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Rusmidler og steder
Når man taler om rusmidler, formulerer man sig også
ofte om steder, som giver indblik i kultur, social kontekst og demografi omkring brugen af stoffer og alkohol. ’Prototypen’ på et sted, man forbinder med stoffer,
er Vesterbro i København. Det er en klassisk forståelse
af en stofscene og et sted, som alle – uanset om man
har frekventeret området eller overhovedet har opholdt
sig i København – har hørt om som et aktivt stofmiljø
med kendte lokaliteter som Halmtorvet og Istedgade.
Lektor Esben Houborg og studentermedhjælperne Siv,
Morgan og Julie beretter i dette nummer af STOF om
deres feltarbejde på Indre Vesterbro, hvor livet og hverdagen i området udspiller sig komplekst og er mere end
stoffer og stofindtagelsesrum.
Fra en dansk stofscene og videre til resten af Europa, så kan du også læse i STOF om NPS – Nye Psykoaktive Stoffer – som får stigende opmærksomhed
både i Danmark og i udlandet. Men hvor udbredt er
fænomenet egentlig i det danske stoflandskab? Det gør
professor Vibeke Asmussen Frank og adjunkt Maria
Herold rede for.
Mens vi taler om det danske landskab, så ved vi
også, at det er velsignet med både store og små øer, og i
dette nummer af STOF besøger vi blandt andet Bornholm og Samsø. Rusmiddelkultur og behandling har
nemlig ofte sin helt egen stedsans i et så afgrænset geografisk område, som en ø er - med 360 graders udsigt
til verden via havets store vidder. Et liv tæt med havet
giver ikke kun udsigt, men også indsigt og perspektiv,
som forfatter Carsten Jensen sætter ord på i et essay
om alkoholkultur på Ærø – øen, hvor han selv er født
og opvokset, og som dannede baggrund for hans succesfulde roman ’Vi, de druknede’.
Steder kan dog være meget andet end land og geografi. Det kan også være hjem og opholdssted for mennesker med svære liv. I tre artikler uddybes og kortlægges rusmiddelkultur og rusmiddelbrug på botilbud
i Danmark: Hvordan håndteres og reflekteres der over
rusmiddelbrug på sådanne steder, hvor mennesker enten er beboere eller medarbejdere i et fælles og komplekst samvær og samarbejde?

Et sted kan også være at stå ved siden af andre. ’Stemmer fra siden’ er et nyt indslag i STOF om det at kunne
se (til) på rusmiddelbrug fra siden, enten som tidligere
bruger eller som pårørende til en bruger. Vi lagde ud i
sidste nummer med et interview med Lotus Turèll om
alkohol i ressourcestærke familier. I dette nummer taler
vi med Sebastian Klein om hans far Jesper Klein, og
hvordan et stort forbrug af alkohol er noget, der kan
finde sted i kontrasten mellem det mørke og det lyse
som en del af det at være et helt menneske.
Et sted kan også være i livet og at være ung eller
ældre. Studievejledere i uddannelsessystemet oplever
unge mennesker som pressede og taler om ’12-tals piger’ og 'ADHD-drenge'. Det fortæller adjunkt Jeanett
Bjønness i sin artikel om vejledernes oplevelser med de
unge og deres strategier for optimering af præstation og
tilværelse, deriblandt overvejelser om brug af medicin.
Og når mennesker ikke er unge længere i krop eller sind
og er ældet på grund af alder eller et hårdt liv, kan de
have behov for særlig pleje. Det kan man modtage på
det nye plejecenter i Silkeborg specialiseret i borgere
med alkoholproblematikker, som du også kan læse om
i dette nummer af STOF.
Nogle mennesker kan befinde sig et sted i tilværelsen, hvor behandling for et stort forbrug af alkohol skal
iværksættes, og her kan professor Ulrik Becker assistere
med at fortælle nyt og mere om medicinsk alkoholbehandling – efter Antabus.
Et sted kan også være noget, hvor det er forbudt at
komme, og lektor Thomas Friis Søgaard fortæller sammen med cand.scient.soc. i kriminologi Rikke Middelbo Riel om unges oplevelse af udelukkelse fra nattelivet
som afskrækkelsesstrategi over for stoffer i bylivet.
De fleste mennesker har et politisk ståsted, og politiske beslutninger er også ofte tæt knyttet til rusmiddelfeltet. Derfor introducerer vi ’5 hurtige til politikeren’
i STOF, hvor den første deltager er den nyudnævnte
formand for Danske Regioner Stephanie Lose, som
svarer på spørgsmål om dobbeltdiagnoser.
Med alt dette og meget andet ønskes du rigtig god
læselyst!

Karina Luise Andersen
Redaktør
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’12-tals pigerne’
og ’ADHD-drengene’
– Vejlederes erfaringer
med pressede unge
’12-tals pigerne’ og ’ADHD drengene’ er begreber, som ofte møder os i danske medier. Da vi på Center for
Rusmiddelforskning i 2016 interviewede 36 vejledere fra forskellige uddannelsesinstitutioner, fandt vi ud af, at
de i høj grad anvendte disse begreber. Denne artikel handler om vejledernes oplevelse af unges udfordringer og
strategier i et krævende uddannelsessystem som det danske.
							
praksis påvirker unges muligheder for at trives og præAF JEANETT BJØNNESS

stere i uddannelsessystemet.

Videnskabsfilosofen Ian Hacking (1) taler om ’the
looping effect of human kinds’. Med begrebet ’looping’
minder han om, at de begreber og kategorier, vi bruger
som samfund, som politikere, journalister, forskere og
vejledere, har betydning i og ’virker tilbage på’ verden.
I 2016 interviewede vi 36 studenterrådgivere og
studievejledere som en del af vores forskningsprojekt om unge, trivsel, præstation og medicinbrug for
at håndtere uddannelsesmæssige udfordringer. Rådgiverne og vejlederne var ansat på de samme uddannelsesinstitutioner, som de 60 unge, vi i projektet også
havde talt med, kom fra. Vi fandt ud af, at kategorierne
’12 tals piger’ og ’ADHD-drenge’ var gennemgående
både i de studerendes betragtninger om sig selv, men
også i vejledernes fortællinger om deres møder med
udfordrede unge.
I denne artikel vil jeg fokusere på vejledernes erfaringer med unges strategier for at præstere bedre i et
krævende uddannelsessystem. Der vil være et særligt
fokus på, hvordan vejlederne bruger kønnede kategorier som ’12-tals pigen’ og ’ADHD-drengene’. Når de
taler om de unges udfordringer i ’slags’ eller i ’diagnoser’, konstruerer de virkeligheden på en bestemt måde
og påvirker dermed potentielt, hvordan de unge har
mulighed for at tænke om sig selv. Spørgsmålet er, om
brug af sådanne kategorier skaber en såkaldt ’loopingeffekt’, og hvordan studentervejlederes holdninger og
4
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Angsten for at vælge fejl og spilde tiden
De fleste vejledere, vi interviewede i forbindelse med
vores forskningsprojekt, fortalte, at de oplevede, at
mange unge er ekstremt bange for at træffe det forkerte valg og spilde deres tid, og at dette er radikalt
anderledes, end da vejlederne selv var studerende. Lars
(vejleder på universitetet) oplever for eksempel, at de
unge nu er langt mere målrettede end før i tiden:

’De spilder ikke deres tid med pludselig
at sidde og ryge en joint i Nepal, men det
dårlige er jo, at det løber løbsk for nogle,
for så meget kontrol kan du ikke have. Livet
indeholder tilfældigheder, uafklaretheder
og u-kontrol, og det er jo en stor del af
vores liv, at vi hele tiden er på vej ind i
noget, vi ikke helt ved, hvad er.’
Andre vejledere er også optagede af forandringen
i de tidslige aspekter, og Ulla (vejleder på erhvervsuddannelse), siger:
’Det med at skulle paces igennem det der skolesystem, det tror jeg er benhårdt. Der er ikke ret meget
plads til at være menneske ved siden af.’
Lina (vejleder på universitetet) taler om en manglende fleksibilitet i uddannelsessystemet og er bekym-

ret for, hvad den gør ved de unge. Hun siger:
’Det at skulle vælge rigtigt fylder mere, end det
gjorde for 10 år siden herude (…) Vi har fået de digitaliserede unge ind, de skal agere på alle mulige medier. De skal tage de rigtige ’likes’ og have de rigtige
’hashtags’ – plus, at der er mere og mere krav om, at de
skal gennemføre inden for en ramme. Fremdriftsreformen 2.0 – uanset om du vil det eller ej – kræver selvdisciplin (…) Hvis du vælger erhvervsøkonomi i dag, så
er det erhvervsøkonomi, der skal gøre dig syg, før du får
lov til at skifte.’
Tæt knyttet til angsten for at vælge fejl er angsten
for at spilde tiden. Cecilie (vejleder på universitetet)
oplever, at det, som stresser de studerende, er, at der er
så mange valgmuligheder, og at de frygter for at vælge
forkert:
’Hvad nu, hvis der var noget andet, som passede
mig bedre? Eller noget andet, der var mere smart eller
strategisk på den lange bane? Hvis jeg gerne vil ende
med den her profil eller det her job, hvad er så smartest
at gøre?’

Cecilie erfarer, at den oplevede risiko for at spilde tid
eller ressourcer eller SU-klip på noget, som i sidste
ende ikke bliver til noget, presser de unge:
’De ser ikke læringen som noget, der har værdi i sig
selv. Det skal udmunde i en bachelor - og så en kandidat - og så et job. Det skal blive til noget.’
Vejlederne fortæller også, at de unge oplever et
stort pres for at udmærke sig. Agnes (vejleder på erhvervsuddannelse) mener, at netop det at være på er
blevet en vigtig del af dansk kultur, og at ’man skal helst
ligne en, der hele tiden er i kontakt med andre og hele
tiden er travl, på, frisk og smart.’
Mange oplever, at i modsætning til tidligere er det
ikke længere nok at være dygtig og aktiv, man skal også
være det på sin helt egen måde:
’Kravet om at skabe sig sin helt egen vej, at være noget særligt i det man gør, og det man vælger. Ligesom
skille sig lidt ud’ (Susanne, vejleder på universitetet).
Der kan således opstå problemer, når man fx starter på universitetet efter at være vant til at klare sig godt
i gymnasiet og være en af dem med det højeste snit,
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som Cecilie (vejleder på universitetet) formulerer det:
’Det er godt nok svært at være ’7-tals pigen’, når
man er vant til at være ’12-tals-pigen’ (…) Pludselig
skiller du dig ikke ud, men er bare gennemsnitlig.’
Vejlederne pointerer, at de er klar over, at nogle
unge altid har ønsket at skille sig ud – men de mener,
at det er graden, der er ændret – man må ikke være gennemsnitlig – det er det værste, man kan være.
Dette pres for at skille sig ud, kan, paradoksalt nok,
ofte føre til, at mange vil og gør nøjagtig det samme,
mener Vinnie (vejleder på højskole). Hun taler om de
unge, hun møder, særligt kvinderne som nogen, der
’har siddet forrest i klassen med spidsede blyanter.’ De
vil noget stort med deres liv og har en meget bestemt
opfattelse af, hvor det er mest cool at læse, siger Vinnie,
og uddyber:
’Man flytter ikke til ’Teko’ (Tekstil og Konstruktion) i Herning, vel? Nej, det gør man ikke, man vil ind
på Designhøjskolen, og det skal helst være den i København. Til nød Kolding. Og man skal overhovedet
ikke til Bornholm.’
Vejlederne oplever altså unge, som gerne vil udmærke sig og være noget specielt, men som paradoksalt
nok vælger meget af det samme.
Endelig er de fleste vejledere meget optagede af
fremdriftsreformen, som meget sjældent omtales i positive vendinger. Hvis Ole (vejleder på universitetet)
var uddannelsesminister, ville han fjerne 80% af fremdriftsreformen. Han mener, at politikerne skal overveje, hvilke signaler de sender gennem lovgivning, og
at reformen er den største ’game changer’, han har set
i sine 27 år som vejleder: ’Det er en helt ny virkelighed.
Vi taler om før og efter Kristi fødsel - og før og efter
fremdriftsreformen.’

Stress og diagnoser 					
i et præstationsorienteret system
Vejlederne beskriver altså et tiltagende tidspresset og
præstationsorienteret uddannelsessystem, som også
er velbeskrevet i både national og international forskningslitteratur (2,3,4). De havde dog meget begrænset
erfaring med og viden om unges stofbrug, og hvordan
dette eventuelt ændres i lyset af et øgende pres under
uddannelse. De oplevede sjældent, at unge kom til dem
og søgte hjælp i forbindelse med rusmidler. Ole, som er
vejleder på en såkaldt ’elite-uddannelse’ siger:
’Unge, der taler om stoffer, møder vi ikke. Det har
6
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jeg stødt på måske 3 gange på 20 år (…) og det har
aldrig været i forbindelse med ’study-drugs’.’
Men selv om unge med rusmiddelproblemer ikke
selv henvender sig, erfarede vejlederne, at når de unge
blev sendt til dem på grund af for meget fravær, kunne
de i den forbindelse blive opmærksomme på for eksempel unges selvmedicinerende hashbrug.
Meget få af de interviewede vejledere havde erfaring med studerende, som bruger fx ADHD-medicinen Ritalin med henblik på at forbedre og optimere
deres kognitive evner og kapacitet. Flere antager, at de
unge nok heller ikke ville komme til dem i den anledning – enten fordi de føler, at de har styr på deres brug,
eller fordi de skammer sig.Vejlederne havde dog ofte en
klar idé om, hvor kognitiv optimering forekom. Deres
forestilling var, at sådant brug forekommer på eliteuddannelser som CBS (Copenhagen Business School)
og studier som medicin og jura - en forestilling, som i

diagnose. (…) det kan være den eneste mulighed for at
få lov til at holde pause. Eller at blive gravid.’
Zoe (vejleder på universitetet) kobler stress og medicin sammen på en lidt anden måde, når hun siger:
’Jeg synes ikke, man møder mange her (på universitetet, red.) med et misbrug. Men det kommer jo også an
på, hvordan man definerer misbrug - for er det misbrug
at søge læge og bede om antidepressiv medicin? Man
tænker meget medicin i løsningen på de problemstillinger, der egentlig mere er livsproblemstillinger. Og det
tænker jeg, at man kan blive bekymret for i takt med, at
diagnoserne er så stigende. Hvad der følger med det at
få en diagnose (…) en diagnose udløser hjælp. Og det
er jo helt galt. Man skal have en diagnose for at kunne
få speciel hjælp via SU-lovgivningen og specielt via sygesikringen. En diagnose udløser hjælp.’

’12-tals piger’ og ’ADHD-drenge’

øvrigt er den samme blandt de 60 studerende, vi interviewede i projektet.

Vejlederne forventede dog - med
reference til det, de havde læst i
medierne om stigningen i fortrinsvis
USA og det øgende stressniveau blandt
danske studerende - at optimerende
medicinbrug blandt studerende vil blive
et stigende problem i Danmark.
Susanne (vejleder på universitetet) kobler - som
mange andre - fremdriftsreformen og de øgede krav
sammen med stress - og også med det stigende antal
diagnoser:
’I mange tilfælde er den så nødvendig for dem man skal simpelthen have diagnosen for ligesom at få
lov – man kan ikke tage den pause, hvis man ikke har en

Der var væsentlige forskelle mellem de forskellige uddannelser mht., hvilke stoffer vejlederne møder, og
hvor almindeligt det er at tage stoffer. Mange vejledere
oplever hash som mere og mere normaliseret blandt
de unge, særligt blandt mændene. Dette gælder særligt
på HF og de tekniske uddannelser, hvor hash nærmest
sidestilles med alkohol.
Vejlederne fra både erhvervsrettede ungdomsuddannelser og studieforberedende ungdomsuddannelser (Teknisk
skole, HF) havde større erfaring med ’ADHD-drenge
og deres hashbrug’ (problematisk/selv-medicinerende/
rekreativt), mens vejlederne på universitetet oftere talte
om ’12-tals pigerne’ og om, at de i mødet med stressede unge, særligt piger, fik viden om, at lykkepiller,
angstmedicin og sovemedicin også nogle gange blev
brugt anderledes end foreskrevet.
Regitze (vejleder på erhvervsuddannelsen) peger
på ’ADHD-drengene’ som en gruppe, der ofte har et
hashbrug. Hun mener, det kan være, fordi de ikke har
råd til ADHD-medicin, eller fordi de sælger deres medicin og så køber hash, som de ryger i stedet for. Både
rekreativt og selv-medicinerende hashbrug bliver ofte
beskrevet som et ’drenge-fænomen’. Gerda (vejleder
på erhvervsuddannelsen) siger:
’Der er rigtig mange drenge, faktisk. Vi har ikke så
mange piger, der ryger hash. Pigerne cutter (skærer i
sig selv, red.) og får antidepressiva.’ Vejlederne på universitetet ser den samme tendens og knytter altså både
diagnoser og medicin til køn.
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Nogle af de interviewede taler om et slags hierarki i
diagnoser og medicin:
’Det at have angst eller have en bipolar lidelse, det
er ikke så kendt. Der er bare noget pinlighed omkring
det ikke at være normal. De fleste mennesker, som tager ADHD-medicin, skal formentlig gøre det resten
af livet. Og har det okay med det. Men har man en
angstdiagnose eller en depression, er der jo lagt op til,
at man skal prøve et præparat i 1-2 år, og så trapper vi
ud og ser, hvordan det går. Det vil sige, at man er mest
normal, når man ikke tager sin medicin. (Ulla, vejleder
på erhvervsuddannelse)’
Dette citat illustrerer en tendens til, at de diagnoser, som oftest gives til unge kvinder, betragtes som
mere stigmatiserende og persondefinerende end dem,
der gives til unge mænd.
Videre er de universitetsvejledere, vi talte med, optagede af, at præstationskulturen opstår i gymnasierne. Mange omtaler de kvindelige gymnasieelever som
nogle, der ofte pålægger sig selv et pres, de har svært
ved at håndtere, mens drengene ofte italesættes som
nogle, der ofte tager det hele mere ’loose ’– eller også
falder helt ud. Line (vejleder på universitetet) siger for
eksempel, at det ’giver rigtig meget nervøsitet, når kun
12 er godt nok.’ Jeg spørger, om denne nervøsitet gælder særlige grupper, og hun svarer:
’De unge smukke piger. Ej, det ved jeg ikke. Der er
nogle af de unge piger, som fandeme godt nok stiller
store krav.’
Vi ser altså, at der dels er tale om forskellig stofbrug i forskellige uddannelsesmæssige kontekster,
dels at der dannes nogle mønstre i forhold til, at vejlederne oplever, at uddannelsessystemet har ændret
sig hurtigt og radikalt, samt at unge generelt er mere
pressede både på tid og præstation, end de var før.
Deres måde at bruge kønnede kategorier som ’12-tals
piger’ og ’ADHD-drenge’ peger på, at der overordnet
(gen)konstrueres nogle ganske stereotype kønskategorier og kønnede forventninger i vejledernes narrativer,
hvilket kan påvirke, hvordan de unge får mulighed for
at betragte sig selv og deres udfordringer.

Behov for refleksion over 				
kategorisering af unge
Denne artikel har haft fokus på de tendenser og ændringer, som vejledere oplever. De er opmærksomme
på, at medicinsk kognitiv optimering forekommer, og
8
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forventer, at flere danske unge i stigende grad vil anvende medicinsk kognitiv optimering i fremtiden som
et svar på det tids- og præstationspres, de erfarer, at de
unge oplever.

Der ligger en undertone i vejledernarra
tiverne om, at mange piger ’overgør’
normen, mens mange drenge ’undergør’
den, og at disse to yderpoler ender op med
forskellige typer af diagnoser, henholdsvis
stress, angst, depression - og ADHD.
Men selv om vejlederne brugte kønnede begreber
som ’12-tals pigerne’ og ’ADHD-drengene’, var der
meget begrænset refleksion over, hvordan brug af sådanne kategorier måske kan medvirke til, at uddannelsespolitiske ændringer og krav rammer unge forskelligt, og at de måske bidrager til at indsnævre de unges
oplevede handlemuligheder. Det, at mange af de unge,
vi har interviewet, også spejler sig i og bruger disse begreber, peger på, at begrebernes diskursive gennemslagskraft er stor. Vores studie giver ikke baggrund for
at konkludere, hvorvidt unges kategorier kan betragtes
som en effekt af fx mediernes og vejlederes begrebsbrug.
Under alle omstændigheder ser vi det som væsentligt,
at sådanne centrale aktører er refleksive omkring kategorisering af bestemte praksisser blandt unge.
Enkelte af de interviewede vejledere er dog også
kritiske over for, at de unges udfordringer i for høj grad
ses som individuelle problemer med individuelle løsninger som diagnoser, eksamensangstkurser og medicin. De er optagede af, at for eksempel en fjernelse af
fremdriftsreformen ville bidrage til at lette presset på
mange udfordrede unge. n
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STOFMILJØET PÅ VESTERBRO 				
og politikken i forhold til det
I over 40 år har der eksisteret en åben stofscene på Indre Vesterbro i København, som gennem tiderne har
været genstand for forskellige politikker og strategier. Center for Rusmiddelforskning har undersøgt området.
							
samfund. I 2012 vedtog Folketinget en ændring af ’Lov
AF ESBEN HOUBORG & CECILIA RAND

I perioden fra 1990 til omkring 2008 gennemførte
Københavns Politi med større eller mindre intensitet
en stressstrategi, som skulle fjerne stofbrugerne fra
Vesterbro. Dette skete samtidig med, at en række lavtærskeltilbud (væresteder, sundhedstilbud mv., som
ikke kræver visitation) ydede omsorg og services for de
selvsamme stofbrugere. Fra omkring 2008 begyndte
Københavns Kommune, lokalpolitiet på Vesterbro og
forskellige dele af civilsamfundet at samarbejde om
en mere sammenhængende politik med henblik på at
skabe en bedre sameksistens mellem stofmiljø og lokal-

om euforiserende stoffer’, som gjorde det muligt for
kommunerne at etablere stofindtagelsesrum. I forlængelse heraf blev stofindtagelsesrummet ’Skyen’ etableret i 2013 på Mændenes Hjem i Istedgade, og i 2016
blev stofindtagelsesrummet ’H17’ etableret på Halmtorvet. Men allerede forud for disse officielle stofindtagelsesrum havde frivillige på Vesterbro i 2011 etableret
’Fixelancen’, som var et mobilt stofindtagelsesrum.
Etablering af de kommunale stofindtagelsesrum kom
til at indgå som vigtige elementer i forsøget på at lave
en sammenhængende politik i forhold til stofmiljøet.
Dog i tæt sammenhæng med en afkriminalisering af
WWW.STOFBLADET.DK · STOF 30
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brugere af stofindtagelsesrummene mht. besiddelse af
illegale stoffer til eget forbrug på Indre Vesterbro, ekstra
gaderengøring, udvikling af et mere dialogorienteret
politiarbejde i forhold til stofbrugerne og opsøgende
arbejde (læs de to andre artikler i dette nummer af
STOF, som omtaler ordningen ’Din betjent’).
Center for Rusmiddelforskning har fulgt udviklingen på Vesterbro siden 2014, og i 2017 blev der gennemført en større undersøgelse, som denne artikel
omhandler.

’Min oplevelse af at blive generet er
ærlig, men den er IKKE et udtryk for et
ønske om, at mit nabolag skal ”ryddes”
for alle stof/misbrugs-relaterede
problemer, med mindre de udsatte
mennesker får et andet og mindst lige
så godt tilbud et andet sted.’ (beboer 2017)

Beboerundersøgelsen
I juli måned 2017 gennemførte Center for Rusmiddelforskning en spørgeskemaundersøgelse blandt over
500 beboere på Indre Vesterbro samt lavede interviews
med 33 Vesterbro-beboere fra 2014 til 2017. Spørgsmålene, der blev stillet, handlede om, hvor tilfredse
og trygge beboerne var i forhold til at bo på Indre Vesterbro samt en række spørgsmål om deres oplevelser
i forhold til stofmiljøet (herunder fund af sprøjter og
kanyler, stofindtagelse i det offentlige rum, stofsalg,
uro og larm fra stofmiljøet mv.) og i hvilket omfang, de
følte sig generet af sådanne oplevelser. Beboerne blev
desuden spurgt om deres holdninger til Skyen og H17,
ligesom de i et fritekstfelt fik mulighed for at beskrive
og uddybe oplevelser, erfaringer og holdninger i forhold til stofmiljøet og politikken i forhold til det.
Det overordnede indtryk af beboernes oplevelser,
erfaringer og holdninger er, at et flertal er positivt indstillede over for etablering af stofindtagelsesrum på
Indre Vesterbro, at stofindtagelsesrummene og de øvrige tiltag har formindsket det aftryk, som stofmiljøet
har på lokalmiljøet som helhed, men at der samtidig
er bestemte steder i området, hvor stofmiljøet fylder
meget, og hvor beboerne føler sig mere generede end
i området som helhed. Vores overordnede indtryk er
også, at trods den positive indstilling til en sameksistens
mellem stofmiljø og lokalsamfund og til stofindtagelsesrummene, så er der også en del konkrete problemer og udfordringer, som en del beboere ønsker, at
myndighederne håndterer. En dobbelthed, som både
rummer en positiv indstilling over for den overordnede
hensigt med politikken og påpegningen af konkrete
problemstillinger. En beboer udtrykker i undersøgelsen fra 2017 dobbeltheden på denne måde:
’Min oplevelse af at blive generet er ærlig, men den
er IKKE et udtryk for et ønske om, at mit nabolag skal
10
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”ryddes” for alle stof/misbrugs-relaterede problemer, med
mindre de udsatte mennesker får et andet og mindst lige
så godt tilbud et andet sted.’ (beboer 2017)
Når vi ser på forholdet mellem stofmiljø og lokalsamfund, tegner der sig et billede af, at der i vid udstrækning er tale om to parallelverdener, som har meget lidt kontakt med hinanden, og hvor kontakten ofte
er foranlediget af, at man er mere eller mindre tvunget
til at forholde sig til hinanden.

Holdninger til stofindtagelsesrummene
Det var omkring 60% af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen blandt beboerne, der var positive i
forhold til både stofindtagelsesrummene Skyen og
H17, mens en væsentlig mindre andel var negativt
indstillet. I respondenternes uddybende kommentarer og i vores interview blev der formuleret forskellige
begrundelser for de positive holdninger til stofindtagelsesrummene: Det drejede sig især om stofbrugernes
mulighed for at indtage deres stof i trygge, rolige og
sterile rammer, hvor den fornødne omsorg og professionalisme er til stede. Og at stofindtagelsesrummene
trækker de mest ubehagelige og uværdige aspekter af
stofmiljøet: stofindtagelsen - specielt ved injektion –
væk fra det offentlige rum, hvorfor det bliver lettere at
dele det offentlige rum med stofbrugerne. At stofind-

ORDET ’STOFSCENE’ bruges til at beskrive grupper af stofbrugere, som mødes for at bruge og for at købe og sælge stoffer. Stofscener
kan variere i størrelse, synlighed og med hensyn til deres placering. Betegnelsen ’åben stofscene’ blev først anvendt i Tyskland i
1990’erne til at beskrive situationer, hvor offentligheden blev konfronteret med stofbrug og stofsalg (Bless, Korf & Freeman, ”Open
Drug Scenes: A cross-National Coplarison of Concepts and Urban Strategies”, European Addiction Research, 1995,1: 128-138)

tagelsesrummene medvirker til at minimere stofaffald.
Og at velfærdsstaten bør have tilbud til denne udsatte
gruppe borgere.
I de mere negative udlægninger blev der peget på,
at stofindtagelsesrummene tiltrækker stofbrugere, og
at manglende kapacitet betyder, at grupper af stofbrugere kommer til at fylde meget uden for stofindtagelsesrummene. Ligeledes blev der udtrykt en oplevelse
af, at grupperne af stofbrugere uden for stofindtagelsesrummene skaber en stemning, der kan opleves som
aggressiv og utryghedsskabende, og at områderne bliver skæmmet af affald, både stofrelateret og almindeligt ’husholdningsaffald’ og urin, afføring mv.
Figur 1: Svar fra beboerne på spørgsmålene:
Hvad er din indstilling til stofindtagelsesrummet Skyen?
Hvad er din indstilling til stofindtagelsesrummet H17?
SKYEN

H17

Meget positiv

31%

31%

Positiv

31%

29%

Hverken positiv eller negativ

16%

14%

Negativ

6%

5%

Meget negativ

7%

6%

Ved ikke

9%

14%

Stofindtagelsesrum og tilbud til stofbrugere er således på den ene side noget, som de fleste er positivt
indstillede over for. ’… al slags omsorg, inklusion og
normalisering af de svagest stillede er afgørende for et
samfund’ (beboer 2017); ’ … det er vigtigt, at vi kan
favne alle og give stofmisbrugere trygge og sikre rammer’ (beboer 2017). Men på den anden side stilles der
af nogle beboere spørgsmål ved den praktiske implementering, herunder placeringen af stofindtagelsesrummene. En beboer udtrykker det på denne måde:
’Vi accepterer alle de stakler, der er. Men når der står
20-40 stakler i en gruppe, så er de langt mere ’truende’
end ’stakkels’.’ (beboer 2017).

Generelle forbedringer 				
og lokale belastninger
I vores interviews med beboere og i spørgeskemaundersøgelsens svar tegner der sig et billede af, at etableringen af stofindtagelsesrum har ført til en generel
minimering af stofindtagelse i det offentlige rum og en
deraf følgende minimering af stofrelateret affald. Det
samme fremgår også af Sundhedsministeriets evaluering af stofindtagelsesrummene i Danmark fra 2015.
Imidlertid er det også sådan, at selvom stofmiljøets aftryk på lokalmiljøet generelt er blevet mindre, er der
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Åbne stofscener er et bymæssigt
fænomen, der udfordrer lovgivning,
regler og almindelige normer for brug
af det offentlige rum og menneskers
omgang med hinanden der.
steder, hvor beboerne ikke har oplevet en forbedring.
Desuden er der beboere, som oplever et større aftryk
fra stofmiljøet end tidligere. De meget lokale variationer kommer tydeligt frem, når vi sammenligner, hvordan beboere fra forskellige gader svarer i spørgeskemaundersøgelsen. Således ser vi fx, at mens det er
13% af alle respondenter på Indre Vesterbro, der har
set stofindtagelse i det offentlige rum dagligt eller flere
gange dagligt de sidste to måneder, så gælder det i stedet 67% af respondenterne fra Lille Istedgade og 27%
af respondenterne fra både Eriksgade og Reventlowsgade. Det samme billede viser sig, hvis det drejer sig om
stofrelateret affald. Her var det 3% af alle respondenter,
der havde fundet stofrelateret affald dagligt eller flere
gange dagligt de sidste to måneder, mens det samme
gjaldt 33% af respondenterne fra Lille Istedgade og
13% af respondenterne fra Eriksgade. Vi skal her tage
forbehold for, at antallet af respondenter i visse gader
var lavt, bl.a. pga. et lavt antal ejendomme i disse gader.
Imidlertid understøttes dette også af interviews med
fagprofessionelle, som vi i nogle tilfælde har fulgt på
gaden, samt af vores egne observationer i forbindelse
med feltarbejde på gaderne på Indre Vesterbro i maj
og juni 2017.

Stofscenens sociale aspekter
I 2015 gennemførte Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse på Indre Vesterbro, hvor beboerne - ligesom i undersøgelsen foretaget af Center for
Rusmiddelforskning - blev spurgt om deres oplevelser
af forskellige aspekter af stofmiljøet, herunder stofindtag i det offentlige rum, fund af sprøjter og kanyler samt larm, uro og sammenstimlen af stofbrugere.
Resultaterne af henholdsvis kommunens og vores undersøgelse ligner hinanden mht. stofindtag i det offentlige rum og fund af sprøjter og kanyler. I kommunens
undersøgelse var det 22%, der havde fundet kanyler
flere gange dagligt inden for de sidste to måneder, og i
Center for Rusmiddelforsknings undersøgelse var det
18%. I kommunens undersøgelse var det 31%, der
12
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havde observeret stofindtag på gaden flere gange om
ugen inden for de sidste to måneder, i Center for Rusmiddelforsknings undersøgelse var det 38%.
Der er dog væsentlig forskel på de to undersøgelser
mht., hvor ofte beboerne har oplevet larm, råb og sammenstimlen af stofbrugere inden for de sidste to måneder. I kommunens undersøgelse var det 50%, der
havde oplevet dette mere end en gang om måneden,
og 34%, der havde oplevet det en eller flere gange om
ugen. I Center for Rusmiddelforsknings undersøgelse
var det 65%, der havde oplevet det op til flere gange
om måneden, mens det var 48%, der havde oplevet
det en eller flere gange om ugen. Disse forskelle mht.
beboernes oplevelser af uro, larm mv. i forbindelse med
sammenstimlen af stofbrugere kan hænge sammen
med etableringen af H17. Erfaringen fra etableringen
af Skyen, H17 og Café Dugnad (en café for mennesker,
som bruger stoffer og opholder sig på den åbne stofscene på Indre Vesterbro, red.) er nemlig, at etableringen
af sådanne tilbud har betydning for, hvor stofbrugere
opholder sig, og hvordan de bevæger sig rundt i området. Når der er blevet etableret et nyt tilbud, er der også
opstået nye steder, hvor stofbrugere opholder sig, og
der er opstået nye bevægelsesmønstre, som betyder, at
nye beboere kommer i berøring med stofmiljøet.
Åbne stofscener er et bymæssigt fænomen, der udfordrer lovgivning, regler og almindelige normer for
brug af det offentlige rum og menneskers omgang med
hinanden der
Vi har nævnt, at det betyder meget for mødet mellem stofbrugere og omgivelser, at stofindtag i det offentlige rum er blevet minimeret. Men som vi også har
bemærket, er der noget, der tyder på, at flere beboere
oplever uro og larm mv. forbundet med grupper af stofbrugeres ophold og brug af det offentlige rum. I spørgeskemaerne og i vores interviews med beboerne er der
flere af beboerne, der bemærker en aggressiv stemning
i området, som er affødt af stofbrugeres konflikter med
hinanden. Der er også flere beboere, der fortæller om
en oplevelse af, at stofbrugerne kan være uberegnelige,
og at man ikke kan regne med, at de følger de almindelige normer for social omgang i det offentlige rum samt
- mere alvorligt - en oplevelse af, at stofbrugerne ofte
handler i affekt og dermed ikke har kontrol over, hvem
de udøver vold imod, eller hvilken slags vold de udøver:
’For de ved ikke, hvem de bruger det imod, for de
er så affekt-ustabile … de ved ikke, om de slår dig oven

ESBEN HOUBORG
SOCIOLOG OG LEKTOR
CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING
CECILIA RAND
KRIMINOLOGISTUDERENDE
AALBORG UNIVERSITET

’… for lige som jeg undgår narko
manerne, så undgår de også mig.
Det er helt tydeligt. Det på trods af,
at vi ligesom er i samme område, så
kommer vi ikke de samme steder og har
ikke øjenkontakt. Det er en underlig
parallelverden.’ (beboer 2017).
Parallelle verdener
Vesterbro er et tæt befolket område, hvor stofbrugere
og beboere må dele det offentlige rum. På trods af dette
er der meget lidt kontakt mellem stofbrugere og beboere. I både spørgeskemaundersøgelsen og interviews har
vi spurgt beboerne om deres kontakt med stofbrugere
og deres oplevelser af deres møder med stofbrugere
for at få viden om, hvordan stofscene og lokalsamfund
sameksisterer. Disse undersøgelser samt vores observationer af det sociale liv på Vesterbro viser, at der i
høj grad er tale om parallelle verdener, som der ikke er
meget kontakt imellem. I spørgeskemaundersøgelsen
svarer 35% af respondenterne, at de aldrig taler med
stofbrugere, og 16% svarer, at de taler med stofbrugere mindre end en gang om ugen, og 32% taler med
stofbrugere endnu sjældnere. En beboer forklarer det
på denne måde: ’… for lige som jeg undgår narkomanerne, så undgår de også mig. Det er helt tydeligt. Det
på trods af, at vi ligesom er i samme område, så kommer vi ikke de samme steder og har ikke øjenkontakt.
Det er en underlig parallelverden.’ (beboer 2017).
Vi har også spurgt beboerne om deres oplevelser af
møder med stofbrugere i det offentlige rum. Her svarer
10%, at de oplever møderne som positive, 49%, at de

oplever dem som hverken positive eller negative, mens
23% oplever dem som negative, og 11% oplever dem
som meget negative. Årsagen til denne fordeling kan
være, at beboerne hovedsagelig ikke har kontakt med
stofbrugere, men når de så har kontakt, er det ofte en
anledning, hvor de føler sig generede af stofbrugere.
Det kan være, at stofbrugere har fået adgang til beboernes ejendomme, og hvor beboerne må bortvise dem.
Det kan også være i forbindelse med møder med stofbrugere i det offentlige rum, fx i forbindelse med, at
man passerer et ’stofsted’ og oplever det som ubehageligt, utrygt eller generende.

Man lever sammen
Vesterbro er et område, hvor stofbrugere og beboerne
lever sammen. Sådan har det været i mange år. Den
nye tilgang og politik i forhold til stofmiljøet på Vesterbro - med tiltag som stofindtagelsesrum, dialogbaseret
politiarbejde m.m. - forsøger på en og samme tid at
minimere de risici, som stofbrugerne udsættes for, og
at forbedre forholdet mellem stofmiljø og omgivelser.
Selvom der fortsat er store udfordringer, så har den nye
politik for mange beboere og stofbrugere betydet en
forbedring. Samtidig er der imidlertid også nogle beboere, hvis hverdag i høj grad er negativt præget af stofmiljøet. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at trods
gener, så er flertallet af beboerne på Vesterbro indstillet
på at leve med stofbrugerne, men samtidig ønsker de
også, at der bliver taget hånd om de konkrete problemer, de oplever. Denne velvilje fra beboernes side må
ses som et godt fundament for det fortsatte arbejde
med sameksistensen mellem stofmiljø og lokalsamfund, og ved at tage beboernes problemer alvorligt kan
denne velvilje sikkert bevares og udvikles yderligere. n

stofscener

Vesterbro
– historisk og nu

Jeg vil bo på Vesterbro

Blandt folk som jeg kan li’
Folk jeg kender

Og gamle venner

Jeg vil bo på Vesterbro

I et område på godt og vel én kvadratkilometer har
Danmarks største narkoscene haft 40 års jubilæum.

Teddy edelmann, 1972

Af ROBERT OLSEN M.fL.

SuSanne Mertz/BaM.

i hovedet med en skumbanan eller en brosten, de gør
det bare’. (beboer 2017).
Dette betyder, at nogle beboere føler sig hæmmet i
deres færden i en sådan grad, at de føler sig nødsaget til
at vælge andre, alternative ruter, når de færdes på Indre
Vesterbro, og fx bruge bagtrappen i stedet for fortrappen, gå over på den anden side af gaden, hvis de skal
passere stofbrugere og undgå øjenkontakt for at undgå
kontakt med stofbrugerne og pushere om køb og salg
af stoffer. Det er dog vigtigt at bemærke, at der også er
beboere, som eksplicit giver udtryk for, at de ikke lader
sig påvirke af stofmiljøet.
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Forandringer har der været mange
af gennem 40 år, men i et område
på godt og vel én kvadratkilometer
finder man fortsat Danmarks største narkoscene.
Én bydel har mere end nogen anden i Danmark været hjemsted for
brug og forhandling af narkotika:
Vesterbro. Alt er centreret i dette
område. Her er Hovedbanegården,
Københavns største hotelområde
omkring Istedgade, talrige restauranter og et af byens for tiden mest
mondæne cafemiljøer på Halmtorvet. Øksnehallen med modeshows
og livsstilsmesser. Landets største
politistation. Byens tætteste koncentration af ’liveshows’, værtshuse
og restauranter. Og en lang række
steder, gader og pladser, som den
dag i dag tilsammen udgør Vesterbros stofmiljø.
I 1980´erne og 1990´erne gennemgik bydelen en omfattende
byfornyelse. Boligerne på Vesterbro var i gamle dage primært udlejningsejendomme – mange i rigtig
dårlig stand med forholdsvis lave
huslejer. I dag består boligmassen i
stort omfang af sanerede andels- og
ejerboliger, og der har været store
huslejeforhøjelser. Men trods byfornyelsen er det oprindelige miljø
– herunder det subkulturelle narkotikamiljø - stadig i fuldt vigør på
Indre Vesterbro i området fra Hovedbanegården i øst til Gasværksvej
i vest og fra Vesterbrogade i nord til
Ingerslevsgade i syd. Og som følge

Du kan læse om Vesterbros 		
historie som stofscene i STOF nr. 16:
http://www.stofbladet.
dk/6storage/586/51/
stof16.36-42.pdf
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HVERDAGSLIV på den åbne 		
stofscene på Vesterbro
I foråret 2017 indledtes to måneders feltarbejde på Indre Vesterbro i København som en del af en større undersøgelse af den åbne stofscene i området. Billedet, vi så af Vesterbros stofscene, er komplekst og udfordrende
for forestillingen om, at stofindtagelsesrummene i området kun fungerer som magneter for stofbrugere, eller at
brugernes færden i området udelukkende er styret af behovet for stoffer.
							 frustrerende følelse af at være udenfor blev dog efterAF MORGAN BANCROFT, SIV SCHJØLL BERGE,
hånden brudt. En kombination af, at vi var i området
JULIE AGGER JOHANNESSEN OG ESBEN HOUBORG

Vi deltog i feltarbejde på Vesterbros stofscene som studentermedhjælpere ved Center for Rusmiddelforskning under ledelse af lektor Esben Houborg. I vores
arbejde havde vi fokus på stofscenens brugerperspektiver, og for at opnå viden om livet på stofscenen og
forholdet mellem stofscenen og det omgivende samfund valgte vi at inddele vores feltarbejde i vagter, der
dækkede hverdage fra klokken 7 om morgenen til klokken 21 om aftenen. Derudover dækkede vi også et par
fredags- og lørdagsaftener samt nætter for at observere
det skifte, der sker, når folk strømmer til Vesterbro for
at gå i byen. Gennem vores feltarbejde lærte vi flere af
stofbrugerne at kende, og i vores samtaler og interviews
med dem fik vi hurtigt et billede af, at det er mere end
blot stofferne og muligheden for at indtage dem under
sikre forhold i stofindtagelsesrummene, der får brugerne til at komme på Vesterbro.

Vores vej ind
I begyndelsen af feltarbejdet følte vi os tit malplacerede, fordi vi oplevede, at der var en usynlig mur mellem stofmiljøet og så andre i det offentlige rum, inklusive os. Det offentlige rum virkede mindre offentligt
i de områder, hvor stofbrugerne særligt samlede sig,
eksempelvis foran Mændenes Hjem eller ved stofindtagelsesrummet H17, og vi følte os påtrængende, når vi
bevægede os ind på ”deres territorier”. Starten af feltarbejdet bar derfor præg af deltagerobservation med
tryk på det observerende, og vi brugte mange timer på
at gå rundt i gaderne eller sidde på bænke, trapper osv.,
uden meget interaktion med stofbrugerne. Den til tider
14
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hele tiden og dermed blev en del af gadebilledet, og at
vi også udstrålede en imødekommenhed over for stofbrugere, medvirkede til, at folk fra miljøet henvendte
sig til os. I uddraget fra feltnoterne nedenfor beskrives
et møde med en ung fyr, der i kraft af, at han er pusher,
fik stor betydning for vores adgang til en del af stofmiljøet. Han henvendte sig første gang for at sælge coke
og igen nogle dage senere af nysgerrighed over for vores notetagning på Halmtorvet. Da han hørte om vores
projekt, ville han meget gerne hjælpe:
’Yassir siger, at han kender alle, og at han gerne vil
introducere mig for nogen, som jeg kan interviewe. Mens
vi snakker, kommer ham den lave asylant, der tidligere var
oppe og skændes med en anden, hen til os og spørger Yassir
om en cigaret. Han virker travl, men smiler og hilser og går
så mod Viktoriagade.
Vi går sammen op på ’Rampen’, og det er faktisk første
gang, jeg er deroppe. Der står måske 8 stofbrugere foran
indgangsdøren, og de kigger på os. Jeg smiler, så godt jeg
kan, til dem og ser, at Lasse sidder på bænken ved siden af
indgangen sammen med en af de kvindelige stofbrugere.Vi
hilser, og jeg siger tak for sidst.Yassir fører mig ned til enden
af ’Rampen’, hvor der sidder to mandlige stofbrugere [...].
Jeg bliver præsenteret for den sidste, som hedder Raffi, som
også viser sig at være fra Marokko. Jeg sætter mig på bænken ved siden af ham og præsenterer projektet på bedste vis.
Han taler nogenlunde dansk’ (uddrag af feltnoter).
Det var utroligt at opleve kontrasten fra i det ene
øjeblik at være en beskuer til i det næste at deltage i
livet på den åbne stofscene. Da vi først én gang havde opholdt os på ’Rampen’ (en lang rampe uden for
stofindtagelsesrummet H17, hvor man kan sidde), var

Samtidig med, at disse relationer og møder medvirker til at fordele stofferne i
miljøet, medvirker de også til skabe en oplevelse af at gøre noget sammen med
andre og til tider en følelse af samhørighed. Man deler mere end stoffer, og det er
også det, der får nogle stofbrugere til at komme på Vesterbro. De føler sig ’hjemme’
på Vesterbro.
WWW.STOFBLADET.DK · STOF 30
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grænsen overskredet, og efterfølgende blev vores færden mere fri, og vi kunne retfærdiggøre vores tilstedeværelse ved at spørge efter Yassir eller andre, vi lærte at
kende. Til sidst i feltarbejdet undrede det os, hvorfor vi
ikke bare var gået op på ’Rampen’ fra starten af, når nu
det havde vist sig at være helt uproblematisk. På den
måde fik vi lov til at tage del i de sociale relationer, som
udgør gruppen af stofbrugere, og fik et indblik i deres
hverdag.

Venskaber og hverdagsliv 				
på den åbne stofscene
Størstedelen af stofbrugerne kommer udefra og ind
til Vesterbro, hvor de opholder sig i kortere eller længere tid. Blandt stofbrugerne udfolder der sig et særligt hverdagsliv, hvor hovedaktiviteterne handler om
at købe, sælge, dele og indtage stoffer, men også alle
mulige andre ting, som har at gøre med brug af forskellige tilbud og services og ikke mindst at mødes med
venner, bekendte og kontakter. Det sidste er en vigtig
del af livet på stofscenen. Dels fordi stoføkonomien
er tæt vævet sammen med de sociale relationer og de
normer og regler, der styrer den måde, man interagerer
på i miljøet. Dels fordi mødet med andre mennesker,
man deler livsvilkår med, opfylder nogle sociale behov.
Stofbrugeren Ali beskriver i citatet nedenfor, hvordan
’hustling’, udveksling af stoffer og social interaktion
med andre i miljøet er vævet tæt sammen.
’Ja, man prøver at finde, øhh, det er sådan en slags
hustling, ik’.Til hvordan man skal få sin fix, eller hvordan
man skal få sin rush. Og det kan være, f.eks. jeg har lyst til
at snakke med hende kvinden der. Det kan være et rush for
mig! Det er også en slags afhængighed, ik’. Og så kan jeg
sagtens bruge en time, blive og snakke med én og få nogle
følelser op at køre med hende, ik’. Og så bliver jeg træt af det,
og så prøver jeg at mødes med andre, som har brug for noget
[stof]. Så prøver jeg at samle dem med nogle, som at der har
noget, og så prøve at få noget ud af det, som kan være med i
det, ik’. Men alt sammen skal være med balance. Man skal
virkelig passe på ikke at gå ud, eller at man bliver uvenner
eller ditten og datten’ (Ali)
Det er altså lige så meget relationerne og muligheden for at møde ligestillede mennesker, man kan få
ud af at komme på Vesterbro. Samtidig med, at disse
relationer og møder medvirker til at fordele stofferne i
miljøet, medvirker de også til skabe en oplevelse af at
gøre noget sammen med andre og til tider en følelse
16
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af samhørighed. Man deler mere end stoffer, og det
er også det, der får nogle stofbrugere til at komme på
Vesterbro. De føler sig ’hjemme’ på Vesterbro. Det bliver fx tydeligt, når Ali fortæller, at han lige så godt kan
få sine stoffer på Nørrebro eller Amager. I øjeblikket
kommer Ali herinde et par gange om ugen, men han
fortæller, at ’før i tiden gjorde jeg det hver dag. Det var
min home.’
Her udtrykker Ali direkte en oplevelse af at være
hjemme. Hjem kan forstås på flere måder. For de fleste
mennesker skaber det forestillinger om en lejlighed eller et hus med fire vægge, hvor man har mulighed for at
trække sig tilbage og enten være sammen med familie,
venner eller alene. Men ’hjem’ kan også betyde det velkendte, det at vide, hvem der gør hvad, og hvor tingene
er, som kan give en oplevelse af at høre til et sted. Således kan det hjemlige også forstås som et fællesskab,
hvor der er mulighed for at spejle sig i andre, der ligner
en selv. Nedenfor beskriver Aram sin oplevelse af det
“underlige bånd”, som knytter områdets stofbrugere
sammen:
’[...] det er lidt ligesom en familie-klike, du ved, dem,
der kommer – dem, der sælger, dem, der tager, det er jo lidt,
som om at vi er en familie, ikke, altså, vi hjælper hinanden,
når vi kan. Så. Det er rigtig fedt faktisk, der er et bånd, det
er et underligt bånd, ikke. For det er jo bare narko og fuckeduphed og blasfemi, ikke. Du ved, det er jo, altså – men det er
sgu, der er alligevel noget kærlighed i det, der er alligevel et
bånd, som jeg siger, der knytter os, og der gør, at vi alligevel
lige hjælpes ad og støtter hinanden.’ (Aram)
‘Hjem’, ‘familie’ og ‘kærlighed’ er stærke ord, som
tydeligt indikerer, at området omkring ”den gyldne
trekant” (området mellem Hovedbanegården, Café D
og H17 i Kødbyen og Mændenes Hjem på Istedgade)
byder på andet og mere end adgang til stoffer og sikkerhed i forbindelse med stofindtag. Det er også muligheden for at møde nogen, man kender, og sludre lidt,
at blive genkendt og anerkendt for den, man er. Det
fortæller Torben om:
’[...] førhen der gik jeg alene. Nu går jeg så sammen
med min kammerat, altså, vi skal lige hente - altså, ham den
ældre, det er også en, jeg hjælper. Så sælger vi sammen, mig
og min kammerat, ikke.
Jeg kan godt lide at være her. Det kan jeg. Men det er
også, fordi at det er ligesindede, man er med, ikke. Der er
ikke folk, der ser skævt på en.’ (Torben)
Der er altså en dobbelthed i stofscenens socialitet.

For samtidig med, at de sociale relationer, kontakter
og fællesskaber, som stofbrugerne opbygger i miljøet,
spiller en vigtig rolle, når der udveksles stoffer, penge,
tjenester, tyvekoster, gives kredit osv., så skaber miljøet
også mulighed for gensidighed stofbrugerne imellem.
Det kan fx komme til udtryk ved, at man hjælper hinanden. Det kan være at hjælpe med et fix eller at holde
stoffer for én, som politiet holder øje med, men det
kan også være at tilbyde husly til mennesker, der har
brug for det. Ægteparret Jesper og Malene, der begge
er stofbrugere og opholder sig det meste af dagen på
Vesterbro samt har en lejlighed (tæt på Vesterbro), fortæller, at de ’tager en masse hjemløse med hjem. I særdeleshed hjemløse udlændinge’. Til spørgsmålet, om de også
tager folk med hjem, som de ikke kender, svarer de:
’Altid, til hver en tid. Det har jeg altid gjort, også før jeg
mødte min hustru, øh, taget folk hjem, givet dem et måltid
mad og et bad, og så kan de lige sove en overnatning eller
to ... og noget rent tøj. Så videre. Nogen er der længe, nogen
er der kort. Men øh specielle mennesker skulle jeg hilse og
sige.’ (Jesper)
Denne type handlinger genkender vi fra vores feltarbejde, hvor vi ofte har hørt stofbrugere tilbyde hinan-

Dengang, hvis du var syg, og du ikke
have fået metadon eller noget, så fik
du bare, altså, der fik du kastet dope i
nakken, hvis du var syg, ik'. I dag der
skal du nærmest stå og kysse røv for
at få noget, hvis du er syg og ikke har
penge, ik'. Så fra dengang til nu, så
har - det eneste, der er ændret, det er,
at folk ikke er lige så hjælpsomme med
narkoen, som de var dengang. Men
sammenholdet og alt det der, altså, det
er det samme, hvis ikke blevet stærkere.
(Aram)
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den en overnatning, og det vidner om en stor rummelighed over for andre - og måske især for andre udsatte.
I en snak om, hvor Anders har sovet i nat, fortæller han:
’I en lejlighed, som jeg faktisk har fået lov til at låne.
Manden har kendt mig i to dage. Så gav han mig bare
nøglen til sin lejlighed og sagde: ’Jamen, her bor du bare.’
(Anders)
Miljøet på Indre Vesterbro åbner altså op for møder
mellem stofbrugere, både gamle og nye, og kan fungere
som et socialt sikkerhedsnet, hvor man hjælper folk,
som måske er i konflikt med systemet og derfor ikke
kan få hjælp fra offentlige instanser. Men stofmiljøet
har også mange skyggesider, som vi også fik kendskab
til gennem vores feltarbejde.

Ambivalente relationer
Brugernes fortællinger om hverdagslivet på stofscenen
var ofte kendetegnet af ambivalente følelser i forhold
til sociale relationer, forskellige steder og miljøet som
helhed. Brugernes tilhørsforhold til stofscenen er især
ambivalent, fordi behovet for penge og stoffer ikke
kun leder til forbrødring og hjælpsomhed, men også
snyderi, krænkelser og vold. Ligeledes skaber det uberegnelighed pga. påvirkning fra stoffer eller psykiske
lidelser også en oplevelse af usikkerhed og utryghed.
Aram, som før fortalte om det “underlige bånd”, som
knytter miljøets brugere sammen, beskriver i samme
interview, hvordan forandringer i miljøet - særligt den
øgede udbredelse af kokain - har øget presset på de
enkelte brugere, som er mindre tilbøjelige til at hjælpe
hinanden end før:
’Altså, i dag der er det meget mere – altså, alt er bare
penge. Dengang, hvis du var syg, og du ikke have fået metadon eller noget, så fik du bare, altså, der fik du kastet dope
i nakken, hvis du var syg, ik’. I dag der skal du nærmest stå
og kysse røv for at få noget, hvis du er syg og ikke har penge,
ik’. Så fra dengang til nu, så har - det eneste, der er ændret,
det er, at folk ikke er lige så hjælpsomme med narkoen, som
de var dengang. Men sammenholdet og alt det der, altså, det
er det samme, hvis ikke blevet stærkere. Men det der med at
hjælpe hinanden, og hvis man er syg - altså, alt handler om
penge, de skal have penge nu. Som sagt, dengang, hvis jeg
var syg, og jeg kom ind, altså folk - jeg fik bare dope, så fik
jeg en pakke, gik ind og røg, du ved. Men nu, som jeg siger,
man skal bare nærmest ned på knæ, ik’. (Aram)
Udsatheden, som følger den kriminaliserede livsstil, løber som en understrøm i stofbrugeres beskri18
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velser af deres relationer til andre brugere på stofscenen. Snyd eller ‘hustleri’ er iboende ingredienser i den
daglige udveksling af tjenester, ydelser og varer, som
ikke kun udgøres af penge og stoffer. Resultatet bliver
komplekse relationer, hvor grænsen imellem snyd og
vennetjeneste nogle gange sløres. Stofscenen beskrives
på den ene side som et frirum, et sted, man kan føle sig
accepteret, og et sted, man kan få hjælp til at løse både
stof- og ikke-stofrelaterede udfordringer, men på den
anden side som et “lortested”, præget af stress, snyd,
vold og utryghed.
’[...] det er svært at få et venskab herinde, du kan få
nogle bekendte, men du kan ikke få et venskab, fordi alle folk
tænker kun på sig selv. Og prøver på at snyde - at tage røven
på dig, hvis de kan komme til det. Så det er meget svært at
få et venskab i det her miljø. Det skal du være meget heldig
for at få. [...] altså, det er én for sig selv, altså folk, de har
kun sig selv i hovedet.’ (Lucas)
I vores arbejde med at forstå, hvordan stofbrugerne oplever deres hverdag, har det været vigtigt at
anerkende betydningen af både de positive og negative
sociale relationer brugerne imellem. I de negative sider er det især utilregneligheden, der fylder, det ikke
at kunne stole på nogen, som Lucas giver udtryk for.
Ofte oplevede vi også at møde og falde i snak med folk,
der udtrykte, at de ikke gad ‘op til de skide junkier’
ved Mændenes Hjem, men senere mødte man dem alligevel der. På den måde kan man sige, at stofbrugerne
ofte både er tiltrukket af stofmiljøet, og ikke kun for
stoffernes skyld, men også for det sociale fællesskabs
skyld, og frastødte af det pga. alle de negative ting, der
er forbundet med det.
Det, vi oplevede, var et komplekst netværk af relationer, der udfordrer ideen om, at brugen af området
ikke udelukkende er struktureret af et abstinensdrevet
behov for stoffer, som ideen om stofscener og stofindtagelsesrum som magneter kan antyde. Med udgangspunkt i de ambivalente holdninger og følelser knyttet
til stedet kan man stille sig selv spørgsmålet, om det er
muligt skabe et mere trygt miljø for stofbrugerne, hvor
de negative sider af stofmiljøet bliver minimeret? n
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GADEBETJENTEN 							
- et lavtærskeltilbud for udsatte borgere

Gadebetjenten på Vesterbro arbejder efter et koncept, der hedder ’Din betjent’. Det er en arbejdsmetode, hvor
politiet ved en øget tilgængelighed og genkendelighed bringes tættere på borgerne, så de oplever et mere
nærværende og engageret politi. Men ’Din betjent’ kan også noget helt andet. Det kan være et lavtærskeltilbud
for udsatte borgere, som har det svært med kontakten til politiet.
							 og de har af forskellige årsager vanskeligt ved at få del
AF RUD ELLEGAARD

Vi kender dem godt. Som betjente møder vi dem på
patrulje hver dag. De er ophav til uro og uorden, og
vi symptombehandler, men lader dem tilbage i deres
kaos. For at lette samvittigheden bilder vi os ind, at det
er deres egen skyld. Nogen vil måske spørge, om det i
det hele taget er politiets opgave.
Det er manden på bænken, jeg taler om. Den psykisk
syge, den hjemløse, stofmisbrugeren, drikkelaget eller
dem, der er det hele på en gang. En tilværelse i undtagelsestilstand, hvor vold, afpresning og overgreb er en del af
hverdagen. Et kaos, vi andre har svært ved at fatte, selv
med mange års erfaring som politimand i tjeneste.
Det er velkendt, at denne gruppe borgere er blandt
dem, der oftest udsættes for forbrydelser og overgreb,

i politiets tryghedspakke. De ”rulles” for deres medicin og stoffer, afpresses for deres penge, enten fordi
de skylder, eller blot fordi det er nemt. De presses ud
af deres bolig, og særligt kvinderne er meget udsatte,
de udnyttes seksuelt, og er de påvirkede, aner de ikke,
hvad der er overgået dem, når de vågner af rusen. Samtidig har Rådet for Socialt Udsatte dokumenteret, at
denne gruppe borgere, som er udsat på alle parametre,
også er dem, som er allermest udsat, når det drejer sig
om vold, trusler, afpresning og seksuelle overgreb, og
de står ikke i anmelderkøen hos politiet.
Der kan være mange årsager til, at man ikke søger
politiet, når man har været udsat for en forbrydelse. Et
langt liv i undtagelsestilstand kan få den bedste til at
miste troen på sig selv som rettighedsborger, og man
WWW.STOFBLADET.DK · STOF 30
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Gaden kan være særdeles rå og brutal.
Når man ikke kan låse sin dør eller
trække på sit netværk, skal man
være stærk for at overleve. Her er
det ikke samfundets normale regler,
der råder, men den stærkestes ret og
jungleloven. Derfor må vi som samfund
ikke se stiltiende til, men række ud
til de borgere, som ikke selv kan, og
opskriften er egentlig meget enkel:
Mødet skal være ligeværdigt.

har måske oven i købet dårlige erfaringer eller oplevelser med politiet. Derudover kan stofafhængigheden
være en direkte årsag til, at politiet vælges fra, fordi afhængigheden altid kommer først. Men der kan også
ligge andre overvejelser bag: ’Det hele bliver måske meget værre, hvis jeg fortæller om det til politiet.’
Det er i princippet lige meget, om det er på Vesterbro i København eller på bænken i en lille by i Vestjylland, det er de samme faktorer, der er i spil. De presses
alle steder fra, og de har ingen netværk. De har brændt
deres broer og har kun sig selv og gaden tilbage. Den
eneste kontakt, de har til samfundet, kan være gennem
en gadeplansmedarbejder eller de sociale og sundhedsfaglige lavtærskeltilbud for udsatte og politiet.
Gaden kan være særdeles rå og brutal. Når man
ikke kan låse sin dør eller trække på sit netværk, skal
man være stærk for at overleve. Her er det ikke samfundets normale regler, der råder, men den stærkestes
20
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ret og jungleloven. Derfor må vi som samfund ikke se
stiltiende til, men række ud til de borgere, som ikke selv
kan, og opskriften er egentlig meget enkel: Mødet skal
være ligeværdigt.
Bevisbyrden er vanskelig at løfte i disse miljøer.
Derfor skal opklaring af sagerne ikke være et mål i sig
selv, men at stoppe de stærkes overgreb mod de svage.
Jeg skal være den første til at sige, at det på trods af
relationsarbejde kan være ganske udfordrende, da de
dels kan være styret af et massivt stofmisbrug, og dels
må vi ikke kompromittere den svage unødigt. Med den
viden, man får, kan man skærme den udsatte og give
gerningsmanden øget opmærksomhed og om nødvendigt fra anden kant.
Mægling kan være at foretrække frem for den håndhævende metode, fordi den svage skal møde den stærke
i miljøet igen, fordi de ikke har andre steder at gå hen.
Det er selvfølgelig frustrerende ikke at kunne løse opgaverne efter bogen, men håndtere dem, det skal vi.
Den uniformerede tilstedeværelse er i sig selv en konfliktdæmpende foranstaltning og kan give den trængte
et pusterum. Men det kræver, at vi er der.
Det er min erfaring som gadebetjent på Vesterbro, at det godt kan lade sig gøre at hjælpe udsatte
borgere, men det forudsætter, at de kender deres politimand. Relationen og tilliden er afgørende for, at
man kan gennemføre den fortrolige samtale, hvor den
udsatte får forklaret sig uden at skulle være nervøs for
konsekvenserne.
Det hjælper ovenikøbet, hvis politimanden anbefales af en gadeplansmedarbejder eller et værested, og det
kræver, at politiet er en del af det samlede netværk. Politiet skal levere trygheden og understøtte den sociale
indsats, som er så vital for den udsattes muligheder for
at komme videre i livet. Uden den understøttende politiindsats overtages gader og væresteder af gangstere,
og hvor skal den udsatte så gå hen? Det er Vesterbromodellen, når den er bedst.
Gadebetjenten kan tilbyde at lytte, give råd og
vejledning, skærme den udsatte, konfliktmægle, give
gerningsmanden øget opmærksomhed og til sidst strafferetsvejen. Skulle man sætte en varedeklaration på
’Din betjent’, kunne den lyde:
’Du må godt brænde mig af, jeg ved, det er svært.
Jeg kompromitterer dig ikke, jeg ved, du er bange.
Skal vi mødes hos dig, er det i orden med mig.’ n
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’DIN BETJENT’ for socialt 				

udsatte borgere på Vesterbro

Rud Ellegaard er sammen med sin kollega Jørgen Larsen ’Din betjent’ på det indre Vesterbro. ’Din betjent’
er en form for nærpoliti ved Københavns Politi, hvor bestemte politibetjente skal medvirke til at styrke den
lokale tryghed og komme tættere på borgerne.
							
det i forhold til forskningslitteratur om politiarbejde i
AF ESBEN HOUBORG

forhold til socialt udsatte og stofbrugere.

Rud Ellegaard og Jørgen Larsen udfører arbejdet som
’Din betjent’, en politiindsats, som dels er tilpasset de
lokale forhold på det indre Vesterbro, og dels er baseret på deres lange erfaring med at arbejde i området.
Grundlaget for Rud og Jørgens arbejde er en bevidsthed om, at de er alle borgeres betjente, også de socialt
udsattes. Det betyder, at de mange socialt udsatte borgere, der færdes på Vesterbro, skal inkluderes i arbejdet
med at styrke den lokale tryghed og ikke bare betragtes
som nogen, der er generende og utryghedsskabende
for andre borgere. I artiklen før denne i dette nummer
af STOF beskriver Rud Ellegaard sin særlige tilgang til
det at være de socialt udsattes betjent. I denne artikel vil
jeg beskrive denne særlige indsats nærmere ved at sætte

Skadesreducerende politiarbejde
Det er nærliggende at beskrive lokalpolitiets arbejde i
forhold til stofbrugere på Vesterbro som ’harm reduction policing’ eller på dansk ’skadesreducerende politiarbejde’. Det er en term, som de britiske kriminologer
Nikolas Dorn og Nigel South introducerede i 1990
(1), og som siden er blevet taget op af den britiske kriminolog Mike Shiner (2). I et samfund med forbudte
rusmidler spiller den måde, politiet håndhæver dette
forbud på, en stor rolle for omfanget og fordelingen
af stofrelaterede skader og omkostninger i samfundet.
Skadesreducerende politiarbejde omfatter metoder
og indsatser, som skal medvirke til at minimere stofWWW.STOFBLADET.DK · STOF 30
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Det er imidlertid vigtigt at have for øje,
at ’Din betjent’s arbejde på det indre
Vesterbro har et bredere sigte end blot
at minimere stofrelaterede skader og
omkostninger, nemlig også at give
udsatte borgere adgang til den tryghed og
personlige sikkerhed, som er grundlaget
for enhver retsstat.
relaterede skader og omkostninger for stofbrugere og/
eller omgivelserne – og ikke medvirke til at øge dem.
Det konkrete bidrag til skadesreduktionen afhænger af
de specifikke metoder og indsatser. Selvom skadesreduktion er en etableret del af dansk narkotikapolitik,
bliver det dog primært forbundet med sundheds- og
socialindsatser. På den baggrund er lokalpolitiets arbejde på det indre Vesterbro i København interessant.
Det er nemlig tilrettelagt på en sådan måde, at det skal
understøtte en politik, som skal minimere skader og
omkostninger forbundet med stofmiljøet på Vesterbro
for både stofbrugere og omgivelserne.
Det er imidlertid vigtigt at have for øje, at ’Din
betjent’s arbejde på det indre Vesterbro har et bredere
sigte end blot at minimere stofrelaterede skader og omkostninger, nemlig også at give udsatte borgere adgang
til den tryghed og personlige sikkerhed, som er grundlaget for enhver retsstat. Problemet for udsatte borgere
og specielt stofbrugere er, at de færdes i miljøer, hvor
statens ”tryghedsgaranti” for det meste ikke er til stede,
og hvor vold og overgreb er en del af dagligdagen (se
artiklen i dette nummer af STOF om brugerperspektiver fra Vesterbro). Det skadesreducerende politiarbejde i forhold til stofmiljøet på Vesterbro skal derfor
forstås i en bredere forstand end blot at understøtte
sociale og sundhedsmæssige skadesreduktionsindsatser. Det leverer et selvstændigt bidrag ved at forsøge at
inkludere stofbrugerne i retsstaten og gøre stofmiljøet
til genstand for politimæssig regulering og dermed øge
stofbrugernes tryghed og sikkerhed.
I det følgende vil jeg først beskrive, hvordan ’Din
betjent’ ser sin rolle i forhold til de øvrige aktører på
Vesterbro og søger at understøtte deres indsatser. Derefter vil jeg berette, hvordan ’Din betjent’ arbejder med
at udbrede retsstaten til stofmiljøet.
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Samarbejde og politiets rolle
Lokalpolitiet på Vesterbro har et tæt samarbejde med
de forskellige social- og sundhedstilbud på Vesterbro.
På ledelsesplan mødes lederne fra de forskellige tilbud
og lederen af lokalpolitiet hver 14. dag og diskuterer aktuelle udfordringer og problemstillinger. På gadeplan
er der tæt daglig kontakt mellem politi, udegående socialarbejdere og de forskellige tilbud. Det sker bl.a. ved,
at ’Din betjent’ kommer rundt på de forskellige tilbud
en eller flere gange om dagen, ved at betjentene hjælper
med at løse akutte udfordringer for institutionerne, fx
uro og vold, og ved at samarbejde om konkrete brugere.
Med hensyn til det konkrete samarbejde med de
forskellige tilbud fortæller Rud Ellegaard, at han er meget opmærksom på, hvordan han kan medvirke til at
understøtte de forskellige tilbuds arbejde. Det betyder
for det første, at det i første omgang ikke er politimæssige prioriteter, der er styrende for samarbejdet. Det
er ikke en samarbejdsrelation, hvor institutionerne skal
hjælpe ham med at løse politiopgaver, fx finde en person eller efterforske en lovovertrædelse. Hvis han på
den måde optræder som retshåndhæver i relationen til
institutionerne, vil han medvirke til at underminere tillidsforholdet mellem institutionerne og brugerne.

I miljøer som det stofmiljø, der findes på
Vesterbro, er mange af de mennesker, der
færdes dér pr. definition kriminelle, fordi
de bruger og handler med illegale stoffer.
Hvis politibetjenten skulle fokusere på
det, ville betjenten samtidig underminere
den tillid, som gør det muligt at arbejde
med at skabe fred og og orden i miljøet
gennem dialog med borgerne.
’Hvis jeg overskrider deres grænser, går det ud over deres relation til den gruppe mennesker, som de er sat i verden
til at hjælpe. Så det skal jeg være meget bevidst om. (…)
Jeg skal ikke have dem til at gøre ting for mig. De skal ikke
undersøge noget for mig.’ (Rud Ellegaard)
Samarbejdet mellem forskellige aktører i forhold til
de socialt udsatte borgere på Vesterbro bliver betragtet
som en helhed, for de forskellige aktører kan bidrage
med forskellige ting. For at kunne samarbejde på denne
måde fremhæver Rud Ellegaard, at man må være fleksibel og samarbejdsvillig og ikke stramt holde fast i be-

Still fra filmen 'Lost Angels: Skid Row Is My Home'

stemte faggrænser. Dermed kan man prøve at skabe en
indsats, som gør, at brugerne ikke tabes mellem to stole.
’Hvis man helt firkantet holder fast i sine egne roller, så
risikerer man, at der ikke sker noget. Fordi så er det, at folk
lander mellem kasserne, mellem stolene. Så vi er nødt til ligesom at overlappe hinanden lidt, og så sige, at det er faktisk
et stykke arbejde, der er givet godt ud, fordi det hjælper os i
den anden ende. Det der med at overlappe hinandens faggrænser uden at gøre hinandens arbejde. Simpelthen for at
få tingene til at hænge sammen.’ (Rud Ellegaard)
Fokus for betjentene er således på lokalområdet og
de mennesker, der lever der, og hvordan de som betjente kan medvirke til at hjælpe dem.

En særlig politirolle
Rud Ellegaard og Jørgen Larsen forvalter som ’Din
betjent’ deres politirolle på en særlig måde. Inden for
politiforskningen skelner man ofte mellem to forskellige politiroller eller funktioner: 1) Retshåndhævelse
(law officers); og 2) Ordens- eller fredsskabelse (peace
officers). Sidstnævnte handler om alle de andre ting
end at indlede retslige skridt. Mens politiet ofte forbindes med retshåndhævelse, viser undersøgelser, at
det i realiteten kun indgår i en lille del af deres arbejde
(3). En af de vigtigste undersøgelser af ordensbetjentens arbejde er sociologen Egon Bittners undersøgelse
af politibetjente, der arbejdede i områder med mange
socialt udstødte i USA’s slumkvarterer, det såkaldte
”skid row” (4). I den undersøgelse beskriver Bittner
nogle karakteristika ved ordensbetjentes arbejde, som
også kan ses hos ’Din betjent’ene på Vesterbro.

Det første, der karakteriserer disse betjentes arbejde, er
et nøje kendskab til det miljø, de arbejder i. De mennesker, der færdes der, stedets geografi og de forskellige
hændelser og begivenheder, der hele tiden forekommer. Denne viden danner grundlag for at kunne handle
som politibetjent uden at tage retslige midler i brug.
Det er netop dette nøje kendskab til miljø, mennesker
og historie, som er det helt afgørende element i arbejdet som ’Din betjent’ på Vesterbro. Det er en viden,
som er baseret på langvarig tilstedeværelse i miljøet
og etablering af tillid mellem borgere og politi. Den
kontinuerlige tilstedeværelse i miljøet og det at møde
borgerne, også når der ikke er sket noget, det vil sige
uden at det handler om en politiforretning, spiller en
vigtig rolle for at etablere tillid mellem borgere og politi. Fordi mange af stofbrugerne på Vesterbro ofte har
rigtig dårlige erfaringer med politiet, er det vigtigt at
signalere: ’Jeg er her ikke for at kontrollere dig’.
’Det er også vigtigt, at man kommer, når der ikke er
sket noget, fordi det er der, man får den naturlige snak. Når
de så har set én rigtig mange gange, så finder de ud af, at
’han er god nok’. Men det kan tage rigtig lang tid, nogle
gange et halvt eller et helt år. Det er også vigtigt at kunne få
en anbefaling, dvs. at de andre ”nede i gaden” siger, ’ham
der, ham kan du godt snakke med, det er bare vores lokale
betjent’.’ (Rud Ellegaard)
Et andet vigtigt karakteristikum ved arbejdet blandt
socialt udsatte, som Bittner fremhæver, er, at spørgsmål om ’skyld’ ofte kun spiller en mindre rolle. I miljøer
som det stofmiljø, der findes på Vesterbro, er mange af
de mennesker, der færdes dér pr. definition kriminelle,
WWW.STOFBLADET.DK · STOF 30
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fordi de bruger og handler med illegale stoffer. Hvis
politibetjenten skulle fokusere på det, ville betjenten
samtidig underminere den tillid, som gør det muligt at
arbejde med at skabe fred og orden i miljøet gennem
dialog med borgerne. Samtidig er et miljø som stofmiljøet på Vesterbro et sted, hvor mennesker ofte krænker
hinanden og ofte kan optræde som både ofre og gerningspersoner. Det er derfor et miljø, hvor skyldsspørgsmål er komplicerede, og hvor brug af retslige skridt kan
være kontraproduktive, fordi sådanne skridt bare kan
gøre det værre for offeret. Derfor kan det være en bedre
løsning at forsøge at løse konflikten på en anden måde.
’… de her mennesker har ikke andre steder at tage hen.
Så de skal faktisk leve med hinanden, selvom de er fjender,
eller den ene krænker den anden. Så den gode løsning er ikke
altid en formel politisag, for det bliver bare endnu værre.
Det der med, at vi plejer at sige, at hvis man bliver udsat
for noget, så skal man gå til politiet. Men i det her miljø er
det ikke altid den bedste løsning. Så der må vi prøve at løse
tingene på en anden måde, for ellers bliver det meget værre
for dem.’ (Rud Ellegaard)
Nogle gange kan det dog være nødvendigt at tage
loven i anvendelse, ikke mindst i forhold til voldelige
personer, der skaber utryghed og uro i miljøet. I forhold til sådanne personer kan en metode være at samle
beviser, som gør det muligt at fjerne dem fra miljøet – i
det mindste for en periode.
’… det er simpelthen at samle sager sammen på dem. Og
der kan vi godt, hvis vi har en forurettet, som har været udsat
for noget vold, så følge pågældende på skadestuen.Vi kan godt
køre ham på skadestuen, selvom det egentlig er noget, man selv
skal ordne. Det kan vi godt gøre, fordi så ved vi, det bliver gjort.
Simpelthen for at få en sag. Altså prøve at hente de her vidner,
der er vigtige for, at vi kan løfte den her sag. Og så få samlet
sager sammen på dem, så vi kan få dem varetægtsfængslet.’
En sådan let aktivt indgribende tilgang er ikke
nødvendigvis med til at underminere tilliden mellem
betjentene og de udsatte borgere, som man måske ellers kunne tro, da også den voldsanklagede jo er en del
af miljøet. Men den utryghed, som voldelige personer
kan skabe i miljøet, er ofte vigtigst for alle at fjerne.
’Fordi det synes de andre [udsatte borgere] jo også er
godt, for de vil jo også godt af med ham der. Og de forstår
godt det der. Det skal bare være rimeligt. Hvis bare man gør
noget, der er rimeligt, fornuftigt, så synes alle også, at det er
en god ide.’ (Rud Ellegaard)
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At gøre stofmiljøet til genstand for politiarbejde
Normalt betragtes et stofmiljø som et kriminelt miljø,
som først og fremmest består af kriminelle personer.
Det var også tilfældet, da Københavns Politi tidligere
forsøgte at fjerne stofbrugerne fra Vesterbro gennem
en nul-tolerance strategi. Men med den nye tilgang til
politiarbejdet på Vesterbro er det blevet muligt i et vist
omfang at gøre stofmiljøet til genstand for politimæssig regulering. Dels ved at søge at medvirke til at løse
konflikter, og dels ved at forsøge at fjerne aggressive og
voldelige stofsælgere og deres håndlangere fra miljøet,
mens fredelige og pålidelige stofsælgere, der ikke skaber
uro og ballade, og som ikke snyder deres kunder, ”accepteres” – i alle tilfælde af ’Din betjent’, men ikke nødvendigvis af narkotikapatruljen. Det sker i erkendelse
af, at stofmarkedet er en uundgåelig del af stofmiljøet
på Vesterbro, og det derfor handler om at minimere de
konsekvenser, det har for brugerne og omgivelserne.
På spørgsmålet om, hvad der menes med en pusher, der er dårlig for miljøet, svarer Rud Ellegaard:
’Det er sådan en, som tæver de andre, en, du køber dårligt stof af, du ved ikke, hvad det er, du får, du kommer til at
skylde mere, end du har købt for, bliver afpresset osv. Det er
bare dårligt det hele. (…) Men nogle af dem, der har været
nede i gaden i rigtig mange år, de køber hos den samme, og
de er ikke så bekymret for det stof, de køber, for kvaliteten er
den samme, fordi jeg skal handle igen i morgen. Så der er
det der gode købmandsskab. Og det fungerer faktisk, uden
at der er ballade i gaden. Og dem prøver vi at ’nurse’ lidt, for
det fungerer faktisk rigtig godt i forhold til dem, som skaber
splid og ballade og slagsmål hele tiden.’
Hvis politiet varetægtsfængsler ’den gode pusher’,
bliver brugeren nødt til at købe sit stof hos ’den dårlige
pusher’. Alternativet er ikke, at brugeren stopper med
at købe stoffer.
Sammenfattende kan vi sige, at det arbejde, som lokalpolitiet på Vesterbro udfører, viser vejen for en form
for politiarbejde, der ikke blot kan understøtte den allerede eksisterende skadesreduktionspolitik, men også
kan udvide den ved at inddrage stofbrugernes krav på
sikkerhed, tryghed og retssikkerhed. n
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NYE PSYKOAKTIVE STOFFER: En ny 		
bekymring i det danske stoflandskab?
Fænomenet ’nye psykoaktive stoffer’ (NPS) har i løbet af de senere år fået stigende opmærksomhed både i Europa og i Danmark. Denne artikel sætter fokus på, hvad NPS egentlig er, hvor udbredt fænomenet er, og hvordan
der lovgives omkring disse stoffer. Det viser sig, at ingen af delene er helt nemme at få hold på!
							
kemiske sammensætninger og egenskaber overvåges
AF MARIA DICH HEROLD & VIBEKE ASMUSSEN FRANK

’Nye psykoaktive stoffer’ (NPS) er en ny kategori af
stoffer. Under denne kategori hører blandt andet en
række forskellige syntetiske stoffer, der imiterer effekten af mere velkendte stoffer. Fx cannabinoider, der imiterer cannabis, cathinoner, der er et alternativ til ecstasy
i effekt, eller fentanyllignende syntetiske opioider, der
imiterer effekten af heroin eller morfin. (1). Fælles for
denne kategori af stoffer er også, at de ikke er omfattet
af international narkotikakontrol på samme måde som
de mere etablerede stoftyper, bl.a. fordi de rent kemisk
ikke er identiske med fx cannabis, amfetamin, ecstasy
eller heroin, men blot ligner og dermed ikke er omfattet af loven. Af samme grund er der stort fokus på disse
stoffer i såvel Danmark som i EU, hvor der diskuteres
og indføres nye love på området, ligesom stoffernes

nøje, både i dansk og i europæisk sammenhæng (1,
2). Dette skyldes blandt andet, at NPS ofte forhandles
i meget ren form, altså uden den samme mængde af
’fyldstoffer’, som man typisk finder i for eksempel kokain og heroin (2). Blandt andet af den grund vurderes
det, at risikoen for forgiftning er relativt høj (3). Det
europæiske narkotikaovervågningscenter (EMCDDA)
fastslår derfor også i deres nyeste rapport, at NPS udgør en betydelig sundhedsmæssig udfordring i Europa.
Forskning viser dog også, at de faktiske sundhedsmæssige og sociale effekter af NPS tilsyneladende lader
vente på sig (4).

Udbredelse af nye psykoaktive stoffer
NPS har fået ganske massiv opmærksomhed de seneste år både fra politikere, forskere og i medierne. Dette
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EMCDDAS DEFINITION AF NPS:
’Nye euforiserende eller psykotrope stoffer, i ren form eller delelementer heraf, som ikke er kontrolleret af FN’s Enkelt Konvention af 1961 om kontrol med narkotiske midler eller af FN Konventionen af 1971 om psykotrope stoffer, men som kan udgøre
et folkesundhedsproblem sammenligneligt med de stoffer, der er listede i disse konventioner’. EMCDDA 2006 (12).

lægger umiddelbart op til, at NPS må fylde substantielt
i det europæiske og danske stoflandskab, og at de sociale og helbredsmæssige udfordringer, som følger med
brugen, må være mærkbare. Trods vanskeligheder ved
at vurdere den faktiske udbredelse af brugen af NPS,
så indikerer statistik på området, at andelen af unge
europæere, som har prøvet NPS mindst én gang i løbet
af det sidste år, er 3%, mens andelen, der har brugt
NPS mindst én gang i løbet af de sidste 30 dage, udgør
1% (5). Udbredelsen af NPS blandt unge mennesker,
som er den aldersgruppe, der generelt er mest stofbrugende, er med andre ord beskeden. Selvom der mangler præcise tal, så tyder det på, at andelen af danskere
med NPS-erfaringer er endnu lavere (6). Til sammenligning, så er andelen af unge danskere, som har prøvet
cannabis inden for det sidste år 17,6 % (6). Der findes
på nuværende tidspunkt ingen nationale data, der kan
give et billede af det reelle omfang af NPS-relaterede
skadevirkninger.

Overvågning af nye psykoaktive stoffer
Selvom vi mangler sikre tal på, hvor stor udbredelsen
af NPS blandt danske brugere egentlig er, så har man
siden 2011 fulgt nøje med i tilstrømningen af nye stoffer til Danmark blandt andet med henblik på at kunne
regulere stofferne løbende. Overvågningen udføres i et
samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, SKAT, Rigspolitiet samt universiteters retskemiske afdelinger, som
foretager analyser af beslaglagte pulvere og væsker med
henblik på at indholdsbestemme stoffernes kemiske
sammensætning. Som denne samarbejdskonstellation
indikerer, så kommer nye psykoaktive stoffer primært
til Danmark via lufthavne og internationale forsendelser bestilt via internettet, mens stofferne i sjældnere
grad fremstilles herhjemme (7). Den seneste rapport
fra Sundhedsstyrelsen viser blandt andet, at NPS oftest forhandles i meget ren form, men også at stofkoncentrationerne varierer meget, selv i piller med samme
farve og form, ligesom der løbende kommer nye stofvarianter på markedet (2).
Den danske overvågning er en del af et større
europæisk ’Early Warning System’, som varetages af
EMCDDA i samarbejde med EUROPOL, det europæiske politisamarbejde. I den forbindelse foretager
EMCDDA løbende risikovurderinger af de stoffer, der
opspores, og som i den forbindelse potentielt reguleres lovgivningsmæssigt på tværs af EU’s medlemssta26
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ter. Samtidig har det enkelte EU-land mulighed for at
foretage egne risikovurderinger og reguleringer, hvilket
samlet set betyder, at listen over illegale ’nye’ stoffer er
i konstant bevægelse (7).

Selvom forekomsten af stoffer med nye
kemiske sammensætninger nu sker i et
langsommere tempo end tidligere, så har
EMCCDA fastslået, at der i løbet af 2016
blev registeret mere end ét nyt stof om
ugen. Ved udgangen af 2014 overvågede
EMCDDA således mere end 620 forskellige
nye psykoaktive stoffer (1).
Regulering af nye psykoaktive stoffer
Relationen mellem produktionen af NPS og lovgivningen er i litteraturen blevet beskrevet som et ’kattenefter-musen’-fænomen. Dette er et billede på, hvordan
produktionen af NPS, særligt i de tidlige år, har taget
form efter de lovgivningsmæssige responser på NPS
ved simpelthen at opfinde nye kemiske sammensætninger, som (endnu) ikke var ulovliggjort, men som ikke
desto mindre imiterer den ønskede euforisende effekt
(4). Den farmakologiske opfindelseslyst har så igen
medført en lovgivningsmæssig reaktion – og så videre.
Dette ’kapløb’ har selvsagt ’boostet’ antallet af nye stoffer og er en af grundene til, at der findes så mange forskellige NPS-typer. For at dæmme op for dette har man
i EU-regi skabt en gradvist mere restriktiv lovgivningsmæssig situation, hvor man fx i England (siden 2009)
og Danmark (siden 2012) nu gør brug af en såkaldt
generisk lovgivningsmæssig tilgang på stofområdet.
Dette betyder, at man i stedet for at forbyde hvert eneste nyfremkomne stof på baggrund af individuelle risikovurderinger har fået mulighed for at forbyde hele
stofgrupper, i dansk sammenhæng med hjemmel i ’Lov
om euforiserende stoffer’ (6, 8). Argumentet for denne
ændring i lovgivningen har været, at den tidligere praksis med først at vurdere, om stoffet overhovedet blev
brugt, og hvor skadeligt det var, blev anset for at være
alt for langsom. Bagsiden af denne fremgangsmåde
har dog været, at lovgivningen i nogle tilfælde sætter en
bremse for medicinalindustriens udvikling af medicin
baseret på syntetiske cannabinoider (9). I andre tilfælde har det ført til, at brugergrupper har klaget over,
at bestemte typer (relativt) harmløse stoffer er faldet

EPPIC (or banner logo if appropriate):
Center for Rusmiddelforskning er med i et EU-projekt, der fokuserer
på forebyggelse blandt unge, der er i kontakt med Kriminalforsorgen,
og som har et stofbrug, herunder brug af NPS.
www.eppic-project.eu

under kategorien NPS, og dermed er deres forbrug af
disse stoffer pludselig blevet illegal fx potensfremkaldende midler (10). Dette har da også medført, at der
fx i England efterfølgende blevet lavet undtagelser til
EU Health Programme
lovgivningen.

Hvad er nyt ved de 				
’nye psykoaktive stoffer’?
I forhold til at måle udbredelsen af NPS-brug er det
værd at bemærke, at termen ’NPS’ ikke nødvendigvis
er velkendt blandt potentielle brugere (11). For det første betyder dette, at statistikkerne ikke nødvendigvis
afspejler den faktiske forekomst, da brugere ikke nødvendigvis svarer i overensstemmelse med de anvendte
kategoriseringer. En anden faktor, som gør det svært at
måle udbredelsen af NPS, er, at netop denne kategori
af stoffer er karakteriseret ved en række definitoriske
vanskeligheder.

Hvornår kan et psykoaktivt stof med
rette kategoriseres som ’nyt’? Hvad
lægges der vægt på, når kategorien
skal afgrænses fra andre typer af
stoffer? Hvordan håndterer man en
stofgruppe, som er karakteriseret
ved stadig udvikling og forandring,
både i kemiske sammensætninger og
lovgivningsmæssige responser?
Disse og lignende problemstillinger har for nylig bevirket, at forskere mere kritisk er begyndt at granske, hvad
det egentlig er, der er nyt eller særligt ved NPS (4, 10).
Historisk har NPS rod i 1970’ernes ’designer
drugs’, der blev anvendt som betegnelse for psykoaktive
stoffer, ofte brugt med et rekreativt formål, og som kemisk set afledtes af allerede illegale stoffer.Termen blev
stadig anvendt op gennem 1980’erne og 1990’erne,
hvor betegnelsen ’legal highs’ også vandt indpas. ’Legal
highs’ blev brugt til at referere til et nu bredere udvalg
af ikke kun kemiske substanser, men også plantebaserede stoffer – eller såkaldte ’herbal highs’, som heller
ikke var reguleret lovgivningsmæssigt (4).
Den manglende regulering var som beskrevet også
kendetegnende for NPS, da betegnelsen begyndte at
vinde indpas midt i 00’erne, men er grundet den nu
mere restriktive lovgivning ikke længere definitorisk

afgørende. Det er stofferne som kemisk ’ny-hed’ som
sådan heller ikke, da en del af de stoffer, som blev (og
bliver) karakteriseret som NPS faktisk har en lang historie, farmakologisk set. Nogle af de bredeste definitioner inkluderer både traditionelle illegale stoffer som
fx khat og psilocybin (fra fx svampe) samt legalt fremstillede stoffer som fx sovemedicin, der også kan bruges
rekreativt, men hvor effekten typisk beskrives som en
bivirkning (4). Det, der fremhæves, er netop stoffernes
rekreative anvendelsespotentiale, og dermed fremhæves formålet med indtaget som ’det nye’ (4). Et andet
forhold, som fremhæves fx i EMCDDA’s tidlige definition af NPS (12), er stoffernes sundhedsskadelige
effekt. Men da de fleste psykoaktive stoffer (nye eller ej)
associeres med en eller anden grad af sundhedsrisiko,
er dette forhold heller ikke særlig behjælpeligt i forbindelse med konstruktionen af en mere skarp definition
på, hvad NPS egentlig er, og hvad der samlet set gør, at
denne stofgruppe karakteriseres som ’ny’ (4).
NPS som kategori er altså svær at definere og afgrænse præcist. Betegnelsen er på tværs af instanser og
EU-lande præget af manglende konsensus angående
både stoffernes historicitet, deres juridiske status og
deres sundhedsmæssige implikationer.

Hvem bruger de nye psykoaktive stoffer?
Som nævnt er den reelle udbredelse af NPS i dansk
sammenhæng svær at fastslå. Vi ved derfor kun ganske
lidt om, hvem der bruger NPS og hvorfor, eller hvad implikationerne af denne (tilsyneladende) nye stofgruppe
er i relation til behandlingsindsatser og forebyggelse.
Hvis vi orienterer os mod den internationale forskningslitteratur, så er det dog især unge, der rapporteres at bruge NPS (4, 5). Men ligesom med andre stoffer er brugen af NPS blandt unge afhængig af mange
forskellige ting: tilgængelighed, hvor og med hvem de
indtages, osv. Rusmiddelforskerne Measham & Newcombe (4) konkluderer dog også, at de fleste NPS ikke
har ændret stofmarkedet i nogen særlig grad. Derfor
bør man nok ikke fokusere udelukkende på NPS og
NPS-brug, men derimod på stofbrug i det hele taget
blandt unge og de risici, der er ved at bruge stoffer.
Dette gælder både risiko for udvikling af problematisk
brug af stoffer, men også situationsbestemte risici som
fx overdosis eller uheld i påvirket tilstand. I forhold til
udvikling af problematisk stofbrug vil det være oplagt
at fokusere på forskellige udsatte grupper af unge, fx
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unge med svære opvækstvilkår, unge, der dropper ud
af skolen, unge, der begår kriminalitet. Problematisk
stofbrug er sjældent det eneste problem, unge står med,
men derimod en reaktion på de sociale og samfundsmæssige vilkår, en ung vokser op under (13). I et kvalitativt studie fra USA viser forskerne, at mange af de
informanter, som deltog i deres undersøgelse, brugte
syntetiske cannabinoider som alternativ til mere skadelige stoffer som fx crack kokain, metamfetamin eller
endog heroin (9).
Ud over at være rapporteret blandt unge er brug af
NPS også fx i England rapporteret som en ’epidemi’
blandt hjemløse og indsatte i fængsler. Dette har efterfølgende medført et usædvanlig stort fokus på NPS
i de engelske medier og en del forargelse over, at disse
stoffer er nemme at komme til for særligt udsatte borgere. Men som Potter & Chatwin (10) understreger,
så er det største problem for udsatte borgere sjældent
brugen af NPS. Dette brug skal snarere ses som en forlængelse af deres allerede eksisterende stofbrug. Det er
derimod i årsagerne til dette stofbrug, at deres største
problemer ligger; årsager, der ofte er rundet af ulige
samfundsmæssige vilkår fx i relation til arbejde, uddannelse samt svære opvækstvilkår (10).

Nye psykoaktive stoffer: En reel bekymring?
Som beskrevet er NPS et ekstremt bevægeligt fænomen. Dette gælder ikke alene stoffernes kemiske
sammensætninger, som hele tiden udvides, samt de
juridiske responser på dette, men altså også selve definitionen af fænomenet. Nogle af de nyere definitioner
er så brede, at de i princippet både inkluderer stoffer
med nye kemiske sammensætninger, men også allerede
etablerede substanser, som blot bruges hyppigere eller
anderledes end førhen (4).
På baggrund af ovenstående opridsning må svaret på
spørgsmålet om, hvorvidt NPS udgør en ny bekymring
i det danske stoflandskab være dobbelt: Der er på den
ene side ingen tvivl om, at der eksisterer en bekymring,
et fokus på overvågning, lovgivningsmæssige restriktioner og kontrol samt potentielle sundhedsmæssige
risici. Lidt frækt kan man sige, at NPS er blevet udnævnt som en potentiel (endda global) trussel, allerede
før der er opstået et mærkbart sundhedsmæssigt eller
socialt problem (4). På den anden side er det vanskeligt
helt at få øje på problemet, empirisk set, hvilket efterlader et indtryk af en stor reaktion på et relativt lille
28
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problem. Men betyder dette så, at vi som lovgivere, behandlere, forskere og rusmiddelbrugere ikke skal være
opmærksomme på fænomenet? På dette spørgsmål må
svaret være nej. Spørgsmålet er blot, om det ikke ville
være mere meningsfuldt at fokusere på, hvordan forskellige stoffer bruges i forskellige sammenhænge; samt på
de vilkår, som stofbrugere indtages deres stoffer under,
snarere end at fokusere på NPS som noget helt særligt. n
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AFSKRÆKKELSE

som forebyggelsesstrategi
og unges oplevelser heraf
I forsøget på at forebygge rusmiddelrelateret kriminalitet og på at højne trygheden i nattelivet er politiet i
mange danske byer i stigende grad begyndt at udstede restaurationsforbud til personer, der har begået en
strafbar handling på eller i umiddelbar nærhed af en beværtning.
							
og andre vestlige lande i stigende grad gør brug af reAF THOMAS FRIIS SØGAARD & RIKKE MIDDELBO RIEL

Et restaurationsforbud er en administrativ sanktion,
som udstedes i tillæg til den straf, som udmåles i det
strafferetslige system. At få et restaurationsforbud betyder typisk, at en person i op til 2 år ikke må vise sig på
denne specifikke restauration, hvor personen har begået
en strafbar handling. I Aalborg, som er udgangspunktet for denne artikel, gør myndighederne i dag brug af
såkaldte ’udvidede restaurationsforbud’ også kaldet
’zoneforbud’ (1). Det betyder, at personer, der får et restaurationsforbud i og omkring Jomfru Ane Gade ikke
blot har forbud mod at frekventere den beværtning,
hvor de har begået en strafbar handling, men faktisk har
forbud mod at komme på hele 44 beværtninger i 2 år.
En af grundene til, at myndighederne i Danmark

staurationsforbud, er, at disse hævdes at have en stor
afskrækkende og kriminalpræventiv effekt på unges
adfærd i nattelivet. Man antager, at det vil have en
positiv effekt på unges adfærd, hvis de frygter at blive
frataget muligheden for at feste på deres foretrukne
beværtning(er). Politiets øgede brug af restaurationsforbud repræsenterer et skifte i måden, nattelivet reguleres på (2). Tidligere blev borgernes problematiske
adfærd i nattelivet ofte forsøgt reguleret gennem strukturelle foranstaltninger såsom afgifter på alkohol og
restriktive bevillingslove, som satte begrænsninger på
antallet af beværtninger og deres åbningstider. Brugen
af restaurationsforbud repræsenterer som modsætning
hertil en mere individualiseret kontrolform, der er rettet mod den enkelte ’uansvarlige’ forbruger, og forWWW.STOFBLADET.DK · STOF 30
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buddet bygger på en forebyggelseslogik, som hævder,
at nattelivsbrugeren er en rationel aktør, der gennem
trusler om og oplevelsen af udelukkelse kan guides til
at træffe fornuftige valg.
De seneste års skifte i retningen af mere individualiserede forebyggelsestiltag, der virker gennem afskrækkelse og sanktion, har betydet, at et voksende antal unge
i dag oplever at være ekskluderet fra hele nattelivsområder i længere perioder. Dette har skabt et behov for bedre forståelse af, hvordan unge oplever og forholder sig til
det at få et restaurationsforbud i nattelivet. I denne artikel anvender vi interviews med 10 forbudsdømte unge
fra Aalborg samt data fra politiets database POLSAS til
at give et indblik i, hvordan unge rent faktisk forholder
sig til det at få et forbud fra et helt nattelivsdistrikt. Målet er at give en bedre forståelse af udvidede restaurationsforbuds både tilsigtede kriminalpræventive effekter
og deres til tider utilsigtede negative effekter i unges liv
og risikoadfærd.

Restaurationsforbud og 				
de forbudsdømtes tavse stemme
I Danmark udstedes forbud efter restaurationslovens
§ 31, stk. 2. (restaurationsforbud) af politiet. Forbuddene udstedes oftest til personer, som har begået vold,
som er blevet taget med et våben eller er i besiddelse
af illegale rusmidler til eget brug eller videresalg. Både
i Danmark og i andre vestlige lande er politiets øgede
brug af restaurationsforbud bemærkelsesværdig set i
lyset af, at der kun findes meget sparsom videnskabelig
dokumentation for den kriminalpræventive og tryghedsskabende effekt (2). Der er dog flere grunde til, at
myndighederne er begyndt at gøre øget brug af restaurationsforbud til trods for den manglende dokumenterede effekt. En af disse er, at forbuddene ofte bliver set
som et godt alternativ til mere strukturelle restriktive
tiltag. I forsøget på at brande sig selv som oplevelses- og
forbrugscentre er danske byer i de senere år begyndt
at ’kappes’ om at tilrettelægge optimale rammer for en
sprudlende og attraktiv natlig oplevelses-business (natklubber, barer og værtshuse). Dette for eksempel ved
at liberalisere lokale restaurationsplaner, ved at tillade
flere beværtninger og udvidede åbningstider. Denne
neoliberale forbrugs- og vækstkontekst betyder samtidig, at danske myndigheder ofte er tilbageholdende
med at fremme forebyggelse og tryghed i nattelivet via
indførelsen af repressive regler og begrænsninger rettet
30
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mod alkoholudbyderne. Når myndighederne konfronteres med (voksen)befolkningens krav om ’at noget må
gøres’ for at højne trygheden i nattelivet, er de i stedet mere tilbøjelige til at bifalde brugen af kontrol- og
sanktionstiltag, som retter sig mod de enkeltindivider,
der ikke formår at forvalte deres ’frie’ forbrugsvalg på
en passende måde. I Danmark har alkoholudbyderne
også spillet en central rolle i forhold til at opbygge politisk støtte til politiets brug af restaurationsforbud. Horesta (brancheorganisationen for hotel-, restaurant- og
turisterhverv) har således været meget aktiv i medierne,
hvor man har argumenteret for, at politiet skal gøre
øget brug af udvidede restaurationsforbud (3). Alkoholudbydernes ’slåen-på-tromme’ for mere effektive
måder at ekskludere den ’uansvarlige’ forbruger på har

I Danmark inkluderes forbudsdømte
individers stemme sjældent i offentlige
debatter om forbudspolitikker i nattelivet.
Dette skyldes, at disse ofte anses som
afvigere og ’slemme’ personer, hvis stemme
ikke fortjener at blive hørt. Der kan dog
være god ræson i at prøve at undersøge,
hvordan unge oplever og forholder sig til
det at få et restaurationsforbud.
både været drevet af et ønske om at højne trygheden i
nattelivet, men har samtidig tjent til det formål at fjerne
myndighedernes fokus fra mulige lovgivningsbaserede
tiltag, som kunne bruges til at øge trygheden i nattelivet
ved at sætte begrænsninger for beværtningerne og for
udbuddet af alkohol (4).
I Danmark inkluderes forbudsdømte individers
stemme sjældent i offentlige debatter om forbudspolitikker i nattelivet. Dette skyldes, at disse ofte anses
som afvigere og ’slemme’ personer, hvis stemme ikke
fortjener at blive hørt. Der kan dog være god ræson i
at prøve at undersøge, hvordan unge oplever og forholder sig til det at få et restaurationsforbud. Ikke fordi en
sådan viden kan bruges til direkte at teste, om restaurationsforbud faktisk reducerer kriminalitet og uorden
i nattelivet, men fordi dette kan kaste lys over, om de
politiske målsætninger, som bruges til at retfærdiggøre
brugen af restaurationsforbud, også opnås. I det følgende viser vi, hvordan unge på meget forskellige måder oplever og forholder sig til det at have et udvidet
restaurationsforbud.

Eksemplets magt 					 mod én enkeltperson også vil have en signalværdi og
– men et eksempel på hvad?
effekt på dennes venner og bekendte. Forudsætningen
Fra starten af 2011 og til midten af 2015 udstedte politiet i Aalborg udvidede restaurationsforbud til 388
personer. Mere end to tredjedele af disse (70,6%) blev
givet på baggrund af overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Langt størstedelen af disse forbud blev
udstedt på baggrund af, at en person var taget i besiddelse af meget små mængder af illegale rusmidler til
eget forbrug (5). I Aalborg har politiet ofte retfærdiggjort brugen af ’udvidede restaurationsforbud’ med
udsagnet om, at unges oplevelse af at være ekskluderet
fra nattelivet vil have en positiv effekt på deres fremtidige adfærd. I tråd med dette forklarede en af vores
informanter, at:
’Jeg fortryder det selvfølgelig. Jeg kunne aldrig finde på at tage stoffer med i byen igen. Det gør jeg ikke.
Jeg har lært af min straf. Jeg synes, man kunne godt
nøjes med et år eller et halvt år, der kan man allerede
nå at fortryde.’ (Kent)
I tråd med diskurser på det øvrige strafferetslige
område (6) legitimerer myndighederne også brugen af
restaurationsforbud med, at disse har en udvidet afskrækkende og disciplinerende effekt ved at statuere et
eksempel. Logikken bag denne ’eksemplets magt’ er en
antagelse om, at en streng eksklusionssanktion rettet

for, at denne logik holder, er imidlertid, at politiet rent
faktisk er i stand til at håndhæve et forbud. Selvom data
fra politiets sagsregister viser, at de jævnligt udsteder
1.500 kroners bøder til unge, som overtræder deres
forbud, så viste vores undersøgelse, at mange af de
forbudsdømte unge jævnligt overtræder deres forbud,
nogle endda meget systematisk:
‘Jeg var i byen weekenden efter, jeg fik forbuddet.
Der var ingenting. En måneds tid efter mødte jeg tre
betjente. En af dem var ham, der havde taget mig. Jeg
var lige ved at gå ind i ham. Han kunne ikke kende
mig. Ja… så jeg går bare i byen, som jeg har lyst til. Jeg
skænker næsten ikke forbuddet en tanke, når jeg går i
byen.’ (Nikolaj)
I Aalborg skal politiet hver weekend forsøge at holde styr på, at flere hundrede forbudsdømte ikke overtræder deres 2-årige forbud i et natteliv, som frekventeres af mange tusinde andre gæster. Mens politiet synes
at have relativt godt styr på, at personer, som allerede
er kendte af politiet, ikke overtræder deres forbud, så
er det tæt på umuligt for dem systematisk at håndhæve
forbuddet, når det kommer til forbudsdømte, der ikke
ellers er kendte af politiet. Resultatet er ikke blot en
meget ulige håndhævelse af forbuddet, men det bety-
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Logikken bag denne ’eksemplets magt’ er en antagelse om, at en streng
eksklusionssanktion rettet mod én enkeltperson også vil have en signalværdi og
effekt på dennes venner og bekendte. Forudsætningen for, at denne logik holder, er
imidlertid, at politiet rent faktisk er i stand til at håndhæve et forbud.
der samtidig en erodering af tesen om, at forbuddene
har udvidede præventive effekter gennem statueringen
af et eksempel, da en del unge også vil begynde at dele
historier og erfaringer af, at forbuddene reelt ikke har
en konsekvens. Eller som Nikolaj udtrykte det; ’jeg går
bare i byen, som jeg har lyst’.
Når nogle unge vælger at overtræde deres forbud,
handler det dog ikke blot om, at de tænker, at risikoen
for at blive taget er lille. Nogle vælger også at overtræde
forbuddet, fordi de finder, at et 2-årigt forbud fra 44
restaurationer er en helt urimelig lang tillægsstraf for
eksempelvis at være blevet taget i besiddelse illegale rusmidler til eget forbrug; en forseelse, som i det strafferetslige system typisk udløser en bøde på 3.000 kroner:
‘Jeg synes bare 2 år, det virker håbløst. Det er ikke
en gang skræmmende, det er bare håbløst. Så kan man
lige så godt bare sige ’fuck det’, tænker jeg.’ (Troels)

Forbuddets utilsigtede negative effekter
Mens danske politikere og politiet ofte har været optaget af, at brugen af restaurationsforbud potentielt set har
kriminalpræventive og tryghedsskabende effekter, så
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interesserer myndighederne sig sjældent for, hvordan
det at være underlagt et udvidet restaurationsforbud i
nogle tilfælde også kan forstærke unges risikoadfærd.
Studier har vist, at det at gå ud med vennerne i
nattelivet spiller en meget vigtig rolle i danske unges sociale liv.Vores undersøgelse viste da også, at for nogle af
de unge forbudsdømte, som valgte at overholde deres
forbud, var dette ofte forbundet med oplevelsen af at
miste venner og blive socialt marginaliseret. Det mest
ekstreme eksempel på dette var informanten Pia, som
beskrev, hvordan hendes forbud var forbundet med, at
hun blev socialt isoleret, hvilket udløste intense følelser af frustration, desperation og til sidst selvskadende
adfærd:
’Så en weekend, hvor vi havde festet helt vildt [til
forfest], og de tager i byen, og jeg sidder stadig ved bordet, og musikken slukker, døren smækker. De er gået,
og jeg sidder alene. Jeg var sådan: ’Jeg kan ikke det her’.
Jeg kan ikke leve sådan halvandet år mere. Ja, så skærer jeg mig her [peger på sit håndled]. Der var blod
over det hele, og jeg gik i panik, fordi jeg var så fuld.
Jeg ringede til en veninde, og hun kom og ringede til
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PH.D. I ANTROPOLOGI OG LEKTOR VED
CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING
RIKKE MIDDELBO RIEL
CAND.SCIENT.SOC. I KRIMINOLOGI.

ambulancen. Det var så der, jeg begyndte at gå i byen
igen. Jeg kunne ikke holde til ikke at skulle med.’ (Pia)

At være forbudsdømt kan ikke blot
have potentielt negative implikationer
på unges sociale liv og psykiske velbe
findende. Vores undersøgelse viste også,
at unges overholdelse af forbuddet ofte er
koblet med nye former for risikoadfærd.
Som et eksempel på dette forklarede informanten
Poul, at hans udelukkelse fra det alkoholbaserede natteliv fik ham til at opsøge private fester, hvor brugen af
illegale rusmidler var udbredt og normalt:
’Før forbuddet der drak jeg næsten kun alkohol.
Efter jeg fik forbud mod byen… hvordan kan jeg sige
det. Så begyndte jeg at komme i den forkerte gruppe.
De her privatfester, jeg går til nu, de starter kl. 19 om
aftenen til kl. 8-9 dagen efter. Det er de her kæmpe
privatfester, hvor der er bedre musik og sødere mennesker, fordi alle kender hinanden. Jeg har fået rigtig
mange tætte venner, og vi afprøver forskellige euforiserende stoffer, svampe… førhen tog jeg aldrig alt det
shit der.’ (Poul)
Forbudsdømte unges søges efter alternative fester
er til tider også forbundet med risikoadfærd som spritkørsel.
’Mig og mine venner [som også havde et restaurationsforbud] vi begyndte bare at gå i byen udenbys. Vi kørte
spritkørsel. Det gjorde vi mange gange. Jeg vil sige, vi
gjorde det hver eneste weekend, vi var udenbys. Vi kørte til Viborg, Sæby, Frederikshavn. Vi kørte bare og gik
i byen, og så kørte vi hjem igen om natten.’ (Ahmed)
Mens danske myndigheder traditionelt har anvendt et snævert fokus på restaurationsforbuds potentielle trygheds- og kriminalpræventive effekter, så peger
ovenstående på, at hvis vi skal forstå restaurationsforbud i deres helhed, så må vi også have blik for, hvordan
brugen af forbudssanktioner utilsigtet også kan komme
til at forstærke unges risikoadfærd.

Mere fornuftig og mindre skadelig
brug af forbud
Fundene i dette studie kan anvendes til at udvikle en
mere informeret og mindre skadelig brug af (udvidede)
restaurationsforbud som kontrol og forebyggelsesstrategi.

For det første peger vores undersøgelser på, at i stedet
for at anvende 2-årige forbud kunne politiet med fordel
gøre brug af kortere forbud. Kortere forbud har den
fordel, at de vil være mere realistiske at håndhæve for
politiet, da det vil reducere antallet af personer, som
skal holdes ude. Kortere forbud har også den fordel, at
de ofte vil opleves som mere fair og overskuelige af de
forbudsdømte, hvilket man kan formode vil øge deres
vilje til at overholde dem. Kortere forbud vil også kunne reducere de nuværende forbuds utilsigtede negative
effekter. Selv ved brugen af kortere forbud er det dog
vigtigt, at myndighederne forpligter sig på grundigt at
undersøge og medtænke, om og i hvilket omfang brugen af forbud forstærker unges øvrige risikoadfærd.
I tillæg til at anvende tidsmæssigt kortere forbud
bør politiet for det andet også begynde at operere med
differentierede forbud. Mens det danske strafferetslige system bygger på et proportionalitetsprincip, som
foreskriver, at der skal være en sammenhæng med den
begåede strafbare forseelse og den retslige sanktion, så
anvender politiet mange steder i stedet et ’one size fits
all’-princip, når det handler om udstedelsen af administrative restaurationsforbud. Uanset forseelsen: to års
forbud. Denne praksis bliver særlig problematisk set i
lyset af, at langt de fleste, som får et restaurationsforbud, får dette for at være i besiddelse af meget små
mængder af illegale rusmidler til eget forbrug; en trods
alt lille forseelse og en forseelse, som indtil 2004 ofte
blot udløste en påtale fra politiet (7). n
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FAGPORTRÆT AF PETER EGE:

Dansk
stofbehandlings
chefideolog		
Tidligere socialoverlæge i Københavns Kommune Peter Ege har igennem 40 år været en af de førende arkitekter
bag gennemgribende - og for mange også provokerende - forandringer i tilgangen til danske stofbrugere.
Nu er han klar med en ny bog, der gerne skal præge de nye generationer.
							 selv i rolige, neutrale farver. Fra spisebordet får man
AF MARIANNE BÆKBØL
ud gennem glasdøren og den overdækkede terrasse øje

’Stofproblemer – og hvordan man løser dem’ er titlen
på den nye bog, der har været undervejs i nogle år, men
først her i det seneste års tid har der været tilstrækkelig
ro til at få den gjort færdig.
’En lidt arrogant titel måske, men det kan jeg jo
godt tillade mig nu, hvor jeg ikke arbejder for nogen
mere,’ siger Peter Ege med en lille kluklatter, mens han
tager flødeskumskager ud af køleskabet. Hunden Frida
er fulgt med ud i køkkenet og får en yndlings-tyggestang fra pakken i køkkenskabet, nu når vi andre også
skal have godter. Peter Ege kan tillade sig at være lidt
oven på med al den viden og erfaring, han har opnået
igennem årene. Med sine mange år i praksis, deltagelse
i arbejds- og ekspertgrupper, fejltagelser og successer for ikke at tale om flittig forskning i og analyser af alle
afkroge af brug, misbrug og behandling - er han en
større videns- og erfaringsbank end de fleste.
Det er en stille hverdagsformiddag i Charlottenlund, solen skinner, og fuglene synger, som de sikkert
også gjorde, da Peter Ege blev født en varm julidag i
1941. Han kom til verden på Nørrebro, og familien
flyttede en del rundt under krigen, men som ung boede
han også her nord for København. Dengang var det i
kollektivet Nordkrog, hvor man betalte husleje efter,
hvor meget man tjente, og hvor han med sin lægeløn
var den, der måtte betale mest. I dag har han i mange
år boet sammen med sin hustru i en halv villa tæt ved
stationen, en af de dér gamle, store, smukke, hvide
villaer. Hjemmet fremstår lige så afdæmpet som han
34

STOF 30 · WWW.STOFBLADET.DK

på gamle, krogede frugttræer og farvestrålende roser
i baghaven. Det virker, som om der er meget langt til
stofmiljøet inde i byen.

Barnelærdommen: 				
Man skal hjælpe dem, der har brug for det
Umiddelbart var der også langt til det, der skulle blive
til en lang karriere inden for misbrugsbehandling, da
han i 1966 begyndte som læge på Medicinsk Afdeling på Blegdamshospitalet, der dengang lå der, hvor
Panuminstituttet ligger i dag. Det var dog ikke fremmed for ham, at man skulle være god ved andre.
’Mine forældre var pæne borgerlige radikale med
et ordentligt samfundssind og var socialt engagerede.
For eksempel var de under krigen aktivt involveret i at
hjælpe jøder med at undgå at blive taget af tyskerne. Jeg
havde en rar barndom og opvækst med kærlighed og
overskud, men jeg voksede også op med, at man havde
ansvar for hjælpe andre mennesker. Samfundet skulle
være solidarisk med de udstødte. Det var altså ikke,
fordi jeg selv havde haft problemer, at jeg begyndte at
arbejde med mennesker med store udfordringer. Det
var tilfældigheder, der sendte mig ind på netop den vej.’

Længerevarende metadonbehandling 		
var lig med undertrykkelse
Han virker varm, lidt underspillet og samtidig nøgtern,
som han sidder der og fortæller ved spisebordet. Ikke
kun, når talen falder på stofbrug og behandling, men
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DET BEGYNDTE MED TINE BRYLD
Det var Peter Eges kusine, socialrådgiver og senere radiovært Tine Bryld, der i 1969 fik ham ind i misbrugsfeltet. Hun var ansat som leder på det
helt nye Dag- og Døgncentret1, hvor de manglede en læge, og for Peter Ege, der efterhånden var blevet lidt træt af sin stilling på Medicinsk Afdeling, kom tilbuddet ganske belejligt. Hans erfaring med leverpatienter på medicinsk afdeling blev hans adgangsbillet til sin første stilling, som var
på Kontaktcentret2. Det blev begyndelsen på en rundrejse i den medicinske del af dansk misbrugsbehandling, der skulle vare i 40 år.

også, når det kommer til for eksempel tanker om døden. Når man dør, så dør man. Der er ikke noget liv efter døden, det er slut, lyset slukker. Måske kommer det
af, at hans far, ud over at være radikal, også var ateist.
Måske er det, fordi han - koblet med sin humanistiske
indstilling - er naturvidenskabeligt uddannet.
Når det handler om rusmidler og stofbrugere,
kommer klarsynet til udtryk i en fasttømret holdning
om, at behandling skal udføres på baggrund af evidens,
fakta og sund fornuft frem for moral, politiske ideologier eller private følelser og holdninger. Alt for mange
gange har han oplevet, at det er gået alvorligt ud over
stofbrugere, der er kommet i klemme, når behandling
bliver baseret på et uvidenskabeligt grundlag. Og i de
tidlige år vidste han ind i mellem heller ikke bedre selv
end at anskue stofbrug fra en ideologisk vinkel.
’Blandt andet speciallæge i psykiatri Preben Freitag
og nogle praktiserende læger var fortalere for længerevarende metadonbehandling, mens vi i Dag- og Døgncentret - jeg selv inklusive - var voldsomme modstandere af metadon til andet end opnåelse af stoffrihed.
Vi mente, at langvarig metadonbehandling var lig med
undertrykkelse af pjalteproletariatet.’
Peter Ege kom senere til at give Preben Freitag ret,
men dengang var de mange, der var overbeviste om, at
det både var behandlingsmæssigt og ideologisk forkert at
tilbyde længerevarende metadonbehandling til stofbrugerne. Metadon måtte kun bruges til kortvarige afgiftninger, den resterende del af behandlingen var stoffri.

Inspireret til opgør med den 		
formynderiske tilgang
Hvor man på Dag- og Døgncentret var overbeviste om,
at hvis blot stofbrugerne fik arbejde direkte efter en afgiftning, ville de holde op med at tage stoffer alene ved
denne opstigning fra pjalteproletariatets rækker, var det
på Rigshospitalets socialpædiatriske ambulatorium, Peter Ege første gang stødte på tænkningen om at hjælpe
mennesker til at sætte dem fri. Her arbejdede han under
specialbørnelæge Sven Heinild fra 1973 til 1978.
’Sven Heinilds ord gjorde stort indtryk på mig i
min tidlige karriere. Han mente, at man skal hjælpe
mennesker, der har behov for det, og så skal man på
et tidspunkt holde op med at blande sig. Ligesom man
skal hjælpe dem på deres egne betingelser og præmisser
og ellers i store træk lade dem være i fred. Og især skal
man ikke være moraliserende.’
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Ud over at være inspirator og forbillede for Peter
Ege var Sven Heinild samtidig en faglig modvægt til
meget af det, Peter Ege oplevede i ”narkomiljøet”, hvor
han forsat var tilknyttet som konsulent.
’Her var man ofte formynderiske og vidste alt om,
hvad brugerne havde behov for, og hvad de skulle gøre. I
det miljø kunne jeg bruge Heinilds ord til at skabe forståelse for, at der var grænser for, hvor meget man kan lave
om på folk, og at man ikke altid skal prøve. Den bedrevidende tilgang kan nemt ende med at blive fjendtlig, når
folk ikke makker ret og gør, som man siger.’
Heinilds indstilling passede bedre til Peter Eges
grundlæggende holdninger og hans iboende nysgerrighed end dem, der rådede i misbrugsbehandlingen,
og han indså, at ingen reelt vidste noget om, hvad metadon egentlig kunne gøre for stofbrugerne. Og mange
brugere var i metadonbehandling hos praktiserende
læger. Nogle år senere under sin tid som forskningsassistent ved det daværende Alkohol- og Narkotikaråd
gennemførte han derfor i samarbejde med en anden
misbrugsspecialist, senere doktor i sociologi Jacob Hilden Winsløw, en større metadonundersøgelse, hvis resultater blev publiceret i 1983.

Vendepunktet
Undersøgelsen viste, at mange brugere, der fik metadon ved egen læge, profiterede på adskillige måder
af længerevarende behandling. Kriminaliteten faldt,
sundhedstilstanden forbedredes, ligesom livskvaliteten
blev bedre - primært på grund af mindre stress i forbindelse med at skaffe stoffer. Samtidig viste undersøgelsen også, at mange fik utilstrækkelig behandling, at der
ikke var koordinering mellem de praktiserende læger
og kommunen.
’Undersøgelsesresultaterne var noget af en øjenåbner for mig. Det var tydeligt, at brugerne havde fået
mere kvalitet og fred i deres liv, efter at de var kommet
i metadonbehandling. Så tydeligt, at jeg en gang for
alle måtte opgive min ideologisk funderede modstand
mod metadon.’
Peter Ege er ikke en mand, der er flov over at skifte
standpunkt, når han opnår nye erkendelser, ligesom
han aldrig har været bange for at gå forrest og stå fast
på sine holdninger, når det er nødvendigt.
I rapporten konkluderede Peter Ege og Jacob Hilden Winsløw derfor ufortrødent, at langt flere stofbrugere skulle tilbydes metadonbehandling i stedet for den

forkælelse af brugerne. Det var langt fra sidste gang,
Peter Ege fik ørerne i maskinen og anledning til at forklare sig igen og igen.

At møde mennesket, hvor det er: 		
sand hjælpekunst
Han fortsatte videre ad samme spor og skrev i 1984
sammen med sociolog og senere professor i Folkesundhedsvidenskab Lone Scocozza behandlingsrapporten
’At møde mennesket, hvor det er’ – hvor de blandt andet introducerede Kierkegaards tanker om sand hjælpekunst.
’Det er et forhadt citat i dag, fordi det er blevet
skamredet, og mange får nærmest kvalme, når man taler om at ”møde mennesket, hvor det er”. Det lyder
så banalt, men det er ikke helt så banalt og slet ikke i
praksis. Det handler jo om, at hjælperen skal underordne sig den, der skal hjælpes. At hjælperen skal forstå
det, som den hjælpsøgende forstår. De ord viste os, at
man ikke kunne sætte betingelser op for at give hjælp.
Folk måtte have hjælp på det niveau, de nu engang var
på. Dette gjaldt også, hvis de ønskede at fortsætte som
stofbrugere. Så måtte man hjælpe dem med det, man
kunne i den situation.’

Skadesreduktionens fadder
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’Sven Heinilds ord gjorde stort indtryk på
mig i min tidlige karriere. Han mente,
at man skal hjælpe mennesker, der
har behov for det, og så skal man på et
tidspunkt holde op med at blande sig'
endog meget restriktive tildeling, der havde rådet indtil
da, og at behandlingen skulle være mere kvalificeret
end den, de fik hos de praktiserende læger. Det lagde
grunden til gennemgribende omstruktureringer og i
sidste ende, at metadonbehandlingen nogle år senere
blev lagt over til amterne. Både brugere, praktiserende
læger og politikere blev sure på ham. Brugerne, fordi
de misforstod resultatet og troede, at man ville fratage
dem behandlingen. Lægerne, fordi de blev kritiseret,
og politikerne, fordi resultatet blev tolket som ufortjent

I rapporten introducerede de også for første gang i
Danmark begrebet ’graduerede målsætninger’ som
en forløber for det, der i dag kaldes 'skadesreduktion', og målene blev en del af den officielle politik på
området. Hverken behandlingsinstitutionerne eller
de amtslige centerledere, der stadig havde stoffrihed
som det eneste og absolutte mål i behandlingen, tog
imod rapporten med kyshånd. Peter Ege var ikke en
populær skikkelse, da han turnerede rundt i landet
for at holde oplæg om rapportens konklusioner og
nye retningslinjer.
’Centerlederne producerede endog en modrapport, der dog aldrig fik nogen gang på jord. Både tidsånden, de misbrugsfaglige argumenter og den begyndende AIDS-epidemi understregede vigtigheden af at
hjælpe stofbrugerne til ikke at blive smittet og til ikke
at smitte andre, så der var ingen vej uden om. Det var
efterhånden åbenlyst nødvendigt at arbejde med andre
mål for behandling end alene stoffrihed, og omstillingerne gik i gang rundt omkring i landet - i varierende
tempo og med vekslende resultater.’
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Tag det roligt og brug fornuften
Det var ikke sidste gang, at Peter Ege gik forrest med
forandringer. Når andre har skreget højt og advaret
mod lempelser og brugerindflydelse, er han gået forrest med opfordringer til at bevare roen og har køligt
modargumenteret med forskningsresultater, som viste,
at der ikke var den store grund til bekymring. Ligesom
han heller ikke er tilhænger af at gøre tingene sværere,
end de er. I starten af halvfemserne, hvor han blandt
andet var ansat på rådgivnings- og behandlingscentret
Brydehuset under Københavns Amt, gik der ligefrem
sport i metadonen.
’Ret hurtigt blev jeg træt af de evindelige diskussioner mellem pædagoger og klienter om metadondoser.
Ned eller op. Op eller ned. Konstant og hele tiden. Det
kom til at fylde alt for meget.

Jeg udtrykte ofte, at jeg fandt livet for kort
til at diskutere, om en klient skulle have
10 ml mere eller mindre. Da var det, at
jeg fandt på, at vi kunne spille billard om
det, og den metode havde klienterne stor
respekt for.
Det var sgu fair, syntes de. Jeg kunne få fred mindst en
måned efter en sejr. Og da jeg vandt de fleste gange,
brokkede pædagogerne sig heller ikke. Anvendt pædagogik vil jeg kalde det.’
Han holder stadig på, at man i det hele taget skal
stræbe efter at bruge fornuften til ikke gøre tingene
sværere, end de er. For år siden handlede det om de
indsatte i fængslerne. Hvis der var brug for uddeling
af rene sprøjter i fængsler og på behandlingssteder for
at undgå smitte, skulle der da bare uddeles sprøjter.
Når man fandt ud af, at stort set alle brugere var smittet med leverbetændelse, skulle der da sættes ind med
det samme. Hvis kontrolpolitik skader mere end den
gavner, skal den afskaffes. Hvis der er brug for heroinbehandling, skal der ydes heroinbehandling. Hvis det
viser sig, at optagelseskriterier er for skrappe i forhold
til målgruppen, skal de lempes hurtigst muligt. Og alt
sammen gerne uden, at årelange diskussioner skal gå
forud.
Heldigvis fik han med årene så meget viden og erfaring, at han siden 90’erne ikke har været til at komme
uden om, når der skulle nedsættes arbejds- og ekspertgrupper inden for stofområdet. Peter Ege har her fået
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rig lejlighed til at fremføre sine meninger og præge sine
omgivelser i retning af en mere human tilgang til stofbrug og stofbrugere. Både i København og på landsplan.

Brugernes mand
Den bruger-og behovsorienterede sti, som Peter Ege
begyndte at betræde på børneafdelingen på Rigshospitalet, er med årene blevet en hovedvej i dansk rusmiddelpolitik og er en fortaler for så få restriktioner
som muligt. Siden heroinbehandling blev indført, har
han talt for lempelse af strenge krav og kriterier for behandlingen samt en udvidelse af tilbuddet til også at
omfatte rygeheroin og ikke kun det intravenøse brug.
Heller ingen inden for området er i tvivl om, hvad han
mener om den fortsatte kriminalisering af rusmidler og
stofbrugere. I hans bevidsthed bør den ophøre straks,
og det kan kun gå for langsomt. Allerede i 1990 talte
han offentligt for legalisering af Cannabis, og han mener: ’Hvorfor skal det stoppe der?’ Så mange rusmidler
som muligt bør efter Peter Eges mening legaliseres. Af
helt pragmatiske årsager: Rusmidlerne er kommet for
at blive, og brugerne tager dem - lige meget, hvor forbudte de er. Legalisering vil frigøre ressourcer til andre
opgaver i politiet, det vil være nemmere at gå i behandling, og en masse mennesker vil ikke blive stemplet og
udstødt. Det må være folks eget ansvar, hvad de tager
af stoffer – behandlingssystemets opgave er at stå klar,
når de har brug for hjælp. Og at hjælpe dem på deres
præmisser. n

Noter
1. Dag- og Døgncentret var et nystartet privat behandlingstilbud, der varetog
stort set al misbrugsbehandling for Københavns Kommune.
2 Kontaktcentret, hvor Peter Ege arbejdede som konsulent, var en selvstændig enhed under Dag- og Døgncentret, hvor der ikke var nogen behandling, men man tog imod de unge, bød på kaffe og motiverende snak.

PeterEgesbog:’Stofproblemer
– og hvordan man løser dem’
udkom den 5. februar 2018
på Reitzels Forlag.

RUSMIDLER PÅ BOTILBUD

Kortlægning af brug og håndtering af rusmidler på botilbud
I de seneste års offentlige debat om vold og fare på botilbudsområdet er mennesker med et misbrug oven i
deres psykiske lidelse blevet fremhævet som et særligt problem. Men beskrivelser af, hvordan brug og håndtering af rusmidler reelt udspiller sig på botilbuddene, har været stort set fraværende i debatten.
							 forhåbentlig stof til eftertanke og drøftelser.
AF SIDSEL BUSCH

I min stilling som antropolog hos Kompetencecenter
for Dobbeltdiagnoser er jeg i gang med udførelsen af et
pilotprojekt, som indebærer en undersøgelse og kortlægning af, hvordan der bruges rusmidler på botilbudsområdet. Det omfatter, hvilke rusmidler der bruges,
hvordan personalet i praksis møder og håndterer beboernes brug af rusmidler, samt hvad beboerne godt
kunne tænke sig blev håndteret anderledes.
Denne artikel beskriver en række nedslag i min undersøgelse. Indholdet er tænkt som inspiration og giver

Hvorfor undersøge rusmidler 			
på botilbudsområdet?
VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for
Velfærd, tidligere SFI) har i 2017 offentliggjort undersøgelsen ’Voldsforebyggelse på botilbud og forsorgshjem’ (1). Man kan heri læse, at et af de elementer,
der spiller ind på forekomsten af vold på botilbud, er
beboernes alkohol- eller stofafhængighed. Det er dog
uklart i rapporten, hvori sammenhængen mellem: 1)
beboere, der lever med kombinationen af psykisk lidel-

MY BED, TRACEY EMIN. 1998

WWW.STOFBLADET.DK · STOF 30

39

RUSMIDLER PÅ BOTILBUD

På botilbud bor mennesker
med komplekse psykosociale
vanskeligheder med et
samtidigt problematisk brug af
rusmidler, og som vel og mærke
ikke modtager behandling
for det, fordi behandling af
misbrug traditionelt set har
ligget uden for botilbuddets
rammer. For både medarbejdere
og beboerne er rusmidlernes
tilstedeværelse på botilbuddene
dermed en kilde til daglig
frustration.
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se og misbrug på botilbud og 2) (en øget) forekomst af
vold på botilbudsområdet består, da de undersøgelser
af sammenhængen mellem psykisk lidelse, misbrug og
vold, som rapporten refererer til, primært er foretaget
i andre sammenhænge end botilbud, såsom sengeafsnit og akutmodtagelser. Rapporten giver heller ikke
indblik i, hvordan der til dagligt arbejdes med beboernes brug af rusmidler på botilbud. Så vi er ikke blevet
meget klogere, når det gælder vold og sammenhængen
med rusmidler og botilbud.
Ud over den brede offentlige debat om vold, fare
og rusmidler på botilbudsområdet er der også flere
andre gode grunde til at undersøge rusmidler på botilbudsområdet. På botilbud bor mennesker med komplekse psykosociale vanskeligheder med et samtidigt
problematisk brug af rusmidler, og som vel og mærke
ikke modtager behandling for det, fordi behandling af
misbrug traditionelt set har ligget uden for botilbuddets rammer. For både medarbejdere og beboerne er
rusmidlernes tilstedeværelse på botilbuddene dermed
en kilde til daglig frustration.
Medarbejderne fortæller, at beboernes misbrug
sætter en kæp i hjulet for medarbejdernes arbejde med
beboerne samtidig med, at medarbejderne ofte poin-

terer, at hvis bare alle beboernes øvrige udfordringer
(ud over misbrug) forsvandt, så ville misbruget også
forsvinde - af sig selv. Beboerne selv fortæller, at ’det
flyder med sprut og stoffer’ på botilbuddene, og flere
har fortalt mig om at lade sig indlægge for at ’være i
fred’ for det.
Der findes ikke nogen samlet opgørelse over, hvor
mange beboere, der har et problematisk brug af rusmidler på botilbuddene i Danmark, hvilke rusmidler,
de bruger, hvilke typer af misbrug, der præger området, eller hvilke konsekvenser det har for beboerne. Vi
har heller ingen grundige praksisnære beskrivelser af,
hvordan rusmidler og rusmiddelrelaterede aktiviteter
udfolder sig på botilbudsområdet. Københavns Kommune lavede i 2014 en intern optælling (2), som viste,
at 34 procent af de 1.184 beboere på de socialpsykiatriske botilbud i kommunen ud over deres psykiske diagnose også havde et misbrug. Af disse var 26 beboere i
kontakt med det kommunale misbrugsbehandlingssystem (og dertil kommer et ikke-opgjort antal beboere,
der modtog misbrugsbehandling via deres tilknytning
til den regionale behandlingspsykiatri).
Når medarbejderne fortæller om beboere med et
problematisk rusmiddelbrug, fremhæver de ofte, at det
er vanskeligt og som regel umuligt at ’motivere’ beboerne til at gå ned i det lokale, kommunale misbrugscenter
og gøre noget ved misbruget. Medarbejderne fortæller
også, at det sjældent er en succes, når en beboer langt
om længe møder op i misbrugscenteret, fordi beboerne
har svært ved at indordne sig under de regler, der er i
misbrugscenteret. Sagt med andre ord er der altså en
relativt stor gruppe beboere på botilbudsområdet med
et problematisk brug af rusmidler, der ikke nødvendigvis kan eller vil imødekomme de krav til motivation og
fremmøde og adfærd, som bliver stillet i den traditionelle (kommunale) misbrugsbehandling.
Ligesom vi mangler overblik over rusmiddelbruget
på botilbuddene, findes der heller ikke en samlet beskrivelse af tendenser i botilbuddenes personalemæssige tilgange til rusmidler. Der findes ikke generelle
anbefalinger på området - heller ikke for de botilbud,
der er målrettet mennesker med kombinationen af
psykisk lidelse og misbrug. Det skal dog retfærdigvis
nævnes, at de nationale retningslinjer for forebyggelse
af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for
hjemløse (3) - der fulgte i kølvandet på førnævnte VIVE’s rapport om voldsforebyggelse - remser en række

principper op – såsom det skadesreducerende princip
- som det anbefales at arbejde ud fra i indsatsen for
borgere med misbrug på bl.a. botilbud. Botilbudsområdet er da også kendt for, at de overordnede linjer og
det daglige arbejde kan se meget forskelligt ud, alt efter
hvilket botilbud der er tale om. Da jeg som en del af
min undersøgelse forespurgte Socialstyrelsen om viden
om rusmidler og botilbud, lærte jeg, at styrelsen også
har en klar fornemmelse af, at botilbuddene arbejder
meget forskelligt, når det handler om rusmidler. Den
fornemmelse har jeg også!

Hvilket billede tegner der sig?
De seneste år har jeg som en del af mit daglige arbejde
i Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser haft lejlighed til løbende at tale med en håndfuld erfarne misbrugsmedarbejdere fra et kommunalt misbrugscenter
i Københavnsområdet, der som led i en ny opsøgende
indsats på botilbudsområdet sendes ud som udgående
misbrugsmedarbejdere til botilbud for at iværksætte
en indsats, hvor de beboere, der ikke selv opsøger behandling for deres misbrug, alligevel kan få kvalificeret
misbrugsbehandling. Jeg har interviewet et par af dem,
og de har meget at fortælle og er altid ivrige efter at dele
deres erfaringer.
Når de udgående misbrugsmedarbejdere tænker
tilbage på deres første møde med botilbuddene, så
overraskede det dem, hvor meget rusmidler fylder. I
mødet med botilbuddene var de udgående misbrugsmedarbejdere også blevet overraskede over, hvor lidt
viden beboerne har om, hvad de selv indtager, og hvad
det, de indtager, gør ved dem. Misbrugsmedarbejdere
havde også bidt mærke i, hvor lidt selektive beboerne
på botilbuddene er i forhold til, hvad de tager, og de
fortæller, at beboerne ofte har et ’kaotisk’ form for misbrug, hvor rusmidler kommer før alt andet, hvor de
tager hvad som helst, de bliver tilbudt, og i øvrigt står
lavest i ’hierarkiet i misbrugsmiljøet’.
De udgående misbrugsmedarbejdere bemærkede
også i mødet med botilbuddene, at der er en tendens
hos personalet til at fokusere på beboernes problematiske adfærd frem for beboernes dobbeltdiagnoseudfordring. I dagligdagen på botilbuddene ser de erfarne
misbrugsmedarbejdere personalet opdele beboere
med rusmiddelbrug i to grupper: 1) Beboere, der er
aggressive og støjer og opleves som en gene for deres
omgivelser af personalet; og 2) beboere, der ’misbruger
WWW.STOFBLADET.DK · STOF 30
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Jeg bemærkede dog i tilbagemeldingerne fra mit netværk, at jeg fik flere fortællinger
om botilbud, der er gode til at kunne ’rumme’ misbruget, snarere end jeg hørte om
botilbud, der rent faktisk har konkrete misbrugsindsatser.
i fred og ro’ inde i deres lejlighed - og ikke generer nogen. De udgående misbrugsmedarbejdere betoner, at
personalets fokus på beboernes problematiske adfærd
betyder, at de i mindre grad beskæftiger sig med det,
der er væsentligt - ifølge de udgående misbrugsmedarbejdere - såsom hvad beboernes psykiske lidelse gør,
hvad misbruget gør, hvad det vil sige at være påvirket
af begge dele, og hvordan den psykiske lidelse og misbruget spiller sammen. Det, de udgående misbrugsmedarbejdere påpeger her, afspejler måske også noget
omkring, at når en medarbejder på et botilbud ser en
beboer med et kaotisk brug af rusmidler og en udfordrende adfærd, tænker medarbejderen så, at her er en,
der virkelig har brug for hjælp? Eller tænker medarbejderen, at her er en, der ødelægger det for medarbejderne og de øvrige beboere på botilbuddet?
Efter de udgående misbrugsmedarbejderes ople-

Kompetencecenter for Dobbelt
diagnoser i Region Hovedstaden
bidrager til, at mennesker med en dobbeltdiagnose får den bedst
mulige hjælp. Centret er tovholder på udviklingsprojekter i regionen, der skal styrke behandlingsindsatsen og koordinationen på
tværs af region og kommune, og er både initiativtager til - og tilbyder sig som samarbejdspartner for - forskningsprojekter. Centret
står også for rådgivnings- og formidlingsopgaver omkring dobbeltdiagnoseområdets aktører, værktøjer og centraleudfordringer.
Du er velkommen til at kontakte centrets medarbejdere. Se oversigt over medarbejdere på Kompetencecenter for Dobbeltdiagnosers hjemmeside: www.psykiatri-regionh.dk/kfd
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velse, så håber personalet på botilbuddene på, at de
udgående misbrugsmedarbejdere kan yde dem hjælp
til at løfte et område, som de finder svært at håndtere,
og som er en kilde til frustration og magtesløshed, fordi
misbrugsproblematikker er en tilbagevendende udfordring, som medarbejderne har en oplevelse af, at de
’ikke lykkes’ med. Der er også en del medarbejdere,
som håber på, at misbruget bare forsvinder, når den
opsøgende misbrugsmedarbejder kommer.
De udgående misbrugsmedarbejdere har også fortalt mig, at det er forskelligt fra medarbejder til medarbejder på botilbuddene, hvad deres individuelle tanker
er om rusmidler. Der ser ud til at være to tankesæt: 1)
en faglig og eksplicit måde at tænke på om misbrug,
der handler om at ’rumme’ misbruget; og 2) en mere
personlig og implicit tænkemåde, der drejer sig om, at
misbruget skal væk. I deres daglige gang på forskellige
botilbud ser de udgående misbrugsmedarbejdere både
ansatte, der støtter deres opfattelser og tanker om misbrug op ad det ene tankesæt, og ansatte, som bevæger
sig mellem de to forskellige forståelser.
De udgående misbrugsmedarbejdere fortæller
også, at det er meget forskelligt, hvordan personalet
på botilbuddene agerer i forhold til rusmidler. De kan
dog se en tendens til, at personalet fokuserer væk fra
misbrugsproblematikker, trækker sig og simpelthen
undlader at handle. Misbrugsmedarbejderne har også
observeret, at personalet på botilbuddene handler forskelligt, alt efter hvilke beboere der er tale om, og det er
fx meget forskelligt, hvornår politiet tilkaldes, og hvorfor det tilkaldes. På nogle botilbud har de udgående
misbrugsmedarbejdere oplevet politibetjente, der fast
holder øje og laver razziaer. På andre botilbud oplever
de udgående misbrugsmedarbejdere nogle medarbejdere, der ofte tilkalder politiet (når de observerer eller
formoder, at beboere besidder eller handler med illegale stoffer), mens andre medarbejdere stiller spørgsmål
ved, om der overhovedet kommer noget godt ud af det,
og derfor aldrig kontakter politiet.
Når man spørger til beboernes egne ønsker i forhold til rusmidler, fortæller de udgående misbrugsmedarbejdere, at beboerne har fortalt dem, at de godt

SIDSEL BUSCH ANTROPOLOG, PH.D.
OG PROJEKTLEDER HOS KOMPETENCECENTER FOR DOBBELTDIAGNOSER.

kunne tænke sig, at der bliver lyttet mere til dem, og de
efterlyser personale, der er mere ’rummende’ og ’undersøgende’ end ’løsningsorienteret’ i forhold til beboernes rusmiddelbrug. I sammenhæng hermed fortæller
de udgående misbrugsmedarbejdere, at personalet på
botilbuddene ofte efterspørger hjælp og støtte til, hvordan de kan snakke med beboerne om misbrug på en
anderkendende, ikke-fordømmende måde, for personalet ved simpelthen ikke, hvad de skal sige.

Hvor kan man finde god praksis, tilgange,
initiativer eller konkrete misbrugsindsatser
til inspiration?
Jeg har forhørt mig i mit (social- og sundheds-)faglige
netværk om, hvor man kan finde inspiration til arbejdet
med rusmidler på et botilbud. Det fik jeg ikke noget endeligt svar på, for de fleste meldte tilbage, at dette ikke
er noget, de ved særligt meget om. Jeg bemærkede dog
i tilbagemeldingerne fra mit netværk, at jeg fik flere fortællinger om botilbud, der er gode til at kunne ’rumme’
misbruget, snarere end jeg hørte om botilbud, der rent
faktisk har konkrete misbrugsindsatser.
Samtidigt var der også et særligt aspekt i tilbagemeldingerne fra mit netværk, som jeg vil nævne her:
Samtlige adspurgte i mit netværk udnævnte botilbuddet Orion til at være det bedste til at arbejde med beboere med rusmiddelbrug. Dette var en god pointe at
have i ærmet, da jeg for nylig holdt oplæg på et seminar
for Orions medarbejdere, der som led i deres aktuelle
arbejde med rusmidler gerne ville vide noget om, hvordan der bliver arbejdet med rusmidler på botilbudsområdet mere generelt. Men også tankevækkende, eftersom de selv samme Orion-medarbejdere, som var med
på dette seminar, var der, fordi de finder arbejdet med
rusmidler for fattigt, for frustrerende og for svært og
selv oplever ikke at kunne hjælpe beboerne godt nok i
forhold til deres misbrug.
Disse betragtninger fra mit netværk og fra Orion korresponderer også godt med en kortlægning af skandinaviske tilbud og behandling til dobbeltdiagnosepatienter
fra 2006, som det tidligere Team for misbrugspsykiatri i
Aarhus udarbejdede i samarbejde med ’Centre for Addiction Issues’ (i Norge) og ’The Swedish Association
for Double Diagnosis’. Kortlægningen fremhæver, at
der i Danmark synes at være større fokus på at ’rumme’
mennesker med en dobbeltdiagnose end på at ’afhjælpe’ dobbeltdiagnoseproblematikken (4).

Hvilke erfaringer har STOF-læsere 		
med rusmidler og botilbud?
Jeg er nysgerrig på, hvilke STOF-læsere mine beskrivelser af rusmidler på botilbudsområdet giver genklang
hos. Hvis jeg trådte ind ad døren på et botilbud, som
STOF-læsere har erfaring med, ville jeg så også blive
overrasket over, hvor meget rusmidler fylder? Ville jeg
møde beboere, der misbruger hvad som helst, der er tilgængeligt? Ville jeg høre forskellige stærke fortællinger
om, hvad der er godt og skidt at gøre, og se frustrerede
og magtesløse medarbejdere, der gør noget forskelligt i forhold til rusmidler i forskellige situationer eller har forskellige tilgange eller simpelthen undlader at
handle? Ville beboerne fortælle mig, at det virker meget
tilfældigt, hvordan medarbejderne handler i forhold til
rusmidler, og at de - beboerne - har svært ved at gennemskue, hvornår der ringes til politi eller ej? Det kan
også være, at jeg ville se noget helt andet? Hvis andre
STOF-læsere har nogle helt andre erfaringer med rusmidler på botilbudsområdet end dem, jeg beskriver, så
vil jeg også opfordre dem til at kontakte os hos Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser. Vi er optaget af
spørgsmål om rusmidler på botilbudsområdet, og vi
byder dialog med andre interesserede på området velkommen. n
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Som antropolog har jeg langvarige feltarbejder på flere socialpsykiatriske bosteder bag mig (5, 6). Som en del af mit arbejde
i kompetencecentret har jeg løbende lejlighed til at tale med
brugere om, hvordan de oplever sig selv og deres muligheder
for hjælp og støtte fra det personale, de har omkring sig, i
forhold til rusmidler. Jeg har samtidig lejlighed til at tale med
botilbudsmedarbejdere om de udfordringer, de oplever, at
tilstedeværelsen af rusmidler giver på botilbudsområdet. Disse
input har sammen med det faktum, at der er rigtig meget, vi
ikke ved om rusmidler på botilbudsområdet, givet anledning
til at påbegynde et pilotprojekt og undersøge og kortlægge et
tiltrængt område.
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’Jeg scanner da altid 				
omgivelserne...’
Medarbejderes strategier til
håndtering af magtesløshed
på botilbud
På 5 år har 4 medarbejdere på botilbud mistet livet under deres arbejde. Det har betydet, at beboere på
botilbuddene betragtes som farlige, hvilket har medført et øget offentligt, politisk og organisatorisk fokus på
personalets sikkerhed. Men en konsekvens har været, at medarbejderne kan opleve at føle sig mere magtesløse,
eksempelvis i håndteringen af rusmidler.
							
risikoen for vold inden for det kommende døgn (3)).
AF CHARLOTTE VANGE LØVSTAD

Baggrunden for denne artikel er et pilotprojekt på det
specialiserede socialområde i Region Midtjylland, som
jeg har gennemført på foranledning af socialområdets
ledelse. Projektet omhandler forholdet mellem risikovurderinger og den pædagogiske indsats. Fokus i pilotprojektet er bredere end spørgsmålet om rusmidler i
botilbud, men jeg vil i denne artikel bruge rusmiddelproblematikken som eksempel.
I pilotprojektet er rusmidler et element blandt flere
forskellige i en problematiseret adfærd, som opstår i
samspillet mellem beboeren som individ og dets omgivelser i botilbuddet, og det kan udmønte sig i konflikter
med fx personalet. Beboerne i botilbud som målgruppe
betragtes som farlige, og denne farlighed rammesættes
som en personlig egenskab og ikke som noget, der opstår relationelt. Beboerne er blandt andet karakteriseret ved ADHD, udviklingshæmning, udadreagerende
adfærd, misbrug af rusmidler og er ofte domfældte.
Medarbejderne i botilbuddene peger på, at relationsarbejdet (1, 2) vanskeliggøres af det skærpede sikkerhedsfokus, som er kommet til som følge af de omtalte 4 drab på medarbejdere. Region Midtjylland har
indført nye sikkerhedsrutiner, som betyder, at beboerne skal screenes minimum tre gange om dagen ud fra
det såkaldte ’Bröset redskab’ (et redskab til at forudsige
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Som følge heraf kan medarbejderne opleve en følelse
af magtesløshed, som de på forskellig vis forsøger at
håndtere. Denne artikel vil udfolde tre håndteringsstrategier blandt personalet, som overordnet har vist
sig i pilotprojektet.

Magtesløshed og håndteringsstrategier
I pilotprojektet identificeres medarbejdernes følelse
af magtesløshed særligt i forbindelse med sikkerhedsarbejdet. Magtesløshed i arbejdet med beboere med
mange og komplekse problemstillinger er formentlig
ikke en ny følelse, men medarbejderne taler her om
følelsen som følge af det skærpede sikkerhedsfokus.
Medarbejderne peger på, at følelsen af magtesløshed
kan opstå både i relationsarbejdet og som konsekvens
af arbejdsrammerne og kan skyldes mange forskellige
årsager. I pilotprojektet handler rammerne på medarbejderniveau primært om de mere administrative krav
(særligt dokumentationsforpligtelsen) og sikkerhedsrutinerne, som de oplever kan risikere at blive barrierer
for relationsarbejdet med beboerne. Medarbejderne
taler om, at de oplever et konstant pres i arbejdet med
målgruppen, og de peger på, at de - grundet de administrative krav om kontinuerlige risikovurderinger
- altid er på vagt, altid scanner omgivelserne og altid
har øje for at passe på sig selv. Det påvirker ofte deres

tolkninger af beboerens adfærd og kan understøtte en
oplevelse af manglende handlemuligheder. Som en af
medarbejderne siger: ’Før I tiden lyttede jeg til min
mavefornemmelse, men nu skal jeg følge risikovurderingerne’. Det indikerer, at fornemmelsen for det andet
menneske og nuancerne i tolkningen af det andet menneske erstattes af en mere instrumentel forståelse; du er
risikovurderet negativ, og derfor må du ikke fx komme
ud og købe ind. Det skærpede sikkerhedsfokus kan potentielt komme til at stå i vejen for relationsarbejdet og
være medvirkende til at udløse magtesløshed hos medarbejderne, som oplever, at det kan blive vanskeligt at
hjælpe beboerne til en positiv forandringsproces.
Medarbejderne forsøger på forskellig vis selv at
håndtere denne (potentielle) magtesløshed. I medarbejdergrupper på tværs af de tre institutioner, hvor jeg
har lavet mit feltarbejde, viser der sig tre gennemgående personlige strategier, som medarbejderne udøver
på egen hånd for at håndtere magtesløshed:
HANDLETRANG: Her oplever den enkelte medarbejder

en trang til at handle i relation til den enkelte beboer,
uanset om beboeren ønsker, at der skal handles. Medarbejderen føler sig kaldet til at handle, også selv om

vedkommende er klar over, at beboeren har ret til at
bestemme over eget liv. Handletrangen udspringer ofte
af et ønske om at gøre en forskel. Det kan også skyldes,
at det synes vanskeligt at være tilskuer til beboerens
handlinger, som ofte har et destruktivt udtryk (selvskadende, udadreagerende). Medarbejderen kommer
til at give efter for denne handletrang og ”gør noget”,
som beboeren ikke har ønsket. Medarbejderne krænker
utilsigtet beboeren, ikke af ond vilje, men af ønsket om
at hjælpe. Processen efter handlingen vil ofte indeholde
en bagatellisering á la: ’Han har været udsat for noget,
der var meget værre’ eller: ’Andre mennesker har langt

Medarbejderne taler om, at de oplever et
konstant pres i arbejdet med målgruppen,
og de peger på, at de - grundet de
administrative krav om kontinuerlige
risikovurderinger - altid er på vagt, altid
scanner omgivelserne og altid har øje for
at passe på sig selv. Det påvirker ofte deres
tolkninger af beboerens adfærd og kan
understøtte en oplevelse af manglende
handlemuligheder
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DATAINDSAMLINGEN TIL PILOTPROJEKTET PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I REGION MIDTJYLLAND bestod af fokusgruppeinterview
med seks ansatte (fx pædagoger, ufaglærte, socialrådgivere), enkeltstående interview med to beboere samt en række observationer og uformelle samtaler med beboere og personale på de tre institutioner, som deltog i forskningsprojektet.

værre problemer end det her, jeg lige gjorde’. Det vil
sige, at overskridelsen af beboerens ønsker bagatelliseres, og handletrangen legitimeres. Medarbejderen oplever dermed, at graden af magtesløshed reduceres ved
udøvelsen af handletrangen.
Eksempler på, hvordan denne handletrang kan udspille sig, er mange. Et eksempel fra pilotprojektet er:
En beboer med et rusmiddelforbrug har lavet et fejlfix,
som han sporadisk har talt med forskellige medarbejdere om. En dag får en af medarbejderne lov til at se
fejlfixet og konstaterer, at det skal tilses af en læge. Beboeren ønsker ikke, at lægen skal tilse det. Medarbejderen er bekymret for, at det kan udvikle sig yderligere og
vælger derfor at tilkalde en læge på trods af beboerens
ønske om det modsatte. Lægen kommer efterfølgende
og får – meget mod beboerens vilje – lov til at se fejlfixet og iværksætter herefter behandling. Medarbejderen
bagatelliserer efterfølgende med en bemærkning om,
hvor slemt det kunne være gået, hvis hun ikke havde
tilkaldt læge.
Pointen her er, at de beboere, der er indskrevet i tilbuddet, ofte tidligere har været udsat for massive krænkelser fra deres omgivelsers side, og derfor harmonerer
sådanne krænkelser af beboernes egne ønsker dårligt
med relationsarbejdet.
HANDLETVANG: Her føler medarbejderne sig kaldet til

at gøre noget, så beboeren forstår, at de krav, han eller
hun udsættes for på institutionen, er de realistiske krav,
vi alle udsættes for i det omkringliggende samfund.
Underforstået, at medarbejderne faktisk i egne øjne
bare gør en faglig velbegrundet god gerning. Handletvangen bygger på en forståelse af, at beboeren har
behov for realistiske reaktioner, således at de bedre kan
tilpasse sig samfundet.
Også her er eksemplerne i pilotprojektet mange.
Det kan eksempelvis være indskrevet i husreglerne på
et botilbud, at der enten ikke må drikkes alkohol i egen
bolig, eller hvor meget alkohol der må drikkes. Det kan
også dreje sig om, at man ikke må have gæster, uden at
personalet er informeret. Får en beboer så gæster, som
ikke er kendt i huset, skal de melde sig på kontoret til en
gennemgang af husregler og forventninger til opførsel.
Husregler, såsom disse, er udarbejdet af medarbejderne uden inddragelse af beboerne. Via regulering af
beboerne på et sådant mikroniveau, påtvinges beboerne en adfærd af personalet lig med en adfærd, der vil
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være acceptabel i resten af samfundet også.
Her er pointen, at medarbejderne må reagere anderledes end det omgivne samfund, hvis de ønsker forandringer i beboerens adfærd, da beboerne jo netop er
indskrevet i botilbuddet, fordi de har brug for hjælp,
ikke fordi de har behov for samme reaktioner, som de
også tidligere har oplevet.
HANDLEFRYGT: Personalet undlader at handle. De ud-

skyder / udsætter hjælpen og gør det altid med legitime
forklaringer.
Et konkret eksempel på, hvordan denne handlefrygt kan udspille sig, kan også nævnes fra pilotprojektet: Medarbejder X har en aftale om at gøre rent
sammen med en beboer i beboerens bolig. Beboeren
har et kaotisk rusmiddelindtag, og boligen er ikke blevet gjort ren i meget lang tid, og den bærer derfor præg
af dette med nåle, kanyler, stofrester og blodrester. Da
tidspunktet for rengøringsaftalen nærmer sig, finder
medarbejderen derfor på undskyldninger for, hvorfor
det er nødvendigt at udskyde eller aflyse den: ’Der skal
handles ind, ellers kan vi ikke lave aftensmad’, ’Fælleskøkkenet er møgbeskidt, og det er uforsvarligt ikke
at få det gjort rent nu’, ’Jeg sidder lige midt i noget
dokumentationsarbejde, som jeg SKAL have færdigt’

’Holdånden’- som en af medarbejderne
også kalder det - er stærk og karakteriseres
ved en enighed, og så kan det være
vanskeligt at finde plads til andre
fortolkninger af den eksisterende praksis.
eller: ’En af kollegaerne har brug for en hjælpende
hånd, og det er vigtigere’. Det er vanskeligt at stille
spørgsmålstegn ved disse undskyldninger – de fremstår helt legitime. Ofte vil der ikke rejse sig en tvivl hos
kollegaerne om, hvorvidt forklaringerne bunder i noget
andet (magtesløshed). På et botilbud er man desuden
i skiftende vagter og derfor på vagt med skiftende kollegaer, hvilket også kan gøre det vanskeligt at få øje på
et sådant handlemønster hos en kollega.

Vi har hinandens ryg … 				
den uformelle organisationskultur
Når beboere på botilbud karakteriseres som farlige, kan
det af personalet, der arbejder med denne målgruppe,
opleves som afgørende at vide, at éns kollegaer bakker

CHARLOTTE VANGE LØVSTAD
LEKTOR I SOCIALT ARBEJDE HOS
VIA UNIVERSITY COLLEGE

én op i en konfliktsituation: ’… at man kan stole på, at
de andre ’har min ryg’’, som en medarbejder udtaler.
En høj grad af kollegial loyalitet er samtidig også med
til at sikre, at de enkelte medarbejderes handlinger bindes sammen, og at der derved arbejdes i samme retning
(4). Udfordringerne kan dog blive, at den uformelle
organisationskultur, som ofte eksisterer på et botilbud
(en kultur, der via fælles grundlæggende antagelser,
tanker og meninger udfoldes i en bestemt social kontekst, såsom en arbejdsplads, ud over de administrativt
fastlagte regler (5)) og er med til at sætte rammerne for,
hvordan den enkelte medarbejder føler, at han eller hun
kan/ikke kan agere i sit arbejde. ’Holdånden’- som en
af medarbejderne også kalder det - er stærk og karakteriseres ved en enighed, og så kan det være vanskeligt at
finde plads til andre fortolkninger af den eksisterende
praksis. I pilotprojektet viste det sig blandt andet ved,
at det var vanskeligt for medarbejderne at tale med hinanden om, at man blev påvirket personligt af arbejdet
med målgruppen, for det synes der ikke at være plads
til. Når medarbejderne talte med hinanden om ’noget’,
der havde påvirket dem, var det netop altid i datid. Det
hørte aldrig til i deres nuværende arbejdsdag, hvor der
i stedet var fokus på ’at kunne stå for presset’, som en
medarbejder udtrykte det. Det viste sig også i spørgsmålet om rusmidler, hvor medarbejderne på tværs af
de tre institutioner syntes enige om, at rusmidler ofte
er årsagen til beboernes problematiserede adfærd og
konflikterne med medarbejderne. Det viste sig blandt
andet ved, at medarbejderne utilsigtet fraskrev beboeren troværdighed gennem udsagn som ’han er skæv’,
’han er psykotisk’, ’han er paranoid’. Som modsætning
tilskrives kollegerne alene troværdighed, og det kan
også gøre det vanskeligt som kolleger at stille undrende
eller refleksive spørgsmål til hinandens praksis. Det vil
sige, at arbejde i et botilbud reelt stiller store krav til
medarbejderens egen evne til at regulere sig selv og sine
faglige og etiske værdisæt, hvis man skal sætte sig ud
over de rådende håndteringsstrategier i den uformelle
organisationskultur.

Borgerinddragelse som et muligt svar
En del af et muligt svar på at styrke relationen mellem
medarbejder og beboer kan være at styrke beboerinddragelsen og derigennem styrke medarbejdernes handlemuligheder i forhold til den enkelte beboer. Som
beboerne i pilotprojektet peger på, så oplever de sig

hverken set eller respekteret, hvis ikke de bliver lyttet
til og inddraget i beslutninger.
En af løsningerne kan være, at medarbejderne i
højere grad kan arbejde med at tillægge beboerens oplevelsesverden gyldighed (1). Et eksempel fra pilotprojektet er: En beboer fortæller, at hun længe havde fået
påbud om IKKE at måtte ryge hash på sit eget værelse
på botilbuddet. Det udløste fra tid til anden konflikter
mellem hende og de medarbejdere, som fastholdt den
fælles afgørelse ’hårdnakket’, som hun beskrev det. En
dag havde hun en dialog med en medarbejder, som
nysgerrigt spurgte ind til, hvorfor hun ryger hash. Det
udløste en længere dialog om det meningsfulde ved at
ryge hash på daglig basis. Efterfølgende tog medarbejderen beboerens fortælling med tilbage i medarbejdergruppen, som derefter drøftede alternative muligheder
end et forbud mod at ryge hash. Det resulterede i en
mindre restriktiv tilgang til beboerens rygning og ikke
mindst også i en beboer, som følte sig lyttet til og respekteret. Det medførte færre konflikter, og relationen
mellem medarbejderne og beboeren blev styrket. Det
var en proces, hvor der blev inddraget, lyttet og herefter
handlet fra medarbejdernes side.
Jo større indsigt medarbejderne således har i beboernes oplevelsesverden, jo bedre muligheder har man
for at lave relevante afvigelser i sin håndtering af beboerne, og man styrker derfor kvaliteten af det sociale
arbejde. Samtidigt styrker inddragelsen beboernes retssikkerhed og demokratiske deltagelse. I det konkrete
ovenstående eksempel reducerede det også personalegruppens oplevelse af at være magtesløse over for den
konkrete beboer, da medarbejderne oplevede mulighed
for at gå i dialog i stedet for trusler om sanktioner. Medarbejdernes handlemuligheder i relation til beboerne
styrkes dermed, således at også følelsen af magteløshed
mindskes. Et øget fokus på sikkerhed og risikovurderinger behøver derfor ikke nødvendigvis at have følgeskab
af også begrænsede rammer for det sociale arbejde. n
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Refleksioner over rusmidler 					
i botilbuddet Orion
Selvfølgelighederne betvivles på
vejen mod en mere dialogisk praksis
Rusmidler har altid været et tema i Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion, og gennem de sidste par år er dette
forstærket. Udviklingen af en praksis baseret på ’Åben Dialog’ har medført refleksioner, der udfordrer nogle af
de selvfølgeligheder, der er omkring rusmidler, både i Orion og i samfundet.
							
Dialog’. Udgangspunktet for en dialogisk praksis er, at
AF IDA KATHRINE DAHL

Orion er et bo- og rehabiliteringstilbud efter servicelovens § 104, 107 og 108 (1). Det har 42 bopladser og 3
dagbrugerpladser og er målrettet mennesker med særligt komplekse problemstillinger og voldsomme reaktionsmønstre. Over halvdelen af de mennesker, der bor i
Orion, har en dom til behandling, og mange har et brug
af rusmidler. Historisk er Orion blevet til som et sted,
der skulle rumme mennesker, der ikke kunne rummes
andre steder. Rummeligheden kommer bl.a. til udtryk
ved, at man ikke kan blive smidt ud, og at der skal være
plads til og accept af mennesker, der bruger rusmidler.
Rusmidler blev i 2015 taget op som tema blandt
medarbejdere og ledelse i Orion, bl.a. fordi mange
oplevede frustration og tvivl i forhold til rusmidler, og
flere medarbejdere havde et ønske om at kunne tilbyde
noget mere til de beboere, der gerne ville ændre deres
brug af rusmidler. Dette medførte afholdelse af workshops i 2015, tema-arrangementer i 2016 samt seminarer i 2017. Derudover er der blevet udarbejdet en
intern rapport om rusmidler i Orion (2). I denne artikel beskriver jeg nogle af de tanker og refleksioner, der
er fremkommet i forbindelse med disse aktiviteter med
fokus på, hvordan tanker og handlinger kan komme til
at stå i vejen for dialoger om rusmidler.

’Åben Dialog’ og dialogisk praksis
I Orion er der fokus på udvikling af en dialogisk praksis
inspireret af ’Åben Dialog’. Da denne tilgang har betydning for arbejdet i Orion og for de refleksioner, der
er opstået i forbindelse med rusmiddeltemaet, gives
en kort introduktion til centrale elementer ved ’Åben
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mennesker bliver til dem, de er, gennem de relationer
og den omverden de har været i og er en del af livet
igennem. Ethvert menneskes historie og relationer er
unikke, hvorfor man i mødet med den anden må respektere, at vedkommende er unikt anderledes end en
selv (3). Det, at mennesker har forskellige oplevelser
og beskrivelser af virkeligheden, medfører, at der ikke
findes én tilgængelig virkelighed (4). Dette bevirker, at
der er mange forskellige forståelser og udlægninger af,
hvad der er på færde i et menneskes liv, og hvad der
kan være godt at gøre. Inden for ’Åben Dialog’ bliver
det at forstå og løse problemstillinger eller at finde veje
videre frem en interaktiv proces, hvor det er vigtigt at
kunne tolerere den usikkerhed, der ligger i, at der ikke
på forhånd er en givet forklaring, vej eller løsning. Ideer
til, hvor vi skal bevæge os hen i fremtiden, opstår i dialogiske processer, hvor der gives plads til forskellige og
også modstridende synspunkter (5).

Rummelighed
I Orion er der fokus på at skabe rummelighed med
plads til personer, der bruger rusmidler. En opgørelse
fra december 2016 viste, at flertallet, ca. 24 ud af 37
beboere, havde et større forbrug af rusmidler, mens 13
ud af 37 beboere havde et moderat eller intet forbrug
af rusmidler (2). Rummeligheden udfolder sig bl.a. i
forhold til, at der skal være plads til beboere og dagbrugere, der er påvirkede af rusmidler, i vores fælles
aktiviteter og i vores samarbejde. Med arbejdet mod
en mere dialogisk praksis er der fokus på at respektere
det enkelte menneskes egen oplevelse af, hvad der er på
færde, og hvad der er godt for vedkommende, og at det

er med dette som udgangspunkt, det gode møde mellem mennesker kan udspringe. Dette udfordrer den
gængse opfattelse af, at folk der bruger rusmidler på en
bestemt måde eller i en bestemt grad automatisk må
mødes som misbrugere. Således er der fokus på at aftabuisere rusmiddelbrug, da det kan skabe usikkerhed og
lukke dialogen, hvis man har en accepterende tilgang
til mennesker, der bruger rusmidler, samtidig med, at
rusmiddelbrug anskues som forkert.

Dialog og fællesarealer
Fokusset på rusmidler har medført samtaler i Orion om
de givne regler, der er for, hvordan man må opføre sig
i de fælles rum. I Orion er der en regel om, at man ikke
må bruge rusmidler i fællesområderne. En regel der
kan stå i kontrast til den accepterende tilgang, der ellers
er fokus på i Orion. Udfordringen med at skabe rummelighed kan være, at man ofte må mediere mellem
modstridende ønsker og synspunkter. Man kan fx anskue reglen om, at man ikke må anvende rusmidler på
fællesområderne, samtidig med, at man godt må være
påvirket, som et kompromis mellem på den ene side en

accept af anvendelsen af rusmidler, på den anden side
en holdning til, at der også skal være plads til personer,
der forbinder rusmiddelbrug med noget utrygt, eller
synes, at rusmiddelbrug kan være forstyrrende for de
fælles aktiviteter. Reglen kan også underbygges med
idéen om, at det kan være en fordel for beboere, der
bruger rusmidler, at der findes rum, hvor rusmidlerne
ikke er i fokus. Uanset årsag medfører reglen, at medarbejdere nogle gange får til opgave at håndhæve den.
Dette har ført til mange refleksioner om, hvordan man
bedst griber en situation an, når personer overskrider
de regler, der er sat. I Orion er der erfaringer med, at
konfronterende og sanktionerende tilgange ofte kan
virke konfliktoptrappende, hvorfor der er fokus på at

Man kan fx anskue reglen om, at
man ikke må anvende rusmidler på
fællesområderne, samtidig med, at man
godt må være påvirket, som et kompromis
mellem på den ene side en accept af
anvendelsen af rusmidler, på den anden
side en holdning til, at der også skal
være plads til personer, der forbinder
rusmiddelbrug med noget utrygt, eller
synes, at rusmiddelbrug kan være
forstyrrende for de fælles aktiviteter.

Botilbuddet Orion i Hillerød
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prøve at løse sådanne situationer dialogisk. Man kan fx
spørge ind til, hvorfor vedkommende overskrider reglerne, eller hvordan vedkommende har det. Videre kan
man reflektere over, om forstyrrelser eller utryghed i
fællesskaber kan forklares med henvisning til rusmiddelbrug, bestemte former for adfærd eller fællesskabets
reaktioner.

Det ulovlige
I Orion er det praksis, at medarbejderne skal tilkalde
politiet, hvis de observerer, at der foregår salg af illegale
rusmidler. I forbindelse med rusmiddeltemaet er der
opstået refleksioner over formålet med denne praksis,
og hvilke konsekvenser den har. Nogle af beboerne har
udtrykt, at det ikke altid er tydeligt for dem, hvornår
og hvorfor der bliver ringet til politiet (2). Dette har
medført tanker om, hvorvidt utydeligheden kan have
konsekvenser for samarbejdet mellem beboere og
medarbejdere, da usikkerheden om, hvad der får konsekvenser og hvorfor, kan lukke dialogen. Samtidig oplever nogle medarbejdere, at det er svært at være vidne
til åbenlyse ulovligheder, og flere er i tvivl om, hvornår
de skal ringe til politiet: Er det, når de direkte observerer, at der foregår salg, eller når de har en formodning
om det? Fokusset på rusmidler har medført, at det er
blevet tydeliggjort, at der ikke er en lovgivningsmæssig
anmeldelsespligt. Denne viden sætter spørgsmålstegn
ved, hvornår og med hvilket formål der ringes til politiet. Herunder om det egentlig er hensigtsmæssigt at
anmelde det til politiet, når man observerer eller har en
formodning om, at der foregår salg af illegale rusmidler, hvis konsekvensen er, at dialogen lukkes. Særligt
når det netop er via dialog om det, der er vigtigt i folks
liv (herunder rusmiddelbrug), at vi kan blive opmærksomme på, om der er noget, vi kan samarbejde om, som
kan bidrage til at højne livskvaliteten.

At tage ansvar eller kontrol
I forbindelse med rusmiddeltemaet er der fremkommet refleksioner om, hvad det vil sige at tage ansvar,
kontra, hvad det vil sige at tage kontrol. Det kan være
svært at møde et menneske, der har et stort brug af
rusmidler, da man kan have en oplevelse af, at rusmiddelbruget skader personen, og at der burde gøres noget
i forhold til det. I en sådan situation har man allerede
overtaget definitionsmagten ved at definere rusmiddelbruget som problem og løsningen som en ændring
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i forbruget af rusmidler. At være vidne til noget, man
oplever som skadeligt for den anden, kan således medføre et behov for at tage kontrol, hvormed man kan
komme til at styre den anden og på den måde fratage
vedkommende retten til at styre sig selv. En beboer har
fx udtrykt:
’Det er typisk pædagogerne, de skal fortælle, hvad
man skal gøre - i andre menneskers liv.’ (2)
Med inspiration fra ’Åben Dialog’ er der kommet
fokus på, hvordan et andet menneske altid vil være anderledes end én selv. Man kan således aldrig fra sit eget
ståsted vide, hvordan livet opleves af andre, og hvad der
vil være godt for dem. Man kan ikke på forhånd vide,
hvilken betydning rusmiddelbrug har for en anden, og
hvorvidt vedkommende er tilfreds eller utilfreds med
det. Hvis man definerer personer, der anvender rusmidler, som nogle der har et misbrug og skal hjælpes
med at komme ud af deres misbrug, lukker man øjnene
for, hvordan den anden oplever sit brug af rusmidler,
samt at denne oplevelse kan beskrives ud fra forskellige
betragtninger på samme tid eller være skiftende i tid.
I Orion er der eksempler på, at beboere har beskrevet
brugen af rusmidler som hjælpsomt. Fx til at glemme,
finde, opkvikke, dulme og/eller lindre bivirkninger ved
medicin. Der er også eksempler på beboere, der har udtrykt, at de gerne vil forandre deres brug af rusmidler,
eller at de har skiftende ønsker omkring deres brug af
rusmidler (2).
Men hvad skal man så stille op med sit ønske om at
gøre noget, når man er vidne til noget, man identificerer som skadeligt for den anden? Har man ikke et ansvar for at gøre noget, når man arbejder på et botilbud,
og er det i øvrigt ikke medarbejdernes opgave at hjælpe
beboerne til at få et bedre liv?

Kan man tage ansvar uden at
overtage ansvaret og uden at overtage
definitionsmagten? Måske kan man
tage ansvar på en anden måde, som i
højere grad kan muliggøre, at det andet
menneske kan beholde retten til at
vurdere, hvad der er vigtigt, og hvad der
er hjælpsomt for vedkommende.
Måske er det i erkendelsen af, at man ikke ved, hvad
den anden tænker, og hvad der ville være godt for den
anden, at en oprigtig interesse kan opstå. En interesse,
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der også kan medføre, at eventuelt oplevede problemer
ved rusmiddelbrug kan adresseres.

Det private/personlige og det faglige
Traditionelt har der været en forståelse af, at man som
professionel skal adskille det private/personlige og det
faglige. Hvor det faglige ofte har været forbundet med
viden og fornuft, mens det private/personlige har været forbundet med holdninger, følelser og erfaringer
fra ens eget liv. Tilgangen har været, at man skal bruge
sin faglighed, gerne ”krydret med” personlige aspekter, mens det private ikke har nogen plads i arbejdet. I
Orion reflekteres der over, hvorvidt en sådan opdeling
er mulig, hensigtsmæssig, og hvilke former for samarbejder et brud med en sådan opdeling kan medføre. I
forbindelse med seminarerne i 2017, hvor der var fokus
på arbejdet med mennesker på et felt, hvor rusmidler
spiller så stor en rolle, har en medarbejder udtalt:

’Er vores faglighed i virkeligheden ikke,
at vi tør bringe os selv i spil?’
Frem for at anskue medarbejdere som professionelle,
der ved bedre og skal vejlede på baggrund af faglig viden, kan et fokus på medarbejdere som hele mennesker
medføre en ærlighed omkring, hvad de tænker og føler.
Samtidig åbner det for, at medarbejdere kan tale om de
oplevelser, de selv har bl.a. i forhold til rusmiddelbrug.
Et brud med opdelingen mellem det private/personlige
og det faglige kan således gøre, at nye former for samtaler kan opstå. Det at kunne dele oplevelser og erfaringer kan fx medføre, at beboere, dagbrugere og medarbejdere kan få mulighed for at tale om gode og dårlige
oplevelser med rusmidler. At medarbejdere kan tale
om oplevelser med rusmidler kan desuden bidrage til
at aftabuisere brug af rusmidler, da det kan tydeliggøre,
at dette er noget, mange kan relatere til. Samtidig kan
en medarbejder få mulighed for at forklare en beboer,
hvorfor medarbejderen må trække sig fra en situation,
hvis beboerens rusmiddelbrug fx bringer negative minder frem hos medarbejderen. På den måde bliver det
tydeligt, at det er noget ved medarbejderen, der gør, at
denne må trække sig, og ikke et problem ved beboeren.
Et brud med idéen om medarbejdere som professionelle, der ved bedre og skal vejlede, kan gøre det
muligt for medarbejdere at være tydelige omkring,
hvorfor de gør og siger, som de gør. Er det at reagere
på rusmiddelbrug fx grundet i en forestilling om at vide

bedre, en bekymring for den anden eller en opfattelse
af, at reglerne skal overholdes? På den måde bliver det
tydeligt, at en medarbejders reaktioner skyldes noget,
der sker for medarbejderen, og dermed, at beboerens
oplevelse kan være en anden.

Tanker fremover
I denne artikel har jeg beskrevet, hvordan en række
tanker og handlinger i forhold til personer, der bruger
rusmidler, kan skabe barrierer for, at medarbejdere,
beboere og dagbrugere kan interagere og tale åbent om
oplevelser med rusmiddelbrug, og hvordan dette kan
forhindre, at eventuelle problemer med rusmiddelbrug
kan identificeres. Hvis man vil skabe et rusmiddeltilbud, hvor det er muligt at tage vare på det, der opleves
som vigtigt for de mennesker, som det handler om, kan
der argumenteres for, at der er behov for et opgør med
sanktionerende tilgange, forståelser af personer, der
bruger rusmidler, som misbrugere - og forestillinger
om medarbejdere som professionelle, der ved bedre og
skal vejlede.
I Orion er vi gode til at rumme mennesker, der bruger rusmidler, men vi har også et ønske om at kunne
tilbyde noget til dem, der har forandringsønsker i forhold til deres brug af rusmidler. Det er vores erfaring,
at eksisterende tilbud til folk, der har et ønske at ændre
deres brug af rusmidler, ofte har et snævert fokus på
rusmidler som problemet og stof- eller alkoholfrihed
som løsningen, og at de derfor ikke lykkes med at åbne
op for dialoger, der kan muliggøre, at man kan tage
hånd om de komplekse problemstillinger, som personer, særligt inden for vores felt, oplever at have. Derfor
mener vi, at der er behov for at finde nye veje.Veje, hvor
der er dialog, plads til, at ændringer tager tid, og forståelse for, at man ikke på forhånd kan vide, hvad målet
er, og hvilke veje, der kan føre derhen. Med dette som
afsæt arbejdes der aktuelt i Orion med udviklingen af et
tilbud til beboere, der bruger rusmidler. n
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STEMMER FRA SIDEN:
STEMMER FRA SIDEN er en artikelserie i STOF, som har fokus på de mennesker, som ikke fagligt arbejder med rusmiddelfeltet,
men som alligevel besidder en unik viden, erfaring og indsigt, som man kun kan få, når man oplever feltet fra ’sidelinjen’:
Dette er fortællingerne fra pårørende og fra tidligere brugere.

I kontrasten mellem lys og
mørke er det hele menneske
-Interview med Sebastian Klein
Jesper Klein var skuespiller, forfatter og ikke mindst satiriker, som blandt andet var primus motor bag én af
Danmarks mest succesfulde musikalske satiregrupper ’Klyderne’. Han døde i 2011, og fem år senere udgav hans
søn, tv-vært og foredragsholder Sebastian Klein bogen ’Fra min faders skygge’. En bog, hvor ét af kapitlerne
altoverskyggende kom til at dominere mediernes omtale, nemlig kapitlet om Jesper Kleins alkoholforbrug.
							 undlade i fortællingen om sin far.
AF KARINA LUISE ANDERSEN

Lige da bogen ’Fra min faders skygge’ kom på gaden,
og medierne begyndte at omtale den, fortrød Sebastian
Klein, at han havde skrevet den. For alt, hvad medierne
skrev, handlede kun om det ene kapitel – det om alkoholforbruget. Og det var ikke det billede, Sebastian ønskede, omverdenen skulle have af hans far. Hans far var
ikke først og fremmest ’alkoholiker’. Han var Jesper,
en kreativ og satirisk kunstner, vellidt ven og kollega
for mange, kærlig og engageret far til Sebastian, lykkelig ægtefælle til Lykke (Nielsen, skuespiller, red.) og
først og fremmest et helt menneske med et nuanceret
indhold, som Sebastian synes, han havde skrevet en hel
og nuanceret bog om.
’Da min bog kom på gaden, var der jo simpelthen
overskrifter, inden journalisterne overhovedet havde
læst den, hvor der stod, at jeg havde haft en dysfunktionel barndom og alt muligt, som slet ikke passede. Fordi
jeg har ikke haft en dysfunktionel barndom på nogen
som helst måde. Jeg har haft en meget, meget lykkelig
barndom! Der fortrød jeg. Der tænkte jeg, at den bog
skulle jeg aldrig have skrevet. Hold kæft, hvor var det
ærgerligt, at jeg skrev den bog. Fordi det var virkelig
så forkert, som noget kunne være,’ fortæller Sebastian.
I bogen fylder alkoholforbruget kun ét kapitel, og
for Sebastian, som i dag er 45 år, var alkoholen også
kun en lille del af den far, han elsker og beundrer. Men
det var ikke et kapitel, han nogen sinde overvejede at
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’Jeg synes, at det er en del af det at være menneske.
At vi har fejl. Altså, at vi har ting, som vi gør forkert.
Hvis man vil beskrive et helt menneske, så kan du godt
lave et glansbillede, hvor du kun beskriver de gode ting.
Men hvis du vil beskrive mennesket, så er du nødt til at
have nuancerne med, ellers så får du ikke det rigtige
billede af et menneske. Fordi nuancerne er med til at
male billedet, ellers får du bare et ensfarvet billede. Og
for at få lyse sider med er du nødt til at have kontrasten
i det mørke. Det er du i bund og grund nødt til, for det
er i kontrasterne mellem lys og mørke, at vi kan se det
hele menneske,’ siger Sebastian og uddyber: ’Det er
også meget vigtigt at understrege, at et alkoholmisbrug
jo ikke ændrer på éns følelser og éns respekt over for et
menneske. Og jeg vil også sige, at der er jo mange, der
har det med at gøre det til et tabu. Det er jo også en sygdom, det er jo et stof, man bliver afhængig af på en eller
anden måde, så det er meget svært at fordømme mennesker, der har de der ting, det kan man simpelthen
ikke. Vi har det meget med at sige, at de er også nogle
skiderikker, dem der drikker, og sådan er det jo ikke.’

En fin mand
Jesper Klein drak i perioder af sit liv for meget. Det var
han også godt selv klar over, for han forsøgte at skjule
det for sin søn. I bogen om sin far beskriver Sebastian
en episode, hvor han - efter at være flyttet hjemmefra –
en dag ligesom mange andre kommer hjem til sine for-

FOTO ULRIK JANTZEN, SCANPIX

Sebastian betegner sin barndom som lykkelig med gode forældre
ældre på besøg og går ind ad døren til sin fars kontor,
som lå på husets øverste etage. Der når han lige netop
at se sin far skynde sig at forsøge at skjule det glas whisky, han sad og var i færd med at drikke.
’Der tænkte jeg, okay, nu har han et problem. Og
jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke sagde noget til ham, men
det gjorde jeg ikke. Og det var nok fordi, at det kom så
meget bag på mig også på en eller anden måde. Det er
jo et problem, når du gemmer alkohol. Vi ved allesammen, at når man skjuler noget, man gør, så er der en
grund til, at man skjuler det,’ siger Sebastian og fortsætter: ’Han skjulte ikke som sådan sit misbrug, men
han skjulte sit brug, og når man skjuler sit brug, så er det
sgu, fordi man har et misbrug, tænkte jeg. Og så er man
selv bevidst om, at man har et misbrug. Var jeg gået op
på loftet og havde set ham sidde med en drink eller en
whisky, eller hvad det nu var, der var i det der glas, så
havde jeg seriøst ikke tænkt over det. Men fordi han
skjulte det, så tænkte jeg over det.’
Sebastian fortæller også, at Jesper Klein i mange
år for sjov havde kaldt sig selv ’Den gamle alkoholiker’, når han eksempelvis bestilte drikkevarer på en restaurant: ’’Den gamle alkoholiker’ skal have en stor øl’.
Men det holdt han op med, da det gik op for ham, at
der måske var mere sandhed end sjov i det.
’Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at han
drak, fordi han kunne. Han kom jo af meget, meget fattige kår, og for ham var det fint at kunne drikke alkohol.
Tænk, hvor fint var det ikke, at de – min mor og far
- kunne drikke alkohol, når de havde lyst til det, fordi
de havde råd til det. De var vant til fra deres opvækst
at være fattige, så det der med at kunne drikke rødvin
til maden, det var meget fint. Og det udartede sig. Lige
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pludselig blev det rødvin hver dag,’ fortæller Sebastian.
Han kan huske, at da han var barn, sagde hans mor
på et tidspunkt, at nu blev hun nødt til at drikke noget andet, for ellers kunne hun mærke, hun ville blive
afhængig af det, og så begyndte hun at drikke Ribenasaft i stedet. ’Og det gik min far lidt med på, men ikke
så meget. Og der tror jeg ligesom, at det skilte fårene fra
bukkene på én eller anden måde. At han blev simpelthen afhængig, og hun gjorde ikke.’
Sebastian betegner sin barndom som lykkelig med
gode forældre og ikke mindst en far, han så meget op
til og stadig gør. Jesper Kleins alkoholforbrug, som ikke
fyldte noget i Sebastians barndom, påvirkede mest hans
fars arbejde mere end privatlivet, fortæller Sebastian:
’Hvis han ikke skulle noget i et stykke tid, så brugte
han og min mor tiden til at drikke lidt og holde lidt fest
eller sådan et eller andet. Men oftest så var han jo sådan
én, der skulle noget hver dag, så han skulle jo præstere.
Så derfor var det jo svært for ham også at skulle drikke
samtidig. Det kunne han jo ikke. Så derfor var det ofte
sådan, at når han havde fri i perioder, så var det jo helt
legalt, altså, det kunne han jo godt lide, så sad mine
forældre og hyggede sig med det, og det var der intet
galt med i hverken min optik, hans optik eller min mors
optik. Det var jo bare sådan, ’det var da okay’. Hvilket
jeg jo egentlig også i dag tænker, at det er, hvis man kan
styre det, for så kan man jo styre det,’ siger Sebastian
og fortsætter: ’Problemet er, når man ikke kan styre
det, og der var tidspunkter, hvor han ikke kunne styre
det, og hvor det gik galt. Hvor han drak for meget og
skulle ting, som han ikke gjorde godt nok på grund af
det. Han drak jo også derhjemme, og der var jo også
tidspunkter, hvor jeg ved, at min mor var irriteret over,

og ikke mindst en far, han så meget op til og stadig gør.
at han havde drukket for meget, men det var ikke noget, jeg bemærkede. Jeg synes ikke, at jeg i privatlivet
gik rundt og tænkte: ’Hold kæft, min far er stiv nu’.
Det var jo mest udadtil, vi var bange, også fordi det var
sådan et tabu. Så vi var jo så bange for, at nogen skulle
finde ud af det, og folk skulle snakke og sådan noget
lignende. Hvilket folk garanteret gjorde alligevel, det
ved jeg ikke.’
Noget af frygten for, at omverdenen skulle få kendskab til Jesper Kleins alkoholforbrug bundede til dels i
hans status som meget kendt. Alle vidste, hvem Jesper
Klein var, og han var kendt og beundret som et dybt
professionelt og dannet menneske. Et omdømme, som
mange mennesker måske har svært ved at forene med
et for stort forbrug af alkohol.
’Det var ikke bare, fordi han var et kendt menneske,
at vi forsøgte at skjule det. Det var jo også, fordi han
havde et ry for at være en meget fin mand, og så syntes
vi allesammen, at det var lidt pinligt. Den fine mand,
han kan da ikke rende rundt med et alkoholproblem.
Og det var bare en meget sjov ting, at sådan tænkte
vi. At det måtte ikke hedde sig, og tænk, hvis nu folk
holdt op med at ringe og tilbyde ham arbejde, fordi han
havde et alkoholproblem. Det ville jo være forfærdeligt,
fordi vi vidste, at det var sket med andre inden for hans
branche. Der var simpelthen nogle, der var blevet ’personae non grata’, fordi de drak for meget. Det er jo et
udpræget problem i kunstnerverdenen, at folk drikker.’
Efter at bogen ’Fra min faders skygge’ udkom (hvis
titel i øvrigt stammer fra en fælles kærlighed til ironi
mellem Sebastian og hans far, og hvor Sebastian som
barn ofte for sjov ”truede” sin far med at ville skrive en
bog med netop denne titel), var der flere, der mente, at

sådan kunne man da ikke tillade sig at skrive om sådan
et fint menneske, hvilket Sebastian ikke kan forstå:
’For hvorfor skulle han (Jesper Klein, red.) være
mindre tilbøjelig til at få et alkoholproblem end andre mennesker? Hvorfor reagerer folk sådan, det er
jo egentlig meget sjovt, ikke? Fordi vi tænker, at den
fine mand, kunne han virkelig have et alkoholmisbrug?
Men det er jo slet ikke sådan, vi skal tænke. Det kan jo
ramme alle mennesker.

Det her med hans alkoholforbrug er
jo ikke noget, der på nogen måde må
svække folks anseelse af ham.
Det ville jeg virkelig være ked af, hvis det gjorde, fordi
det mener jeg ikke, at det berettiger til.’

Far og søn
Netop omgivelsernes reaktion på hans fars alkoholforbrug har på mange måder fyldt mere for Sebastian, end
selve alkoholforbruget gjorde. Medierne opdagede aldrig Jesper Kleins problematik med alkohol, mens det
stod på, beskriver Sebastian i sin bog, selv om de ellers
var opmærksomme på alt andet stort og småt i Jesper
Kleins og Lykke Nielsens liv - og ifølge Sebastian flere
gange og på flere måder gik over stregen, særligt da
både Jesper og Lykke i den sidste tid af begge deres liv
var ramt af sygdom. Men både i professionelt og privat
regi var flere mennesker tæt på Jesper Klein begyndt at
lægge mærke til hans problem med alkohol, og mange,
både hans mor, kolleger og venner, bad Sebastian hjælpe og gøre noget. Det var ikke en rolle, Sebastian brød
sig om at blive pålagt som søn.
’Jeg synes ikke, at man kan pålægge børn at have
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det ansvar over for deres forældre. Jeg kunne ikke være
min fars far og gå ind og tage den rolle, fordi den rolle
havde jeg ikke. Den rolle var ikke min i vores forhold.
Han var faren, jeg var barnet. Du har jo en funktion i
din familie, og det er en meget stor omvæltning, hvis
man lige pludselig skal ind og være den voksne over for
den, der er ældre end én selv. Så jeg synes, det er meget
forkert at forvente det af nogens børn, at de sådan skal
tage den rolle over for deres forældre.’
Sebastian var i 20’erne, da Jesper Kleins alkoholforbrug udviklede sig problematisk, og i den alder fylder forældre som regel ikke så meget i deres børns liv,
da de – som Sebastian for sjov udtrykker det – ikke har
den store ”funktion” for et ungt menneske:
’Altså, når man er dér i tyverne, så: Jo mindre problemer, der er med éns forældre, jo bedre. Jeg var fløjet
fra reden, og jeg havde ikke fået børn endnu, så mine
forældre var jo på nogle områder nærmest ligefrem sådan et ’nødvendigt onde’, forstå mig ret,’ griner Sebastian og uddyber: ’Forældre har jo en kæmpestor rolle i
opdragelsen af børn, og lige så snart man selv får børn,
så bliver de jo enormt værdifulde igen som bedsteforældre. De var jo familie, og jeg elskede dem jo højt, men
i den alder ville jeg meget hellere være sammen med
mine venner eller ude i byen eller sådan et eller andet.
Og det faldt så sammen med, at min fars alkoholforbrug
udviklede sig til det, man vist kan kalde et misbrug.’
For familien havde Jesper Klein en rolle som patriarken, som alle så op til og havde stor tillid til. Han var
et menneske med stor autoritet, og både i sit privatliv
og i sine mange-facetterede og kreative virkeområder,
professionalisme og dygtighed ud i mangt og meget
udstrålede han en stor kontrol. Derfor føltes det også
kaotisk for familien, da han ikke kunne udvise den kontrol længere.
’Lige pludselig så ser vi et menneske, som ellers har
fuldstændig styr på alting i tilværelsen og var vores…
hvad skal man sige… ’go-to-guy’. Når vi havde ét eller
andet, vi var i tvivl om, eller noget, som vi tænkte: ’åh
nej, hvad skal vi nu gøre ved det her’, så var det jo ham,
som sagde, at ’det gør vi bare sådan her’. Og så lige
pludselig… så var han ikke det længere…,’ siger Sebastian og fortæller, at den autoritet, som hans far naturligt havde i alt, hvad han gjorde, også fik indflydelse på
den Antabus, han blev tilbudt, da han accepterede at gå
i alkoholbehandling:
’Han lærte jo at drikke igennem de der Antabus,
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hvilket vist nok er rimelig svært og rimelig skadeligt,
men det kunne han åbenbart. Min far var sådan et
menneske, at han skulle fandeme nok bestemme, hvad
han ville. Og jeg tror, at uanset hvad min mor eller jeg
havde gjort, så havde det ikke ændret på det. Og er der
noget, man bestemmer over, så er det jo ens eget liv.
Det var jo i sidste ende ham, der var tættest på det liv. At
det så havde indflydelse på os andre, det er jo så noget
andet. Men det var ham, der var chefen over sig selv.
Det er der ingen tvivl om.’

Beundringen og kærligheden er ikke svækket
I sidste ende holdt Jesper Klein op med at drikke helt af
sig selv, da han blev ramt af et blødende mavesår, som
kun hans hustrus hurtige tilkaldelse af hjælp reddede
ham fra at dø af. En læge sagde til ham, at nu skulle han
stoppe med at drikke, for ellers ville han miste livet. Og
så stoppede han. Fra den ene dag til den anden. Og det
frustrerede Sebastian. Ikke at hans far stoppede med
at drikke. Men at han rent faktisk kunne, da han ville.
’Jeg har ingen bitterhed eller vrede over min fars
alkoholforbrug bortset fra, at han rent faktisk stoppede
med at drikke. Det synes jeg sgu var irriterende, at han
kunne. Det havde han jo sagt til mig før: ’Hør lige her,
jeg kan sagtens stoppe’, sagde han, ’jeg har bare ikke
lyst til at stoppe’. Jeg tænkte ’det er løgn, det kan han
sgu ikke’, for det troede jeg simpelthen ikke på. Men
det kunne han, og det gjorde han, og der tænkte jeg: ’Ej,
der kunne du sgu godt have sparet din familie for nogle
sorger og noget besvær’. Altså, at der havde vi gået og
dækket over ham og bekymret os, og ’det havde vi gerne
været fri for, gamle jas’. Så der blev jeg sgu måske lidt
sur,’ fortæller Sebastian og understreger:
’Men det svækker jo ikke min kærlighed og beundring for det menneske, min far var, at han havde
problemer med alkohol. Det kan det aldrig gøre. Men
derfor kan jeg godt fortælle om det. Det skal ikke være
noget, jeg skal skamme mig over ved ham eller holde
hemmeligt. Jeg synes, man må sige det, som det er,
uden at det skal svække på hverken kærlighed eller beundring. Det var jo en del af livet på én eller anden
måde. Man tager jo sorgerne og glæderne, og man bliver jo ikke sur, fordi éns forældre bliver syge eller sådan
noget lignende. Det kan da godt være, at man bliver
pissetræt og synes, det er hårdt, men man bliver ikke
sur.’ n

NYE INITIATIVER:

Plejecenter specialiserer sig i 			
borgere med alkoholmisbrug
Faste aftaler om alkohol og gode relationer er nogle af de bærende elementer i det pædagogiske arbejde med
beboere med alkoholmisbrug på plejecentret Solgården ved Silkeborg. Det blev 1. september 2017 omdannet
til profilplejehjem for netop borgere med alkoholmisbrug.
							 siden 1. juli 2017. Her får han god mad tre gange om
AF MARIANNE PILEGAARD

En mand i kørestol ruller forbi den åbne dør ind til
Anna Pedersens kontor, mens han skæver ind til lederen af Solgården, som sidder og taler med mig. Da vi
begge kigger på ham, vender han kørestolen og ruller
hen til døråbningen.
’Skal vi snart snakke sammen? Var det ikke kl. 13?’
spørger han Anna Pedersen og fortsætter ind i kontoret til os.
Manden hedder Steen Lucassen, han er 59 år og
har boet på plejecentret Solgården nord for Silkeborg

dagen, et bad to gange om ugen, kaffe og kage hver eftermiddag, 10-15 øl om dagen samt 20 smøger. Steen
har et let slør på stemmen, men virker ikke beruset.
Han fortæller velvilligt om sig selv, mens han indimellem indskyder en bemærkning til Anna og klukler med
skuldrene.

Plejecenter for mennesker 			
med alkoholmisbrug
1.september 2017 blev plejecentret Solgården, som
har plads til 22 beboere, officielt omdannet til profil-
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plejehjem for borgere med alkoholstorforbrug eller
-afhængighed. Foreløbig bor her syv personer, som
drikker, mens tre af beboerne tidligere har haft et alkoholmisbrug. Resten er ”almindelige” borgere som på
andre plejecentre.
Personalet er bevidste om, at sammensætningen af
beboere ville kunne give problemer, så der er fokus på,
at der skal være plads til alle på stedet.
‘Hvis en af de drikkende beboere fx møder meget
beruset op til aftensmaden, så spørger vi stille og roligt,
om han eller hun ikke hellere vil spise på værelset. Men
jeg synes i det hele taget, at vores beboere er meget
hensynsfulde over for hinanden,’ siger Anna Pedersen.
Med tiden er det meningen, at alle beboere på
Solgården skal være mennesker med alkoholmisbrug,
bortset fra folk fra nærområdet, som ønsker at bo på
Solgården uanset beboersammensætningen. Beslutningen om at omdanne Solgården til profilplejecenter
var en del af en ny plejeboligplan for Silkeborg Kommune, som Ældre- og Handicapudvalget udarbejdede i
slutningen af 2016. Anna Pedersen, der har været leder
på Solgården siden 1999, havde længe set behovet for,
at kommunen fik et plejecenter målrettet mennesker,
som drikker. Så da lederen for plejecentersektionen i
Silkeborg på et møde spurgte plejecenterlederne om
deres holdning til profilplejecentre, meldte Anna Pedersen positivt ud.
‘Jeg synes, at Solgården er et godt sted for borgere
med alkoholmisbrug, bl.a. fordi vi ligger uden for byen.
Man kan ikke lige sådan smutte til købmanden og købe
en pose øl,’ siger hun.

Aftaler om alkohol
Beboerne bestemmer selv, hvor meget de vil drikke,
men foreløbig har alle aftalt med personalet, hvor meget alkohol de vil indtage om dagen. Blandt andet, fordi drikkevarerne skal købes, og det hjælper personalet
med.
‘Faktisk spørger vi om det allerede ved første samtale,’ oplyser Anna Pedersen med et skævt smil.
Når en ny beboer har oplyst, hvor meget han eller
hun drikker om dagen, bestiller Solgårdens personale
drikkevarer hjem til en uge ad gangen og uddeler det
aftalte antal genstande pr. dag til beboerne.
På den måde får en del af de drikkende beboere
faktisk nedsat deres alkoholforbrug. Samtidig er det en
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del af den struktur, de alle har brug for i hverdagen.
‘Kommunen kender de her borgere. Ofte har de
været indlagt til afvænning flere gange, nogle får ikke
betalt husleje eller spist ordentlig mad og drikker meget
tæt, inden de kommer herud. De kan simpelthen ikke
klare sig selv i deres eget hjem mere, heller ikke selv
om de får hjemmehjælp. De har virkelig brug for hjælp,
omsorg og struktur,’ forklarer lederen.

‘Struktur og faste rammer og aftaler
gør noget ved mennesker med
alkoholmisbrug. Bare det at få god mad
hver dag, komme op, blive vasket og tage
rent tøj på og komme ud og tale med
andre mennesker. Det gør, at de trives
bedre og undgår at vælte helt.’
Struktur på dagligdagen
Netop struktur og trygge rammer vil Anna Pedersen
gerne give beboerne. Hun ser store forandringer med
de drikkende borgere, som flytter ind på Solgården.
‘Struktur og faste rammer og aftaler gør noget ved
mennesker med alkoholmisbrug. Bare det at få god
mad hver dag, komme op, blive vasket og tage rent tøj
på og komme ud og tale med andre mennesker. Det
gør, at de trives bedre og undgår at vælte helt.’
Og ’væltet’, det var Steen Lucassen, inden han flyttede ind på Solgården. Han har drukket jævnligt, siden
han som 17-årig kom i lære som murer, og i de senere
år tog afhængigheden af alkohol magten over hans liv.
Han ryster langsomt på hovedet:
‘Det sejlede bare. Jeg var helt tiltet. Der var mennesker i mit hjem hele tiden, jeg havde aldrig fred, og
jeg kunne slet ikke styre det. På det tidspunkt drak jeg
nok 20-30 øl om dagen.’
På Solgården må man drikke på sit eget værelse, og
lørdag og søndag får alle et glas vin eller en øl til maden.

Kursus i konflikthåndtering
Med aktive storforbrugere af alkohol i huset har personalet andre opgaver og udfordringer end før. Alle medarbejderne har derfor været på grundkursus i konflikthåndtering, og indtil videre har fire af de ansatte taget
kurset ‘Borgere med misbrugsproblemer.’
Siden Solgården blev til plejecenter for borgere

Relationen til beboerne står højt på prioriteringslisten på Solgården.’Mit kontor ligger i midten af huset, og døren står åben, så beboere kan
komme, lige når de har noget på hjerte. Og sådan skal det være,’ siger leder Anna Pedersen, som her taler med Steen Lucassen.

med alkoholmisbrug, er der også blevet ansat en sygeplejerske og en pædagog, ligesom der er dobbelt
bemanding om natten, hvilket der ikke var før. Mennesker, som drikker meget, har ofte et mere ujævnt sovemønster og flere urolige nætter end andre. De går
også senere i seng og står senere op.
Derudover planlægger Anna Pedersen, at de ansatte skal have supervision med en ekstern konsulent
tre-fire gange om året med udgangspunkt i deres oplevelser på arbejdet med fx verbal kommunikation.

En god relation kan flytte meget
De formelle rammer på plejecentret er således blevet
tilpasset de nye forhold, og også den enkelte medarbejders tilgang til beboerne bliver gentænkt.
‘Den pædagogiske tilgang er meget vigtig, når man
arbejder med mennesker med misbrug,’ påpeger Anna
Pedersen og forklarer:
‘Det betyder en del, hvilken tilstand beboeren er i,
når vi møder ham eller hende, og vi skal være klar til at
møde beboerne i det humør, de nu er i. Især de, som
har hjerneskader på grund af alkohol, har brug for klar
kommunikation. Nogle kan reagere meget voldsomt på

Solgården
Solgården 1, Sjørslev
8620 Kjellerup
22 boliger.
Ca. 20 fastansatte.
Solgårdens målgruppe er ældre borgere med
alkoholmisbrug, som kendetegnes ved:
- Et betydeligt varigt nedsat fysisk og/eller psykisk
funktionsniveau på grund af misbrug.
- Ensomhed og social isolering.
- Væsentlig behov for pleje, tilsyn, omsorg,
struktur og tryghed hele døgnet rundt.
- Har sociale behov, som ikke kan imødekommes i
andre boformer.
- Kan have særlig udfordrende og
grænseoverskridende adfærd.
- Præget af svært håndterbare følelsesmæssige
reaktioner.
- Har behov for et rummeligt tilbud/miljø, der er
præget af synlige og strukturerede rammer.
- Følger af et mangeårigt alkoholoverforbrug/
misbrug og kan ikke længere mestre livet i egen
bolig trods en massiv indsats fra hjemmepleje
og sygepleje.
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ting, som andre ikke ville blive så påvirkede af. Hvis de
fx har siddet sammen med en anden beboer, og vedkommende har drukket deres øl, så kan det godt ende
med at gøre dem vrede og frustrerede, fordi det måske
minder dem om situationer fra deres tidligere liv, hvor
andre ikke har respekteret deres grænser,’ forklarer
Anna Pedersen.
Et andet aspekt, som Solgårdens personale har fokus på, er relationen til beboerne.
‘Den gode relation kan flytte meget. Det er noget
lettere at komme ind på livet af folk og få lov til at hjælpe dem, når først du har et godt forhold til dem,’ siger
lederen.
‘Hvis en beboer fx ikke har lyst til styrketræning en
dag, så er det meget lettere at motivere ham eller hende,
hvis man har en god relation. Og man husker altid sin
relation til et andet menneske, selvom man har mistet
noget hukommelse, som en del af vores beboere har.’

Interessen for Solgården er stor
Børn og søskende til mennesker med alkoholmisbrug
og kommunale sagsbehandlere landet over ringer direkte til Solgården for at høre om muligheden for at få
en borgere ind på stedet.
‘Det har jeg ikke prøvet før,’ smiler Anna Pedersen.
Solgårdens sundhedsfaglige leder og sygeplejersken skal desuden fortælle om stedet på KABS Videns
National Konference Stofmisbrug 2018.
Anna Pedersen mener, at der fremover bliver mere
brug for plejecentre målrettet mennesker med misbrug.
‘Det er stadig helt normalt at indtage alkohol også
til hverdag i vores kultur. Så jeg tror, at der vil komme
flere ældre, som er blevet afhængige og får brug for
hjælp til at få hverdagen til fungere,’ siger plejecenterlederen.
For Steen Lucassen var det helt rigtigt at flytte
på Solgården. Det var hans sagsbehandler i Silkeborg
Kommune, som i sin tid kom med forslaget.
‘Men du besøgte os faktisk to gange, inden du valgte at flytte ind. Det første, du sagde til mig, var: ’Du er
lidt skrap, er du ikke?’ fortæller Anna Pedersen med
et direkte blik og et stort smil til Steen. Han peger på
hende og replicerer:
‘Og så svarede du: Nej, jeg er ikke skrap, jeg er bare
konsekvent.’ Han kigger på mig og hvisker halvhøjt:
‘Det er hende, som bestemmer.’
Lederen ler højt.
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Pigerne har styr på det
Da Steen flyttede ind, gik der lige et par dage med at
se stedet, personalet og de andre beboere an, men så
faldt han til.
‘Det er fantastisk her. Pigerne har styr på det,’ siger
han. Steen kalder konsekvent personalet for pigerne.
Han har også fået kontakt til sine to døtre og søsteren, som han ikke havde set længe. De er alle tre meget
glade for, at han nu bor på Solgården. Dog savner han
lidt at beskæftige sig med.
‘Men jeg træner. Jeg vil kunne gå igen,’ siger han
med en bevægelse mod fødderne, som han nu bruger
til at trække sig rundt i kørestolen med.
‘Og til foråret så skal jeg passe chili- og peberfrugtplanter ude i haven,’ tilføjer han.
‘Vi har også kontakt til et metal- og træværksted,
hvor vores beboere kan komme og arbejde,’ siger
Anna Pedersen og nævner desuden at Solgården tager på tur til Motorshow 2018 i Messecenter Herning.
Steen lyser op.
‘Ja, dét skal jeg med til!’ Derefter går han i gang
med at opremse alle de motorcykler, han har ejet gennem tidens løb. Den sidste var en Yamaha FZR 750. n

Bedre at samle ekspertisen
Hans-Jørgen Hørning (V) var formand for Ældre – og
Handicapudvalget i Silkeborg Kommune, da man vedtog den
nye plejeboligplan og besluttede, at nogle af kommunens
plejecentre skulle have specialer.
‘Jeg kendte til målgruppen og udfordringerne med at have
beboere med alkoholmisbrug på plejecentrene fra mit arbejde
som udvalgsformand, hvor jeg bl.a. var kontaktperson for
tre plejecentre. På plejecentrene uddannede man i forvejen
enkelte ansatte til at arbejde med borgere med misbrug,
så det gav mening at samle ekspertisen ét sted,’ siger
Hans-Jørgen Hørning, som i dag er medlem af Seniorrådet
i Silkeborg.
Da Anna Pedersen og hendes kolleger allerede havde meldt
ud, at de var klar til at blive profilplejecenter for mennesker
med alkoholmisbrug, blev det Solgården, som fik den opgave.
Med ændringen fik Solgården tilført 2,1 mio. kroner ekstra
om året til mere ledelse, efteruddannelse af personalet,
dobbeltbemanding om natten og ansættelse af en sygeplejerske
og en pædagog.

RUSMIDLER OG ØLIV, BORNHOLM

’Jeg savner sgu mine drenge’ 			
- Betragtninger om kammeratskab
og rus blandt unge på Bornholm

Vennegruppens betydning for introduktion til det enkelte rusmiddel er stor, men det er også kammeraternes
støtte og nye fællesskaber, som kan hjælpe den unge videre til et ungeliv, hvor hygge med vennerne kan være
uden hash og sprut.
							 fået mange ’likes’ for dem. ’Hold kæft, hvor har jeg forAF JANE BIRGITTE ASCHLUND

Jeg står sammen med en ung mand ude i et naturområde ved et såkaldt shelter med bålplads. Det er et år
siden, at Ungerådgivningen Bornholm er startet, og vi
er som rådgivere ved at komme ind på livet af nogle
af de unge. Nogle gange er de for rastløse til at mødes og sidde i Ungerådgivningen, og så tager vi på tur
i stedet. Vi har begge for lidt tøj på og hundefryser.
Vi kigger på gammel graffiti, som den unge mand, jeg
står sammen med, kan genkende.Vi finder øgenavnene
på ham selv og flere af hans venner sprayet på træværket. Han fortæller levende og med glæde i øjnene om
vilde fester herude, men også om guitarspil ved bålet,
knallertture med engangsgrillen bagpå og ren ’hygge
med drengene’. Drenge, som nu er videre i livet. Det
er ikke alle, han ved, hvor er nu. En har fået børn, en
anden er i gang med uddannelse, nogle er flyttet ’over’,
som man siger, når man er bornholmer. ’Jeg savner sgu
mine drenge,’ indrømmer han.
Vi sidder senere og kigger på hans Facebook-profil
og finder billeder fra tiden, hvor de var en stor vennegruppe fra folkeskolen, som hang ud og havde fester
ude ved shelteret hver weekend. Han kan næsten ikke
finde nogen billeder af sig selv, hvor han ikke enten
er fuld eller skæv. De jokes, der er skrevet som tekst
til billederne, følger logikken i hjerner, der er fulde af
THC, så vi har begge lidt svært ved at tyde dem i dag.
Nok især mig. ’Månen er fuld af ost,’ læser han under et
billede af en fuldmåne og skraldgriner. Noget sjov med,
at der ikke var huller i den som i en ost… eller noget…
forsøger han overbærende at forklare mig.
Vi kigger på hans sidste nye opdateringer på
Facebook fra hans nuværende skole og på billeder af
de ting, han har lavet i værkstederne på skolen. Han har

andret mig meget, når jeg sidder og kigger på det her,’
siger han. ’Nu er der rent faktisk fotos af mig, hvor jeg
er ikke er på et eller andet.’ Han sidder clean for første
gang i mange år og savner kammeraterne fra dengang
og kan nu pludselig se, at rusmidlerne kom til at tage
en stor bid af hans liv, mens mange af vennerne er rykket videre. Nu kan han selv både mærke sulten efter, at
der skal ske noget andet, men alligevel også savnet efter
dengang og de andre.

Facebook som dagbog og vej til ny identitet
Mange af de unge i Ungerådgivningen har været aktive
på Facebook og andre sociale medier i størstedelen af
deres ungdomsår, og det kan med fordel bruges i samtalerne med de unge som en slags dagbog og et narrativt udgangspunkt for at gøre status: Hvor var jeg, hvem
var jeg, hvor er jeg nu, hvem vil jeg gerne være i dag og
sammen med hvem? De sociale medier har i forvejen
en stor betydning på en ø, hvor de unge kan opleve, at
det er svært at holde kontakten til de venner, som flytter ’over’, og hvor de sociale medier også kan være en
brobygger til interessefællesskaber i cyberspace og dermed en dør ud til flere muligheder end de eksisterende
unge fællesskaber på øen. Cyberspace tilbyder ganske
enkelt den unge adgang til flere andre unge, som potentielt deler samme interesser.
I overgangsfaser, hvor rusmidlerne vælges fra eller
forsøges administreret på en ny måde, er det vigtigt at
gå på opdagelse i den unges sociale liv og lave nye netværkskort sammen (kortlægning af netværk, hvor den
unge får overblik over sit personlige netværk og måske
også en afklaring om ønsker i forhold til nye kontakter
og venner). Her kan Facebook og andre sociale medier
bruges som redskab til at se på sit liv udefra, genoptage
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kontakten til gamle venner, som er gledet ud, og sende
signaler til hele omgangskredsen om, at ’nu ser mit liv
altså anderledes ud’! De sociale medier spiller i forvejen ofte en stor rolle i den unges liv, så det er oplagt at
benytte sig af dem i den unges udviklingsproces.
Som en ung forklarer mig, så er de nye signaler om
ændret livsstil til en gammel omgangskreds yderst vigtige. ’Jeg kan ikke bare sende en sms til X og høre, om vi
skal drikke kaffe sammen, for i gamle dage betød ’kaffe’
altså noget helt andet (kodesprog). Nu må jeg virkelig
bruge krudt på at forklare ham, at når jeg skriver kaffe, så mener jeg altså bare KAFFE – sådan noget sort
noget, som kan drikkes!’ Samme dreng oplever, at det
generelt er svært at beholde mange af sine relationer,
fordi han under besøg kan risikere, at jointen går rundt,
som den plejer, og at det så bliver for svært for ham at
holde sin trang tilbage.

Den sociale afhængighed
Rådgivere og behandlere arbejder generelt med de tre
typer af afhængighed, som den unge kan opleve: den
fysiske, den psykiske og den sociale. I Ungerådgivningen arbejdede vi fra 2015 og frem til 2017 med UTurns-metoder i forhold til de tre typer afhængighed.
Værktøj, der er baseret på den kognitive og narrative
tilgang, som hjælper den unge med at blive bevidst om
fordele og ulemper ved sit forbrug, og som kan hjælpe
den unge med at mobilisere egne ressourcer og netværk for at holde fast i sine mål via øvelser som f.eks.
trickbank (hvor de unge deler gode råd – ’tricks’ - med
hinanden om, hvordan man kan holde sin trang i ave
og distrahere sig selv) og måltrappe (et samtaleværktøj,
hvor den unge på en trappe definerer de nødvendige
mindre delmål eller skridt på vejen hen mod deres store
mål). I arbejdet med sit netværk bliver den unge bevidst om, hvilke støtter han eller hun har i forhold til
sine beslutninger, og her bliver det også nogle gange
tydeligt, at den unge kan stå meget alene med sin beslutning, såfremt forbrug af rusmidler er udbredt i den
unges miljø på øen.
Det er vores erfaring i Ungerådgivningen, at de
unge, der har påbegyndt et forbrug af rusmidler sammen med en bestemt vennegruppe, men stadig har
venner, som de ikke ryger med, har lettere ved at finde
en vej ud af den sociale afhængighed. I modsætning
hertil står de unge, som både har levet med og er vokset
op med et forbrug/misbrug af rusmidler derhjemme
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og herefter selv har fået deres egen omgangskreds af
bekendte og venner med et forbrug af alkohol og/eller stoffer. Disse unge står over for en massiv opgave
i det øjeblik, de ønsker at starte en ændring af deres
eget forbrugsmønster, fordi rusmidlerne gennemsyrer
hele deres sociale liv på øen og deres familiebaggrund.
Vi oplever, at netop disse unge har brug for en meget

De unge i Ungerådgivningen giver
udtryk for, at det kan være svært at
vokse op som ung på øen, og flere
fortæller, at de føler sig ensomme. De
oplever, at det kan være en udfordring
at finde ’sin gruppe’ – et sted at høre
til. Hvis det lykkes, og hvis jointen er en
fast bestanddel af dette fællesskab, så
bliver de unges afhængighed i høj grad
også social, og den kan forstærkes af, at
den unge kan opleve, at der ikke er så
mange andre steder at gå hen.

UNGERÅDGIVNINGEN PÅ BORNHOLM slog dørene op i 2015 på baggrund af et ønske fra Social- og Sundhedsudvalget om at have
et tilbud målrettet unge med et problematisk forbrug af rusmidler. Formålet var dels at forhindre unge i at udvikle misbrug, dels
at fastholde den unge i uddannelse og/eller job.

større støtte fremover til at opbygge en alternativ social
base over tid. Et tæt samarbejde mellem kommuner
(sagsbehandler og behandler/rådgiver) og ophold på
eksempelvis efter- og højskoler (også efter, at den unge
er fyldt 18 år) kan være en løsningsmodel.

Udkantsidentitet og ø-liv
Flere af de unge i Ungerådgivningen omtaler selv det at
bo og vokse op på en ø som en stærk og stolt identitetsmarkør, og de virker meget bevidste om, at de vokser
op under andre betingelser end andre unge på ’fastlandet’ og i de større byer. Betingelser, som også har
betydning for deres muligheder: ’Her sker ikke altid så
meget’ eller: ’Man kan altså godt blive lidt skør af at bo
herude i skoven.’ (Almindingen, red.)
I de rene drengegrupper fortæller de unge om en
stærk følelse af broderskab. Man er der for hinanden,
og i et broderskab optræder der også ritualer for at blive
indviet, opnå status og positioner. I nogle grupper kan
flirt med risikable situationer, kriminelle aktiviteter og

rollen som ’skaffer’ af ting eller stoffer til de andre i
gruppen indgå som både riter og strategier til at opnå
position og anerkendelse i gruppen. Hvad angår især
drenges søgen efter spænding og risici, så kan den udmønte sig i flere forskellige aktiviteter, gerne kombineret med hinanden: hastighed/benzin i blodet enten
på knallert eller i bil, rusmidler og ”hvem tør mest og
længst”-lege ofte af temmelig farlig karakter. For alle
de unge gælder, at kammeratskabet er så vigtigt, at de
er villige til at gå meget langt for at være en del af det.
Mon nogle af de unges søgen efter spænding og
forbrug af rusmidler også skal ses i denne sammenhæng? Af samtalerne med de unge i Ungerådgivningen
på Bornholm fremgår det, at nogle unges vurdering af,
om en fest f.eks. opleves som god, fed eller vild, er tæt
forbundet med, hvor stor en rolle rusmidler har spillet
under festen. Gør det samme sig entydigt gældende i
alle ungemiljøer? Er der forskel på by og land/ø samfund? Det er forhold, man kunne overveje at undersøge
nærmere på tværs af rådgivninger eller hos Center for
Rusmiddelforskning?
De unge i Ungerådgivningen giver udtryk for, at
det kan være svært at vokse op som ung på øen, og flere
fortæller, at de føler sig ensomme. De oplever, at det
kan være en udfordring at finde ’sin gruppe’ – et sted
at høre til. Hvis det lykkes, og hvis jointen er en fast bestanddel af dette fællesskab, så bliver de unges afhængighed i høj grad også social, og den kan forstærkes af,
at den unge kan opleve, at der ikke er så mange andre
steder at gå hen. De virker bevidste om, at det kan være
sværere at finde kammerater med de samme interesser
som de selv har på mindre skoler og i et miljø, hvor der
ganske enkelt er færre unge som på Bornholm.
De forskellige drengegrupper lever ikke adskilte,
og der er mange glidende overgange mellem grupperne. Generelt mødes de unge på kryds og tværs af
deres skoler og fritidsliv til festerne på øen og på et par
samlingssteder – eksempelvis i Rønne. For eksempel
afholdes der af og til fester i lånte sommerhuse uden for
sæsonen, hvor de unge på forhånd ved, at aktiviteten
til festen er at blive skæv eller høj. Det er heller ikke
unormalt, at fester i bestemte unge-miljøer bliver brugt
som salgsboder ligesom en form for Tupperware-party,
men hvor køkkengrej er skiftet ud med de sidste nye
rusmidler på markedet. Stofsælgere bruger disse fester
til at lade de unge smage gratis på de nye varer for at
få flere kunder. Der findes dog absolut også unge, som
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tager afstand fra at prøve rusmidler på denne måde og
i stedet sørger for en vis ’sikkerhed’ ved altid at bruge
en kendt sælger, som de stoler på.

Hash som selvmedicinering
I nogle grupper har vi set et fællesskab blandt drengene
på Bornholm om ’det at være anderledes’. Ofte er der
tale om drenge, som har fået at vide af andre, at de
var anderledes under deres opvækst (nogle udsat for
mobning) eller drenge, som selv har følt sig anderledes
og har taget identiteten ’nørd’ til sig og vendt den til
en positiv identitetsmarkør. Ofte er der tale om meget
intelligente unge. En dreng fortæller: ’Mine venner er
faktisk alle sammen nørder. Vi er helt vildt mærkelige,

På en ø som Bornholm betyder det, at
nogle unge bliver nødt til at tage fra øen
en tid for at skifte miljø og omgangskreds.
men jeg gider ikke snakke med så mange andre end
dem, for de er bare ikke lige så interessante. Vi har nogle gange nogle vildt syrede snakke om sammenhænge
og filosofi.’ Disse drenges måde at definere gruppen
på kan både tage udgangspunkt i ’nørdede’ interesser
(ofte spil, fysik, astronomi, geologi o.l.) og for nogle
drenge også i en stor bevidsthed om deres diagnoser
(ofte opmærksomhedsforstyrrelser). Her fylder især
hash meget som rusmiddel, fordi flere af især drengene
oplever, at deres uro bliver dulmet af jointen, og at de
bliver bedre til at begå sig socialt eller slappe af sammen med andre, når de er skæve. De fortæller, at de
oplever, at de nuværende medicinske tilbud ikke giver
den samme ro som hashen, og derfor dropper de f.eks.
Ritalin og vender tilbage til jointen.
I Ungerådgivningen har vi også set piger, som
bruger hashen som en form for selvmedicinering, og
her ser vi især diagnosen ’social angst’, som pigerne
enten har fået gennem en lægelig udredning eller via
’selv-diagnosticering’. Angsten er lige virkelig for begge
grupper. Nogle piger bruger derfor hash som en slags
støtte til at turde gå ud. Eksempelvis ryger de en halv
joint om morgenen inden skole for at samle sig mod
og det samme om aftenen til at falde ned på. Lægelige
udredninger, psykoedukation (undervisning i egen
psykisk lidelse herunder viden om symptomer og udløsende faktorer), gradvis eksponering (en metode, der
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benyttes inden for kognitiv terapi til at arbejde med
f.eks. angst ved gradvist i samarbejde med terapeuten
at udsætte sig for de ting eller situationer, som kan udløse angsten) og træning kan introduceres som gode
alternativer til hashen, men forudsætter et tæt samarbejde og vidensudveksling mellem det psykiatriske system og ungerådgivere i fremtiden.

Stop - og hva´ så?
Lige meget hvilken type gruppefællesskaber de unge
er indgået i, så er det det selvsamme fællesskab, som
udgør en udfordring i det øjeblik, den unge træffer en
beslutning om at skære ned eller stoppe sit forbrug.
Skoleskift og nye interesser kan være en støtte for den
enkelte unge i denne proces, men ofte ser vi, at den
unge over længere tid pendler mellem de gamle venner/fællesskaber og sit nye liv, og forbruget af rusmidler
følger den samme bevægelse.
En dreng, som er kommet væk fra sit vante miljø i
en periode, eksempelvis fordi han er startet på højskole,
er blevet clean. Men så kan det være fristende lige at
tage en joint med vennerne, når han er hjemme igen
eller på besøg. Sådan en dreng kan støttes i at vælge,
hvilke mennesker fra sin fortid det er gavnligt for ham
at vælge til eller fra. Men det er lige så vigtigt, at han
bliver motiveret til at kaste sig ud i nye venskaber og aktiviteter, så han får mulighed for et markant miljøskift,
når han er klar. På en ø som Bornholm betyder det, at
nogle unge bliver nødt til at tage fra øen en tid for skifte
miljø og omgangskreds.
Foruden selve motivations-samtalerne med den
unge, så er det afgørende, at rådgivere i samarbejde
med skoler, gadeplansindsats, klubber m.fl. kan vise
den unge hen til alternative fællesskaber og være med til
at skabe fysiske rammer for fællesskaber og aktiviteter,
hvor rusmidlerne ikke er i centrum. En opgave, der på
Bornholm i høj grad varetages af gadeplansindsatsen
og ungdomsklubben. For på samme måde som vennegruppen for nogle unge var vejen ind i ’hash-hulen’,
så kan nye vennegrupper være vejen ud. n
Jane Birgitte Aschlund er cand.mag. i socialantropologi/etnografi og kulturstudier og efteruddannet SKP (Støtte- og Kontaktperson). I 2015 var
hun med til at etablere Ungerådgivningen på Bornholm sammen med
pædagog Henrik Kofod. Fra 2015 og frem til slutningen af 2016 gennemførte Jane og Henrik over 100 individuelle samtaler og gruppesamtaler i
Ungerådgivningen. I dag arbejder Jane som ungekonsulent og samordner i Vordingborg Kommune samt som vikarierende projektkoordinator i
Boligsocialt Fællessekretariat i Køge.
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Ungerådgivningen startede i 2015 som et tilbud til unge
under 30 år med et problemgivende forbrug af rusmidler.
Ungerådgivningen er opstået i et samarbejde mellem Bornholms Regionskommunes Center
for Sundhed og Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.
Fysisk er Ungerådgivningen placeret i Ungeporten i Rønne, som er en enhed under Jobcenter
Bornholm, der varetager den aktive beskæftigelsesindsats for unge ledige under 30 år,
men ungerådgiverne refererer både til lederen af Ungeporten og lederen af kommunens
misbrugscenter under Center for Sundhed. Rent fagligt er Ungerådgivningen dog forankret i
’Misbrugscenteret’ (der fysisk er placeret et andet sted), hvorfor der er skarp opmærksomhed
på overholdelse af tavshedspligt i forhold til øvrige medarbejdere i Ungeporten.
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Ungerådgivningen på Bornholm
Hos Ungerådgivningen på Bornholm erfarer vi, at brugen af stoffer i de bornholmske festmiljøer er åbenlys i en
grad, der måske ikke er på højde med alkohol, men dog indikerer, at brug af hash og hårdere stoffer mange
steder opleves som ”normalt”. Ungerådgivningen på Bornholm tilbyder gratis rådgivning til bornholmske unge
med et problemgivende forbrug af rusmidler.
							
for f.eks. gadeplansmedarbejdere at spotte de unge, der
AF METTE QVIST

På en ø som Bornholm med forholdsmæssigt få unge
- og få steder for unge at mødes - blandes ungdomskulturerne i højere grad end i byområder. Ifølge det
lokale politi på Bornholm er sandsynligheden nærmest
uundgåelig for, at unge mennesker, uanset social baggrund, på et eller andet tidspunkt bliver tilbudt stoffer,
når de bevæger sig ud i det bornholmske natteliv. Øens
relativt få ”gå-i-byen-steder” betyder også, at aldersspredningen blandt gæster mange steder spænder over
flere generationer, og meget peger på, at brug af stoffer er et udbredt festfænomen, også blandt indbyggere
over 30 år. Når f.eks. kokain fås i forskellige prisklasser, giver det et fingerpeg om, at salgsgrundlaget har
en vis bredde. Hvis man kan tale om fordele ved denne
”normalisering”, er det, at det muligvis gør det lettere

har et problematisk forbrug, og sørge for, at der bliver
taget hånd om dem.
Formålet med Ungerådgivningen Bornholm er at
få de unge til at reflektere over deres eget forbrug af
rusmidler og give dem redskaber til at kunne reducere
eller stoppe deres forbrug. Derudover er målsætningen
at styrke forældre og andre samarbejdspartnere i deres
relation til den unge og give dem redskaber til at støtte
den unge og sig selv.

Tværgående fagligt samarbejde 			
om de unge på øen
Noget af det særlige ved Ungerådgivningen på Bornholm er, at det er en tværgående indsats med synlighed
på tværs af samarbejdspartnere. Det er funderet på tanken om det ”matrikelløse sundhedstilbud” – det ikke
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Ungerådgivningens klare erfaring er, at jo
bedre alle de, som dagligt arbejder med
de unge på en ø som Bornholm, kender
hinanden, des lettere og hurtigere lykkes
det i fællesskab at give hver enkelt ung
den rette støtte - og derved lede dem ind
på en bedre vej.
at være bundet til et bestemt sted, men til en bestemt
opgave - der dækker unge over hele øen. Derfor er Ungerådgivningen også i fokus på tværs af flere forskellige
politiske udvalg i kommunen.
Hvor større kommuner har både indbyggertal, befolkningstæthed og ressourcer til at etablere deciderede
huse – som f.eks. U-Turn i Københavns Kommune,
hvor unge med rusmiddelproblemer og deres forældre
kan komme og få støtte og hjælp - er der på Bornholm
- med øens i alt kun godt 5.000 unge - kun grundlag
for to fuldtidsmedarbejdere i lejede lokaler.Til gengæld
har Ungerådgivningen på Bornholm et solidt og meget
bredt fundament i det tætte samarbejde med skoler,
uddannelsessteder og øvrige kommunale instanser på
tværs af øen.
Ungerådgivningens klare erfaring er, at jo bedre
alle de, som dagligt arbejder med de unge på en ø som
Bornholm, kender hinanden, des lettere og hurtigere
lykkes det i fællesskab at give hver enkelt ung den rette
støtte - og derved lede dem ind på en bedre vej.
Dette gælder ikke mindst unge i Ungerådgivningens målgruppe. Med kun to fuldtidsansatte medarbejdere i Ungerådgivningen har det høj prioritet at
have en stærk synlighed og derigennem udbrede kendskabet til Ungerådgivningens tilbud blandt professionelle samarbejdspartnere. Kun ganske få unge indleder
nemlig på egen hånd deres første kontakt til Ungerådgivningen, men takket være et tæt samarbejde og en
god opbakning fra Ungerådgivningens netværk af professionelle samarbejdspartnere på øen, har Ungerådgivningen oplevet en jævn tilstrømning af unge, endog
med en svagt stigende tendens i sidste kvartal af 2017.
Som en del af en ny start med to nye medarbejdere
mødte og interviewede Ungerådgivningen i løbet af
forsommeren 2017 en lang række samarbejdspartnere
på Bornholm, der i deres daglige arbejde møder og er i
tæt kontakt med unge mellem 15 og 30 år med et problematisk forbrug af rusmidler. Målsætningen for det
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dengang helt nye team var dels, at de nye ungerådgivere
og deres potentielle samarbejdspartnere ”fik sat ansigter” på hinanden, dels at parterne gensidigt fik afklaret
og afstemt forventninger, ønsker og forhåbninger til
samarbejdet omkring de unge.
Overalt har Ungerådgivningen oplevet sig taget
godt imod og mødt med interesse og stor opbakning
til samarbejde. Interviewmøderne gav samtidig de
nyansatte ungerådgivere et mere konkret indtryk af,
hvordan de bedst kunne udnytte og aktivere det professionelle netværk af samarbejdspartnere på tværs af
kommunens centre og øens uddannelsesinstitutioner.
På baggrund heraf vil Ungerådgivningen fremadrettet to gange årligt arrangere netværksmøder for at
styrke det professionelle netværkssamarbejde omkring
de unge på Bornholm. Møderne giver samtidig anledning til videndeling og erfaringsudveksling på tværs
af organisationer. Herved øges og vedligeholdes også
kontinuerligt kendskabet til hinandens arbejdsområder og -metoder i det daglige arbejde med unge med
rusmiddelproblematikker.
Første netværksmøde blev afholdt i september
2017. Samarbejdspartnere fra hele øen var inviteret,
og blandt de deltagende var bl.a. mentorer, ledere, uddannelses- og studievejledere, lærere, sagsbehandlere
og socialpædagoger fra steder som Bornholms Produktionsskole, Remisen, Mentorkorpset/Vibegård,
Ungdomsskolen, flere forskellige erhvervs- og gymnasiale uddannelser, de bornholmske sundhedsuddannelser samt kommunale instanser som Ungeporten,
Ungehuset, Det Gule Team, Børne-og familiecenteret,
psykiatrien og Misbrugsområdet, hvorunder Ungerådgivningen selv hører.

De unge
Der er i alt knap 40.000 indbyggere på Bornholm, og
af dem er kun godt 5.000 unge i aldersgruppen 15 til
30 år. Det er den målgruppe, som Ungerådgivningen
er målrettet mod.
Unge på Bornholm 2017 – 4. kvartal
Aldersgruppe

Antal i alt

15 – 20 år

2.171

20 – 25 år

1.544

25 – 30 år

1.446

Unge i alt 15- 30 år

5.161

(KILDE: DANMARKS STATISTIK)

De unge, der kommer i Ungerådgivningen, kommer
fra alle samfundslag i det bornholmske øsamfund. Der
kommer dog overvejende flere fra byområderne Rønne
og Nexø end fra resten af øen.
Ungerådgivningens primære målgruppe er unge
under 30 år, som er på vej ud i et problematisk forbrug
af rusmidler. Det kan f.eks. være unge, som er tilknyttet
skole og uddannelse, og som hidtil har brugt rusmidler
i weekender, men nu er begyndt også at bruge dem på
hverdage og af den grund oplever problemer med at
passe deres skole/uddannelse.
Ungerådgivningens sekundære målgruppe er unge
under 30 år, der har et forbrug, der gør det vanskeligt
at fastholde dem i et skole-/uddannelsesforløb. Eksempler herpå kan være unge, der enten allerede er, eller er
på nippet til, at blive smidt ud af et uddannelsesforløb
pga. for meget fravær.

Af de unge, der har afsluttet deres forløb i
Ungerådgivningen, er hovedparten - 11 ud
af 16 - ophørt med at ryge hash og/eller
indtage andre euforiserende stoffer. Nogle
har reduceret deres forbrug betragteligt,
og enkelte er kommet i behandling.
Samtlige er i gang eller på vej ind i
uddannelsesforløb på nær en enkelt, der
er viderevisiteret til misbrugsbehandling.
Enkelte unge opsøger Ungerådgivningen på egen
hånd, f.eks. ved at tage kontakt til ungerådgiverne i
forbindelse med et oplæg på den unges uddannelsesinstitution. Andre gange kontaktes Ungerådgivningen
af forældre, studievejledere, uddannelsesvejledere eller
andre, der er bekymret på vegne af den unge, og meget
ofte opstår kontakten gennem øens skole-dagtilbudsrådgiver eller som nævnt via gadeplansmedarbejdere,
da de har en vis tilgængelighed til de unge grundet deres færden i de miljøer, de unge kommer i.
Ungerådgivningen er et rådgivningstilbud, og de
unge kan som udgangspunkt få op til 11 individuelle samtaler. Unge med så stærk en afhængighed af
rusmidler, at der er tale om et behandlingskrævende
misbrug – både hvad angår forbrug og handel af rusmidler - vurderes at have et terapeutisk behov og ligger dermed uden for Ungerådgivningens målgruppe.

0versigt over unge i Ungerådgivningen i 2017
opdelt efter alder
Alder

Antal unge i alt

< 15 år

0

15-19 år

18

20-25 år

11

26-30 år

1
I alt 30

Kommer en sådan ung omkring Ungerådgivningen,
er ungerådgivernes opgave at fungere som brobygger
til rette instans, så den unge kan få den kvalificerede
hjælp, vedkommende har behov for.
Vi har hos Ungerådgivningen i 2017 gennemført
191 individuelle samtaler med i alt 30 unge. De unge
tilbydes individuelle samtaleforløb samt gruppeforløb.
Unge under 18 år kan få op til tre samtaler anonymt.
Herefter skal den unges forældre eller evt. værge godkende, at den unge fortsætter forløbet.
Kønsfordelingen har i 2017 været på 7 unge kvinder og 23 unge mænd. De unge har en aldersspredning
fra 15 til 26 år. Heraf er 15 forløb afsluttet i 2017, mens
15 fortsat var i forløb hen over årsskiftet 2017/2018.
Af de unge, der har afsluttet deres forløb i Ungerådgivningen, er hovedparten - 11 ud af 16 - ophørt
med at ryge hash og/eller indtage andre euforiserende
stoffer. Nogle har reduceret deres forbrug betragteligt,
og enkelte er kommet i behandling. Samtlige er i gang
eller på vej ind i uddannelsesforløb på nær en enkelt,
der er viderevisiteret til misbrugsbehandling.
Enkelte af de unge, der gennem deres samtaleforløb
i Ungerådgivningen er ophørt med at ryge hash og/eller
med brug af andre euforisende stoffer, har genoptaget
deres forbrug i forbindelse med skift i deres sociale liv
m.m. og har derfor ladet sig genindskrive i Ungerådgivningen. Det er tydeligt, at den sociale afhængighed har
en stor betydning for tilbagefald. Generelt ses dog en
positiv udvikling hos de unge, der enten har reduceret
eller er stoppet med deres forbrug.
Ud over den mere sundhedssociale målsætning om
at hjælpe unge ud af et problematisk forbrug af rusmidler er det overordnede mål med Ungerådgivningen at
medvirke til, at unge fastholdes eller starter i uddannelse og/eller særlige uddannelsesforløb, der skal gøre
dem uddannelsesparate, så flest muligt på sigt bliver
selvforsørgende.
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Af de 5, der ikke var stoffri ved afslutning af deres
samtaleforløb i Ungerådgivningen, er to stoppet efter
eget ønske, den ene i erkendelse af endnu ikke at være
klar til at gøre noget ved sin afhængighed, den anden
efter at have nedsat sit forbrug betragteligt. En er visiteret videre til misbrugsbehandling via misbrugsteamet,
og to er overgået til anden støtte via børne- og familiecenteret. Forsørgelsesgrundlaget for sidstnævnte tre
er ukendt for Ungerådgivningen. Hvad angår forsørgelsesgrundlaget for de øvrige 13 unge, der har været
i – og afsluttet - samtaleforløb i Ungerådgivningen i
perioden d. 1.3.2017 - 23.1.2018, er antallet af selvforsørgende stabilt, antallet i ordinær uddannelse eller særlig
tilrettelagt uddannelsestilbud er øget med 25 %, og antallet på offentlig forsørgelse er mere end halveret.
FORSØRGELSESGRUNDLAG OPDELES I:
Selvforsørgende: Job eller ledig uden offentlig forsørgelse
Ordinær uddannelse: Grundskole, erhvervsuddannelse,
gymnasium, videregående uddannelse
Særligt uddannelsestilbud: Produktionsskole, KUU, Ung på Vej
Offentlig forsørgelse: Uddannelseshjælp, kontanthjælp

’De tre huse’
I Ungerådgivningen på Bornholm laver vi blandt andet
øvelser, hvor den unge selv benævner gode og dårlige
relationer i deres liv og reflekterer over, hvilke relationer der fungerer som henholdsvis ’medspillere’ eller
’modspillere’ i forhold den unges ønske om at gøre sig
uafhængig af rusmidler.
Når de unge møder op i Ungerådgivningen, står
de ofte ved en skillevej, hvor deres drømme og håb,
Øvelse: ’De Tre Huse’

'Det som
er svært'

'Det som
fungerer'

'Håb og drømme'

Et eksempel på en ofte anvendt øvelse i indledningen af et
samtaleforløb er ’De Tre Huse’. I øvelsen tegner ungerådgiveren tre
huse sammen med den unge: ’Huset med bekymringer’ (det, som
den unge oplever som svært eller problematisk lige nu), ’Huset med
de gode ting’ (det, som den unge oplever fungere i sit liv lige nu) og
’Huset med drømme og håb’ (det, som den unge selv har af mål og
ønsker for sin fremtid).
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hvad angår uddannelse og fremtidigt job, endnu ikke
står klart, men hovedparten ytrer ønsker om på sigt at
få sig et job, de kan trives med, at kunne klare sig selv,
at få en kæreste, der ikke er afhængig af rusmidler, og
at få børn og være i stand til at forsørge dem og tage
sig af dem. Med udgangspunkt i sådanne ydre motivationsfaktorer, der repræsenterer nogle livskvaliteter,
den unge gerne vil opnå, søger ungerådgiverne gennem
samtaleforløbene med de unge at fremkalde og forstærke deres egen indre motivation til at gennemføre de
forandringer i deres forbrug og livsstil, der skal til for at
gøre deres mål realiserbare.
I samtaleforløbene med de unge arbejder vi som
ungerådgivere ud fra en narrativ og kognitiv tilgang
med inspiration bl.a. fra MI (Motivating Interviewing)
og inddrager blandt andet praktiske øvelser (inspireret
af bl.a. U-turn og Stofrådgivningen) i målet om at arbejde med de unges indre motivation.
Et andet eksempel på en ofte anvendt øvelse i indledningen af et samtaleforløb er ’De Tre Huse’. I øvelsen tegner ungerådgiveren tre huse sammen med den
unge: ’Huset med bekymringer’ (det, som den unge oplever som svært eller problematisk lige nu), ’Huset med
de gode ting’ (det, som den unge oplever fungere i sit liv
lige nu) og ’Huset med drømme og håb’ (det, som den
unge selv har af mål og ønsker for sin fremtid).
I husene skrives stikord på de tanker, den unge
selv aktuelt har om sit liv. Meningen med øvelsen er at
støtte den unge i selv at finde frem til og sætte ord på
sine egne styrker, håb, drømme og sårbarheder. Det
giver den unge anledning til at reflektere over eget liv og
over, hvilke problemer der ”løses” og/eller forårsages
af den unges forbrug af rusmidler. Samtidigt giver det
ungerådgiveren mulighed for at afdække det, der sker
i den unges liv, og det, der bidrager til trivsel, og i særlig grad forstærke det, der uafhængigt af rusmidlerne
bidrager til trivsel. På den måde skaber den unge og
ungerådgiveren sammen et fundament, som fremtidige
løsninger af problemer - og dermed uafhængighed af
rusmidlerne - kan bygges på.
Erfaringen i Ungerådgivningen er, at øvelsen desuden giver de unge en erkendelse af, at afgørende for,
om deres håb og drømme for fremtiden kan blive realiserbare, er, at de bliver fri af deres afhængighed af
rusmidler.n
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Alkohol og behandling på Samsø
Samsø er kendt for et stærkt sammenhold og som et mekka for miljø og bæredygtighed, kreativitet og ildsjæle.
Men hvor det lokale og nære miljø på en ø kan være en fordel for iværksætteri, fællesskab og nye projekter, så
kan det også rumme sociale tabuer, såsom alkohol og afhængighed.
							
det være vanskeligt at tale om, hvis nogen drikker for
AF KARINA LUISE ANDERSEN

I 1997 blev Samsø udnævnt til at være ’Danmarks Vedvarende Energi-Ø’. Ti år senere kunne øen erklære sig
for 100 % selvforsynende med energi fra blandt andet
vinden og solen, og i 2030 ønsker Samsø at have gjort
sig uafhængig af fossile brændstoffer. Det er således
en ø fyldt med masser af virkelyst og initativ. Turister,
journalister og fagfolk fra hele verden strømmer til øen
for at se alt det, Samsø har at byde på inden for miljø
og bæredygtighed, men også for at opleve blandt meget
andet den skønne natur, de berømte kartofler og de
mange kunstneriske miljøer, som også findes på øen.
Ud over at være en lille solskinsplet for verdens opmærksomhed, så er Samsø med sine cirka 3.700 indbyggere også et lille lokalt nærmiljø, hvor alle kender
mange, og mange kender de fleste. I et sådant miljø kan

meget alkohol. For hvor meget kan man tillade sig at
blande sig i andres liv, når man også skal leve og samarbejde tæt op og ned ad hinanden på en ø?

Alkohol og ø-kultur
Alkoholbehandler Heidi Friis Jensen, som er fast tilknyttet Center for Alkoholbehandling i Aarhus, tager
færgeturen til Samsø én gang om ugen, hvor hun hver
onsdag fungerer som øens alkoholbehandler. Center
for Alkoholbehandling i Aarhus har leveret behandlingen på Samsø siden marts 2002.
’Alkoholproblemer rammer jo bredt i befolkningen
og er således ikke indtægtsbestemt. Det er ikke kun de
dårligst stillede i samfundet, som drikker for meget.
Det gælder også for Samsø. Alkohol-overforbrug kan
opstå af mange forskellige årsager, både når solen skin-
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ner, det er sommer, og humøret er højt, men også når
det er gråvejr, og livet gør ondt, eller hverdagen opleves
trist,’ fortæller Heidi.
Heidi er uddannet socialrådgiver og har mange års
erfaring med at arbejde med mennesker med komplekse udfordringer samt alkoholproblemer både i familier
og for enkeltpersoner. Hun siger, at fordelene ved et
lille samfund som Samsø er, at man hurtigt kan samle
relevante samarbejdspartnere i et konstruktivt forløb.
Det skete eksempelvis for et par år siden, hvor Center
for Alkoholbehandling i Aarhus indledte et tæt samarbejde med flere offentlige instanser på Samsø om en
indsats med fokus på tidlig opsporing af alkoholproblemer i familier.
’Kunsten er så at holde gang i den gode udvikling
og samarbejdsenergi, som et sådant projekt kaster af
sig. Det er vigtigt, at vi til stadighed har fokus på at
pleje samarbejdet, og så er Samsø jo kendt for sin vedvarende øko-energi, og noget lignende burde også slå
igennem på det sociale område. Det ville være interessant at kunne sætte dette på dagsordenen i kommunen
som et 2030-mål også!’ siger Heidi.
Heidi fortæller, at det ligesom for mange mennesker generelt rundt om i landet til stadighed kan være
en udfordring at tale åbent og frit om problemer med
alkohol, så er Samsø ingen undtagelse.
Heidis erfaringer viser, at det kan være svært selv
for fagfolk at tage emnet om alkohol op på en ø som
Samsø. Måske fordi mange, som arbejder på Samsø,
også bor på Samsø, og så er det ikke kun en borger, man
skal forholde sig til og hjælpe. Det er også din nabo, din
ægtefælles kollega eller en person, du ofte møder nede
i Brugsen.
Det er ikke en nem situation - det kræver mod og
en passende omsorgs- og respektfuld facon, fortæller
Heidi:
’Jeg ved, at det er en fordel i mit arbejde, at jeg
som alkoholbehandler kommer fra Aarhus og ikke fra
Samsø, da jeg helt fordomsfrit kan være i mødet med
borgerne. Jeg tror, at det giver dem følelse af mere anonymitet i behandlingen og en åbenhed i samtalen om
det, som vedkommende bøvler med og udfordres af
personligt, uanset om det på øen er noget familiært,
arbejdsmæssigt eller i det kommunale system.’

Mangler et værested
Når Heidi Friis Jensen er på Samsø hver onsdag, har
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hun kontor og modtagelse i Samsøs Sundheds- og
Akuthus. Derfor er det muligt for de beboere på øen,
som ønsker alkoholbehandling, og også for pårørende
– uanset om det er familie eller venner - som belastes
af en persons alkoholforbrug, at tage forholdsvist anonymt til samtale hos Heidi, fordi man ikke umiddelbart
kan spotte, om folk, der besøger huset, er der for almindelige sundhedsbesøg eller for alkoholbehandling
eller pårørendeforløb. For det er ikke kun det at tale
om andres alkoholforbrug, der er svært på Samsø, det
kan også være vanskeligt at italesætte sit eget forbrug og
tage det første skridt til at få hjælp og skabe forandring.
Dette er en almenkendt udfordring for folk med et for
stort alkoholforbrug, fortæller Heidi.
’Fordi alkoholproblemer er et tabu, så bliver jeg
særligt glad, når jeg erfarer, at en borger er opfordret til
at komme her af en anden borger, som selv har været i
behandling. Eller når en arbejdsgiver hjælper eller ledsager sin medarbejder til den første kontakt. Erfaringen
viser nemlig, at folk hurtigere søger behandling, hvis
andre uden for familien gør noget, italesætter deres
bekymring for vedkommendes forbrug af alkohol eller andre rusmidler,’ siger hun og fortsætter: ’Så dette
nære kendskab til hinandens liv, som en ø giver, kan
i alkoholbehandling bruges på en konstruktiv og respektfuld facon.’
I Aarhus er der en del borgere med børn under 18
år, som henvender sig til Center for Alkoholbehandling, hvis de har et alkoholproblem. Da Heidis forgænger Lena T. Esbensen for et par år siden tog afsked med
Samsø efter 12 år i stillingen som alkoholbehandler på
øen (for i stedet at indgå i projekt BRUS, som hjælper
børn og unge i Midtjylland, der lever i familier med rusmiddelproblemer) var det vigtigt, da der skulle vælges
en ny alkoholbehandler til Samsø, at det fortsat var en
af centrets medarbejdere, som var vant til at have med
familier at gøre. Hjælpen på Samsø, når alkoholen fylder på den dårlige måde, skal nemlig lige så meget være
for familier som for enlige, siger Heidi, og hun afholder
meget gerne samtaler med en ægtefælle eller med børnene til en person, der drikker for meget. Ifølge Heidi
viser forskning nemlig, at forandringer sker, når én i
familien begynder at gøre noget andet, end man plejer.
På Samsø er det dog primært borgere uden hjemmeboende børn og med belastninger på flere fronter,
som typisk henvender sig, såkaldte dobbeltbelastede,
hvor en psykisk lidelse kan være en del af problematik-

Heidis erfaringer viser, at det kan være svært selv for fagfolk at tage emnet om alkohol
op på en ø som Samsø. Måske fordi mange, som arbejder på Samsø, også bor på
Samsø, og så er det ikke kun en borger, man skal forholde sig til og hjælpe. Det er
også din nabo, din ægtefælles kollega eller en person, du ofte møder nede i Brugsen.
ken. Borgerne bliver som regel henvist af jobcentret eller bostøtten, som yder en god indsats for borgere med
særlige behov for hjælp. Kriminalforsorgen henvender
sig også for at etablere en behandlingskontakt for borgere, som har fået en dom for at køre bil i alkoholpåvirket tilstand. Endvidere bliver nogen henvist fra egen
læge, og andre henvender sig selv.
’De senere år er der sket en positiv udvikling i indsatsens fokus på Samsø, da nogle borgere har behov
for lægelig og medicinsk bistand for at få stoppet et
accelererende alkoholforbrug eller for at kunne stoppe
en længerevarende drikkeperiode. Denne bistand er så
vigtigt at have fokus på, da det ofte kan være frygten
for abstinenser, der gør, at et menneske fortsætter med
at drikke trods dets eget ønske og håb om at kunne
være alkoholfri,’ fortæller Heidi, men siger også, at der
er også muligheder for, at der på Samsø kan ydes en

endnu større indsats for mennesker med alkoholproblemer:
’Hvis jeg skal pege på et udviklingsbehov på Samsø
for denne gruppe af mennesker, som gerne vil bryde
med deres afhængighed af alkohol eller andet euforiserende stof, så savnes der et værested, hvor man frit
kan komme og finde støtte og snakke med andre, som
er i gang med samme udvikling. At bryde et afhængighedsforhold, ændre vaner og sige farvel til sin ”gode
ven og hjælper” alkoholen, er en krævende proces, som
ofte tager flere år. Nogle skal igennem flere tilbagefald,
inden det lykkes at etablere en sikker livsstil uden alkohol eller en hverdag med et stabilt skadereduceret
forbrug. Derfor kalder denne problematik på så megen
respekt og tålmodighed, særligt fra os professionelle.
Erfaringen viser, at man aldrig kan vide, hvem, hvordan
og hvornår det lykkedes for den enkelte at lave varige
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Heidi mener, at det kan være svært for
mange at ytre ønske om, at man ikke
længere har lyst til at være en del af den
drikkekultur, der findes nogle steder
på Samsø, og at det for mange borgere
faktisk vil være nødvendigt helt at
flytte væk fra øen, hvis de gerne vil ud
af deres misbrug, fordi øer geografisk
- og dermed også ofte socialt - er
begrænsede i forhold til at kunne skifte
miljø og omgangskreds.
ændringer. Vi professionelle skulle gerne være åbne og
parate den dag, borgeren giver tegn til, at nu skal det
være – også selvom vedkommende har en lang historik med forgæves forsøg,’ siger Heidi og påpeger, at et
værested ville være et rigtigt godt tiltag i denne proces,
da familien og de pårørende helt naturligt ikke har den
tålmodighed, som kræves, da de har været præget af
alkoholens konsekvenser gennem lang tid. Hun tilføjer:
’Derfor er det også vigtigt og godt, at de pårørende
og familien har mulighed for hjælp til at italesætte deres
perspektiver og de belastninger, alkoholen har påført
dem. Den mulighed har de hos mig. Parsamtaler og
familiesamtaler er et vigtigt element til at få det gode
liv i forgrunden igen. Mit håb er, at familier og par på
Samsø i højere grad får modet til at opsøge hjælpen
sammen i fremtiden.’

Særligt på Samsø
Hvis man spørger folk på Samsø, om der bliver drukket
meget alkohol på øen, så er mange godt klar over, at
alkohol er et problem for mange mennesker, fortæller
Heidi, og man ved også, hvilke steder der bliver drukket
mere end andre steder. Men stadig er det svært at tale
om. Man ved det bare.
’Man bliver i mange sammenhænge budt på alkohol på øen. Det er min opfattelse, at der er en ret høj
tilbagefaldsprocent, for det kan være svært at komme
ud af sit alkoholforbrug, når rigtig mange i éns omgangskreds også drikker, og derfor er der også mange
såkaldte genhenvendelser’, siger Heidi.
Heidi mener, at det kan være svært for mange at
ytre ønske om, at man ikke længere har lyst til at være
en del af den drikkekultur, der findes nogle steder på
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Samsø, og at det for mange borgere faktisk vil være
nødvendigt helt at flytte væk fra øen, hvis de gerne vil
ud af deres misbrug, fordi øer geografisk - og dermed
også ofte socialt - er begrænsede i forhold til at kunne
skifte miljø og omgangskreds. På samme tid er der også
få muligheder for at fylde sin fritid med andre tilbud,
hvis man er en borger, der har svært ved at skabe sine
egne aktiviteter i sin egen hverdag. Som Heidi siger:
’Mange går i Fitnesscentret for at aktivere sig selv,
men hvis man ikke kan lide det eller at gå til kunstmaling eller den slags, så er der ikke så mange andre ting,
man kan lave, og så er det nemt at falde tilbage i sine
gamle vaner’.
Der er heller ikke mange muligheder for de socialt
belastede borgere for at skabe sig en ny tilværelse, fordi
mange af de jobs, der findes på Samsø, ofte kræver større ressourcer, end disse borgere kan mønstre. Samtidig
er der også det aspekt, at hvis det har været tydeligt
for alle, at man har haft et for stort alkoholforbrug, så
rygtes det også hurtigt rundt på øen, og så kan det være
svært at finde ansættelse. Det er med til at skabe en ond
cirkel for tilbagefald.
Det er også én af årsagerne til, at gruppebehandling er ét af de tiltag, som Heidi ville ønske, hun kunne
tilbyde de borgere på Samsø, hun har i alkoholbehandling. Men det er der desværre ikke mulighed for, fordi
der simpelthen er for få borgere i behandling til, at
hun kan oprette grupper for dem. I stedet anbefaler
hun folk at opsøge AA (Anonyme Alkoholikere) som
et supplement til den individuelle behandling hos sig.
Det kunne nemlig være en stor hjælp for mange, mener hun, hvis de kunne finde et fællesskab om ikke at
drikke. n
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Her på stedet
							
AF CARSTEN JENSEN

“Her på stedet er vi 30%, der er alkoholikere. 		
Det er da altid en begyndelse.”
Jeg elsker den bemærkning. Den kommer fra en af
Marstals prominente borgere, og den er ædende fuld
af trods, sarkasme - og stolthed.
Min første reaktion, da jeg hørte den, var vantro latter. Sagde han virkelig det? Han er en dedikeret lokalpatriot, og jeg kunne godt høre, at det var lokalpatriotismen, der var den egentlige drivkraft i bemærkningen,
omend en noget særpræget form for lokalpatriotisme.
Budskabet er klart nok: Vi skider på, hvad andre
mener. Der er ikke nogen, der skal komme og fortælle
os, hvem vi er, eller definere os eller diagnosticere os
med deres udefrakommende fremmedord, fremmede
ord i den oprindelige betydning, ord, der hverken rummer eller forstår det liv, vi lever.
“Vi” er et ord, der rummer en særlig vægt, når det
udtales af en øbo. Det lagde jeg mærke til allerede, da
jeg som 8-årig fraflyttede øen. I Aalborg, hvor min
familie slog sig ned, hørte jeg for første gang ordet
“man”, dette anonymiserende, generaliserende ord,
der ikke henviser til noget bestemt sted. Når andre
sagde “man”, sagde de i Marstal altid “vi” som et
udtryk for byens bevidsthed om sig selv som fællesskab
og et unikt sted, der skilte sig ud fra alle andre steder.
Vi´ets grænse gik ikke ved bygrænsen, men ved
grænsen for dens indbyggeres erfaring. Der var et langt
ekko i ordet af rodfæstethed og skik og brug. Det var et
magtfuldt ord, der også kunne bruges til at fordømme.
Men det var først og fremmest et ord, der vidnede om
selvbevidsthed og sammenhold.
For øboen er havet en grænse af langt større rækkevidde end andre grænser, hvor man skal konsultere
et landkort for at blive klar over grænsernes eksistens
eller er nødt til fysisk at markere dem med hegnspæle,
mure og pigtråd. Havet er mere effektivt end pigtråd.
Det kræver en båd at krydse havet, men ikke bare en
båd, også evnen til at navigere.
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Men hvorfor skulle øboen krydse havet? Fordi han regner med, at resten af verden nok er anderledes end hans
egen begrænsede. Han er selvtilstrækkelig og søgende
på samme tid, har nok i sig selv og så alligevel ikke.
Han er ikke som dem på fastlandet. Så meget ved han.
Hans blik arbejder altid med kontraster, landet overfor
havet, kystlinjen skiller det kendte fra det ukendte, det,
han behersker, og som han sætter sit præg på i form af
dyrkede marker, hegn, diger, veje, huse, og så det, han
ikke behersker, havets ubrudte flade, der strækker sig
helt til horisonten, og som ikke indbyder til andet end
risikofyldte, altid midlertidige ophold.
Havet er en påmindelse til øboen om hans egen
verdens endelighed, men også om hans krops endelighed. På havet kan livet finde sin afslutning. I vandet kan
han drukne. På fastlandet lærer barnet at gå som livets
første forudsætning. På øen lærer barnet at gå og derpå
at svømme, hvis livet skal have en chance.
Der er forskel på øboere. Indbyggerne på Fyn og
Sjælland har ikke øboernes mentalitet, arealerne er for
store, havet for langt borte, de har landjordens tryghed siddende i sig. Amager, skønt lille, er ikke en ø,
men et arbejderkvarter. På de små øer kender de både
uendeligheden, som synet af havet dagligt belærer dem
om, og deres egen endelighed, som druknedødens mulighed minder dem om. De er tættere på skibsdækket
end fastlandet. De har en uro i sig, en viden, der er
fastlandsboerne forholdt.
Jeg spurgte en færøsk kaptajn, der i mange år havde
været bosat i Marstal, om forskellen på Færøerne og
Ærø. Der er ingen, svarede han. Jamen, de stejle klipper, det stormfulde Atlanterhav og så Det Sydfynske
Øhav, der mest af alt minder om en indsø? Alle øboere
er ens, lød hans lakoniske svar.
Jeg sagde engang til en kvinde med iransk baggrund, at den danske natur manglede storhed, fordi
vi ikke havde bjerglandskaber, og derfor manglede der
også en dimension i det danske sind. Det passer ikke,
svarede hun. I har havet. Det er det samme som bjerge.
“Her på stedet...” Den prominente marstaller kunne også have sagt “Her på øen”. Det er et tyngdeladet
ord, det lille ord, “stedet”. Der er en erfaring i det, som
man ikke skal overhøre. Og selvfølgelig er brugen af ordet “alkoholiker” sarkastisk. Her er en adfærd, der ikke
vil vide af diagnoser, ligesom en kultur heller ikke lader
sig kurere med recepter. Eller sagt på en anden måde:
Drikkeriet er en livsstil.
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Her på stedet er det normalen at være hinsides de
21 ugentlige genstande. Man kan til nød sige, om en
mand, at han drikker. Men så betyder det noget andet:
at han ikke passer sit arbejde, at hans liv flyder ligesom
indholdet i de flasker, han sætter lidt for mange af for
munden. Han drikker. Det er ikke en diagnose eller
en hjemsøgelse, der fortjener medicinske betegnelser
på latin. Det kan være et spørgsmål om temperament,
udadvendthed eller bare livshunger. Det er i grunden
utænkeligt, at en fysisk stor mand ikke drikker. Det kan
også være en situation. En skuffelse, et tab, et liv, der
pludselig slår revner eller kommer på forkert kurs. Men
ellers er det bare en livstil, der ikke behøver omtale eller
giver anledning til bekymring.
Tag min far. Min far drak ikke. Jeg ville stille mig
helt uforstående an, hvis nogen spurgte mig, hvordan
det var at være søn af en alkoholiker. Alligevel indtog
han daglig hele sit liv igennem mindst ti genstande og
døde af skrumpelever. Men alkoholiker? Hvad snakker
du om? Han passede sit arbejde, ja, måske ville han ikke
have været i stand til at passe det uden den øl, han altid
holdt i hånden. Jeg har set ham munter og kærlig. Jeg
har hørt ham folde sig ud i vidtløftige fortællinger. Jeg
har en sjælden gang oplevet, at hans stemme blev sløret
eller blikket ufokuseret. Men jeg har aldrig tænkt, at nu
er min far fuld.
En øl eller to med en bitter eller to var en måde
at bryde arbejdsdagen op på, en pause i monotonien.
Dybest set var det udtryk for en glæde ved livet, en
fejring af at være til. Andre gange en stund viet til stille
eftertænksomhed. En mand, der ser ned i sin øl, er som
en mand, der ser ud over havet. Sådan oplevede jeg det.
Sådan oplevede han det også selv.
Jeg husker sommerferierne om bord på M/S Abelone af Marstal, hårdt vejr på Skagerak, vi opholder os
alle i styrhuset, mens det rullende skibs ræling dykker,
og søerne står ind over dækket. Min far, som er skipperen, bedstemanden og jungmanden, alle har de en
Hof i den dybe sidelomme på Kansas-bukserne. Så
river dækslasten sig løs, og eternitrørene kommer i bevægelse. I et spring er min far derude og får fastgjort
den løse wire, mens han i en livsfarlig manøvre springer
rundt på de rutsjende rør. Han får en finger i klemme.
Fingeren er ikke brækket eller knust, men kødet er i
leddet flået af, så den hvide knogle skinner igennem.
Han åbner snapseflasken, hælder et skvæt over fingeren
og sætter derpå flasken for munden. Så er det overstået.

Besætningen slapper af på M/S Neptun i Rønne havn. Skibet blev bygget i Marstal 1906-1907. Kilde: Rønne Byarkiv

Alkoholen er menneskets bedste ven.
Der er de stille rutiner derhjemme. Formiddagsbajeren ved elleve-tiden om formiddagen, en markering
af, at dagen nu er i gang, og vi har ladt morgenen bag
os. En Hof med en bitter, altid af mærket Von Oosten,
som min vittige moster har lavet et digt om: “På ét
vær sikker/ Von Oosten kvikker”. Så følger frokosten
og et par øl til håndmadderne. Den sene eftermiddags
forfriskninger er en gentagelse af formiddagsritualet.
Derpå en halv flaske vin til aftensmaden. Bagefter måske en cognac.
Uden at tænke over det, bruger jeg ordet “forfriskninger”. Det er jo sådan, det er med alkoholen. Den
er brændstof, en kickstarter, et næringsmiddel for en
krop, dagligt udsat for fysiske prøvelser. Også et næringsmiddel for sindet. Jeg ved af egen erfaring, hvor
monotone dage på havet kan forekomme, selv i hårdt
vejr. Også for kedsomheden er den god.
Om de unge i Marstal i dag kan jeg ikke tale. Men
dengang blev der drukket hårdt. Det er ikke specielt

for unge på øer. Alkoholen er også på fastlandet en del
af ritualet i overgangen fra barn til voksen i de protestantiske kulturer. Drak din far Hof, vælger du Tuborg.
Så er der et lille oprør i det. Ellers handler det om blive
mand, og med til overgangsritualet hører angrebet på
smagsløgene, øllets bitterhed, der vækker en instinktiv
afsky, måske en forsmag på voksenlivets senere bitterhed. Det er altid en tilvænningsproces, og den kræver
store mængder.
Mønstrene ligger fast fra starten. De, der drikker
meget, bliver ved, også senere. Måske er der også et
andet, mindre synligt mønster. De, der ender med at
fraflytte øen, drikker mindre, allerede som unge. Men
der er ikke nødvendigvis et klassemønster i det. Store
begavelser kan sagtens egensindigt vælge at blive på
øen, og de hører ikke altid til blandt dem, der drikker
mindst. Både drikkeriet og begavelsen er demokratisk
fordelt blandt unge i alle klasser. Man aner en utålmodighed i drikkeriet, som utvivlsomt har noget at gøre
med de begrænsede muligheder på øen. Du vil væk fra
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så mange ting, og alkoholen er sit eget eventyr.
Jeg kendte en søn af en af byens store skibsredere.
Allerede som teenager faldt han i en brandert ned fra
en lastbils lad og brækkede et ben. Han pralede af det.
Vi grinede. Et brækket ben var sjov og ballade. Siden
drak han sig på bistandslov og revalidering. En varm,
moderlig kvinde tog ham til sig, gav ham et hjem og fik
ham tørlagt i nogle år. Så på sin fars firsårs fødselsdag
rejste han sig op og holdt en tale, hvori han meddelte,
at han nu agtede at drikke sig ihjel. Han lod sig skille
og førte med en energi og målrettethed, ingen havde
iagttaget hos ham før, sit forehavende ud i livet. Han
døde ikke længe efter, da han i sit livs sidste brandert
faldt uheldigt og slog sit hoved fatalt. Hans lillebror
døde allerede som teenager, da han i en rus for vild i en
snestorm på markerne syd for byen og næste dag blev
fundet ihjelfrosset i en snedrive.
Der var et ord, man hurtigt lærte at kende som
barn. Det var ordet “udførsel”. Når skibene på havet
krydsede grænser og siden anløb fremmede havne, var
al proviantering skattefri, som en slags grænsehandel til
søs. Øl kostede ingen ting, cigaretter heller ikke. Min
far røg 60 om dagen. Og fra kabyssen flød varerne videre til landjorden, ligesom marstallerne altid har haft
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en stor tradition for smugleri, helt tilbage til 1700-tallet. Så byen var forsynet. Også med værtshuse. Et aftagende antal, som årene er gået, men nogle holder stadig stand, også mod tidens oplyste cafe-kultur, mørke
moderhuler, hvor kun lidt lys får lov at slippe ind, og
mænd står ved baren allerede fra den tidlige åbningstid
klokken otte om morgenen, som en del af inventaret,
indtil de med stor, forstilt værdighed raver hjemad.
Der er en kaptajn, jeg kender, en myndig mand,
mere end fuldbefaren, man mærker, han er vant til at
have kommandoen, en stor fortæller, med en sangstemme, der kan tryllebinde i timevis og et tilsvarende
repertoire, altid selskabets midtpunkt, indtil det farlige
øjeblik indtræffer, og han bliver en anden, og så gælder
det om at komme væk, en adfærd, der har givet ham
tilnavnet “Selskabstømmeren”.
En søndag eftermiddag møder jeg ham på gaden
og stopper op for at hilse og sludre. Han bevæger sig
med et let svaj i hofterne, som kunne være en vane,
han havde taget med sig i land fra skibsdækket, men en
advarende håndbevægelse, fortæller mig, at det er det
ikke i dag. Kom mig ikke for nær, siger hånden. Jeg er
i ondt lune. Og vi passerer hinanden med et kort nik.
Synet af en fuld mand i gaderne var i min barndom

en hverdagsbegivenhed, ligesom et værtshusbesøg var
det, når far var hjemme fra havet. Så blev jeg taget med
til formiddagsbajeren på Toldbodhus. En citronvand til
knægten, og en øl til farmand, og så sad jeg der blandt
mænd, der kun tog cigaretten ud af munden, når flasken eller glasset for et øjeblik afløste den. Det var også
sådan, jeg gerne ville være en gang. Værtshuset var en
lektion i fremtiden.
I retrospektiv kan jeg se, at alle disse fædre på landlov knap nok var fædre, men snarere storebrødre på
besøg. Selv om deres koner selvsagt ikke havde bedt
om rollen som mødre, opførte ægtemændene sig, som
om de var store, lidt uopdragne, men altid festlige og
underholdende sønner, når de da ikke naturligt følte
sig draget af de andre mænds selskab og forsvandt i
halve dage ad gangen, skønt de måske ikke havde været hjemme i månedsvis. Uformelt er søfartsbyen også
et matriarkat, og kvinderne er på en gang myndige og
overbærende i deres holdning til mændene, af hvem de
ikke forventer et livslangt samvær, men blot et besøg nu
og da. Når sømanden endelig vender hjem fra havet for
sidste gang, begynder samlivsproblemerne. To fremmede skal pludselig tilpasse sig hinanden, og de lange
fravær er der ikke til at forløse spændingerne.
Min far som gammel. Han trak sig tilbage som 69årig. 55 år på havet. Så var der ikke meget tilbage af ham.
Havet, skibsdækket, var hans liv. Han erklærede sig ikke
uegnet til landlivet, men hans adfærd signalerede det.
Mine forældre var flyttet flere gange, først Aalborg, så
Troense. Der var ingen bænk ved havnen, hvor han
kunne sidde med andre pensionerede skippere og se
på de få skibe, der endnu kom og gik. Den verden, han
kendte, var borte. Tilbage var ritualerne omkring øl og
bitter, der markerede, at en begivenhedsløs dag gik mod
sin afslutning. Ofte faldt han ind i sig selv og sad med
lukkede øjne. Ved hans død fandt min søster på nettet
ud af, at en tilstand, der kan minde om begyndende
senilitet, ofte ledsager skrumpelever i det sidste stadie.
Så der sad han, med ølglasset i hånden, en mund,
der sagde ja, og en lever, der sagde nej. Sådan gik
de sidste år, som han tilbragte med udsigt til Svendborg Sund. Der var vand, men ingen horisont. Verden
skrumpede igen.
“Her på stedet er vi 30%, der er alkoholikere. Det
er da altid en begyndelse.” Det er også en afslutning,
som min fars og mange andres liv viser det. Men jeg
har ikke lyst til at moralisere. Livet slutter ikke altid på

den mest værdige måde, uanset hvordan vi har levet
det. Der er mange måder at leve det på, men slutningen
vælger vi kun sjældent selv.
Min far døde 75 år gammel. Havde han levet seks
år mere, havde han set “Vi, de druknede” udkomme og
vidst, at det var en mindesten for det liv, der var hans.
Jeg mødte, da bogen udkom, mange gamle sømænd,
der havde kendt ham, og alle mindedes ham med stor
glæde. De præsenterede sig altid med de samme enslydende ord: “Din far og mig - vi har sgu drukket mange
bajere sammen.”
Min far ønskede at blive brændt og få sin aske
spredt over havet. Havde han fået en gravsten, har jeg
altid tænkt, at det var det, der skulle have stået på den.
Ikke som en advarsel mod en for tidlig død, ikke som en
sentimental hyldest, men som en nøgtern konstatering
af, at det ikke er altid, alkohol slår benene væk under
mænd. Nogle gange er det også den, der holder dem på
benene i et udsat liv og skaber det fællesskab, de har så
hårdt brug for. n
Carsten Jensen er forfatter og er blandt andet kendt for
den prisbelønnede roman ’Vi, de druknede’, som tager
udgangspunkt i søfartsbyen Marstal på Ærø, hvor Carsten
Jensen også selv er født og vokset op.
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5 HURTIGE TIL POLITIKEREN:
I hvert nummer af STOF stiller vi 5 aktuelle spørgsmål til de mennesker, som varetager politisk arbejde, der er relevant for rusmiddelfeltet. I dette nummer er spørgsmålene rettet til Stephanie Lose - formand for Danske Regioner og regionsrådsformand
for Region Syddanmark - om emnet ’Patienter med dobbeltdiagnose’ (samtidigt stofmisbrug og psykisk sygdom).

klare forventninger til hinandens indsatser. Det kan
være vanskeligt at udrede en patient for psykisk sygdom, som samtidig har et misbrug. Symptomerne på
den psykiske sygdom kombineret med et misbrug giver
mulighed for en fejltolkning af, hvad der er psykisk sygdom, og hvad der er misbrugsrelateret. Derfor er der
brug for en tæt sammenhæng mellem misbrugsområdet og psykiatriområdet. Med tæt samarbejde og koordinering. Som før nævnt er det rigtig vigtigt for mig, at
vi i udviklingen af det nære sundhedsvæsen også holder
fokus på forbedringer af sammenhæng og forløb for
patienterne med dobbeltdiagnose.’
Hvilke forslag har du i forhold til at ændre/forbedre
samarbejdet?

Stephanie Lose
Hvad mener du om de nuværende forhold for
patienter i det psykiatriske system, som også har et
rusmiddelmisbrug?

’Borgere med psykiatriske problemstillinger og et rusmiddelmisbrug har en dobbelt udfordring. Det er ofte
borgere, der har det virkeligt svært, og med den nuværende organisering skal de kunne navigere mellem
flere sektorer i sundhedsvæsenet. Det er ikke nogen
nem opgave - selvom jeg synes, at vi gør meget for at
hjælpe dem. I disse tider taler vi rigtig meget om det
nære sundhedsvæsen, hvor vi vil tættere på borgerne
og skabe bedre forløb og mere sammenhæng - her må
vi ikke glemme psykiatrien, herunder patienterne med
dobbeltdiagnose. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi i 2014
i Region Syddanmark indgik en samarbejdsaftale med
vores 22 kommuner om, hvordan vi samarbejder om
borgere med psykisk sygdom og samtidig stofmisbrug
eller alkoholmisbrug. Der er samtidig i alle psykiatriske
afdelinger ansat forløbskoordinatorer, som har en særlig rolle for at sikre gode indsatser, herunder lave koordinerende indsatsplaner for de mest udsatte borgere i
tæt samarbejde med bopælskommunen.’
Hvad er dit perspektiv på det nuværende samarbejde
mellem kommuner og regioner i forhold til
behandling af patienter med dobbeltdiagnose?

’I Region Syddanmark fungerer samarbejdet generelt
godt. Vores aftale med kommunerne fra 2014 giver
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’ Jeg glæder mig over at se, at Sundheds- og ældreministeriet i et af deres initiativer i publikationen ”Sundhed, hvor du er” fra december 2017 lægger op til, at
misbrugsbehandlingen på sundhedsområdet for mennesker med psykisk lidelse samles i regionerne. På den
måde bliver risikoen med at falde mellem to stole i
behandlingsforløbet fjernet. Jeg håber også, at vi kan
bruge oprettelsen af de nye ”særlige pladser” i psykiatrien til at skabe et bedre samarbejde om den gruppe
borgere, der kommer til at være der.’
Vil du arbejde for, at mere af behandlingen af patienter
med dobbeltdiagnose varetages af regionerne?

’Jeg kan se rigtig god mening i regeringens initiativer
om at samle behandlingen i regionerne, og vi vil naturligvis i samarbejde med regeringen om at finde den
bedst mulige model.’
Hvilke erfaringer i forhold til patienter med
dobbeltdiagnoser vil du tage med dig fra Region Syd
danmark til din nye post som formand for Danske
Regioner?

’Vores erfaringer med vores samarbejdsaftale med
kommunerne om borgere med psykisk sygdom og
samtidig stofmisbrug eller alkoholmisbrug, vores forløbskoordinatorer i vores psykiatriske afdelinger og vores arbejde med at lave koordinerende indsatsplaner vil
jeg tage med mig. Men de andre regioner har også en
række indsatser, som jeg er sikker på også skaber resultater, så det er også vigtigt, at vi på tværs af alle regioner
lærer af hinanden.’ n

UNDER THE INFLUENCE OF MUSIC
Musikken er i højsædet, når Dansk Live og Roskilde Festival i samarbejde med Sundhedsstyrelsen markerer en
klar holdning mod stoffer med Music Against Drugs-kampagnen: ’UNDER THE INFLUENCE OF MUSIC’. Kampagnen blev gennemført på en lang række festivaler og spillesteder landet over i 2017 og gentages i år med nye
kampagneelementer.
							
For at understøtte den påstand har kampagnen sat sig
AF MARIA KOCH AABEL, SUNDHEDSSTYRELSEN

Med budskabet om, at musikken i sig selv er en rus,
gennemfører Dansk Live, Roskilde Festival og Sundhedsstyrelsen igen i år Music Against Drugs-kampagnen ’UNDER THE INFLUENCE OF MUSIC’.
Kampagnens formål er at forebygge, at unge begynder at eksperimentere med stoffer, og den primære
målgruppe for kampagnen er det unge publikum på
festivaler og spillesteder, som ikke har brugt stoffer før,
men som måske kunne overveje at eksperimentere med
stoffer for første gang, når de fx er på festival.

Budskabet til de unge festivalgæster og
koncertgængere er, at musikken i sig selv
giver en rus, og at man kan være sikker på
at få hele musikoplevelsen med, når man
undgår stoffer og de store branderter.

for at undersøge, hvordan musik helt konkret påvirker
vores hjerne.

Man tager en hjerneforsker, et band 		
og en…
Music Against Drugs har allieret sig med hjerneforsker Troels W. Kjær fra Københavns Universitet, som
forsker i, hvad der sker i hjernen, når man hører musik.
Som en del af kampagnen blev der i foråret og sommeren 2017 gennemført to live-hjerneeksperimenter, hvor
to fans blev udstyret med en hjernescanner under koncerter med deres yndlings-musikkunstner. Det første live-eksperiment fandt sted under en koncert med Dúné
på spillestedet Train i Aarhus, og det andet eksperiment
løb af stablen under åbningskoncerten med Phlake på
Orange Scene på Roskilde Festival. Eksperimentet på
Orange Scene blev gennemført, så publikum kunne
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følge med i eksperimentet på storskærm, og se hvordan
Phlake’s musik påvirkede hjernen på den udvalgte fan.
På Roskilde Festival kunne publikum også selv
prøve hjernescanneren, da en mobil hjernescanner
blev kørt rundt på campingområderne i opvarmningsdagene. Kampagnen kunne desuden opleves gennem
en række andre elementer.
Sammen med Music Against Drugs-kampagnen
gennemførtes også indsatsen ’Mindre Druk Mere Fest’,
som har fokus på ansvarlig udskænkning af alkohol.

Fælles indsats nytter
I Sundhedsstyrelsen er man glade for samarbejdet med
de mange festivaler og spillesteder og Dansk Live og
den effekt, den fælles indsats har haft hidtil:
Andelen af publikum, der tilkendegiver, at kampagnen gør det lettere for dem at sige nej til stoffer vokser fra år til år, ligesom antallet af deltagende festivaler
og spillesteder gør det. Vi kan se, at en langvarig, fælles indsats nytter, og at musikmiljøet er en rigtig stærk
afsender. Vi håber selvfølgelig, at de gode tendenser
fortsætter med dette års kampagne, hvor den rene musikoplevelse i den grad er i højsædet.
Samarbejdet mellem Sundhedsstyrelsen, Dansk
Live og Roskilde Festival har udviklet sig siden 2003,
80
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hvor den første kampagne blev gennemført samme år
på Roskilde Festival. I 2009 blev den alkoholforebyggende kampagne ’Mindre druk Mere fest’ koblet på. Fra
begyndelsen viste kampagnen positive resultater, hvilket
er blevet fastholdt for kampagnen gennem årene.
De senere års kampagner viser en stadig meget høj
opbakning blandt publikum. I evalueringen af kampagnen i 2017 angiver 97 % af publikum, at de oplever
kampagnen som relevant, og to ud af tre af de unge i
målgruppen fortæller, at de har set kampagnen. Gennem årene har evalueringen også vist, at en meget stor
andel af det unge publikum oplever, at kampagneindsatsen gør det nemmere for dem at sige nej til stoffer.

Festivaler og spillesteder 			
som forebyggende arena
Samarbejdet mellem Sundhedsstyrelsen, Dansk Live
og Roskilde Festival om en holdningsmarkerende kampagne mod stoffer er ikke tilfældig. Det er væsentligt,
at informations- og holdningsmarkerende forebyggelseskampagner på stofområdet begrænses til de arenaer,
hvor unge oftest eksperimenterer med stoffer. Brede
befolkningsrettede kampagner bruges ikke i det nationale stofforebyggende arbejde i Danmark. Årsagen er,
at brug af stoffer trods alt kun er udbredt i en mindre

MARIA KOCH ABEL
SPECIALKONSULENT HOS SUNDHEDSSTYRELSEN
OG PROJEKTLEDER FOR ’MUSIC AGAINST DRUGS’.

del af ungdomsgruppen. Derfor vurderes det hverken
nødvendigt eller hensigtsmæssigt at øge opmærksomheden med brede kampagner, der kan risikere at skabe
utilsigtet ”reklame” for stoffer og bidrage til ”flertalsmisforståelser”.
Brug af stoffer sker ofte, når unge går i byen, og i
sammenhæng med brug af alkohol. Det er derfor oplagt at søge at påvirke de unges holdninger til stoffer/
rus i festmiljøerne samt arbejde med holdningerne
blandt medarbejdere og ledelserne her. Undersøgelser
viser, at den eksperimenterende brug af stoffer er størst
blandt 16-24-årige. Ofte er det de samme unge, der
eksperimenterer med stoffer, som også er storforbrugere af alkohol og har haft en tidlig alkoholdebut.
Særligt sommerens musikfestivaler fungerer i ungdomskulturen som et socialt frirum, hvor afslapning,

samvær, frihed fra dagligdagens normer og krav, musik
og fest er dagsordenen. Festivalerne ønsker at markere,
at selv om der er vide rammer, så gælder der de samme regler mht. stoffer og aldersgrænser for alkohol på
festivaler som i samfundet i øvrigt. Spillestederne har
ønsket at lave samme markering og herigennem udvise
ansvarlighed.
Et vigtigt afsæt for kampagnen er, at den ikke ”taler ned” til publikum. Kampagnen skal vise en tydelig
holdningsmarkering fra spillestederne og festivalernes
side og vække opmærksomhed blandt de unge og inspirere til at diskutere budskabet. Det er meget bevidst,
at Sundhedsstyrelsen er usynlig som afsender på kampagnen. Det er spillestederne og festivalerne, der markerer deres holdning mod stoffer, og som er talerør til
de unge.
I 2017 kunne Music Against Drugs opleves på 24
festivaler hen over sommeren og på 35 spillesteder i
løbet af efteråret. Kampagnen gentages i 2018 med
nye kampagneelementer, men med samme fokus på, at
musikken i sig selv er en rus! n
Læs mere om Music Against Drugs på kampagnens hjemmeside: www.againstdrugs.dk (hvor film af de omtalte hjerneeksperimenter også kan ses), og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk
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Medicinsk
alkoholbehandling
-efter Antabus®
Danmark er et af de få lande, hvor Disulfiram (Antabus®) har vundet stor udbredelse. Der bliver hvert år solgt
cirka 750.000 døgndoser, og over 20.000 patienter får årligt udskrevet recept på Antabus, mens forbruget af de
øvrige farmakologiske midler til behandling af alkoholafhængighed samlet udgør knap 100.000 døgndoser. Det
er ærgerligt, at det kun er Antabus, der bruges så meget, for der er i de sidste 20 år udviklet andre midler, som
er særdeles veldokumenterede.
							
ling har en central plads i behandlingen af patienter
AF ULRIK BECKER

Ligesom med andre former for behandling kan behandlingen med lægemidler ikke stå alene. Den skal
kombineres med evidensbaseret, struktureret samtalebehandling. Man skal opfatte farmakologisk behandling (medicinsk behandling) som et supplement til psykosocial behandling og vice versa.
Stigende viden om neurobiologiske ændringer hos
alkoholafhængige har medført udvikling af lægemidler, som mere specifikt kan medvirke til at normalisere
de neurobiologiske processer, der er relateret til risiko
for recidiv (tilbagefald) og craving (stærk fysisk og psykisk trang), som er centrale elementer i afhængighedens symptomatologi. Det er især neurotransmittere
(signalstoffer) som dopamin (hjernens belønningsstof),
GABA (hjernens dæmpende stof; ’hjerne-stesolid’;
’bremsen’; γ-aminohydroxybutyrat), NMDA (hjernens
stimulerende stof; ’speederen’; N-methyl-D-aspartat;
glutamat), serotonin (hjernens humørstof; 5-HT3, 5-hydroxytryptamin), og opioider (morfinstoffer; endorfiner), der er aktive hos patienter med afhængighed (1).
Der er ingen tvivl om, at farmakologisk behand82
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med alkoholafhængighed, som det også fremgår af alle
internationale behandlingsanbefalinger og guidelines
- og nu også i Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske
Retningslinje om Alkoholbehandling. I det følgende
gennemgås den videnskabelige dokumentation for effekten af de stoffer, som bør anvendes i alkoholbehandlingen (2, 3, 4).

Disulfiram (Antabus®)
Disulfiram (2,3,4,) virker i kroppen på den måde, at det
medfører ophobning af Acetaldehyd (nedbrydningsprodukt af alkohol), hvis man drikker alkohol (som det
fremgår af Figur 1).Ved indtagelse af selv små mængder
alkohol giver den samtidige indtagelse af Disulfiram anledning til en karakteristisk acetaldehydforgiftning med
varmefølelse, ansigtsrødme, hjertebanken, åndenød,
kvalme, tørst og angst. Reaktionen kan dæmpes med
antihistaminer. Ud over ovenstående effekt har Disulfiram måske også en effekt på dopaminsystemet (5,6).
Det er imidlertid ikke en egentlig farmakologisk
effekt, der udnyttes, når man anvender Disulfiram i alkoholbehandling - det er i stedet frygten for at blive syg

med de nævnte ovenstående symptomer. Det er derfor
umuligt at designe og gennemføre egentlige dobbeltblindede placebo kontrollerede undersøgelser (hvor
hverken patient eller læge ved, hvilken behandling den
enkelte forsøgsdeltager får – i modsætning til enkelt
blindende forsøg, hvor kun patienten er uvidende) af,
hvilken effekt Disulfiram egentlig har, fordi blindingen
vil forsvinde ved alkoholindtagelse: Patienten, der er
i Disulfiram-gruppen, vil nemlig få symptomer og er
dermed klar over, hvilken behandling vedkommende
har fået.
Disulfiram doseres sædvanligvis to gange ugentligt,
men nogle patienter skal have højere doser for at opnå
den ønskede enzymhæmning. Patienter, som sættes i
Disulfirambehandling, skal have en klar forståelse af
stoffets virkning og bivirkninger, ligesom stoffet kan
være farligt at anvende hos patienter med et meget
destruktivt drikkemønster, da de muligvis vil drikke
uanset medicinens virkning. Disulfiram som depot/implantat (langtids-præparater lagt under huden) er uden
hverken klinisk eller farmakologisk effekt.
Disulfiram bør heller ikke gives til patienter med
hjertesygdom eller til gravide eller ammende. Det kan
dog gives til svært leversyge ud fra den betragtning,
at alternativet – at drikke videre – er langt værre. En
frygtet bivirkning er dog den såkaldte Disulfiram-leverbetændelse, som er en reaktion i leveren, der kan
forløbe fatalt, og som også i Danmark har været årsag
til levertransplantation. Der er imidlertid tale om en
meget sjælden bivirkning, som ses hos 1 ud af 30.000
behandlede per år eller sjældnere. På grund heraf har
det været foreslået at måle levertal på alle patienter,
men der er ikke dokumentation for en gavnlig effekt
af denne anbefaling. Ellers ses få bivirkninger under
Disulfirambehandling, eksempelvis træthed, mavesmerter, kvalme, diarré.
Ved gennemgang af litteraturen om Disulfiram er
der i alt 3 lodtrækningstudier (forsøg, hvor patienterne
fordeles til behandling efter lodtrækning), hvori der
indgår Disulfiram, og en gennemgang af disse viste, at
der er en tendens til flere afholdende dage og længere
tid til første alkoholindtagelse blandt de alkoholafhængige, der behandles med Disulfiram, men modsat også
en tendens til et højere alkoholindtag efter seks måneders behandling. Der er desuden ikke effekt af blot at
udskrive en recept på Disulfiram uden også at overvåge
indtagelsen af stoffet.

Den Nationale Kliniske Retningslinje om Alkoholbehandling har en svag anbefaling imod anvendelsen af
Disulfiram, idet det anbefales kun at anvende Disulfiram efter nøje overvejelse sammen med samtalebehandling, da effekten på alkoholafhængighed netop
er usikker, og der kan være bivirkninger. Herudover
konkluderes i retningslinjerne, at det ikke er god klinisk praksis at give superviseret Disulfiram-behandling
uden samtidig at tilbyde et struktureret samtaleforløb
til personer med alkoholafhængighed (3).
FIGUR 1 Figuren viser omsætningen af alkohol (ethanol) via
det giftige Acetaldehyd til Acetat. Disulfiram blokerer omsætningen, så der ophobes Acetaldehyd.

Utilstrækkeligt grundlag for Antabus
Som det fremgår af ovenstående, er der er ikke tilstrækkeligt grundlag for den betydelige udbredelse, Antabus
har fået i dansk alkoholbehandling, og man bør tage
op til overvejelse, om der er tilstrækkelig grund til at
fortsætte den rutinemæssige brug af Disulfiram, som
tilfældet er mange steder.

Skal vi så helt holde op med at anvende
Disulfiram? Nej – man skal bare tænke
sig godt om og overveje andre former for
behandling – også andre medikamenter
som førstevalgs-præparat.
Disulfiram vil fortsat have en plads i behandlingen af
alkoholafhængighed til patienter, som har gennemgået
anden behandling uden effekt, og til patienter, som har
gode erfaringer med Disulfiram fra tidligere, og som
føler sig trygge herved, men altså ikke som førstevalgspræparat. Under alle omstændigheder skal det gives
superviseret og ikke blot på recept. Effekten af DisulfiWWW.STOFBLADET.DK · STOF 30
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ram er under alle omstændigheder beskeden, og Disulfiram angriber heller ikke det egentlige problem, som
er afhængigheden, men det kan dog være en hjælp i
starten af forløbet.
Disulfiram koster cirka 6 kr./døgn

Acamprosat (Campral®)
Acamprosat (2, 3, 4) er et stof, der hæmmer NMDAsystemet (mindre ’speeder’) og stimulerer GABAsystemet (mere ’bremse’) i hjernen og har derfor en
hensigtsmæssig neurobiologisk effekt, fordi der netop
er en ubalance mellem disse to signalstoffer hos alkoholafhængige, der er holdt op med at drikke. Effekten
af Acamprosat er veldokumenteret, men har kun opnået ringe udbredelse.
Acamprosat skal indtages 3 gange dagligt, og det
kan derfor være et problem at få patienterne til at tage
medicinen over længere perioder. Behandlingen bør
stoppes, hvis der ikke er effekt efter 4-6 ugers behandling. Behandlingsvarigheden er ikke endeligt fastlagt,
men de fleste forsøg og studier med Acamprosat anvender 6-12 måneders behandling. Som al anden medicin har også Acamprosat bivirkninger med diarré,
kvalme, oppustethed og impotens som de hyppigste,
men generelt er bivirkninger sjældne.
I den Nationale Kliniske Retningslinje omtales 17
lodtrækningsstudier med Acamprosat med over 4.000
deltagende patienter. Effekten af Acamprosat er således særdeles veldokumenteret og har været kendt i
mere end 10 år, men har på trods heraf som nævnt kun
opnået ringe udbredelse. Acamprosat øger andelen
af totalt afholdende alkoholafhængige personer efter
et års behandling og ved et års opfølgning efter endt
behandling. Det øger desuden antallet af dage med
afholdenhed samt varighed af afholdenhed. Det ser
ud til, at effekten af Acamprosat forstærkes af samtidig
kognitiv samtaleterapi. Herudover virker Acamprosat
særlig godt hos patienter med craving og angst samt
hos patienter, der har afholdenhed som målsætning
(7). Der skal behandles 6-11 patienter i 6-12 måneder med Acamprosat for at undgå ét tilbagefald, og der
skal behandles 16 patienter for at undgå ét frafald. I
forhold til mange andre former for behandling er det
rigtig gode resultater.
De fleste patienter med afhængighed bør rådes til
fuldstændig afholdenhed, og hos disse bør Acamprosat
tilbydes som førstevalgs-præparat sammen med sam84
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talebehandling. Den Nationale Kliniske Retningslinje
om Alkoholbehandling har en stærk anbefaling af at tilbyde Acamprosat som supplement til samtalebehandling til alkoholafhængige (3).
Acamprosat koster cirka 11 kr./dag, men der er generelt klausuleret tilskud.

Naltrexon (Naltrexon®, Naltrexone®,
Adepend®)
Naltrexon (2, 3, 4) hæmmer opioid-systemet og reducerer via dopamin-systemet den belønningseffekt, som
alkohol forårsager i hjernen. Effekten af Naltrexon er
meget veldokumenteret, men har ligesom Acamprosat
også kun vundet meget lille udbredelse i Danmark.
Naltrexon skal doseres med en enkelt daglig dosis,
men har flere bivirkninger i form af kvalme, hovedpine og svimmelhed, ligesom man skal være forsigtig
ved svær leversygdom. Naltrexon må ikke bruges hos
patienter, der også er i behandling med morfinstoffer.
Man bør stoppe med behandling med Naltrexon, hvis
der ikke er effekt efter 4-6 ugers behandling. Hvis der
er effekt, kan behandlingen fortsættes i 3-6 måneder.
I den Nationale Kliniske Retningslinje omtales 26
lodtrækningsstudier med næsten 4.200 deltagere, som
viste, at Naltrexon nedsætter alkoholindtaget efter tre
måneders behandling og øger andelen, der er afholdende efter tre måneder, mens effekten på længere sigt
er usikker. Naltrexon reducerer alkoholindtagelse per
drikkeepisode og kan muligvis dermed mindske alkoholindtaget hos alkoholafhængige, der ikke er helt afholdende. Der skal behandles 8 patienter i 3 måneder
for at undgå ét tilbagefald og 10 patienter i 3 måneder
for at opnå yderligere én, der er afholdende. Det ser ud
til, at Naltrexon er mest effektivt hos patienter med familiær disposition til alkoholafhængighed og tidlig debut af alkoholproblematikken, ligesom det er bedst til
patienter, der har et ønske om kontrol over alkoholforbruget mere end total afholdenhed (7, 8, 9). Til disse
patienter kan man vælge Naltrexon som første valg.
Den Nationale Kliniske Retningslinje om Alkoholbehandling har en svag anbefaling af at tilbyde Naltrexon som supplement til samtalebehandling til alkoholafhængige.
Naltrexon behandling koster ca. 9 kr./dag, men
sammenlignet med for eksempel at drikke videre og
med prisen for samtalebehandling er der ikke tale om
nogen dyr behandling. Der er ikke generelt tilskud,
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men der skal søges enkelttilskud, såfremt der er effekt
af behandlingen.

Andre behandlinger
Nalmefen (Selincro®) (3) har en lignende effekt som

Naltrexon. Nalmefen er udelukkende testet på patienter, hvor en reduktion i alkoholforbruget og ikke
total afholdenhed var målsætningen, og behandlingskonceptet er dermed udtryk for et paradigmeskift
(10). Det er de færreste patienter, der vil opfylde disse
kriterier i en dansk behandlingskontekst, men Nalmefen kan være nyttig for udvalgte patienter med lettere
grader af afhængighed uden komplikationer, som ikke
har et ønske om at blive helt afholdende, men gerne vil
reducere deres alkoholforbrug.
Den Nationale Kliniske Retningslinje om Alkoholbehandling har en svag anbefaling imod at anvende
Nalmefen (3). Nalmefen bør kun anvendes sammen
med samtalebehandling til personer med alkoholafhængighed efter nøje overvejelse, da effekten af Nalmefen er usikker, og der kan være bivirkninger.
Nalmefen findes som tabletter á 18 mg og doseres
”efter behov” (p.n.) en maksimal dosis af 1 tablet dagligt. Nalmefen koster cirka 40 kroner per dosis, og der
skal søges enkelttilskud ved effekt.
Anden farmakologisk behandling Der er ikke dokumentation for øget effekt af kombinationsbehandling mellem
Acamprosat og Naltexon (11).
SSRI præparater (”lykkepiller”; antidepressiv medicin, der øger Serotonin-koncentrationen i hjernen)
har ikke effekt på alkoholafhængigheden som sådan,
men skal bruges på samme måde, som hos patienter
uden afhængighed. Det vil sige til patienter med især
angst og depression. En række andre medikamenter
som Baclofen, Topiramat, og Vareniclid vil formentlig
få en plads i alkoholbehandlingen i fremtiden, men
evidensen er i øjeblikket for begrænset til en generel
anbefaling i klinisk praksis (2, 4).

Hvordan skal farmakologisk 			
behandling håndteres?
Der skal en læge til at udskrive receptpligtig medicin.
Det er det eneste, læger har monopol på. I alkoholbehandling er det selvfølgelig bedst at anvende den læge,
der er sundhedsfaglig ansvarlig eller lægekonsulent i
selve alkoholbehandlingen. Ellers må det være patienternes egen læge, der ordinerer den farmakologiske

behandling i et samarbejde med og under vejledning af
alkoholbehandlere.
Første valg er Acamprosat, som bør tilbydes alle,
der starter behandling for afhængighed. Alternativt kan
Acamprosat tilbydes til alle, hvor angst og craving er
fremtrædende symptomer i afhængigheden.
Hvis der ikke er effekt heraf, kan man overveje Naltrexon. Naltrexon vil være 1. valg til afhængige patienter med tidlig alkoholdebut og familiær disposition.
Hvis der heller ikke er effekt af Naltrexon, kan man
overveje at prøve Disulfiram.

Disulfiram – eller Antabus – som i dag
er den langt mest anvendte form for
medicinsk behandling, bør altså i stedet
være tredje valg.
Man skal selvfølgelig ikke undlade Disulfiram hos patienter, som har fået det før eller er i behandling, og
som har gode erfaringer med det. Alt samtidigt med
struktureret - og gerne kognitiv - samtaleterapi. n
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NYE INITIATIVER:

Ny forebyggelsespakke
om stoffer
Sundhedsstyrelsen har opdateret forebyggelsespakken om stoffer med ny viden om effektive forebyggelsesindsatser.
Formålet er at understøtte kommunernes arbejde
med at forebygge brug af stoffer blandt unge, og
pakken indeholder anbefalinger til både rammesættende indsatser, tidlig opsporing, tilbud og information og undervisning.
Sundhedsstyrelsen har ligeledes opdateret forebyggelsespakker om blandt andet alkohol, tobak og
mental sundhed. Indsatser til forbedring af unges
trivsel og forebyggelse af brug af alkohol og tobak

Nye digitale indsatser 				
fra Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen lancerer i foråret 2018 to nye hjemme
sider: altomstoffer.dk, der henvender sig til unge, og afløser
det nuværende site: stofinfo.sst.dk, og snakomhash.dk, der
henvender sig til forældre.

har også et stofforebyggende sigte, og forebyggel-

Altomstoffer.dk er et informa-

Snakomhash.dk er målrettet for-

sespakken om stoffer skal derfor ses i sammenhæng

tionssite med fakta om stoffer ret-

ældre og har til hensigt dels at give

med de øvrige forebyggelsespakker.

tet mod unge, som gerne vil have

viden om cannabis og dels at un-

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

viden om stoffer, eller som skriver

derstøtte forældre i at tage snakken

www.sst.dk

skoleopgave om emnet. Sitet be-

med deres teenager om cannabis.

står af en leksikon-del, hvor unge

Videndelen skal fyldes med faktuel

kan læse om forskellige stoffers ud-

viden om cannabis, bl.a. om ska-

bredelse, skadevirkninger mv. Ud

devirkninger og myter om cannabis,

over leksikonet vil artikler og små

og klæde forældrene på til at tage

videoer understøtte formidlingen.

snakken. Den anden del af sitet skal

Teksterne er skrevet til de unge i et

give forældre konkrete dialogred-

let tilgængeligt sprog og i en neu-

skaber både til den generelle snak,

tral tone med udgangspunkt i at

hvor der nødvendigvis ikke er en

kommunikere faktuelt og gøre op

bekymring, men også redskaber til

med myter og flertalsmisforståelser.

de forældre, der er bekymrede for,

Undervisere og andre fagprofessio-

om deres teenager er begyndt at

nelle får en indgang, hvor de kan

eksperimentere med cannabis, eller

hente undervisningsmaterialer mv.

som ved, at de allerede har et brug.
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NYT FRA CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING
Nyt forskningsprojekt om
stofbrugere og lokalmiljø
I efteråret 2018 igangsætter Center

som findes i brugernes lokalmiljøer,

for Rusmiddelforskning i samar-

dels på baggrund af denne viden

bejde med Metropol, Region Ho-

at udvikle tilbud og politikker, som

vedstaden og Københavns Kom-

bedre matcher brugernes behov og

mune et forsknings- og udviklings-

ønsker.

projekt med fokus på opbygning af

For at sikre lokal forankring og ud-

konstruktive miljøer og brobygning

vikling udføres projektet i tæt sam-

med og omkring marginaliserede

arbejde med praktikere, der arbej-

stofbrugere i København. Projektet

der i de tre områder. Da inddragelse

tager udgangspunkt i, at det lo-

af brugeres og praktikeres erfaringer

kale miljø (sociale netværk, fysisk

er helt centralt i projektet, afhol-

indretning, institutioner, politik-

des der i projektperioden en række

ker), som stofbrugerne færdes i, har

workshops, hvor undersøgelsens

indflydelse på omfanget, karakte-

fund diskuteres og videreudvikles,

ren og fordelingen af de sociale og

og hvor nye praksisser og metoder

sundhedsmæssige belastninger, de

på området identificeres i fælles-

oplever. Samtidig arbejder projek-

skab. Forhåbningen er, at projek-

tet ud fra en idé om, at systematisk

tets fremgangsmåder og resultater

indsamlet viden om disse miljøer

vil kunne tjene til inspiration for

med særligt fokus på de ressourcer,

indsatser for marginaliserede stof-

der findes her, kan være med til at

brugere i hele landet.

udvikle belastede miljøer i retning
af mere konstruktive miljøer, der

Projektet er blevet muligt pga.

virker fremmende for brugernes

støtte fra Velux Fonden, som støtter

trivsel, tryghed og sundhed.

humanvidenskabelige, kulturelle,

Gennem undersøgelser af stofbru-

sociale og miljømæssige formål for

geres hverdagsliv på Indre Vester-

at fremme et vidensbaseret, oplyst,

bro, Nordvest-kvarteret og Sund-

rummeligt, inkluderende og bære-

holm samt undersøgelser af de

dygtigt samfund.

indsatser, der iværksættes for at

Projektet udføres af lektor Esben

hjælpe brugerne, ønsker projektet

Houborg og lektor Bagga Bjerge

dels at generere ny viden om de

fra Center for Rusmiddelforskning,

typer af belastninger og ressourcer,

Aarhus Universitet		

Nyt ph.d.-projekt
om alkohol og skade
på familien
Ph.d.-studerende Julie Elizabeth Brummer ved
Center for Rusmiddelforskning har netop i februar 2018 indledt et ph.d.-projekt om alkohol og
skade på familien. Projektet varer indtil 2022, og
Julie vil i projektet forsøge at identificere, hvilke
befolkningssegmenter som har størst risiko for at
blive påvirket negativt, hvis et familiemedlem
har et stort forbrug af alkohol. Det vil også blive
undersøgt, hvilke skader der kan opstå - og på
baggrund af hvor stort et forbrug.
Undersøgelsen har to primære hypoteser: 1) at familiemedlemmer til personer med et stort forbrug
af alkohol har større risiko for at opleve negative
helbredsmæssige og sociale konsekvenser end
familiemedlemmer til personer uden et stort alkoholforbrug; 2) at alt efter hvilket forbrugsmønster af alkohol man har, vil det påvirke type og
omfang af skade hos familiemedlemmerne.
Viden fra dette ph.d.-projekt vil blive anvendt til
at sikre, at der udvikles de rette forebyggelses- og
støtteprogrammer til de familier i befolkningen,
som risikerer at opleve skade på grund af et familiemedlems alkoholforbrug.

Formidlingsdag 2018
Arbejder du til dagligt med rusmiddelrelaterede
problemstillinger, og ønsker du at blive opdateret
på den nyeste forskning på rusmiddelområdet?
Så sæt kryds i kalenderen den 12. juni 2018, hvor Center for
Rusmiddelforskning afholder den årlige formidlingsdag.
Arrangementet er traditionen tro gratis og finder sted på 		
Aarhus Universitet.
Følg med på vores hjemmeside for info om tilmelding,
eller tilmeld dig vores nyhedsbrev på: www.crf.au.dk

STOF som podcast
I løbet af foråret vil STOF-artikler skrevet af ansatte
ved Center for Rusmiddelforskning blive udgivet
som podcasts på centrets hjemmeside. Så kan du
få den nyeste forskning på dit fagområde direkte i
ørerne. Hold øje med www.crf.au.dk
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NYT FRA CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING
Forskere samarbejder med Gladsaxe Rusmiddelcenter
Forskere fra Center for Rusmiddelforsk-

at forskning og behandling er nysgerrige

Psykolog Morten Hesse og psykolog Birgitte

ning har indledt et samarbejde med

på hinanden og gensidigt støtter op om

Thylstrup, som begge er lektorer ved Cen-

Gladsaxe Rusmiddelcenter i målet om at

udveksling og samarbejde. Center for Rus-

ter for Rusmiddelforskning, vil i en periode

forene forskning og klinisk praksis in-

middelforskning udvikler og afprøver be-

være ansat på Gladsaxe Rusmiddelcenter

den for rusmiddelfeltet med henblik på

handlingsmetoder som en del af sit arbej-

én dag om ugen til sparring, idéudvikling

idéudvikling, sparring og kvalificering af

de og studerer samtidig snitfladerne mel-

og kvalificering af behandling. Som en del

behandling for mennesker med misbrug.

lem de forskellige sektorer. Ved at forskere

af projektet deltager Morten og Birgitte

Det overordnede formål med samarbejdet

bliver en del af hverdagen i et kommunalt

også i den daglige drift, så de i samar-

er at pege på, hvordan vi gennem en tæt-

rusmiddelcenter opstår muligheder for

bejde med ansatte og indskrevne borgere

tere udveksling i hverdagen løbende kan

både at afprøve, hvordan metoderne kan

på rusmiddelcentret kan indkredse vigtige

udvikle et felt med mange engagerede

overføres i en travl hverdag, og samtidig

fokusområder for samarbejdet i projekt-

mennesker og give plads til forbedringer,

at se, hvordan Center for Rusmiddelforsk-

perioden.

da behandlingsforskning er tæt knyttet til

nings arbejde kan blive kvalificeret af at

praksis. For at være relevant og bidrage til

blive holdt op imod hverdagserfaringerne.

Projektet finansieres af Gladsaxe Kom-

kvalificering af tiltag og tilbud inden for

Det kan på samme tid også være med til at

mune og løber foreløbigt fra august 2017 til

rusmiddelbehandling er det afgørende,

kvalificere praksis.

december 2019.

Nyt ph.d.-projekt om selvmedicinering med cannabis
1. januar 2018 begyndte en fireårig for-

Formålet med ph.d.-projektet er at danne

søgsordning med medicinsk cannabis til

et overblik over brugen af illegal cannabis

fire forskellige patientgrupper: Sklerose

som medicin blandt danskerne. I under-

patienter, patienter med rygmarvsskade,

søgelsen vil forskeren forsøge at afdække

patienter i behandling med kemoterapi

motiver til at bruge illegal cannabis me-

og smertepatienter.

dicinsk og hvilke udfordringer, der er rela-

Omfanget af medi
cinsk cannabisbrug i

teret til denne form for selvmedicinering.

Danmark er dog muligvis langt større, end
den nuværende lovgivning tillader. På so-

Som en del af dette vil der også være fokus

ciale medier findes for eksempel en række

på forbrugsmønstre og oplevede effekter

grupper med tusindvis af medlemmer,

og bivirkninger samt oplevelser og hånd-

som deler råd og erfaringer med brugen af

tering af stigma relateret til cannabisbrug.

cannabis i behandlingen af både fysiske og

Resultaterne fra undersøgelsen vil være

psykiske lidelser. Denne tendens vækker

brugbare for læger og patientforenin-

både interesse og bekymring. Forskning

ger, som er interesseret i at vide mere om

indikerer, at cannabis har et omfattende

deres patientgruppes brug af illegal can-

medicinsk potentiale, men selvmedicine-

nabis. Desuden kan projektets resultater

ring med et illegalt rusmiddel rummer po-

kvalificere eventuelle forebyggelses- og

tentielt en række sundhedsmæssige risici.

behandlingsstrategier

En håndtering af denne samfundsmæs-

politiske tiltag på området.

samt

fremtidige

sige udfordring kræver i udgangspunktet mere viden om motiver og mønstre

Ph.d.-projektet varer fra februar 2018 til

for brugen af illegal medicinsk cannabis.

marts 2021 og udføres af ph.d.-studeren-

Det undersøges i et nyt ph.d.-projekt ved

de Sinikka Lehmann Kvamme.

Center for Rusmiddelforskning.
88

STOF 30 · WWW.STOFBLADET.DK

NYT KURSUS:

’RUSMIDLER OG
PSYKISKE PROBLEMER’
’Hvis jeg havde det bedre, ville det være nemmere
at holde op og passe min behandling’.

forskningsbaseret viden om relevante strategier, indsatser og

Problematisk brug af rusmidler står sjældent alene, men er

dobbeltfokus i behandlingen, betydningen af relevant udred-

koblet sammen med psykiske problemer og mistrivsel. Det er

ning og interventioner, der fremstår særligt lovende. Under-

derfor ofte ikke så enkelt selv at holde op eller søge behand-

viserne vil fortælle om nogle af de projekter, de selv har været

ling, som det måske kan virke for omgivelserne. For at kunne

involveret i:

imødekomme udfordringerne og udvikle relevante tilbud, er det

1)

vigtigt at vide noget om, hvilke særlige udfordringer og muligheder for støtte, der er, når det drejer sig om borgere, som både
har rusmiddelproblematikker og psykiatriske problemstillinger.

interventionsformer. Dine undervisere vil bl.a. præsentere resultater fra projekter, der har undersøgt betydningen af at have

Ro På, som er et kort samtaleforløb, der har vist en god effekt i arbejdet med mennesker, der har antisocial personlighedsforstyrrelse og rusmiddelproblematikker. 		

2) Metodeprogrammet, hvor en af de afprøvede metoder har
vist sig at øge gennemførsels- og succesraten for personer

På dette kursus lærer du om de udfordringer, som borgere med

med ADHD.

psykiske problemer selv oplever i forhold til misbrug, og du får

Kurset henvender sig til praktikere, som arbejder inden for ek-

et indblik i de udfordringer, som pårørende og hjælpesystemer-

sempelvis misbrugsbehandling, psykiatri på bosteder, i fængsler

ne møder. Du kommer til at arbejde med centrale udfordringer

eller til professionelle, der arbejder med rehabilitering, arbejds-

gennem cases, og vi diskuterer, hvordan de kan håndteres

markedsrettede indsatser eller boligsociale indsatser for særligt

i praksis. Vi vil desuden diskutere national og international

udsatte grupper.

DU FÅR:
• Kendskab til kriterier for psykiske lidelser og deres betydning
for misbrugsbehandlingen
• Kendskab til rusfunktion i relation til psykiske lidelser og
strategier til at undersøge rusfunktionen hos mennesker med
misbrug og psykiske lidelser.
• Kendskab til typiske udfordringer i arbejdet med målgruppen
samt strategier i arbejdet med disse udfordringer

Dato: 16.-17. november 2018
Tid: fredag kl. 14.00-18.00 og lørdag kl. 8.00-12.00
Hvor: Center for Rusmiddelforskning, Bartholins Allé 10,
8000 Aarhus C

Pris: DKK 2.500 inkl. moms. Priserne er inklusiv materiale
og forplejning. Før kursusdagen fremsendes undervisningsmateriale, inklusiv individuelle øvelser, som deltageren skal udføre og arbejde videre med på kursusdagen.
Der tilbydes følgende rabatordninger på deltagergebyret

NÅR DU HAR DELTAGET I KURSET, KAN DU:
• Udfordre behandlingspessimisme og fordomme i forhold til
patienter med psykiske lidelser og misbrug.
• Identificere individuelle, sociale og systemiske udfordringer, som
dobbeltdiagnosticerede borgere og deres pårørende ofte møder.
• Beskrive udbredte psykiske lidelser i forbindelse med misbrug
og muligheder for at møde disse lidelser i behandlingen.
• Identificere, udvælge og forholde dig kritisk til, hvordan der
bliver arbejdet med målgruppen i din organisation.
• Beskrive viden om de nyeste metoder inden for indsatser,
strategier og interventioner over for borgergruppen og overveje, om nogle af dem kan anvendes i din organisation.

(rabatterne kan ikke kombineres):
10% rabat ved samlet tilmelding af 3-4 personer fra samme
virksomhed.
15% rabat ved samlet tilmelding af mindst 5 personer fra
samme virksomhed.
15% rabat til alumner, som er medlem af AU’s alumnenetværk. Bliv medlem på www.alumni.au.dk

Tilmeldingsfrist: 2. november 2018. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
Læs mere om kurset og tilmelding på:

http://bss.au.dk/samarbejde/kurser-og-netvaerk/
rusmidler-og-psykiske-problemer/
Eller kontakt kursuskoordinator Pernille Hjort Nielsen:

phj@au.dk / 87 15 23 61 / 21 84 11 24
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En stor tak til Birgitte Jensen
- STOFS mangeårige redaktør
Efter 16 år på posten som redaktør for STOF-bladet stopper Birgitte Jensen. Birgitte har ydet et
uvurderligt arbejde for bladet i alle årene. Hun har været med til at sikre, at viden på rusmiddelområdet er blevet formidlet på en indlevende, relevant og respektfuld måde, og altid med et fokus
på høj faglig kvalitet.
En af Birgittes kæpheste har været, at STOF-bladet skal fungere som et bindeled mellem forskere
og praktikere. Hun har således investeret mange kræfter i at sikre, at også praktikere på rusmiddelområdet kan komme til orde i bladet. Birgittes redaktørarbejde vidner endvidere om en stor indsigt
i rusmiddelområdet. STOFs artikler har ’fingeren på pulsen’, og med sit redaktørarbejde har Birgitte medvirket til, at STOF-bladet har etableret sig som en uundværlig kilde til faglig opdatering
for både praktikere, beslutningstagere og forskere på området.
Fra Center for Rusmiddelforskning skal der lyde en stor tak til Birgitte Jensen for hendes store
arbejde. Og vi ved, at mange, der arbejder i praksis, vil savne at arbejde sammen med hende. Samtidig vil vi byde velkommen til den nye redaktør Karina Andersen, der har klare ambitioner om at
videreføre STOF i bladets ånd, men samtidig sikre at bladet fornyer sig og hermed vedbliver at være
helt central i formidling af viden på rusmiddelområdet i Danmark.

Torsten Kolind
Ansvarshavende redaktør af STOF-bladet
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Følg med i rusmiddelforskning på Center
for Rusmiddelforsknings Facebookside
’Rusmiddelforskning’ og på vores
Twitterprofil @CRF_aarhus

...Vi har hud af den sarteste drøm
og hjerter der lyser mere end neon.
Vi er kvæstede af dagens skarpe lyde,
blødende lyserøde sne,
spiddet af avisoverskrifter.
Vi er en del af Natmaskinen
transformerer angst til venskab.
Vi bærer vores hjerner med stolthed
bytter drømme og cigaretter,
fylder os med rus og musik
bytter køn og masker ...
Fra digtet Natmaskinen fra Michael Strunges digtsamling ’Vi folder drømmens faner ud’ (1981), Gyldendal

Ønsker du at modtage STOF med posten? Så send en mail til stof@crf.au.dk. Idéer og forslag til nye artikler er
også altid meget velkomne. Hvis du ikke selv ønsker at skrive en artikel, men du måske har faglige spørgsmål eller
emner, du ønsker at foreslå os at skrive om i STOF, så hører vi også meget gerne fra dig.

