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Rusmidler og overgange
Velkommen til en ny udgave af STOF. Det er ikke kun nyt,
fordi det er det netop udkomne STOF, frisk fra trykkeriet.
Men det er også nyt i den forstand, at STOF har fået nyt
grafisk udseende! Vi er glade for at kunne præsentere
dig for vores nye ”look” og håber, at du vil få en rigtig god
videns- og læseoplevelse ud af at læse bladet.
Vi har valgt også at ændre bladets undertitel, som før var
’Tidsskrift for stofmisbrugsområdet’, og nu er ’Viden om
rusmidler og samfund’. Vi følte, at tiden var klar til en forandring af bladets profil, som i et opdateret sprog favner alt,
som hele rusmiddelområdet er og rummer.
Indholdet i STOF er dog stadig det samme: Det er faglig
og forståelig viden skrevet til og af fagfolk fra både praksis
og forskning. Hver gang med et tema, der skaber en rød
tråd og ramme for det faglige indhold samt perspektiv og
dybde for de mange forskellige og spændende artikler,
som er i bladet.
I dette nummer er det overordnede tema ’overgange’.
Overgange er noget, man ofte nævner i forbindelse med
ritualer, som vi i moderne tid bedst kender i form af dåb og
navngivning, konfirmationer og lignende overgangsritualer
fra barn til voksen, vielser og begravelser. Her overgår man
fra én social status til en anden, og traditionelt er et ritual
opdelt i tre stadier, hvor man først adskilles fra sin gamle
status, derefter er der en mellemfase, og til sidst inkorporeres man i samfundet med sin nye status.
Mellemfasen - som antropologisk kaldes ’liminalitet’
– kan være tabuiseret. I traditionelle stammesamfund
er denne tilstand og sociale status som ’hverken-eller’
nemlig en farlig fase at være i, fordi man midlertidigt står
uden for den sociale orden og ikke har nogen accepteret
plads blandt alle andre. Risikoen er, at hvis ritualet af én eller anden grund afbrydes i denne fase, står man permanent
uden for samfundsordenen.

Men måske er den vestlige verden ikke så anderledes? Rigtig mange af de faglige emner, som STOF har fokus på, og
som hele rusmiddelområdet i høj grad beskæftiger sig med,
handler om mange former for overgange, faser, mellemstadier og måder, hvorpå mennesker i perioder af sit liv – eller
hele livet igennem - står uden en accepteret position i den
sociale orden, og hvor det måske forventes fra omverdenen, at man som borger er på vej hen mod en mere afklaret
plads i samfundet. Eksempelvis fra problematisk alkoholbrug og arbejdsledighed til ædruelighed og job. Hvis man
ikke – eller aldrig - når derhen, så står man i manges øjne
udenfor. I dette nummer af STOF behandler vi helt konkret
temaet ’overgange’ på mange måder og i mange former,
men fælles for alle artikler er, at de beskæftiger sig med
overgange mellem mennesker, systemer, fagområder, livsstadier og alder, politik, policy, lovgivning og praksis, brug
og behandling og ikke mindst også borger og samfund.
Til sidst vil jeg nævne tre helt særlige indslag i dette nummer af STOF: Først og fremmest introducerer vi en ny serie
kaldet ’Ildsjælene’. Det er en portrætserie, som handler om
de medarbejdere, der brænder helt særligt igennem i sit
arbejde på rusmiddelfeltet. Det er muligt at nominere sin
kollega til serien, hvilket I kan læse mere om i selve artiklen.
Derudover medfølger der en unik plakat til dette nummer,
hvor unge i behandling hos U-turn i København har brugt
fotografier og tekst til at beskrive og gense deres omverden
på nye måder. Hæng plakaten op på din væg og lad dig
inspirere af de unges perspektiver. Sidst, men ikke mindst,
kan du læse Troels Kløvedals essay om beruselse, som han
i sommeren 2018 eksklusivt har skrevet til STOFs læsere.
Glæd dig til at blive beriget med eventyr, oplevelser og
poesi fra hele verden.

Rigtig god læselyst!
Karina Luise Andersen
Redaktør
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”Det handler om
at gå den der
ekstra mil”
I vores samfund er der borgere, som har så komplekse
problemstillinger, at de har behov for hjælp fra forskellige
typer af indsatser, hvor mange fagligheder er på spil.
Hos Center for Rusmiddelforskning har vi undersøgt
udfordringer og succeser i dette arbejde.
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Bagga Bjerge er antropolog og lektor
ved Center for Rusmiddelforskning

AF BAGGA BJERGE
Følger man debatten om velfærdsindsatser, kan man få indtryk af, at politikere,
forskere og embedsmænd nærmest har
forelsket sig i en idé om, at indsatser
kan sættes på en formel og formes til
en model, som implementeres i praksis
og således ”fikser” borgerens problemstillinger. Tanken er tiltalende, og den
ligger også til grund for hele opkomsten
af velfærdsstatslige indsatser, nemlig at
samfundet gerne vil ”løse folks problemer”.
Størstedelen af samfundets borgere modtager velfærdsydelser som fx et besøg hos

lægen uden at opleve store bureaukratiske udfordringer, idet problemstillingen
er afgrænset. Men nogle borgere har så
komplekse problemstillinger, at de har
behov for indsatser fra forskellige typer
organisationer og fagligheder. Problemstillinger, der ikke kan løses ved at opstille en
enkelt model.
Denne artikel tager udgangspunkt i et
treårigt forskningsprojekt (2015-2018)
finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond, som fokuserer på borgere, der
har brug for indsatser i stofbehandling,
psykiatrien og på beskæftigelsesområdet

samtidigt. Baseret på dokumentanalyser,
interviews med medarbejdere og brugere,
feltobservationer samt journaler i tre
store kommuner analyserer projektet,
hvordan borgere med komplekse problemstillinger håndteres imellem de tre
velfærdssystemer.
I artiklen stilles der skarpt på tre typer
udfordringer, og der gives eksempler på
situationer, hvor det lykkes at iværksætte
gode indsatser nærmere på trods end på
grund af formelle rammer for arbejdet.
Artiklen fokuserer på medarbejdernes
erfaringer og perspektiver.
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Bagga Bjerge er forskningsleder for projektet om borgere med komplekse problemstillinger. Øvrige projektdeltagere
er adjunkt Jeppe Oute, ph.d.-studerende
Louise Christensen og videnskabelig
assistent Maj Nygaard-Christensen.

Borgere med komplekse
problemstillinger
Inden for stofområdet, beskæftigelsesområdet og psykiatrien fremhæves ’koordinering af indsatser’, ’tværfagligt samarbejde’
og ’holistiske’ tilgange ofte i forhold til
borgere med komplekse problemstillinger, men en specifik indholdsdefinition af
denne gruppe borgere eksisterer ikke. I
’Socialpolitisk Redegørelse 2016’ beskrives
det således: ”et komplekst problem består
af flere og samtidige problemstillinger”
(side 13). Problemstillinger fremsættes
som gensidigt konstituerende fx:

og at der ikke eksisterede en enkelt model
eller ”opskrift” for at hjælpe bedst muligt.

”Stofmisbruget vil i mange tilfælde
ikke kunne nedbringes, uden at der
samtidig tages hånd om den psykiske
lidelse. Samtidig kan stofmisbruget stå
i vejen for behandlingen af den psykiske lidelse, som tilbydes patienter, der
kun har det problem” (ibid.).

Når en indsats til borgerne iværksættes
inden for ét område, sker det i samspil
med andre tilbud, politikker, fagtraditioner og problem- og løsningsforståelser
samt lokale politiske og ressourcemæssige prioriteringer. I de forskellige
systemer forstås borgeren og dennes
problemer forskelligt, og der er forskellige måder at intervenere på. Yderligere
rammesættes systemerne af forskelligartede lokale organisatoriske forhold.
Tilsammen udgør dette et komplekst net
af overlappende, men også potentielt
modsatrettede måder at hjælpe på. Med
andre ord er det ikke underligt, at det
kan være vanskeligt at få tingene til at
gå op. Det fremgår af de tre nedenstående typer udfordringer.

Det findes talrige muligheder og kriterier, som kan udgøre forståelsen af
’kompleks problemstilling’. I vores projekt
var udgangspunktet en afgrænsning af
borgere med komplekse problemstillinger
kendetegnet ved behandlingskrævende
stofbrug, psykiatriske problemstillinger og
problemstillinger vedrørende beskæftigelse. Borgernes problemstillinger var dog i
praksis mere omfattende og inkluderede
fx også sundhedssystemet, udlændingestyrelsen, boligområdet samt politiet,
og omfanget af problemerne varierede.
Fælles var dog, at mange af de samme
problemstillinger gik igen blandt borgerne, at behovet for hjælp rettede sig mod
forskellige indsatser i forskellige systemer,

Borgerne passer ikke
ind i kerneopgaverne
Når vi i forbindelse med projektet spurgte medarbejderne, hvad der kendetegnede deres arbejde med gruppen af
borgere med komplekse problemstillinger, var svaret, at borgeren ikke passede
til de ’kerneopgaver’, som var standarden
inden for det system, medarbejderen
befandt sig i. En kerneopgave inden for
stofområdet kunne være, at medarbejderen og borgeren skulle indgå i et samtaleforløb med henblik på reduktion eller
ophør af stofbrug. I arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger
fyldte regulær stofbehandling en mindre
del af arbejdet, og stofbehandlere måtte
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også forholde sig til fx borgerens boligsituation, somatiske problemstillinger eller
kontanthjælpssystemet.
Det blev også beskrevet, at borgergruppen havde svært ved at tilpasse sig de
forskellige typer af indsatser. En stofbehandler fortæller:
”Beskæftigelseslovgivningen passer
målgruppen [brugere med komplekse
problemstillinger] ikke ind i. […] Der
er flere patienter, som siger til mig, at
grunden til, at de også misbruger så
meget, som de gør, er, at så kan sagsbehandleren [i beskæftigelsesafdelingen]
ikke sende dem ud i noget [arbejdsprøvning]. I det øjeblik, jeg kontakter
sagsbehandleren, og de bliver fredet, så
de ydre krav og stressfaktorer forsvinder, så begynder de at reducere i deres
rusmidler helt automatisk, fordi det
lettede. […] Systemet forstår ikke, at de
ikke magter de her krav samtidig.”

I og med at størstedelen af velfærdsindsatser fokuserer på én slags problemstillinger, har disse vanskeligt ved at
håndtere, når borgere har forskelligartede
problemer, som influerer gensidigt på
hinanden. I nogle politiske strategier rettet
mod udsatte borgere er der en erkendelse
af dette, men erfaringerne i praksis viser,
at andre dele af fx beskæftigelseslovgivningen indeholder stærke kontrolelementer og potentielle sanktioner, som presser
borgerne, hvilket har betydning for deres
tilgang til fx stofbehandling.

En anden udfordring er, at borgerne med
komplekse problemstillinger heller ikke
passer godt i forhold til mere overordnede måder at organisere og tænke
velfærdsindsatser på. En medarbejder
fortæller:
”Man har jo bakset med den her type
borgere i mange år. Man har forsøgt
mange ting med projekter og indsatser. Man kommer til at lave sådan en
tidslinje-tanke: Fra 1 til 2 til 3. Det
bliver meget lineær handling som for
eksempel: Nu skal du i misbrugsbehandling, når du er færdig med det,
så kan vi kigge på din ADHD-lidelse,
og når du er nogenlunde stabil i din
ADHD-medicin, så kan vi sende dig i
arbejdsprøvning.”

Der hersker altså en idé om, at hvis man
blot identificerer det første led i indsatsen,
så kan man arbejde ud fra en model, hvor
1 fører til 2, som fører til 3, hvilket burde
resultere i, at borgerens problemstillinger
”fikses” eller mindskes betydeligt.
Administrative redskaber og barrierer
En anden stor udfordring i arbejdet med
borgere med komplekse problemstillinger,
som flere medarbejdere omtaler, er den
måde, administrationen af velfærdsindsatser fungerer på. Et eksempel på dette er
e-boks, hvorigennem borgere indkaldes til
møder og undersøgelser. En medarbejder
beskriver:
”At lave e-boks til folk, der ikke har
noget sted at bo. Jamen, de kunne jo
gå på biblioteket?! Ja, det kunne de
godt. Men det er ikke det, der er øverst
på deres dagsorden. Det er den der idé
om, at borgeren kunne også bare være
en anden.”

Borgerne ekskluderes fra velfærdsindsatser, fordi systemet opsætter nogle
administrative betingelser for modtagelse
af hjælp, hvilke borgerne ikke kan opfylde,
idet de netop har brug for hjælp. Et andet
eksempel, som fremhæves, er, at borgere
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med både psykiatriske problemer og stofbrug har oplevet at blive afvist i psykiatrien grundet krav om ophør med stofbrug
inden psykiatrisk udredning og behandling. Samtidig har stofsystemet også haft
vanskeligt ved at rumme borgere med
svære psykiske problemstillinger.
Manglende koordinering
I og med at borgere med komplekse problemstillinger har berøring med forskellige
systemer og forskellige professionelle,
møder de adskillige medarbejdere. Dette
skaber utryghed i relation til at skulle drøfte éns problemstilling med nye mennesker
gentagende gange. At mange personer
er involverede, kan også medføre, at
igangsættelse af indsatser tager unødigt
lang tid, fordi nogle medarbejdere venter
på, at andre tager ansvar for en given
indsats, samt at parallelle eller modsatrettede indsatser igangsættes i forskellige
systemer. En medarbejder i et fremskudt
beskæftigelsesrettet tilbud beskriver fx,
hvordan vedkommende forsøgte at bremse jobcentrets plan om, at en borger skulle
erhverve sig et taxakørekort, dels grundet
borgerens høje daglige cannabisindtag
og dels ud fra ideen om, at borgeren ikke
havde det fornødne overskud til at erhverve sig kortet:
”Vi var i kontakt med jobcenteret om
det først: Vi fortalte, at borgeren røg
hash dagligt, og så afmeldte de planen.
Alligevel vedtog de den efterfølgende.
Nu har det snart taget et år, og borgeren er meget frustreret over ikke at
være kommet i gang.”

På den ene side førte jobcentrets beslutning til en bekymring om, at borgeren ville
erhverve sig kørekortet og være til fare for
sig selv og andre. På den anden side førte
den manglende igangsættelse af planen til
frustration for borgeren.

Arbejdet med borgere med
komplekse problemstillinger er umiddelbart svært

håndterbart i velfærdssystemet, og frygten kunne
være, at borgerne falder
mellem flere stole.
Generelt får borgere med komplekse
problemstillinger ikke altid den hjælp,
de har behov for og ret til. Trods dette
viser undersøgelsen også, at indsatser og
samarbejder faktisk ofte lykkedes i de tre
kommuner. Hvad det er, der får det til at
”virke”, beskrives der tre eksempler på i
det følgende.
Det handler om at gå den der ekstra mil
”I de tre kommuner arbejdede man lokalt
på at koordinere indsatser bedre fx via
organiseringsprincippet ’relationel koordinering samt koordinerede indsatsplaner’, som
anbefales på nationalt plan for borgere med
berøring med både stof- og psykiatrien.
Arbejdet med borgere med komplekse problemer blev dog i disse kommuner primært
i praksis karakteriseret som ”håndholdt”,
som en ”learning by doing”-tilgang, og som
et arbejde, der fordrer megen ”kreativitet”.
Forudsætningen for at hjælpe borgere med
komplekse problemer bedst muligt opleves
blandt medarbejderne, som at man må gøre
noget, som egentlig ikke er éns kerneopgave, fx at tage sig af problemer med
borgernes kontanthjælp i stedet for primært
at fokusere på stofbrug i stofbehandlingen.
Medarbejderne bruger tid på at tale om
og håndtere problemstillinger, som måske
ikke direkte handler om stofbrug, men om
tidligere oplevelser, den økonomiske situation, som folk er i, etc. ”Det handler om at
gå den der ekstra mil”, som en medarbejder
beskriver det.

Personlige relationer
Da opgaverne i arbejdet med borgere med
komplekse problemer er relativt uspecificerede og tilpasses den enkelte borger, giver
medarbejderne udtryk for, at arbejdet ofte
er personbåret. En medarbejder giver et
eksempel med en borger med stort morfinbrug, som blev udtrappet til Suboxone (middel til behandling af opioidafhængighed):

”Under udtrapningen ringer jeg ud i psykiatrien til
vores misbrugspsykiater [..] Jeg finder vedkommendes
private nummer: ”Du må undskylde, at jeg ringer på
det her nummer, men jeg skulle have fat i dig, fordi jeg
sidder med en borger, som har været indlagt ude hos
dig før [..]. Min bekymring er, at når borgeren kommer
langt ned i dosis, risikerer vedkommende at falde tilbage på alkohol”. Psykiateren siger: ”Hvor ér det fedt, du
ringer! Vi laver en plan!”

Med andre ord opleves det meget vigtigt at have en veletableret personlig relation til medarbejdere i andre velfærdssystemer, da man herigennem kan sikre tilrettelæggelse af
vigtige, sammenhængende indsatser på tværs af områder.
Nødvendigheden af at bøje reglerne – lidt
I og med at mange borgere med komplekse problemer har
svært ved at møde op til aftaler, fortalte flere medarbejdere,
at de, til trods for at der i deres enheder ikke var tilladelse
til at tage på hjemmebesøg grundet sikkerhedsmæssige
årsager, alligevel gjorde dette. Fx fortæller en medarbejder,
hvordan vedkommende har givet depotmedicin (medicin,
der gradvist afgives i kroppen) til en borger på en parkeringsplads, og tilføjer:
”Ja! Jeg har også givet det [depotmedicin] i kolonihavehuse og sådan noget, når man er ude og rende rundt
efter borgeren, fordi det er der, vedkommende lige er.”

Det opleves altså som en nødvendighed for at hjælpe borgerne, at man bøjer de formelle regler en smule, eller som
en medarbejder siger: ”Hellere
få tilgivelse end at blive dømt
for nøl”.

At mange forskellige delelementer skal samtænkes, når
en borger med komplekse problemstillinger skal gives en
kvalificeret, sammenhængende indsats, var tydeligt på
de netværksmøder mellem medarbejdere af forskellige
professioner og fagligheder, som blev afholdt for at hjælpe
borgerne. Her brugte op til seks-syv forskellige typer medarbejdere lang tid på at identificere, hvilken problemstilling
man skulle løse på det givne møde, og derefter identificere,
hvilke lovgivningsmæssige muligheder der var for hjælp.
Herefter afsøgtes det, hvordan borgeren kunne motiveres til
at deltage i en given indsats, og hvilke personlige udfordringer vedkommende kunne tænkes at have. Dernæst fulgte
en afsøgning af de organisatoriske muligheder for at matche
borgeren og en diskussion af, hvordan borgeren kunne komme til at matche tilbuddet – ofte ud fra en vurdering af, om
borgeren ”var villig til at arbejde med sig selv”.
I processen sprang medarbejderne frem og tilbage mellem
elementerne. Til sidst blev delelementerne samlet til et hele
– en decideret indsats - vel vidende at planen løbende skulle revurderes og justeres. Som en medarbejder afsluttede et
netværksmøde om en borger, der (måske) skulle i praktik på
et lokalt spillested:
”Så lad os da for fanden prøve, hvis det er muligt. Og så
må vi evaluere på det.”

Arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger er
processuelt, ad hoc-præget, indeholder en masse ”trial and
error” samt en del pragmatisme. I vores forskningsprojekt
argumenterer vi således for, at man for at forstå arbejdet med
borgere med komplekse problemstillinger bedst gør dette
ved at anvende en tilgang, der indfanger et pragmatisk eller
til tider ligefrem eksperimenterende element. Vi argumenterer
ikke for, at vi som samfund skal lade være med at forsøge at
forfine indsatser eller evaluere, om de har den ønskede effekt.
Dog bør fokus også rettes mod, hvad der rent praktisk kan
lade sig gøre, og på, hvordan medarbejderne forsøger at få
sager til at ’gå op’ og lykkes i deres daglige arbejde.

I foråret 2019 udgiver Center for Rusmiddelforskning og
Aarhus Universitetsforlag en antologi med fokus på rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem tværsektorielle og –
faglige snitflader. Her kan du bl.a. læse flere analyser fra
den undersøgelse, som ovenstående artikel er baseret på.
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De ringer –
vi bringer
Et studie af cannabislevering til døren
AF THOMAS FRIIS SØGAARD

Overalt i den vestlige verden er illegale stofmarkeder og distributionssystemer under
evig forandring. I Danmark er et af de mest
åbenlyse eksempler på dette fremkomsten af
forskellige former for budservicer, som i denne artikel kaldes for ’stofbudservicer’.

Thomas Friis Søgaard er ph.d. i antropologi
og lektor ved Center for Rusmiddelforskning

Mens traditionel stofhandel på detailniveau ofte er
karakteriseret ved, at en køber opsøger en sælger,
der opererer inden for et afgrænset geografisk
område – et gadehjørne, en park eller en lejlighed –
så er stofbudservicer karakteriseret ved, at køberen
ringer eller sender en besked til en sælger, hvorefter
de to parter aftaler et tidspunkt og et mødested, hvor
stoffet leveres af sælgeren. Leveringsstedet varierer
og kan både være køberens hjem, en parkeringsplads,
en kontorbygning, et hospital eller et andet givent
sted. I forskningslitteraturen benævnes denne form
for stofdistribution som enten ’mobil dealing’ (1) eller
som ’udbringningsservice’ (2).
I 2013 viste en rundspørge foretaget af Jyllands-Posten, at en lang række af danske politikredse meddelte, at den mobile stofhandel og brugen af såkaldte
’hashbude’ var udbredt (3). I tråd med dette udtalte
vicepolitiinspektør Lisbeth Jessen fra Rigspolitiets
Nationale Efterforskningscenter i 2015: ”Vi har set en
modus og trend, hvor flere køber narkotika på den
måde, lidt ligesom at bestille pizza” (4). Stofhandel
organiseret som budservice er i dag ’big business’.
Dette til trods findes der meget lidt international og
intet dansk forskningsbaseret viden herom. På denne
baggrund tog Center for Rusmiddelforskning i foråret
2017 initiativ til et studie af stofudbringning. Som del
af dette studie har vi foretaget 21 interviews med 19
aktive primært cannabissælgere, hvis forretning er organiseret ud fra et ’de–ringer–vi–bringer–koncept’. På
denne baggrund giver denne artikel et rids over budservicemodellens historiske fremkomst og udvikling
i Danmark, samt et indblik i, hvordan stofbudservicer
er organiseret og er med til at forandre det danske
cannabismarked på detailniveau.
Budservicer vinder frem
Fremkomsten og udbredelsen af stofbudservicer skyldes særligt to udviklinger. Den ene er udbredelsen af
mobiltelefonen som allemandseje i Danmark. Historisk
set har stofhandlere ofte været nogle af de første til at
tage nye teknologier såsom ’bippere’, ’personsøgere’
(’pager’) og mobiltelefoner til sig. Sidstnævnte dog
med den detalje, at sælgerne ofte bruger taletidskort, der kan købes og bruges anonymt. Brugen af
mobiltelefoner har den fordel, at de gør det lettere for
sælgere og købere at komme i kontakt med hinanden upåagtet af deres fysiske placering. Brugen af

mobiltelefoner har også betydet, at kommunikationen
mellem sælgere og købere er blevet mindre synlig for
politiet og offentligheden. Herudover har brugen af
mobiltelefoner også spillet en vigtig rolle i stofsælgeres udvikling af stofbudservicer. I budservicemodellen
anvendes mobiltelefonen til at sikre, at potentielle købere nemt og bekvemmeligt kan få fat på en sælger,
ligesom mobiltelefonen også anvendes til at koordinere, hvor stoffer skal leveres. Stofbudservicer deler på
den måde lighedstræk med gængse forretningskoncepter i det vestlige forbrugssamfund såsom pizzaog fastfoodlevering, der alle bygger på nem adgang,
bekvemmelighed, hurtighed og vareudbringning.
Måske man endda kan tale om, at stofbudservicer
repræsenterer et markant indtog af forbruger- og
serviceøkonomiens logik og organiseringsform på
det illegale stofmarked.
På den anden side kan udbredelsen af stofbudservicer også ses som det illegale stofmarkeds reaktion
på en række politiske og politimæssige forandringer
på stofområdet. I 2003 lancerede den daværende
regering handlingsplanen ’Kampen mod narko’, som
både havde til formål at introducere en nultolerancetilgang og at intensivere politiindsatsen over for salg
af stoffer på gaden. I årene forinden havde regeringen
også skærpet lovgivningen, således at det blev lettere
at straffe personer for salg af meget små mængder
illegale rusmidler - den såkaldte ’Pusher-lov’ i 1996.
Ligeledes vedtog man i 2001 den såkaldte ’Hashklublov’. Sidstnævnte betød, at politiet fik øgede
administrative beføjelser til at udstede forbud mod,
at personer måtte besøge eller tage ophold i lokaler (typisk lejligheder), som politiet mistænkte blev
brugt til salg af illegale rusmidler. Politiets forsøg på
at slå hårdt ned på åbne stofmarkeder og de såkaldte hashklubber betød imidlertid ikke, at det illegale
stofmarked forsvandt. Tværtimod førte det til en
række transformationer på detailniveau. Mens nogle
gadesælgere relokerede til andre steder i byen, hvor
der var mindre politi, så begyndte andre at sælge på
mere diskrete måder, såsom at sælge fra biler eller at
tilbyde bududlevering (5).
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Et anarkistisk og svært
kontrollerbart cannabismarked
Kritikere har anført, at nultolerancepolitikken og den
intensiverede politiindsats mod åbne stofmarkeder
og hashklubber har afstedkommet en udvikling, hvor
det illegale cannabismarked på detailniveau er blevet
langt mere anarkistisk. Det vil sige mere fragmenteret
og mere spredt ud, hvilket samtidigt har gjort det
sværere for politiet at overvåge og fange stofsælgerne (6). I sammenligning med traditionel gadehandel er
stofbudes salg af illegale rusmidler sværere at opdage
og sanktionere for politiet. En grund til dette er, at
stofhandel organiseret som budservice ikke er statisk
knyttet til et bestemt geografisk sted, hvilket gør den
mindre synlig. Fremfor at hænge ud på gadehjørner,
i boder (som på Christiania) eller i lejligheder, så er
budsælgere karakteriseret ved en høj grad af fleksibilitet, hvilket betyder, at budene konstant er i bevægelse fra én køber til én anden, eller fra et stoflager og til
køberne. For at fange sælgerne kan politiet således
ikke længere nøjes med blot at overvåge et mindre
antal kendte handelssteder. Herudover vil en del bude
ofte kun medbringe mindre mængder af stoffer på
deres ture, hvilket betyder, at hvis de bliver stoppet
af politiet, vil de ofte kun få en bøde for besiddelse
af illegale rusmidler til eget forbrug (7). Hvis politiet
skal tage et bud i at sælge, må de derfor enten følge
dennes bil eller knallert rundt i byen, prøve at holde
øje med en underskov af mindre handelssteder eller
forsøge at opspore og aflytte telefonnummeret, som
sælgeren anvender i kommunikationen med køberen.
Alt sammen manøvrer, der er vanskelige og ofte mere
ressourcekrævende end traditionelle politiindsatser
rettet mod gadehandlere og hashklubber.
Hash- og kokainbude i Danmark
I Danmark opstod det første offentligt kendte eksempel på stofhandel organiseret som budservice i
København i de tidlige 00’ere. I medierne blev gruppen, der stod bag denne budservice, døbt ’De Brune
Bude’. Dette skyldes, at de primært leverede cannabis
til kunderne. ’De Brune Bude’ opererede kun et par år,
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hvorefter de blev pågrebet af politiet. Den efterfølgende retssag fik stor mediebevågenhed, blandt andet
fordi gruppen af sælgere havde rødder i det autonome miljø, hvilket senere er blevet beskrevet i bogen
’Autonom, pusher, mentor: et portræt af Søren Lerche’
(8). Siden da har budservicemodellen spredt sig til
mange andre større og mellemstore danske byer.
I dag er det uklart, om spredningen af budservicemodellen er et resultat af, at stofsælgere i provinsen blev
inspireret af udviklinger i hovedstaden, eller om den
primære inspiration i virkeligheden kom fra Holland.
Forskning har vist, at nogle stofsælgere i Holland
allerede fra midten af 1990’erne begyndte at operere
ud fra en udbringningsmodel (1). Da det længe har
været kendt, at meget af den cannabis, som sælges
på det danske marked, kommer via Holland, er det
ikke utænkeligt, at der har foregået en vis videns- og
ideudveksling mellem hollandske og danske kriminelle netværk. I de senere år har vi imidlertid også set
en række nyudviklinger i Danmark. En af disse er, at
budservicekonceptet har spredt sig fra cannabis-detailmarkedet til andre ’stofmarkeder’, herunder kokain-detailmarkedet. I medierne beskrives sidstnævnte
ofte som ’hvide bude’. En anden udvikling er, at nogle
budservicesælgere er begyndt at anvende mere
avanceret kommunikationsteknologi i form af krypteringsapps som ’Wickr’ og ’Signal’, der kan downloades
på smartphones. Stofmarkedets adoption af nye
teknologier er dog ikke noget, der sker over én nat,
og at dømme ud fra diverse medieartikler er brugen
af traditionelle mobiltelefonopkald og sms’er stadig en
primær, hvis ikke den primære, kommunikationsform
mellem købere og budservicesælgere. Dette var for
eksempel tilfældet for de 19 aktive budservicesælgere, vi interviewede.
Småskala-entreprenører:
Den sociale organisering af stofbudservicer
De unge mænd, vi har interviewet som en del af vores
forskning, fortalte, at det primære produkt, de solgte,
var cannabis. De unge mænd fortalte også, at deres
forretning var organiseret som budservice. Som et ek-

sempel på dette beskrev flere, at deres salgsvirke delte
lighedstræk med taxaarbejde og pizzaudlevering:

”Det er det samme som
en taxachauffør. Éns
telefon ringer. Du skal
ud og mødes med folk.
Du skal være der om ti
minutter, så du har
meget travlt. Du skal
køre ikke dem et sted
hen. Du skal ud og give
dem noget. Og så får
du penge” (Asharf).
I medierne forbindes kommercielt salg af cannabis
ofte med organiseret kriminalitet og bander. I modsætning til dette billede afviste de unge mænd, vi
interviewede, at de var del af nogen bande. Ligeledes
afviste de også ideen om, at der skulle være nogen
’bagmand’, som styrede det hele. Nok fik de alle deres
stoffer fra en større leverandør, men flere betonede,
at de ikke var forpligtet til at handle med én specifik leverandør. Mens nogle havde en relativ stabil
relation til én bestemt leverandør, så shoppede andre
mere rundt mellem forskellige leverandører i jagten
på markedets bedste cannabis. Herudover beskrev
stort set alle, vi interviewede, at det boligområde,
hvor de boede, var karakteriseret ved en mangfoldighed af mindre ’entreprenørteams’, som selvstændigt
og i relativ harmoni med andre teams kørte deres
egen budserviceforretning. Disse teams bestod
typisk af 2 til 4 personer, som arbejdede sammen i
løse netværk.
Der er flere grunde til, at budsælgerne ofte finder
sammen i mindre teams. Én er, at de ofte arbejder
under et tidspres, da deres forretningskoncept bygger på hurtig levering af stoffer til kunderne.

”Du skal holde dine tider, det er
meget vigtigt. Det er, ligesom når
du bestiller en pizza, og du er mega
sulten. Du [kunden] gider ikke at
vente en time, vel?” (Hamsa).
Hvis man er flere, der samarbejder, er det lettere at
sikre både en god kundeservice og en hurtig levering
af stoffer. Ifølge de bude, vi talte med, var de fleste
teams karakteriseret ved en vis arbejdsdeling. Mens
én person ville passe telefonen og besvarede opkald
og sms’er fra kunderne, efterhånden som de tikkede
ind, så havde en anden ansvaret for at køre bilen hurtigt og sikkert frem til kunderne. Herudover opererede
de fleste budsælgere med lange åbningstider, der
typisk hed 12 middag til 12 nat. Enkelte havde også
døgnåbent. Dette betød imidlertid, at der blev trukket
hårde veksler på sælgerne, hvorfor flere fremhævede,
at det var godt at have en partner eller være del af en
mindre gruppe af sælgere, som samarbejdede. På den
måde kan man skiftes til at passe ’stoftelefonen’ og
budserviceforretningen:

”Hvis du kun er én person [til at
passe telefonen], så er det meget
stressende. Hvis du gerne vil være
sammen med din familie…, men så
ringer din telefon. Familietid, du
kan ikke bare lige pludselig smutte
fra dem hvert 10. minut, eller hvis
du skal til bryllup, et møde eller
sådan noget. Så hvis du skal have
familietid, så giver du din telefon
til din partner” (Salim).
Ovenstående er interessant, fordi det viser, hvordan
det budservicemarked, vi studerede, i langt overve-
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jende grad består af mindre løse netværk og teams,
frem for at være karakteriseret ved større fasttømrede
og hierarkisk organiserede grupper. I tråd med dette
har sociologen Barendregt (1) fremhævet, at stofsalg
organiseret som budservice er mindre gruppeafhængigt end eksempelvis gadesalg, hvor sælgerne ofte
må være del af en større gruppe for at kunne forsvare
og holde konkurrerende sælgere væk fra bestemte
salgssteder. I budservicemodellen er sælgeren og
hans medhjælpere i konstant bevægelse fra et sted til
et andet, hvorfor de ikke i samme grad har behov for
at kunne ’eje’ og forsvare bestemte salgssteder.
’Røg-’ og ’coketelefoner’
som varer i den illegale rusmiddeløkonomi
Udbredelsen af budservicemodellen har ikke blot
betydning for den sociale organisering af stofhandlen,
men også for, hvilke varer der kan handles på det
illegale stofmarked. Alle de sælgere, vi interviewede,
havde mindst to mobiltelefoner. Én til private formål
og én, der udelukkende blev anvendt til samtaler
med kunderne. Sidstnævnte omtalte sælgerne som
enten en ’røg-telefon’ (hvis de solgte cannabis)
eller en ’coke-telefon’ (hvis de solgte kokain). Andre
steder i Danmark kaldes sælgernes stoftelefon for en
’dodo’, en betegnelse, som i de senere år har vundet
udbredelse gennem teksterne fra danske rappere
som Gilli og Shorta Kigger. Vores interviews viste, at
et af de centrale mål for mange budsælgere er, over
tid, at få opbygget et stort netværk af kunder, der alle
ringer til netop deres telefonnummer, når de ønsker
at købe stoffer. Da røg- og coke-telefoner, eller mere
præcist deres sim-kort, er det primære kontaktpunkt
for et udvidet antal kunder, er disse meget værdifulde
for sælgerne. ’Stoftelefonerne’ har praktisk værdi, da
de fungerer som et redskab til at få kontakt med kunderne, hvilket er mulighedsbetingelsen for et løbende
salg. I et stofmarked karakteriseret ved budservice
har stoftelefonerne imidlertid også i sig selv fået stor
økonomisk værdi.

”Folk her i området starter med
at sælge narko som 14-årige. De
starter i det små, og så opgraderer
de den [telefonen]. Større og større. Hvis du starter en telefon som
14-årig, og så pludselig er du 28,
og hvis du har solgt med den telefon hele tiden, og du har knoklet
for det. Så har den mange, rigtig
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mangekunder. Så er der mange
penge i den. Så er den guld værd”
(Hamsa).
Interviewene viste, at stoftelefoner, og deres portefølje af kunder, i dag handles mellem budsælgere for
mange penge. Prisen på en stoftelefon varierer og er
afhængig af, hvor stort et indtægtspotentiale den menes at have. Da det kan være svært at nå til enighed
om, hvad prisen på en stoftelefon skal være, havde
stofsælgerne udviklet en procedure, som bestod i,
at personen, som ønskede at købe en stoftelefon,
tilbragte en uge eller to sammen med sælgeren af
telefonen.

”Det er ikke sådan, at jeg
giver dig min telefon, og så
giver du mig penge for den.
Nej, nej, nej. Du er sammen
med mig i måske en uge, og
så kan du selv se, hvor aktiv
den [telefonen] er” (Fahad).
Overstående er interessant, fordi det viser, hvordan
brugen af mobiltelefoner og udbredelsen af budservicer ikke blot har betydning for, hvordan stoffer distribueres. Det har samtidig også skabt en situation, hvor
porteføljer af stofkunder er blevet en handelsvare, der
kan sælges og købes i den illegale rusmiddeløkonomi.

Ovenstående artikel udspringer af forskningsprojektet ‘Ethnic minority young people,
drugs and the police’, som udover forfatteren
også har deltagelse af forskerne Mie Haller,
Mads Madsen og som ledes af Geoffrey Hunt
og Torsten Kolind.
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”Så tager vi lige en
enkelt… det gør vi
en del herude”
Alkoholbrug og ungdomsliv
i danske landområder
I både den danske og den internationale rusmiddelforskning fokuseres intensivt på unges alkoholbrug - primært som det udspiller
sig i de større byer, og primært det
fuldskabsorienterede forbrug. Men
hvordan kan vi forstå alkoholens
betydning for unge i de danske
landområder?
AF MARIA DICH HEROLD

”’Vi’ er et ord, der rummer en særlig vægt,
når det udtales af en øbo”.

Sådan skrev forfatter Carsten Jensen i en artikel om
rusmidler og øliv, der udkom i sidste nummer af bladet STOF (1). Hertil kan man tilføje, at ’vi’ er et ord, der
implicerer tilhørsforhold, sammenhold og fællesskab.
Det er et ord, som kan henvise til fx venskab og familiebånd, og - som Carsten Jensen beskriver - til dét at

komme fra et særligt sted samt de fornemmelser
af stolthed, eller lokalpatriotisme, som stedet
potentielt vækker.
Denne artikel tager udgangspunkt i en sådan stedslig forankring, som den kommer til udtryk blandt unge
danskere, der er bosat i dét, der ofte (og populært)
kaldes ’Udkantsdanmark’. Trods årevis af negativ
medieomtale er det et Danmark, hvor der findes en
særlig bevidsthed om, at ’her kommer jeg fra’ (2).
Det er også et Danmark, hvor man skal bestræbe sig
aktivt på at etablere sig som en central del af det føromtalte ’vi’, og i den bestræbelse spiller alkoholen, og
særligt ’øllen’, en vigtig rolle - også for unge mennesker mellem 18 og 25 år.
Øllen er altså vigtig, ikke kun som et beruselsesmiddel, men også som et middel til at skabe og fortløbende genskabe fornemmelsen af at have et lokalt,
steds-ligt tilhørsforhold. Præcist dette, og hvordan
det ser ud blandt unge i landområderne, skal vi se
nærmere på her. Men først vil jeg kort skitsere, hvad

STOF NR. 31 – EFTERÅR 2018

19

det blandt andet indebærer at leve et ungdomsliv i de
danske landområder.

muligheder, der eksisterer lokalt. De forbinder sig med
lokalområdets ’kollektive vi’. Og de er stolte af det.

At være ung på landet
At leve et ungdomsliv i byerne og på landet har
naturligvis en hel del fællestræk, men samtidig er
der nogle strukturelle forhold, som manifesterer
sig forskelligt. Et godt eksempel på det er planen
om ’uddannelse til alle’, herunder regeringens nu
tidligere målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse (3).
Der eksisterer altså et krav om uddannelse, som
er fælles for alle unge, uanset hvor de bor. Men for
unge i landområderne betyder det ofte, at de enten
må flytte, pendle langt eller vælge én af de (få)
uddannelsesmuligheder, som lokalområdet byder på,
hvis de ønsker at blive boende. Alternativt opfattes
særligt drengene nemt som såkaldte ’taberdrenge’
- og det er da også ofte drengene, der ’gror fast’ på
landet, mens pigerne har det med at flytte væk (4,
5). For de unge i byerne er ungdomsuddannelsen
ofte anderledes tæt på, og de behøver først senere
at flytte eller pendle mod landets uddannelsescentre, hvis overhovedet. Dette betyder endvidere, at
de unge i byerne som oftest primært omgås andre
og jævnaldrende unge, mens de unge, der vælger
at blive boende i landområderne, oftere har et mere
alders-diverst socialt netværk (6).

Det er netop denne gruppe af unge, der primært (men
ikke kun!) består af unge mænd med gode håndværksmæssige egenskaber, som jeg fokuserer på her.
Det vil jeg gøre med udgangspunkt i de unges egne
fortællinger om alkoholbrug og ungdomsliv. Fortællingerne stammer fra en række kvalitative interviews, som
blev lavet af mig og mine kollegaer i forbindelse med
et større forskningsprojekt omkring alkoholberuselse,
unge og køn (7).

Et andet og helt anderledes eksempel vedrører de
unges deltagelse i det, der inden for forskningen kaldes ’nattelivsøkonomien’. Mens mange unge, uanset
hvor de bor, i perioder tiltrækkes af byrummets
beværtningsmuligheder, så er diversiteten i landområderne bare mindre end i byerne - hvis der overhovedet er nogle beværtningsmuligheder. I hvert fald
kræver en bytur, at man kan finde måder at komme
frem og tilbage på, eller at man finder overnatningsmuligheder i byen (6).

Og nu til øllet - og til hverdagen.

Disse eksempler lyder måske umiddelbart som om,
at det er ’kedeligt’ eller ’mulighedsforladt’ at leve et
ungdomsliv på landet. Selvom kedsomheden uden
tvivl kan genkendes af nogle unge, så ser vi samtidig,
at der er unge, og særligt unge mænd, som aktivt
vælger landområderne til – at de enten bliver boende
eller flytter væk med en ambition om at vende
tilbage efter endt uddannelse. De er tilpasse med de
fritidsmuligheder, der findes. De prioriterer fortsat at
bo tæt på deres familie og øvrige netværk. De kan
se sig selv i de arbejds- eller uddannelsesmæssige
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”En enkelt… det hører hverdagene til…”
Sådan siger Natasja, en ung kvinde, som netop i kraft
af sit køn er i klart mindretal i sit netværk. Men hun
er alligevel med i gruppen, og ’vi’ er en betegnelse,
der går flittigt igen, når hun fortæller om sig selv og
sine venner, hvordan de bruger alkohol og om det
hverdagsliv, de lever. Natasja bor i en lille landsby med
omkring 200 indbyggere. Som de andre unge, vi har
interviewet i landområderne, har hun langt til Danmarks
største byer. Der er faktisk så langt, at Natasja og hendes venner primært refererer til byer som Aarhus og
København, når de understreger, hvor de ikke ønsker
at være, eller hvordan de ikke ønsker at leve. Aarhus og
København ligger med andre ord langt væk fra Natasja
i mere end én forstand.

Det er lørdag formiddag. Jeg er på besøg hos Jesper,
som bor i en anden lille by. Han har en læreplads
på havnen og er i arbejdstøj, da jeg dukker op for at
interviewe ham til vores forskningsprojekt. ”Vil du
have en øl?” spørger han som noget af det første.
Jeg tager imod en cola og kan (sikkert ligesom Jesper) mærke, at der er langt til Aarhus i mere end én
forstand. Afstanden bliver lidt mindre, da jeg fortæller
ham, at jeg selv er vokset op i en lille by på heden.
Jesper og Natasja har dét tilfælles med en del af de
andre unge, som vi interviewede i landområderne, at
de i mange tilfælde tilgår øllen som ’en enkelt’. Som en
måde at byde velkommen på, som en måde at sige tak
på, som en måde at lave aftaler på eller på anden vis
som en vej ind i det lokale fællesskab.
Det er det dér ’vi’ igen.

Øllen har hjemme mange forskellige steder. Den hører
ikke kun til på den lokale kro, eller når der skal varmes
op, inden en ’tur i byen’. Den har sin berettigelse både
en lørdag formiddag i Jespers stue, eller når han mødes med nogle af de andre for at ’makke’ i båd eller bil.
Den har hjemme i fyrrummet, i værkstedet, i garagen.
Øllen har et alsidigt liv på landet. Den er en vigtig vej
ind i fællesskabet, og den fører til andet end beruselse.
Det falder naturligt, at man hjælper hinanden med
mange forskellige praktiske ting, hvilket indebærer
et indgående kendskab til, hvad der sker i lokalområdet, og en god viden om, ’hvem der kan hvad’. Dette
kendetegner de unges beskrivelser af lokalsamfundet,
og herunder brugen af ’en enkelt’, som blandt andet
muliggør central deltagelse i forskellige lokale sammenhænge og vidensdeling.
Ungdomsliv og alkoholbrug – et ’kønnet’ landskab
Selvom jeg har introduceret både Natasja og Jesper i
denne artikel, så har det faktisk betydning, om man er
’dreng’ eller ’pige’, når man indgår i de forskellige alkoholrelaterede sammenhænge, som jeg kort har skitseret
ovenfor. Og det har måske især en betydning, hvordan
man er dreng eller pige. Køn er med andre ord en central social kategori at forholde sig til, når man ønsker at
undersøge alkoholens betydning for unge mennesker i
de danske landområder.
Dette er på nogle måder ikke spor overraskende.
Alkoholbrug er, historisk set, blevet beskrevet som en
’kønnet praksis’ og bliver det stadigvæk, også selvom
mænd og kvinders alkoholforbrug ligner hinanden
mere og mere. Alt efter hvilken analytisk vinkel, man
anlægger, kan man forstå alkoholbrug som noget, der
formes af køn (’jeg drikker sådan, fordi jeg er en mand’),
eller man kan forstå køn som noget, der produceres via
alkoholbrug (’jeg gør mig som en særlig slags mand,
fordi jeg drikker sådan’) – eller en blanding. Køn og
alkoholbrug, og særligt maskulinitet og alkoholbrug,
er i alle tilfælde tæt forbundne størrelser. Og at drikke
alkohol, særligt at drikke sig fuld, bliver i højere grad
forbundet med mænd og maskulinitet, end det bliver
forbundet med kvinder og femininitet (8).
Man kan således argumentere for, at alkoholbrug
kan defineres som en ’kønnet praksis’, uanset om vi
vender blikket mod indre København eller mod det
yderste Jylland. Men samtidig kan man sige, at selvom
sammenhængen mellem køn og alkoholbrug er en
fælles præmis for alle danske unge, uanset om de bor
i Harboøre eller på Vesterbro, så manifesterer denne
sammenhæng sig forskelligt - lidt ligesom vi så med
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uddannelseskravet og nattelivets insisterende kalden.
Det er denne køns-geografiske forskel, og særligt som
den viser sig i relation til de unges aktive bestræbelser
på at indgå i landområdernes ’kollektive vi’, som vi skal
se nærmere på i sidste del af artiklen.
”Pigerne flytter”, fortæller Dennis, ”der er snart ikke
flere tilbage”.
Men det er jo egentlig ikke så mærkeligt, mener han,
for hvad skal de lave herude, når de fleste arbejdspladser, der er tilbage, er præget af en særlig form
for maskulinitet, som primært de unge mænd formår
(eller har lyst til) at begå sig i?
Det er nu ikke fordi, at alle de unge kvinder flytter.
Natasja, for eksempel, arbejder som social- og sundhedshjælper, mens Mia gerne vil ind i hæren, og Karen
arbejder som ’alt-mulig-person’ i sin fars virksomhed.
Ligesom de unge mænd, som udgør størstedelen af
deres sociale netværk, har ingen af dem planer om at
flytte. Natasja, Mia og Karen hører til, hvor de bor, og
de deltager aktivt i deres lokalområde, inklusive hverdagens alkoholrelaterede sammenhænge og begivenheder. Men samtidig er deres fortællinger præget
af, at de må navigere i et udpræget maskulint univers
som unge kvinder – ’drengepiger’, som de ofte kalder
sig. De er piger, der på mange måder ikke oplever at
passe ind i de former for ’urban femininitet’, som de
forbinder med alkoholbrug i byen og byrummet - f.eks.
måden at danse og flirte på, når man er på klub, eller
fordringen om at holde en passende balance mellem
at være tilpas fuld og ikke for fuld.

For Natasja er det meget
mere enkelt: ”Hvis jeg ikke
har fået asfalt-eksem, så
har det ikke været en god
bytur”, siger hun med et
glimt i øjet.
For Natasja, Mia og Karen er beruselse ikke et maskulint privilegie – for dem giver det ikke sig selv, hvem
der kører hjem, når fyrrumsmødet er slut. Men piger
som Natasja, Mia og Karen må alligevel arbejde flittigt
på at definere sig i relation til det rurale drenge-samvær, som de føler så stor tilknytning til. Det kræver
med andre ord en aktiv indsats, hvis man vil være
én af dem, der bliver inviteret med til fyrrumsmøde,
når man er pige. Og desuden at lære at navigere i et
fyrrum, når man hverken møder op i kedeldragt eller
er særlig interesseret i at ”makke i bil”.

Hverdagsøl og lokal forankring
Det kræver altså en særlig indsats for unge kvinder i
landområderne at blive aktive deltagere i de alkoholrelaterede sammenhænge – at navigere i et kønnet
landskab, som er præget af nogle særlige maskulinitetsidealer, og som fordrer, at man kan leve med og
leve i de kønnede normer, som gælder. Men samtidig
er det vigtigt at gentage, at følelsen af ’at høre til’ ofte
også fordrer aktive bestræbelser af de unge mænd:
Blandt andet, at de helst skal kunne noget særligt
med deres hænder, have relevant viden om, hvad der
foregår i lokalsamfundet, og at andre skal vide, hvem
de er, og hvad de kan. Her spiller ’den enkelte’ - hverdagsøllen - en særlig rolle.

Hvis du har lyst til at læse mere
om emnet, så læs også denne artikel:
Herold, M.D. & Hunt, G. (2018). Alkoholbrug, tilhør og køn blandt unge voksne i
danske landområder.
Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, 28, 113-132.

Endeligt er det vigtigt at pointere, at alt imens dette
kønnede landskab privilegerer nogle bestemte måder
at være dreng eller ung mand på lokalt, så er disse
måder at gebærde sig på ikke i speciel høj kurs på
nationalt plan. Dette, mener jeg, gør det ekstra vigtigt
at fremhæve, at selvom de (primært) unge mænd,
som vælger at blive boende i landområderne nemt kan
betragtes som passive og immobile i relation til tidens
herskende uddannelses- og mobilitetsfordringer, så
formår de at etablere og opretholde et positivt og aktivt
tilhørsforhold til deres lokalområder; et lokalt forankret fællesskab, der som minimum styrkes, eller måske
endda muliggøres, af ’den enkelte’ – af ’vores øl’, som
der stod på Jespers køleskab.
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Ny norsk forskning
i stofbrugeres
erfaringskompetencer
AF JEPPE OUTE

Denne artikel af Henning Pettersen og Morten Brodahl, som du kan læse på
de følgende sider, rapporterer et nyligt udgivet, kvalitativt studie af 18 interviews med tidligere stof- og alkoholbrugere om deres oplevelser af, hvorfor
de stoppede med deres langvarige stofbrug. Gyldigheden af den oprindelige
undersøgelse understreges af, at den blev udarbejdet i samarbejde mellem
norske rusmiddelforskere, erfaringskonsulenter med brugererfaring og
formel uddannelse som medforskere i psykisk helsearbejde (det, der med
en samlebetegnelse kaldes for ’erfaringskompetence’) og toneangivende,
internationale recovery-forskere fra psykiatri- og dobbeltdiagnoseområdet.
Denne sammensætning af forskellige kompetencer har hjulpet til, at undersøgelsen i særlig grad har bidraget med en række nye indsigter.
Undersøgelsen er væsentlig, fordi den bl.a. anskueliggør brugernes førstepersons-erfaringer med, at stofbrugens skadevirkninger, betydningen af
hensyn til familiemedlemmer, egne håb om et godt liv og viden om tilgængelige behandlingsmuligheder fik dem til at stoppe med stofbruget. I modsætning til tidligere studier af langvarig afholdenhed skriver forfatterne sig ind
i den stadig voksende recovery-forskning, hvor det at komme sig ikke blot
ses som remission (den gradvise aftagen af symptomer på en sygdomstilstand). I stedet ses brugernes afholdenhed som en del af en mere langstrakt
recovery-proces, hvor personen er aktivt involveret i at forbedre sine sociale
funktioner og generelle livskvalitet og genetablere et meningsfuldt og
tilfredsstillende liv.
Studiet er således interessant, også i dansk kontekst, af flere grunde: På
den ene side, fordi det både understreger et øget behov for at gøre hjælp
tilgængelig, understøtte stofbrugeres håbefulde forestillinger om et andet
og måske bedre liv og betone par- og familieorienterede indsatser i forhold
til stof- og alkoholbrugere, både med og uden psykiatriske diagnoser. På den
anden side, fordi alene det, at undersøgelsen har en særlig nyhedsværdi i
sig selv, synes at stille spørgsmålstegn ved, om der internationalt såvel som
i Danmark stadig kunne være meget at lære af at skele mere til brugernes
levede livs erfaringer og erfaringskompetencer, både i de højt specialiserede
indsatser, der rettes mod stofbrugere, og personer med dobbeltdiagnose og
i forskningen.
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Morten Brodahl er erfaringskonsulent og medforsker ved ‘Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig
rusmisbrug og psykisk lidelse’ (ROP).

Hvorfor slutter personer
med langvarig ruslidelse
å bruke rusmidler?
AF HENNING PETTERSEN OG MORTEN BRODAHL

Mens et betydelig antall voksne med ruslidelse
klarer å slutte med rusmidler, er det begrenset
kunnskap om prosessene som ligger bak
grunnene for å slutte, eller hvordan man kommer
til et vendepunkt.
Langvarig rusmiddelmisbruk knyttes ofte til utvikling
av fysisk eller psykisk helseskade.1 I tillegg blir sosiale
og mellommenneskelige problemer,(1) opplevelse
av skam og stigma(2,3) og fornektelse og selvbedrag erfart som tilleggsbelastninger.(4,5) Dessuten
vekselvirker flere bio-psykososiale beskyttelses- og
risikofaktorer når mennesker er involvert i problematisk rusmiddelbruk. Problemer med tilgang til behandling,(6) sosiale helsedeterminanter(7) og rusmiddelpolitikk8 virker inn på hvordan rusmiddelmisbruk
opprettholdes, så vel som på muligheten
for avholdenhet.

Kunnskap om hva som bidrar
til en brukers avgjørelse om
å slutte med rusmidler, kan
hjelpe beslutningstakere i
utforming av programmer og

helsepersonell med å ta i bruk
bedre behandling.
Internasjonalt har få studier undersøkt erfaringene
knyttet til avholdenhet fra rusmidler hos individer
med langvarig ruslidelse. Denne studien skiller seg
fra tidligere studier i bruken av kvalitative metoder i
undersøkelsen av bedringsprosesser knyttet til ulike
rusmidler samt bruken av forskjellige behandlingsformer hos begge kjønn. Studiens formål var å fylle dette
tomrommet i forskningslitteraturen ved å se på hvilke
faktorer som påvirker grunner til å slutte med rusmidler hos personer med langvarig ruslidelse.
Vores undersøgelsesmetode
Studiens design var deskriptiv og utforskende, med
bruk av personlige intervjuer for få innsikt i deltagernes livserfaringer. En ressursgruppe bestående av
personer med langvarig bedringsprosess fra ruslidel-
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ser ble etablert i august 2015, da studien ble påbegynt. Gruppens mandat var bidra i planlegging av
og i gjennomføring av studiens innledende fase. Vi
etablerte også en Privat Messenger Facebook-gruppe som muliggjorde utveksling de tolv månedene
hvor data ble innsamlet og møter ble avholdt. Ressursgruppen besto av Morten Brodahl, Stig Haugrud,
Tore Klausen og Jeanette Rundgren, som alle var
tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig
rusmisbruk og psykisk lidelse.

ket en 50 år gammel mann med flere års heroinavhengighet bak seg at det var mer krevende å ruse
seg og delta i kriminell aktivitet som middelaldrende
mann, sammenlignet med hvordan det var da han
var ung.

Deltagerne til studien ble rekruttert fra to norske
oppfølgingsstudier som har fulgt personer som har
vært til behandling for ruslidelse (totalt 500 personer). Oppfølgingen av disse personene startet i 1998
og har resultert i flere forskningsprosjekter. (9-11)
Deltakerne i vår studie ble rekruttert fra forannevnte utvalg og bestod av ti menn og åtte kvinner i
alderen 35 til 68 år. De rapporterte om perioder med
problematisk rusmiddelbruk på 13 til 36 år, etterfulgt
av perioder med avholdenhet på 5 til 18 år. Seks av
deltakerne hadde primært brukt heroin; fem hadde
primært brukt alkohol; fem hadde en historie med
blandet rusmiddelbruk; én hadde kun brukt amfetamin; og én hadde kun brukt cannabis. Inklusjonskriteriet var å ha vært i stabil bedringsprosess i minst
fem år. Stabil bedringsprosess ble definert enten
som avholdenhet fra alle rusmidler, være i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) med foreskrevet
medikasjon, eller med uproblematisk bruk av andre
rusmidler. Individuelle intervjuer med varighet på om
lag en time ble utført hjemme hos deltagerne. Alle
ble bedt om å vurdere sine erfaringer med avholdenhet fra rusmiddelbruk, med hensyn til både beslutningsprosessen og deres spesifikke grunner for total
rusfrihet eller moderasjon. Intervjuene ble tatt opp
med digital lydopptager og analysert tematisk (12).

”Jeg klarte bare ikke å takle ting lenger, jeg følte
meg helt knust. Jeg var svært ukomfortabel med
meg selv og menneskene nær meg. Jeg var så
mentalt utslitt. Det tok noen år før jeg skulle føle
det slik.”

Skadelige konsekvenser og signifikante hendelser
Et flertall av deltakerne erfarte at bruk av rusmidler
hadde skadelig virkning både på deres fysiske og
mentale helse. De oppdaget at det var vanskelig
å opprettholde positive relasjoner til mennesker
generelt. Spesielt utfordrende ble familiesamholdet
når rusmidlene var deres førsteprioritet. Imidlertid
tok disse skadelige virkningene tid før de manifesterte seg, og deres argumentasjon for å slutte med
rusmidler kom først etter flere års bruk, uavhengig
av hvilke rusmidler som ble brukt. For eksempel hus-
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En 65 år gammel enke og hennes avdøde ektemann
hadde begge vært avhengige av rusmidler. Hun
hadde brukt heroin i 36 år og hadde vært avholden
de siste 15 årene. Hun forklarte:

På den annen side rapporterte et mindretall deltakere
at de nådde et punkt i deres rusmiddelbruk hvor de
ikke lenger var i stand til å tenke rasjonelt eller ta beslutninger. Mentalt og fysisk utslitte, nær ved å begå
selvmord eller erfarte andre livstruende faktorer, følte
de seg tvungne til å slutte. Det virket som grunnene
deres for å slutte var lettere å forstå for personer nær
deltakerne enn for deltakerne selv. I disse tilfellene tok
familiemedlemmer eller tjenesteleverandører affære
og hjalp dem med tilgang til behandling.
Nære familiemedlemmers
bekymring og kjærlighet
Flere deltakere sa at familiemedlemmer aktivt hadde
lagt press på dem for å få dem til å endre deres
vaner og slutte med rusmidler. Noen forklarte at de
hadde fått streng beskjed om å slutte, med grunner
basert på skaden de påførte seg selv og andre. I de
fleste tilfeller ble disse bekymringene luftet av deltakernes barn, som også virket å ha størst innvirkning
på deres beslutning om å slutte. Noen av deltagerne
hadde partnere som ikke hadde rusproblemer. Dette
virket inn på deres grunner for å slutte, fordi de ikke
ville miste relasjonen til partneren. På den annen
side erfarte et par deltakere med partnere, som selv
hadde rusproblemer, både press og støtte fra disse,
noe som var avgjørende for deres beslutning om å
slutte med rusmidler. En 52 år gammel kvinne, som
hadde vært avholden fra heroin de siste 15 årene,
følte seg svært forpliktet overfor sin avdøde far når
hun bestemte seg for å slutte:
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”Jeg hadde skuffet faren min så mange ganger.
Han plukket meg alltid opp når jeg hadde fullført
avrusningsbehandling. Jeg husker at jeg ble
motivert til å vise pappa at jeg kunne greie meg.
Men han døde kun tre uker etter at jeg begynte
på metadonbehandling. Dessverre nådde jeg ikke
hjem i tide. Noe av drivkraften min var å glede
faren min.”

Det var også viktig for deltakerne at samvittigheten
knuget dem når de tenkte tilbake på hvilken vanskelig
oppvekst de hadde påført sine barn. Flere deltakere
hadde opplevd at barna ble tatt fra dem og plassert
i fosterhjem. For noen skapte dette et enda større
ønske om å avstå fra rusmidler, slik at de kunne holde
kontakten med barna sine, selv om de fremdeles var
tynget av usikkerhet og tvil med hensyn til beslutningen om å slutte.
Motvirke tvil og usikkerhet
Flere av deltagernes historier handlet om en tvil de
hadde erfart i årevis før de bestemte seg for å slutte.
Noen fortalte om et liv hvor smerte forble ulindret
om de brukte eller avsto fra rusmidler. De anerkjente
at de måtte slutte, og visste på samme tid at de ikke
maktet det. Noen av deltakerne hadde også måttet
utfordre oppfatningene til deres behandlere. En 35 år
gammel kvinne som tidligere brukte heroin, men som
de siste fem årene hadde vært avholden, forklarte:
”Jeg har tenkt på det i ettertid, at den faktiske
beslutningen ble tatt noe plutselig. Jeg tok valget
om å slutte med stoff, men tenkte også samtidig at
jeg mest sannsynlig ville få et tilbakefall. Behandlerne mine var sterkt imot å tenke slik. Men på
denne måten ble jeg i stand til å sette skamfølelsen
min til side, gjennom min aksept av at jeg mest
sannsynlig ville oppleve tilbakefall senere i livet.”

Et kjennetegn ved mange av deltakernes tenkning var
deres vilje til å fortsette å prøve å slutte, selv etter å
ha gjennomgått flere mislykkede behandlinger. Fortellingene inneholdt ofte en holdning om aldri å gi opp,
selv om både profesjonelle og mennesker nær dem
lett ville kunne se på tilbakefall som nederlag. Hos de
deltakerne som hadde erfart psykisk lidelse eller barndomstraumer, var det ikke rusmidlene som var hovedproblemet. Rusmidlene ble sett på som en løsning på
deres virkelige problemer. I slike tilfeller ble grunnene

for å avstå fra rusmiddelbruk komplekse og i stor grad
knyttet til deres grunnleggende livsproblemer. Mange
av deltakerne hadde således evnen til å reflektere og
forestille seg et bedre liv uten bruk av rusmidler.
Håp og forestilling om et annerledes liv
Et flertall av deltakerne så en forbindelse mellom
det å være i stand til å forestille seg et annerledes liv
og utvikle motivasjon for å slutte med rusmidler. For
noen kunne det være positive barndomsminner eller
frykten for å utvikle enda mer alvorligere rusmiddelbruk. Den ovennevnte 35 år gamle kvinnen som
hadde vært avholden de siste fem årene, forklarte:

”Jeg hadde et ønske om å
leve et annerledes liv enn
hva jeg gjorde i rusmiljøet.
Jeg hadde gode minner fra
barndommen min, og jeg
visste at det var mulig å leve
et ordentlig liv. Jeg tenkte
på solfylte dager. Det var
ikke så mye, men jeg husket at det går an å ha det
bra. Hvis du tar en person
som ikke har et eneste godt
minne, da blir det vanskelig. Alle bør ha kontakt med
slike minner.”
Evnen til å kunne forestille seg et bedre liv antydet at
et visst nivå av selvrespekt var til hjelp på veien mot
beslutningen om å slutte med rusmidler. For noen
virket det som at det å få verdigheten sin krenket
førte til forestillinger om et bedre liv. Å være i stand
til å sette pris på daglige gjøremål de i årevis hadde
neglisjert, ble til hjelp i deres bedringsprosess.
Kjennskap til tilgjengelig behandling
Noen deltakere mente det faktisk var vanskeligere å
bestemme seg for å oppsøke hjelp enn å bestemme
seg for å slutte. Dette kan ha vært både på grunn av
stigma knyttet til LAR og skammen ved å innrømme
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avhengigheten overfor andre når man søker hjelp. Det
kan også være fordi rusmiddelbruk var noe de først
anså som selvpåført, men som senere ble umulig å
kontrollere. For eksempel forklarte en 63 år gammel
mann at selv om han vanligvis ble tynget av samvittighet grunnet drikkingen sin før han oppsøkte behandling, så greide han før siste behandling å oppsøke hjelp
før han kom til det punktet. Han forklarte:
”Første gangen jeg ba om hjelp var helt klart den
vanskeligste. Det føltes som et nederlag. Grunnen
var at jeg hadde selv påført meg noe, som jeg ikke
greide å løse. Men etter hvert ble det mindre vanskelig å oppsøke hjelp.”

Et flertall av deltakerne hadde vært i institusjonsbehandling mer enn én gang. De fortalte at etter hver
behandling ble det gradvis mindre vanskelig å søke
hjelp, og at terskelen for å be om hjelp ble lavere.
Flere opplevede at de etter hvert behandlingsopphold gradvis opplevde bedre resultater, og flere av
deltakerne la vekt på at det å være klar over at behandlingsalternativ fantes var en motivasjonsfaktor
for å slutte med rusmidler.
Hvad kan vi lære af dette?
Våre funn gir viktig informasjon om grunnene til hvorfor personer med langvarig rusmiddelmisbruk slutter å
bruke rusmidler, sett fra deres eget perspektiv.
At skadelige konsekvenser av deltagernes rusmisbruk
var med på å etablere motivasjon for å slutte med rusmidler, samsvarer med tidligere forskning.(13-15) For
deltakerne lå ikke beslutningen om å slutte kun i det
at de nådde bunnen, eller erfarte en annen signifikant
hendelse, men heller i en gradvis forvitring av både
psykisk og fysisk helse, og at kvaliteten på deres relasjoner til nære familiemedlemmer forverret seg. Disse
poengene ble fremhevet til tross for at deltagerne
utgjorde en heterogen gruppe med ulike rusmiddelog behandlingserfaringer.
Mange av deltagerne opplevde at press fra ektefelle
eller barn ga dem grunn til å slutte. Det kom fram at
både press fra eksisterende nære familiemedlemmer
og deres eget ønske om å gjenopprette eller forbedre
kontakten med sine nærmeste var viktige grunner for
å slutte med rusmidler. I dette henseende støtter denne studiens funn tydelig programmer som Community
Reinforcement and Family Training (CRAFT)(16) og
Johnson Institute Intervention,(17) hvor den nære
familiens aktive deltakelse vektlegges.
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For flertallet av deltakerne i studien vår var det vanskeligere å oppsøke hjelp enn å innrømme at de hadde
et problem. Denne ambivalensen knyttet til behovet
for LAR synes være mer eller mindre universell,
(18, 19) da en innrømmelse av behov for og deltakelse
i behandling medfører frykt for å bli satt i forlegenhet
eller bli stigmatisert.(20) Dette kan forklare hvorfor
hindringer knyttet til problemerkjennelse er forskjellige fra hindringer knyttet til avgjørelsen om å søke
behandling er nødvendig. Videre kan oppgitte grunner
for avholdenhet begrepsliggjøres med ’Self-Determination Theory’,(21) hvor forståelse av både indre og
ytre motivasjon brukes for å forklare menneskelig atferd. Ifølge denne forklaringsmodellen er indre motivasjon generelt overlegen ytre motivasjon som drivkraft i
atferdsendring. Våre funn kan forstås som å legge like
mye vekt på ytre faktorer som motivatorer, herunder
press fra nære familiemedlemmer, påført skade og
tilgjengelig behandling. Indre motivasjonsfaktorer var
essensielt knyttet til identitet, selvvurdering og evnen
til å forestille seg en bedre framtid.
Noen studier viser at manglende kunnskap om behandlingstjenester utgjør et hinder i anerkjennelsen
av ens egne rusproblemer, som igjen kan forhindre at
man søker hjelp.(22,23) Deltakerne i vår studie opplevde å bli hjulpet eller skjøvet (skubbet, red.) framover
av omsorgsfulle profesjonelle eller mennesker nær
dem. Dette var motiverende og ble en påminnelse om
at noe faktisk kunne gjøres. Spørsmålet er om hvorvidt
det å be om hjelp er noe som må læres. Når deltakerne i denne studien sa de hadde hatt flere opphold i institusjonalisert behandling før de til slutt bestemte seg
for å slutte, anerkjente de at de hadde fått noe igjen
av behandlingen, selv om de ikke greide å bli rusfrie.
Dette gjenspeiler det faktum at mennesker kan søke
seg til rusbehandling av andre grunner enn å oppnå
rusfrihet, og at de som oppsøker behandling mest
sannsynlig har hatt erfaring med tidligere behandling.
Deltagernes hovedgrunner for å slutte med rusmidler var skadelige konsekvenser av rusmiddelbruken,
bekymring og press fra nær famile, å motvirke tvil, ha
håp samt det å være klar over tilgjengelig behandling. Et økt fokus på hvorfor personer med ruslidelser
ønsker å slutte med rusmidler kan bidra til bedre
tilpasset behandling og bidra til at flere fullfører påbegynt rusbehandling. Både klienter og behandlere vil
tjene på en bedre forståelse av klientens motiver for
å oppsøke behandling, heller enn bare å etterstrebe
behandlingsprogrammets mål.
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”Vi bør reservere begrebet psykisk lidelse til tilfælde,
hvor der er noget, der er gået i stykker i personen. Nu
bruger vi det, når folk reagerer på noget, der er svært,
uden nødvendigvis at være syge.” Svend Brinkmann

”Det er jo ikke et spørgsmål om,
at diagnoser er onde, men det er
den status og den magt,
de har fået, der har taget overhånd.”
Svend Brinkmann
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Diagnoseudfordrerne
Interview med Svend Brinkmann
og Anders Petersen

Psykiatriske diagnose-termer er kommet til at dominere vores sprog,
vores selvopfattelse og vores hjælpesystemer. Det har uheldige følgevirkninger, og ændringer er påkrævede. Men diagnosticering er nu så
udbredt, at det er en supertanker, der skal vendes, mener sociolog og
lektor Anders Petersen og professor i psykologi Svend Brinkmann.
AF MARIANNE BÆKBØL

En stærk undren har igennem de seneste
10 år forenet sociolog Anders Petersen
og professor i psykologi Svend Brinkmann i målrettet afdækning og problematisering af stigningen i antallet af
psykiatriske diagnoser, der kan siges at
have været voldsom igennem de seneste
10-15 år (1).
Svend Brinkman begyndte dengang for
ca. 10 år siden med at undre sig over,
hvordan det kunne være, at Danmark,
samtidig med samfundsmæssig højkonjunktur og rigdom tilsat en videnskabelig
påvist høj grad af lykke, oplevede en nærmest epidemisk vækst i antallet af lettere
psykiatriske lidelser. Ikke i de tunge som
skizofreni eller bipolar lidelse, men tilstande som depression, angst og ADHD, især
blandt børn, røg i vejret med høj fart (2).

”Jeg undrede mig over, hvordan det
kunne hænge sammen, og når man
undrer sig, er det, at man skal stille
de vanskelige spørgsmål. Jeg havde
ensidige antagelser om årsagerne dengang, men siden er mit billede blevet
noget mere broget og nuanceret. For
eksempel er det, der forklarer, at én
diagnose er i vækst, ikke nødvendigvis
den samme forklaring på, at en anden
diagnose vokser i antal.”

For Anders Petersens vedkommende udsprang hans interesse for de psykiatriske
diagnoser primært af en tvivl: Kunne det
virkelig være rigtigt, når lægerne forklarede, at den voldsomme stigning i anvendelsen af antidepressiva i 00’erne alene
skyldtes, at lægerne var blevet bedre til at
diagnosticere?

”Den forklaring købte jeg og mine
kolleger ikke helt. Der måtte også være
andre årsager. Vi dykkede derfor ned i
sagen med sociologiske optikker, og det
arbejde er jeg fortsat med lige siden.”

Hvad er en diagnosekultur?
Undersøgelsesarbejdet afdækkede blandt
andet, at de psykiatriske diagnoser og
deres anvendelse var blevet så udbredt, at
man kunne tale om en reel diagnosekultur, som Brinkmann og Petersen derefter
fastlagde definitionen for.
”Diagnosekulturen er et begreb, der
dækker over udviklingen igennem de
seneste 30-40 år, hvor det diagnostiske
sprog er blevet den måde, vi forstår
afvigelse og psykisk lidelse i det hele
taget. Vi bruger psykiatriske termer
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til at finde forklaring på og forståelse
af, når vi mennesker har det dårligt,”

forklarer Anders Petersen.

”Den psykiatriske terminologi har vundet
indpas, og i den
proces har den
overhalet andre
forståelser af,
hvad menneskelig lidelse er for
noget;
ligesom den sætter sig i vores tanker
på mange områder, ikke kun i psykiatrien, men også når vi taler om os selv.
Når vi møder nogen, der ikke trives,
tænker vi med det samme i diagnose:
Lider han eller hun mon af angst, en
depression, eller er det måske stress?
Og når børn ikke sidder stille, begynder vi med det samme at tænke i bogstaver: Er det mon ADHD eller ADD?”

Det diagnostiske sprog har ifølge Anders
Petersen sneget sig helt ind i vores hverdagssprog. Når vi fx siger sætninger som
’jeg bliver angstprovokeret’ eller ’jeg føler
mig deprimeret’, er det termer
fra diagnosemanualerne.
Diagnosen er blevet
adgangsbilletten til at få hjælp
Ikke alene har de psykiatriske termer
vundet indpas i sproget, de psykiatriske
diagnoser er også blevet en indgang til
de institutionelle systemer, hvor der på
mange områder kræves en diagnose for at
få hjælp, støtte og vejledning. Det gælder
i skolen, hvis der skal allokeres ekstra
ressourcer til et barn, og hos socialrådgi-
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veren, der også ved, at det er denne type
logik, der skal arbejdes ud fra, hvis der
skal udløses bevillinger til særlige tilbud.
Det gælder mange steder i systemerne.
I diagnosekulturen er der med koloniseringen af det psykiatriske sprogbrug
nemlig sket det, at andre sprog er blevet
underlagt det psykiatriske.
”Alle faggrupper ved, at hvis de vil
have noget til at ske, skal de skrive
i et psykiatrisk sprog. Er du socialpædagog og ved, at du sidder med et
mangefacetteret socialpædagogisk
problem, er det nu sådan, med stor
fare for forsimpling, at man for at få
den nødvendige hjælp skal indordne
sig et psykiatrisk sprog. Det er blevet
både en adgangsbillet og en booster til
hjælp og støtte. Omvendt, gør du det
”forkert” og anvender et andet sprogbrug til din beskrivelse, kan det gå hen
og blive en stopklods for hjælp,”

siger Anders Petersen.
Mulige forklaringer på stigningerne
Igennem sin forskning i starten af
2010’erne afdækkede Svend Brinkmann
en del af kompleksiteten i stigningen af
tildelte psykiatriske diagnoser, og hans
antagelse om, at det mest handlede om
systemets indstilling til borgerne, blev
udfordret. Det viste sig, at der var multiple
forklaringer.
Det, der forklarer, hvorfor én diagnose er
i vækst, gælder fx ikke nødvendigvis som
forklaring på, at en anden diagnose også er
i vækst. Der er til sammen omkring 1000
diagnoser i manualerne fra ICD (International Classification of Diseases and Related
Health Problems) og DSM (Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders). For nogle gælder det, at der er gjort
fremskridt i diagnostikken, og lægerne
derfor kan diagnosticere mere præcist og
få øje på flere patienter. Andre steder er
der, ifølge Svend Brinkmann, tærskler, der
bliver sænket. For eksempel skal man nu
have færre symptomer i kortere tid for at
opfylde kriterierne for forskellige lidelser.
Atter andre gange er der ikke tilstrækkelig

faglig tyngde i diagnose-kriterierne.
”Jeg mener, at der også er diagnoser,
der kommer ind i manualerne uden
tilstrækkelig faglig indikation, hvilket
ingen psykiatere er enige med mig i.
De vil altid sige, at det er resultatet
af videnskabeligt arbejde. Men når vi
for eksempel taler om de amerikanske
forslag til diagnoser for kompliceret
sorg, er de ikke overbevisende inden
for de eksisterende teorier, og jeg er
bekymret for, at sorgdiagnosen også
bliver indfaset i Danmark. Det vil
sikkert være til gavn for nogle, at de
lettere kan få adgang til hjælp, men
risikoen er, at mange unødigt bliver
sygeliggjort og i forbindelse med en
eksistentiel krise begynder at tænke
sig som psykiatriske patienter frem for
som sunde mennesker, der er i sorg,”

forudser Svend Brinkmann.
Anders Petersen supplerer:
”Det er en udvikling, der er gået stærkere i de seneste ti år, for når du først
har givet dig hen til en bestemt type
logik og rationalitet, er der en forståelse af, at det er den måde, der fungerer
bedst. Systemet er blevet indrettet og
indstillet på, at det er denne måde, vi
agerer på, og det bliver derfor også på
den måde, vi forvalter.”

Samfundsstrømningerne
har understøttet
Udover denne indbyggede udviklingsautomatik i diagnoserne mener forskerne, at der er en samfundsmæssig underlægningsmusik til stigningen i antallet af
diagnoser. Ifølge Anders Petersen er der
stærke samfundsmæssige strømninger
i det, han kalder ’præstationssamfundet
med dets menneskesyn’, hvor idealet knytter sig til at være effektiv, produktiv, omstillingsparat og hele tiden klar til at præstere
bedre, så man på den måde kan være med
i kapløbet om at komme langt og blive et
vellykket, succesfyldt menneske (3).
Ikke alene de forbedrede diagnosemuligheder og samfundets præstations- og

”Vi laver for snævre definitioner af et menneske med
diagnoserne. Er et menneske virkelig kun det, der kan
diagnosticeres inden for en ramme?” Anders Petersen

”Jeg troede ikke på, at den eneste
årsag til den eksplosive stigning i
diagnoser var, at lægerne var blevet
bedre til at diagnosticere. Så enkelt
kunne det ikke være.”
Anders Petersen
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tilpasningskrav spiller ind på væksten i
diagnoser. Svend Brinkmann fortæller, at
’afhængighed’ er et af de områder, hvor
væksten i diagnoser har været størst, og
han spørger sig selv, om det virkelig er relevant med en specifik diagnose for eksempelvis spil- eller pornoafhængighed. Brinkmann erklærer sig enig med den kendte
amerikanske psykiater Robert L. Spitzer,
der engang sagde, at han nok kendte
omkring tusind psykiatere og endnu aldrig
havde mødt en, der syntes, at vedkommendes eget specialiserede arbejdsområde
– eksempelvis nye typer af afhængigheder
- var for lille eller sjældent til at skulle have
særlig opmærksomhed. Alle psykiatere
mener, at deres område er vigtigt, og at der
er mange mennesker inden for netop deres
felt, der har et behandlingsbehov.
”Der er et omfattende entreprenørskab
inden for psykiatrien, og det rummer et
forretningsområde, hvor der er mange
penge at tjene, for hvem kan sige nej til
en godgørende industri?” spørger Svend

Brinkmann.
Der vil for eksempel være nye gode indtægtsmuligheder for mange diagnose- og
behandlingsentreprenører, hvis de nye forslag om, at også computerspilafhængighed
skal diagnosticeres, bliver vedtaget. Samtidig vil det sygeliggøre millioner af unge
mennesker, der egentlig fungerer okay,
men som bare spiller meget computer.
”Skal vi virkelig bilde de unge, der
spiller meget computer, ind, at de
har et psykisk problem, som de skal
have behandling for? Fordi noget
måske er lidelsesfuldt, er det ikke det
samme, som at det er en lidelse. Det
kan lyde, som om jeg svigter folk, når
jeg siger sådan, men er dette virkelig
den bedste måde at hjælpe folk på?
Altså, at hvis mennesker reagerer
ude af trit med samfundets krav, hvis
de er i en vanskelig livssituation,
reagerer vi ved at sige, at de må have
en psykiatrisk lidelse?”

spørger Svend Brinkmann.
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Diagnosekulturen og individualisering
Der er mange følgevirkninger af diagnosekulturens udbredelse; en af dem er
øget individualisering. Den psykiatriske
diagnosetænkning nedtoner miljømæssige og strukturelle vilkår, der påvirker
den enkelte, og alle lidelser gøres til et
individuelt problem. Det er ’tresseragtigt’
og umoderne at erkende, at der kan være
sociale, politiske eller strukturelle årsager
til problemet, mener Anders Petersen.
”Diagnosekulturen kigger væk fra
det med ætiologi; altså den ser bort
fra, hvad årsagerne til problemernes
opståen er. Er der måske sociale årsager, der ligger til grund? De sociale
problemer reduceres til sundhedsproblemer, og med den aktuelt herskende
samfundslogik, hvor det hele i bund og
grund er vores egen skyld, er vi meget
langt væk fra at sige, at det kan være
sociale problemer, der måske i virkeligheden afspejler samfundsmæssige
problemer, som gør, at en person er
havnet her i sin nuværende lidelsesfulde tilstand,” Siger Anders Petersen.

Det gælder også på rusmiddelområdet
Diagnosticering og individualisering gælder også inden for rusmiddelområdet, der
ifølge Anders Petersen har været ’stærkt
sovset ind’ i denne vækst af psykiatriske diagnoser. Heller ikke her tages der
umiddelbart hensyn til andre forhold end
de individuelle. Uden at være ekspert på
området er det Anders Petersens indtryk,
at også stofbrugere er udsat for termer fra
den psykiatriske diagnostik og får klistret
en diagnose på sig, ligesom stofbrugeres
generelle problemer individualiseres.
”Skal vi blot forstå, at Jørgen er blevet
heroinbruger på grund af ADHD eller
angst, eller bør vi forstå ham ud fra
den hjælp, han har brug for? Aktuelt
er det diagnosen, der bestemmer medicinen, fordi det er det diagnostiske
sprog, der har den største vægt. Det
sprog, der kan give de rigtige adgangsveje til, at Jørgen kan komme ud af
sit heroinmisbrug. Men det kunne jo

være, at der var årsager, der lå uden
for Jørgen, der også spillede ind.
Diagnosetænkningen har tendens til
at forsimple menneskers problemer,
og derfor spørger jeg, om der ikke kan
være andre sprog og fagligheder, der
kan være lige så vægtige inden for
rusmiddelbehandling som det diagnostiske og lægefaglige.”

Det er naturligt og logisk for Anders
Petersen i forhold til udviklingen generelt,
at også rusmiddelområdet indlejres mere
og mere i det diagnostiske felt, og at vi
forstår afhængighed ind i den kontekst.
Faren for forenkling og sygeliggørelse
er desværre bare stor. Man kan tænke
stofbrug som en psykisk lidelse, der kan
medicineres, men der kan også være langt
flere og andre forhold, der kan have udløst
det, og dem kan man let overse, hvis der
er et smalt psykiatrisk diagnostisk fokus
på den enkelte.
”Det er mit indtryk, at mange fagfolk
er ganske opmærksomme på denne
fare, og de ved, at det, de har med
at gøre, er mangefacetteret, men
kigger vi på sproget og rationaliteten
bag vore handlinger, udmønter diagnosekulturen sig alligevel i praksis
ved, at behandlingspakker udløses
af diagnoser.”

Hvor ligger løsningerne?
Anders Petersen tænker som sociolog
i politiske og strukturelle løsninger. For
eksempel at sætte spot på stofbrugeres
samlede psykosociale situation og på de
overordnede samfundsmæssige strukturer, der påvirker dem, frem for alene på
deres indvendige tilstand. Svend Brinkmann på sin side hælder som psykolog til
implementering af et nyt sygdomsbegreb:
Det situationelle. Begrebet dækker over
at se sygdom som en del af hverdagslivet,
eller rettere: at sygdom ikke er en egenskab isoleret enten inde i personen eller
i miljøet, sygdommen er altid en relation
mellem de to størrelser (4).

”I forhold til afhængighed handler det
om, at denne ikke bare er en fysiologisk proces i en krop, denne proces er
en nødvendig komponent, men der er
også brug for at vurdere den oplevede afhængighed, ligesom der er en
kontekst og sociale normer at se til. Alt
det må vi have blik for, når vi vil forstå
afhængighed, der udspiller sig i et
miljø med bestemte normer, forventninger og relationer til andre mennesker. Det kan gå an at være snæver i
sin tilgang, når det handler om noget
fysiologisk, men psykiske problemer er
altid indlejret i alle mulige andre udfordringer. Der findes dog gode takter
med miljøterapi og lokalpsykiatri, der
kan ændre i personers negative livssituation, og det er den vej, vi skal gå.
At gribe ind ud fra et samlet billede.
Det er sikkert dyrere på kort sigt, men
det er mere humant og på længere sigt
også besparende.”

Danmark har ifølge de to forskere fulgt
det ensidige psykiatriske diagnosespor
længe og rigidt i mange år. Selvfølgelig
skal der kunne stilles diagnoser, men det
har taget overhånd, mener de. En ting er,
at det sker lægefagligt, men det er også
sket i almenmenneskelig forstand, og det
faktum forsøger de at pege på med diagnosekulturbegrebet. Anders Petersen og
Svend Brinkmann råber vagt i gevær, fordi
den psykiatriske diagnose er blevet gjort
til mere end det, den er. Og de bliver ved
med at råbe, til supertankeren er vendt.

Noter
(1) Artikel fra Ugebrevet A4 om, hvordan
ressourcerne i psykiatrien ikke kan følge
med stigningen i tilstrømningen af patienter: https://www.ugebreveta4.dk/psykiatrien-er-blevet-sorteper-i-spillet-om-offentli_21207.aspx
(2) Tredobling af antallet af børn med psykiatrisk diagnose fra ca. 10.000 til 37.000
fra 2006-2016. https://medicinsktidsskrift.
dk/behandlinger/psykiatri/1163-tredobling-af-born-og-unge-med-psykiske-lidelser.html
(3) Debatindlæg af Anders Petersen i
Jyllands-Posten, oktober 2016 https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9111399/
de-unge-synes-at-slaa-sig-paa-praestationssamfundet/
(4) Begrebet blev oprindeligt introduceret
i Danmark af nu afdøde Dorte Gannik, læs
mere her: http://samfundslitteratur.dk/bog/
social-sygdomsteori
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Danske unge drikker
stadig meget
Danske unge har siden 1995 haft europarekorden
i fuldskab, blandt andet når det gælder, hvor ofte
de unge drikker over fem genstande ved samme
lejlighed, samt alder første gang, de nogen sinde
er fulde. Hvorfor er det sådan, og er der slet ikke
sket forandringer i de seneste årtier?
AF JEANETTE ØSTERGAARD
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Jeanette Østergaard er seniorforsker hos VIVE
– Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Sammenlignet med unge i resten af verden drikker
danske unge alkohol i en tidlig alder, og de drikker for
at blive fulde (1, 2). Ifølge ’European School Survey
Project on Alcohol and Other Drugs’ (ESPAD), som
undersøger brug af rusmidler blandt 15-16-årige,
har danske unge siden 1995 haft europarekorden i
fuldskab, både i forhold til andelen, som har drukket
sig fulde det seneste år og den seneste måned, samt
alder første gang, de nogen sinde er fulde (3, 4, 5).
Ligeledes har danske unge været højt placeret, når
det gælder, hvor ofte de drikker over fem genstande
ved samme lejlighed. Selvom de seneste ESPAD-undersøgelser viser, at færre 15-16-årige i Europa har en
meget ung alder, når de er fulde for første gang, ligger
Danmark sammen med Estland, Letland, Slovakiet
og Storbritannien stadig i toppen også af denne liste,
idet én ud af hver femte danske unge rapporterer, at
de var fulde første gang som 13-årige eller yngre (5). I
andre lande, som fx Island og Italien, er det kun én ud
af hver tyvende ung (5).

fem genstande eller mere ved en lejlighed (fx en
fest), så har man drukket sig fuld. Det vil sige, at man
ved ikke præcist, hvor mange genstande de unge
faktisk har drukket. Derfor spørger man også til, hvor
mange genstande man har drukket i løbet af en typisk
aften. Det kan dog være vanskeligt for folk at huske
præcist, hvor meget de drak, sidst de var i byen. For
at imødekomme det problem anvender man derfor
også en mere subjektiv forståelse af fuldskab, nemlig
ved at spørge unge, hvor mange gange, fx inden for
en måned eller de sidste 12 måneder, de har drukket
sig fulde. Der er således ikke altid overensstemmelse
mellem den ’objektive’ og den ’subjektive’ definition af
fuldskab, da nogle sagtens kan drikke flere end fem
genstande uden at føle sig fulde og omvendt.

Men først: Hvordan måles unges alkoholforbrug?
Unges alkoholforbrug kan måles på mange forskellige
måder. For det første er det vigtigt at finde ud af, hvor
mange unge der egentlig drikker alkohol. I Danmark
er der generelt set meget få unge, som siger, at de
ikke har drukket alkohol. Men hvad betyder det? For
betyder det, at man slet ikke har smagt alkohol, eller
betyder det, at man aldrig har drukket en genstand
(dvs. en flaske øl eller et glas vin)? Eller betyder det,
at man aldrig har drukket sig fuld, eller at man måske
har drukket sig fuld, men ikke kunne lide det og derfor
nu siger nej til at drikke alkohol? Det kan således
være vanskeligt præcist at afgrænse gruppen af unge,
som ikke drikker alkohol, men typisk er det defineret
som unge, der aldrig har drukket en genstand.

Vi har lov til alkohol
Uagtet hvordan vi vender og drejer målingerne, så
viser de internationalt sammenlignelige undersøgelser altså, at ikke bare drikker danske unge i en tidlig
alder, men på deres vej til at lære at drikke alkohol (6,
7) er de fokuseret på ikke kun at drikke, men at drikke
sig til beruselse. Op igennem 1990’erne udviklede
der sig blandt unge en ny kultur for beruselse (8, 9),
hvor alkohol og andre rusmidler blev brugt til at opnå
et kontrolleret kontroltab. I voksenlivet ser vi imidlertid et forandret forhold til alkohol, idet alkoholens
symbolske betydning ændres til noget, som først og
fremmest markerer nydelse og hygge – i modsætning
til tidligere, hvor det primært handlede om fuldskab.
Men for unge bliver beruselsen ofte ikke kun brugt til
at facilitere socialt samvær, men som et mål i sig selv,
og det forventes, at man er beruset i flere offentlige
sammenhænge end førhen. Alkoholkulturen i Danmark er interessant, fordi den således kan placeres i
et krydsfelt mellem en ’våd’ og en ’tør’ alkoholkultur.

For det andet er det vigtigt at måle, hvor meget unge
drikker, når de drikker, og hvor hyppigt de drikker
meget. Til det har man også udviklet forskellige typer
af spørgsmål. Et meget anerkendt mål er ’binge drinking’, som måler, hvor hyppigt man har drukket fem
eller flere genstande inden for de seneste 30 dage.
Her vælger man altså at sige, at hvis man har drukket

En ’våd’ alkoholkultur udmærker sig ved, at man bruger
alkohol til hverdag, specielt i forbindelse med måltider. I det vinproducerende Sydeuropa er det vin, der
bruges i denne forbindelse, og der har i disse kulturer
traditionelt eksisteret en liberal lovgivning på området:
Vin er billigt og sælges mange steder. Inden for en våd
alkoholkultur er alkoholforbruget relativt højt målt over
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tid, men alkohol bruges ikke primært som et middel
til at blive beruset, men som en del af den almindelige
hverdagskultur. En ’tør’ alkoholkultur karakteriseres
derimod ved, at alkohol primært bruges i forbindelse
med fest og i weekender, dvs. i situationer, som er klart
adskilt fra arbejdssammenhænge. Denne form for
alkoholkultur er historisk set knyttet til det ølproducerende og -drikkende Nordeuropa, hvor man samtidig
– specielt i Sverige og Norge – har haft en forholdsvis
restriktiv politik på området, præget af høje skatter på
alkohol og begrænsning af salgssteder, fx det svenske
’Systembolaget’. Derfor ligger Danmark et sted imellem
en våd og en tør alkoholkultur, for Danmark er ét af de
lande, som har den mest liberale alkohollovgivning, da
man i de fleste andre europæiske lande skal være 18
år for at købe alkohol i butikkerne. I 2004 blev der dog
indført et forbud af salg af alkohol til unge under 16 år.
En vigtig forklaring på, hvorfor danske unge drikker så
relativt meget alkohol, er altså, at det er let tilgængeligt for unge.

Forskningen
viser nemlig,
at lovgivning
har en betydning for,
hvordan unge
drikker.

alkohol, viser, at danske unge på 14-16 år føler,
at de nærmest ikke har noget valg: Hvis de vil
begå sig socialt, skal de lære at blive habile alkoholforbrugere (11). Og vejen dertil går for de
flestes vedkommende gennem nogle velkendte
”skæverter”: Kvalme, utilpashed, brækture og
blackouts, og for enkeltes vedkommende også
en tur på hospitalet til observation eller udpumpning. De opfølgende undersøgelser, der
er lavet i et samarbejde med SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (nu VIVE),
viser også, at forældrene til de unge stiltiende
accepterer, at de unge eksperimenterer med
alkohol i store og risikofyldte mængder. For forældrene er godt klar over, hvad der socialt er
på spil for deres børn.
I Danmark har der nemlig længe hersket en
opfattelse af, at alkohol, og det at drikke sig
fuld, er noget, vi har gjort siden vikingetiden.
Det er en holdning, som vi også finder blandt
forældre, som i langt overvejende grad støtter unge i, at de skal lære at drikke alkohol på
netop en fuldskabsorienteret måde.
Det skal forstås på den måde, at de
unge og deres forældre har samme
dagsorden for de unges drikkeri, nemlig at de unge bør komme
sikkert og hurtigt gennem den risikofyldte fase, hvor man eksperimenterer med, hvor meget alkohol man
kan tåle.

Vi er vikinger, og vikinger drikker

Forældrene deltager derfor i en slags samarbejde
med deres børn om den proces, den unge skal
igennem. For de unges vej til at lære at kontrollere deres alkoholforbrug består af tre faser. Den
første fase handler om, at de unge lærer såkaldte
drikketeknikker, altså hvor meget og hvad de kan
drikke for at opnå en behagelig effekt. Den anden fase handler om, at de unge lærer at skelne
mellem forskellige måder at være fuld på. Og den
tredje fase handler om langsomt, men sikkert, at
lære at nyde de behagelige virkninger af alkoholen, dvs. et kontrolleret tab af kontrol. Dette
kontrollerede tab af kontrol er for de fleste unge
da også formålet med at drikke sig fuld.

En opfølgning på en stor spørgeskema- og interviewundersøgelse om unge og alkohol, som
forskere fra Sociologisk Institut på Københavns
Universitet indsamlede i 2005 om unge og

For forældrene er formålet med at indgå i samarbejdet at forsøge at minimere de risici, som de
udmærket ved, der er forbundet med de unges

I lande uden aldersgrænse for køb af alkohol har
unge en langt større risiko (fire gange så stor) for at
drikke ofte (én gang om ugen) set i forhold til lande,
som har en aldersgrænse for køb af alkohol på 20
eller 21 år (10).

Men ud over lovgivning er der også en anden
vigtig forklaring, nemlig den danske kultur.
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forsøgsvise tilgang til alkohol. Forældrenes
redskaber er derfor at forsøge at opstille regler
for drikkeriet, fx ved ikke at acceptere alkoholindtag på aftener inden skoledage, at fortælle de
unge om farerne ved at blande forskellige slags
alkohol, og at sætte grænser for, hvor mange
gange de accepterer, at de unge bliver så fulde,
at de kaster op. Men neden under disse tiltag
ligger også en klar opfattelse hos forældrene af,
at det er de unge selv, der ved at eksperimentere
skal lære at kontrollere deres alkoholforbrug. Og
forældrene accepterer, at enkelte ”skæverter” er
en del af processen.
For de unge selv handler øvelsen om at mestre
den teknik, det er at kunne drikke så tilpas meget, at de opnår den ønskede effekt – nemlig det
kontrollerede tab af kontrol – og ikke mere. De
unge er også klar over, at for at mestre dette skal
de igennem en periode, hvor de prøver sig frem.
For dem er gevinsten ved mestringen dog ikke
så meget, at de derved undgår alt for hyppige
gange med opkast, uønskede slagsmål eller en
tur på hospitalet. For de unge – og i særlig grad
for pigerne - handler det mere om, at de føler,
at de mister social status, hvis de ikke relativt
hurtigt får styr på drikkeriet.
Ikke desto mindre viser forskningen (12), at det
gør en forskel, hvis forældrene sætter grænser
for, hvor meget de unge må drikke, særligt i de
tidlige teenageår. Unge, hvis forældre sætter
strenge regler for alkoholforbruget, drikker sig
i langt mindre grad fulde i 15-års alderen end
unge, hvis forældre har meget lempelige alkoholregler. Kun to pct. af dem, der kommer fra hjem
med stramme regler, drikker sig ofte beruset i
15-årsalderen. Det samme gør sig gældende for
hele 20 pct. af deres jævnaldrende fra hjem, hvor
reglerne er løsere. Denne forskel mindskes dog
over tid, således at unge med stramme og mere
lempelige regler hjemme kommer til at ligne hinanden mere og mere. Som 25-årige har de unge
fra de to typer hjem således alkoholvaner, som i
højere grad ligner hinanden.
Forandringer til det bedre

Selv om danske unge internationalt set ligger
højt i målingerne om alkoholforbrug, er andelen af unge, som både drikker alkohol, og som
har prøvet at være fulde, faldet i Danmark de
seneste årtier. I 1984 var der således 86 pct. af
de 11-årige drenge og piger, som havde prøvet at

drikke alkohol, mens det i 2014 kun var 21 pct. af
drengene og syv pct. af pigerne. På samme måde
er der sket et fald for de 13- og 15-årige, men
for sidstnævnte er faldet dog mindre dramatisk:
Hvor 95 pct. af de 15-årige drak alkohol i 1986,
så var der i 2014 77 pct. af drengene og 74 pct.
af kvinderne, som fortalte, at de havde prøvet at
drikke alkohol. Det er altså fortsat i 15-årsalderen,
at unge i Danmark starter med at drikke alkohol.
Men færre drikker sig i dag fuld i den alder. I
90’erne var der flest 15-årige, som drak sig fulde.
70 pct. af drengene og 63 pct. af pigerne havde
prøvet at drikke sig fulde. I 2014 var tallet faldet
til 41 pct. blandt drengene og 38 pct. blandt
pigerne. Andelen af unge, som starter med at
drikke alkohol i 15-årsalderen, er også faldet. Fra
98 pct. til 92 pct. siden 1999 og frem til i dag (13).
Andelen af unge, som drikker fuldskabsorienteret
i 15-årsalderen (fem eller flere genstande ved
samme lejlighed), er også faldet siden 1999, men
har ligget stabilt siden 2011 (13). Danske unge
drikker dog fortsat meget alkohol, når de drikker.
Faktisk drikker de dobbelt så meget alkohol
(6,2 genstande) som andre europæiske unge
(3,1 genstande) i løbet af en aften (14). Undersøgelser fra 2010 til 2013 viser dog en stigning i
andelen af 16-24-årige, som ikke drikker alkohol
ugentligt, og en stigning i andelen af kvinder,
som ikke har drukket alkohol det seneste år (fra
ca. 8 til 11 pct.) (15).
Faldet i unges brug af alkohol kan muligvis tilskrives
de nævnte ændringer i lovgivningen i Danmark, men
samtidig ser vi, at unges alkoholforbrug også falder
i andre lande. Der er derfor en generel tendens i
Europa i retning af, at unge drikker mindre, og dette
er således også én af forklaringerne på, hvorfor
danske unge fortsat ligger højt i målingerne, når vi
sammenligner os med andre lande, selv om danske
unge drikker mindre end tidligere. En anden grund
kan være, at selvom det er blevet mindre udbredt at
drikke fuldskabsorienteret i en (meget) tidlig alder, så
drikker danske unge stadig relativt meget, når de er
over 15 år. Typisk i forbindelse med, at de starter på
en ungdomsuddannelse. Her er drukkulturen fortsat
stærkt dominerende, både blandt piger og drenge.
Det er således vanskeligt for unge at sige nej til alkohol, når de starter på en ungdomsuddannelse, idet de
føler, det udelukker dem fra at deltage i festerne, da
alkoholen spiller en central rolle i forhold til at markere, at man nu er sammen på en anderledes måde.
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I dag er der da også meget få unge (omkring fire pct.)
(2), som set over en livsperiode på 10 år slet ikke
drikker alkohol. De har forskellige årsager til, at de ikke
drikker, og her betyder religion en del. Men overraskende finder vi også, at risikoen for at miste kontrollen
betyder rigtig meget. En del af de unge, som ikke drikker alkohol, vælger det således fra, fordi de ikke ønsker
at miste kontrollen og risikere at opføre sig ”pinligt”, at
gøre noget, de fortryder, eller at udsætte sig selv for en
helbredsmæssig fare.
Men at fravælge det at drikke sig fuld, især i teenageårene, er ikke uden sociale omkostninger. Denne
lille gruppe af unge – på kun fire pct. - føler sig ofte
anderledes og uden for, og de bliver konstant konfronteret med, at de ikke er som andre unge, når de
fastholder at være ædru til festerne. Samtidig er det
tydeligt, at udmeldingen ”jeg drikker ikke alkohol” ikke
accepteres af jævnaldrende, hvilket betyder, at hvis de,
der ikke drikker, skal være med til festerne, så må de
enten skjule, at de ikke drikker sig fulde, eller påtage sig
særlige roller – som den sjove eller den ansvarsfulde.
Flertallet af ikke-fuldskabsorienterede unge vælger
derfor festlivet fra. Konsekvensen er, at det er sværere
for dem at skabe venskaber, ikke mindst fordi stort set
alle deres jævnaldrende drikker alkohol.
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Alkoholvaner formes
i 15-årsalderen
En lille gruppe unge drikker som 15-årige i
gennemsnit 32 genstande om ugen, mens en
anden lille gruppe slet ikke rører de våde varer.
For begge grupper er konsekvenserne markante.
Imellem de to ekstremer finder vi den store
middelgruppe, hvor alkohol især i de tidlige
ungdomsår er et middel til at opbygge sociale
relationer med.

Margaretha Jrvinen, professor
ved Sociologisk institut på
Københavns universitet
Foto: Nanna Stærmose
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AF NANNA STÆRMOSE

Fester og byture tilsat alkohol i rigelige
mængder er en central del af det at være
ung i Danmark. Men mens et lille flertal
(53 pct.) har et fornuftigt forhold til alkohol, drikker det store mindretal (knap 42
pct.) sig jævnligt fulde, og en lille gruppe
(6 pct.) er allerede som 15-årige i gang
med at etablere et kronisk højt alkoholforbrug, mens endnu en lille gruppe (11
pct. - og en del af det lille flertal på 53
pct.) enten holder sig helt fra alkohol eller
har et meget lille forbrug. Sidstnævnte har
store sociale konsekvenser i en ungdomskultur, hvor det at sige nej til alkohol er
lig med at sige nej til fællesskabet. Det er
nogle af hovedkonklusionerne i forskningsprojektet Young Adults, Drug and
Alcohol (YODA). Bag projektet, som er
støttet af Rockwool Fonden, står forskere
fra Sociologisk Institut på Københavns
Universitet og forskere fra Det Nationale
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd,
VIVE. Projektet har fulgt unge født i
1989 over en periode på ti år gennem tre
survey-undersøgelser i hhv. 2005, 2008
og 2015. Gennem spørgeskemaundersøgelser, kvalitative interviews og registerdata kortlægges de unges brug af alkohol
og stoffer, herunder mængden af indtag,
årsag og udvikling.
“Det er tydeligt, at de unges alkoholvaner formes i de unge år - faktisk
allerede i 15-årsalderen,”

siger Margaretha Järvinen, professor ved
Sociologisk Institut på Københavns Universitet og en af forskerne bag projektet.
Kronisk højt eller ingenting
Forskerne inddelte respondenterne i seks
såkaldte udviklingsprofiler. Gruppe A

udgør knap 42 procent og er dermed den
største af de seks grupper. Kendetegnet
for denne gruppe var, at de startede med
et lavt forbrug - i gennemsnit to ugentlige genstande - i 15-årsalderen. Herefter
øgede de gennem de følgende år deres
alkoholindtag en smule, dog uden at det
oversteg et gennemsnitligt forbrug på fem
genstande om ugen. Denne gruppe havde
altså et moderat og stabilt forbrug af alkohol hele vejen igennem ungdomslivet fra
de er 15 til de fylder 25 år. Grupperne B og
C udgør henholdsvis seks og fem procent
og er unge med meget lavt eller slet ikke
noget forbrug af alkohol. Gruppe B er
primært unge med indvandrerbaggrund,
mens gruppe C primært er unge, der tog
deres skole meget seriøst og derfor festede mindre end deres kammerater, men
det viser sig at have konsekvenser på den
sociale konto.
“De er i højere grad udenfor fællesskabet, da alkohol især i de helt unge
år bliver brugt som en adgangsbillet
til det sociale liv,” siger Margaretha

var ikke, fordi jeg ikke måtte, det var,
fordi jeg tænkte: Det har jeg ikke lyst
til, det der.”

Som kontrast til de afholdende unge står
gruppe D, der udgør knap seks pct. De
unge i denne gruppe begyndte på et højt
forbrug i 15-årsalderen, hvor de i gennemsnit drak 32 genstande om ugen, og
dermed var de den gruppe, der drak mest.
“Det er jo et virkelig markant forbrug
af alkohol, og vi kan se, at det også er
disse unge mennesker, der klarer sig
dårligst senere. De har større risiko for
at havne i kriminalitet, de er udfordret på både det psykiske og fysiske
helbred og bliver derfor oftere indlagt
på hospitalet, og de har større risiko
for at droppe ud af en uddannelse og
stå uden for arbejdsmarkedet senere i
livet,” siger Margaretha Järvinen.

Religion spillede en væsentlig årsag i
forhold til at droppe øl og breezere til
festen med vennerne, men tabet af kontrol
havde også en betydning. Fx. sagde en af
respondenterne således:

Og det er ikke kun uddannelser, de
dropper ud af. Det var også i denne
gruppe, at forskerne oplevede det
største frafald blandt respondenterne,
da de skulle svare på spørgsmål i anden
og tredje runde af undersøgelsen.
Derfor er store dele af undersøgelsen,
der belyser denne gruppes problemer,
baseret på registerdata (se faktaboks på
side 47).

“Men jeg vil så også sige, når mine
venner begyndte at drikke, da vi kom
igymnasiet, fordi mange af os endte jo
på det samme gymnasie, der kunne jeg
bare se, at de ting, de gjorde, og de ting,
de udsatte sig selv for og udstillede sig,
det var ikke noget, jeg havde lyst til. Det

Gymnasier har andel i unges druk
I grupperne E og F, der tilsammen udgør
42 pct., fandt forskerne en gruppe af
unge, der jævnligt drak sig fulde. Deres
udviklingsmønster betegner forskerne
som et omvendt ’U’. For gruppe E gjaldt
det nemlig, at deres drikkevaner begynd-

Järvinen.
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te på et højt niveau - 14 genstande om
ugen i 15-årsalderen for både mænd og
kvinder. Herefter steg deres forbrug, så
de i 18-19-årsalderen var oppe at drikke
26 ugentlige genstande for derefter at
falde igen til 17 genstande i 25-26-årsalderen. Det samme mønster fandt
forskerne hos gruppe F, men på et lidt
lavere niveau.
“Vi får det, vi kalder en ’fling’-effekt,
hvilket vil sige, at deres forbrug stiger
støt og topper i 18-19-årsalderen for
derefter at falde igen. Her skiller
danske unge sig ud i forhold til unge
i andre lande, hvor fling-effekten er
meget mindre udbredt,”

siger Margaretha Järvinen.
Hun peger på den heftige fest- og
drukkultur, der hersker på de danske
gymnasier, som en del af grunden til,
at fling-effekten er så udbredt blandt
danske unge.
“Der er ingen tvivl om, at gymnasierne har stor indflydelse på det store
forbrug af alkohol blandt danske
unge, og det er meget socialt betinget, så det er hele kulturen, der skal
ændres, hvis vi skal have de unge til
at drikke mindre,” siger hun.

De fleste ‘vokser fra’ deres overforbrug
Projektet undersøgte også den såkaldte
‘vokse-fra’-effekt (Maturing-out-effect). Som fling-mønstret viste, sænkede
mange unge deres forbrug af alkohol i perioden fra 18-19-årsalderen til
25-26-årsalderen.
“I de unge år handler det for mange
om at passe ind og være en del af det
sociale fællesskab. Vi har hørt flere
sige, at hvis de kastede op af druk,
var det en god fest. Man kan næsten
tale om en form for hierarki blandt
de unge - jo mere du kan drikke, desto
mere populær er du,”

siger Margaretha Järvinen.
Men senere i livet ser det anderledes ud.
Omend alkoholen stadig bliver indtaget
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på et relativt højt niveau, så handler det
i højere grad om at nyde den i venners
lag fremfor at blive fuld. Projektet fandt
frem til fem ‘vokse-fra’-tendenser. 1: De
25-26-årige drak for at vedligeholde sociale relationer fremfor at opsøge nye, som
de typisk gjorde tidligere. 2: De drak mere
differentieret og havde ikke udelukkende
fokus på at blive fulde. 3: De fik mere fokus
på ikke at miste kontrollen og at kunne
bære deres brandert med værdighed. 4:
De orkede ikke længere tømmermænd, og
de tænkte på morgendagen. 5: De drak for
at ”chille” (slappe af og nyde det, red.) og
ikke for at ”cope” (håndtere hverdagen og
livet, red.).

”I de tidlige år er
alkoholen en stor
del af det at opbygge nye relationer
- de går til fest sammen, bliver fulde
sammen, og så får
de skabt et sammenhold ud fra det.
Man ser ikke skævt
til hinanden, fordi
man mister kontrollen og vælter
rundt,” siger Margaretha Järvinen.
Men midt i tyverne ændrer normen sig. Nu
handler det i højere grad om at fastholde
de venskaber, man har opbygget.
Søren - en 27-årig håndværker beskriver
det således:
“Det er ikke, fordi jeg undgår at møde
nye mennesker, men jeg er bare ikke så
opsat på det længere [...] Det betyder
mere for mig at være blandt de mennesker, jeg har opbygget et tæt forhold til
gennem årene.”

En anden effekt handler om, at man ikke
længere drikker for at opsøge rusen. Det
er ikke længere interessant at drikke ‘kun
for at blive stive’, som en af respondenterne
siger. Den tredje effekt handler om at bære
sin fuldskab med værdighed. Der bliver set
skævt til dem, der ikke kan styre sig.
“Det er jo en markant drejning, der
sker her. Hvor du i de unge år fik
anerkendelse for at drikke massivt og
miste kontrollen, er det i midt tyverne
lidt pinligt at være alt for synligt fuld,”

siger Margaretha Järvinen.
En pige i undersøgelsen beskriver det
meget konkret, efter hun oplevede at falde
i søvn på vej hjem i S-toget:
“Jeg tænker mere over det nu, hvilket jeg så sandelig ikke gjorde særlig
meget, da jeg var yngre [...] Men det
sker stadig... For eksempel var jeg til
fest uden for byen med en god ven for et
par uger siden. På vej hjem faldt jeg i
søvn i toget, ikk’. Totalt akavet, en voksen person, der sover i toget. Der skete
ikke noget, heldigvis, men det var bare
virkelig akavet [...]. Jeg tror stadig, jeg
har brug for lidt øvelse i ikke at miste
kontrollen foran andre mennesker.
Altså, det var det, jeg gjorde i gymnasiet, drak hjernen ud, tissede alle steder,
løb nøgen rundt, kyssede så mange
som muligt på en weekend, den slags
dumme ting.”

Den fjerde effekt relaterer sig til tømmermænd. De unge orker dem simpelthen
ikke længere, og det at spendere en hel
dag med kvalme på sofaen, er nu blevet
spild af tid. De 25-26-årige vil hellere
bruge weekenderne på andre ting, men for
nogle handler det også om, at arbejds- og/
eller studielivet stiller nye krav.
En respondent udtrykker det meget
sigende:
”Hvis jeg drikker mig rigtig fuld både
fredag og lørdag, går der flere dage, før
jeg kan passe mit arbejde.”

Den femte effekt, der som sagt handler om ”chilling” og ”coping”, skiller ifølge Margaretha Järvinen
fling-grupperne fra gruppen med det højeste indtag
- gruppe D.
“Vi kan se, at dem, der udvikler problemer, også
er dem, der drikker for at cope med forskellige
problemer, dem finder vi mange af blandt dem,
der drikker allermest. Til gengæld er fling-grupperne mere tilbøjelige til at have mere fokus på,
at alkohol skal bruges til at skabe en chill-effekt
- altså afslapning,” siger hun.

Konklusionen er derfor,
at langt de fleste ‘vokser
fra’ deres massive alkoholforbrug, selvom de
stadig ligger højt i sammenligning med unge i
andre lande, mens gruppen, der drikker mest,
bliver i samme spor.
Og det er måske naturligt nok også disse unge, der
har størst risici for ikke at klare sig godt i livet. Men
her spiller socioøkonomiske forhold også ind. For hvor
unge fra en lavere social klasse, der drikker massivt i
ungdomsårene, har en øget risiko for hverken at være
i uddannelse eller arbejde, gælder det ikke unge fra
de allermest ressourcestærke familier.
“Vi kan se, at gruppen af unge mænd fra velstillede hjem så at sige vokser fra deres høje risikoniveau i 20-22-årsalderen. Tendensen er den
samme blandt kvinder, men forskellene blandt
kvinderne er lidt mindre end blandt mændene,”

Fakta om Youths,
Drugs and
Alcohol, YODA
Forskerne har over ti år fulgt
og kortlagt unges alkoholforbrug.
Projektet bygger på:

1. Spørgeskemaer sendt ud til
2.000 unge i 2005, 2008 og
2015, og til yderligere 3.000 unge
i 2008 og 2015.
2. Data fra
befolkningsregistre.
3. Kvalitative interviews med
udvalgte grupper af unge.
4. Spørgeskemaundersøgelser
blandt de unges forældre.

Projektet er et samarbejde mellem forskere
fra Sociologisk Institut på Københavns
Universitet og VIVE - Det Nationale
Forskningscenter for Velfærd.

siger Margaretha Järvinen.
Tidligere resultater fra forskningen er i 2005
offentliggjort i bogen ’Unge, fester og alkohol’ og i 2008 i bogen ’Stoffer og natteliv’
samt på engelsk i en lang række internationale forskningsartikler.

Link til rapport:
https://samf.ku.dk/boern-og-unges-trivsel/nyheder/
alkoholvaner-dannes-i-15-aars-alderen/Unge-alkohol-og-stoffer_Jarvinen_2018.pdf

YODA-projektet er finansieret af ROCKWOOL Fonden.
Kilde: YODA
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Essay

Om beruselse
AF TROELS KLØVEDAL

Jeg ved ret meget om brug-glæder og misbrug af stoffer, alkohol fra min ungdom…
Da jeg som 15-årig kom i lære som skibsbygger på Helsingør Skibsværft med en ugeløn på 31 kr. og boede
på KFUM… kaldet Borgen, og som lå skråt over for værftets hovedindgang, var jeg det første år tre måneder
på fileskolen, i værktøjslære, så i grovsmedjen og i klejnsmedjen derefter i de store haller, hvor pladerne til
nybygningerne blev skåret til, og alle nittehullerne blev udproppede. Det var stadig på et tidspunkt, før man
svejsede et skibsskrog sammen… Man byggede skibe, som da man startede med at bygge jernskibe for
hundrede år siden. Man nittede dem sammen.
Jeg var også i et års tid sammen med en svend oppe på toppen af de iskolde nybygninger i vintermorgener,
hvor der stod en stærk bidende kold østenvind ovre fra svenskekysten…
Beddingen lå jo tæt på Kronborg, og man kunne se fyrblinket på Middelgrunden ved København og Kullens
Fyr … sundet lå helt åbent, hvad enten man kikkede mod syd eller nord…
Jeg så også skibene stå sundet ud og fik en enorm længsel efter eventyr, da jeg vidste, at når skibene sejlede nordpå, så skulle de ud i den store verden … mod varmen, palmer og en fremmed spændende verden…
Min svend var en gammeldags kommunist, der i middagspausen gik rundt og solgte Land og Folk…
Jeg gik over gaden og spiste min middagsmad på KFUM, men jeg opdagede også, at der var svende, der bar
øl ind på værftet i middagspausen…
Jeg fik den ide også at købe øl for 86 øre stykket og slæbe dem ind på værftet og tænkte så, at jeg ville
sælge dem for 1 kr. Det gik strålende, og hurtigt havde jeg efter en indtjening på 14 øre pr. øl det samme som
en ugeløn…
Mestrene så igennem fingre med mit ølsalg, fordi de vidste, at jeg klarede mig selv og ikke havde nogen
forældre…
Det betød, at jeg fik et stort kendskab til, hvordan øl blev brugt … De fleste købte et par håndfulde bajere,
fordi en kammerat havde fødselsdag eller var blevet gift, eller hvis de havde fået et barn…
Dengang var det almindeligt, at en nyuddannet svend efter et par år som ungkarl, og når han var blevet 22,
giftede sig med en pige på 17-19 år… Men jeg oplevede også, hvordan nogle købte øl, fordi de var kede af det
… havde personlige problemer, og ved at drikke nogle øl slog de problemerne ud af hovedet på den måde…
Men jeg oplevede også alkoholikerne, som simpelthen var afhængige af alkohol. Flere af dem kom jeg til at
holde af, når de fortalte mig om deres problemer…
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Her tager jeg en middagsbredde med min gamle noide sekstant fra 1905. Det er midt på Stillehavet mellem Galapagos og
Marquassas øerne i Polynesien på min første jordomsejling taget i 1976

Da jeg sprang i læren og blev elektrikerlærling i stedet for skibsbyggerlærling … fordi jeg opdagede, at jeg
ikke kunne stå til søs i handelsflåden som skibsbygger … blev jeg ved med at sælge øl, hvilket betød, at jeg
havde råd til en Vespa scooter og kunne køre til København og gå til jazzkoncerter med Count Basie, Duke
Ellington og Miles Davis…
Det var også på det tidpunkt, jeg opdagede litteraturen, for ud over øl i min værktøjskasse havde jeg gode
bøger, som enten var Gyldendals Tranebøger, der kun kostede 3,25 kr., eller bøger fra Helsingør Bibliotek, der
dengang lå oppe i det gamle Karmeliterkloster, som også lå lige over for værftet…
Jeg gik onsdagsaftener til en læsekreds med 12 ældre damer og blev især en elsker af nordisk litteratur,
William Heinesen, islandske Laxness, dansk-norske Aksel Sandemose, men blev især betaget af russisk litteratur, især Tolstoj blev min yndlingsforfatter.
Her oplevede jeg den berusende følelse ved at ikke at kunne lægge en bog fra mig, og at læse til den lyse
morgen…
I handelsflåden oplevede jeg, hvordan en fuld skipper tævede messedrengene, når han kom fuld hjem efter
at have været i byen i Valparaiso i Chile eller op langs den peruvianske stillehavskyst. Jeg oplevede, hvordan
nogle mennesker skifter karakter, når de får spiritus i blodet, hvilket har gjort indtryk på mig resten af livet …
Da jeg kom ind i teaterverdenen og blev scenemester på Fiolteatret, Gladsaxe Teater og Det Danske Teater,
oplevede jeg, hvordan nogle skuespillere, efter et voldsomt bifald, havde svært ved at gå hjem gennem øde
gader og i stedet for tit gik på værtshus den halve nat. Flere af dem endte som alkoholikere… mennesker
med stort talent, men som gik til i spiritus … Ja, jeg har oplevet højt begavede, veluddannede mennesker,
som i sig havde en dødsdrift, og som endte deres liv på en bænk med en flaske i hånden.
Tænk at dø på en bænk i Ørstedsparken…
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Dette billede er fra 2013, hvor vi ligger for anker ud for Apollons fødeø Delos under optagelser til de film, jeg producerede, hvor jeg fortalte græsk historie og mytologi. Det fik jeg i
øvrigt en fornem pris for af det græske kulturministerium
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Men spiritussen har jo også mange glæder i sig, hvilket vi alle kender, og som har været en glæde i tusinder af år…
Hvad var den svenske visesang uden et glas, de danske vikinger eller middelalderens borge uden et bæger
øl? Og er man i Ægæerhavet, ser man på alle vaserne med vinløvsrankerne de glade berusede gamle grækere…
Vinløvsranker har i middelhavskulturerne betydet det samme som oliventræet…
Da jeg lavede min allerførste kortfilm på 10 minutter om en sejlads til Middelhavet i 1969, brugte jeg nummeret Love af The Beatles og citater af én af mine yndlingsdigtere, franskmanden Charles Baudelaire.
Han skriver sådan om beruselse:

Berus jer…
Man bør altid være beruset. Alting beror på det; det er
den eneste opgave. For ikke at mærke tidens skrækkelige
byrde, der knuser jeres skuldre og knuger jer til jorden,
må I beruse jer uden ophør.
Men i hvad? I vin, i poesi, i dyd - som I vil.
Men berus jer.
Og dersom det undertiden skulle hænde, på et slots
trapper, på en grøftekants grønne græs, i jeres stuers
tungsindige ensomhed, at I vågner, og rusen allerede er
taget af eller helt forsvundet, spørg så vinden, bølgen,
stjernen, fuglen, uret, alt det som flygter, alt det som
sukker, alt det som rinder, alt det som synger, alt det som
taler, spørg hvilken time det er: og vinden, bølgen, stjernen, fuglen, uret vil svare jer: ”Det er beruselsens time!
For ikke at blive mishandlede trælle, så berus jer; berus
jer uafladeligt! I vin, i poesi, i dyd - som I vil.
Dette er Baudelaire.
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Troels kløvedal
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Da jeg flyttede i kollektivet Maos Lyst og på Prydsgården på Langeland i begyndelsen af halvfjerdserne, blev
der røget en del pot, men jeg hørte til dem, der lod piben gå forbi … ikke fordi jeg ikke nød det fælleskab, som
der var omkring at nyde et berusende stof … men af den simple grund, at jeg aldrig har brudt mig om at miste
min selvkontrol.
Mine venner i kollektivet grinede og sagde til mig og andre … at Troels har ikke nødig at ryge ... han er høj på
tilværelsen…
Jeg kendte Tine Bryld, da jeg var ung og boede i kollektiv, og en dag stod hun i kollektivet Maos Lyst og
fortalte om sit arbejde i ungdomsklinikken for unge stofmisbrugere…
Hun foreslog, at jeg skulle tage en flok unge narkomaner med ud og sejle og give dem lyst til det store liv.
Hun fortalte også, at hun først ville nedtrappe dem i sit eget sommerhus i Grønlandshuse i Nordsjælland.
Det sagde jeg ja til og planlagde en tur til Stockholm tidligt på foråret, men de skulle først i arbejdstøjet og
være med til at sætte skibet i stand på en bedding i Helsingør … Det er nemlig den bedste måde at lære et
skib at kende på…
Dengang var unge narkomaner ikke socialt belastede … de var helt almindelig unge drenge og piger, der bare
var kommet lidt for langt ud … stak hashpiller i armen, som de sagde...
Det blev et fint togt, og de klarede sig alle fint … på nær én, som var for langt ude og døde ung…
Ja, en af dem blev endda folketingsbetjent og udleverede papirerne til folketingsmedlemmerne, uden at de
anede, at det var en gammel narkoman, der betjente dem …
Ude i den store verden har jeg oplevet, hvordan beruselse har mange ansigter ...
På Samoa og Tonga i Polynesien og på Fiji i Melanesien drikker man Kava Kava, en drik med en euforiserende
virkning, når man mødes til vigtige forhandlinger eller til fest.
Man sidder i flot stil i en rundkreds med rank ryg, korslagte ben og er klædt i sit bedste tøj, det vil sige sin
flotteste pareo … et klæde, man slår om hofterne … og så ellers med bar overkrop.
Jeg havde min kone Else Marie med og vores 4-årige Asbjørn ud over min ældste søn, Mikkel, der var ombord med sin kone, Marian, og deres sønner, Theis, Emil og Alfred.
Mikkel og jeg blev i en landsby i det dejlige ørige inviteret med til en mandeaften, hvor der skulle holdes et
vigtigt møde … (og på Fiji taler man det fineste letforståelige engelsk…).
Mikkel og jeg sad i timevis i den flotte rundkreds, og vi drak og drak af Kava-skålene, som en ung dreng hele
tiden gik rundt i rundkredsen og fyldte op.
Hverken Mikkel eller jeg kunne på nogen måde mærke den mindste smule beruselse, men det gik op for os,
at alle mændene omkring os følte sig mere og mere hensat i en form for opstemthed og beruselse…
Det var simpelthen ritualet omkring det at være sammen og drikke Kava Kava, der gjorde dem berusede…

Jeg har også oplevet beruselse mange gange ved at læse poesi,
eller når jeg har sat mig op ved ankerspillet en tidlig morgen
med en kop kaffe… haft pragtfulde berusende nætter under den
sydlige halvkugles stjernehimmel, nydt De Magellanske Skyer…
og set Andromedagalaksen med det blotte øje...
Den berusende glæde ved at vække sine kammerater en tidlig solfyldt morgen … Glæden ved at finde vej… og
glæden ved at komme frem... at opleve statuerne på Påskeøen en tidlig morgen i ... den rosenfingrede Aurora.
Forstå den hinduistiske filosofi… Vi er her kun et kort sekund i den store evighed ...
Lære af hvad de gamle grækere lærte os om døden.
Forstå polynesiernes lyse sind og nyde de arabiske digteres livsvisdom…
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Beruselsen ved at være forelsket ligesom den erotiske forelskelse kender vi jo alle, ligesom beruselsen over
smuk musik, men en gang imellem kan den også komme ganske overraskende, som da jeg engang efter et
foredrag nord for Limfjorden var på vej hjem til Djursland, kørende sydpå på den natteøde motorvej.
I radioen på P2 spillede de Richard Strauss … Vier letzte Lieder … med sopranen Jessye Norman, og jeg blev
så beruset af den pragtfulde musik, at jeg simpelthen kørte ind til siden og der hørte musikken færdig…
Jeg har altid godt kunnet lide at nyde et glas dejlig vin med mine venner, eller i troperne ombord på Nordkaperen en øl, men vi har aldrig drukket spiritus, når vi var i søen...
Jeg har, lige fra jeg var ung, prøvet at skabe et skib med så få regler som muligt, og spiritus har aldrig været
et problem … Jo, engang over Atlanten opdagede vi, at en pige gemte og drak spiritus i sin køje… men det fik
vi så talt om.
Nu hvor jeg er ramt af den sjældne sygdom ALS, som langsomt lammer mig, og jeg får mad gennem en sonde i maven og ikke kan tale mere og kun trækker vejret gennem en respirator, kan jeg godt lide at sige til min
plejer en gang om dagen, at hun skal skænke et glas rødvin til mig i et smukt glas. Så nyder jeg det smukke
glas og den vidunderlige farve og alle de minder, der er i et godt glas rødvin. Så sprøjter hun det i sonden, og
jeg mærker ingen beruselse, men derimod en salig ro i hele kroppen.
Min læge siger, det er fremragende i stedet for den beroligende medicin, hun ellers udskriver til sine patienter.
Beruselse har mange navne… og virkninger.

Troels Kløvedal, søfarer, eventyrer og forfatter
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Troels Kløvedals berømte skib ’Nordkaperen’
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Karina Luise Andersen er
cand. mag. og er redaktør på STOF

Medicinsk cannabis:

En omdiskuteret
forsøgsordning?
AF KARINA LUISE ANDERSEN

En 4-årig forsøgsordning med lægeordineret medicinsk
cannabis trådte i kraft 1. januar 2018. Det betyder, at
læger nu kan udskrive medicinsk cannabis til patienter
med multipel sklerose, rygmarvsskader, kroniske smerter
samt til bivirkninger ved kemoterapi. Som fagligt tidsskrift
ønsker vi at samle op på de mange stemmer i debatten om
medicinsk cannabis samt de første erfaringer med forsøgsordningen. Vi har derfor stillet alt fra læger til patienter til
styrelser fire enslydende spørgsmål, og det er der kommet
disse svar ud af, som du kan læse på de følgende sider.
OBS. Alle deltagere har ikke svaret på alle spørgsmål,
og derfor kan der mangle svar på nogle spørgsmål fra
nogle deltagere. Nogle interessenter, vi har kontaktet,
har desuden ikke ønsket at deltage i artiklen eller har
ikke svaret på vores henvendelser til dem. Derfor vil vi
gerne gøre opmærksom på, at der kan mangle nogle
stemmer i artiklen, som ellers har været fremtrædende
i debatten.
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”Det er min ambition at gøre Danmark til
et foregangsland i udvikling, forskning og
anvendelsen af cannabis til medicinsk brug til
gavn for behandlingen af patienter. Ikke som en
erstatning for god gængs, afprøvet behandling.
Men som et supplement og en ordentlig og
værdig behandling af patienter, der ellers er
tvunget ud på det kriminelle marked efter
cannabis.”
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby

”Flere patienter med diagnoser som kræft, sklerose, gigt, epilepsi og Crohns sygdom oplever,
at et begrænset indtag af cannabisprodukter
kan lindre deres symptomer og forbedre deres
livskvalitet. Vi mener, at de patienter, der har
udtømt deres muligheder for at få lindret symptomer som fx smerter og spasmer ved traditionel
behandling, skal have mulighed for at anvende
cannabis til medicinsk brug under kontrollerede
forhold - uden at de gør sig til kriminelle.”

”Som sociolog er jeg mest interesseret i tre ting
omkring cannabis som medicin. For det første,
hvordan cannabis’ funktion er som et pharmakon, det
vil sige som et stof, der kan fungere som forskellige
ting, alt efter de omstændigheder det bruges under:
som rusmiddel, som helbredende middel, som gift
(fx afhængighedsskabende, psykosefremkaldende).
Relateret til dette er jeg for det andet interesseret i,
hvordan man samfundsmæssigt regulerer cannabis
og søger at forhindre, at det eksisterer og virker som
bestemte ting (rusmiddel og gift), men tillader, at det
eksisterer som andre ting (medicin), og ikke mindst
de magtforhold, der er forbundet med denne regulering. For det tredje finder jeg det også interessant,
hvordan man rent praktisk som læge, som myndighed
eller som bruger prøver at få cannabis til at fungere
som enten medicin eller rusmiddel.”

”Min faglige holdning til brug af cannabis som
medicin er, at jeg som fagperson ikke har viden,
der gør mig kompetent til at ordinere dette. Og
at den viden ikke foreligger. Som læge er jeg
nysgerrig på al medicin, der kan lindre – men
det bør afprøves i kontrollerede forsøg, inden
det "frigives". Såfremt en patient med kroniske
smerter har afprøvet al relevant både non-farmakologisk og farmakologisk smertebehandling
uden lindring og har råd til cannabispræparat,
og der ikke er kontraindikationer, vil jeg i visse
tilfælde ordinere dette til afprøvning med tæt
opfølgning, såfremt patienten har et stort ønske
om dette.”
Randi Eltved - overlæge ved Smerteklinikken
på Regionshospital Silkeborg

Esben Houborg - sociolog og lektor ved Center for
Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
”Min holdning er meget pro medicinsk cannabis
grundet de erfaringer, jeg har gjort mig. I 2015
fik min dengang 5-årige datter konstateret
kræft - hvilket betød kemobehandling. Hun blev
voldsomt ramt af bivirkninger, smerter, kvalme,
vægttab, deprimeret. Intet medicin kunne slå
det tilbage. Efter tre måneder prøvede vi med
cannabis, og inden for 48 timer var alle bivirkninger væk.”

Annette Wandel – vicedirektør hos Danske
Patienter – paraply for patient- og pårørendeforeninger i Danmark

Tom Gregersen – far til datter, der har haft
cancer og indtaget medicinsk cannabis under
sygdommen

”Cannabisplanten indeholder mange bestanddele, hvoraf især CBD og THC har været i fokus
som potentielle lægemidler. Den samlede internationale evidens på området rummer mindre
forsøg ift. en række lidelser, og de systematiske
gennemgange af litteraturen giver ikke grundlag
for at implementere rutinemæssig brug af
cannabisprodukter på recept i sundhedsvæsenet. Dertil er evidensgrundlaget alt for hullet og
tyndt, hvis man ser på den rene virkning af de
afprøvede cannabisprodukter.”

Hvad er din/jeres holdning
til brug af cannabis
som medicin?

Anders Beich - praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin
(DSAM)

Nanna Brix Finnerup – dr.med. og professor
ved Dansk Smerteforskningscenter,
Aarhus Universitet

”Mine erfaringer med brug af cannabis som
medicin er brede. Jeg har brugt medicinsk
cannabis i 10 år på den måde, som den brede
befolkning kalder ”medicinsk cannabis”, dvs.
jeg har røget joints. Og det har jeg gjort på
grund af min sygdom, sklerose. Jeg har aldrig
nogen sinde røget en joint for at have det sjovt.
Cannabis har hjulpet mig på den måde, at hvis
ikke jeg havde det, så havde jeg ikke været her
i dag. Cannabis dæmper alle mine symptomer,
giver mig værdighed og mulighed for at leve
et liv på nogenlunde samme niveau som alle andre. Det gør mig i stand til at færdes ude i livet
i hverdagen, køre ned og handle, tage ud og
spise en burger og helt generelt leve livet.”

”Cannabis kan bruges som et medicinsk
redskab i forhold til de forskningsresultater,
der findes på området indtil videre. Der SKAL
sideløbende forskes i cannabis til medicinsk
brug, så vi kan indkredse, hvilke cannabinoider
og terpener der er godt for hvilke sygdomme.
Der skal desuden forskes i leveringsformer af
medicinen. Det er vores opfattelse, at der er
et relativt godt kendskab til bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner. Forskningen
heri til medicinsk brug vil formentlig eliminere
nogle af de bivirkninger, som er listet op i
forbindelse med cannabis som medicin, idet
mange af bivirkningsindikationerne kommer
fra rusmiddelforskningen. Meget af den medicinske forskning er ikke baseret på plantedele,
men syntetiske enkeltkomponenter - vi mangler
mere forskning i kombinationer af cannabinoider og terpener.”

”Det er vores holdning, at der skal forskes
meget mere i cannabis’ virkninger og bivirkninger. Først derefter kan man tage stilling på et
veldokumenteret grundlag, om det skal bruges
til medicinsk behandling af patienter eller ej.”

Cannabis Danmark - interesseorganisation
for cannabis til medicinsk brug

Andreas Rudkjøbing - formand for
Lægeforeningen
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”Jeg er enig med Lægemiddelstyrelsens notat
fra 2015 (kan læses her, hvis du finder denne
artikel på ww.stofbladet.dk, red.). Og jeg synes,
det er stærkt bekymrende for systemet, for
tilliden og specielt for patienterne, der får falske
forhåbninger og risikerer at få en behandling,
der skader mere, end den gavner. Lad os ikke
gentage historien med opioider og risikere en
krise som den, vi ser med opioider i USA i dag.”

Jack Mikkelsen - 41 år og har sklerose

Nanna Brix Finnerup forsker i medicinsk cannabis’
effekt på smerter og er med i de to projekter, der har
fået tildelt satspuljemidler fra regeringen til forskning
i medicinsk cannabis i forsøgsordningens løbetid.

”Min holdning er, at cannabis er en plante, og
derfor skal alle have adgang til at dyrke og
indtage den. Cannabis er naturmedicin og har
været brugt i over 2000 år over hele verden.
Min erfaring med medicinsk cannabis strækker
sig over fire års behandling med det, og i de
år har jeg set fantastiske resultater og set
patienter blive helbredt for kræft, set smertepatienter blive smertefri, set patienter med angst
få et normalt liv, og sådan kan jeg blive ved
med succeshistorier. Det skal dog siges, at medicinsk cannabis står ikke alene i helbredelse af
sygdomme, det kræver også andre alternative
ting ind over. Og det er ikke alle patienter, som
får glæde af medicinsk cannabis, nogle virker
det simpelthen ikke på.”
Anonym alternativ behandler, der i fire år har
anvendt cannabis som medicin (STOFredaktionen er bekendt med behandlerens
identitet).

”Med forsøget ønsker vi at hjælpe en række
syge mennesker til et bedre liv. De kan ikke
dæmpe deres smerter eller kvalme med de
gængse lægemidler, og derfor køber mange af
dem i deres fortvivlelse cannabisprodukter på
det sorte marked, som de ikke ved hvad indeholder. Det er uholdbart, og mange patienter
har bedt om den her ordning. Vi har lyttet, og
derfor får de nu adgang til medicinsk cannabis
på en lovlig og tryg måde.”
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby

”Den er hastet igennem Folketinget, uden
nogen har sat sig ordentligt ind i, hvilken
medicin der skulle kunne leveres fra Glostrup
Apotek. Lige nu laver Glostrup Apotek medicin efter lægens recept. Det er ikke en særlig
god løsning, da ingen læger ved en dyt om at
medicinere med det og slet ikke at fastsætte
dosis. Ud over det tjener Glostrup mange
penge på dette magistrelt fremstillede medicin. Det ville have været en bedre løsning,
om man havde valgt færdiglavet medicinsk
cannabis, som kan købes i bl.a. Israel og USA.
Det havde gjort det nemmere for lægerne at
udskrive det, da de så kunne få råd omkring
dosering fra eksperter, hvilket man ikke kan
sige, Glostrup er.”
Anonym alternativ behandler, der i fire
år har anvendt cannabis som medicin
(STOF-redaktionen er bekendt med
behandlerens identitet).

”Vi har selv været med til at presse på for en
løsning, så syge ikke skulle gå ud på det ulovlige
marked, så vi er tilfredse med, at der er kommet
en forsøgsordning. Vi ville gerne have haft en
mere løs ordning, hvor patienter kunne opnå
licens til en ordination, hvor patienterne påtog
sig et større ansvar, mens lægerne lærte. Vi
anerkender, at specielt de praktiserende læger
har et problem. Derfor vil vi lægge op til kurser
for læger, der er interesseret, og for dem, der
allerede ordinerer. Målet er at få navngivne ordinerende læger inden for cannabis geografisk
spredt rundt i landet.”
Cannabis Danmark - interesseorganisation
for cannabis til medicinsk brug

”Det er meget bekymrende, at politikerne i
denne sag sætter gang i en ordning, der ikke
bygger på kliniske forsøg. Vi har ikke dokumentation for effekt og bivirkninger af cannabis, og
den forsøgsordning, som nu går i gang, giver
os heller ikke den fornødne viden. Medicinsk
cannabis har ikke været igennem den normale
og absolut nødvendige godkendelsesprocedure
for lægemidler, som er en forudsætning for, at
lægen har et fagligt grundlag for eventuelt at
ordinere det. Det er helt afgørende for os, at
en videnskabelig dokumentation skal være på
plads, før man kan ordinere noget til patienten.
Men det ser politikerne bort fra her, og på den
måde påtager de sig et stort ansvar.”

Esben Houborg - sociolog og lektor ved
Center for Rusmiddelforskning, Aarhus
Universitet

Andreas Rudkjøbing formand for Lægeforeningen

Hvad er din/jeres mening om
den nye forsøgsordning
med medicinsk cannabis?

”Jeg er ærgerlig over, det er så snævert og
langsomt, og at der er så stor modstand fra
Lægemiddelstyrelsen. Der mangler mere
nysgerrighed, og jeg ville ønske, at folk blev
mere oplyste omkring cannabis. Det undrer mig,
at man ikke udnytter de erfaringer, der er fra
andre lande. Jeg vil mene, man burde se det
som kosttilskud.”
Tom Gregersen – far til datter, der har haft
cancer og indtaget medicinsk cannabis
under sygdommen

”Jeg mener, at den nye forsøgsordning er et
politisk træk sat i værk for at bremse eller
forhale en udvikling og en proces, der efter min
mening ikke kan bremses. Med det mener jeg en
udvikling hen imod legalisering af cannabis, som
jeg mener, er uundgåelig og rigtig. Jeg synes,
at man skal legalisere det hele. Men at forsøgsordningen er symbolpolitik, kan man se på den
måde, forsøgsordningen er kommet til at se ud:
Der er en egenbetaling for patienterne på op til
11.000 kroner om måneden. Og ikke fordi jeg beder om det, men man plejer at blive belønnet for
at deltage i et forsøg, ikke afkrævet penge. Og
fra intet sted indhenter man data. Ikke én eneste gang i løbet af de fire år, forsøgsordningen
varer, bliver man spurgt om, hvad man synes
om at bruge medicinsk cannabis. Og man bliver
heller ikke spurgt om bivirkninger. Dem får
lægen kun at vide, hvis patienterne selv vælger
at indberette dem. Hvordan kan det være?”

”Det har jeg ikke nogen faglig mening om, men
jeg synes jf. mit andet svar (se side 58) , at det
er interessant at studere de samfundsmæssige
processer og ikke mindst de uenigheder og
kampe, der er involverede i at gøre cannabis
til medicin i Danmark. Som en del af det er det
interessant at se, hvilken rolle viden som sådan
og ikke mindst forskellige slags viden spiller i
de argumenter, som forskellige aktører fremfører, mht. om cannabis skal eller kan fungere
som en medicin i Danmark.”

”Min faglige mening om forsøgsordningen er,
at der ikke er noget fagligt forsvarligt i denne.
Det er at pålægge en faggruppe ansvaret for at
udføre noget politisk arbejde, hvor den enkelte
læge må gøre noget, der kan være behæftet
med væsentlig risiko. Og beslutningen er baseret
på en politisk, populistisk holdning og er ikke
videnskabeligt underbygget. Herudover er det
tilgængelige medicinske eller politiske cannabis
en urtete, som den enkelte selv skal koge og
dosere i køkkenet, hvilket ingen læge kan tage
ansvaret for udføres eller doseres korrekt.”
Randi Eltved - overlæge ved Smerteklinikken
på Regionshospital Silkeborg

”Vi er bekymret for, om der kommer tilstrækkelig viden ud fra de puljeprojekter, som danner
rammen om forsøgsordningens vidensopsamling. Vi havde ønsket os en ordning, hvor alle
patienter fik tilbud om deltagelse i et klinisk
forsøg, og at disse udgik fra læger tilknyttet de
sygdomsspecifikke relevante specialer frem for
almen praksis. Dette ville give grundlag for en
mere tilpasset behandling, systematisk indhentning af ny viden og dermed sikre, at en fremtidig
ordning etableres på et solidt vidensgrundlag.
Annette Wandel – vicedirektør hos
Danske Patienter – paraply for patient- og
pårørendeforeninger i Danmark

”Forsøgsordningen er en politisk skandale, fordi
den er gennemført stik imod al sundhedsfaglig
rådgivning og alle høringssvar fra sundhedsfaglige organisationer og selskaber. Forsøgsordningen indeholder ingen egentlige forsøg, og
vi bliver ikke klogere på de mulige potentialer,
der måtte være i cannabis som medicin, når
forsøgsordningen er slut. Politikerne har med
denne vedtagelse valgt, sammen med en række
folkekære kendisser og skuespillere, at lufte
store forventninger til cannabis som medicin.
Politikerne, anført af sundhedsminister Ellen
Trane Nørby, har været ud at desavouere læger
og forskere i pressen, som for langsomme og
konservative. Det har betydelige konsekvenser
for befolkningens generelle tillid til sundhedsvæsenets aktører, at ministeren sår tvivl om
deres kompetencer på denne måde. Meget få
læger har valgt at deltage i forsøgsordningen,
fordi de ikke kan få en behandlingsvejledning
på området og ikke ønsker at rådgive patienter
uden at have det nødvendige grundlag. Desværre er patienterne blevet svigtet af de politikere,
som har lovet dem mirakelmedicin uden at
sikre forsyningslinjerne, kan man sige. Vi har i
DSAM stillet os til rådighed for arbejdet med at
etablere en egentlig protokolleret forsøgsordning, hvori kan indgå forskellige videnskabelige
forsøg. Politikerne har ikke vist interesse for
andet end at miskreditere lægerne i denne sag.”
Anders Beich - praktiserende læge og
formand for Dansk Selskab for
Almen Medicin (DSAM)

Jack Mikkelsen - 41 år og har sklerose
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”Nogle meget ulykkelige patienter, som jo er
stillet cannabismirakler i udsigt, men som vi
desværre ikke kan hjælpe med deres ønske om
cannabis. De kan blive henvist til smertelæge,
hvis grundlaget herfor er i orden, som vanligt.
Og typisk nogle meget skuffede patienter, som
har prøvet cannabis gennem de få smertelæger, der binder an med at udskrive cannabis,
men hvor virkningen er udeblevet, og den
økonomiske udgift til gengæld har været stor.”
”Jeg har med glæde noteret mig, at et stigende
antal læger ordinerer medicinsk cannabis til
de af deres patienter, som kan have glæde
af det. Det er afgørende, at lægen informerer
patienten om eventuelle risici ved behandlingen. Men også at lægen lytter til de patienter,
der efterspørger medicinsk cannabis til at lindre
deres smerter efter at have prøvet de gængse
lægemidler uden effekt. Jeg forventer, at lægerne lytter til deres patienter og behandler med
medicinsk cannabis, når det er relevant, så vi
kan blive klogere, inden for en forsvarlig ramme,
på hvor meget medicinsk cannabis kan hjælpe
danske patienter.”

Anders Beich - praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin
(DSAM)

”Vi ved, at mange patienter oplever, at deres
egen læge ikke vil udskrive cannabis - og vi ved
også, at mange patienter ikke har råd til at betale for medicinen, som kan koste flere tusinde
kroner om måneden. Fra 2019 vil prisen ikke
længere være en barriere for døende patienter,
da der åbnes for gratis adgang - og det er godt.
Men for andre patienter, som vil kunne få op
til 5000 kr. om året i tilskud, vil økonomien for
nogle fortsat være en barriere.”
Annette Wandel – vicedirektør hos Danske
Patienter – paraply for patient- og pårørendeforeninger i Danmark

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby

Har du/I nogle erfaringer eller oplevelser med forsøgsordningen?

”Vores erfaringer er primært fra patientsiden.
Det lader til, at de fleste læger, som ordinerer
cannabis, kender deres patienter rigtig godt i
forvejen. Vi har også oplevet, at nogle patienter
ikke informeres omkring interaktioner og kontraindikationer, selvom det står i vejledningen
på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Vi oplever rigtig mange, som går forgæves til lægerne,
selvom de er klare kandidater inden for den
vejledende gruppe. Mange mødes med svar
som: ”Det ordinerer vi ikke her”, ”Der er ikke
evidens nok", Lægemiddelstyrelsen anbefaler,
vi ikke ordinerer cannabis”, etc. Nogle gange
kan man få den tanke, at nogle læger ikke har
læst vejledningen til lægerne inkl. kildehenvisningerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Generelt set er vi dog positive over, at
der faktisk er flere læger og ordinationer end
forventet på nuværende tidspunkt.”
Cannabis Danmark - interesseorganisation
for cannabis til medicinsk brug

”Jeg havde en aftale med en læge om, at så snart det
var muligt, så kom jeg med i forsøgsordningen.”
Jack Mikkelsen - 41 år og har sklerose

”Jeg har ganske få patienter, som er eller har
været med i forsøgsordningen, og de vender
tilbage til det ulovlige marked, da de doser, lægerne skriver ud, ikke kan dække deres behov.”
Anonym alternativ behandler, der i fire år har
anvendt cannabis som medicin (STOFredaktionen er bekendt med behandlerens
identitet).

”Jeg har ikke nogen faglige erfaringer med
forsøgsordningen – og tvivler på, jeg får det...
Hvis eller når jeg vil ordinere cannabis, vil jeg
lave recept på et magistrelt fremstillet produkt,
enten som kapsler eller dråber, således at jeg
kan dosere det, og patienterne ikke får et mellemprodukt, de selv skal færdiggøre. Det har i
mange år været muligt at ordinere cannabispræparater magistrelt via Glostrup Apotek.”
Randi Eltved - overlæge ved Smerteklinikken
på Regionshospital Silkeborg
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”Jeg har mødt så mange mennesker, der har
fortalt mig, at de ikke får tilstrækkelig smertelindring med gængse lægemidler. Jeg havde
da gerne set, at der lå en lang række storskala,
kliniske forsøg, men det har vi ikke. Med
forsøgsordningen vil vi få viden i takt med, at
forsøgsordningen pågår.”
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby

”Med forsøgsordningen er fordelen, at der nu er
en stigende interesse for forskning i - og dyrkning af - cannabis på dansk jord. Hvis vi skulle
have ventet på kliniske forsøg, så kunne vi have
ventet 50 år til. Desuden, jo mere man formår
ad teknologisk vej at forfine metoderne og forædlingen til plantebaseret cannabismedicin, jo
mindre attraktivt bliver det for lægemiddelindustrien at gøre det på eget initiativ. Så bliver det
nemlig meget let at erstatte dyre lægemidler
med medicin baseret på eksempelvis syntetisk
fremstillede cannabinoider eller planteudtræk.
For nuværende savner vi flere produkter på
markedet end de to produkter, som er i forsøgsordningen nu. Og vi savner, at Lægemiddelstyrelsen opgiver mere indhold i produkterne, så
læger og patienter kan se mere end THC- og
CBD-indhold. Beskrivelse af flere underliggende
cannabinoider og terpener er afgørende for en
korrekt ordination. Ellers kommer vi til at opleve
bivirkninger, som kunne undgås.”
Cannabis Danmark - interesseorganisation
for cannabis til medicinsk brug

”Fordelen ved forsøgsordningen, hvis den
fungerede for alle patienter, er, at patienten
ikke skal på det sorte marked for at købe
sin medicin, og at man derfor ikke føler sig
kriminel, og der bliver nu registreret, hvor
mange patienter der egentligt tager medicinsk
cannabis hver dag for deres sygdom. Ulempen
ved forsøgsordningen er, at kun få udvalgte
patienter har adgang til denne ordning, og der
mangler i den grad forsøg og forskning i denne
forsøgsordning. Ellers ser jeg ingen grund til,
man laver den.”
Anonym alternativ behandler, der i fire år har
anvendt cannabis som medicin (STOFredaktionen er bekendt med behandlerens
identitet).

”Som forsker kan jeg ikke se nogen fordele ved
forsøgsordningen. Ulempen er, at man ikke kan
kontrollere for placeborespons (almindelige
ændringer over tid samt placeboeffekt), man
får ikke en ordentlig opfølgning på alle, der får
medicinen, der er en selektion af patienter, der
deltager, man ved ikke, på hvilken indikation
medicinen skal gives, man risikerer at gøre
mere skade end gavn, man risikerer at gøre
patienter afhængige, man kan ikke bruge en
forsøgsordning til at få den evidens, der skal
bruges, m.m.”
Nanna Brix Finnerup – dr.med. og professor
ved Dansk Smerteforskningscenter,
Aarhus Universitet
Nanna Brix Finnerup forsker i medicinsk
cannabis’ effekt på smerter og er med i de to
projekter, der har fået tildelt satspuljemidler fra
regeringen til forskning i medicinsk cannabis i
forsøgsordningens løbetid.

”Vi er bekymrede for, om forsøgsordningen
kommer til at skabe reel viden om eksempelvis
effekt, bivirkninger, dosering og former for
indtag, når den ikke er tilrettelagt som kliniske
forsøg. Viden, som ellers kunne sikre et styrket
grundlag for en fremtidig ordning. Men den
nationale forankring i forsøgsordningen kan
måske drive en bedre regulering af produkter,
således at produktion af cannabis til medicinsk
brug skal underlægges særlig kontrol med
kvaliteten af produktet. Det er dog uholdbart for
hårdt prøvede patienter, som ønsker cannabis
som lindring, at mange læger ikke vil udskrive
det. Vi mener derfor, at man skal ændre kravet
om, at læger skal udskrive cannabis ved recept,
til at lægerne skriver en erklæring om, at en
patient lever op til de af Folketinget opstillede
kriterier. Patienten kan så tage en erklæring
med fra lægen med på apoteket og her få
udleveret medicinsk cannabis. Vi tror, at det vil
gøre det lettere for lægerne og dermed sikre
patienter, hvor traditionelle behandlingsmetoder
er udtømte, bedre adgang til lindring.”

”Politikerne har gjort både patienter og læger
en bjørnetjeneste ved at fravælge den helt
nødvendige og normale godkendelsesprocedure
for lægemidler. Vi kunne have fået solid videnskabelig dokumentation for cannabis’ eventuelle
virkninger og bivirkninger, men i stedet har vi
fået en ufuldstændig forsøgsordning. Det er
ingen tjent med, særligt ikke patienterne. Godkendelseskravene er jo til for at beskytte patienter mod skader fra lægemidler, der ikke er godt
nok afprøvet. Forsøgsordningen skal ændres, så
den bygger på forskning. Alle patienter, som på
baggrund af en lægefaglig vurdering får adgang
til cannabisprodukter, skal samtidigt have tilbud
om at indgå i et videnskabeligt forsøg. Det vil
give ny viden og styrke det videnskabelige
grundlag for at vurdere, om cannabis er en
effektiv og sikker behandling.”
Andreas Rudkjøbing - formand for
Lægeforeningen

Annette Wandel – vicedirektør hos Danske
Patienter – paraply for patient- og pårørendeforeninger i Danmark
”Idet det er vores politikere, der har bestemt
det, tror jeg desværre ikke, mange læger vil
påtage sig opgaven og udskrive det.”
Tom Gregersen – far til datter, der har haft
cancer og indtaget medicinsk cannabis
under sygdommen

Hvilke fordele eller ulemper er
der efter din/jeres mening ved en
sådan forsøgsordning frem for
almindelige kliniske forsøg?

”Fordele ved forsøgsordningen er, at der kommer en debat om brug af cannabis. Ulempen er,
at man vægter meninger og politisk holdning
højere end videnskab, med stor risikovillighed,
der bliver lagt over til lægegruppen. Fordrejer
sundhedsoplysninger, hvor fokus bliver unuanceret og ensidigt. Risiko for, at der aldrig bliver
skaffet god dokumentation omkring brugen
af cannabis som medicin. Stort pres på læger
for at gøre et politisk arbejde, hvor fagligheden går tabt. Risiko for, at den enkelte bliver
afhængig. Flere trafikulykker, som man ser i
andre lande hvor cannabis bruges medicinsk.
Svære bivirkninger, og uheldigt fokus på
håndtering af svære, komplekse lidelser. Risiko
for, at debatten kører af sporet med "gode"
patienthistorier og en presse, der ikke forholder
sig til eksisterende viden og den dokumentation, der foreligger – inkl. den viden, der er fra de
lande, hvor cannabis bruges medicinsk. Og hvor
der stadig ikke er lavet relevante forsøg, der
opfylder de videnskabelige krav for at udtale sig
om virkning og bivirkning.”
Randi Eltved - overlæge ved Smerteklinikken
på Regionshospital Silkeborg

”Den såkaldte forsøgsordning, som kører nu, er
som beskrevet til skade for patientsikkerheden
og en gevaldig politisk skandale. Den skaber
problemer og skader på mange niveauer, og
det værste er, at politikerne åbenbart er villige
til at køre linen ud og skabe mistillid mellem
patienterne og deres læger i det danske
sundhedsvæsen i deres forsøg på at få deres
populistiske forsøgsordning op at køre. På den
måde er forsøgsordningen at betegne som
statsautoriseret misinformation, der bidrager
til det postfaktuelle samfunds blomstring og til,
at sundhedsfaglighed miskrediteres. De eneste
fordele, der kan være ved ordningen, er, at
dansk landbrug kan få endnu en eksportartikel
op at køre, og det kan man jo også se på sundhedsministerens udtalelser er en mærkesag
for hende.”
Anders Beich - praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin
(DSAM)

”At være med i ordningen har primært gjort
det for mig, at jeg kan slappe af, når jeg skal ud
og rejse, fordi jeg nu har et medicinpas. Så det
er min eneste grund til overhovedet at være
med i forsøgsordningen og den eneste fordel.
Men ordningen er alt for dyr for mig. Min egenbetaling ligger på 10.000 kroner om måneden.
Og det er efter tilskuddet. Alt i alt betyder det
i længden, at mine medicinudgifter årligt vil
være 120.000 kroner alene for cannabis. Og den
type udgifter for medicin er der jo ingen andre
danskere, der har. De får jo tilskud.”
Jack Mikkelsen - 41 år og har sklerose
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Lægemiddelstyrelsen udtaler:
Hvad er din/jeres mening om den nye forsøgsordning med medicinsk cannabis?
”Forsøgsordningen er iværksat på baggrund af
et politisk ønske om, at læger skulle have mulighed for at udskrive visse typer cannabisprodukter, som tidligere ikke var lovlige at udskrive i
Danmark. Lægemiddelstyrelsen administrerer
de lovgivningsmæssige rammer for ordningen,
så de i bedst muligt omfang matcher de politiske
ønsker uden at kollidere med vores internationale forpligtelser, f.eks. i forhold til de internationale konventioner om at bekæmpe udbredelsen
af euforiserende stoffer. Tilgængeligheden af
produkter i forsøgsordningen er betinget af, at
der er private virksomheder, som ønsker at sælge
cannabisprodukter inden for de rammer, som
forsøgsordningen opstiller, og at der er læger, som
ønsker at udskrive produkterne.”

Hvad er din/jeres holdning til brug af cannabis som medicin?”
Lægemiddelstyrelsen har ingen forudbestemt mening
om specifikke aktive stoffer – heller ikke cannabis. Vi
forholder os udelukkende til, om produkterne lever op
til lovgivningen, og om produkterne er sikre at anvende
for patienterne. Der findes i dag en række lovlige
produkter baseret på cannabis, som er fremstillet under
forskellige regelsæt i enten Lægemiddelloven eller i
Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis.
Læger i Danmark har derfor følgende muligheder for
at udskrive medicin baseret på cannabis:
• Godkendt medicin
Der er i Danmark godkendt ét lægemiddel baseret
på cannabis. Det er lægemidlet Sativex, som er en
mundhulespray til behandling af spasmer ved multipel
sklerose. Sativex indeholder cannabisekstrakter og
kan udskrives af speciallæger i neurologi til patienter
med multipel sklerose. At medicinen er godkendt,
betyder, at man ved præcis, hvad der er i, hvordan
den virker, og hvordan den er lavet. Sativex har været
igennem den officielle godkendelsesproces og er
derfor blevet testet i kontrollerede laboratorieforsøg,
dyreforsøg og menneskeforsøg. Virksomheden har
sendt alle data fra forsøgene ind til myndighederne,
som har vurderet, at fordelene ved medicinen opvejer
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risikoen for bivirkninger. Derfor er Sativex et godkendt
lægemiddel i Danmark. Sativex bliver lavet af lægemiddelvirksomheden GW Pharmaceuticals, som også
forsker i andre typer lægemidler baseret på cannabis.
• Ikke godkendt medicin på udleveringstilladelse
Andre lande, f.eks. USA, har godkendt lægemidlerne
Marinol og Nabilone. De indeholder syntetisk fremstillede cannabinoider. Producenterne af Marinol og
Nabilone har ikke søgt om godkendelse i Danmark.
Derfor bliver Marinol og Nabilone ikke solgt som
godkendt medicin i Danmark. Lægemiddelstyrelsen
tager ikke initiativ til at få lægemidler godkendt –
virksomhederne skal selv søge om det. Hvis en læge
ønsker at udskrive Marinol eller Nabilone til specifikke
patienter, kan lægen søge udleveringstilladelse hos
Lægemiddelstyrelsen, selv om medicinen ikke er godkendt i Danmark. Marinol og Nabilone kan således via
denne ordning importeres fra bl.a. USA, hvis Lægemiddelstyrelsen imødekommer lægens ansøgning om
tilladelse til at udskrive det til konkrete patienter.
• Magistrelt fremstillet medicin med cannabis
Læger har i dag også mulighed for at udskrive
magistrelt fremstillede lægemidler med cannabis.
Det vil sige medicin, der er tilberedt på et apotek til
en specifik patient efter lægens anvisning. Magistrel
fremstilling er en ordning, der er lavet, fordi nogle
patienter kan have et særligt behov, som ikke kan
imødekommes med almindelig godkendt medicin.
Apoteket tilbereder i de tilfælde lægemidlet med
de specifikke aktive stoffer, som patienten har brug
for, ud fra den recept, som lægen har skrevet. Det er
lovligt for lægen at skrive en recept på f.eks. THC eller
CBD, som er nogle af de aktive stoffer fra cannabisplanten. Lægen kan udskrive medicinen i forskellige
tilberedninger f.eks. som en olie eller som kapsler. Magistrelt fremstillede lægemidler skal laves efter nogle
specifikke regler, som gælder for medicinfremstilling
på et apotek. Men medicinen bliver ikke ”godkendt” i
traditionel forstand, da den ikke har gennemgået de
samme grundige test i kontrollerede forsøg, som godkendt medicin har. Man har derfor ikke samme viden
om virkninger og bivirkninger ved magistrelt fremstillet medicin, som man har ved godkendt medicin.

Igangværende videnskabelige projekter
med medicinsk cannabis uafhængigt af
forsøgsordningen
•

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis

Læger har mulighed for at udskrive
en ny type cannabisprodukter. Under
forsøgsordningen vil det i en fireårig
periode være muligt for læger at
ordinere produkter, der hverken er
godkendt medicin eller magistrelt
fremstillet medicin.
Produkterne, der er omfattet af forsøgsordningen, betegnes medicinsk
cannabis, og de kan have form af tørrede cannabisblomster, cannabisolie,
kapsler, tabletter m.m.
Forsøgsordningens produkter skal
leve op til fastsatte krav om, hvordan planten skal dyrkes, og hvordan
produktionen af cannabisproduktet
foregår. Der er også krav om, at cannabisproduktet skal være standardiseret. Det vil sige, at producenten skal
kunne dokumentere, hvad produktet
indeholder, så styrken og mængden er ens fra pakning til pakning.
Forsøgsordningens produkter er ikke
testet for virkninger og bivirkninger i
kontrollerede forsøg på samme måde
som godkendt medicin. Lægemiddelstyrelsen har udarbejdet en vejledning
til brug for læger ved vurdering af
ordination af medicinsk cannabis.
På grund af den begrænsede viden
om de enkelte produkter omfattet
af forsøgsordningen er vejledningen
skrevet ud fra den generelle viden, der
findes om effekten af THC og CBD.”

Som de første i landet vil forskere på Aalborg Universitet og Reumatologisk Afdeling på
Aalborg Universitetshospital undersøge effekten af CBD-cannabisbaserede præparater i
et videnskabeligt forsøg. Professor Lars Arendt-Nielsen, dr.med., ph.d., fortæller:
”De to mest kendte kemiske stoffer i cannabis, de såkaldte ’cannabinoider’, hedder
THC og CBD. Ser man på den euforiserende, vanedannende og potentielle psykoseprovokerende THC-cannabis, er der meget lidt evidens om, at det virker på
smerter. THC kan dog være med til at dulme kvalme efter kemoterapi, det kan stoppe muskelspasmer, og det kan have en positiv virkning på nogle typer af epilepsi.
Den ikke-euforiserende og ikke-vanedannende CBD-cannabis er der derimod ikke
meget klinisk viden om.
CBD har i dyreeksperimentelle studier vist tegn på, at det kan påvirke nervecellerne
og immuncellerne, og at det kan bekæmpe betændelsestilstande, hæmme smerte
og måske endda virke anti-depressivt. Samtidig tyder studier på, at CBD-cannabis hæmmer de enzymer, som nedbryder knoglerne. Forskerne i Aalborg vil derfor
gennemføre et forsøg med patienter med psoriasisgigt eller artrose, dels for at måle
den smertestillende virkning og dels for at se, om det hæmmer den inflammation,
der ligger bag de gigttilstande, der undersøges.
CBD-cannabis-baserede præparater kunne potentielt være et godt alternativ til
den NSAID-medicin, eksempelvis Ibuprofen, vi anvender i dag, som har en række
bivirkninger, herunder en forøget risiko for mavesår og hjerteproblemer.
Én gruppe patienter i forsøget vil modtage CBD, mens en anden gruppe får placeboprodukter. Patienterne følges herefter i 8-12 uger. Så finder man ud af, om
patienterne får færre smerter, og om man kan måle en reduktion i inflammationen
hos patienterne.
Skulle CBD vise sig at have en gavnlig effekt uden bivirkninger, så er det jo nyt.
Omvendt, hvis det viser sig, at der ingen gavnlig effekt er, så er det lige så vigtigt.
Smertepatienter har ofte været gennem et langt udredningsforløb, hvor forskellige
behandlinger måske ikke har haft den ønskede effekt på smerterne, og de har langt
fra behov for at prøve en ny behandling, som ikke har den ønskede effekt.
De endelige resultater ventes at ligge klar om tre år.”

Som nævnt i STOF nr. 30 er der på Center for Rusmiddelforskning netop begyndt et nyt
ph.d.-projekt om brug af cannabis som medicin. Projektets formål er at danne et overblik
over brugen af både legal og illegal cannabis som medicin blandt danskerne. I undersøgelsen vil ph.d.-studerende Sinikka Lehmann Kvamme forsøge at afdække motiver til at
bruge cannabis som medicin, og hvilke udfordringer der er relateret til denne form for
selvmedicinering. Som en del af dette vil der også være fokus på forbrugsmønstre og oplevede effekter og bivirkninger samt oplevelser og håndtering af stigma relateret til brug
af cannabis som medicin. Resultaterne fra undersøgelsen vil være brugbare for læger
og patientforeninger, som er interesseret i at vide mere om deres patientgruppes brug
af cannabis. Desuden kan projektets resultater kvalificere eventuelle forebyggelses- og
behandlingsstrategier samt fremtidige politiske tiltag på området.
Ph.d.-projektet varer fra 2018 til 2021.
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Syntetiske cannabinoider
i Danmark – er der grund
til bekymring?
Syntetiske cannabinoider er en stofgruppe, som siden
2008 er dukket op i Danmark og Europa. På europæisk
plan er der rapporteret alvorlige skader som psykose,
svimmelhed, kramper, tab af bevidsthed og dødsfald
efter brug. Stofgruppen monitoreres derfor i alle
europæiske lande, men viden om udbredelse og skader
i Danmark er begrænset.
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Birgitte Thylstrup er psykolog og lektor ved Center for Rusmiddelforskning.
Hun har skrevet denne artikel i samarbejde med projektets andre deltagere:
Sidsel Schrøder – videnskabelig assistent hos Center for Rusmiddelforskning,
Tore Forsingdal Hardlei – Retskemisk Institut, Aarhus Universitet,
og Kari Grasaasen fra Sundhedsstyrelsen.

AF BIRGTTE THYLSTRUP, KARI GRASAASEN,
TORE FORSINGDAL HARDLEI OG SIDSEL SCHRØDER

Syntetiske cannabinoider er produceret
til at efterligne effekten af cannabis, men
er langt mere potente end THC, det mest
psykoaktive stof i hampplanten, som
påvirker ens adfærd og væremåde. Disse
syntetiske stoffer kan altså ikke direkte
sammenlignes med cannabis, men da de
ofte sælges som tørret plantemateriale,
kan de ligne traditionel marihuana (pot).
Det tørrede plantemateriale består som
regel af urter, f.eks. citronmelisse eller
mynte, tilsat syntetiske cannabinoider fra
pulver, som er opløst i organiske væsker
(acetone eller metanol). Kendte produkter
med syntetiske cannabinoider findes som
pulver, væsker, nasalspray, badesalt og
som ingrediens til e-cigaretter.
Produktion og distribution sker gennem
kemikalievirksomheder med egne laboratorier, og markedsføring sker overvejende
via websites på internettet, mens selve
salget til Europa overvejende sker som
en gros-mængder sendt med post- eller
kurérselskab.
Hvorfor er det vigtigt at kende
til syntetiske cannabinoider?
Siden syntetiske cannabinoider blev
observeret på det europæiske marked,
har myndighederne i Danmark og andre
lande i Europa fulgt udbredelsen og
brugen af syntetiske cannabinoider tæt.

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at
forekomsten af syntetiske cannabinoider,
ligesom nye psykoaktive stoffer generelt,
er aftagende i Europa: Mens der i 2014 blev
indberettet i alt 101 nye psykoaktive stoffer
på europæisk plan - hvoraf 30 blev kategoriseret som nye syntetiske cannabinoider
- var antallet af nye indberettede psykoaktive stoffer næsten halveret i 2017 til 52,
hvoraf 11 var syntetiske cannabinoider.

Alligevel er syntetiske
cannabinoider en stofgruppe, der er vigtig at
være opmærksom på, fordi
brug kan afstedkomme
alvorlige forgiftninger og
dødsfald,
og European Monitoring Centre for Drugs
and Drug Addiction (EMCDDA) har da
også beskrevet disse stoffer som den største gruppe af nye psykoaktive stoffer, som
det europæiske Early Warning System
overvåger. Alvorligheden understreges af,
at der i andre europæiske lande er konstateret flere alvorlige hændelser i forbindelse med indtag af syntetiske cannabinoider, hvor en oversigt fra EMCDDA i 2018
blandt andet viser, at fem af de nyeste
syntetiske cannabinoider, AB-CHMINACA,
ADB-CHMINACA, 5F-MDMB-PINACA,

CUMYL-4CN-BINACA og MDMB-CHMICA, har været involveret i 110 registrerede
dødsfald, siden de dukkede op på det
europæiske marked i april 2014.
Hvad er et ’trendspotter-studie’?
I 2017 tog Sundhedsstyrelsen initiativ til at
gennemføre et såkaldt ’trendspotter-studie’ af syntetiske cannabinoider i Danmark
i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet og Institut
for Retsmedicin, Aarhus Universitet.
Formålet var at undersøge forekomst,
udbredelse, risikoopfattelse, skader og
brugerprofil af syntetiske cannabinoider i
Danmark.
Trendspotter-metoden er udviklet af EMCDDA og bruges til belyse trends og nye
fænomener, der ikke ”fanges” via de mere
traditionelle narkotikaovervågningsværktøjer, såsom spørgeskemaundersøgelser
og registre.
Metoden involverer en høj grad af triangulering, som består af en kombination af
forskellige fagpersoner, dataindsamling fra
flere kilder og brug af både kvantitative og
kvalitative metoder. Denne triangulering
har til sigte at skabe en hurtig, men bred
og mættet afdækning af området, som
kan informere relevante aktører på området, fx i forhold til fremtidige tiltag inden
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for policy, forebyggelse og behandling.
Nogle af nøgleelementerne i et trendspotter-studie er:
• Hurtighed – fokus på hurtighed i
dataindsamling og afrapportering
• Teamarbejde – forskellige faggrupper samarbejder om projektets
arbejdsopgaver
• Multidisciplinært – alt efter undersøgelsesområder involveres fagpersoner fra samfundsvidenskaber,
sundhedsvidenskaber, det juridiske
system, retsmedicin, retspsykiatri,
brugergrupper mv.
• Flere analyseniveauer – analysen omfatter afrapportering og perspektivering på nationalt og europæisk niveau
• Mixede metoder - anvendelse af
kvalitative og kvantitative metoder
• Triangulering – kombination af flere
forskellige undersøgelser af det samme fænomen
Selve trendspotter-studiet består af flere
overlappende faser, som involverer planlægning af undersøgelsen, dataindsamling, analyse, og afrapportering. Metoden
involverer indhentning af kvalitativ og
kvantitativ data fra relevante nationale og
internationale undersøgelser samt en gennemgang af national og international lit-
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teratur og monitoreringsdata på området.
Derudover spørges relevante eksperter
til undersøgelsesområdet, blandt andet
ved at deltage i en survey-undersøgelse
samt deltage i et ekspertmøde, hvor de
inviteres til at validere og kvalificere den
allerede indhentede viden. Det er også
muligt for eksperterne at indgå i udarbejdelse af centrale omdrejningspunkter i
den endelige afrapportering.
I denne undersøgelse deltog følgende eksperter: SKAT i lufthavnen (Axel
Grønkjær), Kriminalforsorgen (Niels Løppenthin), Rigspolitiet (Jesper Boye), Retskemisk Afdeling, København (Lotte Ask),
akut skadestue, Køge (Dan Petersen),
overlæge på Giftlinjen/intensivafdelingen,
Bispebjerg Hospital (Dorte Palmqvist),
Netstof og Sundholm (Henrik Thiesen),
SSP og forebyggelse, Esbjerg Kommune
(Steen Bach), behandling af unge, Novavi
Stofrådgivningen (Isabella S. H. Koppel),
rusmiddelforebyggelse og behandling af
unge, Odense (Torben Vangsted). Derudover deltog João Matias og Alessandro
Pirona, begge ansatte i EMCDDA, som
er i gang med til at udvikle og afprøve
trendspotting-metoden i enkelte europæiske lande, og som deltog på ekspertmødet
i Danmark.

Situationen i Danmark

Den første indberetning om et syntetisk
cannabinoid i Danmark
til Sundhedsstyrelsen
skete i marts 2009. Siden da er der dukket
flere forskellige syntetiske cannabinoider op i
sager fra politi og SKAT,
typisk i form af tørret
plantemateriale, og noget sjældnere som olier
og pulver.
I 2015 udgjorde beslaglagt materiale med
syntetiske cannabinoider eksempelvis
220 g plantemateriale, 25 g pulver og
12 ml olie, mens det udgjorde 128 g og
32 g i 2017. Tallene peger også på, at
forekomsten af materiale med syntetiske
cannabinoider i Danmark ser ud til at være
faldende, selvom beslaglagt materiale kun
kan betragtes som en indikation på den
reelle forekomst i Danmark.

At salg, køb og brug af syntetiske cannabinoider ikke er udbredt i Danmark,
afspejles blandt andet ved de få indberetninger af skader i forbindelse med indtag
og fravær af indberetninger om dødsfald
forbundet med indtag. Giftlinjen har haft
nogle få henvendelser om forgiftninger
gennem årene, der med stor sandsynlighed kan knyttes til syntetiske cannabinoider, men det er ikke verificeret ved
kemiske analyser. Som altid kan der dog
være nogle ’mørketal’ (tal for, hvor mange
tilfælde af en bestemt slags, ofte forbrydelser, der ikke anmeldes eller registreres,
og derfor ikke bliver offentligt kendte),
fordi der sker en underrapportering til
akutte hjælpeinstanser, såsom skadestuer,
der kommer i kontakt med mennesker, der
oplever negative følgevirkninger af brug
af syntetiske cannabinoider. Samtidig
kan man indvende, at hvis udbredelse og
brug af syntetiske cannabinoider fandtes i
større skala, så ville det formentlig fremgå
af det eksisterende overvågningssystem
og i højere grad optræde i politiets beslaglæggelser, hos SKAT, ved registrering af
trafikforseelser og være noget, som for
eksempel behandlingssteder, herberger
og stofindtagelsesrum hørte mere om.
I Danmark købes syntetiske cannabinoider overvejende via internettet og ikke
fra stofsælgere på gaden, hvilket muligvis skyldes, at stofgruppen har en ringe
markedsværdi, fordi potentielle brugere
er velinformerede om stoffernes negative
effekt og risiko ved indtag. Der synes
således at være et udbredt kendskab
til de alvorlige risici forbundet ved brug
af syntetiske cannabinoider i Danmark,
hvilket stemmer overens med det udbredte kendskab til risici ved brug af nye
psykoaktive stoffer generelt i Danmark (se
blandt andet brugersites som psychedelia.dk). Det er dog værd at bemærke,
at internationale undersøgelser peger
på en tendens til, at brug af syntetiske
cannabinoider hænger sammen med en
højere grad af risikoadfærd generelt. For
eksempel fandt en amerikansk undersøgelse fra 2018, at unge, der havde prøvet
syntetiske cannabinoider, havde større
sandsynlighed for at udvise risikoadfærd
i forhold til stof- og alkoholbrug, sex og

skader/vold sammenlignet med unge, der
havde prøvet cannabis.
Da udbredelse og brug af syntetiske cannabinoider i Danmark er lav, vil det være at
skyde over målet at tale om brugergrupper
med særlig risiko for skader og dødsfald.
Alligevel synes der ikke overraskende at
være en tendens til, at brug af syntetiske
cannabinoider sker sammen med brug
af andre rusmidler, og at der kan være en
tendens til, at eksperimenterende unge og
festbrugere prøver dem, og at nogle få stofbrugere har dem med som særligt stofvalg.
Det er dog værd at bemærke, at flere andre
europæiske lande peger på særlige brugergrupper og miljøer såsom ‘clubbers’, internetbrugere og indsatte i fængsler. Særligt
England oplever et problematisk brug af
syntetiske cannabinoider i fængslerne, hvor
det flere steder betegnes som en alvorlig
risiko for både indsatte og personale og
derfor som et afgørende indsatsområde.
En af grundene til, at syntetiske cannabinoider ses i fængslerne, er, at stofferne er lette
at skjule og derfor lette at smugle ind, og at
de er svære at spotte i urintests. Reaktioner
som følge af brug af syntetiske cannabinoider omfatter psykose, svimmelhed, kramper
og bevidsthedstab. Da der i danske fængsler på nuværende tidspunkt ikke ses synlige ændringer i adfærd eller særlige skader
hos de indsatte, som kendetegner brug af
syntetiske cannabinoider, er stofgruppen
formentlig ikke særligt udbredt her.
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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.

Stemmer fra Siden:
Interview med Sara Bovin

Når det hele starter for
tidligt … og man er for
ung til at passe på
sig selv
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er cand. mag. og er redaktør på STOF

Sara Bovin er vært på det legendariske radioprogram
TVÆRS på P3, hvor unge igennem flere årtier har kunnet
tale med en lyttende og forstående voksen om deres
problemer. I mange år var Tine Bryld den voksne vært,
som de unge følte sig trygge ved at tale med. Nu er det
Sara. Og hun føler en stor omsorg for de unge, ikke mindst
fordi hun selv har oplevet alt for meget alt for tidligt i sit liv.
AF KARINA LUISE ANDERSEN

Da Sara Bovin var halvandet år gammel, truede
hendes far hendes mor med at smide Sara ud ad vinduet. Moderen havde lige forladt faderen på det her
tidspunkt, og på den konkrete dag havde hun været
på arbejde og kom derfor forbi for at hente Sara, som
var blevet passet af sin far. Men faderen er helt ude af
den, og han ender med at bortføre Sara i et par dage.
Sådan nogle episoder har der været en del af i Saras
barndom. For Saras far drak for meget. Han startede ud
med at ryge heroin allerede som 12-årig. Senere gik han
over til alkohol, som han kom til at kæmpe med i mange
år herefter.
”Det har jo påvirket mig utrolig meget, og det tager
jo nok lidt tid, før man finder ud af, hvor meget det
har påvirket én. Men der har været utroligt mange
traumatiske oplevelser forbundet med min far i
min barndom,”

fortæller Sara og fortsætter:
”Jeg husker f.eks. sådan noget med at blive taget
med på værtshus i stedet for at tage ud og købe
nye skøjter. Der har i det hele taget været en masse
skuffelser og en masse utrygheder og en masse uro.
Man skulle hele tiden være ”på vagt” og forsøge at
regne situationen ud. Jeg følte faktisk ikke, at jeg
kendte ham. For mig var han sådan én, der gjorde
ting, man ikke måtte. Han gik over for rødt lys,
og han kunne finde på at tage et stykke frugt, hvis
man gik forbi en frugthandler, og så bare give mig
det. Og det er sådan nogle situationer, jeg bare

kan huske som værende mega voldsomme,
for det er jo tyveri,

og i et barns verden er det jo
enormt skræmmende, når
voksne ikke overholder almindelige regler.”
Sara fortæller også, at hun kunne opleve at vågne
midt om natten som barn med mellemørebetændelse
og ikke kunne få hjælp af sin far, fordi han var for fuld.
En anden gang var hun på ferie med ham i Grækenland, og der tog han hende med på diskotek en aften,
selv om hun kun var 9 år. Andre nætter under ferien
lod han hende ligge alene i teltet på campingpladsen,
mens han selv gik på druk. De nåede heller ikke flyet
hjem til Danmark, fordi han var fuld. Da de er kommet hjem fra Grækenland, ringer en fremmed mand
en dag til Sara og fortæller hende, at hendes far har
skudt sig selv og er død. Sara bryder sammen i gråd
og fortvivlelse, og først efter flere timer finder Sara og
resten af familien ud af, at det er én af faderens venner, der har villet hævne sig på ham efter en konflikt
og derfor har ringet og løjet for Sara.
Det ender ikke altid lykkeligt…
Sara kan også huske gode stunder med sin far i de
perioder, hvor han også selv oplever lidt stabilitet i sit
liv, f.eks. når han var i et godt parforhold eller i perioder, hvor han er stoppet med at drikke. Der oplevede
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hun en far, som gerne ville hende, og som hun var glad og tryg
ved at være sammen med.
Men de mange voldsomme oplevelser lægger en skygge over
hendes barndom, og det hele kulminerer med en tur til Sverige,
da Sara er 9 år gammel. Saras far er oprindeligt svensker og er
på det tidspunkt flyttet tilbage til Sverige for at prøve at holde
op med at drikke. Hans danske kæreste følges på den ti timers
togtur med Sara op gennem Sverige. Men kæresten har også et
problematisk forhold til alkohol, og på turen op til Saras far, når
hun at blive meget fuld, fortæller Sara:
”Så ankommer vi til sidst til denne her lille station i Sverige, der hedder Dälsby, som ligger rigtig langt væk, og der
står min far så og tager imod os. Men han bliver selvfølgelig
enormt ked af at se, at hans kæreste kommer ”stangbacardi” ud af toget, når de ligesom havde lavet en aftale om, at
de ikke skulle drikke på denne her tur. Og det blev ligesom
startskuddet til sådan en katten-efter-musen-ferie. Hvor de
drikker sig hammerstive og er oppe at slås og alt muligt.”

Ferien ender i kaos og gråd, og Sara oplever blandt andet sin
far slås med sin kæreste og senere selv få tæsk af en anden
mand. Faderens kæreste stikker af og tager Sara med sig hen
til et kollektiv, hvor kæresten viser sig at have et forhold til en
anden mand. Sara søger på et tidspunkt under ferien hjælp hos
en arabisk familie, der bor i nærheden, og de forsøger at hjælpe
hende med at ringe til hendes mor i Danmark, men de har kun en
svensk telefonbog. Da Sara endelig kommer tilbage til Danmark
til sin mor efter ti dages ophold i Sverige, varer det flere år, inden
hun ser sin far igen.
Hjertet banker for unge
Som voksen får Sara kontakt til sin far igen, og de forsøger at
opbygge en relation. Ikke mindst også som morfar til Saras datter.
For som Sara siger, så kan man tilgive sin far for meget, hvis bare
han er en god bedstefar for éns børn. Men i dag ser Sara ikke
sin far. Det er faderens valg, blandt andet på grund af et enkelt
skænderi med Saras mor, som faderen forbinder med Sara. Og
det gør meget ondt på Sara, at faderen har taget det valg. At han
byder hende det efter alt det andet, han også har budt hende
gennem årene. Men hun har valgt at give slip på sin far og ikke
kæmpe mere for at have en relation til ham.
Sara er i dag 33 år og arbejder som radiovært på programmet
TVÆRS. Her taler og skriver hun med mange forskellige unge,
ikke kun i æteren på programmet, men også i den facebookgruppe, som TVÆRS har. Ligesom i de mange år, hvor Tine Bryld var
vært på programmet, har unge mange forskellige problemer, som
Sara ønsker at kunne være med til at lette for dem. Hun føler sig
forbundet til unge på en helt særlig måde, måske også især fordi
hendes egen barndom og ungdom var så tumultarisk.
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”Jeg har været i gang med at tage en psykoterapeutuddannelse de seneste fire år og har arbejdet
med mig selv på den måde. Jeg føler, at jeg kan få
vendt alle de dårlige oplevelser og bruge det til en
ressource, og at jeg kan møde mennesker fra alle
samfundslag i øjenhøjde. Jeg kan virkelig godt
sætte mig ind i mennesker, der har været igennem nogle svære ting. Der kan jeg jo bruge alt det
voldsomme, jeg selv har været igennem, som en

haft, fordi der er nogle alment menneskelige problematikker, som ikke forandrer sig, selvom vi lever i år 2018
fortæller Sara. Men hun føler alligevel, at der er sket så
utrolig meget de senere år, blandt andet forandringer
i, hvordan vi kommunikerer sammen, og at vi har fået
smartphones. Men også noget andet har ændret sig,
mener Sara:

ressource,”

var sådan lidt kaotisk. Jeg var svagt ordblind, og
jeg blev ikke erklæret egnet til at gå i gymnasiet
efter 10. klasse, hvilket var en stor sorg, fordi jeg
i mange år følte mig enormt dum, og hvad skulle
der blive af mig, fordi jeg kunne jo ikke noget. Men
det viste sig at være en fantastisk mulighed for,
at jeg bare kunne gå min egen vej. Efter 10. klasse
kom jeg på en produktionsskole, hvor jeg lavede
radio. Og ét af mine første interviews var faktisk
med Tine Bryld, fordi hun var mit store idol. Herefter kom jeg på Danmarks Radio på ’Talentværkstedet’, og derfra fik jeg dispensation til at komme
ind på en videregående uddannelse som medie- og
tv-tilrettelægger, fordi jeg havde erhvervserfaring.
Det endte med, at jeg fik en bachelor, selv om jeg
ikke har taget en gymnasial uddannelse. Så på
én eller anden måde har jeg fået lov til at komme
igennem nogle systemer trods alt, selv om jeg ikke
har været en ”12-tals-pige”. Og det fornemmer jeg
på én eller anden måde, at det er fandme svært at
kunne gøre i dag!”

siger Sara.
Hun føler også, at hun kan give nogle ting videre
til de unge, så de måske ikke behøver at skabe sig
mange af de samme dårlige erfaringer, som hun selv
har gjort. Blandt andet på grund af sin opvækst og
den tid, hun voksede op i, startede Sara nemlig med
alkohol meget tidligt:
”For mig har de dårlige erfaringer tit været alkohol kombineret med seksualitet. Da jeg var 13 år
gammel, havde jeg drukket mig rigtig, rigtig fuld
i noget Lambrusco sammen med tre veninder, og
det endte med, at vi blev spærret inde i en kiosk og
udsat for seksuelt overgreb. Og der kan man sige,
at når man starter tidligt og i virkeligheden er lidt
for ung til at kunne passe på sig selv, så kan det gå
galt. Det er jo et meget skræmmende eksempel. Det
er jo ikke alle, der bliver udsat for den slags, men
det er i hvert fald en ting, hvor - når jeg tænker
tilbage – jeg ville ønske, at jeg kunne tage tilbage i
tiden og måske vente med at drikke,”

fortæller Sara og fortsætter:
”Når man begynder at drikke, så føler man sig jo
voksen. Det er ligesom et signal ud til verden om:
”Hey, tag mig seriøst, jeg er et voksent menneske
nu, der drikker alkohol og ryger cigaretter”, hvis
man gør det. Og det er jo lidt misforstået, fordi det
er jo ikke det, der gør, at man er voksen.

Og for mig var det måske den der
forvirring med, at man føler, man
er blevet hurtigt voksen på grund
det, jeg har oplevet, men nej, det er
jeg sådan set ikke. Jeg har bare ikke
fået lov til at være barn og ung.”

”Det her med at vokse op med så meget kaos i mit
barndomshjem har jo også gjort, at min skoletid

Sara tror, at én af unges største udfordringer i dag
netop er, at de føler, at de skal kunne passe ind i ”systemet” og i præstationssamfundet. Hun føler, at der
er en stærk taber- eller vinderkultur, som alle mennesker – unge og ældre - er drevet af eller ligefrem bliver
syge af. Hvis hun selv havde været ung i dag, så tror
hun faktisk ikke, hun var nået så langt, som hun er nu,
fordi hun ikke havde haft de samme muligheder for at
skabe sin egen vej. Men hun håber samtidig, at hun kan
være med til at vise unge i dag, at der kan findes en lys
fremtid, også for dem, der ikke føler, at de kan præstere
godt nok til samfundets krav.
OBS. Denne artikel kan også findes i
STOFs UNGE-blad.

TVÆRS
De unge, som Sara taler med gennem TVÆRS, har
mange af de samme problemer, som unge altid har
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5 hurtige til …

Lisbeth Pedersen
Forsknings- og analysechef ved VIVE
Om velfærdsforskning og socialpolitik

1.

Hvad er VIVEs opgave og formål?
VIVE blev oprettet den 1. juli 2017 ved en fusion mellem SFI (Socialforskningsinstituttet, red.) og KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og
Regioners Analyse og Forskning, red.). Formålet med VIVE er at udarbejde
og formidle anvendelsesorienteret forskning og analyse om velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår og indretningen af den offentlige
sektor. Centret skal bidrage til at styrke vidensgrundlaget for udviklingen
af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning og forvaltning. VIVE rummer alle de forskningstemaer, som hhv. SFI og KORA
bragte med sig ind i fusionen. Det er forskning, der omhandler levevilkår,
uddannelses-, beskæftigelses- og socialpolitiske problemstillinger i alle

3.

Du har sammen med Niels Ploug (direktør for
Personstatistik i Danmarks Statistik, red.) og
Mette Wier (indtil 1. september 2018 prodekan
for forskning ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – pt.
direktør for DTU Management Engineering, red.)
skrevet kronikken ’Alt for længe har socialpolitikken stået i skyggen af andre politikområder’,
som blev bragt i Information 7. april 2018 (kan
læses her, hvis du finder artiklen på ww.stofbladet.dk, red.). Hvorfor var den kronik vigtig for jer
at skrive?

befolkningsgrupper fra vugge til grav, effekter af indsatser, der skal skabe
forandringer, samt indretningen og ledelsen af den offentlige sektor. VIVE

Formålet med kronikken var at sætte socialpolitik-

søger midler og løser opgaver på opdrag fra kommuner, ministerier, sty-

ken på dagsordenen, fordi området ofte har stået i

relser mv. Det er vigtigt, at den viden, der produceres i VIVE, er tilgænge-

skyggen af andre store politikområder. Ikke mindst

lig for praktikere, embedsmænd og politikere. Derfor formidler vi vores

beskæftigelsespolitikken har i lange perioder over-

resultater gennem mange typer af nyhedsmedier, konferencer, rapporter,

taget scenen, fordi der – af gode grunde – har været

artikler mv.

fokus på at bringe så mange borgere som muligt ud
af forsørgelsessystemet og ind på arbejdsmarkedet.
De socialpolitiske målsætninger er mindre enkle,
men vi har i Danmark en gruppe borgere, der kan

2.

hjælpes til et bedre liv gennem socialpolitiske initi-

Hvilken rolle spiller rusmiddelproblematikker i velfærdssamfundet?

ativer. Det er en væsentlig pointe i artiklen, at der
findes en omfattende forskning om socialpolitikkens

Misbrug af rusmidler kan få store sociale konsekvenser for misbrugerne

kernemålgrupper, og at den viden kan bringes i spil

selv, deres børn og deres øvrige nærmeste. Derfor er brugen af rusmidler

i kommuner og uddannelsesinstitutioner, hvis der

også et centralt emne i velfærdsforskning på VIVE. Vi har både sat direkte

kan skabes opmærksomhed på de forskningsresulta-

fokus på brugen af rusmidler – herunder især brugen af rusmidler hos

ter, der allerede findes. Det gælder eksempelvis viden

unge - og på de indirekte konsekvenser af misbrug. Misbrug kan indgå som

om børn og unge med diagnoser og angst, børn og

en vigtig forklarende faktor i undersøgelser af sociale problemer, mang-

unge udsat for seksuelle overgreb, unge med psykisk

lende tilknytning til arbejdsmarkedet og sundhed. En stor del af de socialt

mistrivsel og misbrug samt voksne med stor risiko

udsatte borgere har blandt mange øvrige sociale problemer også problemer

for social marginalisering. Kronikken, der blev pænt

med misbrug af alkohol eller stoffer. Det samme gælder en del af de borgere,

modtaget af mange aktører på det socialpolitiske

der er på midlertidige sociale ydelser ( f.eks. kontanthjælp), men forventes

område, refererede til et temanummer fra tidsskrif-

at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. I disse undersøgelser er det

tet Samfundsøkonomen nr. 1, 2018 med titlen ’Frem-

sjældent selve misbruget, der er i undersøgelsens fokus, men problematik-

tidens Socialpolitik’, som jeg vil anbefale læserne at

ken indgår som et element i analyserne og dermed også i de løsninger, der

kigge nærmere på.

kan peges på.
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4.

Hvordan ser fremtiden ud for velfærdsforskningen i Danmark
- hvad vil være det vigtigste på dagsordenen?
Der er mange emner at tage fat på, når det gælder produktionen af
viden om det danske velfærdssamfund. Dermed er det ikke sagt, at
vores samfund ikke er velfungerende – for det er det på mange måder. Vi har en høj velstand, stor social tryghed og en relativ høj grad
af lighed. Men velfærdssamfundet udfordres hele tiden af indre og
ydre dynamikker, som gør det nødvendigt at overveje nye løsninger.
På det social- og beskæftigelsespolitiske område er det til stadighed vigtigt at identificere de problemer, der begrænser borgernes
livsmuligheder og forhindrer en tilknytning til samfundslivet. Men
det er også vigtigt at undersøge, hvilke indsatser – det være uddannelse, sociale indsatser, beskæftigelsesindsatser og helbredsmæssige
tiltag - der virker effektivt i løsningen af problemerne. Derudover
vil det være vigtigt at udvikle kvaliteten og effektiviteten af den
offentlige sektor, der i sidste ende skal implementere løsningerne.

5.

Vil VIVE selv fremover arbejde endnu mere for at aktualisere
socialpolitikken?
I VIVE arbejder vi hele tiden på at igangsætte forskning og analyse inden for de velfærdspolitiske emner, hvor der især mangler

I hvert nummer af STOF stiller vi
fem aktuelle spørgsmål til personer, som varetager arbejde, der er
relevant for indsatser og politik på
rusmiddelområdet. I dette nummer
handler spørgsmålene om velfærdsforskning og socialpolitik, og de
er rettet til Lisbeth Pedersen, som
er forsknings- og analysechef ved
’VIVE – Det Nationale forskningsog analysecenter for velfærd’

viden. Det er vigtigt, at den viden, VIVE producerer, er relevant og
anvendelsesorienteret. Det betyder ikke nødvendigvis, at den skal
være relevant for dagsaktuelle problemstillinger, men den skal
være relevant i forhold til beslutningstagernes behov for at udvikle
velfærdssamfundet og praktikeres behov for at implementere regler
og indsatser. I VIVEs rapporter vil man ofte finde en perspektivering af undersøgelsens resultater og undertiden også anbefalinger,
fx om, hvilke indsatser der kan anvendes med større eller mindre
succes. Men det er og bliver aldrig VIVEs opgave at beslutte, hvilke
løsninger der i sidste ende føres ud i praksis. Den opgave ligger hos
praktikere og i den demokratiske politiske proces.
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Mere kropsbevidsthed, tak
Stod det til psykosomatisk fysioterapeut
Maria Andersen skulle hendes speciale
udbredes til alle institutioner, der yder
stofbehandling. Det giver 100 % mening at
arbejde både med hoved og krop.
Foto: Marianne Bækbøl
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Marianne Bækbøl er journalist og socialrådgiver
Fotograf: Thomas Arnbo

AF MARIANNE BÆKBØL

Hver gang mandagsholdet er færdig med timen
med undervisning i kropsbevidsthed, bliver Maria
Andersen belønnet. Når fem kvinder og en ung
mand, der var mutte og tunge, da de kom, går
ud ad døren en time senere, lette, snakkende og
grinende med en helt forandret fremtoning og
udstråling, føler Maria sig som en faglig succes.
Hendes lyst til at blive ved med at arbejde med
brugerne vokser, hver gang de på denne måde,
uden ord, men alligevel så tydeligt, udtrykker deres udbytte af undervisningen i kropsbevidsthed.
Heroinbrugerne var de første
kunder i motionsrummet

Vi befinder os i behandlingscentret KABS Hvidovre, hvor Maria Andersen har arbejdet de seneste
to et halvt år. Hun kom fra 11 år i psykiatrien til
en nyoprettet stilling, hvor opgaverne bestod af
kropsrelaterede aktiviteter kombineret med at
være kontaktperson og have vagter i heroinklinikkens observationsrum.
”Det var fint at være i observationsrummet, for
det gav mulighed for at møde brugere, som jeg
kunne danne relationer til og få gjort interesseret i mine fysiske aktiviteter. Via heroinbrugerne, der var de første, jeg havde med, fik jeg
hurtigt nogle hold og tilbud effektivt op at køre.
Fra heroinbrugerne rygtedes det hen ad vejen til
de andre brugere.”

Lederen sørgede for en stilling med krop på

Når Maria overhovedet kan arbejde her på førstesalen på Hvidovrevej 80D inde i gården, skyldes
det, at en af afdelingens tidligere ledere var
fysioterapeut, og det var hende, der sørgede for,
at afdelingen fik et tilbud, der tager udgangspunkt
i en kropslig tilgang til brugerne. Et kropsligt supplement til de øvrige primært samtalebaserede og
medicinske tilbud. Inden Maria blev ansat, var der
gået en periode med afprøvning af mindfulness og

yoga med succes, hvorfor lederen gik i gang med
at få stykket en stilling sammen, der ville betyde,
at kropsrettede tilbud kunne blive en fast del af
repertoiret.
Hvad foregår der?

Hver mandag leder Maria i samarbejde med
afdelingens psykolog først deltagerne igennem en
’scanning’ af kroppen, hvor de skal mærke efter,
hvordan tilstanden er i dag, og få kontakt. Fra top
til tå plus mærke åndedrættet. Resten af programmet varierer mellem forskellige siddende, liggende
og stående øvelser inden for mindfulness, balance,
sanseintegration og afspænding. Med og uden
gymnastikredskaber. For Maria Andersen handler
det primært om at gøre timen til et frirum, hvor der
for brugerne er fokus på at kunne være i kroppen
og være til stede lige nu og her.
”Jeg veksler mellem variation og genkendelighed.
Brugerne har som regel et stort snakkebehov,”
fortæller Maria, ”og vi har derfor indbygget en
del kognitive refleksionsøvelser med henblik på
stabilisering, udtrapning af medicin og tilbagefaldsforebyggelse. Det har været en rejse, for deltagerne vil rigtig gerne snakke. De har svært ved
at lytte og være stille, ligesom det er svært for dem
at bruge andres ord og erfaringer konstruktivt.
Det har de skullet lære. I starten kunne de godt
tage det lidt personligt, men nu kender de mig og
ved godt, hvorfor og hvornår jeg lukker dem ned,
så der kan blive stille.”

Der er også psykoedukation på programmet som
en del af mandagstimen. Brugerne skal vide, hvorfor de laver det i timen med Maria, som de gør.
”Jeg viser for eksempel på en enkel måde, hvordan
hjernen er opbygget med de tre hovedfunktioner,
der skal arbejde sammen. Sanser, følelser og
kognitive funktioner skal hænge sammen, for at
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man for eksempel kan forstå og reagere rigtigt på,
hvorfor man har knugen i maven. Er det mangel på mad, eller er det følelser, der gør det? Jeg
underviser på et niveau, hvor alle kan følge med,
for generelt er brugernes evner til at mentalisere
og reflektere nedsat. Som terapeut, ligegyldigt
hvilken slags, må man sætte barren og målsætningerne ud fra, hvad de faktisk er i stand til.”

Hun har rigeligt at se til, og hun ved, hvad hun laver
Maria Andersen har hver uge gruppeforløb og 6-7
individuelle sessioner, der kan vare fra fem minutter
til en time alt efter behov og formåen, foruden sine
vagter i heroinklinikken. Ud over enetimerne og kropsbevidsthedsgruppen om mandagen er der samling
i træningsgruppen to gange ugentligt og én gang i
henholdsvis gå- og yogagruppen. Det, der gør Maria
Andersens indsats anderledes end andre fysioterapeuters, er, at hun skal et følelsesmæssigt og mentalt
spadestik dybere i kontakten. For at kunne det er hun
efteruddannet i kropsterapiformen BBAT, Basic Body
Awareness Therapi med fokus på bevægelse, og den
terapeutiske metode SE, en forkortelse for den engelske betegnelse Somatic Experiencing, der anvendes
til at mindske stressreaktioner efter traumer.
”Jeg er specialiseret i det, der hedder psykosomatisk fysioterapi, med fokus på at tænke i
sammenhænge og helheder. Jeg er blevet trænet i
at observere og forstå kroppen, og hvilken del af
nervesystemet der er gang i lige nu. Er vi i det rolige parasympatiske system, eller er alarmsystemet i gang for fuldt drøn? Denne viden anvender
jeg til at lære brugerne, hvordan man navigerer
mellem de følelsesmæssige yderpunkter. Ofte har
brugerne multiple traumer, der har forstyrret
deres følelsesregulering, og som hindrer dem i at
leve livet fuldt ud. Jeg kan ikke fjerne traumerne,
men jeg kan give brugerne kropslig ballast, der
gør, at de bedre kan rumme alt det, de har med
fra tidligere. Jeg løsner op for traumerne, hvorved de opleves mindre overvældende,”

fortæller Maria.
Tanken om at bruge kroppen er skræmmende
Det er udfordrende at få skabt lysten i brugerne til at
få kontakt til og gang i kroppen. De kan være bange,
og Maria må gøre meget ud af at fortælle, at det hele
foregår på brugernes egne præmisser. At hun tager
behørigt hensyn til deres følelsesmæssige og mentale
forbehold såvel som til deres ressourcer.

76

STOF NR. 31 – EFTERÅR 2018

Brugerne er mest fokuseret på, hvad de ikke
kan og ikke er vant til,
og Maria må gentagne
gange understrege, at
det er okay at sige fra og
okay at tage en pause, og
hun fortæller dem om,
hvordan man kan flytte
sine grænser på en nænsom måde.
At der er noget, der hedder nænsom træning, og
noget, der hedder afspænding, og hvad det er.
”Jeg taler også med dem om, hvad det vil sige at
være i en gruppe, hvad det er for øvelser, vi laver,
og hvordan man får det bagefter. Det er fremmed
for dem at få kontakt til kroppen og mærke noget
som helst. Stofferne dæmper og ændrer sanseinput hos brugerne, både kropslige og mentale.
På mine hold og i mine individuelle forløb har
jeg brugere med ubearbejdet skam, sorg og svigt,
der trykker, mennesker med stærk overvægt
uden selvværd, traumatiserede prostituerede og
utilpassede, vrede og hvileløse mænd, ligesom
der er brugere med svære smerteproblematikker,
der ofte har en psykosomatisk årsagsforklaring.
Det er vigtigt, at jeg passer på dem, fordi det er
nyt for dem at være villige til at mærke det her og
være med på, at der også kan ligge positive ting
derinde, som de kommer til at mærke.”

Indimellem arbejder Maria sammen med en af afdelingens to psykologer i et parløb, og hun oplever, at det
kan noget ganske særligt godt at kombinere terapeutiske samtaler med kropsterapi. Nogle gange arbejder
de samtidigt med en bruger, andre gange kører de
forløb i forlængelse af hinanden, alt efter brugerens
behov og niveau af følelseshåndtering.
Sådan kommer man ind til fysioterapeuten
Udover de individuelle, personlige barrierer, der kan
være for at deltage i Marias fysiske aktiviteter, er der
også institutionelle barrierer, man skal over for at
komme i gang. Man kan som bruger ikke gå i gang
alene efter en samtale med Maria Andersen, man skal
visiteres. Det vil sige, at den bevilligende kommune

ofte skal ansøges om en udvidelse af bevillingen til
også at omfatte et eller flere gruppeforløb.
”Mange starter med at komme i gå-gruppen for
at få lidt socialt samvær, og det kan ofte rummes
inden for den ’behandlingspakke’, kommunen
allerede betaler for. Gå-gruppen giver dem en
blid start til at få sat lidt krop på, og når først de
er inde, sker det ofte, at de får smag for mere. Hvis
de gør det, kigger jeg på, hvad der kan rummes
inden for den nuværende bevilling, og sætter
enten i gang eller ansøger kommunen om tilsagn.
Mange kommuner siger ja uden tøven, men
ærgerligt for brugerne er der indimellem også
kommuner, der siger nej. Desværre. Dette bunder ofte i manglende indblik i og forståelse for,
hvilken betydning den kropsterapeutiske tilgang
kan have for den enkelte brugers problematik og
ståsted i livet.”

Ambassadører og kolleger kommer med kunderne
De faste deltagere er gode ambassadører for grupperne. De smitter de andre brugere med deres begejstring
og får gjort flere brugere interesserede. Kollegerne var

”Personligt ville jeg gerne have nogle fagfæller,
der har samme uddannelse som jeg og arbejder
lige som jeg. På den måde kunne vi udveksle idéer
og i endnu højere grad kvalificere og udvikle
tilbuddene.”

Lige gyldigt om der kommer flere psykosomatiske fysioterapeuter eller ej, stopper Maria Andersen ikke i KABS Hvidovre foreløbigt. Brugernes
glæde ved de kropslige tilbud og deres taknemmelighed er konstante kilder til daglig arbejdsglæde. Og at iagttage brugernes udvikling, når
de kommer i forbindelse med deres forsømte
kroppe, fortæller hun, giver en gedigen faglig
tilfredsstillelse for hende.

Vil du vide mere om kropsbevidsthed, kropsterapi og -grupper i KABS Hvidovre kan du kontakte
Maria Andersen på mail:
Maria.Andersen2@glostrup.dk

ovenud lykkelige for at få kropsrettede tilbud ind
i huset, men der gik lidt tid, inden de begyndte at
opfordre brugere til at benytte sig af Marias tilbud.
Ligesom brugerne havde kollegerne behov for en
nærmere introduktion til den kropslige tilgangs
kunnen. Maria underviste på skift i afdelingens
forskellige teams og beskrev, hvad det er, hun kan,
hvad hun arbejder med og hvordan.
”Jeg har også givet alle mine kolleger små laminerede sedler med mødetidspunkter for grupperne
og har stået for mindfulness med mine kolleger
i de forskellige teams inden teammøderne for at
sænke stressniveauet inden mødestart. Selvfølgelig også for at de andre selv kunne mærke, hvad
det er, jeg laver med brugerne, og for at bidrage
til, at vi fik bedre møder. Allermest for at gøre det
lettere for de andre at visitere til grupperne.”

Nu sender en stor del af kollegerne brugere i Marias retning, mens andre brugere opsøger Maria
på egen hånd.
Gid vi var flere

Til gengæld savner Maria fysioterapeutiske
kolleger. Og hun mener, at kropslige terapeutiske
tilbud burde være et tilbud alle steder, så derfor
drømmer hun om, at der kommer flere af hendes slags, både her i KABS og overalt, hvor man
arbejder med stofbrugere.

STOF NR. 31 – EFTERÅR 2018

77

”Jeg har fået min krop
igen, efter jeg begyndte
på Marias hold”
Det rykkede for alvor for Birthe Larsen, da KABS
Hvidovre ansatte en psykosomatisk fysioterapeut.
AF MARIANNE BÆKBØL

Birthe Lene Larsen sprudler af energi trods sine 68 år.
Kropsholdningen og tøjet er ungdommeligt, øjnene stråler af livslyst og glæde. I følge Birthe skyldes det meste
hendes aktiviteter i KABS Hvidovre og især forholdet til
den psykosomatiske fysioterapeut Maria Andersen.
Birthe Larsen har været tilknyttet KABS Hvidovre i mange
år, og forholdet til afdelingen har langt fra altid været så tæt
som nu. I den første lange årrække var hun som oftest ude
af døren hurtigst muligt igen, når hun én gang om ugen kom
for at hente metadon. I lange perioder tog hun ikke metadonen selv og gav den i stedet til andre, fordi hun selv havde
fin adgang til stoffer. Hun var dog nødt til at komme regelmæssigt til afdelingen på Hvidovrevej og hente metadon for
altid at have en reserve. Et lager, der kunne blive smuglet ind
til hende, hvis hun skulle blive fængslet.
”Som yngre, skete det ret mange gange, at jeg blev
fængslet og fik domme for besiddelse af narkotika med
henblik på videresalg. Det gjorde, at jeg kom ind og
sidde i lange perioder, og dengang kunne man kun få
nødtørftig abstinensdækning i fængslerne. Det var en
nødvendighed at have et lager, og det kunne jeg bruge
KABS til.”

Har engageret sig i sin behandling

Forholdet til KABS er for længst skiftet ud fra at være
distanceret til at blive helt tæt. Dels er Birthe for
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længst holdt op med at tage illegale stoffer, og dels
fik hun for 6 år siden fik konstateret KOL. Det, at hun
fik alvorligt brug for nye helbredsbevarende vaner,
har gjort, at forholdet til KABS har udviklet sig, og at
hun henover årene er blevet tiltagende gladere for at
komme der. Med samme stigende kurve som hun er begyndt at benytte sig flittigt af afdelingens mange tilbud.
”Jeg fik øjnene op for, at jeg kunne bruge KABS til
andet end at give mig metadon. Jeg har deltaget i
både yoga og mindfulness, og i øjeblikket går jeg i
kropsbevidsthedsgruppe om mandagen, til styrketræning om tirsdagen, og om torsdagen kommer jeg
i Kvindegruppen. I Kvindegruppen forstår vi hinanden og kan hjælpe hinanden. Der er tavshedspligt,
og vi snakker om alt, uden at det kommer videre. Om
godt og skidt, familie- eller helbredsproblemer, eller
hvad det nu kan være,” fortæller Birthe.

En ny relation leverede modet til at prøve noget nyt

Blandt fagpersoner kan man stadig diskutere
betydningen af personlige relationer i behandlingssammenhænge, men den store forskel i Birthes
engagement i sin behandling i KABS indtrådte, da
fysioterapeut Maria Andersen for små 3 år siden
blev ansat i Hvidovre-afdelingen. Der var noget
særligt tillidsvækkende over hende, der fik Birthe til
at turde at sige ja tak til en prøvetime på ét

af Maria Andersens ’krops-hold’. Marias evne til at få
Birthe til at tro på, at det var noget for hende, indgød
Birthe mod, og Marias varme og venlige udstråling fik
hende til at føle sig tryg. I dag er Birthe lykkelig for, at
hun komi gang dengang for tre år siden.

”Jeg har fået min krop igen.
Det er det største. Som stofbruger mærker du ikke din
krop overhovedet, kun når du
har nedtur. Nu mærker jeg den
til træning, hvor vi hver gang
laver noget forskelligt, så det
ikke bliver kedeligt, men det
handler altid om kropsbevidsthed, styrke og smidighed
fra top til tå – hver gang.”
Det sværeste var at komme i gang
Hun var lang tid om at komme i gang, for som Birthe
udtrykker det, er man lidt selvudslettende, når man
stopper med stofferne, man er bange for nederlag.
”Det sværeste ved at komme i gang med at bruge kroppen er at turde prøve. Pludselig kan du mærke det hele,
din usikkerhed, at man er bange for ikke at kunne leve
op til kravene, og tvivlen om man kan passe det.”

”Sådan én som Maria er der jo ikke i et fitnesscenter, og
der er heller ingen andre, man kender. Jeg har været i
fitnesscenter før, men der er alt for mange mennesker at
forholde sig til, og det bryder jeg mig ikke om. Her kan
jeg bedre være ligeglad med hvem, jeg træner med. Bare
Maria er der, føler jeg mig tryg. Hvis jeg ikke fik træning
her, ville jeg ikke træne. Ikke fordi jeg ikke har råd, men
fordi jeg ikke ville kunne få mig selv til at gå derhen.”

Det har givet overskud til at gøre noget for andre

Ikke kun selvtilliden har fået et ordentligt boost, Birthe
er også begyndt at engagere sig mere i andre mennesker og gøre noget for andre, efter hun kom i gang
med træning.
”Da jeg havde trænet et stykke tid, og en dag kom forbi
en Røde Kors-butik, hvor de manglede frivillige, gik jeg
ind og meldte mig, siden har jeg været der en gang om
ugen. Senere er jeg også gennem Røde Kors blevet besøgsven for en sød, ældre dame, som jeg besøger nogle
timer hver tirsdag eftermiddag.”

At kombinere en seriøs kropslig tilgang med daglig
substitutionsmedicin og mulighed for fortrolige samtaler, var noget af det, der rykkede for Birthe. I dag får
hun stadig metadon med hjem en gang om ugen. Nu
tager hun den bare selv i stedet for at give den væk
eller gemme den. 5 milliliter hver morgen og aften.
Foto: Marianne Bækbøl

Det smitter af og det styrker selvtilliden

Siden modet manifesterede sig efter opmuntring fra
Maria, har det kastet mange nye aktiviteter af sig.
Nogle gange kører Birthe på el-cyklen ind til DGI-byen, hvor hun svømmer 1000 meter i det runde bassin
og bagefter går en tur i sauna. Hun kan også finde på
at tage sin yogamåtte med ud i en park og lave yoga
lige dér, hvor alle andre kan se hende.
”At komme i gang på Marias forskellige hold har givet
mig lyst til også at lave øvelser og motion derhjemme
eller ude i det fri. Før i tiden syntes jeg, at det var
pinligt, hvis jeg skulle gøre sådan noget foran andre
mennesker, men jeg fik pludselig øjnene op for, at
sådan gør alle andre jo. Løber, laver gymnastik, yoga
eller noget helt fjerde. Så det gør jeg også nu.”

At komme her er afgørende for at blive ved

Selvom det giver stor glæde i sig selv at røre sig, er
forholdet til KABS’ personale og de andre brugere
afgørende for, at Birthe holder fast.
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Fra døgnbehandling
til ambulante tilbud
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Marie Louise Lauridsen er socialrådgiver og adjunkt hos UC
SYD Socialrådgiveruddannelsen. Hun har en master i Vidensbaseret Socialt Arbejde fra Aalborg Universitet.

Hvis vi vil argumentere for, at døgnbehandling
for misbrug er vigtig, bør vi undersøge, hvordan
vi som samfund i højere grad kan etablere
en koordineret og helhedsorienteret indsats i
overgangen fra døgnbehandling til ambulante
tilbud. Her er praksis udfordret i dag.
AF MARIE LOUISE LAURIDSEN

Siden 2009 er færre misbrugere blevet visiteret
til døgnbehandling (1) - en udvikling, jeg mener,
ikke er til gavn for misbrugere. Min påstand er, at
døgnbehandling er det bedste behandlingstilbud
for misbrugere, der har sociale problemer, som er
så komplekse, at deres behov ikke i samme grad
kan tilgodeses i ambulant regi. Hvis effekten af døgnbehandling skal undersøges som en del af argumentet
for døgnbehandling frem for ambulant behandling, er
det centrale ikke indholdet i selve døgnbehandlingen,
men i stedet overgangen fra døgnbehandling til ambulante tilbud i kommunen. Det er her, jeg oplever, at
de største udfordringer i forbindelse med anvendelse
af døgnbehandling ligger. En påstand, jeg bygger på
min erfaring som misbrugsbehandler 2008-2014 og på
flere SFI-undersøgelser, der beskriver udfordringer i
overgangen (2).
I min masterafhandling fra 2017 i Vidensbaseret
Socialt Arbejde undersøgte jeg overgangen fra
døgnbehandling til ambulante tilbud for misbrugere og kan konkludere, at praksis i kommunerne er
vidt forskellige. Misbrugerne tilbydes vidt forskellig
støtte efter døgnbehandling.
Denne artikel fokuserer på de udfordringer og opmærksomhedspunkter, der er i overgangen fra døgnbehandling for misbrug til ambulante tilbud. Herunder,
hvordan den bedst mulige overgang fra døgnbehandling for misbrug til ambulante tilbud skabes.
Min feltarbejde på døgnbehandlingstilbuddet
Sydgården har givet mig yderligere indblik i, hvor

kompleks overgangen er. Jeg fulgte to misbrugeres
overgang fra døgnbehandling til ambulante tilbud i
hjemkommunen og interviewede relevante professionelle i den forbindelse.
Individuelt tilrettelagt indsats
& løbende koordinering
De misbrugsbehandlere fra døgn- og ambulant
behandling, der deltog i min undersøgelse, gav alle
udtryk for, hvor vigtig kommunens støtte er i perioden
efter døgnbehandlingen. Graden af støtte er dog
meget forskellig fra kommune til kommune og er afhængig af kommunens prioritering af efterbehandling.

Alle mine case-eksempler fra
professionelle behandlere havde
det til fælles, at en koordineret,
helhedsorienteret indsats i overgangen med løbende relevant
støtte var afgørende for, hvorvidt
misbrugeren profiterede af døgnbehandlingen på sigt.
Betydningen af en individuelt
tilrettelagt indsats, som løbende
koordineres i forbindelse med
behandlingen, kan derfor ikke
undervurderes.
Et eksempel er en overgang, som blev så vanskelig
for misbrugeren, at vedkommende fik tilbagefald.
Der var tale om en misbruger med komplekse proble-
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mer, manglende netværk og behov for aktiviteter efter
døgnbehandling, som blev udskrevet fra døgnbehandling med tilbud om en ambulant samtale ved misbrugsbehandler hver fjortende dag, men intet andet. Kontrasten fra døgnbehandling med netværk, fast indhold og
rammer til et liv uden støtte og indsatser i hverdagen
blev for stor for vedkommende. Modsat kan nævnes
et eksempel, hvor skriftlig opfølgning mellem døgn- og
ambulant behandling blev tidligt iværksat. Misbrugerens arbejdsgiver blev også inviteret med til første
statusmøde mellem døgn- og ambulant behandling for
misbrug. På den måde kom vidensdelingen til at skabe
grundlag for afklaring vedr. arbejdsfunktioner og skånebehov efter døgnbehandling. Så misbrugeren havde
en klar plan og viden om, hvad der skulle ske efter
døgnbehandlingen tilpasset vedkommendes behov.
Her gik den ambulante behandling rigtig godt.
Behandleren fra sidstnævnte eksempel fortalte mig, at
en vellykket overgang fra døgnbehandling til ambulant behandling handler om løbende samarbejde
helt fra døgnbehandlingens begyndelse, så det ikke
kun drejer sig om en afklaring ved slutsamtalen, før
misbrugeren udskrives fra døgnbehandling. Fokus
bør i stedet være på samarbejde via skriftlig status,
mail, telefon og møder i løbet af døgnbehandlingen
efter behov. Så kan den ambulante behandler tidligt i
forløbet invitere kommunens afdeling for handicap og
psykiatri, arbejdsgiveren, kriminalforsorgen eller andre
relevante samarbejdsparter med i forhold til afklaring
af misbrugerens behov for efterbehandling.
Inddragelse og vidensdeling
Misbrugere har komplekse problemer, som løbende
forandres, også når misbrugerne er i behandling. Det
er vigtigt, at de professionelle inddrager misbrugerens behov og ønsker i forløbet og er opmærksomme på, når disse ændrer sig. Det kræver et tæt
samarbejde mellem professionelle, som sammen kan
sætte indsatser i værk, der er tilpasset behovet på
det relevante tidspunkt. Et samarbejde, der formodentlig får bedre vilkår i fremtiden med det øgede
fokus på New Public Governance (samarbejde mellem forskellige organisationer om fælles udfordringer, red.). Med øget fokus på samskabelse, skabes
bedre rammer for samarbejde på tværs, også med
højere grad af ledelsesmæssig opbakning.

Det vigtigste, jeg mener at
have erfaret i forbindelse
med mit masterprojekt, er,
at misbrugerne bør få støtte
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i den ambulante efterbehandling til at arbejde med
den viden, de har fået om sig
selv i døgnbehandling.
Misbrugere i døgnbehandling får grundlæggende ny
viden om sig selv, f.eks.: ’Jeg har ret til at være i live’,
’Jeg er noget værd, og: ’Jeg kan arbejde med mig selv’,
eller: ’Jeg arbejder med at forholde mig til min vrede
og sårbarhed på en ny måde i mit liv uden alkohol
og stoffer’. Det er grundlæggende viden, som alle
misbrugere får med fra døgnbehandlingen. En viden,
de bruger til at se sig selv og verden på en anden
måde med. Den viden har misbrugerne brug for støtte
til at omsætte i hverdagslivet efter døgnbehandlingen,
så de ved, hvordan de kan operationalisere den nye
viden, de har fået om sig selv. Således, at kan de konstruere et nyt billede af sig selv efter døgnbehandlingen, som kan støtte dem i det stof- og alkoholfrie liv.
Ressourcestyrke og behandling
i et langsigtet perspektiv
Den måde, misbrugere anskues på i samfundet og
hos professionelle får en afgørende betydning for
de indsatser, der sættes i værk. Vi har en diskurs i
samfundet, hvor sociale problemer behandles ud fra
den måde, de fremtræder på. Det vil sige, at hvis jeg
arbejder professionelt med misbrugere, vil jeg have
tendens til fokus på misbruget og behandle det. Det
er ikke sikkert, jeg vil gå et ”spadestik” dybere og f.eks.
forholde mig til, at der som bagvedliggende årsag
til misbruget måske ligger håndtering af smerter,
ensomhed eller et forsøg på at glemme. Ikke fordi jeg
ikke er interesseret i de bagvedliggende årsager, men
fordi samfundsdiskursen sætter nogle rammer for mit
arbejde med fokus på, hvordan de sociale problemer
umiddelbart fremtræder, ikke hvad der ligger bag.
Samfundet sætter med behandling alene ind for at
stoppe det, der fremstår som et problem, f.eks. et misbrug. Men man kommer således ikke i dybden med
de bagvedliggende årsager. En af de behandlere, jeg
interviewede, fortalte, at den viden, der udveksles om
misbrugeren mellem døgnbehandling og ambulant
behandling, kan være udfordret af, at nogle misbrugere gerne vil fremstå mere ressourcestærke, end de er.
De vil gerne give det bedst mulige indtryk af sig selv,
bl.a. fordi de har skabt en stor forandring i deres liv og
er blevet alkohol- og stoffrie. Men det har desværre så
den sideeffekt, at nogle ambulante afdelinger skruer
ned for de tilbud til misbrugeren, der ellers var aftalt i

forbindelse med overgangen. Simpelthen, fordi misbrugeren fremtræder mindre behandlingskrævende, end
vedkommende i virkeligheden er. Man når ikke i dybden
med, om virkeligheden også er, som den fremtræder.
Flere behandlere fortæller derfor om vigtigheden af, at
behandlingsforløbet anskues i et langsigtet perspektiv. En misbrugers liv kan være med op- og nedture,
hvor døgnbehandling er en del af et behandlingstilbud
gennem en længere periode. Det er altså ikke den
bedst mulige løsning på en misbrugers problemer at
anskue døgnbehandlingen som det sidste trin i behandlingen - den store indsats, der løste alle problemerne. Det er vigtigt at få overblik over, hvilke behov
misbrugeren har i et mere langsigtet perspektiv med
fokus på efterbehandlingen.
Misbrugerens behov og fokus på ensomhed
Ved hver slutsamtale i døgnbehandlingen samt i
efterbehandlingen bør man spørge misbrugeren: Hvad
er misbrugeren mest usikker på og har mest behov for
afklaring omkring i forhold til overgangen fra døgnbehandling til ambulant behandling? I mit masterprojekt
observerede jeg, at disse spørgsmål allerede nu indgår i
samtalen, og at misbrugerens behov derved p.t. allerede
er inddraget. Men jeg mener, at det kan gøre en forskel
– og vil ændre indsatsen på mikroniveau – hvis man
stiller spørgsmålene både i forbindelse med afslutning
på døgnbehandlingen, men også flere gange i løbet af
efterbehandlingen. Blandt andet, fordi misbrugerens
behov kan ændre sig undervejs.
For mange er ensomhed eksempelvis et stort problem
efter døgnbehandling. Et problem, som professionelle
ofte overser vigtigheden af. Måske fordi professionelle
misbrugsbehandlere ikke er sat i verden for at arbejde
med ensomheden - deres job er primært at arbejde
med misbruget.

Kort sagt: Det kræver en indsats at skabe sig et
meningsfyldt liv efter døgnbehandling - en indsats,
misbrugsbehandlere med det rette fokus kan være
med til at støtte misbrugeren i at skabe.
Viden fra mit masterprojekt kan også anvendes på
et mere generelt plan i forbindelse med overgange
for udsatte fra f.eks. hospital til ambulante tilbud, fra
botilbud til egen bolig med videre. Vigtigheden af en
helhedsorienteret, koordineret indsats er relevant for
de forskellige overgange. Det er centralt, at udsatte
får støtte, så den viden, de har fået om sig selv i det ene
behandlingstilbud, og den viden, de professionelle har,
videregives til de professionelle, som den udsatte efterfølgende kommer i kontakt med. Hvis det sker, vil vidensdelingen skabe en sammenhængende indsats for
udsatte, som på et overordnet plan giver mening. Fokus
i min masterafhandling har været på selve overgangen
mellem døgn- og ambulant behandling for misbrug. Det
kunne være interessant og relevant med et projekt, der
omhandlede overgangen i et mere langsigtet perspektiv med primær fokus på samarbejde mellem professioner og sektorer i efterbehandlingen.
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Overgangen fra et liv med misbrug til et liv uden
misbrug vil for næsten alle misbrugere være forbundet
med tab af netværk og opbygning af et nyt. Mange misbrugere har isoleret sig under misbruget og er derfor
ikke vant til at indgå i nære relationer med andre. De
relationer, misbrugeren tidligere indgik i som aktiv bruger af stoffer og/eller alkohol, er enten brudt eller under
stor forandring, og nye relationer skal derfor skabes
i livet uden misbrug. Men mange misbrugere er ikke
vant til at indgå i tætte relationer med mennesker uden
misbrug. Det har de brug for støtte til samtidig med, at
de er ved at konstruere en ny fortælling om sig selv ud
fra den nye grundlæggende viden, de har fået om sig
selv i døgnbehandlingen
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Fra det offentlige til
den private sundhed
Eline Hyldager og Søren Søberg Hansen er psykologer og
arbejdede i mange år i den offentlige hospitalspsykiatri
med patienter med dobbeltdiagnose. Men siden hen tog
de springet og startede deres egen private virksomhed.
Men hvordan har overgangen fra det offentlige til den
private sundhed været?
AF KARINA LUISE ANDERSEN

Eline Hyldager, 45, og Søren Søberg
Hansen, 56 år, har arbejdet henholdsvis 11
år og 20 år i det offentlige sundhedsvæsen, nærmere betegnet i Hospitalspsykiatrien i Risskov. Eline var ansat på Klinik
for Angst og Personlighedsforstyrrelser,
Afdeling S4, Uddannelsesafdelingen samt
Team for Misbrugspsykiatri (sidenhen
kaldet Ambulatorium for Rusmiddelpsykiatri og ADHD, MA3), og Søren arbejdede
på Afdeling for Psykiatrisk Demografi,
Afdeling M (på Retspsykiatrisk Ambulatorium, Psykiatrisk afdeling samt
Uddannelsesafdelingen) og Team For
Misbrugspsykiatri samt i Lokalpsykiatrisk

Center Djursland. Begge er specialister
i psykopatologi, og de kender hinanden
rigtig godt fra den fælles tid i Team for
Misbrugspsykiatri, hvor de arbejdede
sammen i 8 år.

”De første mange år, vi
var ansat i det offentlige,
oplevede vi et positivt
miljø med høj faglighed,
gode muligheder for
videreuddannelse og
faglig udvikling,”

fortæller Søren, og Eline supplerer:
”Ja, og i vores ansættelse på Team
for Misbrugspsykiatri arbejdede vi
som indtægtsdækket virksomhed, og
det gav en stor faglig berøringsflade
udadtil i form af kursusvirksomhed,
udredning og supervision inden for
dobbeltdiagnose. Herigennem fik vi en
viden om, hvad der er af udfordringer
hos institutioner uden for psykiatrien, og det arbejde gav os begge en stor
faglig tilfredshed.”

For fem år siden tog de så springet og
åbnede deres egen virksomhed, ’Dobbelt-
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diagnose I/S’, som tilbyder terapi, uddannelse og kurser, supervision og konsulentydelser. Eline fortæller:
”Da der i 2011 skete et skift i fokus på
Team for Misbrugspsykiatri fra netop
indtægtsdækket virksomhed over
imod mere klinisk arbejde, følte vi, at
vi havde lyst til at søge de udfordringer eksternt, vi tidligere havde haft.
Vi besluttede derfor at starte Dobbeltdiagnose I/S for igen at arbejde
bredt sammen med eksterne samarbejdspartnere omkring supervision,
udredning og undervisning inden for
dobbeltdiagnose.”

Søren uddyber:

”En negativ
side ved at starte selv er selvfølgelig, at vi i
vores tidligere
ansættelse var
en del af et stort
professionelt
netværk, som
gensidigt berigede hinanden.
Som selvstændig må man være mere
aktiv og opsøgende i forhold til at
blive informeret om nye metoder og ny
forskning. Men vi startede bl.a. privat
praksis, fordi vi ikke længere kunne
lave de kurser, vi tidligere havde haft
mulighed for under vores ansættelse i
psykiatrien på grund af organisatoriske forandringer. Så da vi skiftede til
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det private, opfattede vi det som en stor
fordel, at vi kunne udbyde de ydelser,
som vi gør nu.”

Glæden ved at kunne tilrettelægge selv
Som privatpraktiserende er Søren og Eline
ikke bundet af rammer, der dikterer diagnosespecifikke kortvarige tilbud. Rammer,
som de synes, der bliver flere og flere af i
den offentlige behandlingssektor. Det er
lettere for dem at lave et tilbud, som tilgodeser mennesker med komplekse problemstillinger, der ofte involverer flere diagnoser
og neuropsykologiske problemer.
”Overordnet set tilbyder vi ydelser til
personer med dobbeltdiagnose samt til
fagpersonale, der arbejder med mennesker med dobbeltdiagnose. Og vi har
også tilbud til pårørende,” fortæller Eline

og fortsætter:
”Til fagpersonale tilbyder vi hvert år
den meget specialiserede uddannelse
’Dobbeltdiagnoseuddannelsen’ samt
adskillige specialiseringskurser. Yderligere tilbyder vi monofaglig og tværfaglig supervision, rådgivning ved særligt
komplekse sager, konsulentbistand ved
dobbeltdiagnoseprojekter samt diagnostisk, neuropsykologisk, psykologisk og
personlighedsmæssig udredning.”

Eline og Sørens kunder i virksomheden
kommer fra en lang række private såvel
som offentlige virksomheder. Fælles for
dem er, at de alle er interesserede i at få
en større viden inden for rusmiddelbrug
og psykiske lidelser. Kunderne har en
bred vifte af forskellige faglige baggrunde.
Mange har en pædagoguddannelse eller
en SOSU-uddannelse, men også sygeplejersker og læger samt ergo- og fysioterapeuter udgør en stor gruppe.
Men ikke kun de faglige kunder er en stor
del af arbejdsdagen hos Eline og Søren.
Det er patienterne også. Eline og Søren
har ikke ydernummer, så patienterne kan
ikke få tilskud fra den offentlige sygesik-

ring til terapi hos Dobbeltdiagnose I/S.
Men flere kommer med tilskud fra privat
sygesikring, fra fagforening eller lignende
eller fra kommunen til revalideringsforløb.
Resten må dog betale af egen private
lomme. De to psykologer tilbyder forløb
for patienter med eksempelvis stress,
belastningsreaktioner, angst, depression,
psykose, personlighedsforstyrrelser, personlige kriser, OCD, ADHD/ADD, spiseforstyrrelser og selvværdsproblematikker.
Men patienter med dobbeltdiagnose er
dog der, hvor Dobbeltdiagnose I/S – som
navnet antyder - har sit største fokus.
”Til mennesker med dobbeltdiagnose
tilbyder vi terapi samt de udredningsformer, vi nævnte før. Og som en del
af terapien til mennesker med dobbeltdiagnose tilbyder vi derudover, at
pårørende kan deltage i samtalerne
efter behov og fx få psykoedukation
om emner som alkohol, rusmidler,
afhængighed, psykiatriske problemstillinger og kognitive vanskeligheder.
Og vi tilbyder faktisk også parterapi,
som adskiller sig tydeligt fra pårørende-samtaler. Parterapi er en mulighed
for udvikling og kontakt med hinanden som par, også der hvor drømmene
om et fælles liv er udfordrede,” siger

Eline, og Søren fortsætter:
”Fordelen ved at være privat aktør
i forhold til patienterne er, at vi har
mulighed for at være mere fleksible
end tidligere. Har patienten fx brug
for, at samtalerne finder sted et mere
neutralt sted end i klinikken, har vi
mulighed for at køre ud og mødes med
vedkommende. Grundet det store
patientpres i den offentlige sektor er
det også ofte nødvendigt at afslutte et
forløb efter flere udeblivelser. Men da
vi ser det som en behandlingsmæssig
opgave at holde fast i patienten og motivere vedkommende til at gennemføre
forløbet, vil vi gøre meget for at genoprette kontakten efter udeblivelser.

Vi vil fx forsøge at forny kontakten til
patienten gennem andre samarbejdspartnere eller ved at lave opsøgende
arbejde. Og vi har også mulighed for
at tilbyde samtaler uden for normal
arbejdstid.”

Samarbejder med det offentlige
Eline og Søren synes, at der i dag foregår
et frugtbart og gensidigt berigende samarbejde mellem den offentlige psykiatri og
en stadigt større privat sektor, og deres
virksomhed arbejder også ofte sammen
med det offentlige sundhedsvæsen.
”En stor opgave, hvor vi samarbejder
med det offentlige, er at fungere som
supervisor på psykiatriske afdelinger,
bosteder og behandlingsinstitutioner,
der har opgaver, som på én eller anden
måde indebærer arbejde med misbrug
og andre psykiske lidelser. En anden
opgave er at indgå i projektarbejde i
samarbejde med eksempelvis Socialstyrelsen og universiteterne,”

der gør, at de kan fokusere på et meget
snævert område og specialisere sig inden
for netop det, og det holder de selv meget
af at kunne gøre.
”Det ville være svært for kommuner og
regioner at gøre det samme, fordi de
skal dække alle områder og netop derfor ikke kan opretholde højt specialiserede tilbud inden for alt,” siger Eline.

De mener, at det netop er i dette arbejde,
at de private aktører kan træde til og supplere ved behov, og de er begge glade for
på denne måde stadig at kunne bidrage til
arbejdet i det offentlige sundhedsvæsen.
Du kan læse mere om Søren og Eline og
Dobbeltdiagnose I/S på:
http://dobbeltdiagnose.com/

fortæller Søren, og Eline supplerer:
”Et andet område, vi også samarbejder med det offentlige på, er kurser i
emner omkring misbrug og psykiske
lidelser. Her kan vi på bestilling lave
kurser specielt rettet til den enkelte institutions behov. Vi arbejder
også som underleverandør for VISO
(Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation under
Socialstyrelsen, red.), og tager os af
udredningssager med særligt socialt
udsatte borgere, som har problemer
med misbrug kombineret med andre
psykiske og sociale problemer. Desuden laver vi samtalebehandling og/
eller neuropsykologisk og diagnostisk
udredning med klienter, som henvises
fra kommuner med særligt vanskelige
problemstillinger.”

Ifølge Søren og Eline kan private aktører
levere specialiserede ydelser, og de har et
større manøvrerum fagligt og geografisk,
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Ældre, alkohol
og det gode liv
Et skadeligt alkoholforbrug betragtes af mange som et
”manden på bænken”-fænomen, mens borgere, der har en
lang uddannelse, men også har et højt forbrug af alkohol, blot
lever ”det gode liv”. Men den myte skal der gøres op med. Hos
de ældre generationer ser vi faktisk, at borgere med lange
uddannelser drikker mere end de kortuddannede.
AF HANNE VIBJERG OG MARIA KOCH AABEL,
SUNDHEDSSTYRELSEN

Ældre borgere med en lang uddannelse lever generelt sundere end jævnaldrende med en kortere uddannelse, da de spiser
sundere, ryger mindre og motionerer mere. Men når vi ser på
alkohol, så vender billedet. Alkohol er det eneste livsstilsområde,
hvor de veluddannede lever mere usundt end borgere med en
kort uddannelse. Ældre akademikere drikker faktisk lige så meget
som teenagere - og mere end kortuddannede. Der er dog sket et
fald i alkoholforbruget fra 2010 til 2017 hos veluddannede ældre lige så vel som i andre aldersgrupper. Alligevel er der stadig alt for
mange ældre, der har et risikabelt eller skadeligt alkoholforbrug –
og altså særligt blandt ældre med høj socioøkonomisk status.

i

Den sociale ’gradient’ i sundhed:
Udsatheden for sundhedsrisici og sygdom i befolkningen stiger gradvis, i takt med at den sociale position falder. Nogle af de faktorer, som har betydning
for den sociale gradient i sundhed, er uddannelseslængde, indkomst, beskæftigelsesforhold, boligforhold og etnicitet.

Der er en omvendt social ’gradient’ (se faktaboks) hos
65+-årige mænd, når vi ser på sammenhængen mellem uddannelsesniveau og andelen, der overskrider højrisikogrænsen for
forbrug af alkohol (21 genstande for mænd og 14 genstande for
kvinder om ugen).
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Både for mænd og kvinder over 64 år gælder, at jo længere uddannelse personerne
har, jo større er andelen, der overskrider
højrisikogrænsen.
I aldersgruppen 25 til 44 år ses den største andel, der drikker
over højrisikogrænsen, blandt mænd med grundskole som
højest gennemførte uddannelsesniveau, mens andelen i aldersgruppen 65 år eller derover er størst blandt personer med en
lang videregående uddannelse.
Den nationale Sundhedsprofil 2017 viste, at 6,9 % af den voksne
befolkning i løbet af en typisk uge overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse. De største andele ses blandt mænd
og kvinder i alderen 16-24 år (11,5 % for begge køn) og blandt
mænd i alderen 55-64 år og 65-74 år (10,4 % og 11,9 %).

Det betyder, at der er stor sandsynlighed
for, at den veluddannede bedstefar på 72
drikker lige så meget – hvis ikke mere –
end sit 19-årige barnebarn.
Og det er, selvom det er mere risikabelt for ældre at drikke over
højrisikogrænsen end for voksenbefolkningen i øvrigt. Ældre tåler
ganske enkelt alkohol dårligere end yngre.

Hanne Vibjerg og Maria Koch Aabel er henholdsvis
fuldmægtig og specialkonsulent i Sundhedsstyrelsens Enhed for Forebyggelse.

i

Sundhedsstyrelsens udmeldinger om alkohol,
der er relevante for ældre mennesker:
Lavrisiko-genstandsgrænse:
Der er lav risiko for at få en alkoholrelateret sygdom
ved et forbrug på op til 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd.
Højrisiko-genstandsgrænse:
Der er høj risiko for at blive syg på grund af alkohol
ved et forbrug på mere end 14 genstande om ugen for
kvinder og 21 for mænd.
• Er du ældre – vær særlig forsigtig med alkohol.
• Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred.
• Drik ikke alkohol for din sundheds skyld.
• Stop før 5 genstande ved samme lejlighed.
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Risici ved alkoholforbrug hos ældre
Det er ikke uden betydning, om ældre drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Forskning peger på, at ældre er
mere følsomme over for alkohols negative helbredseffekter.
Et stort alkoholforbrug kan helt eller delvist være årsag til
mere end 200 kroniske og akutte tilstande og sygdomme, som
man ofte ser hos ældre, fx udvikling af kræft, leversygdomme,
hjertesygdom, knogleskørhed, knoglebrud, demens og ulykker.
Derudover er der sammenhæng mellem alkoholforbrug og en
lang række tilstande som uligevægt, søvnforstyrrelser, koncentrations- og hukommelsesproblemer, ændret karakter, depres-

i

Sundhedsstyrelsens anbefalinger
til kommuner vedr. alkohol og ældre
Forebyggende samtale om alkohol til borgere med et
storforbrug eller skadeligt forbrug
Kommunen bør tilbyde en kort rådgivende samtale til
borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug af
alkohol samt til pårørende. Samtalen skal gennemføres
af personale, der er kvalificeret til at gennemføre disse
samtaler. Tilbuddet tilpasses og placeres, så det svarer
til målgruppens behov, fx som et anonymt tilbud eller
placeret i sundhedscentre eller som et udgående tilbud
til fx ældre.

i

Informationsindsatser til ældre
Kommunen kan arrangere foredrag og temadage målrettet kommunens ældre borgere, hvor emnet alkohol
og konsekvenser af alkoholindtag indgår, fx i regi af
sundhedscenter, plejecenter eller på kommunens informationsdage for nye pensionister.

sion, aggressiv adfærd, mistrivsel, ensomhed og sociale følger
efter skilsmisse eller ægtefælles død. Alkoholvaner har dermed
indflydelse på stort set alle sider af livet: Helbred, familieliv, venskaber, funktion og trivsel i det daglige samt økonomi. Og selv om
alkoholindtag hos ældre mennesker er forbundet med de samme
helbredsmæssige, psykiske og sociale risici som hos yngre, så
kan følgevirkningerne hos ældre være sværere og opstå ved et
relativt mindre alkoholindtag.
•
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Ældre får generelt en højere alkoholpromille end yngre ved
indtagelse af samme mængde alkohol. Årsagen er, at kroppens væskemængde reduceres med alderen, og at den samme mængde alkohol derfor fordeles i mindre væskemængde
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•

•

•

•

med en højere promille som konsekvens. Den kønsmæssige
forskel udlignes med alderen. Det samme indtag af alkohol vil
fx medføre en 20 % højere alkoholkoncentration hos en 60-årig
end hos en 20-årig. Det kan fx give motoriske koordinationsproblemer, som kan resultere i faldulykker.
Ældre mennesker har større følsomhed over for alkohol. Det
skyldes blandt andet, at organernes kapacitet bliver mindre hos
ældre. Disse fysiologiske ændringer gør, at ældre i højere grad
end yngre er sårbare over for alkohols skadelige påvirkninger.
Ældre mennesker har oftere sygdomme eller tilstande, som
kan forværres af alkohol. Det drejer sig fx om afkalkede
knogler med knoglebrud, hjertesygdom, søvnproblemer,
svimmelhed, faldtendens, inkontinens, forhøjet blodtryk og
hukommelsesproblemer. Faldtendensen er desuden meget
hyppigere hos ældre mennesker, der indtager alkohol.
I kommunerne eller på sygehusene skal man ligeledes være
særligt opmærksom på, at kombinationen af alkohol og medicin
kan forøge medicinens bivirkninger eller forringe medicinens
effekt. Ældre mennesker er oftere i behandling med medicin,
hvor virkningen heraf kan forstærkes eller mindskes, når der
indtages alkohol. Det drejer sig fx om sovemedicin, medicin
mod angst, depression, smerter eller infektion. Dertil kommer
negative interaktioner mellem alkohol og medicin, som skyldes
aldersbetingede ændringer i absorption, distribution og omsætning af alkohol og medicin.
Ældre mennesker får oftere en demenssygdom end yngre,
da forekomsten af demens stiger med alderen. Et mangeårigt
overforbrug af alkohol øger risikoen for udvikling af demens.

i

Tidlig opsporing
Systematisk tidlig opsporing
ved forebyggende hjemmebesøg
Kommunen bør sikre, at der systematisk gennemføres
korte opsporende samtaler om alkohol i forbindelse med
de forebyggende hjemmebesøg hos ældre borgere. Det
skal ligeledes sikres, at der henvises til behandling eller
kort intervention, når der er behov for det. Til brug herfor bør der udarbejdes handlevejledninger til personale.
Handlevejledning for opsporing
af alkoholproblemer ved bekymring
Der bør udarbejdes handleplaner for personale med
borgerkontakt med henblik på håndtering af bekymring
om alkoholproblemer hos borgere. Herunder skal det
sikres, at medarbejdere har information om, hvordan
de kan tage en samtale om alkohol, og ved, hvor de kan
henvise borgere til yderligere hjælp.

Der bliver nogle gange talt om et såkaldt hensigtsmæssigt eller
sundt alkoholforbrug, dvs. at man ud fra et sundhedsperspektiv
foretager en afvejning mellem den øgede risiko for sygdomme og
sociale skader og eksempelvis den let nedsatte risiko for hjertesygdom, som fx et lille alkoholforbrug kan give. Men Sundhedsstyrelsen vil generelt anbefale, at det er sundere at beskytte sit
hjerte med regelmæssig motion og kost, der følger kostrådene,
frem for at tænke alkohol som helbredsmæssigt gavnligt.
Alkoholforebyggelse målrettet ældre
Da ældre mennesker tåler alkohol dårligere end yngre, er de anførte risikogrænser (læs mere i faktaboksen) mindre velegnede
til ældre. Sundhedsstyrelsens udmeldinger om alkoholgrænser
supplerer vi derfor med anbefalingen om, at ældre mennesker
må være særlig forsigtige med alkohol. Der findes i Europa endnu ingen anerkendte anbefalinger for ældre mennesker
og alkoholindtagelse.
Alkoholforebyggelse målrettet ældre borgere er dog et væsentligt fokusområde. Ikke alene har en del ældre mennesker et højt
alkoholforbrug, men alkohol tåles som nævnt også dårligere af
de ældre og kan forværre evt. bestående sygdom/tilstand og
forstyrre evt. medicinsk behandling, ligesom den daglige funktion
kan forringes af alkoholbrug, og der er en øget faldrisiko.
Ældre borgere med alkoholproblematikker har oftere nedsat
funktion i det daglige med et øget behov for personlig hjælp og
pleje, praktisk hjælp i hjemmet eller plejehjemsplads set i forhold
til borgere uden alkoholproblemer. Således modtog 22 % af borgere, som i 2010 har været i kontakt med sygehusvæsenet af en
årsag relateret til alkohol, personlig og praktisk hjælp mod 4 % af
andre borgere. Kommunale erfaringer viser, at de kommunale tilbud og indsatser på alkoholområdet ofte ikke er målrettet ældre
borgere. Det er derfor væsentligt, at ældreområdet i kommunen
samarbejder med de alkoholfaglige og sociale tilbud i kommunen
i forhold til at målrette indsatser til ældre borgere. Vurdering af
et alkoholforbrug hos ældre mennesker kan ikke alene betragtes
ud fra genstandsgrænserne, men må også ses i sammenhæng
med helbred og hverdagsliv i øvrigt, herunder evt. bestående
sygdomme/tilstande, medicinske behandlinger, funktionsniveau

i

1

og sociale forhold. I planlægningen af en systematisk opsøgende
og tidlig indsats målrettet borgere i alderen 65+ år bør man være
opmærksom på, at der er en omvendt social gradient i sammenhængen mellem uddannelsesniveau og borgere, der overskrider
højrisikogrænsen.
På ældreområdet vil en styrket indsats med øget fokus på information om både potentielle skadevirkninger og mulighederne for
at få hjælp, dialog om alkohol samt tidlig og sammenhængende
forebyggelsesindsats være af væsentlig betydning i det forebyggende arbejde. Den tidlige indsats kan fx tænkes ind i forbindelse
med genoptræning, aktivitetstilbud, forebyggende hjemmebesøg
og hjemmeplejen.

Drik ikke alkohol for din sundheds skyld.
Et lille alkoholforbrug kan have en hjertebeskyttende
effekt for midaldrende og ældre. Men det er sundere
at beskytte sit hjerte med fx sund kost og motion, som
ikke er kræftfremkaldende.

Mere viden:
Forebyggelse på ældreområdet
Håndbog til kommunerne, Sundhedsstyrelsen, 2017.
Forebyggelsespakke om alkohol, Sundhedsstyrelsen, 2017

Hvorfor?
Når man spørger borgere i aldersgruppen 65-79 år,
hvorfor de drikker, angiver de bl.a. følgende årsager: For
at komme i stemning/godt humør (39 % mod 73 % hos
befolkningen som helhed) For at stresse af (23 % mod
41 % hos befolkningen som helhed) For at glemme problemer (10 % mod 17 % hos befolkningen som helhed)

Alkoholstatistik 2015
(Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut)
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Helge Børven og Bettina Andersen er henholdsvis
psykolog og psykologstuderende ved Den Tværgående
Psykologindsats i Københavns Kommune

Struktureret
angstbehandling for borgere
i substitutionsbehandling
Dagcentret Stæren er et værested for borgere i Københavns Kommune, som
har et mangeårigt misbrug bag sig, og hvor stoffrihed ikke længere anses for
at være en realistisk mulighed. Hos de mennesker, der kommer i centret, kunne
medarbejderne se et stort behov for angstbehandling og har derfor haft succes
med at arrangere målrettede gruppeforløb.
AF HELGE BØRVEN OG BETTINA ANDERSEN

Hvis 1000 mennesker prøver at ryge hash, udvikler fem af disse
et behandlingskrævende misbrug. Det fortæller statistikker fra
Socialstyrelsen os. Det gode spørgsmål, som også er relevant i en
behandlingsmæssig sammenhæng, er:
•
•

Hvad er forklaringen på, at 995 ud af 1000 udvikler et ikkeskadeligt forbrug eller bringer deres forbrug til ophør?
Hvad får 5 ud af 1000 til at fortsætte og udvikle et behandlingskrævende misbrug?

Det oplagte svar er, at de, der vælger at begrænse deres forbrug
eller helt bringer det til ophør, vurderer, at de skadelige konsekvenser af et evt. misbrug vægter tungere end de positive
virkninger. De 5 ud af 1000, som fortsætter, og som udvikler et
skadeligt misbrug på trods af de skadelige konsekvenser heraf,
gør det, fordi de mangler mere fyldestgørende håndteringsstrategier i forhold til at håndtere livsmæssige udfordringer og
vanskeligheder.
Misbrug bliver de 5 ud af 1000’s måde at håndtere livets omstændigheder - at tackle hverdagen, depression, angst, manglende uddannelse, social isolation, fysiske smerter mv. Det må derfor
antages, at misbruget går hånd i hånd med andre livsmæssige
udfordringer/diagnoser. Tanken, der ligger til grund for dette
ræsonnement, er således, at misbruget fra borgerens perspektiv
må anses at være en aktiv strategi til at forholde sig til livets udfordringer og besværligheder: ”Folk siger vel i Herredet, at Jeppe
drikker, men de siger ikke, hvorfor Jeppe drikker”.

Hvis dette er rigtigt, og det tror vi, at det er, vil den effektive
behandling bestå i en beskrivelse af hver enkelt borgers mål og
problematikker samt en konkret og målrettet tilrettelæggelse af
en behandling, der så direkte som muligt træner håndteringsstrategier i forhold til de situationer og oplevelser, misbruget
bruges til at tackle. Strategien for god behandling er derfor en så
individualiseret behandling som muligt på baggrund af en beskrivelse af den enkelte misbrugers problematik, som munder ud i en
attraktiv og målrettet handleplan.
Af ressourcemæssige hensyn har strategien i misbrugsbehandling bevæget sig i retning af gruppebehandling, som man tendentiøst kan beskrive som ”one size fits all” eller ”alle redes over den
samme kam”.
Et kvalificeret gæt er, at cirka 60 % af alle borgere i misbrugsbehandling i et vist omfang kan have udbytte af en sådan standardbehandling, mens et væsentligt mindretal har så specifikke og
omfattende vanskeligheder, at der er behov for en specialiseret,
individuelt tilrettelagt behandling. Hvordan kan dette gribes an?
Vi kan umiddelbart se to muligheder:
1.
2.

Gruppebehandling af borgere med samme diagnose (f.eks.
angst, depression, hyperaktivitet mv.).
At man tilbyder individuelt tilrettelagt behandling rettet imod
borgerens specifikke problematik.
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Den første af disse to muligheder forholder sig til borgere med
en bestemt problematik ved at give dem et fælles tilbud, som
giver en behandling målrettet denne problematik, f.eks. angst.
Den anden mulighed er at tilbyde en til en-samtaler - individuelle
samtaler. Forudsætninger for denne strategi er desuden en udredning af deltagernes misbrugsdynamik, håndteringsstrategier
og motivation samt en beskrivelse og metafor for behandlingen
(som eksempelvis ”at forandre forhold i livet er som at flytte en
sten på 1 ton – det kan man ikke gøre uden at knuse den til mindre stykker eller bruge en kran eller dynamit”). Dermed skabes en
fælles forståelse af problematikken, så man derudfra kan skabe
en effektiv fælles handling.
Hos Stæren besluttede vi at gå med mulighed 1 og indføre et
gruppebehandlingstilbud for angst, som beskrives i det følgende.
Behandling af belastede stofmisbrugere, som lider af angst
Efter oprettelse af ’Den Tværgående Psykologindsats’ i Center for
Misbrugsbehandling København (CRK) har vi i psykologindsatsen
tidligere forsøgt at etablere gruppeforløb for borgere med henblik
på angstbehandling. Det blev imidlertid først muligt, da en engageret medarbejder på Stæren kontaktede os med et ønske om et
gruppebaseret behandlingstilbud til borgere, som var prægede af
angstproblematikker. Uden hendes indsats var behandlingen ikke
blevet iværksat. Gruppen blev afholdt i perioden fra 26. februar til
9. april 2018.
Dagcentret Stæren er et værested for borgere, der er tilknyttet
Rusmiddelbehandling Københavns Kommune. Målgruppen er
borgere, der både har et mangeårigt misbrug bag sig, og hvor
stoffrihed ikke længere anses for at være en realistisk mulighed.
Det er borgere med et ringe socialt netværk og en somatisk
tilstand præget af deres mangeårige misbrug. Disse borgere er i
substitutionsbehandling med metadon eller heroin, hvor behandlingen sigter mod at hjælpe dem til at få kontrol over deres
misbrug og bringe et illegalt stofmisbrug til ophør, men hvor
borgeren ikke umiddelbart kan overskue et behandlingsforløb
med stoffrihed som det primære mål. Således ses disse borgere
som værende svært belastede både fysisk, psykisk og socialt.
Formålet med angstgruppen var at reducere angstsymptomer
hos disse borgere gennem træning, øvelser og psykoedukation
(at beskrive de mekanismer og faktorer, der skaber og vedligeholder en psykisk lidelse og at udruste klienten med de nødvendige
færdigheder til at tackle udfordringerne mere hensigtsmæssigt).
Otte deltagere fra Dagcentret Stæren blev tilbudt deltagelse i
gruppen, og der afholdtes seks sessioner à 1,5 times varighed. For
at sikre, at der var tale om en angstproblematik, og for at kunne
vurdere en eventuel behandlingseffekt, blev deltagerne screenet
før og efter behandlingsforløbet med Angst Symptom Spørgeskema (ASS). Ud af de otte, der blev tilbudt deltagelse i angstgruppen, gennemførte seks hele forløbet, mens to droppede ud efter
første gruppemøde.
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Gruppen blev ledet af en psykolog, en socialpædagog og en
psykologpraktikant, og sessionerne blev afholdt på Stæren, da
det blev vurderet som værende helt urealistisk, at borgerne
kunne magte at møde op et andet sted end der, hvor de også
får deres medicinske behandling. Møderne fandt sted mandage
kl. 13.00-14.30 på baggrund af den antagelse, at de pågældende
borgere på dette tidspunkt var mødt op, havde indtaget medicin
og var klar til behandling. Den teoretiske referenceramme for
gruppeterapien var KAT (kognitiv adfærdsterapi), idet KAT anses
for at være den mest virkningsfulde terapiform mod angst (Sundhedsstyrelsen, 2007). Derudover skal det nævnes, at psykologen,
der varetog gruppesessionerne, har mangeårig erfaring med
behandling med KAT.
Hver session bestod af 2 x 40 minutter med pause på 10 minutter. I den første session blev der talt om baggrunden for hver
enkelt deltagers formål med at deltage i gruppen, derefter fulgte
en gennemgang af elementerne i kognitiv adfærdsterapi. Endelig
fik deltagerne støtte til at beskrive, hvornår og i hvilke situationer
angsten typisk er dominerende, samt til at formulere konkrete
adfærdsmål frem til næste gruppemøde.
Dispositionen for hvert af de efterfølgende fire gruppemøder var
todelt: De første 40 minutter bestod af en runde med beskrivelse af erfaringer siden forrige møde, en snak om, hvordan det
var gået med at gennemføre opgaverne, samt en gennemgang/
repetition af målet med behandlingen. De sidste 40 minutter blev
brugt til at introducere nye elementer i behandlingen, træne disse
og aftale mål og opgaver frem til næste gruppemøde.
Den sidste session blev brugt til opsummering af de mål, der blev
formuleret ved gruppens start. Derudover fik deltagerne lejlighed
til at vurdere deres egen fremgang, udfylde ASS-skema for at
registrere eventuel fremgang samt til at formulere yderligere mål
frem til en planlagt opfølgningssamtale tre uger senere.
Resultater, erfaringer og anbefalinger
Ud af de seks deltagere, som gennemførte behandlingen, deltog
fem i alle gruppemøder, mens én deltager udeblev en enkelt
gang. Fremmøde blev understøttet af en aktiv og konkret indsats
fra personales side i forhold til at minde deltagerne om at møde op.

Alle seks deltagere oplevede en reduktion af deres angstsymptomer,
og fire af dem oplevede en reduktion
af deres angstsymptomer, målt med
ASS, på mere end 50 %.

For tre ud af de seks deltagere viste besvarelsen af ASS endvidere, at deres angst var blevet reduceret fra et klinisk niveau (”Har
svært ved at udføre dine daglige aktiviteter – mere end halvdelen
af tiden, eller mere”), til et ikke-klinisk niveau, hvor man vurderer,
der ikke er behov for behandling (”Har svært ved at udføre dine
daglige aktiviteter - mindre end halvdelen af tiden eller lavere”).
Deltagerne i vores gruppeforløb til behandling af angst viste stor
glæde og lettelse ved at beskrive, tale med andre om og være
ærlige i forhold til deres angstproblematik. Deres dominerende
håndteringsstrategi i forhold til angst havde inden deres deltagelse i forløbet været undgåelse. Og ud over at kæmpe imod drikkeog stoftrang ved at isolere sig og bare forsøge at lade være
med at give efter for trangen, beskrev deltagerne få eller ingen
strategier i forhold til at håndtere trang til misbrug samt højrisikosituationer for misbrug. Det gennemgående indtryk var desuden,
at de før gruppeforløbet sjældent eller aldrig talte om deres angst
med andre, heller ikke deres stofbehandlere.
Under hele forløbet blev der holdt et snævert fokus på deltagernes angstproblematik og på udførelse af aftalte daglige handlinger. Stram styring og fokus var helt afgørende for, at gruppesamtalerne kunne fokuseres på implementering af konkrete strategier
i konkrete situationer og gennemførelse af opgaver, fremfor at
være præget af impulsdrevet samtale om aktuelle interesser,
belastninger og temaer. På baggrund af deltagernes forudgående
belastningsgrad var vi overraskede over effekten af denne kortvarige indsats. En angstgruppe med så belastede borgere, der

på seks sessioner kan fremvise resultater som ovenfor beskrevet,
må siges at være en succes. Deltagerne havde nu som en del af
forløbet fået effektive strategier til rådighed i forhold til håndtering af kropslig uro og katastrofetanker, der typisk optrådte, når
angstniveauet var højt.
Man bør dog være opmærksom på, at deltagerne har en naturlig
tendens til at ville sløre manglende gennemførelse eller besvær
hermed, og dette bør adresseres, accepteres, italesættes og være
udgangspunkt for drøftelse af motivation og handlemuligheder. I
udgangspunktet er der hele tiden konsekvent fokus på handlinger. Hvor ubehageligt det end måtte være for såvel behandler og
deltager, er det derfor afgørende, at man ved hvert gruppemøde
fokuserer på og beskriver gennemførelse af opgaver eller mangel
på samme, herunder de forhindringer, deltagerne støder ind i, og
hvordan det er muligt at håndtere disse.

Vores erfaringer fra gruppeforløbet
viser klart betydningen af struktureret
og god planlægning af projektet samt
opbakning og konkret støtte fra den
øvrige behandlingsstab.
Det er vores anbefaling, at et sådant gruppeforløb bør forankres
i de etablerede misbrugsbehandlingsinstitutioner, og ledelse og
medarbejdere bør engageres ved forudgående orientering om
projektet, f.eks. på behandlingskonference. Klientgruppen bør
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Denne figur er en enkel præsentation af centrale elementer i
en kognitiv-fysiologisk model for udvikling af angst. Aktuelle og angstprovokerende situationer fremkalder en stærk
kropslig reaktion af ubehag og uro, som f.eks. ved angstanfald. Afhængig af hvilke strategier personen har til rådighed
(se herunder), vil vedkommende reagere på denne kropslige
uro med tanker om fare og ulykke.

Når vedkommende senere har tanker om situationen, vil
kæden af uro udløses bare ved tanken og automatisk udløse
en handling som ”flugt”, ”fight” eller ”freeze”. Opgaven er
derfor, at klienten lærer færdigheder, som gør det muligt at
handle med ro og plan - og derved opleve kompetence i at
tackle situationerne mere hensigtsmæssigt.

Aktuel situation,
der udløser angst
Handlinger (4 x F):

Kognitive forhold:
Tanker (selvsnak), regler,
billeder: FARE

Flugt (hjem, medicin, stoffer)
Fight (irriteret, råbe, gå amok…)
Freeze (gøre ingenting)

Kroppens reaktioner:
Uro, stress, kulde, varme, panik.
8-10 på skala

gennemgås og screenes for at finde potentielle kandidater, og
et positiv resultatet af screening med ASS bør være udgangspunkt for henvisning til gruppen. Der bør endvidere afholdes et
orienteringsmøde med interesserede deltagere med det formål
at orientere grundigt om forløbet og afprøve motivation og evne
til fremmøde.
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Følge en plan (kræver analyse, beslutning, forberedelse,
selv-disciplin, frustrationstolerance og omtanke: ”når det sker,
gør jeg sådan, sådan og sådan”)

Derudover bør det gøres klart for den enkelte borger, at gruppens primære fokus er på angstproblematikker og kun perifert
på andre problematikker. Og samme fokus bør være i ledelsen af
forløbet - ”Keep it simple” – hvor blikket bør være rettet mod konkrete metoder samt træning af basale færdigheder til håndtering
af angst. Teoretisering bør undgås. Som alternativ til en gruppe
for målrettet angstbehandling kan der dog etableres en gruppe

med fokus på daglige frustrationer, udfordringer og følelsesmæssige vanskeligheder, der følger med et mangeårigt misbrug.
Overordnede overvejelser
Behandling kan anskues som samfundets måde at dygtiggøre
borgere med misbrugsproblemer til at blive funktionsdygtige og
bidragende borgere. På samme måde som eksempelvis unge mennesker gennemgår en uddannelse til at blive læge, socialrådgiver,
smed mv. Det almindelge uddannelsessystem har dog meget større
ressourcer til rådighed end behandlingssystemet, og i uddannelsessystemet er der også en stram struktur (registrering og krav
om fremmøde, indkaldelse til samtale ved manglende fremmøde,
aflevering af opgaver, studerende bliver nægtet at gå til eksamen,
karrieremuligheder er betinget af karakterer, praktik og erfaringer, mv.). Når man uddanner sig, har man desuden en berettiget
forventning om lønstigning, kraftig forbedring af livsvilkår og højere
social status ved afsluttet uddannelse og start på arbejdsmarkedet.
Senere, når man kommer ud på arbejdsmarkedet,, oplever man
også en struktur, hvor der bliver holdt øje med én (registrering af
fremmøde, tilbagemelding til ledere og ansatte vedrørende fraværsprocent, indkaldelse til sygesamtale, synlige krav om produktion mv.). Fremtidige jobmuligheder, hvor man kan bo, og lønstigning
er dog betinget af egen indsats, uddannelse og engagement.

Litteratur
Sundhedsstyrelsen (2007).
Referenceprogram for angstlidelser hos voksne.
Sundhedsstyrelsen: Narkosituationen i Danmark 2017 Nationale data. København: Sundhedsstyrelsen, 2017.
Simonsen. E. & Møhl. B. (2010). Grundbog i psykiatri.
Hans Reitzels Forlag. ISBN: 978-87-412-5025-0

I behandlingssystemet, som man med rimelighed kan betragte
som et socialt system svarende til uddannelsessystemets rolle i
samfundet, er incitamenterne til forandring små og utydelige, og
midlerne til forandringer er uklare, kan være svære at konkretisere og giver få handlingsanvisninger. Hvis man betragter dette
som en fair beskrivelse af de behandlingstilbud, misbrugere i
Danmark tilbydes, behøver man ikke undre sig over manglende
incitament til udvikling og forandring, for borgere i misbrugsbehandling har færre ressourcer, dårligere struktur i deres liv og mødes med færre relevante krav eller med udsigt til kontant gevinst
ved forandring end unge og voksne i uddannelse og arbejdsliv. Et
behandlingstilbud som det ovenfor beskrevne gruppeforløb må
derfor aldrig stå alene, men bør være en del af en integreret plan
for at nå frem til de mål, borgeren har. Ved det sjette gruppemøde
blev der aftalt en opfølgende session fire uger senere, på samme
sted, ugedag og tidspunkt, hvor gruppen plejede at mødes. Alle
viste stor interesse og begejstring for at deltage. Da gruppelederne dog ikke mindede deltagerne om mødet, var resultatet
- symptomatisk for betydningen af struktur og opfølgning - at
den eneste, som mødte op, var psykologen. Der har således ikke
været nogen systematisk opfølgning efter angstkurset. Vores
forventning er, at deltagerne med stor sandsynlighed er faldet tilbage til deres tidligere dagsrytme, og at der ikke er bygget videre
på den fremgang og forandring, der trods alt fandt sted i løbet af
de seks uger, hvor gruppeforløbet blev afviklet.
Moralen eller ønsket i behandlingen er derfor: Bedre planlægning
og opfølgning, differentierede og specialiserede behandlingstilbud og meget mere kontant vejledning til klienterne.
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’Ildsjælene’ er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil være et portræt af en
medarbejder, der brænder helt særligt igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet. Hvis du
kunne tænke dig at nominere en kollega til at blive portrætteret i serien, er du velkommen
til at skrive en mail til stof@crf.au.dk, hvor du beskriver din kollegas navn, job og kontaktinformation samt et par linjers motivation om, hvorfor netop denne kollega bør portrætteres
som en ildsjæl i STOF.

Fotograf: Maria Tuxen Hedegaard

”Jeg har været
med hele vejen”
Om Poul Højmark – leder af Haderslev Kommunes Rusmiddelcenter
Poul Højmark er 62 år og har i de seneste syv år været leder
af Haderslev Kommunes Rusmiddelcenter. Han er oprindeligt
uddannet socialrådgiver samt er certificeret psykoterapeut. Derudover har han også forskellige forvaltnings- og lederuddannelser
og har arbejdet som leder næsten uafbrudt siden 1984. I sin fritid
træner og løber Poul meget, og det har han altid gjort. Maratonløb
er hans favoritdisciplin. Derudover har han beskæftiget sig med
”lidt af hvert”, som han selv siger det. Han har læst statskundskab,
arbejdet i en trykkerivirksomhed og en tobaksvirksomhed, har
været truckfører og landpostbud, været lærervikar i folkeskolen
og arbejdet med omsorgsarbejde i det, der dengang hed Åndssvageforsorgen.
Men uanset hvad Poul har lavet, så har hans hjerte altid banket
for socialt udsatte og sårbare mennesker, og hans indignation på
deres vegne er stor. Det er det, der er hans drivkraft og gør, at
han brænder for sit arbejde. Han har arbejdet med næsten alting
inden for det sociale område og har også undervist, bl.a. på Den
Sociale Højskole i Odense. Men først og fremmest har rusmiddelområdet altid ligget som en fast kurs i hans arbejdsliv siden hans
første spæde start som frivillig medarbejder i 1972.
”Jeg har været med hele vejen,” fortæller Poul om passionen for
sit arbejde: ”I 80’erne, hvor vi i de daværende socialforvaltninger samarbejdede med amtets kommunekonsulenter
om misbrug. Det var dengang, vi købte os til døgnbehandling hos private aktører. Frem til 1996 var det i kommuneregi. Herefter i amtsregi – hvor behandlingen blev specialiseret - frem til kommunalreformen 2008. Herefter tilbage
til kommunerne og nu i specialiserede enheder, hvor man i
dag typisk selv står for behandlingsindsatsen, der nu er udviklet og er højt specialiseret og nuanceret. Jeg brænder for
udsatte og sårbare mennesker og ønsker at stå til rådighed
for disse dejlige mennesker, og jeg får rigtig meget tilbage,
hvilket jeg er taknemmelig for.”

Rusmiddelcentret i Haderslev, hvor Poul er leder, har eksisteret
siden kommunalreformen fra 2008. Centret har 16 ansatte og har
mange ydelser og hjælpende indsatser at tilbyde de pt. 235 borgere, som aktuelt er i behandling hos dem. Centret bruger rigtig
mange ressourcer og økonomi på at uddanne sine medarbejdere
og opkvalificere dem, blandt andet fordi det er Pouls mantra, og
noget, han prioriterer meget højt.

Det, der dog optager Poul fagligt og personligt mest lige nu, er
regeringens og sundhedsministerens planer om at flytte ansvaret
for misbrugsbehandling for borgere med dobbeltdiagnoser fra
kommunerne til regionerne. For de planer er han ikke enig i. Han
mener, at det, der i stedet virker, og som man bør fortsætte med
at udvikle, er de koordinerede indsatser mellem kommune og
region, hvor regionen håndterer den lægefaglige psykiatriske behandling, og hvor kommunerne – eksempelvis rusmiddelcentret i
Haderslev - håndterer den social- og sundhedsfaglige misbrugsbehandling i tæt samarbejde med alle de borgernære tilbud,
ydelser og værktøjer, som Poul fortæller, at man i kommunerne
råder over, eksempelvis den styrkede og fremskudte indsats på
værestederne. Han brænder for emnet og siger:

”Jeg ønsker at gøre en forskel
for socialt udsatte, og jeg synes, at vi i den kommunale
sektor virkelig har forudsætningerne for at kunne gøre
netop det.”

Fotograf: Maria Tuxen Hedegaard
STOF NR. 31 – EFTERÅR 2018
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Kampen om byens nat:
Skal byens nat være festvenlig, beboervenlig eller begge dele?
Siden 1970’erne har vestlige storbyer oplevet en massiv
vækst i den alkoholbaserede fest- og nattelivsøkonomi.
Det har betydet, at tusindvis af danske unge hver torsdag,
fredag og lørdag aften strømmer mod midtbyens mange
cafeer, barer og natklubber for at beruse og more sig med
vennerne. Denne udvikling er muliggjort af, at bevillingsmyndighederne i mange danske byer har ført en liberal
bevillingspolitik, hvor man både har tilladt flere beværtninger og tilladt, at en stigende del af disse kan holde åbent til
klokken fem om morgenen. Transformationen af den indre
storbys nat til et fest- og forbrugsrum har imidlertid medført
en række nye problemer. I Danmark er den ungdomsorienterede nattelivsøkonomi eksempelvis ofte ekspanderet
i områder, hvor mange mennesker i dag bor og lever deres
hverdagsliv. Dette har betyder, at mens nogle (ofte unge)
beruser og morer sig højlydt på og uden for byens beværtninger, så prøver andre borgere (såsom voksne, børnefami-

lier, ældre og folk, der skal på arbejde) at sove. På Center for
Rusmiddelforskning har vi derfor igangsat et forskningsprojekt, som tager udgangspunkt i situationen i København og
undersøger, hvordan forskellige bruger- og borgergrupper
oplever byens natteliv og forsøger at påvirke udviklingen af
byens nat. Projektet vil ydermere kortlægge centrale udviklinger og stridspunkter i bevillingspolitikken i København. Vi
søger informanter, særligt beboere i indre by i København,
som vil fortælle om deres oplevelser med nattelivets udvikling. Hvis du bor i København og kunne tænke dig at være
deltager i vores projekt og blive interviewet (anonymt), kan
du kontakte os på nedenstående mail-adresser.
Forskere:
Esben Houborg (eh.crf@psy.au.dk)
Thomas Friis Søgaard (tfs.crf@psy.au.dk)

Politiarbejde og regulering
på åbne stofscener
Et nyt ph.d.-projekt har til formål at belyse, hvordan politiet
og andre myndigheder håndterer såkaldte ’åbne stofscener’
i Danmark. En åben stofscene er et sted, hvor der bliver
indtaget og handlet med illegale euforiserende stoffer i det
offentlige rum. Projektet vil bestå af konkrete observationer
og beskrivelser af politiets og andre myndigheders arbejde
på åbne stofscener i både Aarhus og København. Desuden
vil der ske en mere overordnet analyse af, hvordan stofbrug
i det offentlige rum bliver problematiseret og talt om både
politisk og i den bredere offentlighed. Her vil undersøgelsen
særligt fokusere på den betydning, som begrebet ’tryghed’
tillægges i myndighedernes håndtering af åbne stofscener.
Forebyggelsen af utryghed er blevet centralt i både det
kriminalpræventive arbejde og i politiets selvforståelse de
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seneste år. I 2004 blev ’tryghed’ indskrevet i politiloven, og i
2006 gjorde Det Kriminalpræventive Råd det til sin mission,
ikke bare at forebygge kriminalitet, men også at skabe et
tryggere samfund. Det er dog ofte uklart, hvad der menes
med ’tryghed’, ’utryghed’ og ’utryghedsskabende adfærd’,
når der iværksættes forskellige kriminalpræventive tiltag.
I projektet undersøges det således, hvorfor og hvordan
tryghed er kommet på den kriminalpolitiske dagsorden,
hvilke interventioner eller politikker der legitimeres med
reference til tryghed, og hvordan vi som samfund kan imødegå utryghed på den mest hensigtsmæssige måde.
Projektet udføres af ph.d.-studerende
Tobias Kammersgaard.
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Socialt udsatte grønlændere
i det danske velfærdssystem
Et nyt forskningsprojekt er sat i gang hos Center for Rusmiddelforskning med det formål at undersøge kommunale
indsatser målrettet socialt udsatte grønlændere i Danmark.
Over de senere år er der ved hjælp af satspuljemidler
iværksat en række strategier og kommunale indsatser
målrettet udsatte grønlændere bosat i Danmark. ’Grønlænderstrategien 2013-2016’ havde således til formål at styrke
koordinationen mellem kommunale indsatser og private/
frivillige organisationer involveret i servicetilbud til udsatte
grønlændere. Senest, i 2017, blev yderligere satspuljemidler
øremærket kommunale projekter målrettet denne gruppe.
Strategierne beskriver socialt udsatte grønlændere som
en gruppe med behov for målrettede indsatser til at sikre
deres inklusion i det danske velfærdssystem. Men hvad
betyder denne rammesætning af sociale problemer som
grønlandske, når indsatser implementeres i praksis, og
hvordan korresponderer dette med udsatte grønlænderes
egne perspektiver på deres situation? Det findes der stort
set ingen længerevarende, kvalitativ forskning om.

I dette forskningsprojektet ønsker forskerne via etnografisk
feltarbejde at undersøge aktuelle strategier og indsatser
målrettet gruppen samt de udfordringer og muligheder, der
opstår i implementeringen heraf. Gennem en kombination af
feltobservationer og interviews vil undersøgelsen indsamle
viden om, hvordan strategier kommer til udtryk i hverdagslige møder mellem socialt udsatte grønlændere og professionelle, og hvordan disse forståelser korresponderer med
borgernes egne perspektiver på deres situation og behov. I
tillæg til det etnografiske feltarbejde består projektet også
af en policy- og dokumentanalyse af relevante strategier på
området, samt en kortlægning af kommunale indsatser.
Projektet udføres af lektor Bagga Bjerge og videnskabelig
assistent Maj Nygaard-Christensen. Det er støttet af Den
Grønlandske Fond samt Center for Rusmiddelforskning, og
der søges yderligere fondsmidler. Aarhus Kommune samt
Lise Poulsen fra Socialstyrelsen indgår som samarbejdspartnere i projektet.

Behandlingsportalen
Fra udredning over behandlingsplan til målarbejde.

Behandlingsportalen er et samlet behandlingsmetodisk
system, som er en meget struktureret metode til behandling
af borgere, der indskrives i stof- eller alkoholbehandling. Det
omhandler følgende: Hvordan går man fra A) et indledende
udrednings-interview over B) feedback til borgeren med
dertil hørende formulering af mål (behandlingsplan) til C)
at arbejde med de enkelte mål for forløbet.
Udover at identificere borgerens forbrug af rusmidler, så
har udredningen som indledning til behandling til formål at
identificere barrierer, som kan forhindre reduktion/ophør
med rusmiddelbrug og ressourcer. En vellykket indledende
udredning kan bidrage til behandlingssucces. Barriererne, ressourcerne og det skadelige forbrug af rusmidler er
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nemlig vævet ind i hinanden, og reduktion af barrierer og
forstærkning af ressourcer er oftest afgørende for rusmiddel
reduktion/ophør.
Hos Behandlingsportalen vil du finde videoer bl.a. om, hvordan
man tolker UngMap/VoksenMap profiler, hvordan udredningsinterview gennemføres, hvor behandleren giver feedback til
den unge, hvordan behandleren, sammen med den unge, får
formuleret en behandlingsplan/en målsætning og hvordan
behandleren og den unge arbejder med at nå målene.
Behandlingsportalen vil snarest være at finde på Center for
Rusmiddelforsknings hjemmeside rusmiddelforskning.dk
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EKSTRA KURSUS:
’Rusmidler og psykiske problemer’
Grundet overvældende interesse for kurset ’Rusmidler og psykiske problemer’, som
afholdes 16.-17. november 2018 i Aarhus og ikke har flere ledige pladser, har Center
for Rusmiddelforskning besluttet at gentage succesen. Der er derfor nu åbent for
tilmeldinger til et ekstra kursus, som denne gang vil blive afholdt i København
22.-23. marts 2019.

”Hvis jeg havde det bedre,
ville det være nemmere
at holde op og passe min
behandling.”
Problematisk brug af rusmidler står sjældent alene,
men er koblet sammen med psykiske problemer og
mistrivsel. Det er derfor ofte ikke så enkelt selv at
holde op eller søge behandling, som det måske kan
virke for omgivelserne. For at kunne imødekomme
udfordringerne, udvikle relevante tilbud, er det
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.

På dette kursus lærer du om de udfordringer, som
borgere med psykiske problemer selv oplever i forhold
til misbrug, og du får et indblik i de udfordringer, som
pårørende og hjælpesystemerne møder. Du kommer til
at arbejde med centrale udfordringer gennem cases, og
vi diskuterer, hvordan de kan håndteres i praksis. Vi vil
desuden diskutere national og international forskningsbaseret viden om relevante strategier, indsatser og interventionsformer. Dine undervisere vil bl.a. præsentere
resultater fra projekter, der har undersøgt betydningen
af at have dobbeltfokus i behandlingen, betydningen
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af relevant udredning og interventioner, der fremstår
særligt lovende. Underviserne vil fortælle om nogle af
de projekter, de selv har været involveret i: 1) 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 med ADHD.
Kurset henvender sig til praktikere, som arbejder inden
for eksempelvis misbrugsbehandling, psykiatri på
bosteder, i fængsler eller til professionelle, der arbejder
med rehabilitering, arbejdsmarkedsrettede indsatser
eller boligsociale indsatser for særligt 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

Når du har deltaget i kurset, kan du:
•

Udfordre behandlingspessimisme og fordomme
i forhold til patienter med psykiske lidelser og
misbrug.

Dato: 22.-23. marts 2019
Tid: fredag kl. 14.00-18.00 og lørdag kl. 8.00-12.00
Hvor: København (præcis adresse oplyses senere).
Pris: DKK 2.500 ekskl. 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 (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.

•

Identificere individuelle, sociale og systemiske
udfordringer, som dobbeltdiagnosticerede borgere
og deres pårørende ofte møder.

15% rabat til alumner, som er medlem af AU’s alumnenetværk. Bliv medlem på www.alumni.au.dk

•

Beskrive udbredte psykiske lidelser i forbindelse
med misbrug og muligheder for at møde disse
lidelser i behandlingen.

Læs mere om kurset og tilmelding her:
http://bss.au.dk/samarbejde/kurser-og-netvaerk/rusmidler-og-psykiske-problemer/

•

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.

Eller kontakt
Kursuskoordinator Pernille Hjort Nielsen:
phj@au.dk / 87 15 23 61 / 21 84 11 24
For nærmere faglig info, kontakt
studieleder Bagga Bjerge:
bb.crf@psy.au.dk / 87 16 57 83
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Lige nu er jeg ung og smuk
Snart ligner jeg det jeg er, hærdet af druk
Lige nu kan jeg charmere din fordømmelse bort
Snart vil du se jeg var af en selvmedicineret sort

Lad os få gang i den her fest, lad os lave noget støj
Jeg går ikke hjem, så længe der er ild i min røg
Lad os få promillen op, så vi kan føle os tilpas
Jeg går ikke hjem, så længe der er noget stærkt i mit glas

Du tror at jeg kan sige stop
Før mine lunger er sorte, og solen er stået op
Du tror at jeg har et hjerte af guld
Men jeg kan sige dig, at det gløder mest når jeg er fuld

Fra sangen ’Ild i min røg’ af Mathilde Falch fra albummet ’Alle
taler’ (Just for the record, 2015)
www.mathildefalch.dk

Ønsker du at abonnere på STOF?
Så send mail til stof@crf.au.dk . Bladet udkommer to gange om året, og abonnementet er gratis.
OBS. Hvis du som abonnent flytter til en ny adresse, så er det vigtigt, at du meddeler det til os på stof@crf.au.dk,
da din adresse ikke automatisk bliver opdateret hos os. Dette gælder også, hvis du modtager STOF på din
arbejdsplads og skifter job.
Idéer og forslag til nye artikler er også altid meget velkomne. Skriv til stof@crf.au.dk
Hvis du ikke selv ønsker at skrive en artikel, men måske har faglige spørgsmål eller emner,
du ønsker at foreslå os at skrive om i STOF, så hører vi også meget gerne fra dig.

