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Rusmidler
og samfund,
ude og hjemme
Velkommen til STOF nr. 32, som har temaet ’ude og hjemme’.
Her hjemme fra Danmark har vi selvfølgelig først og fremmest den nyeste forskning med i bladet, hvor en artikel af Kristine Rømer Thomsen,
Mette Buhl Callesen, Morten Hesse, Timo Lehmann Kvamme og Mads
Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning fortæller, at problematisk brug af rusmidler blandt unge hænger sammen med bestemte former for impulsivitet. Andet nyt fra Center for Rusmiddelforskning finder
du sidst i bladet, hvor vi også fortæller om vores master-uddannelse.
Fra Danmark rejser STOF ud i verden. Rejsen derud, opholdet
og turen hjem igen fylder den rejsendes bagage med ud- og indsigter fra
andre kulturer og med oplevelser og perspektiver, der kan gøre os klogere på hinanden og på os selv. Morten Hesse har kigget mod vest, når
han i sin artikel undersøger opioider og opioidafhængighed i USA og i
Danmark. STOF vender i dette nummer også blikket mod øst, hvor vi har
besøgt Georgien for at opleve de rusmiddelproblematikker og –debatter,
der udfolder sig i et tidligere Sovjetland. Læs Marianne Bækbøl og Lise
Schilders tre artikler fra Georgien om narkotikapolitik, stigmatisering,
udstødelse og sygdomme samt om forkæmperne for forandring.
Ude kan også være andre steder end uden for landets grænser.
Det kan være udenfor i det offentlige rum, hvor mange stofbrugere
lever en stor del af deres tilværelse, først og fremmest fordi mange ikke
har et hjem, men også for at mødes med hinanden. Følelsen af hjemme
finder de netop ofte i selskab med hinanden og på de steder rundt
omkring, hvor der findes mennesker, der vil hjælpe dem. Læs mere
i Nanna Stærmoses reportage fra BrugerForeningens nye lokaler og
i Pernille Sørensens artikel om hjemlighed på væresteder.
Hvis en mand ikke længere har mulighed for at have hjemme
sammen med ægtefælle og børn, fordi han bliver skilt eller måske bliver
udsat for vold i parforholdet, så kan rusmidler - og for nogle også et liv
på gaden - være en løsning, de føler sig nødsaget til. Det ved man hos
Mandecentret, hvor de forsøger at nå mænd, der er i krise, og hjælpe
dem, inden alkohol eller stoffer risikerer at blive fast lindring for
mændene. Læs artiklen om Mandecentret og om, hvordan centret kan
være med til at skabe nye tilværelser for mændene og være et hjem
uden for hjemmet.
Hjemme kan også være der, hvor mange børn og unge oplever alvorlige
konsekvenser og følger af deres forældres alkohol- eller stofbrug. Projekt
BRUS, som er et støttende tilbud til børn og unge i familier med rusmiddelproblematikker, er halvvejs i sit forløb, og Dorte Nissen og Runa Bjørn
har skrevet en artikel om de foreløbige erfaringer.
I serien ’5 hurtige til…’ taler vi denne gang med kontorchef
Michael Karlsen, som i sit arbejde hos Center for Børn, Unge og Familier
ved Socialstyrelsen i høj grad også beskæftiger sig med de problemer,
som børn og unge kan opleve med rusmidler både ude og hjemme.

Karina Luise Andersen er
cand. mag. og er redaktør på STOF

Musikeren Mathilde Falch har også oplevet problematisk
rusmiddelforbrug i sit hjem. Både i barndomshjemmet, men også i sin
egen tilværelse som ung voksen. Det fortæller hun om i serien ’Stemmer
fra Siden’.
En anden, der også har store erfaringer med rusmiddelproblemer som ung, er skuespiller Allan Olsen. De erfaringer bruger han i sit
job som misbrugskonsulent i danske fængsler, og det fortæller han om i
dette nummers ’Ildsjælene’.
I det seneste årti har grænserne for, hvad der kan defineres som ude
eller hjemme, flyttet sig. Internettet og de sociale medier betyder, at vi
kan være i kontakt med resten af verden via vores computer, tablet eller
mobiltelefon. Det betyder også nye måder at handle stoffer på. Jakob
Demant og Silje Anderdal Bakken har skrevet en artikel om stofhandel
på sociale medier i Norden.
Éns krop i forbindelse med rusmiddelbrug kan også være noget, man
kan føle sig hjemme i eller modsat uden kontrol over. Ida Friis Thing og
Viola Marie Skovgaard har skrevet en artikel om, at det at tale om sex
med unge i rusmiddelbehandling nogle gange opfattes og gøres forskelligt alt efter den unges køn og ikke altid i overensstemmelse med den
unges egen opfattelse.
Kroppen er også i centrum i Luise Aamanns artikel om levercirrose.
Artiklen har fokus på styrketræning, og hvordan det kan gavne kroppen,
hvis den er ved at nedbryde sig selv efter et årelangt rusmiddelbrug.
Sidst, men absolut ikke mindst, så har vi den store ære at have forfatterne Knud Romer og Tove Ditlevsen med i dette nummer af STOF. De
skriver begge om rusmidler ude i samfundet og med hjemme i egne liv
og erfaringer. Knud Romer med udvalgte sider fra sine nyeste roman og
Tove Ditlevsen på bagsiden af bladet med digtet ’Skellet’.
Jeg vil slutte med at bringe sidste nyt fra STOF-redaktionen. Først og
fremmest kan vi meddele, at STOF fremover vil udkomme tre gange om
året, frem for de nuværende to gange. Og det betyder selvfølgelig, at vi
som altid meget gerne hører fra skribenter, der ønsker at fylde STOFs nu
endnu flere spalter om året med spændende ny viden.
Hvordan man skriver artikler til STOF samt meget andet, kan I også læse
om via den anden spændende nyhed her fra redaktionen: STOFs nye
hjemmeside. Den nye hjemmeside kan I finde på www.rusmiddelforskning.dk/stof. Vi har glædet os meget til at kunne byde jer velkommen
på den nye side, hvor I også kan finde det senest udkomne nummer af
STOF samt alle tidligere numre og artikler.
Rigtig god læselyst!
Karina Luise Andersen
Redaktør
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Problematisk brug af rusmidler
blandt unge hænger sammen med
bestemte former for impulsivitet
Hvordan bliver vi bedre til at forebygge, at unge får problemer med rusmidler eller andre potentielt
afhængighedsskabende aktiviteter, såsom et stort forbrug af internet gaming eller pornografi?
Én metode er at blive klogere på, hvilke unge vi skal være særligt opmærksomme på. Hos Center for
Rusmiddelforskning er vi i gang med en undersøgelse, hvis foreløbige resultater peger på, at det er en
god idé at have fokus på unge, der udviser bestemte former for impulsiv adfærd.
6

STOF NR. 32 – FORÅR 2019

Kristine Rømer Thomsen er psykolog og ph.d. i medicin og lektor ved Center for Rusmiddelforskning,
Aarhus Universitet

Mette Buhl Callesen er neuropsykolog og ph.d. i medicin og adjunkt ved Center for Rusmiddelforskning,
Aarhus Universitet

Morten Hesse er psykolog og ph.d. i psykologi og
lektor ved Center for Rusmiddelforskning,
Aarhus Universitet

Timo Lehmann Kvamme er psykolog og ph.d.-studerende ved Center for Funktionel Integrativ
Neurovidenskab, Aarhus Universitet

Mads Uffe Pedersen er psykolog og ph.d. i psykologi
og professor ved Center for Rusmiddelforskning,
Aarhus Universitet
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TIMO LEHMANN KVAMME OG MADS UFFE PEDERSEN

Danske unge har Europarekord i at drikke sig fulde og
nordisk rekord i cannabisbrug (1). Selvom langt de fleste unge naturligt reducerer deres brug af rusmidler, i
takt med at de bliver ældre, er et stort forbrug, mens
de er unge, noget, der skal tages alvorligt. Udover at
det selvfølgelig er alvorligt for den lille gruppe af unge,
som udvikler et behandlingskrævende misbrug, er der
også gode grunde til at interessere sig for den større
gruppe af unge, hvor et aktuelt storbrug påvirker den
unges muligheder negativt - her og nu eller på længere sigt. Herunder negative effekter på den unges

uddannelse eller arbejde (fx i form af øget fravær,
bortvisning pga. hash, mindre fokus på skolearbejde
eller dårligere muligheder for at koncentrere sig og
lære nyt); på den unges sociale relationer (fx at man
under beruselse kommer i konflikt eller slagsmål med
venner eller har seksuelt samvær med nogen, man
bagefter fortryder); samt af den simple grund, at man
øger risikoen for uheld og skader under beruselse (fx
cykeluheld, spirituskørsel, faldulykker eller drukneulykker). Endelig er hjernen i de unge år i gang med
en kritisk udvikling, som kan blive negativt påvirket
STOF NR. 32 – FORÅR 2019

7

af et stort forbrug af rusmidler. Fx er den yderste og forreste
del af hjernen (præfrontal cortex), som bl.a. hjælper os med
at stoppe op og overveje situationen, inden vi handler, først
færdigudviklet i midten af 20’erne.
Stort forbrug af fx gaming og pornografi
kan også have negative konsekvenser
Ligesom med rusmidler er der nogle unge, som oplever
problemer med at kontrollere andre former for aktiviteter,
såsom gaming og pengespil. I kølvandet på at ludomani i
2013 blev klassificeret som en adfærdsmæssig afhængighed i den amerikanske diagnosemanual, DSM-5, har der
været øget fokus på, om andre former for adfærd og aktivitet bør kunne klassificeres som en afhængighed, eksempelvis ukontrolleret brug af internet-gaming (2), pornografi
(3) og overspisning (på engelsk: binge eating) (4). I den
nye udgave af den europæiske diagnose-manual, ICD-11,
som udkom i 2018, er det for første gang blevet muligt at
diagnosticere overdreven og ukontrolleret gaming som
en adfærdsmæssig afhængighed. Denne bevægelse hen
imod diagnosticering af overdreven og ukontrolleret brug af
aktivitetsformer har udløst en del relevant kritik, fx i forhold
til risikoen for, at vi overdiagnosticerer og sygeliggør selve
det at have stærk lyst til noget (5), samt risikoen for, at vi
opfinder nye diagnoser uden tilstrækkelig forskningsmæssigt belæg (6). På den anden side kan der være en pointe i,
at brug af fx gaming og pornografi for nogle unge udvikler
sig til et problematisk brug, som påvirker den unges liv
negativt. Fx kan overdreven brug af internet-gaming få
negative konsekvenser for de unges uddannelse eller
nære relationer, hvis de bruger så meget tid på at game, at
det går ud over andre vigtige ting i deres liv, og de trods
forsøg på at skære ned ikke er i stand til det.

Ligesom med alkohol har danske unge
Europarekord i brug af internet-gaming(1), og har også et stort brug af
pornografi(7). Der er således grund til
at interessere sig for, hvilke unge vi
skal være særlig opmærksomme på
ift. risikoen for at udvikle problematisk brug af både rusmidler og aktivitetsformer som fx internet-gaming.
Impulsivitet som en risikofaktor?
Én af de psykologiske faktorer, som vi ved øger risikoen
for, at man udvikler misbrug af rusmidler og/eller pengespil, er et højt niveau af impulsivitet (målt via spørgeskema
eller computerbaserede opgaver) (8, 9). Samtidig kan et
langvarigt misbrug af rusmidler være med til at gøre os
8
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mere impulsive, så det kan være vanskeligt at afgøre, hvad
der kom først. Impulsivitet defineres ofte som en ”tendens
til at handle og træffe beslutninger hurtigt og uovervejet
på trods af negative konsekvenser”. Men der er voksende
enighed om, at impulsivitet bedst forstås som bestående af
forskellige delkomponenter (10, 11). En af de fremtrædende teoretiske modeller er den såkaldte UPPS-P Impulsive
Behavior Scale (12), som netop tager højde for, at impulsivitet består af flere komponenter. Ifølge modellen er der fem
måder, vi kan være impulsive på:
• Tendens til at handle overilet i intense negative følelsesmæssige tilstande, fx når man er meget vred eller
ked af det.
• Problemer med at planlægge og tænke ting igennem,
inden man handler, fx tendens til at handle, inden man
har overvejet, hvad konsekvenserne kan være.
• Problemer med at færdiggøre ting, fx fordi de er kedelige eller svære.
• Tendens til at være sensationssøgende, fx opsøge
spænding og nye ting.
• Tendens til at handle overilet i intense positive følelsesmæssige tilstande, fx når man er meget glad eller
begejstret.
De fem impulsivitetstræk kan måles med et spørgeskema
med 59 spørgsmål. Spørgeskemaet er blevet anvendt i
mange forskellige befolkningsgrupper og har vist sig stabilt
at kunne adskille forskellige former for impulsiv adfærd
på tværs af grupper og kulturer (13). Der er bl.a. en række
studier, der peger på, at unge, som har en tendens til at
handle overilet i intense negative/positive følelsesmæssige tilstande, i højere grad har problemer med rusmidler.
Der er kun lavet ganske få undersøgelser af modellen ift.
problematisk brug af internet-gaming og pornografi, så der
mangler undersøgelser på det område.
Vores danske undersøgelse af
impulsivitet og problematisk brug
På baggrund af vores viden om de fem impulsivitetstræk
var formålet med vores studie at undersøge, om nogle
bestemte måder at være impulsiv på hænger sammen
med en bred vifte af problematisk brug, inklusiv rusmidler
(alkohol, cannabis og andre illegale stoffer) og aktivitetsformer (internet-gaming, pornografi og overspisning) blandt
danske unge. Det er første gang, at man har undersøgt, om
impulsivitet hænger sammen med så mange forskellige former for problematisk brug i den samme gruppe af unge, og
første gang, at man har undersøgt de fem impulsivitetstræk
blandt danske unge.
I alt deltog 109 danske unge (15-26 år; 69 % mænd) med
et varierende brug af rusmidler. De unge havde tidligere deltaget i en national spørgeskemaundersøgelse af
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rusmiddelbrug blandt unge og blev på baggrund
heraf inviteret til at deltage i vores undersøgelse. Det
gjorde vi for at sikre, at vi fik et bredt forbrugsmønster
repræsenteret i undersøgelsen. De unge udfyldte
en række spørgeskemaer, for at vi kunne undersøge
eventuelle sammenhænge mellem impulsivitetstræk
og problematisk brug. Vi målte forskellige måder at
være impulsiv på ved hjælp af UPPS-P-spørgeskemaet (beskrevet ovenfor).
I stedet for at måle, hvor meget de unge fx bruger
cannabis eller pornografi, ville vi måle, i hvor høj
grad de oplever problemer i forbindelse med deres
brug. Fx om de har oplevet, at det har haft negative
konsekvenser for andre vigtige ting i deres liv såsom
uddannelse og venner A.
Resultater fra vores danske undersøgelse
Selvom om UPPS-P modellen skelner mellem fem
former for impulsivitet, var det i vores data svært at
adskille de to former, som handler om en tendens til
at handle overilet, når man er stærkt påvirket af enten
negative eller positive følelser. Vi valgte derfor at slå
de to træk sammen til ét:
• Tendens til at handle overilet, når man er stækt
følelsesmæssigt påvirket B.
Resultaterne pegede på, at øgede niveauer af særligt
to former for impulsivitet hænger sammen med
problematisk brug af alkohol, cannabis, andre illegale
stoffer, pornografi og overspisning blandt unge:
• Problemer med at færdiggøre ting, fx fordi de er
kedelige eller svære.
• Tendens til at handle overilet, når man er stærkt
følelsesmæssigt påvirket, fx når man er vred eller
begejstret.
Mere specifikt fandt vi (efter vi havde taget højde for
deltagernes køn, alder, uddannelsesniveau og de andre impulsivitetstræk) statistisk signifikante sammenhænge mellem:
• Problemer med at færdiggøre ting og problematisk brug af alkohol, illegale stoffer (andre end
cannabis), pornografi samt overspisning
• En tendens til at handle overilet, når man er
stærkt følelsesmæssigt påvirket og problematisk
brug af cannabis samt overspisning.
• En tendens til at være sensationssøgende og
problematisk brug af alkohol.
• Omvendt fandt vi ingen sammenhænge mellem
de undersøgte impulsivitetstræk og problematisk
brug af internet-gaming.

10

STOF NR. 32 – FORÅR 2019

Resultaterne i sammenhæng
Resultaterne fra vores undersøgelse peger som sagt
på, at det især er to impulsivitetstræk, vi skal være
opmærksomme på blandt unge, da et eller begge træk
var forbundet med alle former for problematisk brug
(med undtagelse af internet-gaming).

Det drejer sig om unge,
som har svært ved at
færdiggøre de ting, de
er i gang med, fx fordi
de oplever tingene som
kedelige eller svære, samt
unge med en tendens til
at handle overilet, når de
er stærkt følelsesmæssigt
påvirkede, fx vrede eller
begejstrede.
Udover at det kan måles med UPPS-P-spørgeskemaet, så er det også adfærd, som er let at observere fx
i skolen.
Tidligere studier har også fundet sammenhænge mellem disse to impulsivitetstræk og problematisk brug
af forskellige rusmidler, og ludomani og overspisning
er især blevet forbundet med en tendens til, at man
handler overilet, når man er stærkt følelsesmæssigt
påvirket (for gennemgang af litteraturen se (14)). Der
er lavet ganske få undersøgelser ift. problematisk
brug af pornografi, og det er første gang, det er blevet
forbundet med problemer med at færdiggøre ting. De
få studier, der er lavet ift. gaming (15), peger ligesom
vores data på, at det er nogle andre faktorer end
impulsivitetstræk, der er involveret i udviklingen af
problematisk brug.
I forhold til den praktiske anvendelse af resultaterne
er det vigtigt at have en dialog med unge med et højt
impulsivitetsniveau om, hvad det betyder for dem
at være impulsive, og hvad de med fordel kan være
opmærksomme på. Her skal man huske, at det at
være impulsiv i nogle situationer kan være adaptivt
(dvs. en fordel), og i andre situationer kan det være en
ulempe. Fx kan det være en fordel at være handlekraftig og turde tage chancer og prøve noget nyt, når

vi skal udvikle ideer eller møde nye mennesker. Men samtidig er
det vigtigt, at vi som mennesker ikke kun er drevet af, hvad der
er nyt og spændende, men også færdiggør de ting, vi er i gang
med (fx i skolen eller på arbejdet), selvom det måske er kedeligt.
I nogle situationer er det vigtigt, at vi nøje overvejer konsekvenserne af vores valg og handlinger, fx hvis vi er berusede og gerne
vil hurtigt hjem og er fristet af at tage bilen eller cyklen. Men i
andre situationer kan der være brug for, at vi handler hurtigt og
stoler på vores umiddelbare fornemmelse, fx hvis der er en, der
har brug for akut hjælp. Det er en balancegang at have denne
type af dialog med unge omkring deres impulsive træk, hvor man
anerkender de unges ressourcer og kompetencer ved at have de
forskellige personlighedstræk, men samtidig hjælper dem med at
indse, hvornår disse træk kan være problematiske for dem selv
eller andre.

(1.)

Fremtidig forskning
På nuværende tidspunkt ved vi ikke, om det er de øgede niveauer
af impulsivitet, som øger risikoen for problematisk brug, eller
omvendt. Men vi følger gruppen med årlige undersøgelser og
håber på, at vi på sigt kan kaste lys på, om det er højere grad af
impulsivitet, som øger risikoen for, at man udvikler et problematisk brug, når eller hvis man begynder at bruge fx alkohol eller
pornografi.

(9.)

(2.)

(3.)
(4.)

(5.)

(6.)

(7.)

(8.)

(10.)

(11.)
(12.)

(13.)
(14.)

Hvis du vil vide mere om studiet
Studiet laves i samarbejde med Dr. Valerie Voon fra Cambridge
Universitet. Vi har for nylig udgivet resultaterne internationalt, så
du kan læse mere om dem her: Rømer Thomsen, K., et al.,
Impulsivity traits and addiction-related behaviors in youth. J
Behav Addict, 2018. 7(2): p 317-330

(15.)

Kraus, L., et al., ESPAD Report 2015: Results from the European School
Survey Project on Alcohol and Other Drugs. 2016: Publications Office of
the European Union.
Kuss, D.J., M.D. Griffiths, and H.M. Pontes, DSM-5 diagnosis of Internet
Gaming Disorder: Some ways forward in overcoming issues and concerns
in the gaming studies field. Journal of Behavioral Addictions, 2017. 6(2):
p. 133-141.
Kraus, S., V. Voon, and M.N. Potenza, Should compulsive sexual behavior
be considered an addiction? Addiction, 2016. 111(12): p. 2097-2106.
Gold, M.S., K. Frost-Pineda, and W.S. Jacobs, Overeating, binge eating,
and eating disorders as addictions. Psychiatric Annals, 2003. 33(2):
p. 117-122.
Billieux, J., et al., Are we overpathologizing everyday life? A tenable
blueprint for behavioral addiction research. Journal of Behavioral
Addictictions, 2015. 4(3): p. 119-23.
Kardefelt-Winther, D., et al., How can we conceptualize behavioural
addiction without pathologizing common behaviours? Addiction, 2017.
112(10): p. 1709-1715.
Hald, G.M., Gender differences in pornography consumption among
young heterosexual Danish adults. Archives of Sexual Behavior, 2006.
35(5): p. 577-585.
Rømer Thomsen, K., et al., Altered paralimbic interaction in behavioral
addiction. Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America, 2013. 110(12): p. 4744-9.
Ersche, K.D., et al., Abnormal brain structure implicated in stimulant drug
addiction. Science, 2012. 335(6068): p. 601-4.
Sperry, S.H., et al., Examining the multidimensional structure of
impulsivity in daily life. Personality and Individual Differences, 2016. 94:
p. 153-158.
Evenden, J.L., Varieties of impulsivity. Psychopharmacology (Berl), 1999.
146(4): p. 348-61.
Lynam, D.R., et al., The UPPS-P: Assessing five personality pathways to
impulsive behavior (Technical Report). 2006, Purdue University:
West Lafayette.
Smith, G.T., et al., On the validity and utility of discriminating among
impulsivity-like traits. Assessment, 2007. 14(2): p. 155-170.
Rømer Thomsen, K., et al., Impulsivity traits and addiction-related
behaviors in youth. J Behav Addict, 2018. 7(2): p. 317-330.
Deleuze, J., et al., Established risk factors for addiction fail to
discriminate between healthy gamers and gamers endorsing DSM-5
Internet gaming disorder. J Behav Addict, 2017. 6(4): p. 516-524.

(A)

Vi anvendte anerkendte og validerede spørgeskemaer til at måle
graden af problematisk brug af: alkohol (Alcohol Use Disorder
Identification Test), cannabis (Cannabis Use Disorder Identification
Test Revised), andre illegale stoffer (Drug Use Disorder
Identification Test), pornografi (Pornography Craving
Questionnaire), internet-gaming (Internet Gaming Disorder Scale
Short Format) og overspisning (Binge Eating Scale).

(B)

Dette er på linje med andre nye studier, hvor man har observeret
det samme og derfor også har kombineret de to træk.
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Opioider og
opioidafhængighed
– hvad er det?
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Morten Hesse er psykolog og ph.d. i psykologi og lektor ved
Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Det er blevet betegnet som en
national krise og en national
epidemi, at overdoser af
opioider er blevet den hyppigste
dødsårsag blandt unge
voksne i USA som helhed, og
i visse områder af landet er
det den hyppigste dødsårsag
overhovedet. Får vi et lignende
problem i Danmark?
AF MORTEN HESSE

Hver dag dør mere end 115 mennesker i USA af overdoser,
mens der i Danmark dør omkring 200 om året. Når man
tager i betragtning, at USA's befolkning er på cirka 325 millioner mennesker, svarer det til, at der ud af en million amerikanere dør cirka 130 om året, mod 40 per million om året i
Danmark. Næsten alle de amerikanske dødsfald forårsaget
af overdoser skyldes opioider. De amerikanske sundhedsmyndigheder anslår, at misbrug af receptpligtige opioider
koster myndighederne 78,5 milliarder dollars om året (1).
Men hvad er opioider, og hvad er opioidafhængighed? Og er
en tilsvarende krise på vej i Danmark?
Typer af opioider
Man kan først og fremmest inddele opioider i henholdsvis naturlige opioider (opiater) og kunstige opioider. De
naturlige opiater er udvundet af valmuen, og historisk har
den været anvendt længe. Hippokrates (græsk læge, som

blev født ca. 460 år f.v.t., red.) skrev således om brug af opiater til behandling af smerter i det 4. århundrede f.v.t., og de
blev anvendt endnu tidligere af sumererne (fra det tidligere
Mesopotamien, nu Irak, red.). Opiaterne omfatter stoffer som
opium, morfin, heroin og kodein. Semisyntetiske opioider
omfatter stoffer som buprenorphin og ocycodone, som
er fremstillet af opiater, men er kemisk forandrede. Hertil
kommer de helt kunstige opioider som metadon, tramadol
og fentanyl.
Hvorvidt stofferne er naturlige, semisyntetiske eller syntetiske, har ikke nogen umiddelbar betydning for anvendelse
eller for konsekvenserne af stofbrug. Til gengæld er der
forskelle stofferne imellem, blandt andet med hensyn til styrke, og hvor lang tid de er i kroppen. Tabellen herunder viser
styrken af forskellige opioider. For hvert stof vises, hvor meget
af stoffet, der skal til, for at det svarer til 10 mg morfin::
STOF NR. 32 – FORÅR 2019
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Kodein
Tramadol
Opium
Oxycodon
Heroin
Buprenorphin
Fentanyl
Carfentanil

67–100 mg
Cirka 100 mg
Cirka 100 mg
6.67 mg
2-2.25 mg
0.4 mg
0.1 mg
0.1–1.0 µg

Tabellen viser, at for visse stoffer, som Kodein og Tramadol,
skal der i forhold til morfin omtrent ti gange så meget aktivt
stof til for at få den samme effekt – mens der for Carfentanils vedkommende blot skal en 10-tusindedel til for at få
den samme effekt. Carfentanil anvendes kun af dyrlæger i
visse lande, og kun til meget store dyr. Hvis medicinen er
håndteret korrekt og mærket tydeligt, så er det i princippet
ikke noget problem at bruge præparater, der er meget stærke – man kan blot anvende en lille dosis. Men når medicinen
eller de illegale stoffer transporteres og håndteres uden
regulering, så opstår der en risiko for, at nogen kan komme
meget galt afsted.

Virkningsmekanismer
Opioider behandler smerter ved at binde sig til receptorer
på nerveceller, som behandler smerteinput. Man kan tænke
på forbindelsen mellem to nerveceller som en ledning med
kontakter (se Figur 1). Signalet sendes ud fra cellen gennem
nervetråden eller axonet, den gule ”stok” på billedet, og den
næste celles nervetråd eller dendrit modtager impulsen (det
grønne område). Impulsen modtages, ved at nervetråden afgiver et stof kaldet en neurotransmitter, markeret med røde
pile på figuren, i mellemrummet (kaldet synapsen) mellem
nervetråden og den næste celle. Den næste celle modtager
så neurotransmitteren.

En stor del af overdoserne i
Nordamerika skyldes således, at
heroin bliver tilsat især fentanyl
for at gøre heroinet stærkere.
Medicinsk brug
Opioider er en bred gruppe af stoffer, som har det tilfælles,
at de binder sig til centralnervesystemets opioidreceptorer (receptorer er cellers signalmodtagere), men også til
receptorer i det perifere nervesystem (altså i nerver uden for
hjernen og rygmarven) og i fordøjelsessystemet. Opioidreceptorer betegner simpelthen de receptorer, som er modtagelige for opioider. Opioider bruges primært til at behandle
smerter, især moderate til svære smerter. De finder anvendelse i forbindelse med bedøvelse, men også i forbindelse
med behandling af smerter efter operationer. Derudover kan
opioider bruges til at behandle akut diarre, hoste og åndenød.
Endvidere bruges opioider til at behandle afhængighed af andre opioider i form af substitutionsbehandling, hvor ét opioid
gives for at dæmpe trangen til, og abstinenserne fra, et andet
(se afsnit om substitutionsbehandling).

Primært virker opioider, før signalstoffet sendes fra nervetråden og ud i synapsen (altså kløften mellem den ”nervecelle”, som sender nerveimpulsen afsted - og den næste
celles nervetråd eller dendrit), og blokerer for produktionen
af neurotransmittere (signalstoffer), som producerer smertesignalet (2). Opioider blokerer altså oplevelsen af smerte,
men fjerner ikke årsagen til smerten.
Mange mennesker, der bliver behandlet med opioider, oplever virkninger – ud over den smertestillende eller bedøvende effekt - såsom mild varme, kvalme, muskelafspænding
og fravær af depression og angst, men oplevelsen er meget
forskellig fra person til person, og det er også meget almindeligt at opleve forstoppelse. Samtidig dæmpes åndedrættet, så man trækker vejret mere roligt.

Figur 1: Neuron, der sender signal til en anden neuron: Den første neurons axion (”tråd”) er gul
og indeholder signalstoffer (hvide cirkler, markeret med røde pile), som opløses og sendes ud
i mellemrummet til den næste celle (grøn), som modtager stofferne ved hjælp af receptorer.
Opiater virker ved at gå ind i den første (her gule) celle og blokere for signalstofferne.

Afhængighed
Afhængighed af opioider er defineret ved de samme kriterier som afhængighed af andre rusmidler,
inklusive alkohol og tobak under ICD-10 (’International
Classification of Diseases and Related Health Problem’
version 10). Kriterierne er altså tre eller flere af de
følgende:
• En stærk trang til at indtage opioider (craving).
• Svækket evne til at styre indtagelsen, standse
eller nedsætte brugen af opioider.
• Abstinenssymptomer eller indtagelse af opioider
for at ophæve eller undgå disse.
• Toleransudvikling overfor opioider.
• Brug af opioider spiller en dominerende rolle med
hensyn til prioritering og tidsforbrug i hverdagen.
• Fortsat brug af opioider trods erkendt
skadevirkning.
Ved brug gennem længere tid udvikler mange mennesker tolerans, så opioiderne i stadig mindre grad virker
på smerter og virker mindre beroligende, men også,

så man ikke længere oplever kvalme ved indtagelse af
opioider og forstoppelse.
Abstinenserne ved ikke at indtage opioiderne efter
længere tids brug er stærkt ubehagelige og kendetegnet ved kuldefornemmelser, gåsehud, løs mave,
kvalme, kramper, depression, trang og angst, og altså
nærmest det modsatte af den måde, som mange føler,
at opiaterne virker på.
Fatale og nonfatale overdoser
De fleste opioider kan let medføre overdoser. Overdoser sker, når man har indtaget en stor mængde opioider, og åndedrættet dæmpes så meget, at man helt
holder op med at trække vejret. En nonfatal overdosis
kan ske, når åndedrættet stopper, men kommer i gang
igen, eksempelvis fordi nogen behandler brugeren
med en modgift. Nonfatale overdoser medfører åndedrætsstandsning og kan medføre iltmangel i hjernen,
så der opstår større eller mindre grad af hjerneskade
med potentielt alvorlige konsekvenser for brugeren.
STOF NR. 31 – EFTERÅR 2018
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Opioid substitutionsbehandling
’Opioid substitutionsbehandling’ referer til behandling, hvor en
person, som opfylder kriterier for afhængighed af et opioid,
kan tilbydes behandling i en kortere eller længere periode
med et andet opioid, som kan være mere hensigtsmæssigt på
den ene eller anden måde (for kriterierne for afhængighed, se
afsnit ovenfor). Substitutionsbehandlingen blev først udviklet i
1960’erne, og formålet var at erstatte heroin med metadon. Fordelen ved metadon var, at virkningstiden var lang, hvilket betød,
at patienterne ikke behøvede at indtage stoffet flere gange om
dagen for at undgå abstinenser.
Praksis i dag i behandling for opioidafhængighed er meget forskellig fra land til land, men normalt vil behandlingen indebære, at
patienten skal møde op og indtage substitutionsmedicinen under
overvågning i det mindste i en periode, og derefter kan medicinen
blive hjemgivet til indtagelse på egen hånd.
I dag i Danmark behandler vi næsten alle, som er afhængige
af ulovlige opioider, med substitutionsbehandling, og dette er
kommunernes ansvar. Flertallet af mennesker i substitutionsbehandling har været i systemet i en længere årrække, og de fleste
får metadon. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at nye opioidafhængige behandles med buprenorfin, et stof, som er mindre akut
giftigt end metadon (3).
Hvis mennesker er blevet afhængige af (lovlige) opioider i forbindelse med smertebehandling, er det i princippet den ordinerende læge, der nedtrapper patienten. Dette kan dog være meget
vanskeligt for patienten, da smerterne ofte vender tilbage endnu
værre, når man har været afhængig af opioider gennem lang tid.

fentanyl, som er betydeligt stærkere end heroin, hvilket yderligere
øger risikoen for overdoser.

Hvad har forårsaget epidemien i Nordamerika
– og kan vi forvente noget tilsvarende i Danmark?
Epidemien i USA synes oprindeligt at have været drevet af en
kombination af faktorer. For det første er der stigende arbejdsløshed i områder, hvor der tidligere har været svær industri,
og denne arbejdsløshed har i høj grad ramt mennesker, især
mænd, som tidligere har haft tungt arbejde, og som i stort antal
har haft arbejdsskader eller sygdomme forbundet med slitage,
og som derfor har fået udskrevet opioider for smerter. Samtidig
har medicinalfirmaer, især Purdue, været meget aggressive med
deres markedsføring af opioider, herunder OxyContin, som er det
stof, der mere end noget andet drev det store antal overdoser i
begyndelsen (4). Denne aggressive markedsføring til både læger
og patienter blev kombineret med en stærk lobbyvirksomhed for
at reducere myndighedernes kontrol med ordination og salg af
opioider. Kontrasten til tidligere tiders heroinproblemer er tydelig:
heroin var i 60’erne og 70’erne et stof, der blev taget af unge, som
var grænsesøgende og tog chancer – unge, som ofte allerede var
en del af en illegal stofscene, da de blev introduceret til heroin. I
dag er opioidafhængige i USA ældre, end nye opioidafhængige
var for 50 år siden, og oftere er de begyndt med at få opioider på
recept, før de senere grundet afhængighed har følt sig nødsaget
til at købe illegal heroin. På det seneste er der så sket det, at den
heroin, som er tilgængelig, i et vist omfang bliver tilsat syntetisk

Referencer
https://www.drugabuse.gov/drugs-abuse/opioids/opioid-overdose-crisis

Derfor er der også visse faktorer, der er meget anderledes i Danmark i forhold til brug og afhængighed af opioider, og vi kan ikke
direkte sammenligne vores situation med forholdene i USA. Vi
har ingen markedsføring direkte fra medicinalfirmaer til patienter,
og vi har en omfattende substitutionsbehandling til rådighed for
opioidafhængige.

Men der er andre faktorer, som
gør, at vi stadig bør være op
mærksomme på risikoen for en
opioidepidemi i Danmark.
Danmark har et meget stort forbrug af opioider sammenlignet
med vores nabolande, og fentanyl dukker i stigende grad op på
det illegale marked i Norge og Sverige. Derfor bør vi ikke forholde
os passivt til problematikken. Vi bør følge udviklingen i udskrivning af medicin, følge, om der dukker nye grupper af brugere
op i stofmisbrugsbehandlingssystemet, sundhedsvæsenet eller
kriminalforsorgen, og sørge for at have behandling og hjælpeforanstaltninger klar.

Chahl, L (1996): Opioids – mechanisms of action. Australian
Prescriber, 19, 63-65
Narkotikasituationen i Danmark 2004,
Sundhedsstyrelsen, kapitel 12
van Zee, A (2009): The Promotion and Marketing of
OxyContin: Commercial Triumph, Public Health Tragedy;
American Journal of Public Health, 99(2), 221-227
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Sådan foregår
stofhandel på
sociale medier
i Norden - de
største forskelle
og ligheder

Sådan foregår stofhandel på sociale
medier i Danmark: Fra åbne grupper på
Facebook og Snapchat over krypterede
beskeder på tjenesten Wickr til selve
transaktionen, der foregår ved det
fysiske møde. Grafik: Sociologisk
Institut, Københavns Universitet

Jakob Demant er lektor ved Sociologisk Institut,
Københavns Universitet.

Silje Anderdal Bakken er ph.d.-studerende ved
Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

I Danmark, Sverige og Island
foregår meget af den indledende
kontakt omkring stofhandel
på åbne sociale medier som
Facebook, mens det i Finland og
Norge foregår mest en-til-en eller
via krypterede tjenester. I dette
indlæg præsenterer vi viden om
stofsalget på de sociale medier i
de forskellige nordiske lande med
udgangspunkt i en ny, etnografisk
undersøgelse fra Sociologisk
Institut, Københavns Universitet.
AF JAKOB DEMANT OG SILJE ANDERDAL BAKKEN

Stofsalg på de sociale medier er et relativt nyt fænomen, og vi er ikke bekendt med konkrete forebyggelsesstrategier i Norden endnu - hvis man ser
bort fra forebyggelse mod onlinekriminalitet generelt. Der er også en række
initiativer inden for forebyggelse, som retter sig imod salg af stoffer. I forhold
til salg af stoffer har forebyggelse primært været fra sag til sag, således at
de kriminalpræventive indsatser i henholdsvis Danmark, Norge og Sverige
har arbejdet med konkrete personer i risiko. Men forebyggelse står generelt i
skyggen af en retspolitik, der fokuserer på strafferetslige sanktioner, i alle de
nordiske lande.
På baggrund af en tre-måneders etnografisk undersøgelse og en
kvalitativ interviewundersøgelse med 107 stofsælgere og købere fra Danmark,
Norge, Sverige, Island og Finland skitserer vi i denne artikel forskelle og ligheder
i stofsalget på de sociale medier. Vi har blandt andet set på motivation i forhold
til salg af stoffer og på markederne på de sociale medier i de nordiske lande.
Sidst i artiklen beskriver vi kort, hvordan fagprofessionelle kan bruge de nye
resultater i arbejdet med forebyggelse.
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Danmark
I Danmark er Facebook og Snapchat de mest populære steder at sælge og købe stoffer. 83 procent af deltagerne i vores
undersøgelse brugte Facebook til enten at købe, sælge eller begge dele. Åbne sociale medier var ofte kilden til at få nye
kontakter både for sælgere og købere. Vi identificerede 26 Facebookgrupper med ulovlige aktiviteter. 18 af dem var kun til
stofhandel, mens seks grupper var til andre ulovlige varer eller til ulovlig billeddeling. De grupper, der ikke er specifikt relateret til stofsalg, som fx grupper til ufrivillig billeddeling, fungerer som et miljø, hvor stofhandlere eller købere også kan finde
på at efterspørge specifikke stoffer i særlige områder. På Facebook eller Snapchat beskrev sælgerne, hvor de var placeret
geografisk, og hvilke produkter de kunne levere. Køberen modtog fx deres telefonnummer eller et mødested gennem den
krypterede tjeneste Wickr. Selve transaktionen foregik siden ved et fysisk møde.
Der sælges forskellige stoffer som kokain, amfetamin og MDMA, men cannabis sælges i størst omfang. Vi har ikke observeret
et stort salg af NPS’ere, dvs. nye psykoaktive stoffer, men har til gengæld set et begrænset salg af fx anabolske steroider.

Sverige
Facebook er også centrum for det svenske stofsalg. Selve mønsteret, hvor det indledende møde sker på de relativt åbne
sociale medier, er et fællestræk for Danmark, Sverige og Island. I Sverige er det fysiske møde til selve transaktionen i nogen
grad erstattet af, at varerne bliver sendt med posten. Det hænger formodentlig sammen med de store geografiske afstande i Sverige. En anden forskel er, at det svenske marked gav indtryk af at være hårdere med hyppigere brug af trusler end
eksempelvis det danske marked. Endelig så vi, at de svenske markeder også var kendetegnet ved, at der blev opbygget et
mere formaliseret ’review system’, hvor sælgere bliver vurderede som rød eller grøn afhængigt af tilliden til dem.
Alle de interviewede havde brugt Facebook til at sælge, købe eller begge dele. Lige efter Facebook var Instagram mest brugt
i Sverige. Yderligere kontakt foregik på Wickr. Informanterne nævnte også brug af andre onlinetjenester som Snapchat,
Jodel, Signal, Telegram, Wickr og Kik. Årsagen til brugen af sociale medier var at nå en større gruppe nemt, og det var også
en udbredt motivation i de andre nordiske lande.

Norge
I Norge foregår stofhandel på sociale medier i overvejende grad på tjenester en-til-en. Vi fandt ingen spor efter stofhandel
på de åbne sociale medier under vores etnografiske feltarbejde, men under interviews fik vi oplysninger om lukkede Facebookgrupper med stofsalg, som vi dog ikke selv observerede. Disse grupper var kun åbne for venner i den indre vennekreds,
og de var ikke offentlige som i de andre lande.
Interviews med 35 norske sælgere og købere tyder på, at en-til-en-baseret handel er den foretrukne måde at handle med
stoffer. 69 procent brugte Wickr til at sælge og købe, og 66 procent brugte Snapchat. 34 procent brugte andre krypterede
tjenester og mente, at det var den sikreste mulighed, mens andre ikke følte sig kompetente nok til at bruge kryptering og
følte sig usikre i det digitale miljø. Det norske marked var klart det mest netværksdrevne af markederne i de fem lande.

Finland
Mere end 70 procent af de interviewede finner brugte en krypteret tjeneste til stofhandel. De beskrev alle et finsk forum,
hvor der kun var adgang gennem browseren TOR, men som fungerede som en Facebookgruppe. Forummet blev kaldt for
Sipulikanava. I dette forum poster finske sælgere af stoffer opslag med deres produkter, priser, geografiske lokationer og
deres Wickr-information. Transaktionen foregår ved et fysisk møde.
Risiko og tillid var to vigtige kodeord i det finske udsnit af undersøgelsen. Nogle betragtede den generelle risiko for at blive
opdaget af politiet som høj, men andre fortalte historier om både købere og sælgere, der blev røvet, når de mødte nye
kontakter. En anden risiko var omkring kvaliteten af stofferne. Her foretrak mange det såkaldte Sipulikanava-forum, fordi de
kunne dufte eller smage produktet, før de købte det, da selve overleveringen foregik ved et fysisk møde.

Island
Facebook var det klart mest brugte sociale medie til stofhandel på Island. Transaktionen foregik ved et fysisk møde, og på
Island havde sælgeren ofte bil, hvor handlen kunne foregå. De islandske grupper var typisk større end grupperne i de andre
lande. De 29 Facebookgrupper, vi identificerede i feltarbejdet, havde mellem 1300 og 1800 medlemmer.
Islændingene var mindre bekymrede for politiet, end stofhandlere i de andre lande var. Grunden, de gav, var en offentlig
rapport, hvor politiet oplyste om, at de var bevidst om aktiviteterne på Facebook, men at de ikke havde resurserne til at gøre
noget ved det. Sælgerne brugte også hyppigere mobilnummer. En del af dem var ikke vidende om, at der fandtes krypterede
apps som Wickr.
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Organiseringsgrad og oplevelse af risici
I Sverige, Island og Danmark observerede vi, at mange
af sælgerne på sociale medier ikke ser sig selv som
egentlige sælgere. Eksempelvis benytter en del sig
mere kortvarigt af muligheder for at tjene penge ved
at sælge for eksempel piller, de har fået adgang til. Her
kan man meget vel sammenligne med, at mange, der
deler eller sælger stoffer til deres venner, heller ikke
identificerer sig som sælgere. Vi kunne også se, at
nogle af disse mindre forpligtede sælgere beskrev, at
de kun deler deres cannabis med venner, også selvom
de får betaling for at dele.
I Danmark, Sverige og Island observerede
vi, at nogle af sælgerne købte deres illegale stoffer
på kryptomarkederne med henblik på videresalg på
de sociale medier. Her er der altså tale om, at de bevæger sig ind i salg på sociale medier uden på noget
tidspunkt at have været nødt til at have kontakt med
grupper, som kunne levere stofferne. Vi kunne se, at
en del af disse ”rene” digitale aktører dermed bevægede sig ind i handel på baggrund af interessen og
nysgerrigheden for det digitale element (kombineret
med eget stofbrug), og at de også bevægede sig ud
igen, når denne interesse var forduftet.
Vores undersøgelse viser, at alvorligheden
og de mulige konsekvenser ved at sælge og købe
stoffer ser ud til at være uklar for de unge i vores
undersøgelse, når handlen foregår på sociale medier.
Der var dog forskelle i dette, idet at norske og finske
sælgere var langt mere opmærksomme på risici end
islandske, danske og svenske købere og sælgere. Selv
om det nærværende projekt ikke kan sige noget om
den formelle organiseringsgrad af salget, så blev det
klart, at nogle sælgere var meget organiserede i deres
handel. Dette kunne vi blandt andet se ved, at de
kunne levere i flere dele af landet, og at deres udbud
var velassorteret og opdateret med priser for større
eller mindre køb. For disse var der en bevidsthed
om deres handlingers potentielle konsekvenser.
For den langt overvejende del af sælgerne
i vores datamateriale var det dog tydeligt, at de ikke
opfattede det som særlig sandsynligt, at politiet ville
blive opmærksomme på deres handel, når de sikrede
sig, som de gjorde. I Norge og Finland sikrede de sig
relativt meget, hvorimod de i Island ikke på samme
måde foretog særligt stærke former for digital sikring.

Den heterogene form for involvering, som vi ser i
markederne både inden for de enkelte lande samt
på tværs af landene, betyder også, at vi skal være
opmærksomme på, at der ikke findes et ’one-size-fits-all’-forebyggelsesinstrument, der kan løse
opgaven.
Men vores forskning peger på, at der kunne være en
relativt stor effekt af at arbejde forebyggende med at
fortælle de mindre forpligtede sælgere om, hvordan de
er sporbare, og at deres aktivitet kan berammes med
straf. Den lethed eller naturlighed, som disse sælgere
agerer med, kunne dermed blive udfordret.
En sådan informationsbaseret tilgang vil
kunne ses som en lettere intervention, der i nogen
grad ville kunne få de løst tilknyttede sælgere til at
ændre adfærd. For sælgere, der er mere organiserede
eller engagerede med mange salg, vil denne tilgang
dog ikke kunne forventes at have nogen indvirkning.
En af de nærliggende modeller er at
reducere antallet af platforme til handel (fx grupper,
fora mv.). Inden man dog går videre med en sådan
strategi om at lukke grupper og fora, så skal man være
opmærksom på, at de erfarne sælgere netop er kendetegnede ved, at de ved, hvordan man skifter platforme og sikrer sig imod at lægge digitale spor. Dermed
risikerer man, at en sådan strategi vil skabe en såkaldt
’displacement’ (forskubning) ind i stærkere krypterede
miljøer, hvor det både vil være sværere at efterforske
for politiet og for personale inden for forebyggelse.
Kilder:
Drug dealing on Facebook, Snapchat and Instagram: A qualitative
analysis of novel drug markets in the Nordic countries
Projektet Nordic Drug Dealing on Social Media løber frem til udgangen
af 2018. Forskningen er finansieret af Scandinavian Research Council
for Criminology.
Sociologer sporer stofsalget på de sociale medier https://www.soc.
ku.dk/instituttet/nyheder_/sociologer-sporer-stofsalget-paa-de-sociale-medier/
Demant, J. (2017). Nordic Drug Dealing on Social Media (NDDSM)
https://www.sociology.ku.dk/research/research_projects/current-projects/nordic-drug-dealing-on-social-media-nddsm/
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Hvorfor er STOF i Georgien?
I STOF ønsker vi ikke kun at formidle ny viden om rusmidler og samfundet fra forskning og praksis, men vi har også fokus på at videregive
andre perspektiver end kun de rent faglige. Det gør vi blandt andet via
essays og interviews, men også ved en gang imellem at tage ud i verden
– geografisk såvel som menneskeligt - og bringe nye ind- og udsigter
med os hjem.
I 2018 besøgte STOF derfor Georgien og oplevede et land, hvor både den
politiske og den folkelige forståelse af stoffer og afhængighed på mange
områder adskiller sig markant fra den, vi kender i Norden. Lovgivningen,
kirken og store dele af befolkningen har en hårdt dømmende tilgang til
stofbrug, mens faglige eksperter, NGO’er, EU-søgende politikere og
mange unge mennesker går i nye og andre retninger.
’STOF i Georgien’ er et indblik i en anden (del af) verden, som også kan
give anledning til refleksioner i - og om - vores egen kultur og samfund
såvel som til dansk og nordisk velfærd samt politik og lovgivning
på rusmiddelområdet.
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Narkotikapolitik i Georgien:
Det handler om meget
mere end stoffer
Storbyens unge demonstrerer for afkriminalisering af
stoffer, men den ortodokse kirke gør alt for at undgå
lempelser – og de har en stor del af befolkningen med sig.
Politikerne ved ikke, hvilket ben de skal stå på, mens politiet
bruger stofferne på deres helt egen måde.
AF LISE MØLLER SCHILDER OG MARIANNE BÆKBØL

Det er maj 2018, og det er allerede meget varmt i
Georgiens hovedstad Tbilisi. Klokken har ikke slået
tolv middag endnu, men termometret viser allerede
28 grader. Gaden er fyldt med mennesker. Der er altid
nogen, som er ved at sælge noget, altid et hav af biler,
der maser sig forbi hinanden i et stort trafikmylder. En
tandløs gadesælger letter på hatten for en forbipasserende skønhed. En taxachauffør tager sig en smøg,
mens han venter på turister. Hvis man ikke ved det, er
det ikke til at se, at der lige nu foregår en kamp mellem generationer, magthavere og befolkningsgrupper.
Flere gange i denne måned har mere end 10.000 unge
demonstreret for lempelse af stoflovgivningen, og det
er ikke gået stille for sig.
Der har været sporadiske demonstrationer for lempelser de seneste fem år, blandt andet på FN’s årlige
internationale menneskerettighedsdag i december.
Men der har aldrig været så mange mennesker på
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gaden som nu. Denne gang er ilden blevet tændt af
en politirazzia tidligere på måneden på to af byens
klubber, Bassiani og The Gallery. Bassiani er en mørk
house club kun i beton, som ligger under et gammelt
fodboldstadion. The Gallery er en mere afslappet,
hipster-inspireret klub i midten af Tbilisi, der også
fungerer som bøssebar. Begge klubber er kendt for at
være steder, hvor man kan få fat i feststoffer.
Ejerne og nogle gæster blev anholdt af politiet og
fængslet. Det samme gjorde nogle af de mennesker,
der allerede under razziaen begyndte at demonstrere imod forløbet. I løbet af de næste dage voksede
mængden af demonstranter i et sådant omfang, at
såvel Tbilisis borgmester som politikere fra regeringspartiet Georgian Dream lovede de unge forbedringer.
Et løfte, de stadig venter på at få indfriet.
Det er nemlig langt fra alle, som ønsker en mildere
stoflovgivning i landet, der som tidligere Sovjet-land

Lise Møller Schilder og Marianne Bækbøl er journalister
Fotograf profilbillede - Lise: Julie Hellesøe Fotograf profilbillede - Marianne: Thomas Arnbo

Demonstrationerne i maj 2018 samlede tusinder under
mottoet:”We dance together, we fight together”
Fotograf Vakho Dolidze

har været stærkt inspireret af den kommunistiske
nul-tolerance-politik.
De unge, der demonstrerer, laver godt nok meget
larm, men de repræsenterer ikke nødvendigvis den
grundlæggende holdning i den brede befolkning.
På den ene side står fortalerne for en opblødning af
stofpolitikken. De udgøres af yngre generationer i
storbyerne, EU-søgende politikere, NGO’er og eksperter, der arbejder med stofområdet. På den anden
side står politikere, der ønsker at fastholde en stærk
statsmagt, sammen med en anti-vestlig ortodoks
kirke, der bakkes op af hovedparten af den stærkt
troende befolkning.

De hårde straffe
Der mangler valide statistikker fra Georgien på stort
set alle områder inden for rusmidler, stoffer og straf.
Den årlige rapport fra European Monitoring Center for
Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) fra 2015 viser
dog, at besiddelse af et hvilket som helst stof i hvilken
som helst mængde i Georgien er en forbrydelse. Her
skelnes der ikke mellem besiddelse til personligt brug
eller til videresalg. Den georgiske straffelovs § 260
rummer mulighed for straffe på op til 11 års fængsel
for små mængder, 7-14 år for store mængder og mellem 8-20 år og livstid for meget store mængder. Det
problematiske ved den lovgivning er så, at der ikke er
angivet en definition for, hvad små og store mængder
STOF NR. 32 – FORÅR 2019
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Street art i Tbilisi
Fotograf Marianne Bækbøl

er for nogle størrelser. Derfor kan en hvilken som helst
mængde, som er fundet ulovligt hos en person, blive
bedømt som en stor mængde og føre til alvorlig straf.
Det er alene op til den enkelte dommer.
Europarådets strafundersøgelse fra 2015 viser, at
Georgien i 2014 havde Europas fjerdehøjeste fængselsrate efter Rusland, Litauen og Aserbajdsjan, og
at de fleste fængselsdomme blev afsagt på grund af
stoffer. Hele 31 procent, svarende til 2700 personer,
blev fængslet for stofrelaterede forbrydelser i 2015.
Også bøderne ligger i den høje ende af skalaen. Det
uafhængige medie Eurasia.net refererer i en artikel de
senest tilgængelige oplysninger fra 2014. De angiver
en førstegangsbøde på 500 lari for at bruge stoffer
uden lægelig recept. Det svarer til omkring 1300 kroner eller over halvdelen af den månedlige gennemsnitsindkomst i landet. Bliver man taget anden gang inden
for et år, er straffen på 2000 lari eller et år i fængsel.
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Urinprøver på gaden
Det er klart, at den slags lovgivning sætter sine spor
hos ungdommen, når selv besiddelse af små mængder
cannabis indtil for nylig kunne skabe store problemer
for dem. Georgien er et land, hvor politiet er massivt
til stede. De må blandt andet foretage urinprøvetagninger på gaden af tilfældige mennesker, hvis de
mener, at der er begrundet mistanke om, at personen
er påvirket eller har været det. Det skaber en følelse
af apati blandt de unge, en følelse af at være konstant
overvåget, så de fleste er på vagt. Georgierne elsker at
småsludre på gaden, men folk er altid opmærksomme
på, hvem de taler med, og hvem der lytter. De fleste
er desuden overbeviste om, at politiet gør brug af
civile håndlangere, der bliver betalt for at videregive
information om, hvem det kunne være interessant at
undersøge nærmere.
Bliver man taget med ulovlige rusmidler i blodet, får
man ikke kun en bøde. Det koster også jobbet i mindst

et år, lige meget om du er offentligt eller privat ansat.
Dertil kommer frakendelse af kørekortet og frakendelse af retten til at rejse ud af landet. Herefter er det op
til en individuel vurdering fra en dommer, hvornår man
kan få sine rettigheder tilbage.

anden side har fået nogle af de større politistationer til
at fremstå næsten katedral-agtige. Hvis nogen skulle
være i tvivl om, hvem der styrer landet, skal de bare se
på, hvem der har de flotteste bygninger. Indtil videre
kæmper kirken og politiet om førstepladsen.

NGO-bevægelsen White Noise oplyser, at antallet af
urinprøver for et par år siden var oppe på omkring
60.000 om året. Efter det seneste års protester fra
unge og NGO’er er antallet nu nede på omkring
25.000. Politiet kan dog stadig henvise til begrebet
’begrundet mistanke’, til trods for at de efterhånden
har erfaret, at kun 30 procent af de foretagne urinprøver er positive. Det har fået brugerorganisationer som
GenPud, Georgian Network of People who Use Drugs,
til at kalde prøverne for et generelt frygt- og undertrykkelsesmiddel, som ikke kun rammer stofbrugere,
men også befolkningen som helhed.

Oprydning tog overhånd
Mikhail Saakashvili (i folkemunde Misha) sidder ikke
længere på magten. Han blev væltet af befolkningen,
efter det kom frem, at der foregik udbredt tortur i
fængslerne, som efterhånden var blevet fyldt af hårde
kriminelle, men også af helt almindelige mennesker,
der fik straffe på flere år for selv små forbrydelser som
eksempelvis at stjæle nogle varer fra et supermarked.

Selv folk, der ikke tager stoffer, føler, at de bliver
påvirket negativt af lovgivningen. Politiet er nemlig
berygtet for angiveligt at plante stoffer på folk, de
gerne vil af med. Et våben, som netop er effektivt, når
straffene er så høje. På trods af denne strategi er det
georgiske politis rygte dog langt bedre i dag, end det
var tidligere.
Et nyt politi
Før 2004 var korruption og bestikkelse af politiet
nærmere reglen end undtagelsen i Georgien, der
inden da var kendt som et af verdens mest korrupte
lande ifølge Transparency Internationals korruptionsindex. Det ændrede sig dog, da den tidligere præsident Mikheil Saakashvili gennemførte en omsiggribende politireform, efter han vandt valget i 2004. Det
gjorde ham utrolig populær blandt Vestens politikere,
som han også bejlede stærkt til ved samtidig at vende
Rusland ryggen.
Saakashvili fyrede godt halvdelen af politistyrken og
startede helt forfra. Blandt andet satte han politibetjentenes månedsløn markant op for at undgå
korruption. I dag er alle betjentene udstyret med kameraer, der overvåger deres indsats. Tager man rundt
i landet, vil man også opdage, at alle politistationerne
er bygget af gennemsigtige materialer, så man kan se
ind på politikontoret. Et greb, som på den ene side er
blevet brugt for at signalere åbenhed, og som på den

Saakashvili ryddede op i Georgien. Han fjernede den
frygtede Vory v Zakone-mafia, som i årtier havde haft
et godt greb om stort set alle former for virksomheder og forretninger, der betalte procenter af deres
indtjening til mafiaen. Men Saakashvili indførte også
så strenge straffe, at selv den almindelige befolkning
til sidst havde svært ved at trække vejret.
Han tabte derfor valget i 2012. Siden blev han forvist
fra Georgien. I en periode var han indsat som guvernør
i Ukraine, hvor han også fik statsborgerskab. Posten
som guvernør og statsborgerskabet blev siden taget
fra ham. I februar i år blev han dømt in absentia til
tre års fængsel af en georgisk domstol for at have
misbrugt sin magt som præsident. Dommen kommenterede han på Twitter, hvor han anklagede domstolen
for at være styret af Georgiens nuværende leder,
rigmanden Bidzina Ivanishvili, der har tjent sine penge
på bankdrift og metalhandel i Rusland.
Hans parti, Georgian Dream, vandt valget i 2012, og
de sidder stadig på magten i dag. Under Ivanishvili er
politiets arbejde fortsat stort set uændret, men efterhånden kommer der flere og flere historier frem om, at
de ufine metoder vinder frem igen.
Provokerende musikvideo
En af de mere kendte historier er kun et år gammel.
Den er absurd, fordi den blander politik, stoffer og
popkultur sammen i én stor pærevælling.
En hip-hop-duo, kaldet Birja Mafia, havde i 2017 udsendt en musikvideo, hvor de gjorde nar af politiet ved
STOF NR. 32 – FORÅR 2019
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at vise en politibetjent, der ligesom en hund gik på alle
fire med halsbånd og snor på. Kort tid efter videoens offentliggørelse blev bandet arresteret, fordi de
angiveligt skulle være i besiddelse af ’store’ mængder
illegale stoffer i form af henholdsvis 1,5 gram og 2,3
gram MDMA.
Politiet påstod, at de to rappere havde erklæret sig
skyldige, mens rappernes venner og familie udtalte til
flere af Georgiens mange medier, at de to var blevet
truet til tilståelse. Den ene rappers kone bad offentligheden om hjælp på Facebook, hvor hun også forklarede, at hendes mand hverken drak eller tog stoffer. Det
fik en masse mennesker til at gå på gaden for at vise
deres støtte til gruppen, som stod til domme på 8-20
år eller livstid, hvis de blev kendt skyldige.
Alle urinprøver viste sig også at være negative, og
bandet påberåbte sig deres uskyld og udtalte samtidig, at de stoffer, der var fundet på dem, var placeret
af politiet som hævn for deres video. Undervejs blev
forløbet endnu mere absurd, fordi Ivanishvilis søn,
Bera Ivanishvili, der ihærdigt forsøger at skabe sig
en karriere som rapper, forsvarede de to rappere på
Twitter, hvor han skrev: “I stand with you, boys”.
Rapperne var heldige, at de i forvejen var kendte
i offentligheden, og det hjalp deres sag. Andre er
mindre heldige. Tilbage i 2015 tog den 22-årige Demur
Sturia sit eget liv. Det kom herefter frem, at Demur i et
afskedsbrev til moderen havde beskrevet, at han var
blevet presset og truet af politiet til at angive, hvor i
hans landsby der blev dyrket cannabis. Hvis han ikke
samarbejdede, ville han selv få en anklage på sig med
udsigt til årevis i fængsel, fordi Demur i forvejen havde
en betinget dom for tyveri. Demur Sturia var angiveligt
blevet ulovligt tilbageholdt, truet og slået af politiet,
inden han tog sit eget liv.
Den stærke kirke
Man skulle så tro, at de strenge straffe afholdt befolkningen fra at røre hårde stoffer og cannabis, men det
er langtfra tilfældet. FN’s World Drug Report 2017 anslår, at der i Georgien er op mod 48.000 stofbrugere.
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Bevæger man sig ud i forstæderne i Tbilisi, vil man
opdage, at der er mange brugere i de områder, hvor
arbejdsløsheden også er høj. Selvfølgelig er det ikke
noget, som sker i det åbne, men snakker man med
folk, ved de godt, hvem der har problemer. De sidder
oftest dagen lang ved de overdækkede borde og
bænke mellem de gråbrune betonblokke og spiller
kort og drikker øl og vodka i store mængder. Stofferne
er dog ikke noget, man tager på åben gade. Det er alt
for risikabelt.
Ét område er dog under forandring. I november
2017 afsagde den georgiske forfatningsdomstol en
kendelse, der tillader besiddelse af op til 70 gram
tørret cannabis til eget forbrug, uden at det skal
udløse straf. Aktuelt har det ikke været muligt at finde
dokumentation for, hvordan domstolens afgørelse
behandles i praksis, og så sent som i juli 2018 har den
ortodokse kirkes leder, patriarken Ilia II, gentaget sin
fordømmelse af afgørelsen og sine advarsler imod
lempelser af enhver art.
Og det betyder noget, når patriarken kommer med
disse udmeldinger. 88 procent af befolkningen bakker
op om kirken, som har været ledet af Ilia II i over 30
år. I et land, hvor folket har gennemlevet fire krige og
store samfundsmæssige omvæltninger efter Sovjetunionens sammenbrud, står Ilia II for stabilitet og ordentlighed. Under Sovjet havde kirken stort set været
ikke eksisterende. Men efter murens fald var kirken
med til at give georgierne en ny national identitet, som
også trak på landets lange historiske tilknytning til
kristendommen.
Mange taler desuden om 1990’erne som et årti, hvor
Zakone-mafiaen og ekstrem fattigdom hærgede
landet. Folk stod mange timer i kø for at købe et brød,
strømmen kunne gå i flere dage, og alt, der kunne
sælges eller stjæles, forsvandt ud af landet. Det gjaldt
blandt andet folks radiatorer, hvilket er årsagen til,
at mange lejligheder i dag opvarmes med gas. Flere
områder af Tbilisi var så hærgede af kriminalitet, at de
færreste gik udenfor døren efter mørkets frembrud.
For mange blev kirken et sted, som tilbød et helle fra
dette pludselige kaos.

Fastlåste politikere
I dag står kirken stadig stærkt, og patriarken er ikke
bange for at blande sig i politiske emner. I sin julebesked til folket udtalte han, at der skal gennemføres
en mere human rusmiddelpolitik ved at forebygge, at
unge bruger rusmidler. Dette, mener han, skal gøres
med flere afskrækkelseskampagner.
Politikerne ved, at det er nødvendigt at holde sig gode
venner med kirken for at beholde magten. Blandt andet derfor har Bidzina Ivanishvili finansieret bygningen
af Tbilisis enorme Treenigheds-katedral. Flere af
STOFs kilder fortæller samstemmende om det politiske dilemma, hvor politikerne har de unge vælgere på
den ene side med deres krav om reformer og kirken
på den anden side. Dette dilemma får politikerne til at
love alt muligt, som indtil videre ikke har udmøntet sig
i ret meget.
Stofpolitikken vil sandsynligvis fortsætte med at splitte landet, for den handler om meget mere end bare
stoffer. Den handler om magt og værdier, som definerer, hvilken vej georgierne fremover skal orientere sig
– hvem de ønsker at være.

Street art i Tbilisi
Fotograf Marianne Bækbøl

STOF NR. 31 – EFTERÅR 2018

29

STOF I GEORGIEN

Stigmatisering, udstødelse
og sygdomme
Ingen rettigheder, farlige hjemmelavede stoffer
og en skrigende mangel på behandlingspladser
er hverdagen for stofbrugere i Georgien.
AF MARIANNE BÆKBØL

Uranti-klinikken ligger i udkanten af Tbilisi. Den varme majregn
siler stille ned i tove, mens taxaen ræser gennem storbyen. Det
er ikke nemt at finde Nutsubidze Plateau 9, og chaufføren kører
søgende rundt mellem bydelens afskallede betonhøjhuse, der
er placeret i mindre klynger af otte i et sindrigt system, som ikke
er helt til at gennemskue. Taxachaufføren ruller vinduet ned
på den gamle Lada og spørger en mand med fedtplettet jakke,
skægstubbe og dåseøl i hånden om vej. Han peger som svar på
en halvskjult nedkørsel lige over for. Taxaen skrumpler ned ad en
hullet grusvej, og da den er kommet rundt om det første hjørne,
overrasker, midt i al den grå beton, et nymalet orange hus i to
etager omkranset af grønne træer og blomstrende buske, Uranti.
Ketevan Sikharulidze, i daglig tale kaldet Keta, er en af lederne af
Uranti-klinikkerne. Hun er midt i trediverne og datter af Urantis stifter, den i Georgien kendte læge og bruger-forkæmper
Zurab Sikharulidze, som her de sidste dage i maj 2018 er væk på
foredragsrejse. Zurab Sikharulidze er kendt inden og uden for
misbrugskredse for sin humanistiske grundindstilling og sin tro
på mennesker. Udover at have lagt de behandlingsmæssige linjer
er det også hendes far, der har besluttet, hvordan der skal se ud
på klinikken. Det er helt bevidst, at der er pænt, velholdt og rent,
ligesom de farverige blomsterkummer på balkonen og på hvert
andet trin på den udvendige vindeltrappe op til førstesalen er
sammensat med omhu.
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”Min far mener, at her skal være rare omgivelser, fordi det er godt
for patienterne og for deres rehabilitering. De skal have det godt,
mens de er her. I det hele taget er han kendt for at være brugernes
mand,” fortæller Keta Sikharulidze.

Subutexen leveres igennem
glasruden. Videokamera og vagt
overvåger indtagelsen.
Fotograf Daniel Hjorth

Marianne Bækbøl er journalist og socialrådgiver
Fotograf profilbillede: Thomas Arnbo

Knap 90 Procent af befolkningen
er tilhængere af den ortodokse
kirke, og også patienterne på
Uranti skal have mulighed for
at praktisere deres tro.
Fotograf Daniel Hjorth
Leder Ketevan Sikharulidze: “Gid
vi kunne tilbyde heroinbehandling,
det er min store drøm, men det har
lange udsigter her i landet.”
Fotograf Daniel Hjorth
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Uranti-klinikken blev etableret i 2003 og har siden 2005 tilbudt
substitutionsbehandling. I starten kun med metadon, men efter et
par år også med buprenorphin/naloxon. For et år siden hjemtog
det offentlige ’over night’ al metadonbehandling og er nu de eneste, der må ordinere metadon, så på Uranti opererer de nu alene
med buprenorphin/naloxon som medicinsk substitutionstilbud.
Uranti råder over tre behandlingscentre, to i Tbilisi og et i Batumi,
en større havneby ved Sortehavet med flittig stoftrafik til og fra
Tyrkiet. Her på Nutsubidze Plateau tilbyder Uranti ambulant
behandling i stue-etagen og på første sal afgiftningsophold på en
afdeling med ni senge, der bliver brugt til standardtilbuddet på
fire ugers døgnbehandling: to uger til afgiftning og to uger med
stabilisering.
Stoffer og behandlingsmuligheder
Der bliver dyrket og røget cannabis i relativt stort
omfang i Georgien, og det er det mest udbredte rusmiddel
blandt unge, cirka 17 procent af unge mellem 15 og 24 har røget
hash. Næstmest udbredt er Ecstasy, som 7,5 procent af de unge
har prøvet (1). Til disse stofbrugere er der ingen behandlingstilbud. De få, der er, er reserveret opioidbrugere og udfører
medicinsk behandling.
Uranti er et af de få behandlingssteder, der findes i Georgien.
Indtil for 6-7 år siden kunne du som stofbruger kun få behandling
i Tbilisi, nu findes der ét offentligt behandlingscenter i hver af

Narkolog Nikolaz Kapanadze:
“Alle har en mening om, hvordan
misbrugere bør behandles, men
ingen vil høre på os, der egentligt
ved noget.”
Fotograf Daniel Hjorth

landets ni regioner. Dertil kommer en række private ’harm reduction’-klinikker, der tilbyder sårpleje og uddeler rene sprøjter, kanyler
og kondomer.
Der findes kun ét statsligt og gratis behandlingsprogram, der alene
tilbyder metadon. Resten af behandlingssystemet er finansieret af
inden- og udenlandske NGO’er, private fondsmidler og patienternes
egenbetaling.
Sat i relation til antallet af aktive stofbrugere, som FN’s World
Drug Report 2017 (2) opgør til mindst 47.900 personer (2014-tal)
plus et ukendt mørketal, er det et fåtal, der kan få behandling.
Nogle mener, at antallet af stofbrugere i virkeligheden er så højt
som 80.000.
Trods den anvendte afskrækkelses- og kontrolpolitik påviser FN’s
Drug Report 2017 også, at der er sket en stigning i antallet af stofbrugere på 10.000 fra 2009 til 2014, samt at Georgien rangerer på
tredjepladsen blandt 111 lande i udbredelsen af stofbrug med en
forekomst på 2,02 procent i befolkningen. Rapporten oplyser, at
debutalderen er så lav som 13 år, samt at forbruget af nye syntetiske stoffer er dobbelt så højt blandt georgiske unge som blandt
sammenlignelige unge i det øvrige Europa.

EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction, påpeger i øvrigt en høj smitterisiko vedrørende
hepatitis B, hepatitis C og HIV.
”Til at modsvare antallet af stofbrugere og de alvorlige følgesygdomme er der under 1000 gratis behandlingspladser til sammen i
hele landet, og de er kun for opioidafhængige,” fortæller den ene af

Urantis tre læger, narkolog Nikoloz Kapanadze.

På 1. sal ligger døgnafsnittet.
Fotograf Daniel Hjorth
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Uranti har derfor en venteliste, der er lang for patienter, der bliver
indlagt på det offentliges regning. Ofte op til to til tre måneder.
Hvis du betaler selv, kan du til gengæld komme ind på første frie
seng, der gerne bliver ledig inden for nogle dage.
Dels giver de mange stofbrugere i sig selv et stort behov for
behandlingstilbud, dels øger den generelle uvidenhed om stoffer
behovet for stofedukation, fordi mange ikke ved, hvad de egentlig
indtager, eller hvordan de skal tage det.
”For eksempel kan de tænke, hvorfor de skal tage en pille under tungen, når de kan fikse den og få den dobbelte virkning,
og så injicerer de for eksempel buprenorphin, selvom det kan
være skadeligt. Fordi stofbrug er så stor en synd, så strafbart og så tabubelagt, er der også et stort og skjult forbrug
af hjemmelavede stoffer uden tjek på styrken, for eksempel
desomorfin, der er et hjemmelavet kodein-agtigt opioid.
Eller det amfetaminlignende produkt Wind, hvor der blandt
andet bliver brugt kaliummangan, som kan give tungmetalforgiftning med apati, alvorlige lammelser og Parkinson-agtige lidelser til følge. Alt muligt, der kan, men slet ikke bør,
injiceres, bliver det, og vi oplever derfor mange brugere med
veneproblemer og nekroser, altså dødt væv, ligesom vi ofte
oplever, at det er nødvendigt med amputationer af hænder,
arme eller ben,” forklarer Nikoloz Kapanadze.

Synd, stigmatisering og udstødelse
Det er kompliceret at være stofbruger i Georgien. Nikoloz
Kapanadze forklarer, at det delvist handler om, at det ifølge
kirken er en alvorlig synd, at der stadig er hårde straffe for
stofbrug, og at den sociale kontrol fylder meget. Slægtninge
og venner må ikke vide noget og slet ikke arbejdspladsen.
Bliver du afsløret som stofbruger, fordi du bliver stoppet af
politiet og aftvunget en urinprøve, en praksis flere hundrede tusinde er blevet udsat for de seneste 3-4 år, bliver det
registreret, og du vil miste dit arbejde i et år. Du kan også få
inddraget både dit pas og dit kørekort i tre eller fem år på
sådan en urinprøve.
”Vi har patienter, som har haft arbejde, hvor der er blevet
annonceret stof-tests, og som har måttet stoppe med at
arbejde fra den ene dag til den anden for ikke at blive testet.
Det tæller som stofbrug at være i substitutionsbehandling,
lige meget hvor vellykket behandlingen er, og at være stofbruger betyder automatisk fyring. Det er altså meget kompliceret. Stofbrugere er stigmatiserede og udstødte af det
meste af det omgivende samfund såvel som af kirken, eller
måske dybest set mest på grund af kirken, der er moralens
vogter,” forklarer Keta Sikharulidze.

Nikoloz Kapanadze sætter ord på, hvordan kirkens indflydelse
sætter sit præg på klinikken og på patienterne.
”Kirken siger godt nok, at den er åben for alle, men vi har
religiøse patienter her, som er blevet nægtet velsignelse af
deres præst og nægtet deltagelse i kirkelige handlinger, med
mindre de fra den ene dag til den anden stoppede deres substitutionsbehandling, ligegyldigt hvor høj dosis de var på.”

Det er værst for kvinder
En gruppe, der er særlig udsat for stigmatisering, er de kvindelige
stofbrugere, der angiveligt udgør cirka ti procent af stofbrugerne,
men kun to procent af de brugere, der går i behandling. Keta Sikharulidze forklarer, at hun i forbindelse med sit forskningsarbejde
har lavet en undersøgelse, der alene rettede sig mod kvindelige
stofbrugere. For dem er kirkens og samfundets generelle indstilling endnu værre end for mænd.
”Den ortodokse kirke fremstiller kvinden som den hellige
moder og tillægger kvinden rollen som børnenes, mændenes
og familiens store frelser og rene lys. Den ideelle kvinde er
matriark, opofrende, uplettet og ren. En kvindelig stofbruger oplever derfor langt større stigmatisering end mænd, og
kvinderne kommer derfor stort set aldrig i behandling. Kun
mellem én og tre procent af vores patienter er kvinder, selvom vi ved fra ’harm reduction’-klinikkerne i Tbilisi, at langt
flere kvinder henter kondomer og rene sprøjter. Jeg spørger
dem under fortrolige samtaler, hvorfor de ikke kommer i
behandling, når nu deres kæreste er det, hvis jeg ved, at det
er tilfældet. Kvinderne fortæller stort set alle sammen, at
deres kæreste vil blive til grin og udsat for hån, hvis de går
i behandling, og vil derfor blive vrede på dem. Så føles det
bedre for kvinderne at blive hjemme og tage, hvad de ellers
kan skaffe.”

Trods det anstrengte forhold til kirken og dens repræsentanter tilgodeser Uranti sine troende patienter. I et roligt hjørne i
døgnklinikken på første sal er der gjort plads til en bøn ved en lille
samling små ikoner, der hænger på væggen over et lille bord med
lysestage, Jesusfigur og plastikblomster, for de fleste patienter er
jo troende ligesom flertallet i befolkningen…

Referencer
1) http://www.emcdda.europa.eu/publications/
country-overviews/ge
2) http://www.unodc.org/wdr2017/
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Det tærer på kræfterne
at være frontkæmper
Igennem de seneste tre år har bevægelsen White Noise
og David Subeliani kæmpet hårdt og indædt for at få
lempet stofbrugeres barske vilkår i Georgien. Lige nu er
han træt oven på nogle på alle måder varme måneder
med flere demonstrationer med tusindvis af deltagere.
AF MARIANNE BÆKBØL
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Marianne Bækbøl er journalist og socialrådgiver
Fotograf profilbillede: Thomas Arnbo

David Subeliani er 42 år, lille og spinkel som en teenager, og den gule T-shirt uden ærmer flagrer løst om
overkroppen, hver gang han gestikulerer med armene,
hvad han gør stort set hele tiden. For han er oprevet. Indignationen er intakt, selvom det nu er på tredje år, han
selv er involveret i kampen, og fremskridtene er små.

zia, hvor 70 personer inklusive ejerne blev anholdt og
fængslet - anklaget for at lægge hus til stofsalg. På
trods af bevægelsens ringe officielle medlemsantal fik
arrestationerne mange tusinde unge på gaden flere
dage i træk under parolen ”We dance together, we
fight together”.

”Den første demonstration for bedre forhold for stofbrugere fandt sted den 2. juni 2013, og jeg gik selv
mere aktivt ind i kampen i 2015, da jeg sammen med
nogle andre stiftede White Noise. Jeg er cannabisbruger, og jeg var træt af den voldsomme kriminalisering, der fandt sted. Dengang blev man ofte dømt
som dealer og blev idømt længere fængselsstraffe,
hvis man var i besiddelse af selv små mængder
cannabis til eget forbrug. Det er blevet bedre inden
for det seneste halve års tid, når vi taler cannabis,
men her findes stadig en stor skyggeøkonomi, hvor
der handles med stoffer af dårlig kvalitet, der giver
mange overdosisdødsfald.”

Oplysning og politiske forandringer
White Noise har igennem de seneste tre år arbejdet
sammen med andre bevægelser, organisationer og
politiske partier om demonstrationer for afkriminalisering af stoffer. De uddanner også folk via fakta-posters
for at fortælle om, hvor mange penge staten bruger på
kontrolpolitik kontra de småbeløb, som de investerer
i behandling og støtte. Målet er at øge befolkningens
viden om stoffer og oplyse om de hårde straffe og
deres følgevirkninger, for de færreste ved, hvad der
virkelig foregår. De har også foranstaltet demonstrationer uden for fængsler, når stofbrugere er blevet sat
ind, og de har optrådt i talrige tv-indslag og avisartikler i både ind- og udland. Oven i dette har White Noise
mødtes med højtstående politikere, der har lovet
liberalisering af de strenge love. Da jeg møder David
Subeliani, er de politiske forhandlinger imidlertid brudt
sammen. White Noise mener ikke, at politikerne tager
gruppen alvorligt, at de kun mødes med dem for at
berolige masserne, men reelt holder bevægelsen hen
og forhaler de ønskede forandringer.

De er få, men de fylder meget
Den inderste kerne af White Noise tæller 10-15
mennesker, og bevægelsen har 50.000 følgere på Facebook, svarende til cirka en procent af befolkningen.
White Noise har sammen med en lang række andre
aktører kastet sig ind i kampen for afkriminalisering af
brug af hash og andre stimulanser, ligesom de også
støtter LGBT-bevægelsen, som mange mennesker i
det georgiske samfund anser for at være lige så ”syge
og syndige” som stofbrugere. White Noise lever helt
og fuldt af frivillige indsatser som Davids og bliver
støttet økonomisk af George Soros Open Society
Foundations, som i over 100 lande støtter individer og
organisationer, der arbejder for demokratisk udvikling,
ytringsfrihed og menneskerettigheder. De har stået for
demonstrationer, uddelt informationsmaterialer, talt
med borgere, konfronteret politikere og givet utallige
interviews til medier i ind- og udland. Alt sammen for
at bedre situationen for unge stofbrugere i Georgien.
Folkene i White Noise fokuserer primært deres indsats
på Tbilisis vestligt orienterede unge, der glade befolker byens natte- og klubliv. Tre af de andre stiftere af
White Noise er klubejere, der ejer to af Tbilisis hotteste techno-klubber, Bassiani og Café Gallery. Med
henvisning til en række stofrelaterede dødsfald blandt
unge blev begge klubber i maj udsat for en politiraz-

”To uafhængige undersøger viser, at over halvdelen af befolkningen ønsker liberalisering og afkriminalisering. Til gengæld er der stor uenighed om
modellerne blandt politikerne, og kirken er bare
imod. Begge parter tror desværre stadig mest på
at gøre det sværere for dealerne, og de anholder
også nogle små fisk, som politiet sætter i fængsel
og siger, at de da gør noget ved stofproblemerne.
Kirken siger, at de gerne vil hjælpe stofbrugerne,
og at de skal behandles ordentligt, men samtidig
er de imod alt nyt. Vi har prøvet at komme til at
møde kirkens ledere, men forgæves, de vil ikke.”

Straffene er helt ude af proportioner
Selvom David er blevet i White Noise og har
været med i alle aktioner og gøremål, er hans
interesser blevet bredere end blot de unge på
klubberne. Det er især de hårde sanktioner over
for stofbrugere, der optager ham, og han taler
STOF NR. 32 – FORÅR 2019
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hurtigt og hidsigt, når han fortæller om
stoffer og straffe i Georgien.
”Jeg kan ikke holde ud, at der lige
nu er over 3000 mennesker, der
sidder i fængsel for stofbrug. Og
de sidder i mange år. Der er ingen
minimumsgrænser for, hvad der
kan idømmes fængsel for, og det er
ikke unormalt, at man får 6-8 år
for under et gram heroin, hvis det er
anden gang, man bliver taget inden
for et år. Man kan få nedsat straffen
mod kautioner, der er så store, at
mange må gå fra hus og hjem eller
sælge ud af den jord, de lever af.”
Indtil begyndelsen af 2017, hvor der endelig
kom en lempelse, kunne man få store bøder
første gang. Vi taler om for eksempel 500
lari, cirka en månedsløn for en butiksansat,
og fængselsstraf anden gang, du blev antruffet med cannabis. Ligegyldigt mængden.
Nu kan man have op til 70 gram cannabis
til eget forbrug, og det gør en stor forskel
i forhold til at blive dømt som sælger. Men
forfatningsdomstolens afgørelse er ikke
blevet til lov endnu, så det føles alligevel
usikkert for de fleste. I forhold til alle andre
stoffer er straffene, som de altid har været.
”Det går for langsomt med forbedringerne,
og der er stadig masser at kæmpe for, men
jeg er træt lige nu. Jeg har kæmpet så længe,
og det går så langsomt med forbedringerne. Lige nu har vi også interne konflikter i
White Noise. Vi er blevet splittet på grund
af pres udefra. Klubberne Bassiani og
Cafe Gallery blev genåbnet den 27. maj om
morgenen, og bagefter sagde ejerne, der jo
har været en del af kernen i White Noise,
at de ikke længere ønsker at være politiske.
Jeg får mistanke om, at der har været en
handel, og at de er gået med til noget for at
få klubberne åbnet igen. Lige nu er jeg bare
træt, skuffet og ked af det.”
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Tvivlen om sagen – gør vi det rigtige?
Her på restauranten, hvor vi sidder, tænker
han også over, om ’de’ er blevet for elitære
i White Noise, der er blevet feteret af
medierne samt af visse politikere og har afvist alle kritiske spørgsmål til deres projekt
fra andre interessenter. I hans øjne har de
været koncentreret om cannabis og større
frihed og tryghed til de unge.
Dengang i 2015 var David selv mest optaget
af, at unge, der ryger cannabis eller tager lidt
feststoffer, når de går på klub i weekenderne,
skulle have det lettere. Straffene var alt for
voldsomme i forhold til forbrydelserne, syntes
han. Ved hjælp af fondsmidler deltog han
året efter i en Summer School i Budapest for
at blive klogere på blandt andet drug policies.
Her blev hans øjne med et slag åbnet for alle
de stofbrugere, der bruger opioider, og hvad
de ellers kan få fat i af receptpligtig medicin
og hjemmelavede stoffer, og for deres seriøse
problemer med årelange fængslinger, udstødelse, HIV og hepatitis.
”De ‘rigtige’ stofbrugere, der har det aller
sværest og er hårdest ramt af den gældende
nultolerancepolitik, har vi i White Noise i
citationstegn været ”ligeglade” med. Vi har
set på dem, som alle andre gør, og det har vi
fået kritik for, ligesom vi har fået kritik fra
andre NGO’er for vores grundholdning om
legalisering. Jeg må tilstå, at jeg har fået
tiltagende sværere ved, at vi lukker af for
denne kritik. Jo mere viden og indsigt, jeg
har fået, jo mere komplekst er det
hele blevet for mig.”

Tid til at sunde sig og reflektere
Efter den seneste tids umiddelbart nyttesløse demonstrationer og mangel på politiske
fremskridt parret med de aktuelle uenigheder i White Noise, føler David Subeliani, at
det er tid til at analysere situationen lidt.

”Jeg har aflyst aftaler med georgiske medier, fordi
jeg føler, at det lige nu er for følsomt i forhold
til, hvordan jeg har det. Jeg føler, at det er tid til
refleksion, at der skal åbnes for nye idéer i mit
hoved. Vi skal hellere tale med hinanden end med
medierne lige nu, vi skal rede tråde ud. Huske
hinanden på, at vi er gode nok, og at det er systemet, den er gal med.”

David spekulerer også over den aktuelle politiske
situation, hvor regeringspartiet Georgian Dream
oven på interne kriser netop har fået den tidligere premierministier Bidzina Ivanishvili tilbage som
formand (1). Ivanishvili skabte Georgian Dream,
vandt valget i 2012 og var premierminister i to år.
Officielt har han været væk fra georgisk politik
siden, men påstås fra flere sider at have været
uformel leder af partiet igennem hele perioden
og er altså nu officielt tilbage på formandsposten.

tæt knyttet til Rusland i det hele taget, og han vil
gerne stå sig godt med russerne. Det er min drøm,
at vi bryder med den nuværende politik og får en
mere åben og afbalanceret stofpolitik. Med Ivanishvilis genkomst er det lige nu sværere for mig
at forestille mig et ophør af den russisk inspirerede nul-tolerancepolitik. Desværre.”Politikerne

har senest lovet, at der vil blive lanceret en ny
og blødere rusmiddelpolitik i løbet af sommeren,
men David Subeliani vil se det, før han tror det.
Politikerne har lovet så meget igennem de senere
år, som aldrig er blevet til noget, og lige nu er
David bare træt og modløs.
Referencer
1) http://oc-media.org/ivanishvili-returns-to-frontline-georgian-politics/

”Ivanishvili har aktier i det russiske Gazprom,
Ruslands største producent af naturgas. Han er
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Hos Mandecentret føler
mange mænd, at de for
første gang møder forståelse og accept

Morten Kjær Egebjerg, som er direktør for Man
decentret i Danmark, fortæller, at rollen som
offer eller som kriseramt ikke er én, mænd gerne
tager på sig, for mænd vil gerne se sig selv som
handlekraftige. Og det vil resten af samfundet
ofte også.
Fotograf Daniel Hjorth

Karina Luise Andersen er
cand. mag. og er redaktør på STOF

Hos Mandecentret kan mænd få hjælp, når deres ægtefælle
eller kæreste er voldelig; når skilsmissen er endt med
beskyldninger og manglende samvær med børnene; når den
faste bolig er skiftet ud med sofaen hos venner; eller når livet
helt generelt er svært. Mandecentret håber særligt på at nå
mændene, inden de måske tyr til rusmidler som lindring.
AF KARINA LUISE ANDERSEN

I Mandecentrets botilbud, som udgør rygraden i
den indsats, som Mandecentret i Danmark yder,
er der i alt ca. 30 ansatte og 50 frivillige fordelt
på fem afdelinger i Aarhus, Odense, København,
Esbjerg og Aalborg. De ansatte og frivillige består
af psykoterapeuter, coaches, pædagoger, jurister
og socialrådgivere. I 2018 har Mandecentrets afdelinger haft kontakt med 2.000 mænd i alt, som
fordeler sig over alle socialgrupper i befolkningen.
Knap 150 mænd fik en midlertidig bolig på Mandecentrets botilbud, og 800 mænd fik personlig
sparring og praktisk rådgivning i forbindelse med
skilsmisse, konflikt og vold.
Hos Mandecentret ved de dog, at ud over dem,
de hjælper, er der mange flere mænd, som har
behov for hjælp. Men det kan være svært både
for mændene selv - og for mange mennesker i
samfundet - at forstå, at mænd kan have så stort
behov for hjælp, at de må opsøge en af Mandecentrets afdelinger.
Morten Kjær Egebjerg, som er direktør for Mandecentret i Danmark, fortæller, at rollen som offer
eller som kriseramt ikke er én, mænd gerne tager
på sig, for mænd vil gerne se sig selv som handlekraftige. Og det vil resten af samfundet ofte også.
For mange mænd kan det derfor opleves som et
tabu og et nederlag at befinde sig i en situation,
hvor de er nødt til at bede om hjælp.

Vold i familien
”Ca. hver femte mand, som henvender sig til
Mandecentret, har oplevet vold imod sig af
et sådant omfang, at det bliver den væsentligste faktor bag henvendelsen til os. 100 %
af disse mænd har oplevet psykisk vold, og
ca. 81 % har oplevet fysisk vold. Omkring 90
% af mændene har oplevet vold fra en kvindelig partner,” fortæller Morten Kjær Egebjerg

I mange tilfælde tier mændene om at blive udsat
for vold af frygt for, at de selv vil blive beskyldt
for volden - eller for at være voldelig selv, hvis de
eksempelvis har forsøgt at holde deres partner
fast for at undgå slag. Mændene kan også være
bange for, at ingen vil tro på dem, eller at andre
vil være uforstående overfor, hvorfor de ikke
bare forlader deres voldelige partner. Mænd er
jo ofte fysisk stærkere end deres hustru eller
kæreste, og mange mennesker har derfor ofte
vanskeligt ved at betragte mænd som ofre for
psykisk eller fysisk vold. Ej heller i egentlig livsfare på samme måde som kvinder udsat for vold.
Ifølge Morten Kjær Egebjerg viser tal fra England
dog, at ét ud af tre partnerdrab er en mand, som
slås ihjel af sin kvindelige partner.
Men det er ikke kun omverdenen, som har svært
ved at betragte mænd som ofre for vold. Morten
Kjær Egebjerg fortæller, at mange af mændene,
der kommer til Mandecentret, også selv kæmSTOF NR. 32 – FORÅR 2019
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per med at se sig som voldsudsatte. Volden mod mændene kan
dog i nogle tilfælde have så grov karakter, at centret er nødt til
at afvise at tilbyde mændene et botilbud, fordi de pågældende
oplever stalking i en sådan grad, at centrets sikkerhed sættes
på spil.

det sociale netværk, han var en del af sammen med sin hustru
eller kæreste, at manden ikke står på lejekontrakten, at konfliktniveauet er højt parterne imellem, eller at manden ønsker at sørge
for, at hustruen og børnene har en bolig, hvorefter han selv flytter
ud, men har svært ved at finde - og få råd til - en anden bolig.

Mænd, der er udsat for vold, tør ofte ikke flytte fra deres hjem og
ægteskab, selv om de mistrives. De frygter at miste kontakten til
deres børn. Det sker også – ligesom for mange kvinder i samme
situation - at mænd udsat for vold nogle gange ”vænner” sig til
volden og derfor stadig elsker deres partnere og ikke ser det som
en mulighed at forlade dem.

Mandecentret kan hjælpe mænd efter skilsmisse med rådgivning omkring samvær, hjælp til jobsøgning, hjælp til at få styr på
økonomien og ikke mindst til bearbejdning af følelser omkring
bruddet og savnet af børnene via et forløb hos en terapeut eller
i mandegrupper. Centret hjælper også med at være bisiddere i
socialforvaltningen og med kontakt til sagsbehandlere.

For Morten Kjær Egebjerg er det dog væsentligt at understrege,
at vold i familien er vigtigt at sætte fokus på, uanset ofrets eller
udøverens køn, og at vold mod kvinder derfor fortjener mindst
lige så meget opmærksomhed som hidtil i samfundet. Men han
er glad for, at der er kommet fokus på, at mænd også kan være
ofre for vold og have brug for hjælp. Og i organisationen ’Lev
uden vold’, som Morten Kjær Egebjerg er formand for, deltager
organisationerne Mandecentret, Dialog mod vold, Mødrehjælpen,
Danner og LOKK – Landsorganisationen af Kvindekrisecentre - i
en samlet indsats mod vold i familien.

Det er vigtigt for Morten Kjær Egebjerg at understrege, at han
ikke ønsker at sætte fokus på skyld mod partnere eller mod
systemet i forhold til de problematikker, som mænd kan opleve i
forbindelse med skilsmisse. Men han vil gerne oplyse om, hvilke
ulykkelige situationer der kan opstå, og hjælpe skilsmissepar til
at håndtere dem. Derfor er der også mulighed for, at kvinder kan
deltage i samtaler med deres (eks)mænd hos ét af Mandecentrets afdelinger. Han siger: ”Vi tror særligt, at en relationel

Skilsmisse og samvær
Otte ud af ti af mændene, der søger hjælp hos Mandecentret,
kommer af andre primære årsager end vold. Morten Kjær Egebjerg fortæller, at i alt bliver ca. 30.000 mænd skilt fra deres ægtefæller hvert år. Ud af disse vil 600-800 mænd i løbet af to-tre år
opleve en så omfattende krise, at de bliver funktionelt hjemløse.
Ca. 5.000 andre vil have så store problemer med at få samarbejdet om de fælles børn til at fungere med deres eks-ægtefælle, at
børnene risikerer at miste kontakten til den ene forælder. I ca. 80
% af tilfældene vil det være faderen, som barnet mister kontakten
til, og indimellem er der beskyldninger involveret, som mændene
oplever behov for hjælp til at håndtere.
Det er som oftest også risikoen for helt at blive afskåret fra at se
sit barn efter skilsmisse, som får mændene til at opsøge hjælp.
”Her kan Mandecentret ikke kun hjælpe konkret med sagen,
men også være med til at forhindre en personlig deroute for
mændene,” fortæller Morten Kjær Egebjerg.
”Mænd vil rigtig gerne handle, men på bunden af krisen er
dette svært. Til gengæld er den stærke handlingsorientering så en fordel senere i forløbet, og vi ser mange gå videre
til stærke liv efter krisen, fordi de har lært sig en proaktiv
krisehåndtering og fundet endnu dybere kontakt til sig selv.
Her er den personlige sparring, og at manden får sin egen
bolig og bevarer gode ressourcer i behold, faktisk det allervigtigste at udvikle.”

Mange af de mænd, der kommer hos Mandecentret, og som benytter sig af deres botilbud, er blevet boligløse efter parbrud eller
skilsmisse. Dette kan blandt andet skyldes, at manden har mistet
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tilgang til krise og vold i parforhold er vigtig at komme frem
til. Det hænger ikke sammen med at retfærdiggøre den ene
part, men simpelthen med basal logik om, at uanset om der
er én eller to udøvere af vold eller aggression, og uanset om
en krise er ensidig eller rammer begge i et par, så er det vigtigt at få afdækket, hvad der er sket i relationen, og hvordan
børnene bedst bringes videre i livet på trods af det, som er
sket, og så vidt muligt med kontakt til begge deres forældre
i et fast samarbejde. Der kan vindes rigtig meget for mange
børn, kvinder og mænd ved en tidligere og stærkere familieindsats.”

Når krisen sætter ind, gør rusmidlerne det ofte også
Hos Mandecentrets botilbud er det muligt at bo med sine børn
eller at have dem på samværsbesøg, og særligt af den årsag
tillades der ingen former for problematisk forbrug af rusmidler, og
der holdes et 100 procent stoffrit miljø. Hvis mænd, der henvender sig til Mandecentret, har et problem med stoffer eller alkohol,
henviser centret dem til rusmiddelbehandling hos deres samarbejdspartnere først.
”For ca. en tredjedel af mænd i alvorlig krise er det vigtigt
enten præventivt eller som intervention at modarbejde misbrug. Dertil skal tilføjes – og dette er meget vigtigt – at hos
de mænd, som vi ikke når, mens den akutte krise banker på,
kommer rusmidler ofte ind i livet og bliver et længerevarende problem,”, siger Morten Kjær Egebjerg og uddyber:
”Rusmidler fungerer ofte som en lindring for mændene. Det
har blot den ulempe, at den kan skabe afhængighed og fratage manden konkrete handlemuligheder i livet. Dette bliver i givet fald selvforstærkende, men kan heldigvis brydes i
rigtig mange tilfælde, selv om det kan tage lang tid. Derfor
samarbejder vi også med specialister i rusmidler, både gen-

nem løbende dialog og erfaringsudveksling og konkret for de
mænd, som har behov for behandling.”

Morten Kjær Egebjerg vil gerne opfordre mænd til at opsøge
Mandecentret, inden krisen rammer dem så hårdt, at rusmidlerne
bliver fast lindring for dem. Han siger, at den vigtigste opgave,
Mandecentret har, er at møde og lytte, så mændene gradvist igen
finder kontakt med det indre menneske, som måske er blevet
fortrængt delvist i parforhold eller under brud og skilsmisse. Som
han forklarer: ”Mange mænd har sagt til os, at mødet med
Mandecentret var første gang, de mødte den grad af forståelse og accept af mandens udgangspunkt og ståsted i livet.”

”For ca. en tredjedel af mænd i alvorlig krise er det
vigtigt enten præventivt eller som intervention at
modarbejde misbrug. Dertil skal tilføjes – og dette er
meget vigtigt – at hos de mænd, som vi ikke når, mens
den akutte krise banker på, kommer rusmidler ofte
ind i livet og bliver et længerevarende problem”

Fotograf Daniel Hjorth
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Christian fortæller, at den bedste hjælp, han modtog hos
Mandecentret, var den støtte, opbakning og trygge base, han
fik til at komme videre i sit liv, og at han hele tiden er blevet
styrket og støttet hos centret til at gøre noget godt for sig selv.
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Fotograf Daniel Hjorth

Christian i Mandecentrets lokaler i København

Christian, 43 år
Christian er en af de mænd, der har stor glæde af
Mandecentret. I forbindelse med en svær tid efter
sin mors død og i en stresset hverdag fik han stoffer
og alkohol for tæt ind på livet. I 2018 boede han i ét
af centrets botilbud i næsten et år og flyttede sidst
på året i egen bolig. Han fortæller, at han ikke kendte
til Mandecentret, inden han kom i kontakt med dem,
men det gjorde hans svigerfar: ”Grunden til at jeg
havnede på Mandecentret, var, at jeg grundet
uretmæssigt indtag af medicin på min arbejdsplads mistede mit job og min autorisation som
sygeplejerske. Efterfølgende gik min kone fra mig,
og jeg blev hjemløs og boede i en periode på sofaer
hos venner og bekendte. Min daværende svigerfar kunne se, at jeg havde det afsindigt skidt, og
kontaktede Mandecentret på mine vegne.”

Christian fortæller, at den bedste hjælp, han modtog
hos Mandecentret, var den støtte, opbakning og
trygge base, han fik til at komme videre i sit liv, og at
han hele tiden er blevet styrket og støttet hos centret
til at gøre noget godt for sig selv. Og så kalder han det
en gave at have mødt både personale og de andre beboere på centret, som alle har inspireret ham på hver
deres måde. Han fortæller: ”Jeg er nu blevet bosat i
egen lejlighed med kæmpe hjælp fra Mandecentret. Nu mangler jeg bare at få min autorisation
som sygeplejerske tilbage. Det er en lang og sej
proces, og jeg har svært ved at få andre jobs. Men
jeg har fået et rigtig fint forhold til min ekskone og
til min datter, som jeg ofte ser, og mangler altså
blot min autorisation for at være tilbage på fuld
’power’ efter min deroute.”

Christian har dog erfaret, at udenforstående har haft
svært ved at forstå, hvad Mandecentret er for noget,
og at nogle forveksler det med Mændenes Hjem. Og
han har også oplevet, at mange mennesker ikke rigtigt
kan begribe, at mænd kan have brug for krisecentre.
”Jeg tror, det er vigtigt at huske, at både mænd og
kvinder blot er mennesker med problemer af variable størrelser og med forskellige indgangsvinkler. Alle kan havne i en livskrise… det har jeg selv
kunnet konstatere efter at have talt med mange
mænd i en lignende situation som min. Ikke
nødvendigvis med misbrug i bagagen, men som
følge af parbrud, hvor manden bliver sat helt ud i
”grøften” med meget lille mulighed for at komme
ind i kampen igen,” siger Christian og fortæller, at

han til enhver tid vil fortælle sin historie for at udbrede
kendskabet til krisecentret for mænd, så flere mænd,
der har det svært, kan få hjælp. Og det er Morten Kjær
Egebjerg glad for: ”Vi trænger til forbilleder, som
tør stå frem og fortælle, at kriser rammer de fleste
mennesker i løbet af livet, og at det allervigtigste
i en krise er at dele den med nogen. Der er mange
mænd, som ikke ser muligheden for proaktiv
krisehåndtering, og rigtig mange, som ikke søger
hjælp – eller gør det ret sent. Vi mener, der skal
meget større bevidstgørelse til, om hvad det vil
sige at være mand og være i krise.”

Læs mere om Mandecentret på
www.mandecentret.dk
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BrugerForeningen
kæmper for et værdigt
liv for stofbrugere
Hos BrugerForeningen på Nørrebro i
København kan stofbrugere
få hjælp, mad og rene sprøjter.
Foreningen har netop fået nye lokaler, og
de arbejder hele tiden på at skabe bedre
vilkår for aktive stofbrugere.
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Fællesskabet bliver dyrket hos BrugerForeningen,
For eksempel er der fællesspisning hver aften fra mandag til fredag
Fotograf Nanna Stærmose

Nanna Stærmose er journalist, formidler og
foredragsholder og indehaver af
historiefabrikken.com
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Winnie får et klem af foreningens ældste medlem Rose
- Fotograf Nanna Stærmose

“Du ordinerer jo heller ikke tændstikker til en pyroman, rødvin til en alkoholiker eller børn til en pædofil.”

Jørgen Kjær remser ordene op, som har han sat
automatpiloten til, og sukker lidt. Det er de klassiske
argumenter, som han bliver mødt med, når han plæderer for, at det skal være muligt at gå på apoteket
og hente lægeordineret heroin til en uge ad gangen.
I øjeblikket skal stofbrugere hente og indtage deres
lægeordinerede heroin to gange dagligt på en af de
fem specialenheder for heroinbehandling, der findes
rundt om i landet.
“Selvfølgelig skal vi ikke uddele tændstikker til pyromaner, men heroinen er modsat tændstikkerne vores
medicin. Vi er en gruppe civiliserede stofbrugere, der
godt kan finde ud af at administrere vores stofindtag
selv,” siger Jørgen Kjær.

Han er formand for BrugerForeningen på Nørrebro i
København - en interesseorganisation og talerør for
aktive stofbrugere.
“Der findes en mindre gruppe - det drejer sig måske om
1000 stofbrugere på landsplan - som godt kan finde
ud af at administrere deres stofindtag selv. Det vil vi
gerne kæmpe for, at vi får lov til,” siger Jørgen Kjær.
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Han kalder det ”Lægeordineret heroin version 2.0”.
”Version 1.0” kom i 2010, da behandling med lægeordineret heroin på specialklinikker blev søsat. Problemet er bare ifølge Jørgen Kjær, at ordningen, som
den er nu, betyder, at den lægeordinerede heroin skal
indtages under opsyn på en af landets fem specialenheder for heroinbehandling. Han kalder det uværdigt
og en stavnsbinding, der i øvrigt ikke har været den
store succes, hvis man spørger ham.
“Politikerne regnede med, at 400 brugere ville sige ja
tak til ordningen. Men sandheden er, at det kun er godt
220 personer, der siger ja tak til heroinen. Det tyder jo
på, at det ikke er et tilbud, der appellerer særlig bredt,”

siger han.
Selv har Jørgen Kjær været i metadonbehandling i
de seneste 35 år, og takket være en forstående læge
har han selv fået lov til at administrere sit indtag.
Han er 66 år og nydeligt klædt i mørke bukser og en
blå pullover og med en lille diamantstik i øret. Han
blev aktiv i BrugerForeningen i 1996 - faktisk ved et
tilfælde. Lægen, der ordinerede metadon til Jørgen,
skulle tale på en konference på Færgen Sjælland, der
var arrangeret af BrugerForeningen, og på den måde

kom Jørgen med. I 1997 blev han formand for foreningen og har
siden været ansigtet udadtil.
Et værdigt liv som stofbruger
Jørgen Kjær viser rundt i BrugerForeningens nye lokaler, der
ligger ovenpå Lygtens Bazar på ydre Nørrebro - et grøntmarked
med eksotiske afgrøder, nødder i kiloposer, dåser med arabisk
skrift stablet på paller og hylder samt en halalslagter og en naanbager. Foreningen er næsten lige flyttet ind, og både Jørgens
kontor og resten af de knap 500 kvm, der skal være foreningens
fremtidige hjem, bærer præg af at være i indflytningsproces.
Væggene er hvide, gulvtæppet mørkt, og i loftet hænger en
klassisk kontorbelysning i form af lysstofrør. Arealet er inddelt
i flere mindre rum centrerede om et større åbent areal med et
langbord til fællesspisning og et lille tekøkken.
“Vi drømmer om at få lavet et rigtigt køkken, hvor vi kan lave
mad. Lige nu er vi henvist til en midlertidig løsning,” siger

Jørgen Kjær og peger på to kogeplader og en transportabel
miniovn.
Der er fælles aftensmad hver aften fra mandag til fredag,
som brugerne selv står for at arrangere. I aften er det Tom og
Margit, der står for at lave maden. Det gør Tom hver tirsdag. De
andre dage henter de noget ude i byen. Det er ikke så vigtigt,
hvad de spiser. Det er fællesskabet, der er i centrum.
Udover at forsøge at råbe politikere og meningsdannere op om
sager som heroin på recept, gør BrugerForeningen også meget
andet for at skabe værdige liv for stofbrugere. Det gør de bl.a.
ved at give brugerne noget at tage sig til. Det kan være alt fra
at pudse vinduer til at male en væg, støvsuge eller lave kaffe til
nysgerrige journalister. Det giver folk en funktion og en følelse
af at blive set og værdsat. Det er en vigtig del af foreningens
arbejde, for mange af stofbrugerne har mødt mere mistillid og
fordomme end anerkendelse og accept i deres liv.
Blandt de mest aktive er ‘Aktivisterne’ - en gruppe på 14-15 brugere, der bl.a. er med til at arrangere den årlige internationale
mindedag for stofbrugere på Halmtovet samt fester og højtider
året igennem - bl.a. juleaften for stofbrugere og deres pårørende. På aktivisternes kontor er der ud over et par skriveborde og
skabe, hvor de kan låse deres ting inde, et stativ med gratis tøj.
“Det er forskellige folk, der donerer tøj til os. Når du ikke har så
meget og er på overførselsindkomst, bliver du altså glad for brugt
tøj,” siger Jørgen Kjær.

I rummet ved siden af står to computere til fri afbenyttelse, og
driller det, sidder foreningens IT-mand, Dennis, klar til at hjælpe.
I rummet ved siden af skal der indrettes motionsrum. Lige
nu står der to trommer blandt nogle kasser. De er den sidste
reminiscens fra et musiklokale, som foreningen havde i deres
tidligere lokaler. Musikken tiltrak ifølge Jørgen Kjær de forkerte

Fakta om BrugerForeningen (BF)
BF er en interesseorganisation, der er startet
3. november 1993.
BF har ca. 850 medlemmer, heraf godt 200 aktive, der
betaler 100 kr. om året.
Formålet er bl.a. at være talerør for aktive stofbrugere.
Samarbejder med projektet Red-Liv, hvor foreningens
aktivister efter et kursus bliver udrustet med antistoffet
’Naloxone’, der anvendes til at redde folk, der har taget
en overdosis.
Står bag Sprøjtepatruljen, der i 21 år har samlet brugte
blodige sprøjter og nåle op på indre Vesterbro.
BF tilbyder rådgivning, bisidderstøtte, hjælp til afklaring
af rettigheder og tilbud om behandling, IT-hjælp og fx
hjælp til boligsøgning, henvendelse til SKAT, jobcenter
m.m.
BF tilbyder gratis kaffe, frugt, håndmadder og aftensmad.
BF uddeler rene sprøjter og bikarbonat, crack-kits og
andet sterilt udstyr m.m. til stofbrugere.
Derudover afholder BF en række arrangementer og
aktiviteter året igennem, bl.a. mindedag for stofbrugere,
en årlig tur til Brugernes Bazar i Odense, kåring af årets
BrugerVen samt fejring af højtider m.m.
I 2017 fik BF bevilliget 1,2 mio. kr. fra satspuljemidler om
året i fire år frem.
BrugerForeningen har adresse på
Lygten 11.1., 2400 København NV
Læs mere på: www.brugerforeningen.dk

Kilde: Jørgen Kjær, formand for BrugerForeningen

typer og er derfor lagt i graven. Men et motionsrum
er godt. Flere af brugerne er oppe i årene, og mange
lider af fysiske skavanker og har brug for at holde sig
i form.
Vi krydser det store fællesareal, hvor en ung kvinde
er i gang med en støvsuger. Det er Sandra. Hun er 23
år og fra Norge. Sandra er kæreste med Anders, der
er i gang med at lave kaffe. Han er også norsk, og de
arbejder på at flytte til Danmark, fordi de synes, at
stofbehandlingen er meget bedre her.
“I Norge er der udelukkende fokus på at gøre os stoffrie,
men jeg har forsøgt så mange gange og tror bare, at jeg
skal begynde et andet sted,” siger Sandra.

Hun drømmer om at tage en uddannelse til socialrådgiver og tror også godt, hun ville kunne, hvis hun bare
kunne få lov til at blive på sin metadon, indtil hun
får styr på livet og studierne og derigennem finder
overskud til at komme helt ud af stofbruget.
I et tredje rum står stolerækker foran en talerstol. Det
er foredragssalen, som bliver brugt, når skoleklasser,
sygeplejersker og socialpædagoger, jura- og kriminologistuderende eller andre interesserede besøger
BrugerForeningen for at få indsigt i et liv som stofbruger og i foreningens arbejde.
“Det er en vigtig dialog at have med omverdenen. I
forhold til skoleklasserne handler det om at forebygge
og forklare de unge, hvad der sker, når de hårde stoffer
overtager ens liv. For de studerende handler det bl.a.
om at bygge bro og skabe forståelse for stofbrugeres
situation,” siger Jørgen Kjær.

Formidling er i det hele taget en vigtig del af foreningens arbejde. Og der er derfor også planer om
at indrette et rum til mediestudie, så de kan lave
YouTube-videoer og podcasts. Noget som foreningens nye koordinator, Mårten, skal stå for. Mårten var
egentlig i gang med at uddanne sig til journalist, men
måtte stoppe sin uddannelse - ifølge Jørgen fordi han
ikke kunne forene uddannelse med at skulle møde op
to gange om dagen på en klinik for at få og indtage
sin heroin.
“Han kunne sagtens have gennemført, hvis bare han
selv kunne regulere sit indtag. Det er det, der kan være
svært at få andre mennesker til at forstå,”

siger Jørgen Kjær.
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Gratis sprøjter og crack-kits
I et andet lille rum står et stålskab med et klistermærke med ‘Farligt Affald’ påklæbet. Jørgen åbner
skabet og viser sprøjter, crack-piber og sterile fixekit
frem. De udleverer til dem, der vil have det, og det er
ifølge Jørgen med til at redde liv. For det er alt andet
lige bedre at bruge en ren sprøjte og sterilt vand,
fremfor at suge vand op fra en vandpyt til lave sit
fix. Og til dem, der ryger crack, udleveres crack-kits,
der består af et varmebestandigt Pyrex-glasrør, en
metalrist og et mundstykke, der hurtigt kan sammensættes til en pibe.

“Fokus er ikke at gøre folk stoffrie - selvfølgelig hjælper vi med det, hvis det er det, folk
ønsker. Men vores opgave er ikke at prædike
’kolde tyrkere’ og afvænning for folk, men at
hjælpe dem til at få et værdigt liv med deres
stof. Og det er en ren sprøjte og sterilt vand
bl.a. med til at give,” siger Jørgen Kjær.
Han lukker døren og guider os videre mod sit kontor.
På væggen lige udenfor hænger portrætter af mænd
og kvinder i tre rækker. Hvert år kårer foreningen
årets ‘BrugerVen’ - en pris, de giver til en person, der
har ydet en mangeårig og uegennyttig indsats for brugersagen. På væggen hænger blandt andre formand
for Hovedstadsregionen Sophie Hæstorp Andersen,
gadejurist Nanna W. Gotfredsen og tidligere socialoverlæge Peter Ege.
“En forening bliver holdt sammen af traditioner, så
dem gør vi meget ud af. Vi fejrer også vores fødselsdag
hvert år den 3. november,” siger Jørgen Kjær.

Vi lander på Jørgens kontor. På et aflangt mødebord
fuld af papirer, poser og kasser har Anders sat to
kopper og en kande kaffe plus mælk og sukker. Jørgen
smider en stor pose fyldt med mindre poser med
hvidt pulver på mødebordet. Det er bikarbonat i poser
med et gram i. Bikarbonatet er et gratis alternativ til
salmiakspiritus, som nogle stofbrugere koger sammen
med kokainpulver. Derved frembringer de crack, der
giver en kraftigere rus. Bikarbonatet er i modsætning til
salmiakspiritus ikke giftigt og dermed et meget bedre
alternativ. Det er bl.a. Rose, foreningens ældste medlem,
der pakker poserne. Og hver gang hun har pakket 200
poser, får hun en pakke smøger. Endnu et eksempel på,
at BrugerForeningen skaber mening for stofbrugerne i
deres hverdag.

Jørgen Kjær er BrugerForeningens engagerede formand
Fotograf Nanna Stærmose

Mere en familie end et værested
Det begynder at summe af liv uden for kontoret. Det
er ved at være spisetid, og Jørgen snupper nøglerne
til ”bussen” - foreningens ’Transporter’ - for at hente
Tom, Margit og maden. Imens er Anders gået i Netto
for at handle lidt forskelligt - inklusive kattemad til
Jørgen Kjærs fire siameserkatte.

siger hun. Hun giver heller ikke meget for argumentet
om, at de jo bare sælger heroinen videre, hvis de selv
skal administrere den.
”For hvem vil sælge den medicin, der gør dig rask,”

spørger hun retorisk.

Landet eneste opioidmuseum
“Vi er mere en familie end et værested - en familie,
hvor alle tager deres tørn og hjælper hinanden,”

siger Jørgen.
Snart sidder vi en lille flok omkring langbordet. Vi
spiser, og efterfølgende kommer der ild i cigaretterne,
mens folk finder sammen to og to og nyder en kop
kaffe og hinandens selskab. Mange af dem er kommet
her i mange år. For Winnie - en spinkel kvinde med
rødt hår og intense øjne - er det hendes andet hjem.

“Du skal se museet, før du går,” siger Jørgen.

Bag to glasvægge står klenodier stablet i kasser.
Gamle flasker med opium og heroin, som tidligere blev
brugt mod hoste, ondt i ryggen, menstruationssmerter
og lignende skavanker. Gammeldags sprøjter og andre
herligheder, som Jørgen har samlet gennem årene.
Det er alt sammen en vigtig del af BrugerForeningens
formidlingsstrategi. Den viser den udvikling, der har
været gennem tiden, og hvordan stofferne er blevet
brugt i mange forskellige sammenhænge - sågar som
medicin til børn.

“Det betyder alt at komme her,” siger hun og uddyber:

“BrugerForeningen har givet mig en bevidsthed om, at vi har ret til at være i verden. Og
at vi som stofbrugere godt kan tillade os at
have en holdning til, hvordan vi bedst kan få
et værdigt liv.”
To gange om dagen går hun ned på ’Valmuen’ – en af
landets fem specialenheder for heroinbehandling, hvor
hun indtager sin lægeordinerede heroin. I weekenden
holder hun fri, som hun kalder det, og ”nøjes” med
metadon. Men kunne hun vælge, ville hun foretrække at
administrere sin heroin selv og tage det i de doser, der
passer til hende.

Og lige så vanvittigt, som det virker i dag at give
hostesaft med heroin i til børn, lige så mærkeligt vil
det måske være om 100 år at se tilbage på en tid, hvor
stofbrugere skulle stille på en klinik for at få udleveret
deres stof. Det er ikke til at vide. Men det er i hvert
fald det, som bliver BrugerForeningens kerneområde
i 2019.
“Som vi ser det, er lægeordineret heroin medicin på linje
med alt andet på recept. At skulle stille på en klinik to
gange om dagen forhindrer folk i at få et liv med et arbejde og en almindelig dagligdag. Og vi er altså mange,
der godt kan styre vores stofindtag selv og dermed få et
værdigt liv,” siger Jørgen Kjær.

“Problemet er, at jeg nu bliver tvunget til at tage mit stof
i to store doser, og det kan godt gøre en lidt bims i hovedet og træt. Jeg ville fungere meget bedre, hvis jeg kunne
tage flere mindre doser dagen og natten igennem,”
STOF NR. 32 – FORÅR 2019
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Dorte Nissen er koordinator for Ungepanelet i BRUS og studerer cand.
mag. i læring- og forandringsprocesser.
Runa Bjørn er projektleder i BRUS og uddannet cand.scient.pol.

Anne & Simones
fædre drak så
meget, at det
fyldte alt:
Et forløb i BRUS
hjalp dem videre
Alt for mange børn og unge vokser op i
familier præget af rusmiddelproblemer,
og det kan have store konsekvenser.
Anne og Simone ved det, for de har
oplevet det, og for dem endte fædrenes
rusmiddelproblem med at styre alt.
AF DORTE NISSEN OG RUNA BJØRN
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”Der er en rygsæk, med jeg ved ikke, hvor mange kilo,
der er blevet lettet fra mine skuldre. Jeg føler, at jeg kan
få det hele til at fungere og have en normal hverdag
ligesom alle andre,” forklarer 21-årige Anne.
”Ja, BRUS har givet mig en mulighed for at håndtere
mine problemer, inden det bliver for meget. Jeg er blevet
meget bedre til at snakke med dem, der er omkring
mig,” siger Simone på 23 år.

Anne og Simone har noget til fælles. Noget, som vil
præge dem for altid, og som de havde brug for hjælp
til at håndtere. Nemlig at de begge er vokset op med
fædre med et alkoholproblem. Anne og Simone er
ikke alene. Mindst 122.000 børn i Danmark vokser op
i familier med en mor eller far, der drikker for meget.
Hertil kommer et antal børn, der vokser op i familier,
hvor forældrene bruger hash eller hårdere stoffer.
For børnene kan dette være forbundet med alvorlige
konsekvenser af psykisk, fysisk og social karakter.
Konsekvenserne kan være ødelæggende. Rusmidlerne fylder – de styrer og forstyrrer så meget, at det
kan være svært at få lov til at være barn eller ung.
Disse børn og unge kan vi hjælpe hos BRUS, hvor
formålet er at styrke børn og unges muligheder for at
håndtere de udfordringer, som følger af en opvækst
præget af rusmiddelproblemer samt at bidrage til, at
de oplever en generel bedring i trivsel og udvikling,
således de på sigt kan udnytte deres fulde potentiale
ligesom andre børn.
Projekt BRUS
Projekt BRUS er et tværkommunalt støttende tilbud til
børn og unge, som vokser op i familier med rusmiddelproblemer. Hos BRUS tilbyder vi hjælp til børn
og unge, uafhængigt af om deres forældre er i
rusmiddelbehandling. Faktisk gælder det hos over
halvdelen af børnene og de unge, at deres forældre ikke har været eller er i behandling. Ganske
ofte sker det dog, at når børnene kommer hos os,
så motiveres forældrene til at gå i behandling og
dermed gøre noget ved det rusmiddelproblem,
som også fylder i barnets liv. Vi gør altid meget for
aktivt at involvere familien i forløbene, da særligt
yngre børn er dybt afhængige af, at der er voksne
i deres netværk, som tager ansvar for at skabe de
nødvendige forandringer i deres hverdag.
BRUS er et fireårigt projekt støttet af Satspuljemidler

og findes i 11 midtjyske kommuner: Aarhus, Randers,
Herning, Skive, Ikast-Brande, Norddjurs, Syddjurs,
Samsø, Odder, Skanderborg og Hedensted. I 2020 kan
der igen søges midler til at fortsætte arbejdet. BRUS
håber på at kunne blive ved med at hjælpe børn og
unge fra familier med rusmiddelproblemer. Vi er nu
over halvvejs i projektet og vil derfor gerne fortælle
STOFs læsere om vores erfaringer.
BRUS’ faglige tilgang
I BRUS arbejder vi ud fra en kognitiv, systemisk og
narrativ tilgang, samt med et syn på barnet eller den
unge som på én gang ressourcefyldt og sårbart.
Vi har hentet stor inspiration hos familieterapeut
Ingelise Nordenhofs mestringsfokuserede forløb, i
familieterapeut Karen Glistrups tilgang til familiesamtaler samt i den norske psykolog Haldor Øvreeides
udviklingsstøttende samtaler og den ligeledes norske
psykolog Frid A. Hansen; en af pionererne i forhold
til at tilbyde støttende samtaler til børn i familier med
rusmiddelproblemer. Disse fire arbejder alle ud fra en
grundidé om, at barnet har brug for at blive inddraget
i forhold, der påvirker de voksnes verden, og at dette
altid må ske på en relevant måde i forhold til barnets
alder og udvikling.BRUS bygger på fire faglige grundprincipper:
Det første princip ’barnet i fokus’ handler om, at vi i
BRUS altid tager udgangspunkt i barnets perspektiv
og oplevelser af, hvad det er, der er på spil i familien.
Gennem udviklingsstøttende samtaler lærer barnet/
den unge at drage omsorg for sig selv, mærke efter
egne behov og sætte grænser samt at afgrænse sig
fra rusmiddelproblemet og få mere selvværd, handlekompetence og tro på forandring.
Det andet princip ’inddragelse af familien’ drejer sig
om BRUS’ familieorienterede tilgang. Her inddrager
vi familien og barnets/den unges primære voksne, så
vidt det overhovedet er muligt. Det er altid en fordel at
arbejde med hele det system, som barnet/den unge er
en del af, da rusmiddelproblemet netop forstyrrer de
relationer, som barnet er afhængig af.
Tredje princip ’motivering til behandling’ går ud på, at
vi i BRUS gerne bidrager til at ændre på det grundlæggende problem i børnenes liv: at der er en i familien,
der har et rusmiddelproblem. Vi nøjes så vidt muligt

ikke med at styrke barnets mestringsevner og handlekompetencer, men søger også at motivere den voksne
med et problematisk rusmiddelforbrug til at tage imod
behandling. Ved at skabe en positiv kontakt mellem den
voksne og BRUS sænkes den tærskel, den voksne skal
overtræde for selv at tage imod behandling. Da BRUS er
forankret i de kommunale rusmiddelcentre, er tilbuddet
om rusmiddelbehandling umiddelbart tilgængeligt, i det
øjeblik den voksne er motiveret for behandling.
Fjerde princip ’tidlig opsporing’ handler om, at vi i BRUS
stræber efter at nå børn og unge så tidligt som muligt i
forhold til problemernes opståen, da vi ved, at en tidlig
opsporing og indsats er afgørende for at sikre barnet
en god udvikling. Dette afspejles i BRUS’ brede vifte
af ydelser både ansigt-til-ansigt og digitalt i form af
anonym chatrådgivning, brevkasse og blogindlæg, samt
i den brede målgruppe, hvor også helt små børn kan få
hjælp i BRUS.

Ingen venteliste
Efter den svære beslutning om at søge hjælp, kom
den næste bekymring: Nemlig hvor lang tid der skulle
gå, før hjælpen var der. Men den bekymring viste sig
at være unødvendig. Anne og Simone fik hjælp med
det samme.

Jeg har brug for hjælp
For Anne og Simone fyldte deres fædres alkoholproblem tidligere så meget, at det var svært at få hverdagen til at hænge sammen.

For Simone var det altafgørende, at hun kom til så
hurtigt. ”Jeg var et sted i livet, hvor jeg havde rigtig

”Lige så langsomt begyndte jeg ikke at kunne
rumme mine egne tanker. Det hele fyldte bare så
meget, at jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle håndtere selv små problemer. Så kollapsede det hele.
Det endte med, at min mor skubbede mig afsted.
Det var rigtig nødvendigt,” fortæller Simone.

Annes far ville ikke selv erkende sit alkoholproblem,
hvilket fik Anne til at føle sig forkert.
”Inden jeg startede, følte jeg, at det var mig, der
var noget galt med, fordi det var sådan, han fik
mig til at føle.” Det gik op for Anne, at hun havde

brug for hjælp, da hun begyndte at vågne op om morgenen i en angstlignende tilstand.

”Jeg kunne ikke rigtig trække vejret, og jeg kunne ikke stoppe med at
græde. Jeg kunne ikke se det positive
i noget som helst. Min mor fik mig
til at indse, at jeg havde brug for at
tale med nogen, som vidste, hvad de
snakkede om.”

”Jeg har hørt om flere steder, hvor
der er rigtig lang venteliste for at få
hjælp - nogle steder i op til flere år.
Så det var en kæmpe lettelse, at jeg
allerede kunne komme til i BRUS
ugen efter, fordi det var et stort skridt
ligesom at erkende, at jeg havde brug
for hjælp, og ringe til nogen,” forklarer Anne.

meget brug for hjælp. Jeg søgte hjælp et andet sted
først, hvor jeg fik beskeden om, at jeg skulle vente
halvandet år, og da jeg så havde ventet et halvt
år, så kunne jeg ikke vente mere. Så det betød alt
for mig, at jeg kunne komme til så hurtigt i BRUS,
for ellers ved jeg ikke, hvad jeg skulle have gjort af
mig selv.”

Jeg er ikke alene
Et forløb i BRUS starter altid med en for-samtale hos
en behandler, som i samarbejde med barnet, og gerne
familien, tilpasser forløbet ud fra barnets/den unges
behov og ønsker. Anne og Simone har begge været i
et individuelt forløb efterfulgt af et gruppeforløb med
jævnaldrende.
”Hvis man har muligheden, vil jeg anbefale at gå
både i et individuelt forløb, men helt klart også et
gruppeforløb. Det gjorde en kæmpe forskel for mig
at se, hvor mange andre der findes, som har det
ligesom en selv. Og hvor mange af de problemer,
man går med, som andre også har.”

I et gruppeforløb i BRUS er formålet netop, at de unge
kan spejle sig i hinanden, opleve en almengørelse og
sammen nedbryde det tabu, der er forbundet med det
at have en mor eller far med rusmiddelproblemer.
STOF NR. 32 – FORÅR 2019

53

Muligheder
i BRUS
I BRUS kan børn og unge i
alderen 0 til24 år modtage gratis hjælp i form af:
- Individuelle samtaler
- Gruppeforløb med
jævnaldrende
- Familiesamtaler
- Anonym chatrådgivning
- Brevkasse og blogindlæg
BRUS har pt. ingen venteliste, så børn og unge
kan typisk starte et forløb
med det samme.
www.projektbrus.dk

”I BRUS er vi med til at give barnet
og familien et fælles sprog i forhold
til de udfordringer, der er forårsaget
af rusmiddelproblemet i familien.
Ofte sker det, at familien som
system ændrer adfærd, og børnene
oplever, at deres forældre bliver
bedre til at være forældre"
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”Jeg fandt ud af, at jeg overhovedet ikke var alene
omkring det, og at der er mange andre, der har det på
samme måde som en selv,” supplerer Anne.

mine problemer. Det har været et stort tabu at være i en
familie med rusmiddelproblemer, men folk kan jo godt
forstå en. Jeg tror også, at mine venner og bekendte har

BRUS giver bedre trivsel
Siden de første startede i august 2016 har BRUS været i kontakt med 1083 børn og unge og 548 har fået
anonym chatrådgivning. Den foreløbige evaluering,
foretaget af Rambøll, viser, at BRUS har en stor betydning for de børn og unge, som har været i et forløb.
For hovedparten har BRUS haft afgørende betydning
for, hvor den unge er i sit liv nu.
Evalueringen ser på barnets/den unges trivsel
samt belastning af at vokse op i en familie med
rusmiddelproblemer. Langt de fleste børn og unge
har oplevet en positiv udvikling i forhold til trivsel
og egne styrker og svagheder efter endt BRUS-forløb. Endvidere oplever børnene og de unge en
betydelig forbedring ift. at kunne passe deres
skole/uddannelse og arbejde, og de oplever typisk
efterfølgende at være mindre besværet og bekymret i forhold til rusmiddelproblemerne i familien.

haft nemmere ved at forstå mig som person, nu hvor de
ved, hvad jeg går rundt med.”

Der sker noget med relationerne
”I BRUS er vi med til at give barnet og familien
et fælles sprog i forhold til de udfordringer, der
er forårsaget af rusmiddelproblemet i familien.
Ofte sker det, at familien som system ændrer
adfærd, og børnene oplever, at deres forældre
bliver bedre til at være forældre,” fortæller en af
behandlerne i BRUS.

Simone forklarer, at det er blevet nemmere at snakke
om tingene. ”Nu kan vi snakke åbent om det hele. Vi
kan snakke åbent om de ting, der er sket, og vi kan
snakke om, hvordan jeg har det – også hvordan jeg har
haft det, fordi jeg i mange år ikke har fortalt nogen om,
hvordan jeg gik og havde det.”

For Simone er der sket en tydelig overgang fra at gå
alene med sine tanker og problemer til at åbne sig op
for andre. ”Jeg kan mærke en kæmpe forskel i forhold
til før og efter BRUS. Før vidste jeg ikke, hvor jeg skulle
placere mig, hvis jeg blev ked af det. Jeg holdt det meget
for mig selv og byggede en kæmpe mur op omkring mig,
og nu er jeg blevet meget bedre til at lukke folk ind og
fortælle andre om, hvad jeg har været igennem,”
siger hun. Anne er enig. ”I min familie har det gjort
den forskel, at vi nu kan tale åbent omkring det. Min
mor og papfar har tidligere trådt meget forsigtigt, i forhold til hvad vi kunne snakke om, men det er nok også
blevet meget nemmere for dem nu. Jeg er blevet meget
mere åben både som person, men også i forhold til

At stå frem og nedbryde tabuer
At stå frem og nedbryde tabuer er grænseoverskridende for de fleste. Nogle børn og unge er stærkt internaliseret i familiens rusmiddelproblem. De kan være
ubevidste om eller i tvivl om, hvorvidt der er tale om et
egentligt problem. Mens andre børn og unge er helt
klar over rusmiddelproblemet, men fornemmer, at det
er en dyb hemmelighed, som ikke må slippe ud. BRUS
bidrager til at bryde tabu og stigmatisering i forbindelse
med det at vokse op i en familie med rusmiddelproblemer samt til at styrke dialogen i familierne.
”Jeg har fundet ud af, at jeg har brugt rigtig mange år
på at bygge en facade op over for mig selv og andre for
at vise, at jeg har et helt vildt godt liv og er vokset op i en
kernefamilie uden nogen problemer. Det har været rigtig
hårdt psykisk at gå rundt i den her boble med, at man
lever et perfekt liv, selvom man ikke gør,” fortæller Anne.

For Anne og Simone har det været en lettelse at
stå frem og stå ved, hvem de i virkeligheden er. De
har begge droppet facaden og nedbrudt tabuet, og
arbejder i dag som frivillige i Ungepanelet i BRUS, som
er et panel af unge erfaringskonsulenter, som selv har
haft familiemedlemmers rusmiddelproblemer tæt inde
på livet. De holder bl.a. oplæg på skoler og uddannelser, stiller op til interviews, skriver blogindlæg og er
gæsterådgivere i BRUS’ chatrådgivning
Forløbet i BRUS har hjulpet Anne til at bruge egenskaberne fra sin opvækst som en ressource.
”Det vigtigste, jeg har fået med mig fra BRUS, er helt
sikkert, at jeg har lært at hvile mere i mig selv. Og acceptere, at det her er mit liv, og at jeg ikke kan ændre på
det negative, men jeg kan fokusere på alle de positive
ting, der sker, og skabe et godt liv for mig selv.”

Evaluering af BRUS
Se Rambølls midtvejsevaluering
på www.projektbrus.dk
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Luise Aamann, ph.d., læge, Lever-, Mave- og
Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital

Styrketræning
gavner patienter
med levercirrose
Styrketræning genopbygger den
muskelstyrke og -masse, som
levercirrosepatienter typisk taber.

AF LUISE AAMANN

Et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital
har undersøgt, om man ved hjælp af styrketræning kan bremse det tab af
muskelstyrke og -masse (skeletmuskulatur), der ofte opstår på grund af levercirrose (skrumpelever/kronisk leversygdom), og måske ligefrem genopbygge
det tabte. Projektet er et samarbejde mellem Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Neurologisk Afdeling, Røntgen og Skanning på Aarhus Universitetshospital samt Institut for Folkesundhed – Idræt ved Aarhus Universitet.
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Muskler og levercirrose
Omkring 15.000 danskere har cirrose, og årligt konstateres mere end 2.000 nye tilfælde (10 gange så
mange som det årlige antal trafikdræbte i Danmark).
Leveren har mange livsnødvendige funktioner og er
blandt andet kroppens rensningsanlæg og lager for
vigtige næringsstoffer, såsom kulhydrater, vitaminer
og jern. Cirrose opstår på grund af arvævsdannelse i
leveren og er et resultat af leverens forsøg på at reparere skader, der oftest opstår efter længerevarende
betændelse i levervævet udløst af for eksempel svær
overvægt, virus (smitsom leverbetændelse/hepatitis),
arvelige leversygdomme, medicin eller alkoholoverforbrug. Sidstnævnte er fortsat den hyppigste årsag til
cirrose i Danmark.
Jo mere arvæv, der dannes i leveren, desto dårligere
fungerer den, og mange leverfunktioner påvirkes,
heriblandt glukoseomsætningen. Leveren lagrer
kulhydratet glykogen, der hurtigt kan omdannes til
glukose (druesukker), et brændstof, som især hjernen
konstant har behov for. Cirrosepatienter opbruger
dette glykogenlager hurtigere end mennesker med
en rask lever, og glukose dannes derefter især af
aminosyrer (proteiners byggesten) fra nedbrydning
af muskelvæv, laktat (mælkesyre) og glycerol (fra
fedtvæv). Det og andre følger af kronisk leversygdom
kan medføre svækkelse af musklerne, f.eks. inflammation og hormonændringer, og det er karakteristisk, at
cirrosepatienter har en mindre samlet muskelmasse
og -styrke end jævnaldrende raske (1).
Det kan være vanskeligt at indtage
tilstrækkeligt med næringsstoffer til at
modvirke kroppens nedbrydning af
muskelvævet.

Den underernæring og det tab af
muskelmasse, der kan opstå ved
cirrose, øger risikoen for livstruende
komplikationer såsom leverkoma,
infektioner, blødning og nyresvigt.
Cirrose kan være invaliderende, og muskelsvækkelsen
kan besværliggøre helt almindelige dagligdags
gøremål som støvsugning og indkøb. Denne
påvirkning af funktionsniveaet kan til sidst også
præge livskvaliteten (2).
Forskning har allerede vist, at styrketræning og
proteinkosttilskud kan genopbygge muskelstyrken
og -størrelsen hos ældre, som har et aldersbetinget
tab af muskelmasse, og hos patienter med andre
potentielt muskelsvækkende kroniske sygdomme
såsom rygerlunger (kronisk obstruktiv lungesygdom/
KOL), men indtil nu har det ikke været undersøgt, om
styrketræning har samme gavnlige effekt på mennesker med cirrose (3,4).

Det kliniske forsøg
Som del af det omtalte forskningsprojekt udført af
Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital
deltog 39 patienter med cirrose i et klinisk forsøg.
Cirroses sværhedsgrad inddeles i tre stadier, og dette
forsøg undersøgte patienter med de to mindst alvorlige stadier. Alle deltagere blev inkluderet i perioden fra
januar 2015 til marts 2017, og ved
lodtrækning blev deltagerne fordelt helt tilfældigt i to grupper:
en træningsgruppe og en
kontrolgruppe.
Træningsgruppen deltog i
et styrketræningsprogram
med fremmøde tre gange
ugentligt i
tolv uger.
Hvert
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fremmøde bestod af en times træning med fem minutters
opvarmning efterfulgt af syv styrketræningsøvelser for arme, ben,
mave og ryg. Alle trænede i grupper á fem deltagere. En personlig
træner og en læge var til stede ved alle træningssessioner og
sikrede, at alles behov og niveau blev tilgodeset og udfordret uden
risiko for skader.
Kontrolgruppen bestod af deltagere, der uden at deltage i et
styrketræningsprogram blev fulgt i den samme tolvugers periode.
Kontrolgruppen indgik i forsøget for at sikre, at de eventuelle
positive resultater udløst af forsøget udelukkende var forårsaget
af styrketræning og ikke andre faktorer såsom kostvejledning,
hyppig kontakt til sundhedspersonale, gentagelse af undersøgelser osv.
Begge grupper modtog kostvejledning og mødtes med en diætist
fire gange i løbet af de tolv uger. Alle udfyldte dagligt en proteindagbog for at sikre et proteinindtag på minimum 1,2-1,5 g/kg/
dag, svarende til de nationale og internationale kostanbefalinger
for personer med cirrose. Hvis det daglige proteinindtag ikke var
tilstrækkeligt, blev proteindrikke udleveret som et supplement til
kosten. Desuden noterede alle i proteindagbogen deres daglige
aktivitetsniveau for at sikre, at kontrolgruppen ikke begyndte at
træne sideløbende med deltagelsen i projektet.
Før og efter tolvugersperioden blev en række undersøgelser foretaget for at afgøre, om styrketræningen medførte en ændring i: 1)
muskelstyrken målt som den maksimale kraftudvikling i lårmusklen (maksimal sparkekraft/isokinetic peak torque), 2) muskelstørrelsen vurderet via magnetisk resonansskanning (MR-skanning)
og udredning af lårmusklens tværsnitsareal, 3) funktionsevnen
målt ved seks minutters gangtest og 4) livskvaliteten evalueret
ved brug af et valideret spørgeskema (SF-36).
Tolv ugers styrketræning forbedrer
muskelstyrken og -størrelsen
Efter tolv ugers projektdeltagelse havde træningsgruppen en
statistisk signifikant større øgning i kraftudviklingen over knæet
samt en statistisk signifikant større stigning i lårmusklens tværsnitsareal end kontrolgruppen. Forsøget har således påvist, at
tolv ugers styrketræning kan øge skeletmuskelstyrken og -størrelsen hos cirrosepatienter. Derudover forbedrede træningsgruppen sin funktionsevne ved at forbedre sin seks minutters
gangdistance og SF-36’s mentale livskvalitetskomponent, men
det var ikke muligt at fastslå, om dette udelukkende skyldtes
styrketræning, eller om f.eks. kostvejledning, projektdeltagelse
etc. også spillede en rolle.

Dette projekt har vist, at man med små midler
– styrketræning og proteinindtag – faktisk
kan mindske graden af muskelsvækkelse og
underernæring blandt levercirrosepatienter.
Det er vigtigt at fortælle, fordi det er ny viden, at styrketræning
kan bryde den svækkelse af musklerne, som cirrose forårsager,
og at interventionen samlet set positivt påvirker funktionsevnen
og livskvaliteten og derved højst sandsynligt muligheden
for at klare dagligdagens gøremål. Næste skridt er at følge
deltagerne over tid og se, om de tolv ugers styrketræning også
har mindsket antallet af cirroserelaterede komplikationer samt
sygehusindlæggelser.
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STEMMER FRA SIDEN er en artikelserie i STOF, som har fokus på de mennesker, som ikke fagligt arbejder
på rusmiddelfeltet, men som alligevel besidder en unik viden og erfaring. Det er fortællinger om den indsigt i
mennesker med problemer med rusmidler, som man kan få ved at befinde sig ved siden af som pårørende eller
sidenhen som tidligere bruger selv.

”Vil jeg
leve eller
dø?”
60
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STEMMER FRA SIDEN:
Interview med Mathilde Falch
AF KARINA LUISE ANDERSEN

Musikeren Mathilde Falch havde en svær ungdom med anoreksi og overforbrug af alkohol og
stoffer. Hun er i dag 29 år, gift med komiker
Jesper Juhl og mor til en dreng på 1 år. Stofferne og spiseforstyrrelsen sagde hun farvel til
som teenager, og de sidste 3½ år har alkohol
heller ikke været en del af hendes liv. Mathilde
Falch følte nemlig, at hun tidligt i livet var nødt
til at spørge sig selv, om hun ville leve eller dø.
STOF NR. 32 – FORÅR 2019
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”Alene med de tanker i mit hoved.
Der hvor det er farligt at være ude.
I mørket spiller jeg det spil,
hvor man bliver bange for sig selv.”
- Af Mathilde Falch fra sangen ’Alene’

”Jeg tror der findes et sted de kan bo.
Dem der blev frarøvet barndommens ro.
Jeg tager dig med dertil, når du bliver stor.
Du vil se at dit stærkeste våben,
er dine ord.”
- Af Mathilde Falch fra sangen ’Som børn på ny’:
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”Hver morgen i lange perioder spurgte jeg mig selv:
”Vil du leve, eller vil du dø?” For stofferne og alkoholen
var lige der, og hvis jeg valgte dem, så vidste jeg, det ville
være det samme som at vælge, at jeg ikke ville leve. Det
har hjulpet mig at gøre det meget sort-hvidt. At der er
livet, og så er der det andet. Det hjælper at tænke, at
der ikke er noget med at prøve det bare lige lidt igen…
For mig ville det simpelthen være det samme som at
fravælge livet.”

Når man taler med Mathilde Falch, får man hurtigt fornemmelsen af et menneske fyldt med ungdommelig
kraft, men med en gammel sjæl. Et menneske, som har
prøvet mere end de fleste, og som stråler ved følelsen
af at have fået en ny tilværelse. Passionen for alt det,
hun gerne vil fortælle, er tydelig, og for Mathilde Falch
er det vigtigt at være åben om sit liv og sine erfaringer, så andre kan få glæde af dem.

for Michael Falch, at hans børn aldrig skulle opleve
den samme barndom som hans egen. Så da han i sit
voksne liv selv udviklede en afhængighed af alkohol,
gjorde han sit bedste for at skjule det for sine børn.
Men bevidstheden om alkoholen har alligevel været i
hjemmet, og det har påvirket Mathilde Falch.
”På én eller anden måde har det måske bare ligget i
mine kort at blive misbruger som en del af en lang slægt
med den slags problemer. Men vi har også godt kunnet
mærke alkoholen direkte i vores familie, mere end
min far ønskede det for os og måske ønsker at huske
nu. Men det, som vi jo nu er glade for i min familie, er
følelsen af, at vi sammen gør op med det. At vi prøver at
rydde ud i den her familiehistorik og sørge for, at mine
og mine søskendes børn ikke skal opleve det samme. Vi
kan jo også se fra generation til generation, at det bliver
bedre,” siger hun og uddyber:

”Jeg havde ønsket, da jeg selv stod midt i misbruget, at
jeg havde haft adgang til flere mennesker, der talte åbent
om deres liv og erfaringer. Mange har et billede i hovedet
af misbrugeren, der sidder på bænken. Og det er der desværre også nogle, der gør, men alle mulige andre steder
- i familier og på kontorer og i klasselokaler - er der også
mennesker, der kæmper med misbrug. Det er virkelig
skamfuldt og tabubelagt. Og der kan man så sige, at i
vores familie har vi prøvet at gøre op med den skam ved
at være åbne om misbruget og komme videre derfra.
Men jeg kan da mærke, jeg skal øve mig i det, særligt det
der med at indrømme, at jeg faktisk kun har været ædru
i 3½ år, og ikke skamme mig over det faktum.”

”Min fars forældre havde trods alt et arbejde, og de har
virkelig prøvet at gøre deres bedste og prøvet at søge
hjælp. Min far og mine onkler og tanter er også alle
sammen blevet ædru. Så på den måde har arven i vores
familie også betydet, at jeg har kendt til, at det var en
reel mulighed at komme fri af afhængigheden.”

Opgøret med arven i familien
Når Mathilde Falch taler om, at de i hendes familie gør
meget for at gøre op med skammen over at have et
overforbrug af alkohol og stoffer, så involverer det i høj
grad også hendes far, musikeren Michael Falch. Han
har offentligt fortalt om sine egne tidligere problemer med alkohol, og han er også selv vokset op med
forældre, der i hans barndom indtog store mængder
af alkohol foran ham. Som barn var han derfor ofte
tvunget til at indtage rollen som både mental støtte
og mægler for og mellem sine forældre, når de var
påvirkede af alkohol og psykisk ustabile. Det har han
fortalt om i bogen ’Skilleveje’ af forfatter Bo Østlund.

”Jeg var helt klart meget interesseret i alkoholen og alt
det, der fulgte med. Og det var sjovt nok samtidig med,
at min egen far blev ædru, så der har måske nok på én
eller anden måde været et fokus hjemme hos os på det
der med alkohol, som jeg så har brugt på en måde.”

Mathilde og Michael Falch lavede på et tidspunkt en
kortlægning af familiens stamtræ, og det viste sig, at
der hos alle familiemedlemmer på begge Mathildes
forældres sider havde været problemer med rusmidler
eller psykisk sygdom. Forståelsen af at have en så
tung social arv i familien betød også, at det var vigtigt

”Jeg har altid haft lidt svært ved at være barn og især
teenager, tror jeg. Da jeg som 18-årig fik det bedre med
nogle ting psykisk, havde jeg et billede af, at jeg ikke
kunne finde ud af at være barn og ung, men måske
kunne jeg finde ud af at være voksen. Derefter fik jeg
pludselig livslysten tilbage og begyndte at skrive musik

”Jeg kunne ikke finde ud af at være barn og ung”
Mathilde Falch begyndte at drikke alkohol allerede
som 11-12-årig som den eneste i sin klasse. Hun hang
ofte ud med sine ældre søskende og deres venner, og
hun kunne godt lide den følelse af løssluppenhed og
overfladiske fest-fællesskaber, som alkohol gav hende.
Hun begyndte at glæde sig til at drikke igen og igen.

Som 16-årig udviklede Mathilde anoreksi, og hun
stoppede derfor med at drikke på grund af de
kalorier, der var i alkohol. Først som 18-årig blev hun
erklæret rask, men inden da havde hun været tæt
på at dø af underernæring og havde været indlagt i
en lang periode på sygehuset til sondeernæring og
psykiatrisk hjælp.
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og forstod, at det var min ven i livet. Men så begyndte
jeg at drikke igen. Jeg havde en følelse af, at jeg var
gået glip af nogle ungdomsår i årene med anoreksi, så
nu skulle der sateme gives gas, ikk?”

der og sammenkomster, mens hun var beruset, uden
at nogen opdagede det. Socialt holdt hun sig dog
ofte hjemme og blev mere og mere isoleret og dårligt
fungerende.

Mathilde griner og fortæller, at i årene efter udskrivelsen
fik hun virkelig ”indhentet sin ungdomskvote” af alkohol.
Men samtidig begyndte hun også at tage stoffer.

Men til sidst blev to faktorer
afgørende for, at Mathilde
endelig sagde farvel til alkohol: hendes drøm om at blive
mor og hendes mands tro på,
at hun kunne blive ædru.

”Allerede første gang jeg tog kokain, vidste jeg, at
det ville jeg gøre igen. Det er ikke for at lave skræm
mekampagner, men jeg plejer at sige, når jeg er ude
og holde foredrag på skoler, at det tog ikke mere
end én gang for mig, før jeg var afhængig.”

Selv om Mathilde var erklæret fri for anoreksi, havde
hun stadig mange mørke og selvdestruktive tanker.
Både alkohol og stoffer indtog hun for at lægge en
dæmper på de følelser og dermed foretage en slags
selvmedicinering. Men samtidig følte hun nu også et
stort had til sig selv over at være blevet afhængig.
Kærligheden vandt
Mathilde forsøgte mange gange at komme fri af
sin afhængighed af alkohol og stoffer, men ingen
behandlinger hjalp. Det var først, da hun mødte sin
nuværende mand, komikeren Jesper Juhl, at hun
kunne stoppe med stofferne. Han fortalte hende, at
stoffer ikke var velkomne i deres parforhold. Alkoholen fortsatte Mathilde dog med i nogle år, fordi både
hun og hendes mand opfattede alkohol som mindre
slemt end stoffer lige nu og her. Både Mathilde selv
og alle omkring hende, inklusive Jesper og hendes
familie, var dog bekymrede og godt klar over, at hun
ikke tog nogen steder uden at have en flaske med.
Hvis det ikke var muligt at drikke alkohol, hvor hun
skulle hen, så foretrak hun at blive hjemme.
”Jeg var meget åben omkring det. Og jeg havde lavet
en aftale med min mand om, at jeg ikke måtte lyve for
ham. Han kunne klare at høre alle mine sindssyge tanker og historier, og at jeg nogle gange fyldte vodkaflaskerne med vand for at skjule det, ikk? Vi var enige om,
at det værste, jeg kunne gøre imod ham, var at ”luske”
og gemme misbruget. Det er al den ”lusk”, som jeg også
kender fra anoreksien, og det er så ensomt, når man
kommer ud i det, fordi det bunder i, at vi skammer os
så meget over os selv.”

Som musiker er alkohol næsten altid en mulighed at
få eller have med sig på arbejde, så Mathilde kunne
fortsætte sit arbejdsliv nogenlunde uhindret. Hun var
også øvet i at kunne gennemføre professionelle mø64
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”Min mand havde lært mig at kende, da jeg var meget
sårbar og havde anoreksi. Så han har hele tiden haft
en tro på, at jeg kunne klare mig igennem det hele, og at
mit liv kunne blive anderledes. Men han sagde en dag,
at nu kunne han snart ikke holde til det mere. Han ville
altid være min, men det var for hårdt at have alkohol
med i parforholdet. Samtidig frygtede jeg selv, at drømmen om en dag at blive mor røg længere og længere væk,
for jeg ville aldrig turde at blive gravid, før jeg var sikker
på, at jeg kunne holde mig ædru. Og nu sidder jeg her og
er mor til en etårig og er bare så taknemmelig
for, at det kunne lade sig gøre.”

Dæmoner og rock’n’roll-ånder
Mathilde Falch føler, at én af de største gaver, hun har
fået ved ikke længere at skulle kæmpe med alkohol,
stoffer eller psykisk sygdom, er, at hun aldrig mere vågner op om morgenen og hader sig selv. Hun er sluppet
af med ”dæmonen på skulderen”, som hun kalder det.
”Jeg havde så meget selvhad og skam over, at jeg ikke
kunne klare mit liv uden alkohol, spiseforstyrrelse eller
andet. At jeg var så heldig at have en god mand, job og
familie. Ting, der var vigtige at være taknemmelig for, og
så sad den her dæmon bare der og ødelagde det. Så at
slippe for at vågne op med den følelse er simpelthen bare
en gave.”

Mathilde Falch beder i dag aldrig de andre musikere i
hendes band eller venner eller familie om at lade være
med at drikke i hendes nærhed. Det er vigtigt for hende
aldrig at påtvinge andre noget eller styre noget i deres
liv, men at hun i stedet har fokus på selv at kunne styre
sin afhængighed, uanset hvem eller hvad hun er i selskab med. Hun er ikke bekymret for tilbagefald, for hun
ved med sig selv, at hun vil være ædru resten af sit liv.
Særligt for sin søns skyld. Men hun er opmærksom på,
at dæmonen altid vil være en del af hendes tilværelse.

”Mine følelser sidder fast, mens livet går videre.
Og jeg tænker om det var godt, at spise det i så store bidder.
Jeg gik ikke glip af noget, alligevel glippede det for mig.
Jeg gik efter en drøm, men der var kun virkelighed til mig.”
-

Af Mathilde Falch fra sangen’ Det jeg ville se’

Fotograf Per Bix

”Jeg vil have dæmonen siddende på min skulder altid.
Og det må den gerne. Jeg er ikke bange for den, men jeg
gør ikke, hvad den siger. Men jeg er bevidst om, at den
er der, og at den faktisk gerne må være der.”

Hun ser selv dæmonen som en drivkraft nu, og al den
tankevirksomhed, hun før brugte på at nære dæmonen med alkohol, stoffer eller at undlade at spise,
bruger hun nu i stedet positivt til at skrive musik og
optræde og ikke mindst til at fortælle om sit liv og
sine erfaringer. Mathilde Falch afholder blandt andet
såkaldte ’fortællekoncerter’, hvor hun spiller sin musik
og fortæller åbent om sin svære ungdom. Faktisk går
hun aldrig op på en scene uden at fortælle om sit liv.
Hun er ambassadør for ’SIND – Landsforeningen for
psykisk sundhed’ og ser det som sin pligt at være
åben og dele med andre for at bryde tabuer.
Mathilde kan dog nogle gange godt frygte andres
forudindtagethed over for hendes evner som mor
eller som menneske på grund af hendes fortid. Men
hun har lært at være bedre til at ignorere eventuelle
fordomme og bekymringer.
”Jeg har helt klart været bekymret for, hvad folk tænker
om mig, og det gør mig ked af det, hvis de tænker noget
dårligt om mig. Men efterhånden har jeg fået det
sådan, at så længe mine nærmeste ikke tvivler på mig,
så må andre folk sgu tænke, hvad de vil. Efter jeg er
blevet ædru, har jeg kunnet mærke sådan en ny vildskab, som jeg er blevet rigtige gode venner med. Sådan
en rock’n’roll-ånd, som virkelig er lækker for mig, og
som jeg også kan bruge, når jeg ikke er på scenen, og
som gør, at jeg har det mere okay med, hvad folk tænker,” fortæller Mathilde og fortsætter:
”Jeg tror også, at jeg er sådan en, der alligevel ikke kan
lade være med at snakke om de svære ting, uanset hvad
andre folk tænker. Det er på en eller anden måde også
blevet min måde at klare mit liv på. Der er mange, der
siger til mig, at de ikke forstår, hvorfor jeg hænger mit
”beskidte undertøj til tørre ude”, vel? Men det er min
styrke, at jeg hele tiden på den måde minder mig selv
om, hvor jeg ikke vil hen igen. Og at jeg og mine erfaringer kan bruges til andet end at synge nogle popsange.”
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”Der kommer en dag,
hvor vi ser os tilbage
kigger på de skygger vi har sat.
Der kommer en dag,
hvor vi ser os tilbage,
ser sort på hvidt hvad vi
har efterladt.”
- Af Mathilde Falch fra sangen ’Tusindvis’

De vildeste fugle
Musikeren Michael Falch står sammen med sin datter
Mathilde Falch og andre familiemedlemmer og musikere
bag en ny forening kaldet ’De vildeste fugle’, som har fokus
på støtte og hjælp til børnefamilier med alkoholproblemer.
Michael Falch har i forbindelse med foreningens start
udgivet støttesangen ’Den der elsker livet’. Hør sangen, og
læs mere om ’De vildeste fugle’ på www.devildestefugle.dk
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Fotograf Thomas A

Med Knud Romers ord
I dette nummer af STOF er det litterære bidrag et
uddrag af forfatteren Knud Romers nyeste bog
’Kort over Paradis’. Knud Romer har personligt
udvalgt siderne til STOFs læsere.
Fra ’Kort over Paradis’ - forlaget Lindhardt og Ringhof, 2018
AF KNUD ROMER
Christiania var noget af det, jeg havde set mest frem til, da jeg flyttede til byen: Fristaden! Hvem kunne
ønske sig bedre end et sted, hvor loven var sat ude af kraft? Alt var tilladt og vendt på hovedet.
Man måtte gøre, hvad man ville, inden for nogle meget vide og ubestemmelige rammer. Man boede
gratis – ingen husleje, ingen skat, ingen tvang, ingen forpligtelser – og ingen til at håndhæve dem på
nær et tåget kollektiv, der ikke var i stand til at træffe en beslutning.
Jeg krydsede en grænse under skiltet i indgangen med den spændte fornemmelse af at lægge civilisationen bag mig – og betrådte ukendt territorium. Fra nu af herskede anarkiet uden autoriteter
og kontrol. Men også uden beskyttelse, politiet kom der ikke.
Man var selv ude om det og handlede på eget ansvar. Det var på lykke og fromme, og jeg kunne ikke
lade være med at tænke på, at sådan måtte det være, den dag mine forældre døde. En verden uden mor
og far. Ingen til at sige nej.
Jeg var ikke meget mere end en af de løse hunde, som snusede i mudderet mellem boderne
og beværtningerne. En langhåret flipper hoppede over til mig på ét ben. Han spurgte, om jeg havde to
kroner? Det havde jeg og lovede at holde mig fra hårde stoffer.
Det kunne hurtigt blive ens sidste stop: Fælleskøkkenet. Der var ubehageligt og beskidt og
forsumpet. Den ultimative frihed bestod øjensynlig i at drikke øl med grønlænderne under tunge hashtåger.
Månefiskeren var straks pænere – de serverede te – men der var ikke meget anderledes i længden og
heller ikke på Nemoland, hvor rockerne regerede, Bullshit. Hælervarerne gik på omgang, og kriminaliteten blomstrede i marihuana og psilocybinsvampe og kokain som en have med natskygger.
Selvom volden sjældent brød ud, lurede den lige under overfladen. Hvis man stjal fra hashboderne, fik
drengene slag, og pigerne fik tøjet revet af og måtte gå nøgne derfra. Hvis man løb på Pusher Street,
satte hundene efter en og bed.
Jeg luskede omkring ved bordene i Woodstock, hvor de solgte hash fra paptallerkener. Når jeg
så mit snit til det, sikrede jeg mig nogle krummer, som var faldet ved siden af. Jeg turde ikke henvende
mig til en pusher og logrede med halen, indtil jeg blev så fuld, at jeg gav fanden i det og tog ud på
Christiania om natten.
Det var bælgravende mørkt og mennesketomt. Boderne og værtshusene var lukkede. Jeg satsede på
at finde en, som kunne sælge mig noget eller vise et sted hen. En skikkelse kom forbi og pegede på
omridset af nogle høje, grå husblokke og sagde: “Arken.”
Det burde have stået over døren: “Her lades alt håb ude.” Stanken slog en i møde. Væggene
smuldrede, trapperne flød over med skrald og afføring. Jeg kunne næsten ikke komme frem eller se
noget i den lange gang og kiggede ind i værelserne på første sal.
De lå på madrasser og krøb sammen om stearinlys og skeer med heroin: junkierne. Det var et
mareridt. De fiksede og nikkede med hovederne og sov de saliges søvn, mens tingene forfaldt omkring
dem til en losseplads.
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Jeg blev bange for at fare vild og blive fanget og skulle lige til at gå, da en
rusten stemme meldte sig: “Skal du have noget?” Den pukkelryggede dværg sad i skæret
fra en nøgen pære. Han grinede som et kranie og tog imod hundrede kroner – og jeg løb
min vej og ragede rundt for at finde ud af spøgelseshuset, som de kaldte for Fredens Ark.
Snart blev jeg fast kunde på Pusher Street og kom der mindst en gang om
ugen. Jeg skulle have ét gram østerlandsk mystik og to gram surrealisme og tre gram
poesi. Man kunne overhovedet ikke skrive uden stoffer, og jeg fulgte kunsthistorien mellem regnpytter og brændende olietønder.
De havde dyrket det alle sammen. Fra Thomas de Quincey til Gotfried Benn, opium og
æter, kokain, amfetamin, heroin og benzedrin og godt med LSD. Lewis Carroll nippede til
rød fluesvamp i ungkarlehyblen i Oxford, og Jean-Paul Sartre indtog så meget meskalin,
at gulvet blev dækket af krabber. Aldous Huxley filosoferede over trippet i The Doors of
Perception og åbnede for den psykedeliske tidsalder.
Efter The Doors og Jim Morrison optrådte ingen rockstjerne med respekt for sig selv
uden at være på stoffer og synge om dem. Hvis man blev vanvittig af det og døde, når
man var syvogtyve år, så meget desto bedre!
Det var et sundhedstegn at være syg i et sygt og repressivt samfund ifølge
antipsykiatrien. Den svarede til ungdomsoprøret i lægevidenskaben og ville gøre op med
medicineringen og normaliseringen i hospitalsvæsenet. Det havde ikke andet formål end
at tjene det herskende system og rette afvigere ind og spærre dem af vejen.
Jeg havde læst Ronald D. Laing og Gregory Bateson, der udviklede en teori
om, at den borgerlige familiestruktur fastholdt børnene i en “double-bind” og gjorde dem
skizofrene. Man skulle ikke behandle psykosen, men arbejde sig igennem den som en
rejse ind i selvrealisering og friheden.
Forestillingen var så udbredt og almindelig anerkendt, at den dannede grundlag for en
populær spillefilm, Family Life af Ken Loach. Efter at have set den i Grand var jeg overbevist om, at jeg befandt mig i en “double-bind” mellem mor og far og burde male bladene
kulørte på pæretræet i haven.
Når de spurgte, hvordan det gik med studierne, og stillede desserten på bordet, var det
en typisk “double-bind” med modsatrettede signaler, autoritær kærlighed.
Men der var en udvej. Hvis bare jeg drak igennem og røg tilstrækkelig meget,
ville jeg blive sindssyg og få adgang til det magiske teater, som Hermann Hesse talte om
i Steppeulven: “Nur für Verrückte – Eintritt kostet den Verstand.”
Baudelaire opfordrede ligefrem til det: “Berus jer!” – og spiste hash med Alexandre Dumas i “Club des Hashischins.” Han skrev i Les Paradis Artificiels, at det fremmede
fantasien. Det kunne jeg nok få brug for i betragtning af, hvor lidt jeg oplevede, og hvor
ubetydeligt det var.
Selv Walter Benjamin ville beskrive rusen i en fænomenologi. Han stillede et notat fra
protokollerne som motto foran Berliner Kindheit: “O braungebackene Siegessäule mit
Winterzucker aus den Kindertagen”. Det var skrevet på hash og hed egentlig “Kinderzucker aus den Wintertagen.”
Han havde også bemærket, at tingene blev komiske – vi kaldte det for
“grineflip” – og det var som en rite de passage ind i en anden verden, når det skete efter
flere forsøg. Man skulle først udvikle de enzymer, der nedbrød stoffet og gjorde det
aktivt. Pludselig brød det ud, og man holdt ikke op med at grine af virkeligheden, der gik i
opløsning.
Der bredte sig en følelse af velbehag og uforbeholden velvillighed i en som en
varm forelskelse. Man sank tilbage i kroppen og oplevede alting forstærket, som om ens
sanseindtryk gik i barndom.
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Coca-Cola havde ikke smagt bedre, det var som ens første kys. Musikken åbnede sig som en blomst.
Jeg blev næsten forskrækket over virkningen i et reggaenummer – det kom fuldkommen bag på mig
– og rytmen vuggede universet til ro i den dirrende membran på bashøjtaleren.
Det vildeste var dog violinerne og hvirvlerne gennem orkesteret i “Also sprach Zarathustra”.
Det var, som om man levede med propper i ørerne til daglig. Nu var der hul igennem, og jeg kravlede
ud af en kælder på Falster og svømmede i tonerne til torsdagskoncert i Radiohuset.
Det hele var forbundet i en større sammenhæng og antog en enorm betydning, som var
umulig at artikulere og formidle til andre og fortabte sig i tomme totaliseringer: alt og intet, tid og
evighed. Der fandtes ikke ord for det, tværtimod skilte ordene det ad og delte det op i før og efter og
lidt ad gangen i stedet for at sige alting på én gang.
Det lykkedes at skrive noget ned alligevel, jeg havde intet mindre end løst universets gåde
– og glemt det næste dag, indtil jeg fik øje på sedlen. Jeg kastede mig over den og forventede den
endelige løsning: “Der er en spøjs lugt i lokalet,” stod der. Og det var sådan set rigtigt nok.
Man nåede aldrig frem til noget og trådte vande. Jeg røg hash og blev stående på stedet, og rummet
udvidede sig i takt med, at tiden trak i langdrag og gik i stå. Den randt ud som sand i sprækken
mellem to sekunder, mens jeg fordybede mig i en eller anden tankerække, og sætningerne blev
længere og længere med indskud og digressioner og fjernede sig fra pointen, som jeg for længst
havde lagt bag mig.
Når man læste, var det ikke til at skelne mellem vigtigt og uvigtigt. Alt var lige – og lige vigtigt. Hele
sider var understregede i mine lærebøger og forsynet med udråbstegn, hvor jeg havde fået en erkendelse, men jeg huskede intet af det.
Omgivelserne faldt bort, og med dem enhver handling, der rettede sig mod fremtiden. Den
aktive tilfredsstillelse ved at gøre noget var forsvindende i forhold til nydelsen ved at lade være og
flyde hen i en uafgrænset, oceanisk tilstand af passiv lyst.
Jeg mistede interessen i andet og gad knap nok række ud efter glasset – og blev viljeløs og umotiveret og lad. Eller for nu at sige det ligeud: luddoven. Der var for langt hen til døren, og bare det at
rejse sig føltes som at skulle løfte bygningen og rejse jorden rundt.
Mine fødder var tunge som bly. Hvordan skulle jeg nogensinde tage mig sammen til at gå ned med
skraldet? Jeg stillede poserne på altanen i stedet for. De tomme flasker kom også derud, Coca-Cola,
vin og vodka.
Jeg lod være med at rydde op og kunne ikke overskue at aflevere bøgerne på biblioteket
og udskød det til i morgen. Rykkerne åbnede jeg ikke længere af angst for bøden, der voksede til et
astronomisk beløb. Sådan udviklede de mindste banaliteter sig til uoverstigelige problemer, som jeg
skubbede foran mig, og for hver inhalering gravede jeg hullet dybere for mig selv. Dagen kom aldrig.
Jeg havde hængt et kukur på væggen, og inde i huset sad fuglen på sit æg og rugede tiden ud.
Den skød ud en gang i timen og fløj bort med et højt “kuk-kuk, kuk-kuk”. De slog pegefingeren mod
tindingen og sagde på tysk: “Du hast wohl einen Vogel”. Det betød, at man var forrykt.
Langsomt forfaldt og forsumpede det omkring mig og stablede sig op. En aften kiggede jeg
ud, og der stod potter og pander og beskidte tallerkener foran min dør. Jeg havde ikke taget opvasken i fælleskøkkenet. Til gengæld havde jeg tømt køleskabene for syltetøj og blødt brød i jævnlige
ædeflip – man kunne få den mest uimodståelige trang til hvad som helst, når man var skæv.
De havde bedt mig om at fylde køleskabet op igen, men ikke med hvad, så jeg stoppede
jord fra potteplanterne i det. Nu sad de så og gloede foran fjernsynet – vrede, forargede – og ventede
på mig med ugens opvask.
Men jeg måtte skuffe dem og smækkede døren i bag mig. Tallerkenerne ramlede ned. Jeg
ristede tobak og miksede det med hash og stoppede det i piben. Så inhalerede jeg og havde glemt
det hele, da jeg pustede røgen ud.
Hvorfor var der overhovedet noget og ikke snarere intet? Det var det eneste spørgsmål,
som var værd at beskæftige sig med. Opvasken måtte passe sig selv, og jeg stregede alle ordene
under i Martin Heideggers Einführung in die Metaphysik.
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At tale om sex i
misbrugsbehandling
Sex er et tema, som optræder i den sociale misbrugsbehandling for unge, hvor den unges sociale situation inddrages i behandlingssamtalerne. Imidlertid er det underbelyst, hvordan behandlerne adresserer sex i samtalerne
med de unge, og derfor valgte vi at undersøge dette område nærmere i vores specialeafhandling i sociologi på
Københavns Universitet.
AF IDA FRIIS THING OG VIOLA MARIE SKOVGAARD

I vinteren 2018 interviewede vi 16 misbrugsbehandlere fra otte
forskellige kommunale stofbehandlingstilbud for unge med det
formål at undersøge, hvordan behandlerne fortolker og tilskriver
mening til de unges seksuelle praksis med særlig fokus på betydningen af køn (1). Tidligere studier, der omhandler køn, sex og
stofbehandling, har især belyst de risici, som er forbundet med at
bruge illegale stoffer og indgå i seksuelle relationer (2), og kønsforskelle i udviklingen af misbrug og behandlingsbehov (3, 4, 5).
Imidlertid er det underbelyst, hvordan der i misbrugsbehandlingen fortolkes og tilskrives mening til de unges seksuelle praksis.
Derfor ønskede vi med den poststrukturalistiske tænker Bronwyn
Davies’ teoretiske perspektiv om ’positionering’ at undersøge,
hvordan behandlerne italesætter disse temaer i relation til unge i
aldersgruppen fra 15 til 25 år.
’Kønnede’ bekymringer
Ifølge Bronwyn Davies skal menneskers forståelse og oplevelse af egen identitet forstås i lyset af de ’positioner’, der gøres
tilgængelige for dem inden for de tilstedeværende diskurser (6).
’Positioner’ stilles til rådighed for os i samtaler eller andre sociale
interaktioner, ved at en person ’positionerer’ sig selv eller andre.
Når et individ har taget en ’position’ til sig - som eksempelvis ’ung
med en afvigende seksualitet’ - kommer individet, ifølge Davies,
uundgåeligt til at betragte verden fra denne synsvinkel og forstå
omverdenen gennem de fortællinger, begreber og metaforer, som
aktualiseres for netop den ’position’, individet betragter verden
fra (6). Med brug af Davies’ begreb om ’positioneringer’ fandt vi
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i vores undersøgelse, at det, som giver anledning til bekymring
hos behandlere vedrørende unge mænd og kvinders seksualitet,
følger såkaldte ’kønnede’ linjer. Det vil sige, at behandlerne italesætter og fortolker de unges erfaringer på forskellig vis, alt efter
om det er en ung kvinde eller en ung mand. Vi har fundet det
relevant og interessant at undersøge behandlernes fortolkninger
af de unge mænd og kvinders seksuelle praksis, da disse ifølge
Davies vidner om kulturelt formede forståelser, som muligvis kan
få betydning for de unge mænd og kvinders forståelse af sig selv.
Omkring 5.250 unge under 25 år modtager stofbehandling i det
kommunale regi i Danmark, hvoraf omkring 15 % er under 18 år
(7). De unge, der er indskrevet i kommunal misbrugsbehandling,
er meget forskellige, både hvad angår deres stofproblematik,
stofindtag og sociale ressourcer. Ca. 2/3 af de unge i behandling
er mænd, mens 1/3 er kvinder. Langt størstedelen af de unge,
der er indskrevet i behandling, bruger hash som deres primære
stof. Dette tal var i 2015 på hele 83 %, mens fire % hovedsageligt
bruger amfetamin og seks % kokain (8).

Sexsalg, gråzoner og mistanker
Et element af behandlernes ’kønnede’ bekymringer, som vi har belyst i vores specialeafhandling, relaterer sig til mistanker om salg
af seksuelle ydelser. Det, at de unge har et problematisk brug af
stoffer, som skal finansieres, samtidig med at de har en begrænset
indkomst, foranlediger behandlerne til at stille spørgsmålstegn

Ida Friis Thing og Viola Marie Skovgaard er sociologer,
uddannede fra Københavns Universitet og arbejder som
henholdsvis videnskabelig assistent og analytiker.

ved, hvordan de unge får adgang til stofferne. Denne bekymring,
som mange af behandlerne giver udtryk for, udmønter sig forskelligt i henhold til unge kvinder og unge mænd, og kan således
siges at være ’kønnet’.
Mens behandlerne fortæller, at de knytter de unge mænds
finansiering af stofferne til kriminalitet, eksempelvis gennem
stofsalg, er finansieringsspørgsmålet forbundet med en be
kymring, der relaterer sig til salg af seksuelle ydelser, når det
gælder de unge kvinder.

Til vores spørgsmål om, hvorvidt mistanken om sexsalg retter sig
mod både de unge mænd og de unge kvinder, svarer behandleren Katrine eksempelvis: ”Ikke om prostitution, nej. Det er kun
kvinderne. Og jeg tænker ikke, at de får penge. Jeg tænker, at de
får stoffer.”
Et element af positioneringen af de unge kvinder som ’mistænkte
for prostitution’ er, at det kan være vanskeligt for den unge at
overbevise behandleren om, at dette ikke gør sig gældende, i en
kontekst, hvor det sommetider er behandleren, der har magten til
at definere situationen. Dette ses eksempelvis hos behandleren
Anette, som fortæller, at den unge kvinde Stine afviser at være
’sugardater’, hvilket kun i Anettes øjne kommer til at bekræfte Stines status som netop dette. For Anette bliver Stines tøj,
mærkevarer, kokainbrug og det, at hun er studerende, beviser på
en given sammenhæng, og Stines afvisning bliver for Anette et
udtryk for ”benægtelse” og at ”krybe udenom”. Således kan Stine
opleve det, som om at hun kan vælge mellem at erkende sine
erfaringer med sexsalg, og dermed bekræfte Anettes antagelse,
eller afvise mistanken, hvilket kun fører til yderligere mistænksomhed fra behandlerens side. Begge måder vil positionere Stine
som en med en afvigende seksualitet i Anettes øjne, og måske
også i Stines egne.
Flere andre behandlere i vores undersøgelse fortæller ligeledes
om, at de sommetider konfronterer de unge kvinder, når de er
bekymrede for, om de indgår i salg af seksuelle ydelser, for at få
dem til at reflektere over deres handlinger. Carsten fortæller eksempelvis: ”Ja. Nogle gange bruger jeg også udtrykket ”det kunne

godt lyde, som om at det var prostitutionsagtigt, det, du laver.
Når du sidder og fortæller om, at du...de der fyre, du er sammen
med, måske ikke alligevel, måske ikke rigtig er kærester og sådan
nogle ting, men det er meget rart, for så kan man få noget tøj
eller noget hash eller”. […] Nogle bliver vrede og siger: ”Det er det
i hvert fald ikke”. De ”er i hvert fald ikke ludere”. Og nogle bliver
kede af det, når de får øje på, at måske var der ét eller andet. Men
de forstår ikke sig selv som prostituerede. Det er nogle andre. Det
er jo sådan nogle, der er på gaden og sådan noget.”
Når behandleren Carsten fortæller om de unge kvinder, han har
samtaler med, så positioneres de som nogle, der er involveret i
prostitutionslignende adfærd og har brug for at indse, at de tilhører en anden position end den, de selv identificerer sig med. På
denne måde bliver det behandlerens rolle at få de unge kvinder til
at erkende, at deres seksuelle adfærd er problematisk.
Er jeg prostitueret?
Vi ønsker at stille spørgsmålstegn ved, om en stigmatiserende position som ’prostitueret’ er en hensigtsmæssig måde for
de unge at forstå sig selv på, uagtet om de tager del i salg af
seksuelle ydelser eller ej. Tilegnelse af en stigmatiseret position
som ’prostitueret’ kan med Davies’ perspektiv forme de unges opfattelse af, hvordan de forstår sig selv, og eksempelvis bevirke, at
de begynder at forstå deres seksualitet i et negativt og skamfuldt
perspektiv. Sociologerne Bruce Link og Jo Phelan beskriver stigmatisering som en proces, hvor en egenskab eller karakteristik - i
dette tilfælde de unge kvinders seksuelle praksis - forbindes med
uønskede og negative stereotyper. Processen indebærer kort
sagt, at de personer, som er mærkede af stigmaet, vil opleve både
diskrimination og tab af status (9). De stigmatiserede positioner
kan således også tænkes at få betydning for de unges sociale liv
samt for, hvordan de opfattes af omverdenen. Andre behandlere
fortæller, at de er mere varsomme med deres sprogbrug, når de
taler med de unge kvinder om forhold, der muligvis kunne betegnes som salg af sex. Behandleren Rikke udtrykker eksempelvis:
”Jeg ville heller aldrig bruge ordet prostitueret. Jeg ville bruge ordet ”jamen kan du bytte? Er der nogle bytteydelser? Er der noget,
du skal give til gengæld for det her hash?”” Blandt behandlerne i
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vores undersøgelse er der således forskellige holdninger til, hvordan seksualitet og krop skal tematiseres til behandlingsmøderne.
I undersøgelsen fandt vi desuden, at beskrivelser af de unge kvinders risikofyldte og problematiske seksualitet var allestedsværende i vores interviews med behandlerne. Omvendt oplevede vi en
tomhed for ord hos behandlerne, når vi spurgte ind til eksempler,
hvor sex var blevet et tema i behandlingssamtalerne med de unge
mænd. Dette gjorde sig også gældende for temaet omkring sexsalg, hvor fortællinger om bekymringer angående sexsalg blandt
de unge kvinder var massivt til stede, mens de unge mænd med
få undtagelser var fraværende i behandlernes beretninger. Dette
på trods af, at nordiske studier peger på, at flere unge mænd end
kvinder har erfaringer med salg af seksuelle ydelser (10, 11). De
samme behandlere, som fokuserer på sugardating og salg af seksuelle ydelser i behandlingsarbejdet med de unge kvinder, giver
udtryk for, at de enten sjældent eller slet ikke tematiserer sexsalg
i samtaler med unge mænd. For nogle behandlere skyldes det, at
mistanken om sexsalg alene rettes mod de unge kvinder. Andre
behandlere fortæller, at de sommetider mistænker de unge mænd
for at være involveret i salg af seksuelle ydelser, men at de ikke
italesætter denne mistanke i behandlingssamtalerne.
Behandleren Rikke udtrykker i interviewet, at hun er bevidst om,
at sugardating også eksisterer blandt unge mænd, men beskriver
denne gruppe som ”svære at få i tale”, en opfattelse, der deles af
flere behandlere. Hun fortæller: ”Jeg møder dem ikke så meget
her, […] og det er mere tabubelagt for de unge mænd at sige:
”Jeg går faktisk ud og sælger mig selv”, fordi det er ofte til andre
mænd. Og så kommer der noget homoseksualitet ind over, så det
er mit indtryk, at unge mænd gemmer det mere.”

I interviewet med Rikke positioneres unge
mænd, der har erfaring med sexsalg, som en
særligt stigmatiseret gruppe. Hun beskriver,
at temaet er særligt tabubelagt, hvis sexsalget
foregår mellem to mænd, og altså bliver en slags
dobbelt stigmatisering.
I lighed hermed peger behandleren Patrik på, at salg af seksuelle
ydelser i højere grad er forbundet med skam hos de unge mænd,
og fremhæver dette som årsagen til, at han afholder sig fra at
spørge ind til temaet i behandlingssamtalerne med denne gruppe:
”Men ud fra nogle af de ting, som han snakkede om, havde jeg en
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mistanke om det, at der var tale om prostitution, mandlig prostitution, trækkerdreng-agtigt. Men det er så skamfuldt et område,
så der skal jeg igen også, der skal han virkelig også selv komme
og sige et eller andet højt, så jeg kan tage den videre. Det er okay
nogle gange at tage fejl. Det gør jeg jo nogle gange i en samtale.
Men når det bliver sådan noget med at sælge sin røv for en ung
fyr, fordi man har brug for narko, så er det altså dumt at tage fejl.”
Muligheder og udfordringer i behandlingen
I vores specialeprojekt, som denne artikel er baseret på, peger vi
på, at inddragelsen af sex og intime relationer som temaer i misbrugsbehandling for unge både kan medføre en række muligheder og en række udfordringer i behandlingen. På den ene side kan
det være meningsfuldt for de unge, at der i behandlingen sættes
fokus på deres generelle trivsel, herunder også seksuel praksis.
Behandlerne kan eksempelvis udgøre en massiv ressource for de
unge i krisesituationer, hvor de unge ikke nødvendigvis har andre
at henvende sig til. På den anden side kan inddragelsen af sex
og intime relationer som temaer i misbrugsbehandlingen betyde,
at de unge ikke alene betragtes som afvigende i kraft af deres
problematiske stofbrug, men at denne position også udbredes til
den unges seksuelle praksis. Disse stigmatiserende positioneringer kan med Davies’ perspektiv have betydelige konsekvenser
for de unge. Dette gælder både for den måde, hvorpå de anskuer
sig selv, samt for den måde, de betragtes i sociale sammenhænge
som eksempelvis misbrugsbehandlingen, hos forældre og i andre
kommunale instanser.
Selvom undersøgelsen ikke bringer viden om, hvor ofte behandlerne tematiserer sex og intime relationer i samtalerne med de
unge mænd og kvinder, kunne det dog tyde på, at behandlerne
retter et større fokus mod de unge kvinder i italesættelsen af
temaerne.

Dette kan muligvis skyldes, at de unge kvin
ders seksuelle praksis i højere grad end de unge
mænds bliver genstand for behandlernes bekym
ring, problematisering eller mistænkeliggørelse.
Flere kønsforskere påpeger, at kvinders kroppe og seksualitet
historisk har været underlagt en højere grad af kontrol og vurderes ud fra strengere sociale normer (12). Således er der blevet
konstrueret særlige ”sandheder” om kvindens seksualitet, som har
gjort, at man fra samfundets side er mere tilbøjelig til at gribe ind,

hvis der er tale om risikofyldt adfærd. Med dette perspektiv for
øje tyder vores undersøgelses resultater på, at de unge kvinders
seksuelle praksis betragtes som mere problematisk og derfor
som mere legitim at tage op i behandlingen. Et andet væsentligt
forhold, som kan have været afgørende for, at behandlerne især
har fokuseret på unge kvinders problematiske seksuelle praksis,
er, at unge kvinder i højere grad har erfaringer med seksuelle
krænkelser og uønskede graviditeter, og at de således på nogle
punkter er udsat for flere seksuelt relaterede risici end de unge
mænd (13). Dette er dog ikke gældende på alle områder; som
tidligere nævnt peger nordiske undersøgelser på, at unge mænd
i højere grad end unge kvinder har erfaring med sexsalg.
Vores undersøgelse adskiller sig på nogle områder fra tidligere
forskning på området. I et tidligere studie har antropolog Jeanett
Bjønness undersøgt relationen mellem det sociale system og
voksne kvinder med erfaring med salg af seksuelle ydelser. I
studiet finder hun, at prostitution ikke er et emne, som fylder
i misbrugsbehandlingen, og at det er yderst få af kvinderne,
som taler med deres behandler om deres erfaring med salg af
seksuelle ydelser (14). Endvidere opfatter behandlerne, ifølge
studiet, salg af seksuelle ydelser som et sårbart og vanskeligt
emne at tale med kvinderne om, og derfor spørger kun få ind til
temaet. Således adskiller resultaterne fra denne undersøgelse
sig på nogle områder fra de resultater, som Bjønness præsenterer. I vores interviews med unge-behandlerne viste det sig
samlet set, at de fleste var villige til at italesætte temaer omkring
sexsalg med de unge kvinder, og at temaet for nogle behandlere
nærmest var obligatorisk. Vores undersøgelse peger således
på, at temaet omkring sexsalg er et mere legitimt samtaleemne
i misbrugsbehandlingen for unge kvinder, end det er tilfældet i
misbrugsbehandling for voksne kvinder. Dette kan skyldes, at
der fra behandlerens side er særligt fokus på at passe på de
unge. Imidlertid kan italesættelsen af de unges seksuelle adfærd
som ”prostitution” være hindrende for, at behandleren kan møde
de unge, hvor de er, og ydermere risikere at skubbe de unge
ud af behandlingen, hvis de oplever at blive mistænkeliggjort i
systemet. Vores ønske med denne artikel er derfor at opfordre
til refleksion omkring italesættelsen af seksualitet og krop i
misbrugsbehandlingen for unge samt til udvikling af måder at
diskutere disse temaer på, som modsvarer de unges behov på
tværs af køn, og som samtidig undgår at generere skam og tabu
omkring de unges seksualitet.
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Væresteder bliver et hjem
for stofbrugere
Brugere af væresteder kan godt lide at sætte deres eget
personlige præg på stedet ved at medbringe forskellige
genstande og personlige ejendele, som - sammen med
brugerne selv - bliver en del af værestedet, og stedet bliver
en del af dem.
AF PERNILLE SØRENSEN

I sommeren/efteråret 2017 tilbragte jeg en del tid på et værested
som en del af feltarbejdet til mit kandidatspeciale som antropologistuderende på DPU, Aarhus Universitet. Værestedet var ikke
ret stort og henvendte sig til socialt udsatte, herunder særligt
stofbrugere. Denne artikel er baseret på mit feltarbejde og mine
observationer omkring de personlige indsatser, som borgerne,
der brugte værestedet, gjorde for at skabe et alternativt hjem og
dermed egen ’hjemlighed’ på værestedet. Nedenstående er et
uddrag fra mit speciale:
”Jeg træder ind på værestedet og bliver mødt af en medarbejder.
Der er ikke en eneste bruger i rummet. Det eneste, der afslører, der
har været liv, er et tændt fyrfadslys og et kaffekrus ved langbordet.
”Hvorfor er der et tændt lys?” spørger jeg medarbejderen. ”Det er
vist bare Jan, der hyggede sig lidt,” siger hun og griner. Medarbejderne lader fyrfadslyset stå tændt og kaffekoppen stå. Kort tid efter
kommer Jan tilbage til værestedet og sætter sig ved det tændte fyrfadslys. Han tænder sig en smøg ved at bruge ilden fra fyrfadslyset.
”Hvorfor har du et tændt fyrfadslys?” spørger jeg Jan. ”Jeg mangler
altid en lighter... så er det her nemmere” (1).

Uddraget er et eksempel ud af flere, hvor brugerne af værestedet
medbragte deres egne, personlige ejendele såsom fyrfadslys,
puder, tæpper eller askebægre. Det var betegnende for et særligt
tilhørsforhold, som brugerne skabte til værestedet.
Når et værested hjemliggøres
Under mit feltarbejde var det tydeligt for mig, hvordan forskellige
brugere medbragte forskellige genstande, hvorigennem de gjorde
stedet til deres og opnåede et hjemligt tilhørsforhold. Et eksempel
er Peter, som jeg ser komme ind i værestedet og sætte sin taske
og paraply ved værestedets vindue. Der er en bred vindueskarm,
hvor han kan lægge sine ting. Efterfølgende går han ud i baglo76
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kalet, for derefter at komme tilbage med en blomstret, firkantet
siddepude i hånden. Puden er lyseblå og har små hvide blomster
på. Han styrer mod sit stambord og stol, hvor han lægger sin
siddepude på stolen og sætter sig. Han trækker en stol hen foran
sig, og på den hviler han sine fødder, der er hævede og ømme.
”Har du din egen pude med?” spørger jeg. ”Ja, jeg gemmer den
altid ude i baglokalet, så ingen snupper den.”

Peter var en relativ ny bruger af værestedet, og han accepterede
ikke bare stedet, som det var – i stedet modificerede han rummet
med sin egen medbragte pude. Puden fik tilmed en ’territorialiserende’ funktion, da alle andre brugere vidste, at hvor puden var,
det var Peters plads.
I antropologien har flere forskere beskæftiget sig med, hvordan
vi mennesker kan ’bebo’ steder gennem forskellige måder og
ejendele (2). Antropologen Ida Winther har skabt sit eget begreb
og udtryk, som handler om – med hendes ord - at ”hjemme den”.
Hjem er derfor ikke bare noget, der er, men er noget, der gøres i
praksis. Dette betyder imidlertid, at hjem ikke kun kan være éns
egen private bopæl med egen adresse, men faktisk kan være
mange steder – som for eksempel et værested. Hun beskriver,
hvordan mennesker gør hjem på forskellige måder og via bestemte ”taktikker”, hvor vi tillærer os at ”hjemme den” (3). Når brugerne
medbragte en blomstret pude, fyrfadslys, askebægre og tæpper,
er det derfor med Winthers perspektiv et udtryk for, at de skaber
en hjemlig følelse ved at bruge bevidste hjemlige ”taktikker” og
vaner. De var ikke bare besøgende på værestedet; tværtimod
skabte de et hjemligt tilhørsforhold ved at medbringe personlige
genstande, hvorigennem de fandt sig til rette i rummet.

Pernille Sørensen er uddannet
cand.pæd. i pædagogisk
antropologi.

Nikotingule vægge, der emmer af liv
Én ting er, at brugerne på værestedet, hvor jeg udførte mit
feltarbejde, valgte at medbringe personlige ejendele for at føle
sig hjemme. For at forstå værestedets betydning i brugernes liv
yderligere er det dog også relevant at se på, hvordan værestedet
også blev rammen om brugernes levede hverdagsliv.
Værestedet var et fysisk lille rum, hvor man som gæst ret hurtigt
kunne danne sig et overblik over de få kvadratmeter. En bruger
pointerede ret tidligt over for mig, at jeg ikke skulle sætte mine
hænder under bordet eller under stolen, for der var risiko for, at
mine hænder kunne blive mødt af indtørret tyggegummi. Væggene var gule af nikotin. De engang hvide IKEA-lamper havde også
pådraget sig en svag nikotingul farve, der gav lyset et gulligt skær.
At værestedet dagligt blev brugt af mange mennesker, satte
dermed sine spor af liv i de materielle rammer på værestedet. Brugerne og værestedet blev medskabere af hinanden. Eksempelvis
lå der ofte aske på gulvet, hvis en bruger ved et uheld havde
asket forkert. I værestedets vindueskarm lå en styrthjelm og en
cykelhjelm. Efter et par dage, hvor de to hjelme ikke var fjernet,
spurgte jeg undrende en medarbejder, hvorfor de lå der.
”Jeg ved ikke, hvem cykelhjelmen tilhører, men styrthjelmen er vist
nok Andreas’. Han venter på at få sin knallert lavet.”

Som antropologen Tim Ingold beskriver det, så kan mennesket
ikke adskilles fra omgivelserne – men de er snarere aspekter af
hinanden (5). Stedet blev en del af brugerne, og brugerne blev en
del af stedet.

Ydermere bar disse spor i værestedet også en
historie videre. Den nikotingule farve var ikke
ny, men det havde derimod taget flere år, før den
dybe, gule farve var blevet opbygget.
De afsatte spor var derfor både afsat af nutidige og tidligere
brugere.”Der er godt nok mange, der er døde over de senere år,
synes jeg,” fortalte en medarbejder mig. Sporene fik derfor også
et temporalt perspektiv, da både tidligere brugere og nutidige
brugere prægede stedet. Sporene blev et vidnesbyrd om det levede liv på værestedet, der både tidsligt var gået forud, men også
hele tiden blev fornyet gennem sociale praksisser, hvor brugerne
røg, opholdt sig og beboede stedet. Sporene er skabt igennem
det, som Tim Ingold betegner som en ’bevægelse’ og en levende
proces. Stedet er derfor aldrig ”færdigbygget”, men vil kontinuerligt indgå i en gensidig proces med de aktører, der bebor det (5).
Således omfavner Ingolds teoretiske perspektiv vigtigheden af
værestedet for brugerne, da stedet er beboet af dem, og gennem
deres levede hverdagsliv har de her sat spor og gjort værestedet
til deres sted.

Et alternativt hjem i en kaotisk hverdag
Brugernes liv var kendetegnet ved en ustabil hverdag, der var
præget af stofbrug og ofte økonomiske problemer, hjemløshed
og andre sociale problematikker. I en kaotisk og ustabil hverdag
blev værestedet det, der skabte en stabilitet og forudsigelighed
for brugerne. Værestedet åbnede altid samme tid hver dag, og
brugerne kunne her tilbringe deres hverdage og weekender.
Vigtigheden af værestedet blev understreget, når det en sjælden
gang lukkede tidligere end normalt. En dag lukkede værestedet
halvanden time før tid, hvilket især skabte frustrationer hos Peter:
”Det skal sgu da ikke gå ud over os, at de skal have møde.”

Værestedet var for mange brugere deres faste holdepunkt i
hverdagen, idet det tilbød en forudsigelighed i hverdagen, hvor de
daglige praksisser fremstod nærmest ritualiserede. Medarbejderne vidste, hvad hver enkelt bruger spiste om morgenen. Aviserne
lå altid fremme og klar på bordet. Medarbejderen Ivan stod som
regel i køkkenet om morgenen, hvor han bagte frisk franskbrød
eller gjorde klar til dagens ret. Alle disse daglige ritualiserede
praksisser smittede ligeledes af på brugerne, og deres aktiviteter
på værestedet blev ligeså ritualiserede. En medarbejder fortalte
mig en dag, at han var imponeret over, hvor strukturerede og
rutineprægede brugerne – trods deres kaotiske liv – var:

”Jeg ved, at når jeg møder ind halv syv, så kan jeg
godt forvente, at Jan står ude foran døren kvart
i syv og venter på at måtte komme ind. Så kom
mer Anders, og så Peter. De sætter sig akkurat
på samme plads hver eneste dag, de spiser det
samme. De afviger ikke fra rutinen. Så kører de
på misbrugscentret, er væk i en halv time, og så
kommer de tilbage og sætter sig samme sted. Så
dan er det hver dag. Når man tager i betragtning,
hvor ustrukturerede deres privatliv kan være, er
det imponerende.”
Brugernes liv var kendetegnet af en omskiftelighed og et kaos,
hvor der akut kunne opstå problemer med for eksempel økonomi
eller bolig. Ida Winther beskriver, hvorledes mennesker, hvis liv er
præget af omskiftelighed, netop har behov for et fast ståsted i form
af et sted, hvor de kan ’hjemme den’ og skabe sig et tilhørsforhold.
Brugernes liv var præget af en foranderlighed, hvor deres situation
kunne skifte fra dag til dag. Winthers pointe er, at det er midt i forandringerne, at vi som mennesker har allermest brug for en oplevelse af en eksistentiel følelse af hjemlighed (3). Under mit feltarbejde
mødte jeg brugere, der mistede deres bolig og blev hjemløse og
skulle håndtere disse problemer fra dag til dag. Derudover var der

også funktionelt hjemløse, der havde en bolig, men ikke opholdt sig i den, hvilket harmonerer med pointen om, at der kan være en tydelig
adskillelse mellem hus og hjem, da et hus ikke nødvendigvis føles som et hjem (4). Således eksemplificerer disse akutte, opstående problemer, hvorfor nogle brugere havde et indgående behov for et fast holdepunkt i en ustabil hverdag, og hvor brugerne af værestedet kunne
opnå en følelse af et tilhørsforhold og hjemlighed.
Væresteder i et samfundsmæssigt perspektiv
Landsforeningen af VæreSteder (LVS) udkom i 2015 med en rapport, der analyserer udviklingen inden for udsatteområdet. Rapporten beskriver, at der er sket en stigning af udsatte og fattige i samfundet, samtidigt med at kommunernes
budgetter til væresteder er blevet beskåret med hele 30 % siden 2010. Rapportens konklusion er, at udsatte er en
nedprioriteret samfundsgruppe, hvilket også ses i lukningen af væresteder forskellige steder i Danmark (6).
De antropologiske perspektiver i denne artikel skriver sig ind i denne diskussion. Væresteder har en helt
særlig betydning i stofbrugeres liv, da det bliver et sted med forudsigelighed, tryghed og rutiner – alt
det, som stofbrugeren øjensynligt ellers ville mangle. Værestedet er ikke bare et vilkårligt lokale, en
gruppe mennesker opholder sig i – det er derimod et sted, hvor disse mennesker bruger deres
tid, bebor det, gør det hjemligt; kort sagt, de skaber et tilhørsforhold til værestedet, hvor det
bliver et slags andet ’hjem’. Det bliver deres sted, og dette understreger værestedets betydning, da det måske i virkeligheden er et af de få steder, der faktisk er deres.
Flere brugere beskrev, at de ikke følte sig velkomne andre steder. En tur ved lægen,
kommunen eller banken var alle eksempler på steder, hvor brugerne udtrykte, at
de følte, der blev talt ned til dem. Ved at lukke væresteder fratages en gruppe
mennesker mulighed for at skabe et tilhørsforhold, hvor de kan føle sig hjemme
og blive inkluderet i et særligt fællesskab. For de brugere, jeg mødte, var hele
deres hverdagsliv bundet op på værestedets rammer og rutiner. Brugerne
tilrettelagde deres morgen efter, hvornår værestedet åbnede. De spiste deres
morgenmad på værestedet, for derefter at køre på misbrugscentret. Flere
vendte efterfølgende tilbage for at spise frokosten på værestedet og tale
med andre. Stedet blev en eksistentiel del af brugernes hverdag, der
betød, de havde deres eget sted i samfundet.
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5 hurtige til …

Michael Karlsen
kontorchef hos Center for Børn, Unge
og Familier ved Socialstyrelsen
Om indsatser og rusmiddelbehandling for unge

1.

Center for Børn, Unge og Familier beskæftiger sig med
udsatte børn og unge fra 0 til ca. 25 år og deres familier.
Hvor meget – og hvordan - fylder rusmiddelområdet i jeres
arbejde?

Det er rigtigt, at vi her i centret beskæftiger os med udsatte børn, unge
og deres familier. Det gør vi bl.a. med fokus på sagsbehandling og faglig
ledelse på området, forebyggelse af overgreb mod børn, tidlig indsats,
kvalitet i dagtilbud, udvikling og kvalificering af kommunernes tilbudsvifte samt ungeproblematikker som kriminalitet, bandegrupperinger,
hjemløshed og naturligvis rusmiddelbrug.
Rusmiddelområdet fylder og har altid fyldt meget i vores arbejde. Uanset om vi vil det eller ej, så er rusmidler en del af en ungdomskultur, som
mange unge stifter bekendtskab med som led i socialiseringsprocessen
fra barn til voksen. Hvis det udvikler sig til et problematisk forbrug,
kan det påvirke den unges daglige sociale liv, hvilket bl.a. kan komme
til udtryk ved, at den unge kan have svært ved at fungere i skolen, på
praktikpladsen eller socialt. I samarbejde med en række kommuner
arbejder vi med at se bag om de unges rusmiddelbrug og have et blik
for at støtte og hjælpe det hele unge menneske.
Et særligt fokusområde er på rusmiddelproblematikker hos unge, som
er anbragt uden for hjemmet. Over de sidste par år har vi derfor forestået kompetenceudvikling til over 70 åbne anbringelsessteder i PAV
(Projekt Andre Valg), som har til formål at motivere unge til at indgå i
rusmiddelbehandling, hvis det er relevant. En sidegevinst af dette er,
at anbringelsesstederne får mulighed for at få en fælles tilgang til de
unges forbrug.
Endelig arbejder vi i centret med behandlingstilbud til børn og unge
fra familier, hvor forældrene har et stof- eller alkoholmisbrug. Vi ved fra
forskning, at disse børn og unge – sammenlignet med andre børn og
unge – har markant større risiko for at få trivselsproblemer, og at en
kaotisk og ustabil opvækst kan forfølge dem ind i deres voksenliv.
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2.

Ét af jeres primære fokusområder er forebyggelse af problematisk stof- og alkoholbrug hos unge. Her samarbejder
I bl.a. med landets kommuner, som I også yder rådgivning
til. Hvad er det vigtigste fokus for jer i samarbejdet med
kommunerne, og hvilken viden kan kommunerne bidrage
med til jer og omvendt?

Socialstyrelsen virker igennem kommunerne, så derfor er kommunerne vores vigtigste samarbejdspartner. Som et eksempel på dette kan
nævnes samarbejdet om behandlingsmodellerne U18 og U-turn, som
er målrettet unge med et problematisk forbrug af rusmidler, og som
Socialstyrelsen har været primus motor i at udbrede til andre kommuner
på baggrund af indsamling og udvikling af viden om metode og virkning.
Når kommuner skal i gang med at arbejde med en ny indsats, så kræver
det selvfølgelig intensiv faglig opkvalificering af relevant fagpersonale,
men i høj grad også, at kommunerne understøttes i at være organisatorisk og ledelsesmæssigt parate til at arbejde på en ny måde, og at
medarbejdere og ledere støtter hinanden i hele tiden at holde fast i den
nye tilgang til rusmiddelbehandling.
Det viser derfor også, at læringen går begge veje. Hvor Socialstyrelsen
eksempelvis kan bidrage med viden og opkvalificering i forhold til metoder og implementering og med indsigt i, hvad der rører sig på tværs af
kommunerne og i udlandet på rusmiddelområdet, så bidrager fagfolkene i kommunerne med detaljeret og kompetent viden om den nyeste
udvikling blandt de unge, fordele og ulemper i praksis osv. Vi opfatter
derfor i høj grad samarbejdet med kommunerne som et partnerskab,
hvor vi i fællesskab arbejder for at videreudvikle og styrke indsatsen på
rusmiddelområdet.

3.

4.

I har også et konkret fokus på unge under 18 år med et
problematisk stof- eller alkoholbrug. Hvad kendetegner
særligt jeres arbejde i forhold til disse unge?

En kerneopgave for jer i centret er kvalificering af de politiske beslutningsprocesser mellem minister og Folketinget.
Hvordan arbejder I helt konkret med det i forhold til børn,
unge og rusmiddelområdet?

Et meget centralt perspektiv i arbejdet med unge under 18 år, som har
et problematisk stof- eller alkoholmisbrug, er at insistere på at se på de
unge i en helhed, og ikke kun som rusmiddelbrugere. For mange unge er
rusmiddelbruget et symptom på, at der er noget andet i vejen. Det kan
være dårlig trivsel, svær skolegang, en psykiatrisk diagnose eller noget
helt tredje. Der er også eksempler på, at unge bruger rusmidlerne til
selvmedicinering i forhold til fx ADHD, mistrivsel eller lignende. I andre
tilfælde kan rusmidlerne være årsag til, at den unge oplever udfordringer
i sin tilværelse, fx i forhold til skolegang, sociale relationer m.v.

Socialstyrelsen har en vigtig opgave i at bygge bro mellem det nationale,
politiske niveau og landets kommuner og at sørge for, at ny lovgivning
og politiske aftaler bliver implementeret og får gennemslag i praksis. Det
gør vi bl.a. ved at sikre, at relevant viden fra forskningsverdenen og fra
kommunernes praktiske virkelighed tilgår vores departement, og at nye
initiativer på området derfor udmøntes og udvikles på et fundament af
den nyeste viden. Det kan helt konkret være i form af evalueringer, som
viser resultater og erfaringer fra eksisterende projekter på rusmiddelområdet, en beskrivelse af tendenser i kommunerne eller i ungegruppen

Ofte oplever kommunerne, at de bruger enormt mange ressourcer på det
opsøgende arbejde, og at det er vanskeligt at få de unge ind i et behandlingstilbud. Selvom de unge måske erkender, at deres rusmiddelbrug er
problematisk, er der mange, som ikke har lyst til at gå i klassisk stofmisbrugsbehandling, da de ikke kan identificere sig med behandlingsformen
grundet negative associationer i forhold til det at være misbruger. Vi
arbejder derfor tæt sammen med en række kommuner om at gøre
behandlingstilbuddene målrettet de unge så attraktive som muligt, så
de unge ikke oplever en stigmatisering, når de henvender sig. Herunder
understøtter vi kommunerne i forhold til det helt nødvendige tværfaglige
samarbejde med ungdomsuddannelse, sagsbehandlere, forældre, psykiatri m.v., når de unges problematiske rusmiddelforbrug skal stoppes eller
reduceres med udgangspunkt i den unges hele liv. Vi forsøger derfor at
gå lidt ud over det snævre og klassiske behandlingsrum ved at anlægge
et helhedsorienteret ungesyn.

og lignende.

5.

Hvilke af centrets kommende projekter, initiativer eller
særlige fokusområder i 2019 vil være interessante for
vores læsere på rusmiddelområdet at kende til?
I 2019 vil Socialstyrelsen tilbyde kommuner kompetenceudvikling og
støtte til implementering af MOVE. Det er en ny metode, som har vist
bemærkelsesværdigt gode resultater i den ambulante behandling af
unge i alderen 15 til 25 år med et behandlingskrævende rusmiddelforbrug. Det er et 12-ugers individuelt forløb, der bl.a. består af kognitiv
adfærdsterapi og motiverende interviews. Man kan læse mere på
Socialstyrelsens hjemmeside, og interesserede kommuner kan søge om
deltagelse med ansøgningsfrist i 1. og 3. kvartal 2019. Dette konkrete
udviklingsprojekt er forankret i styrelsens Center for Udsatte Voksne.
Et andet fokusområde i 2019 vil være det fortsatte arbejde i projektet
’UNG Rusmidler’. Her har vi sammen med Aarhus og Københavns Kommuner identificeret en række såkaldte ’kernelementer’ fra U18 og U-turn,
der er særligt vigtige, hvis vi skal formå at hjælpe den unge ud af et
rusmiddelforbrug. Det kan eksempelvis være i forbindelse med forældreinddragelse eller gruppebehandling, men også i forhold til det helhedsorienterede ungesyn, der er beskrevet ovenfor. Det giver os mulighed for
at udbrede de centrale dele af U18 og U-turn til kommuner, som ikke har
kapacitet til at implementere en hel behandlingsmodel, men gerne vil
arbejde ud fra den viden og tilgang, som de gør i U18 og U-turn. Det er
en rigtig god måde at nå ud til endnu flere kommuner på, og i 2019 vil i
alt 15 kommuner arbejde systematisk med disse kerneelementer.

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 indsatser og rusmiddelbehandling for unge, og de er rettet til Michael
Karlsen, som er kontorchef hos Center for Børn,
Unge og Familier ved Socialstyrelsen

Derudover får vi i 2019 en række spændende resultater fra vores projekter. Således kommer en afsluttende evaluering af i alt ni kommuners
arbejde med at implementere U18 og U-turn, der selvfølgelig giver os
en vigtig pejling i det videre arbejde. Derudover får vi også resultaterne
fra Projekt Andre Valg (PAV), der er målrettet anbragte unge og deres
anbringelsessteder.
Endelig afholder Socialstyrelsen og Ungebehandlernetværket i efteråret 2019 en fælles temadag med fokus på ambulant rusmiddelbehandling målrettet unge i alderen 15-25 år. Formålet med temadagen
vil være at præsentere og drøfte resultater og erfaringer fra Socialstyrelsens forskellige projekter på området. Der er endnu ikke fastsat en
dato for temadagen.
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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 Les Kaner

ILDSJÆLENE

”Jeg fortæller, at jeg selv
var snublende nær
ved at ende som dem”
Om Allan Olsen
– misbrugskonsulent i fængsler
De fleste kender 58-årige Allan Olsen som succesfuld
skuespiller på de danske teaterscener og i film som
’Mig og Charly’ og ’Midt om natten’, men mange ved
ikke, at han sideløbende med sin skuespillerkarriere
også arbejder som misbrugskonsulent. Det har han
gjort siden 2011, hvor han tilfældigvis stødte ind i behandlingsleder Michael Rasmussen fra ’Kongens Ø’,
som er en selvejende institution, der arbejder med resocialisering af fanger i danske fængsler. Allan fortæller:
”Jeg var inviteret til at holde foredrag i Renbæk Fængsel i Sønderjylland i juni 2011. Fangekoret fra Statsfængslet i Vridsløselille skulle deltage i samme arrangement, og jeg fik lov til at køre i bussen sammen med
dem. Det var en meget spændende tur, hvor jeg mødte
indsatte, der havde begået drab, vold og røveri. Men
jeg mødte også mennesket bag kriminaliteten, og jeg
kunne sagtens identificere mig med forbryderne. Som
tidligere alkoholiker har jeg selv været i situationer, som
kunne været endt med en voldsdom eller det, der er

værre. Da vi kom tilbage til Vridsløselille, hilste jeg på
Michael fra Kongens Ø, og det endte med, at jeg kom i
en slags praktik hos dem og senere blev ansat. Jeg har
en fleksibel kontrakt, der gør det muligt for mig også at
fortsætte med bl.a. teater, film og foredrag.”
Siden dengang i 2011 har Allan Olsen således arbejdet
som misbrugskonsulent i danske fængsler. Først i Kongens Ø i syv år og nu primært som misbrugskonsulent
i Vestre Fængsel samt i andre fængsler, bl.a. Storstrøm
Fængsel på Falster.
Som misbrugskonsulent står Allan Olsen for forbehandling og visitation af de indsatte til behandling, hvis de
har et dokumenteret overforbrug af alkohol eller stoffer. Han forbereder de indsatte på behandlingsforløbet,
og herefter tager hans kolleger over og står for den
dyberegående behandling.
Han har altid været meget åben omkring, at han selv
har haft store problemer med alkohol i sit liv. Han
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Selv om Allan Olsen ikke har nogen officiel uddannelse som
behandler, så har han igennem årene tilegnet sig en stor faglig
ballast på området, og han synes, at der i de danske fængsler
tilbydes god og effektiv rusmiddelbehandling. Han roser sine
kolleger på området, som han siger er fyldt med ”ildsjæle, der gør
en brav indsats”.

begyndte at drikke allerede som 12-årig, og da han
var 18 år havde forbruget af alkohol taget overhånd.
Ved hjælp af antabus opretholdt han et meget aktivt
arbejdsliv som både skuespiller og håndværker (Allan
Olsen er uddannet glarmester). Men til sidst svigtede
han både sin familie og sit arbejde mere og mere, og
han følte også, at han forudså sin egen for tidlige død
pga. alkoholen. Især for sin datters skyld stoppede
han derfor med at drikke som 33-årig ved hjælp af
AA – Anonyme Alkoholikere - og i dag har han ikke rørt
spiritus siden 1993. Sin egen historie bruger han som
motivation i arbejdet med de indsatte:
”Når jeg møder indsatte første gang, har jeg en fordel i,
at de kender mig. De har måske som barn set mig i rollen som Orla Frøsnapper. Andre bliver mindet om knallerthelten i ‘Mig og Charly’ eller Spacy fra ’Midt om natten’. Mange synes, at det er sjovt, at ham skuespilleren
arbejder i fængsler, og at jeg fortæller ærligt om mit
tidligere misbrug. Det giver mig en umiddelbar dialog
med fangerne, som ellers kan være ret immune overfor
professionelle behandlere som psykologer og sagsbehandlere. Jeg kan fortælle dem, at jeg sagde definitivt

farvel til alkohol for 25 år siden, og at det har gjort mit
liv meget, meget bedre. Jeg fortæller også, at jeg selv
var snublende nær ved at ende som dem, da jeg døddrukken kom i klammeri med en person, som virkede
fuldstændig uberegnelig. Det, at jeg selv har været
misbruger, giver mig en stor troværdighed. Det gør, at
mange får tro på, at de kan holde op med misbrug og
kriminalitet og få en god tilværelse. Det er noget af det
mest livsbekræftende, man kan forestille sig.”
Men Allan Olsen brænder ikke kun for arbejdet med de
indsatte. Han har også stort fokus på danske unge og
dansk alkoholkultur. Han har netop udgivet bogen ’Jeg
tog en anden vej’, som omhandler hans ungdom med
alkohol, og han opfordrer samfundet og forældrene til
at sige mere fra på vegne af de unge:
”Alkoholisme og stofmisbrug begynder ofte med en
accept af, at det er i orden at drikke sig stiv og eksperimentere med stoffer, og jeg synes, at vi lader for meget
skride i frihedens navn. Vi bør lære af Island, hvor der
simpelthen er udgangsforbud for unge om aftenen. Er
man under 12 år, må man være ude indtil kl. 20. Er man

under 17 år, må man være ude til kl.
22. Om sommeren er det to timer
senere. De har et korps af frivillige,
der hjælper politiet med at få fat i
forældrene, hvis de unge er ude for
længe. Forældrene er glade for ordningen, og det tror jeg også, de unge
er. De slipper for det gruppepres,
der opstår omkring det at drikke. De
får en sund opvækst, indtil de bliver
gamle nok til, at de selv kan bestemme over deres liv. Jeg har læst, at det
nu knap nok er én ud af ti islandske
15-16-årige, der har været fulde
inden for de seneste 30 dage, mens
det i Danmark gælder for cirka syv
ud af 10 unge. Det kan lade sig gøre
at gå i en helt anden retning, og jeg
håber, at jeg kan være med til at
starte et holdningsskred.”
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Med en master i narkotika- og alkoholindsatser får man forskningsbaseret viden om
rusmiddelforbrug, -behandling og -politik.
Fotograf Raisfoto

En master i narkotikaog alkoholindsatser
giver international viden
og indsigt i forskning
86
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Marianne Pilegaard er journalist og
kommunikationskonsulent ved Center
for Rusmiddelforskning

”Fra begyndelsen ville vi skabe en
europæisk uddannelse, da stofog alkoholbehandlere i Europa
står over for mange af de samme
udfordringer, bl.a. med komplekse
velfærdssystemer og lovgivning
på både lokalt, nationalt og EUniveau, som behandlere skal
arbejde indenfor,” siger Torsten
Kolind, leder af Center for
Rusmiddelforskning.
AF MARIANNE PILEGAARD

Siden 2010 har Center for Rusmiddelforskning tilbudt en forskningsbaseret
masteruddannelse til personer, der arbejder med mennesker med problematisk brug af alkohol og stoffer.
’Master i narkotika- og alkoholindsatser’ er international og indeholder både
møder på Aarhus Universitet og studieture til London, Alicante eller andre
byer i Europa.
Til sommer afslutter det fjerde hold masterstuderende i narkotika- og alkoholindsatser deres uddannelse på Center for Rusmiddelforskning. De studerende er professionelle fra rusmiddelområdet, såsom behandlere, socialpædagoger, socialrådgivere, psykoterapeuter, sygeplejersker el.lign.
”Vi fik ideen til at oprette en masteruddannelse på rusmiddelområdet, fordi
alkohol- og stofbehandlere i stigende grad efterspurgte forskningsbaseret viden
til at kvalificere deres arbejde med,” siger Torsten Kolind.

Lederen af Center for Rusmiddelforskning var i sin tid med til at fostre og
realisere ideen om en masteruddannelse i narkotika- og alkoholindsatser
sammen med kolleger fra England, Italien og Slovenien.
En undersøgelse i Danmark blandt ansatte i Kommunernes Landsforening,
Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, KABS VIDEN m.fl. havde allerede
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underbygget behovet for en efteruddannelse for behandlere på
rusmiddelområdet. Med en bevilling fra det internationale masterprogram Erasmus Mundus udarbejdede Center for Rusmiddelforskning, Middlesex University, University of Eastern Piedmont
”Amedeo Avogrado” i Italien og University of Ljubljana i Slovenien
sammen et curriculum for en masteruddannelse i narkotika- og
alkoholindsatser.

universiteter i Spanien, England eller Italien. Derudover samles
de danske masterstuderende på Center for Rusmiddelforskning i
Aarhus to-tre gange i løbet af hvert semester. E-læringen består
af læsestof og opgaver samt diskussionsfora, hvor de studerende
indbyrdes samt studerende og undervisere sammen diskuterer
om temaer og opgaver med hinanden. Den internetbaserede
undervisning letter planlægningen af studiet, men de to-tre samlinger om året er også vigtige, understreger studielederen:

Undervisning hos eksperterne
Siden 2014 har lektor Bagga Bjerge fra Center for Rusmiddelforskning været studieleder på Master i narkotika- og alkoholindsatser. Ud over at uddannelsen er international, har den også et
andet kendetegn.

”De studerende får et fantastisk netværk og møder sparringspartnere fra hele landet med forskellige faglige kompetencer. For nogle
tidligere studerende har det udviklet sig til et netværk, som jævnligt
mødes her på centret. De tidligere studerende kører selv netværket,
bortset fra at vi indimellem sørger for et fagligt oplæg.”

”Vores master udmærker sig ved, at uddan
nelsen foregår på Center for Rusmiddelforsk
ning, hvor nogle af landets førende eksperter
inden for behandling, politik og forbrug af
rusmidler befinder sig, og de underviser på
uddannelsen,”
siger hun og tilføjer: ”Samtidig møder de studerende også rusmiddeleksperter fra England, Italien og Spanien i løbet af de to år.”

På masteruddannelsen i narkotika- og alkoholindsatser får de
studerende forskningsbaseret viden om rusmiddelkultur, forbrug,
motiver for forbrug, behandling og forebyggelse af problematisk
brug af alkohol og stoffer. Denne viden gør dem bl.a. i stand til
kritisk at kunne vurdere politik, praksis og forskning på rusmiddelområdet. Samtidig bliver de klædt på til at lede og implementere
indsatser og evaluere, monitorere og dele viden om fx nye metoder til behandling af mennesker, der har et problematisk brug af
alkohol eller stoffer.

På spørgsmålet om, hvad Center for Rusmiddelforskning får ud af
at have masterstuderende, vælter ordene ud af Bagga Bjerge:
”Vi får virkelig meget ud af det. Vores studerende kommer jo fra
behandlingscentre, kommuner, hjælpeorganisationer m.m. i hele
landet, så det betyder, at vi har fingeren på pulsen i forhold til
arbejdet i praksis. Det giver os en masse viden, men også kontakter,
som vi kan bruge i forbindelse med forskningsprojekter og samarbejder. Samtidig er det også godt for os forskere, at praktikerne
får en metodisk og analytisk forståelse af, hvad forskning er. De
praktikere, som tager en master, er desuden meget interesserede i
udvikling både af sig selv og deres organisation, og udvikling sker
tit i samarbejde med forskere.”

I september 2019 starter det femte hold masterstuderende på
Center for Rusmiddelforskning.

En international masteruddannelse

”På uddannelsen diskuterer vi, hvad det betyder, når en undersøgelse påviser ’evidens’ for fx en specifik behandlingsmetode. Vi
taler også om, at der findes mange forskellige perspektiver på, hvad
en god indsats er, ud fra hvilken faglig baggrund man har, hvilke
økonomiske og politiske rammer man arbejder indenfor, og hvad
man ser som målet for indsatsen, når man skal hjælpe en borger
med alkohol- eller stofproblemer. Det kan virke forvirrende og besværligt, når de studerende får den indsigt, men det gør dem også i
stand til bedre at forstå deres samarbejdspartnere og derigennem
handle mere effektivt i konkrete situationer efterfølgende,” forklarer

•

Bagga Bjerge.

•

”De studerende arbejder hele studietiden med problemstillinger fra deres egne organisationer, så det ikke kun er den enkelte
medarbejder, der bliver mere reflekteret omkring sin praksis, men
hele arbejdspladsen, som får et boost af viden og udvikling med
masteruddannelsen.”

Netværk og fingeren på pulsen
Langt de fleste, som tager en master i narkotika- og alkoholindsatser, har fuldtidsarbejde. Størstedelen af undervisningen foregår
over internettet, suppleret med studieture til de samarbejdende
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EMDAS – European Master in Drugs and Alcohol
Studies – på dansk: Master i narkotika- og
alkoholindsatser blev oprettet i 2010 på Center
for Rusmiddelforskning i Danmark i samarbejde
med Middlesex University i England, Università
del Piemonte Orientale ’Amedeo Avogrado’ i
Italien og University of Ljubljana, Slovenien.
Sidstnævnte er ikke med længere, til gengæld
tilbyder Universidad Miguel Hernández de Elche
i Spanien nu også en EMDAS.
En del af læreteksterne er på engelsk, og når de
studerende besøger andre universiteter, foregår
undervisningen på engelsk. Ved samlinger
for de danske masterstuderende på Center
for Rusmiddelforskning foregår oplæg og
diskussioner på dansk, og man kan aflevere alle
eksamensopgaver på dansk.

Allerede til den første samling bliver de masterstuderende præsenteret for noget af den nye
forskning på rusmiddelområdet.
Fotograf Marianne Pilegaard

Faglig tyngde
og en kritisk
tilgang til nye
metoder
Tina Munk, som har taget en master
i narkotika- og alkoholindsatser, og
Maria Johannsen, der er i gang med
uddannelsen nu, søgte begge større
faglig viden og en velfunderet kritisk
tilgang til den viden, de præsenteres
for om forbrug og problematisk
brug af rusmidler og behandling af
rusmiddelafhængighed.
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”Da jeg begyndte på masteruddannelsen, opdagede jeg hurtigt,
hvor uvidende jeg egentlig var om rusmiddelområdet. Jeg fandt fx
ud af, hvor komplekst det er at lave forskningsundersøgelser, og at
man ikke bare kan overføre evidens fra fx det medicinske område
til det socialpædagogiske,” fortæller Tina Munk, der tog sin master

i narkotika- og alkoholindsatser fra 2014 til 2016.
Hendes opdagelse af, at viden om og forskning i alkohol- og stofproblemer er kompleks, førte til nye kompetencer:
”Jeg har lært at se kritisk på, hvor ny viden eller nye tilgange til
rusmiddelbehandling kommer fra. Nu stiller jeg altid spørgsmålet:
”Hvilken tilgang til borgerne og behandling understøtter denne nye
metode eller idé?” Jeg tager ikke bare nye tendenser for pålydende.”

Tina Munk er afdelingsleder for en del af alkohol- og stofbehandlingen i Horsens Kommune, og sin viden fra forskningsområdet
har hun bl.a. brugt til at påvirke det menneskesyn, som præger
arbejdet på rusmiddelområdet.

Marianne Pilegaard er journalist og
kommunikationskonsulent ved Center
for Rusmiddelforskning

Sygeplejerske Maria
Johannsen (forrest) i
gang med en gruppediskussion til en samling for
masterholdet på Center
for Rusmiddelforskning.
Fotograf Marianne
Pilegaard

Master i narkotika- og
alkoholindsatser indeholder
undervisning og studier i:
•

•

•

•

•

Samfundsvidenskabelige teorier
vedrørende rusmiddelbrug og
afhængighed
Kvalitative og kvantitative
forskningsmetoder og
evidensbaseret praksis
Analyse og diskussion af
behandling, forebyggelse,
skadesreduktion og kontrol
Valgfagene ’brugerperspektiver’
og ’dobbeltdiagnosticerede
borgere’
Masterprojekt – egen case
belyses

”Det er vigtigt, at mennesker ikke
stemples som misbrugere, men
bliver set som mennesker med et
misbrug og behov for støtte. Min
masteruddannelse har gjort, at jeg
i forbindelse med udarbejdelse af
ny strategi for Handicap, Psykiatri
og Socialt Udsatte i Horsens
Kommune har bidraget til, at dét
menneskesyn er blevet skrevet ind i
den nye strategi.”
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Lettere at undgå misforståelser
I forhold til det daglige arbejde i behandlingscentret har masteruddannelsen også givet Tina Munk en forståelse, som hun i sit job
som behandlingsleder prøver at videregive til medarbejdere og
samarbejdspartnere.”For eksempel forstår jeg nu, hvordan folk ser
forskelligt på rusmiddelproblemer, ud fra hvilken faglig baggrund
de har eller deres funktion og den opgave, de skal løse. En læge,
en socialrådgiver på beskæftigelsesområdet, en socialpædagog og
en psykolog kan have forskellige forståelser af rusmiddelbrug og
-problemer. Jeg bruger min viden fra masteruddannelsen til at
skabe en fælles forståelse, så vi i et tværfagligt samarbejde imødegår misforståelser og bruger de forskellige faggruppers viden aktivt
i stedet for at konkurrere om, hvem der har ret.”

Tina Munk blev uddannet socialrådgiver i 1999, og da hun i 2014
søgte ind på Master i narkotika- og alkoholindsatser var hun
ikke leder, men koordinator og rusmiddelbehandler i Silkeborg
Rusmiddelcenter. ”Det er lidt skørt, for der var flere, som dengang
rådede mig til at tage en diplomuddannelse i ledelse. Det var
ligesom det naturlige skridt efter otte års praktisk erfaring med alkoholbehandling. Men jeg brændte virkelig for rusmiddelområdet
og syntes, at jeg manglede noget faglig tyngde, så derfor fandt jeg
masteren og søgte ind på den,” siger Tina Munk.

Efteruddannelsen blev derefter anledning til, at Tina Munk søgte
videre og landede i sin nuværende lederstilling. Hun griner lidt:
”Nu da jeg har været leder i godt et år, er jeg så ved at tage en diplomuddannelse i ledelse… Men det er faktisk fint, at jeg tog masteren først, for så har jeg et akademisk fundament for at læse videre.
Før jeg begyndte på masteren, var det 15 år siden, jeg havde læst.”

Svært at se den røde tråd til daglig
På det nuværende masterhold går Maria Johannsen, som er
uddannet sygeplejerske og arbejder i ACT-teamet(1) i Hjemløseenheden i Københavns Kommune.
Maria Johannsen begyndte på masteruddannelsen ud fra et
ønske om at få en mere overordnet forståelse af, hvad der sker og
ikke sker på rusmiddelområdet.
”Det er svært at se den røde tråd, når man står i det hver dag,” siger
Maria Johannsen, som tidligere har arbejdet i stofindtagelsesrummet og sygeplejeklinikken på Mændenes Hjem på Indre Vesterbro. ”På Vesterbro er der mange, som ikke er i misbrugsbehandling.
Og hvad er det, der gør, at gratis medicin ikke er attraktiv for alle?
Der er en stor målgruppe, som ikke får den hjælp, de har brug for,
og samtidig er det offentlige system meget bureaukratisk. Det var
nogle af de tanker, jeg gjorde mig,” fortæller Maria Johannsen.

Hun bliver færdig med sin masteruddannelse til sommer, men
allerede nu bruger hun viden fra studiet i sit arbejde.
”Jeg føler, at jeg allerede nu bliver hørt af min leder, da vi begge har
et ønske om at løfte det faglige niveau for vores arbejde yderligere. I
ACT-teamet er vi fysisk langt fra vores samarbejdspartnere, og det
gør, at vi ikke nødvendigvis kender hinanden godt. Hvis vores arbejde skal lykkes, så vi får hjulpet udsatte mennesker med problemer

som rusmiddelafhængighed, hjemløshed m.m., så skal alle være
interesserede i at løse opgaven og være enige om, hvordan vi gør
det,” siger Maria Johannsen og tilføjer:
”Mit håb er at kunne formidle de udfordringer, vi praktikere står i,
og at vi måske kan løse problemer på andre måder. Jeg vil også gerne være med til at skabe nysgerrighed om, hvorfor vi i nogle tilfælde
gør noget, som ikke fungerer, og få et fundament for at påpege,
hvorfor det ikke fungerer fx med forskning fra andre lande.”

Samme problemer i andre lande
Maria Johannsen var med på studietur til Middlesex University i
London i oktober 2018, hvor de studerende fra masteruddannelsen på de fire universiteter mødtes og arbejdede sammen.
”Det er vældigt givende at diskutere med de studerende fra
England, Italien og Spanien. Man opdager hurtigt, at vi står med
samme problemer alle steder, og det gælder, uanset om man er
læge, pædagog eller sygeplejerske.”

At gå fra det praktiske arbejde i felten til at læse videnskabelige
læretekster og artikler kan være udfordrende. Det tager Maria
Johannsen dog som et nødvendigt trin i uddannelsen:
”Man vænner sig til det akademiske niveau. Frustration er jo en del
af læring.”

Hun og Tina Munk er enige om, at det selvfølgelig kræver en
indsats at tage en master, mens man passer et fuldtidsjob.
”Det kræver opbakning fra familien. De skal være med på, at man
nogle gange skal bruge en weekend på at læse og skrive opgave i
stedet for at tage til familiekomsammen,” siger Tina Munk.

Praktiske oplysninger
Studiestart: September 2019. Uddannelsen er et deltidsstudie og
tager to år.
Ansøgningsfrist: 25. juni 2019.
Pris: 70.000 kr. for hele masteren. 17.500 kr. pr. semester.
•
•
•
•

E-læringsbaseret
4-dages introduktionsforløb i fællesskab med andre europæiske universiteter
Studietur midtvejs i uddannelsen
2-3 samlinger på fredage pr. semester i Aarhus

Find alle oplysninger på: http://bss.au.dk/efteruddannelser/masteruddannelser/master-i-narkotika-og-alkoholindsatser/
(1) ACT står for Assertive Community Treatment:
En indsats, hvor et tværfagligt udgående hold af
medarbejdere yder en helhedsorienteret, fleksibel,
vedvarende og direkte støtte og behandling til
borgere, der fx har problemer som hjemløshed,
problematisk brug af rusmidler, psykiske problemer
m.m.

Tina Munk (til højre) og andre tidligere masterstuderende har startet et netværk
for alumner, som mødes jævnligt på Center for Rusmiddelforskning.
Fotograf Marianne Pilegaard
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Præstationspres og
præstationsfremmende
lægemidler blandt
gymnasieelever
Center for Rusmiddelforskning starter i januar 2019 et forskningsprojekt om gymnasiestuderendes trivsels- og præstationsstrategier. Projektet løber over to år og er finansieret af
Helsefonden.
Forskere og medier bruger begreber som ’præstationssamfundet’ og ’optionssamfundet’ for at beskrive det, at præstation og optimering i samfundet i dag har fået status af
at være idealet for det gode liv. Internationale studier viser
samtidig, at præstationsfremmende lægemidler i stigende
grad anvendes af unge for bedre at kunne præstere og
håndtere pres og stress i uddannelsessystemerne.
Der findes kun meget sparsom viden om gymnasieelever,
stress og præstationsfremmende midler, til trods for at
nyere forskning blandt andet fra Center for Rusmiddelforskning indikerer, at det er i gymnasietiden, at unge for alvor
begynder at mærke pres og stress. Diverse undersøgelser af
studieliv viser, at mistrivsel og stress blandt gymnasieelever
er en stigende tendens, og at mistrivsel især rammer unge
kvinder og unge fra lavindkomstfamilier.

og mængder af pres der medfører mistrivsel og evt. sygdom.
Vi vil lave interviews med 36 unge for at opnå viden om,
hvordan præstationspres rammer, opleves og håndteres,
herunder hvorvidt og hvordan medicin, som for eksempel
Ritalin, betablokkere og SSRI-præparater (’lykkepiller’), indgår i unges måder at håndtere stress og præstationspres.
Derudover vil vi interviewe 12 gymnasielærere og 12 praktiserende læger som repræsentanter for hhv. uddannelsesog sundhedssystemet. Lægernes og lærernes erfaringer og
praksisser vil vi i projektet blandt andet analysere i lyset af
samfundets normer og politiske krav, herunder de seneste
års reformer på uddannelsesområdet.

Projektet udføres af
Jeanett Bjønness, som
er antropolog og
lektor ved Center for
Rusmiddelforskning.

I dette projekt vil vi derfor undersøge, hvilke typer og
mængder af præstations- og karakterpres der virker motiverende på unge fra forskellige baggrunde, og hvilke typer
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Fra graviditet til moderskab – gravide
kvinder med rusmiddelforbrug, som bliver
fulgt ved et familieambulatorium
Et nyt ph.d.-projekt ved Center for Rusmiddelforskning har
til formål at undersøge gravide kvinder med rusmiddelforbrug
og deres oplevelse af overgangen fra graviditet til moderskab.
Der er politisk og fagprofessionel opmærksomhed på gravide
kvinder med rusmiddelforbrug og deres børn. Børnene anses
som en særlig risikogruppe, fordi rusmiddeleksponering i
fostertilstanden kan resultere i medfødte skader hos barnet,
herunder det såkaldte ’føtalt alkoholsyndrom’, som indebærer
karakteristiske ansigtstræk, skader i centralnervesystemet og
væksthæmning. De regionale familieambulatorier har derfor
etableret en koordineret indsats, som følger rusmiddelforbrugende kvinder tæt under graviditeten og støtter dem i at
reducere eller stoppe deres rusmiddelforbrug.

Projektet udføres af
ph.d.-studerende Line
Helland Boelskifte.

Ph.d.-projektet vil undersøge forholdet mellem kvinderne og
de professionelle i et regionalt familieambulatorium, og der vil
være fokus på, hvordan det udvikler sig i tiden fra graviditet til
efter fødsel, og på, hvilken betydning det har for kvindernes
rusmiddelforbrug. Endvidere vil projektet undersøge den
politiske og lovgivningsmæssige kontekst for, hvordan vi som
samfund forholder os til gravide kvinder, der har et rusmiddelforbrug. Emnet er blevet debatteret flittigt de sidste mange år
i Danmark, senest med børne- og socialminister Mai Mercados lovforslag vedrørende tvangsbehandling.
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Konference:
Narrowing Paths
– Transgressive Routes
NYRIS – Nordic Youth Research Symposium
14.-16. august 2019 på Aarhus Universitet

Unge menneskers liv og tilværelse hviler på usikre
fundamenter: Arbejdsløshed og økonomisk usikkerhed,
psykiske problemer og præstationspres og nye former
for marginalisering og social eksklusion er alle elementer,
som unge mennesker møder og skal håndtere i samfundet i dag.
Flere og flere unge skubbes til kanten af samfundet på
grund af social ulighed, skæve magtbalancer og populistiske og nationalistiske tendenser, der udfordrer demokrati
og etablerede samfundsinstitutioner. På samme tid bevæger teknologi, normer, identiteter, politiske arenaer og
deltagelse i fællesskaber sig i nye retninger, som de unge
skal lære at håndtere.
Vi har derfor behov for nye perspektiver og debatter for
at kunne forstå unge menneskers komplekse livsbetingelser, både i de nordiske lande og i resten af verden.
Alt dette vil vi invitere jer til at undersøge og diskutere på
konferencen ’Narrowing Paths – Transgressive Routes’ d.
14.-16. august 2019 på Aarhus Universitet.
Læs mere på www.rusmiddelforskning.dk (eller direkte på
http://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/
center-for-rusmiddelforskning/konferencer/narrowing-paths-transgressive-routes/)
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Nordisk konference i
København: ’Meeting
the Dragon’
6.-7. juni 2019 i København
Det er med glæde, at de nordiske netværk for dobbeltdiagnose igen indbyder til konference i Danmark. Center for
Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, er vært for konferencen, som finder sted 6.-7. juni 2019 i København i de dejlige
omgivelser på Campus Emdrup. Konferencen henvender sig
til forskere, praktikere, mennesker med dobbeltproblematikker samt pårørende.
De seneste ti år har der været nordiske konferencer om
psykisk lidelse og rusproblemer i Norge, Sverige og Danmark.
Konferencen i år vil blandt andet stille skarpt på:
•
•
•
•
•
•

Hvilke udfordringer møder brugerne
- og hvordan imødekommer vi dem?
Kan vi blive bedre til at sikre kvalitet
- både på den korte og lange bane?
Hvordan står det til med recovery - kan vi hæve barren?
Hvordan styrker vi organisering af indsatser på tværs
- uden at tabe brugeren af syne?
Hvilke virksomme behandlingsindsatser bruger vi
- er der nogen, vi overser?
Gør vi nok overfor særligt udfordrede målgrupper
- unge, ældre, flygtninge?

VIGTIGE DATOER:
Konferencen finder sted: 6.-7. juni 2019
Tilmeldingsfrist: 3. april 2019
OBS. Sidste frist for tilmelding som oplægsholder er desværre overskredet (1. februar 2019), men det er stadig muligt at
deltage som publikum.
PRAKTISK INFORMATION:
Sted: Aarhus Universitet, Campus Emdrup i København (tidligere DPU), Tuborgvej 164, 2400 København NV
Pris: kr. 1.900,For mere information: www.psy.au.dk/meetingthedragon
Facebook: Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose
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Formidlingsdagen 2019
Sæt kryds i kalenderen mandag d. 24. juni 2019,
for der afholder Center for Rusmiddelforskning sin
årlige formidlingsdag på Aarhus Universitet. Her kan
I høre om den nyeste rusmiddelforskning samt møde
kolleger fra nær og fjern til en hyggelig dag med faglighed og netværk. Vi glæder os til at se jer.
Følg med på www.rusmiddelforskning.dk
for information om program og tilmelding.
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Nyhedsmail fra
Center for Rusmiddelforskning
Vil du gerne modtage nyheder om konferencer, kurser og
forskningsprojekter om rusmiddelbrug, alkohol- og stofbehandling og politik og lovgivning på rusmiddelområdet? Så
skriv dig op til vores nyhedsmail. Det udkommer ca. hver anden måned. Du finder tilmeldingslink på forsiden af:

www.rusmiddelforskning.dk.

SKELLET
Der går et skel

Sol. Pinse. Porøst

Man bærer mappen

mellem dem der

viskelæder

så flaskerne ikke klirrer.

har spiritus i huset

skælvende hænder.

Solen stikker.

mandag morgen

Man køber:

Man kan ikke

og dem der

et franskbrød

finde ud af noget.

ikke har det.

en liter mælk

Grænsekonerne

to stykker overskåret

Helt gennemsigtig

har gemt

og mens jeg husker det

vogtende på sin ånde

fire bajere i ovnen.

seks hof vi får

vækker man skoledrengen

Der finder ingen mand

håndværkere i dag.

hvis voksne øjne ligner
mejeridamens.

på at lede.
Mejeridamen er solbrændt
De andre mødes

og har røntgenblik.

klokken seks

Sundhed ungdom forelskelse

ved ismejeriet.

otte timers søvn.

De røber sig ikke

Man skrumper ind

for hinanden.

med sit forhenværende ansigt

Der er overlæger imellem

sit forkølelsessår

rengøringskoner og lidet

sin alt for hyppige

forudseende hustruer.

menstruation.

Af Tove Ditlevsen fra digtsamlingen
’De voksne’ udgivet første gang i 1969
på forlaget Gyldendal.

Ønsker du at abonnere på STOF?
Så send mail til stof@crf.au.dk . Bladet udkommer tre 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.

