortsat klemt mellem systemerne.
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2)  I 2012 påpegede regionrådsformand Bent Hansen 
behovet for at anskue rusmiddelafhængighed som 
en psykisk lidelse i overensstemmelse med den in-
ternationale betragtning af rusmiddelafhængighed 
og WHO’s definition. Han kom med et forslag om 
at integrere misbrugs- og psykiatrisk behandling i 
psykiatrien. Men forslaget blev aldrig gennemført. 

3) I 2013 blev evalueringen af strukturreformen 
offentliggjort, hvori det blev tydeligt, at særligt 
manglende samarbejde og kommunikation mel-
lem den regionale psykiatri og de kommunale 
rusmiddelcentre skabte udfordringer:

 ’Der er flere snitfladeproblematikker relateret til 
behandlingen af de dobbeltdiagnosticerede… Dette 
kan resultere i uhensigtsmæssige og afbrudte forløb, 
og at patienten/borgeren ikke modtager den relevante 
behandling. ’ (6)

4) I 2014 blev de ’koordinerede indsatsplaner’ det 
styrende redskab i samarbejdet omkring patien-
ter med dobbeltdiagnose. Derigennem blev det 
stadfæstet, at både regionen og kommunen havde 
behandlingsansvaret. 

Dobbeltdiagnosticerede i psykiatrien
Min egen interesse for problemstillingen er opstået 
efter fem års ansættelse på et psykiatrisk sengeafsnit, 
hvis primære patientgruppe er patienter med dobbelt-
diagnose. Her erfarede jeg, at behandlingen over-
ordnet bar præg af ”at skulle behandle den psykiske 
lidelse først”, hvorefter rusmiddelcentrene skulle 
varetage behandlingen af rusmiddelproblemet. Denne 
praksis undrede mig, men såede også et ønske om at 
forstå problemstillingen i en bredere kontekst.

I forbindelse med mit masterprojekt i 2016 på 
Master i narkotika- og alkoholindsatser ved Center for 
Rusmiddelforskning undersøgte jeg derfor, hvordan 
sundhedsprofessionelle forstår problemstillingen 
omkring de dobbeltdiagnosticerede, samt hvordan 
personalet i psykiatrien håndterer den i det daglige 
arbejde. 

Interview med personale i psykiatrien
Jeg gennemførte i foråret 2016 syv individuelle 
interviews med personale på fire forskellige, almene 
psykiatriske sengeafsnit, der alle havde erfaringer 
med patienter med dobbeltdiagnose. De interviewede 

havde mellem fire og ti års erfaring inden for psy-
kiatrien, men også erfaringer fra andre ansættelser. 
Interviewene kom især til at fokusere på følgende tre 
områder, der tilsammen kan bidrage til bedre at forstå 
og diskutere behandlingssystemerne: 1) Nultoleran-
cepolitik, 2) Rusmiddelafhængighed er ikke en lidelse, 
og 3) Behandlingen af den psykiske lidelse vægter 
tungest.

Nultolerancepolitik
De undersøgte psykiatriske sengeafsnit arbejdede 
alle med en ”nultolerancepolitik” omkring brugen af 
rusmidler under indlæggelse. Som institution re-
præsenterer de psykiatriske sengeafsnit en offentlig, 
samfundsskabt institution, hvori samfundets normer 
og værdier herunder fx adfærd, love, regler og kultur 
opretholdes. Nultolerancepolitikken er således en 
ramme, de sundhedsprofessionelle skal opretholde og 
arbejde inden for:

’Altså, jeg tror i al fald, der er nogen, der er lidt 
skræmte over det her med dobbeltdiagnose. I forhold til, at 
man ikke altid lige ved, hvordan man skal håndtere det. 
Specielt synes jeg, at vi står i det dilemma i afdelingen, at 
vi jo har en - hvad skal man sige - nultolerance i forhold 
til misbrug i afdelingen, men det er jo svært at afholde 
dem. Fordi vil de have noget ind, så skal de nok få det. ’ 
(Personale).

Denne nultolerancepolitik blev af informanterne 
betragtet som en overordnet ledelsesmæssig strategi. 
Den skulle til dels signalere en holdning omkring 
rusmidler og dels sætte en ramme for opretholdelse af 
sikkerhed. Kravet om sikkerhed bliver i kombination 
med rusmidler vanskeligt at opretholde, idet patien-
ter, som er påvirket af rusmidler, oftest får en uforud-
sigelig adfærd:

’ (…) Jeg kan godt opleve, at der ledelsesmæssigt bli-
ver taget nogle beslutninger om en nultolerancepolitik, som 
i hverdagen er svær at håndhæve. Hvis vi skal prioritere 
alle misbrugsrelaterede problematikker, så kunne vi ikke 
lave andet. Så nogle gange må vi se igennem fingre med 
misbrug, hvis det giver ro på den pågældende og afsnittet.’ 
(Personale).

På den ene side afspejler nultolerancepolitikken 
dermed et forsøg på at begrænse og minimere patien-
ternes brug af rusmidler under indlæggelse, mens den 
på den anden side skaber konflikter mellem personale 
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og patienter. Politikken afspejler således institutionens 
forståelse og forbud mod brugen af rusmidler. Hvis 
patienter indtager rusmidler, kan det medføre sankti-
oner i form af inddraget udgang og begrænsninger i at 
færdes i afsnittet, uden at personalet er til stede, eller 
i yderste konsekvens tidligere udskrivelse på grund af 
rusmiddelmisbrug. 

Rusmiddelafhængighed ikke en lidelse
Informanterne fortalte, at patienter med dobbelt-
diagnose hyppigere indlægges i akut påvirket eller 
psykotisk tilstand, at samarbejdet med patienten kan 
bære præg af manglende sygdomserkendelse, at det 
begrænses pga. patientens ofte reducerede kognitive 
færdigheder, og at denne patientgruppe oftere havde 
en tendens til at få smuglet rusmidler ind på afdelin-
gen. Til trods herfor blev det i undersøgelsen klart, at 
begrebet ”dobbeltdiagnose” ikke er en integreret del 
af behandlingen. Endvidere gav flere informanter ud-
tryk for, at de ikke anså rusmiddelafhængighed som 
en lidelse, der på lige fod med den psykiske lidelse 
krævede behandling. Tilsammen er dette med til at 
skabe en usikker forståelse af patientgruppen og de 
udfordringer, der gør sig gældende i behandlingen af 
den psykiske lidelse og af rusmiddelafhængigheden. 
Som en af de interviewede sagde: 

’... Det er ikke altid, at de [lægerne] er villige til at 
give dem det [substitutionsmedicin], eller også tager de 
det fra dem, fordi de mener ikke, at det er nødvendigt. ’ 
(Personale).

Behandlingen af den psykiske lidelse  
vægter tungest 

Forskellige forskere påpeger, at rehabilitering af pa-
tienter med dobbeltdiagnose ofte kræver en langvarig, 
vedvarende, tilgængelig og helhedsorienteret indsats, 
hvor integreret behandling, kognitiv adfærdsterapi, 
støttende miljø, psykoedukation og individuel tilpas-
set behandling bør udgøre fundamentet for at opnå 
recovery (7, 8). Dertil betragtes det som væsentligt, at 
der i behandlingen tages hensyn til, at man har med 
to konkurrerende sygdomme at gøre. 

Informanterne i min undersøgelse var dog ikke 
enige om, hvem der skal varetage behandlingen. På 
den ene side efterspørger nogle en integreret indsats, 
hvor behandlingen af den psykiske lidelse og rusmid-
delafhængigheden vægtes ligeligt, mens andre tager 
afstand fra at skulle varetage behandlingen af begge 
lidelser samtidigt. Dette ses fx i disse to citater:

’Oftest er der nogen, der kommer ind og slet ikke får 
noget substitut [substitutionsmedicin] for deres stoftrang … 
Det er jo egentlig tankevækkende i forhold til, at vi egentlig 
skal behandle det hele menneske.’ (Personale).

’Men hvis, det er noget, vi diskuterer her, så får vi ofte 
at vide, at misbrug det er jo ikke vores gebet … Det er jo 
fordi, vi sådan bliver delt ind i kasser. Man er godt nok 
psykisk syg. Man er godt nok skizofren. Vi ved også godt, 
de fleste af os, at du har et misbrug, men det kan vi ikke 
gøre noget ved. Nu skal du have behandlet din psykiske 
lidelse, og så må vi tage misbruget bagefter.’ (Personale).

I den sammenhæng anses behandlingen med psy-
kofarmaka som værende den rette behandling uden 
videre hensyn til behandling af rusmiddelafhængig-
heden. Der er derfor ikke nødvendigvis et tilbud om 
egentlig behandling af rusmiddelafhængighed, men 
udelukkende et krav om afholdenhed jf. nultoleran-
cepolitikken. Denne forståelse skaber splittelse hos de 
sundhedsprofessionelle, da de oplever, at behandlin-
gen ikke er tilstrækkelig, men samtidig er begrænset af 
den nuværende lovgivning på området:

’Vi her på psykiatrisk hospital, vi behandler jo ikke 
misbruget, kan man sige. Vi forlanger egentlig bare, at de, 
i gåseøjne, skal lade være med det, mens de er hos os. Det, 
tænker jeg, er et kæmpe problem. Fordi vi glemmer at sætte 
noget i stedet for. Man kan jo ikke tage noget fra folk uden 
at sætte noget i stedet for. Det der med, at de bare skal 
ingenting. Det kan man jo ikke forlange. ’ (Personale).
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I undersøgelsen blev det således klart, at be-
handlingen af den psykiske lidelse vægter tungest 
trods erfaringer med, at begge lidelser skal behandles 
samtidig.

Debat og bedre forståelse af patientgruppen
Arbejdet med problemstillingen har tydeliggjort, at 
der er behov for debat på området for herved at skabe 
en mere nuanceret forståelse af patientgruppen og 
for at kunne optimere behandlingen. Det er proble-
matisk, at begrebet dobbeltdiagnose ikke anvendes 
og forstås efter hensigten. En ændring af eller even-
tuel afskaffelse af begrebet kunne måske skabe en ny 
forståelse? Desuden kan en yderligere synliggørelse 
af to diagnoser, der uafhængigt af hinanden kræver 
behandling, bidrage til dette. Det kunne endvidere 
overvejes at indføre mere sundhedsfaglig uddannelse 
på rusmiddelområdet på de psykiatriske afsnit samt 
styrke det tværsektorielle samarbejde mellem psykia-
trien og rusmiddelcentrene. 

Min undersøgelsen er forholdsvis lille. En større 
undersøgelser ville naturligvis give et mere nuanceret 
billede af en kompleks problemstilling. Derudover 
har jeg udelukkende belyst problemstillingen i en 
psykiatrisk kontekst. En lignende undersøgelse inden 
for rusmiddelbehandlingen ville formentlig nuancere 
billedet væsentligt. n

Artiklen bygger på mit speciale på Master i narkotika- 
og alkoholindsatser ved Center for Rusmiddelforskning, 
Aarhus Universitet. 
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Køn og rusmidler - brug,  
behandling og kontrol
Ny bog fra Center for   
Rusmiddelforskning
Køn og rusmidler
Aarhus Universitetsforlag. Juni 2017. 
218 sider. 
249,95 kroner for papir + e-bog. 159,95 for e-bog.

Hvordan manøvrerer etniske minoritetspiger i en dansk ung-
domskultur, hvor alkohol og fest spiller en væsentlig rolle? 
Hvordan taler henholdsvis kvinder og mænd om deres for-
brug af cannabis? Hvilket forhold har såkaldte ’vilde piger’ til 
femininitet i et hårdt og nogle gange voldeligt miljø? Hvordan 
kædes depression og køn sammen i psykiatrien? Er der forskel 
på rusmiddelbehandlingen for kvinder og mænd i fængsler? 
Det er nogle af de spørgsmål, som forskere fra Center for Rus-
middelforskning har undersøgt og prøver at besvare i antolo-
gien ’Køn og rusmidler’. 
’Køn og rusmidler’ er femte bind i serien ’Samfund og rusmid-
ler,’ som alle behandler aktuelle emner belyst af forskere med 
baggrund i sociologi, psykologi, antropologi, jura, kriminologi 
m.m. Formålet med serien er at gøre borgere, fagpersoner og 
politikere klogere på rusmiddelområdet, så der kan arbejdes 
og træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

’Køn og rusmidler’ er redigeret af Vibeke Asmussen Frank, 
Thomas Friis Søgaard og Jeanett Bjønness.

TRINE BALLE LAURSEN 
SYGEPLEJERSKE 

ANSAT VED RUSMIDDELCENTER RANDERS.
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AF BIRGITTE THYLSTRUP, MORTEN HESSE    
OG KIM BLOOMFIELD

Thomas McLellan, som udviklede ASI i 1980’erne, 
sagde for nogle år siden, da han var på konference i 
Odense, at det, som han kalder et evidensbaseret ud-
redningsværktøj, det kalder socialarbejderne for ”pa-
pirarbejde”. Hvis ASI-spørgsmålene mest betragtes 
som papirarbejde, så vil det rigtige være at holde op 
med at stille dem og måske finde nogle andre spørgs-
mål, som kunne fortælle os det, som er vigtigt og 
nyttigt at vide. Vi ved, at de, der får behandling for et 
misbrug, ofte har en række andre alvorlige problemer. 
Nogle har dårligt helbred, nogle er dybt involveret i 
kriminalitet, rigtig mange er uden for arbejdsmarke-
det, og mange har problemer med familie og sociale 

relationer. Men hvis ASI-spørgsmålene faktisk kan 
hjælpe os til at se, hvem der har brug for hvad, så kan 
de måske være et værktøj til at sikre, at flere får den 
rigtige hjælp. 

Der kan dog være gode grunde til at være forbe-
holden over for, hvor nyttige ASI-spørgsmålene er. 
De bliver besvaret, når klienterne lige er på vej ind 
i behandlingen – nogle steder inden afgiftningen er 
gennemført, men altid mens klienten er i en sårbar 
fase i overgangen mellem et liv med misbrug og et liv 
i behandling. Det er ofte stressende omstændigheder, 
der gør, at man søger behandling – disse stressende 
omstændigheder kan være overstået, når man først er i 
gang med behandlingen, og svarene på spørgsmålene 
kan derfor være meget anderledes. Man kunne også 

Brug ASI-scores til at finde dem, der  
har brug for psykiatrisk behandling
Folk, der kommer i behandling for misbrug, besvarer ASI-spørgsmål (Addiction Severity Index) i mange af 
landets kommuner og i private døgnbehandlingsinstitutioner. De mange spørgsmål giver forskerne nogle tal 
på, hvilke stoffer klienterne har brugt, og hvilke andre problemer, de oplever inden for forskellige livsområ-
der. Dette er hjælpsomt for løbende at forstå og overveje, hvordan vi bedst kan imødekomme stofbrugernes 
problemer. Men kan spørgsmålene også bruges i behandlingen?



73  WWW.STOFBLADET.DK  ·  STOF   29

Figur 1: ASIspørgsmålene til psykiatriske symptomer
Der indgår 10 spørgsmål i skemaet

SPØRGSMÅL SVARMULIGHEDER

1. Har du inden for de sidste 30 dage haft en tydelig periode af flere dages 
varighed, hvor du har oplevet dig selv som deprimeret? Oplevet håbløshed, 
skyld, tristhed, tungsindighed, manglende interesse for alt, manglende evne 
til at få dagligdagen til at fungere, ukontrollabel gråd o.lign.

Ja/Nej

2. Har du inden for de sidste 30 dage haft en tydelig periode af flere dages 
varighed, hvor du har oplevet svær angst? Oplevet anspændthed, slet ikke 
at kunne slappe af, dig selv som opfarende og urimelig o.lign.

Ja/Nej

3. Har du inden for de sidste 30 dage haft en tydelig periode af flere da
ges varighed, hvor du har oplevet svære koncentrationsproblemer? Ople-
vet store problemer med at koncentrere dig, svære problemer med at huske 
og forstå informationer o.lign.

Ja/Nej

4. Har du inden for de sidste 30 dage på noget tidspunkt oplevet hallucina
tioner? Oplevet at se ting, der ikke er der, høre stemmer o.lign.

Ja/Nej

5. Har du inden for de sidste 30 dage på noget tidspunkt oplevet at miste 
kontrollen over egen aggressive/voldelige adfærd?
Oplevet at være voldelig og ikke kunne styre dine aggressioner.

Ja/Nej

6. Har du inden for de sidste 30 dage på noget tidspunkt fået ordineret me
dicin for psykiske problemer?
Fået ordineret medicin af praktiserende læge, psykiater, læge knyttet til mis-
brugscentret. Kryds også ved JA, hvis du har fået ordineret medicin, men ik-
ke taget den.

Ja/Nej

7. Har du inden for de sidste 30 dage på noget tidspunkt haft selvmords
tanker? Haft seriøse overvejelser om at tage dit eget liv.

Ja/Nej

8. Har du inden for de sidste 30 dage på noget tidspunkt forsøgt selvmord?
Inkluderer såvel mere diskrete og måske ikke så alvorligt mente selvmords-
forsøg som meget tydelige og alvorligt mente selvmordsforsøg

Ja/Nej

9. Hvor mange dage inden for de sidste 30 dage inden indskrivelsen på in
stitutionen har du oplevet de i spørgsmål 18 nævnte problemer?

Skriv antal dage

10. Hvor besværet eller bekymret har du været af disse psykiske eller fø
lelsesmæssige problemer de sidste 30 dage?
De problemer, der skal tages i betragtning, er dem, du svarede på i spørgs-
målet ovenfor.

0 = ikke bekymret 
1 = ubetydeligt bekymret 
2 = moderat bekymret 
3 = betydeligt bekymret
4 = meget bekymret

11. Hvor vigtigt er det for dig lige nu at blive behandlet for disse psykiske/fø-
lelsesmæssige problemer?

0 = ikke vigtigt 
1 = ikke særlig vigtigt 
2 = noget vigtigt  
3 = særdeles vigtigt 
4 = meget vigtigt

Den samlede score fås som følger:
Alle spørgsmål besvaret med ”Ja” (spørgsmål 1-8): 1 point
Spørgsmål 9 divideres med 30
Spørgsmål 10 og 11 divideres med 4
Summen divideres med 11
Altså får man en score på 0,00, hvis man svarer ”Nej” til 1-8, svarer 0 dage i spørgsmål 9, ikke er bekymret for psykiske 
eller følelsesmæssige problemer, og ikke synes det er vigtigt at få behandling for denne slags problemer. Svarer man ”Ja” 
til 1-8, 30 dage i spørgsmål 9, og at man er meget bekymret, og at behandling er meget vigtigt, så får man en score på 1,00. 
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tænke sig, at nogle klienter vil overdrive deres proble-
mer, når de svarer på spørgsmålene ved indskrivning i 
behandling, fordi det er et råb om hjælp, eller fordi de 
ønsker, at personalet hurtigt udleverer abstinensdæm-
pende medicin i passende doser. 

Undersøgelse af værdien af ASI-spørgsmål om 
psykiske symptomer

I en undersøgelse, som netop er blevet publiceret (1), 
har vi derfor set på, om den del af ASI-spørgsmålene, 
som omhandler psykiatriske problemer inden for den 
sidste måned, kan bruges til at identificere de klienter, 
som senere kommer i psykiatrisk behandling, og de 
klienter, som senere begår selvmord. Hvis man allere-
de efter udfyldningen af ASI kan se, om en klient har 
en høj eller lav risiko for selvmord eller for at få brug 
for psykiatrisk behandling, bliver det i højere grad 
muligt at tilbyde relevant behandling, der fokuserer 
på disse problemer samtidig med misbrugsbehandlin-
gen, samt sørge for, at der bliver iværksat behandling 
og opfølgning på klientens psykiske problemer, når 
klienten ikke længere er i misbrugsbehandling.

I undersøgelsen brugte vi de mænd og kvinder, 
som i perioden 2000-2010 havde været indskrevet på 
én af de døgninstitutioner, som indgår i DanRIS, et 
nationalt register over misbrugsbehandling, og som 
havde udfyldt ASI-skemaet. 

Vores undersøgelsesdesign
Vi sammenkoblede DanRIS-databasen med psykiatri-

ske indlæggelser i den centrale database over hospi-
talsindlæggelser i Danmark (”LPSYPOP”, som er en 
del af Landspatientregisteret), og med dødsårsagsregi-
steret. Derefter undersøgte vi, om de, der havde højere 
score på ASI-spørgsmål om psykiatriske problemer 
havde større risiko for at få psykiatrisk behandling 
eller for at begå selvmord. Vi inkluderede alle typer af 
kontakt med psykiatrisk behandling, både skadestuer, 
ambulant behandling og indlæggelse på sengeafsnit.

Selvmord blev defineret som intentionel selvskade 
som den primære dødsårsag (ud fra ICD-10 koderne 
X60-X84). 

I de statistiske analyser kontrollerede vi for, om 
klienterne tidligere havde været i behandling i psykia-
trien, køn, alder, andre ASI-skalaer inden for de sidste 
30 dage, og hvor længe klienterne var i døgnbehand-
lingen. 

Hvad fandt vi?
Af de 5.825 klienter, som var indskrevet i perioden, 
var der 1.769 klienter, der senere kom ind i psykia-
trisk behandling, og 27, som begik selvmord.

For psykiatrisk behandling var det sådan, at 
forskellen på den laveste og højeste ASI-score svarede 
til, at risikoen for psykiatrisk behandling var knap 
3,5 gang højere ved en ASI-score på 1,00 end ved en 
ASI-score på 0,00. Derudover viste det sig, at de unge 
havde mindre risiko for at komme i psykiatrisk be-
handling, de mere kriminelt belastede havde mindre 
risiko for psykiatrisk behandling, og de mere alkohol-

Figur 2: Sammenhæng mellem ASIpsykiatrisk score og senere psykiatrisk behandling
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belastede havde større risiko. Endelig var et længere 
forløb i døgnbehandling forbundet med mindre risiko 
for psykiatrisk behandling. 

Sammenhængen mellem ASI-psykiatrisk score og 
senere psykiatrisk behandling er illustreret i Figur 2: 
Vi opdelte her klienterne i fire lige store grupper efter 
psykiatriske symptomer fra lavest til højest. Blandt 
den fjerdedel, der havde den laveste score på psykia-
triske symptomer, var der efter cirka 12 år cirka 20%, 
der havde været indskrevet i psykiatrisk behandling 
– blandt den fjerdedel med den højeste score var det 
over halvdelen. 

For selvmord var forskellen på at score 0,00 på 
psykiatriske symptomer og at score 1,00 endnu større: 
Risikoen for selvmord var 11 gange højere, sammen-
lignet med gruppen, der scorede 0. Denne sammen-
hæng er illustreret i Figur 3 på samme måde som med 
de psykiatriske behandlinger. 

I Figur 3 er det igen tydeligt, at der er stor forskel 
på dem, der scorer højt på ASI, og dem, der scorer 
lavt. Antallet af selvmord er ikke stort, og selv blandt 
den gruppe, der scorer højest på skalaen, er det min-
dre end 8 promille, som ender med at begå selvmord i 
løbet af de 12 år.

Man kan faktisk bruge ASI spørgsmålene

Samlet set peger resultaterne på, at vi ved at bruge 
ASI-spørgsmålene kan få kontakt med en gruppe 
af klienter, som for en stor dels vedkommende vil få 
brug for psykiatrisk behandling. Når man ved, hvem 
klienterne er, kan man igangsætte en behandling, 
allerede mens de er i misbrugsbehandling, og på den 
måde undgå, at de skal gå længe og få det dårligere 
og dårligere, før de endelig en dag kommer i kontakt 
med det psykiatriske system – og måske endda ender 
med at tage livet af sig.

Her er der mange modeller – man kan lave nær-
mere udredning og udbyde samtalebehandling på 
misbrugscenteret, medicinering af eksempelvis angst 
eller depression, man kan henvise til behandlingspsy-
kiatrien, eller man kan have særlige tilbud til gruppen 
af dobbeltdiagnosticerede patienter. Én af artiklerne i 
dette nummer af STOF handler om et sådant tilbud, 
nemlig Modelcellen på Stolpegården. n

(1): Thylstrup, B., Bloomfield, K. og Hesse, M. (2018): Incremental predictive 
validity of the Addiction Severity Index psychiatric composite score in a 
consecutive cohort of patients in residential treatment for drug use disor-
ders. Addictive Behaviors. 76 (1): 201-207. Epub 2017 Aug 22.v

Figur 3: Sammenhæng mellem ASI-psykiatrisk score og selvmord

BIRGITTE THYLSTRUP, 
MORTEN HESSE 

 KIM BLOOMFIELD 
ALLE FORSKERE ANSAT VED CRF.



STOF  29  ·  WWW.STOFBLADET.DK76

       
AF KARINA LUISE ANDERSEN

Vi kender alle musik som en kunst- og underhold-
ningsform, som vi nyder for dens æstetiske og un-
derholdende egenskaber. I de senere år har forskere 
dog også interesseret sig for andre egenskaber ved 
musikken.

Eduardo Garza-Villarreal fra Aarhus Universitet1 
forsker ikke kun i medicin og musik, men også i mis-
brugsproblematikker. En stor del af hans forskning 
har som mål at finde ud af, om man kan bruge musik 
til at reducere risikoen for, at patienter, der lider af 
kroniske smerter, bliver afhængige af den receptmedi-
cin, de bruger til daglig smertelindring.

’Jeg forsker i, hvordan musik kan påvirke hjernen 
til at reducere smerte’, fortæller Eduardo og fortsæt-
ter: ’Vi ved, at det at lytte til musik reducerer forskel-

1  Garza-Villarreal arbejder på ’Ramón de la Fuente Muñiz’ (Nationalinsti-
tuttet for Psykiatri) i Mexico City og er også tilknyttet Aarhus Universitet 
hos Institut for Klinisk Medicin ved ’Center for Funktionelt Integrativ 
Neurovidenskab’/MINDLAB samt ’Center for Music in the Brain’.

lige typer af smerte, og vi ved, at det er hjernen, der 
fremkalder denne smertereducerende effekt, og ikke 
musikken selv. Ikke alene reducerer det at lytte til 
musik akutte smerter, men det hjælper også patienter 
med kroniske smerter, såsom fibromyalgi og ryglidel-
ser.  Vi ved ikke, hvorfor hjernen gør sådan, men det 
er mit mål at finde ud af det.’

Eduardo Garza-Villarreal fortæller, at forskningen 
umiddelbart viser, at der frigives dopamin i hjernen, 
når man lytter til musik, og at det kan være det, der 
fremkalder den smertelindrende effekt. Men han tror 
også, der kan være andre årsager.

’Dopamin er generelt relateret til positive følelser 
og ”belønninger” i musik, og det er én af årsagerne 
til, at man kan forestille sig, at dopamin er et vigtigt 
signalstof i smertelindring ved musik. Det er også et 
signalstof relateret til placeboeffekten - som skal for-
stås som den smertelindrende effekt af et harmløst og 
uvirksomt stof - på grund af troen på smertelindring. 

Musik som lindring
Kan musik på sigt være med til at reducere afhængigheden af receptpligtig medicin?
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Placebo-smertelindring er kendt for at hænge sam-
men med dopamin og endogene opioider (kroppens 
egne ”morfinstoffer”, red.). Derfor er jeg også interes-
seret i at vide, om musik har en placebo-komponent, 
og om graden af smertelindring kan forklares ud fra 
sådan en effekt,” siger Eduardo.    

Ifølge Eduardos forskning samt meta-analyser 
(studier af andre forskeres undersøgelser, red.) ser 
der ikke ud til at være nogen forskel på, hvilke typer af 
smerte, musik kan være med til at lindre. Eksempel-
vis ses der en ensartet effekt af smertelindringen hos 
henholdsvis cancerpatienter og rygpatienter. 

’Vi fandt ud af, at der er områder i hjernen, der er 
relateret til den smertelindrende effekt, såsom hjer-
nebarken i parietallappen (her befinder sig funktioner 
relateret til sensoriske inputs - f.eks. evnen til at føle 
- samt sprogforståelse, red.). Der skal dog laves meget 
mere forskning i emnet. For eksempel har vi ikke kun-
net finde et ordentligt studie med fokus på migræne,’ 
fortæller Eduardo. 

Når det gælder genren af musik, har det også en 
betydning for at opnå gode resultater. 

’Vi nåede frem til, at enhver type af musik valgt af 
patienten selv, som også er behagelig og afslappende 
musik, er den bedste musik at lytte til for smer-
telindring, uanset genren. Der er patienter, som ople-
ver mindre smertelindrende effekt af musik, og andre, 
der oplever mere, men vi ved stadig ikke hvorfor. Der 
kunne være flere forklaringer. Måske kan patienter, 
som forventer mere smertelindring fra musikken, 
også føle mere smertelindring. Det kan være relateret 
til placebo-smertelindring - en effekt af tro. Det kan 
også være, at individuelle signalstoffer og individuel 
hjernesammensætning har indflydelse på, hvor meget 
smertelindring en person oplever ved at lytte til 
musik. Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål på 
dette område.’

Mindre risiko for afhængighed?
Eduardo Garza-Villarreal er meget interesseret i må-
den, man i fremtiden konkret kan anvende musikken 
i den medicinske verden på. Som han siger, så er af-
hængighed af medicin et stort problem i mange lande, 
fordi mennesker med kroniske smerter har risiko for 
at blive afhængige af deres egen medicin pga. farma-
kologien (måden medicin optages, fordeles, udskilles 

og virker, red.) ved medicinen. 
’Det ville være interessant at finde ud af, om 

musik kan reducere mængden af patienters brug af 
smertemedicin og i hvilket omfang. Jeg håber, at vi 
kan nå til et punkt, hvor læger kan udskrive musik 
som en del af en smertebehandling - og med fuldt 
afdækket videnskabelig viden om rækkevidden af 
musikkens effekt. Den præcise dosering af musik til at 
reducere smerter - såvel som varigheden af effekten - 
er stadig ikke kendt, og det er et spørgsmål, som p.t. 
undersøges af flere forskere. Derudover kan vi måske 
finde ud af, om smertelindring via musik kan bruge 
baner i hjernen eller signalstoffer, som man ikke har 
forbundet med smertelindring før. Den viden kunne 
blive brugt til at skabe ny medicin.’ 

Det er ikke målet, at musik på sigt kan erstatte 
brugen af receptmedicin til at lindre smerter, og det 
er heller ikke sandsynligt, at det er muligt. Eduardo 
Garza-Villarreal ser primært musikken som et hjæl-
pestof og et supplement til smertelindring end som 
en egentlig afløser for receptmedicin, og han håber, at 
musik kan medvirke til at mindske risikoen for medi-
cinafhængighed. 

Måske er der også en lille chance for, at musik 
kan hjælpe på andre fronter i forhold til afhængig-
hed, eksempelvis ved at dæmpe abstinenser. Men det 
er Eduardo Garza-Villarreal meget forsigtig med at 
udtale sig om, da han ikke kender til studier, der har 
undersøgt musiks effekt i den forbindelse.

’Jeg tror ikke på, musik er et ”magisk stof”, der 
kan bruges til alle formål. Jeg tror, at musik kan 
hjælpe os på grund af, hvordan vi betragter musik, og 
hvordan vores hjerner responderer på musik. Men vi 
ved stadig ikke, om det at lytte til musik eksempelvis 
kan gøre nogle ting værre. Mit råd er derfor altid at 
anvende musik i kombination med ordineret behand-
ling og altid at holde øje med negative oplevelser.’n

 

KARINA LUISE ANDERSEN 
CAND.MAG. OG PROJEKTANSAT SKRIBENT
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Rusmiddelområdet udvikler sig hele tiden, 
og samtidig har de fleste mennesker en 
klar holdning til rusmiddelforbrug og alko-
hol- og narkotikapolitik. Det passer lede-
ren af Center for Rusmiddelforskning godt. 
”Det er spændende at arbejde med så de-
batteret og moraliseret et emne, og rus-
middelområdet er samtidig en god må-
de at tage temperaturen mere bredt på 
den danske kultur”, siger Torsten Ko-
lind, som blev leder af centret 1. juni i år. 
”Rusmiddelområdet er desuden et vigtigt 
socialpolitisk emne, da rusmiddelmisbrug 
ofte følges med mere sociale og økonomi-
ske problemer og derfor er et vigtigt sam-
fundsanliggende”, tilføjer han.

Fingeren på pulsen internationalt
CRF er et stærkt nationalt forsknings-
center med gode internationale kontak-
ter og internationale samarbejder bå-
de om en masteruddannelse og flere 
forskningsprojekter. Det vil Torsten Ko-
lind holde fokus på for at udvikle centret 

i takt med udviklingen på rusmiddelom-
rådet. Samtidig mener han, at det er vig-
tigt at blive ved med at bedrive forskning, 
som er relevant for det danske samfund.  
”Jeg ønsker at være med til at bibeholde 
CRF som et forskningscenter, der produ-
cerer ny og brugbar viden for folk, der ar-
bejder i praksis, ledere af indsatser, jour-
nalister og politikere. Dette sker bl.a. ved 
også at have gode internationale kontak-
ter for hermed at blive ved med at have 
fingeren på pulsen i forhold til, hvad der 
rører sig ude i verden af forskningsmæs-
sige interessante emner og politisk de-
batterede områder,” siger Torsten Kolind.

Mere lettilgængelig formidling
Samtidig med, at Torsten Kolind tiltrådte 
som leder, satte CRF øget fokus på eks-
tern formidling. En satsning, som Tor-
sten Kolind har været med til at beslutte. 
”Næsten alle ansatte på CRF er forskere, 
og vi har meget travlt både med feltstu-
dier, databehandling, at skrive videnska-

belige artikler, holde oplæg på konferen-
cer og undervise. Men det er også uhyre 
vigtigt, at vi hele tiden har fokus på at gø-
re vores forskning og de resultater, vi fin-
der, tilgængelige og kendte for både den 
almindelige borger, praktikere, beslut-
ningstagere og pressen,” siger lederen.

Åben ledelse og fortsat forskning
På det interne plan vil Torsten Kolind væ-
re åben omkring beslutninger og have fo-
kus på det gode arbejdsmiljø med plads til 
både fællesskab og individuelle ambitio-
ner. Han er selv antropolog, ph.d. og pro-
fessor, har arbejdet på CRF i 14 år og for-
sket i etnicitet og rusmidler, fængsler og 
rusmiddelbehandling og narkotikapolitik 
samt unge, alkohol og fester. Ved siden 
af lederjobbet vil Torsten Kolind arbejde 
videre med sin forskning. I øjeblikket er 
han projektleder på to projekter omkring 
etnicitet, narkotika og politiet.

Torsten Kolind overtager pladsen som le-
der efter professor Vibeke Asmussen Frank.

Internationalt 
samarbejde og 
bredere formidling 
af forskning
Fingeren på pulsen, internationalt samarbejde 
og formidling af forskning. Det er nøgleordene 
for Torsten Kolind, der 1. juni 2017 tiltrådte som 
leder af Center for Rusmiddelforskning, Aarhus 
Universitet. 

Redaktion:
Torsten Kolind
(ansvarshavende)
Torsten Kolind og Karina L. 
Andersen (redaktører)
www.stofbladet.dk

Grafisk tilrettelæggelse:
L7/Info@lucky7.dk Ass: Elton
Korrektur: Leif Aidt
Tryk: Zeuner Grafisk as
Oplag: 3.400
ISSN: 1397 – 338X

Redaktionen afsluttet:
10. november 2017
Deadline for næste nummer:
15. januar 2018
STOF nr. 30 udkommer 
april 2018 

Spørgsmål vedr. abonnement
Indlæg & artikler sendes til 
stof@crf.au.dk 
Postadresse: STOF / CRF  
Bartholins Allé 10, 
bygning 1322, 8000 Aarhus C

STOF udsendes gratis til en lang række myndigheder, institutioner og fagfolk på stofmisbrugsområdet. STOF er siden 2003 udgivet af Center for 
Rusmiddelforskning på bevilling fra Social- og Indenrigsministeriet.  Artikler eller større uddrag må gengives med kildeangivelse og efter aftale med forfatteren. 
Indlæg i bladet er udtryk for forfatterens egne synspunkter og dækker ikke nødvendigvis redaktionens eller CRFs holdninger.



Følg med i rusmiddelforskning på vores 
Facebookside ’Rusmiddelforskning’ 
og på vores Twitterprofil @CRF_aarhus




