
N
R

. 3
6 

/ S
O

M
M

ER
 2

02
0



STOF/Center for Rusmiddelforskning
Bartholins Allé 10, bygn. 1322, 8000 Aarhus C

Kontakt (også om abonnement): 
stof@crf.au.dk
Læs mere om STOF eller om abonnement på 
www.rusmiddelforskning.dk/stof

Redaktion:
Torsten Kolind (ansvarshavende)
Karina Luise Andersen (redaktør)
Marianne Pilegaard (journalist)

Grafisk tilrettelæggelse:
walk.agency

Illustrationer: 
Mathilde Vesterherup

Korrektur:
Niels Sørensen

Forsidefoto:  
Bianca Ackermann, Unsplash

Tryk:
We Produce

Redaktionen afsluttet:
1. april 2020

ISSN: 
1397-338X

Oplag: 
3400

STOF nr. 37 udkommer i efteråret 2020

Hvis du gerne vil vide mere om rusmiddelforskning, så følg Center for Rusmiddelforskning på vores 
Facebookside ’Rusmiddelforskning’ eller på vores twitterprofil @CRF_aarhus

Du kan også modtage vores nyhedsbrev, som udkommer via mail ca. hver anden måned. Du finder 
tilmeldingslink på forsiden af www.rusmiddelforskning.dk. 

STOF udgives af Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, på bevilling fra Socialstyrelsen. 
Bladet indeholder både artikler fra forskere på Center for Rusmiddelforskning og fra andre forskere og 
praktikere. Artikler i bladet dækker derfor ikke nødvendigvis redaktionens eller Center for Rusmiddel-
forsknings synspunkter, men er baseret på forfatternes egen faglige viden, perspektiver og tilgange. 

Artikler eller større uddrag må gengives med kildeangivelse.



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 op-
dateret 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.

Læs mere på www.rusmiddelforskning.dk/stof 
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Velkommen til STOF nr. 36 med temaet ’logik’. 

”En sten kan ikke flyve. Morlille kan ikke flyve. 
Ergo er morlille en sten”. Mange kender denne 
klassiske replik og logiske fejlslutning fra Ludvig 
Holbergs komedie ’Erasmus Montanus’ om 
den unge student Rasmus  Berg, der vender 
bedrevidende hjem fra København til sin fødeegn. 
Han kalder sig nu det latinsk lydende navn 
Erasmus Montanus og skaber uro i landsbyen 
ved at komme med sine logiske påståeligheder.

Logik kommer af det græske ord ’logike’, som 
stammer fra ’logos’, der som filosofisk begreb 
betyder ’rationelt princip’ eller ’en appel til for-
nuften’. Logik opstod som lære i antikken, hvor 
man forsøgte at skabe enkle mønstre for, hvordan 
korrekte slutninger kunne drages. Ludvig Holberg 
bruger i Erasmus Montanus et eksempel på logik 
i form af syllogisme, som er udviklet af Aristoteles 
(384-322 f.v.t.) og tager udgangspunkt i, at logiske 
argumenter har to præmisser og en konklusion. 

Erasmus Montanus konkluderer senere i stykket, 
at fordi morlille kan tale, er hun alligevel ikke en 
sten, for sten kan ikke tale. Alt, hvad han siger, er i 
princippet sandt. Men alligevel er hans argumenter 
ude af trit med virkeligheden. De holder ikke. Og 
sådan kan det være med logisk argumentation.  

I vore dage bruges begrebet logik ofte i daglig 
tale som eksempelvis ”logik for burhøns”, det vil 
sige en opfattelse af, at viden, en handling eller 
et udsagn er almindelig sund fornuft eller en 
indlysende ”sandhed”. Og præcis som i Erasmus 
Montanus kan menneskers forskellige logiske 
argumenter i verden i dag dermed komme i strid 
med hinanden og skabe uro. Andre gange kan 
det modsatte ske, fordi indblik i hinandens logik 
og diskurs (sproglig og tankemæssig tilgang 
til verden) kan give øget forståelse og indsigt. 
Hvis vi forstår, hvad hinandens ”sandheder” 
går ud på, forstår vi muligvis også at nærme 
os hinanden ved at finde en fælles platform at 
argumentere ud fra. Det skal man måske særligt 
huske på i forhold til at forstå og at formidle 
forskning og viden, for det rammes indimellem 
af argumenter som ”Det er da logisk, så hvorfor 
har man da brugt tid og penge på at undersøge 
det?” Og svaret er, at det har man jo, fordi det 

logiske ikke altid er det virkelige. Og først ved at 
studere og undersøge virkeligheden opnår vi et 
fælles fundament, som er viden. 

I STOF vil vi gerne bidrage til indsigt og ikke 
mindst være med til at skabe en fælles platform 
at argumentere, formidle og forstå viden fra  
for  sk   ning og praksis ud fra. Derfor har vi 
undersøgt ’logik’ på rusmiddelområdet fra mange 
forskellige vinkler. Det har vi eksempelvis gjort 
ved at give indblik i markedslogik såsom nye 
måder at købe og sælge stoffer på via bude eller 
ved at se på de følger i handelslivet, der kommer 
af legalisering af cannabis. Vi sætter også fokus 
på viden og logik bag styrkede indsatser eller 
nye modeller og metoder samt ikke mindst bag 
livredning ved overdoser. Og vi ser også på 
logikken i fællesskaber, som set udefra kan være 
skadelige, men som oplevet indefra kan have 
særlige tilbud. Og meget, meget andet. 

Læs også interviewet med tv-vært Peter Ingemann 
i ’Stemmer fra Siden’, hvor han fortæller om 
faderens alkoholproblemer og om det vigtige 
i at have humor og selvironi med sig i livet. 
Forfatter Liv Nimand Duvå fortæller også om en 
barndom med en far, der havde problemer med 
alkohol og følgerne heraf i essayet ’Med på slæb: 
Alkoholismens grumsede sorg’, mens sanger og 
digter Katinka skriver, at … ”det kun flasken i min 
hånd der flasker sig” i teksten ’Vi er ikke kønne 
nok til at danse’ på bagsiden af bladet. Læs også 
om dette nummers ildsjæl, som er psykolog Eric 
Allouche fra Rusmiddelcenter Slagelse, og om 
den nye formand for Rådet for Socialt Udsatte, 
Vibe Klarup, i serien ’5 hurtige til …’.

Rigtig god læselyst!

Karina Luise Andersen
Redaktør

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

I ly af de seneste måneders omstændigheder 
for mennesker og samfund i forbindelse med 
epidemien af COVID-19, vil jeg gerne benytte 
denne lejlighed til at ønske alle læsere godt 
helbred og god sommer. COVID-19-krisens 
påvirkning på rusmiddelområdet vil uddybes  
i næste nummer af STOF, der udkommer i  
efteråret 2020.
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Interview med tv-vært Peter Ingemann om 
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AF MARIANNE BÆKBØL

Brug af Naloxon  
redder liv og bør  
udbredes endnu mere
Hvert år dør ca. 250-300 mennesker i Dan-
mark som følge af opioidoverdosis. Der har 
indtil nu ikke været sundhedspolitisk fokus 
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DENNIS L. M. NIELSEN 
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”Bringer I ud?” 
Når unge køber 

illegale rusmidler 
fra bude  

Salg af illegale rusmidler er i stigende grad karakteriseret af en logik, som 
man også kender fra legitime brancher, bl.a. detail- og fastfoodsektoren. 

Denne artikel giver et indblik i denne logik og i brugernes motiver for at købe 
rusmidler som cannabis og kokain fra bude.

AF THOMAS FRIIS SØGAARD OG MARIE HØJLUND BRÆMER
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Illegale stofmarkeder er under konstant foran-
dring. Inden for de seneste årtier har fremkom-
sten og væksten i nye måder, hvorpå unge kan 
erhverve sig stoffer, været en af de væsentligste 
forandringer på det illegale markeds detailniveau 
(dvs. det nederste niveau, hvor sælgerne møder 
brugerne). I Danmark har brugerne traditionelt 
erhvervet sig stoffer på primært to måder: Enten 
gennem deres sociale netværk (venner, klas-
sekammerater, kollegaer, familie eller partnere) 
eller ved at tage kontakt til en kommerciel sæl-
ger, der sælger stoffer på gaden (et gadehjørne, 
park, parkeringsplads o.l.) (1), fra en lejlighed/
bolig, fra en ’hashklub’ (2) eller på en natklub. 
I de senere år er det imidlertid også blevet mu-
ligt at købe stoffer på internettets mørke net (3) 
og på de sociale medier (4). I tillæg hertil er der  
siden årtusindeskiftet sket en markant vækst i 
køb af illegale rusmidler fra sælgere, der sælger 
via telefoner, og som tilbyder bududlevering til 
kunderne (5). Fremkomsten af nye salgsmåder 
og -kanaler har ikke betydet, at de traditionelle 
måder at erhverve stoffer på er forsvundet. Ven-
ner, gade-, lejligheds- og natklubsælgere spiller 
stadig en væsentlig rolle, når danske unge vil 
have fat på stoffer. Men samtidig er der sket en 
diversificering af detailmarkedet for illegale rus-
midler. Sagt på en anden måde har stofbrugere 
i dag mulighed for at erhverve sig stoffer fra en 
større mangfoldighed af kanaler. Vi zoomer ind 
på det såkaldte budservicemarked for illegale 
rusmidler og undersøger, hvorfor nogle stofbru-
gere vælger netop budservicesælgere som alter-
nativ eller supplement til andre måder at komme 
i besiddelse af stoffer på.  

Stofhandel som budservice
Center for Rusmiddelforskning har udført en  
undersøgelse, som bestod af interviews med 28 
stofbrugere i alderen 17 til 37 (16 mænd og 12 
kvinder), og som alle har førstehåndserfaring 
med at købe illegale rusmidler fra budservice-
sælgere. Via disse interviews fandt vi ud af, at 
stofsalg organiseret som budservice er kende-
tegnet ved, at køberen kontakter en sælger,  
eksempelvis pr. telefon eller via en app (fx Wickr), 

og aftaler et tidspunkt og et mødested, hvor stof-
fet leveres af sælgeren. Leveringsstedet varierer 
og kan være køberens hjem, en parkeringsplads, 
en kontorbygning, uden for en natklub eller et 
andet sted. For at undgå at tiltrække unødig  
opmærksomhed foregår den konkrete udveks-
ling af penge for stoffer ofte inde i sælgers bil.  

I Danmark er det første offentligt kendte eksem-
pel på stofhandel organiseret som budservice 
fra København i de tidlige 00’ere. I medierne 
blev gruppen, der stod bag denne budservice, 
døbt ’de brune bude’, da de primært leverede 
cannabis. Sidenhen har budservicemodellen 
spredt sig; både til andre danske byer og til de 
såkaldte feststoffer som kokain, ecstasy, MDMA 
og amfetamin. I medierne er budservicesælge-
re af sidstnævnte blevet døbt ’de hvide bude’. 
Selvom stofsalg via budservice ikke er et nyt 
fænomen, så peger studier på, at dette er en 
distributionsmodel, der er i vækst både inter
nationalt og i Danmark. I 2018 offentliggjorde 
Det Europæiske Overvågningscenter for Narko-
tika og Narkotikamisbrug en rapport, der peger 
på, at det europæiske kokainmarked synes at  
undergå en proces, hvor sælgere i stigende grad 
tilbyder ekstra servicer såsom hurtig levering (8). 
Dette indtryk bekræftes af data fra The Global 
Drug Survey, som i 2018 spurgte 15.000 stof
brugere på verdensplan, hvad der var hurtigst at 
få leveret: et gram kokain eller en pizza? Mens de 
hurtigste leveringstider på stoffer blev registreret 
i Brasilien og Holland, så viste undersøgelsen, 
at Danmark lå i top på by/regionsniveau med de 
tre regioner, som udgør det vestlige Danmark:  
Region Nordjylland, Region Midtjylland og Regi-
on Syddanmark. Her rapporterede ca. 46 procent 
af de adspurgte, at de kunne få kokain leveret på 
mindre end 30 minutter (9). Som dette antyder, 
er budservice i dag en central distributionsmodel 
på det danske detailmarked for illegale rusmidler.

Thomas Friis Søgaard er  
antropolog og lektor ved Center  
for Rusmiddelforskning

Marie Højlund Bræmer er  
antropolog og postdoc. ved  
Center for Rusmiddelforskning
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Et kvalificeret bud: 
Hvorfor brugere vælger bude.

Ok kvalitet og pris 
Interviewene viser, at deltagerne i vores under-
søgelse har erfaring med at erhverve sig stoffer 
fra mange forskellige steder. På næste side viser 
skema 1, hvilke forskellige kanaler deltagerne 
nogensinde har prøvet at erhverve stoffer fra.

Det er værd at bemærke, at selvom køb og salg 
fra online kryptomarkeder og de sociale medier 
har fået meget opmærksomhed fra forskere og 
medier i de senere år, så spiller disse markeder 
kun en lille rolle, når deltagerne i vores under-
søgelse erhverver sig stoffer. Deltagerne fortæl-
ler i stedet, at de primært erhverver sig stoffer via 
en kombination af sociale netværk (venner) og fra 
kommercielle sælgere, der sælger på mere tradi-
tionel vis (gadehandlere, sælgere fra lejligheder, 
bude). At alle deltagerne har prøvet at købe stof-
fer fra et bud, er naturligvis ikke over raskende, 
da dette var et kriterie for at kunne deltage i 
under søgelsen. Det interessante er imidler tid, at 
alle, med undtagelse af to, beretter, at køb fra 
bude udgør deres primære kommercielle kanal til 
erhvervelse af kokain og/eller cannabis. 

Når stofbrugere beslutter sig for, hvorfra de 
skal skaffe stoffer, er pris og kvalitet ofte vig-
tige faktorer. Flere af deltagerne placerer 
budservice markedet mellem gademarkedet og 
kryptomarkedet, når snakken falder på produk-
ternes kvalitet. Med undtagelse af gademarke-
det på Christiania, så er deltagerne enige om, at  
gadesælgere generelt sælger stoffer af dårligere 
kvalitet end budservicesælgerne. Omvendt er 
de også enige om, at man kan få den bedste 
kvalitet og langt det største udvalg af stoffer på 
kryptomarkederne. Når de fleste deltagere alli-
gevel fravælger kryptomarkeder, så skyldes det 
bekvemmelighed. Kryptomarkeder anses gan-
ske enkelt som besværlige. Kendetegnende for 
deltagerne i vores studie er, at de ikke karakteri-
serer sig selv som feinschmeckere, og da de 
primært er interesserede i mainstream-stoffer 
som cannabis og kokain, er det nemmere at 
bruge budene, som ifølge flere leverer ’ok kva-
litet’. De fleste deltagere er desuden enige om, 
at budene generelt tilbyder en fair pris på deres 
produkter. Nogle fremhævede dog, at prisen 
kan være lidt højere end hos sælgere, der sæl-
ger fra lejligheder, da nogle bude også tager sig 
betalt for leveringen.

Nem og relativ sikker adgang til sælgerne
Alt imens pris og kvalitet synes at spille en  
sekundær rolle i stofkøberes beslutning om at 
benytte sig af bude, så er nem adgang til sælg
erne en anderledes vigtig faktor. I modsætning 
til kryptomarkeder, hvor et relativt højt niveau af 
digital kompetence er nødvendigt for at gennem-
føre et køb, så kræver det begrænset teknologisk 
knowhow at komme i kontakt med budservice-
sælgere. Dette gælder for de budservicesæl-
gere, der bruger krypteringsapps som Wickr og 
Signal, og især for dem, der bruger traditionelle 
mobiltelefoner. Selvom flere stofsælgere de  
senere år er begyndt at bruge krypteringsapps 
(4), kommunikerer mange budservicesælgere 
fortsat med kunderne ved hjælp af traditionelle 
mobiltelefoner og taletidskort, der kan købes og 
bruges anonymt (5). Denne tendens illustreres 
i  skema 2 på næste side, som viser, at stof-
køberne i dette studie i langt overvejende grad 
anvender telefonopkald og SMS’er i kontakten 
med sælgerne. 

Ifølge deltagerne er noget af det, der også gør 
budservicesælgerne lettilgængelige, at de kun 
udøver sparsom kontrol over, hvem deres kon-
taktoplysninger gives videre til. Konsekvensen 
er, at sælgernes telefonnumre og Wickr-bruger-
navne relativ frit flyder mellem brugerne.

”Hvis du er en jævnlig bruger [af stoffer], så får du 
hurtigt 5-10 [sælger]numre på din telefon, som du 
får igennem venner eller folk, du kender. Jeg har 
sågar prøvet, at nogle små drenge kom hen til 
mig på gaden og spurgte: Har du brug for noget 
hash, har du brug for et nummer?” (Tom, 25 år).
    
For køberne er fordelen ved at være i besiddelse 
af mange sælgernumre/Wickr-navne, at dette 
letter deres adgang til stoffer. Hvis én sælger 
viser sig utilgængelig, kontakter de bare den 
næste på deres liste. 

Af og til lykkes det politiet at konfiskere eller 
aflytte budservicesælgeres salgstelefoner, inde
holdende opkaldsinformation og kundelister. 
Ad denne vej kan politiet blandt andet opspore 
købere af stoffer. Til trods for dette mente de fleste 
deltagere i vores undersøgelse, at der er lav risiko 
ved at benytte budservicesælgere. En forklaring 
kan være, at stofkøberes risikovurderinger ofte 
er relative. Når deltagerne eksempelvis taler 
om risikoen ved at bruge budservicesælgere, 
fremhæver de ofte, at køb fra bude, der bruger 
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Skema 1 

Stof
kanaler

Venner Gade 
handler

Sælger  
med base i 
lejlighed

Natklub- 
sælger

Bude Kryptomarked 
(illegale online 
markeder, fx  
Silk Road)

Facebook, 
Instagram, 
Snapchat

Antal  
deltagere 
(total 28)

27 19 17 8 28 2 5

Skema 2

Anvendt 
teknologi

Bruger kun alm. 
telefonopkald og 

SMS’er

Bruger primært 
alm. telefonopkald
el. SMS, men sjæl-

dent også apps

Bruger skiftevis 
apps og telefonop-

kald/SMS

Bruger kun apps  
(fx Wickr, Signal, 

WhatsApp)

Antal  
deltagere 
(total 28)

14 6 7 1
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mobiltelefoner, er mindre risikofyldte end køb fra 
sælgere på de sociale medier. Dette grunder i 
den overbevisning, at politiet primært prioriterer 
at gå efter sælgere og købere på sociale medier 
som Facebook. Deltagerne mente derfor, at der 
var større sandsynlighed for, at de selv ville gå 
under politiets radar.

Hurtighed og bekvemmelighed
Vores interviews viser, at kort leveringstid og 
bekvemmelighed er de to mest centrale år-
sager til, at købere vælger at benytte sig af 
budservicesælgere. I modsætning til køb af stoffer 
på kryptomarkeder, hvor kunderne sommetider 
skal vente dage og uger på, at stofferne an-
kommer, så forklarer deltagerne i dette studie, at 
mange bude ofte leverer stofferne relativt hurtigt. 
Budenes leveringstid kan naturligvis variere.  

”Jeg tror, det længste, jeg har ventet, er 20  
minutter. Men det kommer an på, hvornår du 
ringer. I weekenden ringer jeg aldrig efter klok-
ken 23, fordi det er der, de begynder at få travlt.”  
(Sofie, 26 år).

Deltagerne betoner desuden fleksibilitet, når 
de skal beskrive, hvad der gør køb fra bude  
attraktivt. Udover at levere til købernes hjem  
lader mange bude også kunden bestemme alter-
native mødesteder.

”Ofte, når du vil købe stoffer, så kan det være 
rigtig besværligt. Enten skal man kende de rigtige 
mennesker, eller også skal du ud og lede efter 
nogen [dealere] … Men systemet her. Første 
gang jeg hørte om det, var jeg meget, meget 
imponeret. Det er ekstremt fleksibelt…, at det er 
dealeren, der kommer til dig, selv hvis du er til 
en fest, og du siger: “Jeg er ved det her sted”. Så 
siger de bare: “Okay, vi mødes der”. Du ringer, de 
bringer. Fantastisk!” (Sara, 28 år).

En serviceoplevelse 
Som ovenstående indikerer, er mange bud-
servicer skræddersyede til at imødekomme den 
enkelte kundes behov ved at tilbyde hurtig og 
fleksibel levering af stoffer. For køberne har dette 
den fordel, at de ikke behøver at planlægge på 
forhånd, om de vil bruge stoffer en specifik aften. 
Letheden, med hvilken de kan få stoffer leveret, 
betyder, at de bedre kan reagere på spontan lyst 
og pludselig opstået stemning. 

Når en del stofbrugere finder køb fra bude 
attraktivt, handler det dog ikke blot om hurtig 

og fleksibel leveringservice. For køberne er 
det også essentielt, at interaktionen med 
budene er en god oplevelse. Flere fokuserer på 
vigtigheden af et venligt og imødekommende 
bud, der gør sig umage.

”Det er jo på samme måde, som jeg har det, når 
jeg går ind til min kebabmand, og han siger: ”Hej 
min ven”. Det er sådan en service-ting, hvor jeg 
føler mig godt taget imod. Man kan i virkeligheden 
sige, det er ligesom mange andre butikker. 
Hvordan føles det, når man går derind? Hvilken 
kundebetjening får man? Hvilket produkt får du? 
Og til hvilken pris? Og jeg får kanon service.”  
(Jacob, 33 år). 

I tillæg til en behagelig attitude så involverer nogle 
sælgeres kundeorienterede servicestrategi også, 
at de tilbyder kompensation i form af ekstra stof 
ved for sen levering. For køberne er det at blive 
mødt som en værdsat kunde både en rar oplevelse 
og noget af det, der gør køb af stoffer fra bude 
tillokkende. Ovenstående er interessant, ikke blot 
fordi det giver et indblik i stofbrugeres motivation 
for at vælge lige netop budservicesælgere, når 
de skal erhverve stoffer, men også fordi det giver 
et indblik i, hvordan stofsælgere i de senere år 
er blevet mere innovative i deres forsøg på at 
tiltrække og fastholde kunder. Et eksempel på 
dette er budservicesælgernes ovenfor beskrevne 
forsøg på at implementere kundeorienterede 
servicetilgange, som traditionelt er blevet forbundet 
med den legitime detail- og fastfoodsektor. 

For en yderligere uddybning af artiklens fund: se 
reference 6 og 7. 
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Danmark har en kedelig høj placering i Europa, 
hvad angår overdosisdødelighed som følge af 
brug af opioider. Samtidig viser de dødelige 
overdoser kun toppen af isbjerget, fordi der sker 
langt flere ikkedødelige overdoser, som kan med
føre alvorlige skader og en øget sårbarhed og 
risiko for en senere dødelig overdosis. Brug af 
opioider er i det hele taget årsag til hovedparten 
af narkotikarelateret sygdom og død i de vestlige 
lande, og den vigtigste årsag til narkotikarelateret 
død er akutte overdoser (1). Den mest almindelige 
heroin er brun heroin (den kemiske base), mens 
hvid heroin (en saltform) er mindre almindelig. 
Andre opioider, der fås på de ulovlige markeder 
i Europa, er opium og lægemidlerne morfin, 
metadon, buprenorphin, tramadol og fentanyl. 
Nogle af disse opioider kan være lægemidler, 
som er produceret lovligt, men lækket til det 
illegale marked, mens andre er fremstillet ulovligt 
(1). Får man en forgiftning af opioider, dæmpes 
åndedrættet, og kroppen kommer til at mangle 
ilt, man får blå læber og bliver bevidstløs og kan i 
værste fald dø. Overordnet er der dog langt flere 
ikke-dødelige overdoser, end der er dødelige over-
doser. Overdoser kan ses som et kontinuum, 
hvor de ikkedødelige tilfælde i sidste ende kan 
medføre en øget sårbarhed og risiko for, at en 
senere overdosis ender dødeligt. Eksempelvis 
betyder en overdosis af morfin, som ikke ender 
med døden, stadig, at personen har været berøvet 
ilt i en længere periode, hvilket kan have alvorlige 
konsekvenser; den manglende ilt betyder, at en 
række organsystemer ofte vil tage skade, herunder 
hjerte- og karsystemet og hjernen, hvilket igen 
medfører øget sygelighed og dårligere kognitiv 
funktion, som tilsammen bidrager til at fastholde 
brugeren i en dårlig psykosocial situation.

For mange overdoser i Danmark
Overdosisdødeligheden i Danmark er blandt de 
højeste i Europa; hvor det europæiske gennemsnit 
er omkring 22,6 overdosisdødsfald pr. 1 million 
indbyggere, er det i Danmark ca. 44 pr. 1 million 
indbyggere (1). Danmark ligger altså på omkring 
det dobbelte af det europæiske gennemsnit.

Men her skal man være lidt forsigtig, for der er 
forskel på registreringen af overdoser fra land til 
land, blandt andet fordi der er forskel på, hvor-
dan og hvor ofte retsmedicinske undersøgelser 
udføres. De årlige skøn repræsenterer altså en 
minimumsværdi. Følger man Sundhedsstyrel-
sens tal, som også refereres til EMCDDA (det 
europæiske overvågningscenter for narkotika og 
narkotikamisbrug), har antallet af overdosisdøds-
fald stort set været uændret i de seneste 25 år, 

senest i 2018 med 252 dødsfald (1). Det er derfor 
vigtigt, at vi stadig bliver klogere på, hvordan vi 
kan forebygge overdoser og vende overdoser, så 
de ikke ender med dødsfald.

Men hvem skal vi fokusere indsatsen på? Cen-
ter for Rusmiddelforskning har lavet en under-
søgelse i 2019, hvor vi så på forekomst af 
ikke-dødelige og dødelige overdoser hos opioid-
brugere samt på, hvilke faktorer der pegede på 
øget risiko for overdosis. I undersøgelsen fulgte 
vi alle personer i alderen 1875 år, der blev ind-
skrevet i stofbehandling for opioidbehandling 
i Danmark i perioden 2000-2010 (data fra Stof-
misbrugsdatabasen), frem til enten deres første 
registrerede overdosis eller til deres død (data fra 
Landspatientregistret og Dødsårsagsregistret).

Hvor mange fik en overdosis – 
og hvad forudsagde risiko for overdosis?
Undersøgelsen indbefattede i alt 11.199 personer, 
hvoraf flertallet var mænd (75 %), og gennemsnits-
alderen 34 år. De havde det til fælles, at de havde 
brugt opioider i året, inden de kom i behandling. 
Næsten alle havde færdiggjort grundskolen (96 %), 
langt de fleste var født i Danmark (90 %), var ikke 
under uddannelse eller i arbejde (81 %) og boede 
ikke med en partner (77 %). Ved indskrivning i stof-
behandling angav de, at deres hyppigst anvendte 
stoffer inden for det sidste år var heroin (58 %), can-
nabis (49 %), metadon (45 %) og benzodiazepiner 
(30 %). Derudover havde flertallet haft intravenøst 
stofbrug (71 %). Det ”primære stofproblem” var 
heroin (47 %), metadon (26 %), buprenorphin (1 
%), andre opioider (5 %). Næsten en femtedel (21 
%) angav at have anvendt andre stoffer eller valg-
te ”ikke noget bestemt stof” som deres primære  
problem. Over halvdelen (57 %) havde været i stof-
behandling på et tidligere tidspunkt.

Efter udskrivning fra rusmiddelbehandling var den 
gennemsnitlige tid, der gik, inden der indtraf en ikke-
dødelig overdosis 5,9 år. I tiden efter udskrivning 
havde 18 % mindst én hospitalskontakt, som var 
relateret til stofbrug. Den gennemsnitlige tid, der 
gik, inden der indtraf en dødelig overdosis, var lidt 
længere, nemlig 6,7 år, og i alt 5 % døde som følge 
af en overdosis.
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Er der særlige risikofaktorer, 
man skal være opmærksom på? 
Vi fandt flere faktorer i vores undersøgelse, som var 
forbundet med en øget risiko for at få en overdosis. 
I forhold til at få en ikke-dødelig overdosis var 
det at være kvinde, at være yngre og at bo alene 
forbundet med øget risiko. At være yngre skal dog 
ses i sammenhæng med gennemsnitsalderen 
på 34 år, idet den afspejler den stigende alder 
på opioidbrugere i perioden. Derudover fandt vi, 
at intravenøst stofbrug samt brug af benzodia-
zepiner, alkohol, metadon og heroin var forbundet 
med øget risiko for at få en ikke-dødelig overdosis, 
og at personer, som allerede inden de kom i 
behandling havde været i kontakt med et hospital 
som følge af en ikke-dødelig overdosis, også var 
i øget risiko for en senere ikke-dødelig overdosis. 
Risikofaktorerne for dødelig overdosis lignede 
meget risikofaktorerne for ikkedødelige overdoser: 
at være født i Danmark og at bo alene, men her 
også at bo i København. Ligeledes medførte 
intravenøst stofbrug og tidligere kontakt med 
hospitaler som følge af en ikke-dødelig overdosis 
også øget risiko for dødelig overdosis. 

Fandt vi noget i undersøgelsen, der beskyttede 
mod overdoser? Interessant nok så det ud til, at 
det at være ældre og at bruge cannabis og MDMA 
forekom at være forbundet med nedsat risiko for 
at få en ikke-dødelig overdosis. På samme måde 
havde personer, som var i stoffri behandling, som 
var i substitutionsbehandling med buprenorphin, 
eller som var indskrevet i stofbehandling for før-
ste gang, mindre risiko for en senere ikke-dødelig 
overdosis. I forhold til dødelige overdoser var det at 
være kvinde, at være født uden for Danmark samt 
at blive behandlet med buprenorphin, set i forhold 
til at blive behandlet med metadon, en beskyttende 
faktor i forhold til dødelige overdoser.

At brug af cannabis og MDMA skulle beskytte mod 
overdoser, kan være et tilfældigt fund, men kan 
også pege på, at der i disse tilfælde er et andet 
stofbrugsmønster, som beskytter mod overdoser. 

Undersøgelsen repræsenterer ikke alle, der havde 
et misbrug af opioider i den periode, som under-
søgelsen fandt sted, fordi den kun fokuserer på 
dem, der var i behandling. Men den udgør et vel-
kvalificeret bud på et flertal af personer i Danmark, 
som er i øget risiko for opioidoverdoser. Så kan 
man selvfølgelig spørge, om risikofaktorer for over-
doser ikke kan se meget anderledes ud for dem, 
der blev indskrevet i stofbehandling efter perio-
den 2000-2010. Og det kan man spørge om med  

rette. Vi har undersøgt det nærmere, og umiddel-
bart ser det ud til, at de risikofaktorer, som vi fandt, 
stemmer overens med de risikofaktorer, der er 
beskrevet i undersøgelser, der dækker en senere 
tidsperiode: at bo alene, at bruge nogle særlige 
rusmidler og tidligere at have været i kontakt med 
hospitalet som følge af en ikke-dødelig overdosis 
og/eller intravenøst stofbrug.

Hvad kan vi gøre for at forebygge overdoser?
Vores undersøgelse viser, at stofbrugere af opio-
ider vedbliver at være i øget risiko for både ikke- 
dødelige og dødelige overdoser, i lang tid efter de 
er ind- og udskrevet i stofbehandling. Hvordan kan 
vi blive bedre til at forebygge denne risiko? Det er 
her vigtigt at huske på, at gennemsnitstiden for 
forekomsten af en overdosis efter udskrivelse fra 
behandling ligger på omkring 6 år, et tidsrum, som 
giver mulighed for at gøre noget forebyggende, 
særligt over for mennesker, som er i øget risiko.

Behandling
Undersøgelsen peger på, at det er afgørende med 
et løbende samarbejde med mennesker indskrevet 
i behandling af stofbrug, herunder substitutionsbe-
handling, i forhold til løbende at monitorere status 
hos den enkelte borger, tilbyde psykosocial støtte 
og øge fastholdelse i behandling. Den peger også 
på det gavnlige i at anvende buprenorphin i stedet 
for metadon, fordi der her er mindre risiko for over-
dosis. Dog skal man her være opmærksom på, 
at der kan være forskelle på de grupper, som får 
medicinen, som vi ikke har kunnet tage højde for i 
vores undersøgelse, så forklaringen på den lavere 
risiko kan måske også ligge hos patienterne snare-
re end ved medicinen. Et andet vigtigt indsatsom-
råde i behandling er at motivere opioidbrugere til at 
tage færre chancer, både i behandling, men også, 
når opioidbrugere er i kontakt med skadestuer, 
egen læge og ambulancefolk. Dette gælder både 
dosis, styrke og hyppighed af opioidbrug samt ind-
tagsform og samtidig brug af andre rusmidler. Her 
er det særligt vigtigt med fokus på større doser, 
ændring i styrke og hyppigt brug, ligesom injek-
tionsbrug og samtidig brug af fx alkohol og ben-
zodiazepiner bør italesættes af behandleren som 
risikoadfærd i forhold til overdoser. 

Reduktion i antallet af overdosisdødsfald kræver 
viden om, hvordan man skal handle, og at man 
handler rettidigt, når man er vidne til en overdosis, 
uanset hvor den sker. Oplysning om og forståelse 
af (eget) stofbrug, dvs. såkaldt stofedukation, ud-
gør her en afgørende del af indsatsen og bør både 
gives til stofbrugerne selv, men også til behandlere 



” Vores undersøgelse 
viser, at stofbrugere af 
opioider vedbliver at 
være i øget risiko  
for både ikke-dødelige 
og dødelige overdoser,  
i lang tid efter de er 
ind- og udskrevet i 
stofbehandling.”
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og pårørende, med fokus på særlige risikofaktorer 
ved opioidbrug, hvordan risiko for overdoser kan 
reduceres, og hvordan en overdosis kan ’vendes’, 
så den ikke bliver dødelig. Særlig opmærksom-
hed bør derudover gives til borgere i perioder med  
større risiko, fordi tolerancen i forhold til hyppighed 
og størrelse og styrke af indtaget dosis er faldet, ofte 
som følge af en pause i indtag eller en periode med 
reduceret indtag. Velkendte risikofaktorer er her  
situationer, hvor behandling er afsluttet som aftalt 
eller før tid, eller efter løsladelse fra fængsel. Der-
udover udgør identifikation af substitutions brugere 
i tilbagefald også en vigtig målgruppe, hvilket dog 
kan være svært at følge op på, hvis de ikke er i 
kontakt med behandlingsstedet eller henter deres 
substitutionsmedicin på apoteket, hvor der oftest 
er langt mindre monitorering og opfølgning.

Samlet set peger behovet for indsatser på, at sam-
arbejde med stofbrugere er afgørende. Det er 
derfor vigtigt, at services (behandling, fængs
ler, stofindtagelsesrum m.m.) bør identificere 
og fjerne barrierer for adgang til behandling og  
prioritere kontakt med brugerne, som ikke tager  
udgangspunkt i kontrol, men i dialog. Flere dan-
ske undersøgelser har gennem årene peget på vig-
tigheden af at anerkende, at skadesreduktion udgør 
et vigtigt fokus for substitutionsbehandling (se for  
eksempel reference 2, 3, 4).

Stofedukation til opioidbrugere 
uden for behandling
En nylig stor dansk undersøgelse fandt, at omkring 
halvdelen af dødelige overdoser skete i eget hjem, 
og at en femtedel døde uden for egen bopæls-
kommune (5, 6). Fundene peger på nogle centrale 
udfordringer, som bør indtænkes i forebyggende 
indsatser, nemlig at mange overdoser sker væk 
fra hjælpeinstanser. Undersøgelsen pegede dog 
også på, at stofbrugere ofte indtager stoffer sam-
men med andre og derfor også ofte overdoserer i 
situationer, hvor andre stofbrugere er til stede.

For at reducere antallet af overdoser i Danmark 
kørte projektet RED LIV i perioden 20102018 flere 
forløb med fokus på at nå flere stofbrugere. Pro-
jektet uddannede stofbrugere, pårørende og per-
sonale i kontakt med stofbrugere i overdosisfore-
byggelse ved hjælp af det morfinblokerende stof 
Naloxon, som gives i form af næsespray. RED LIV 
er sket i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, 
organisationen Antidote Danmark og flere kom-
muner (København, Aarhus, Odense, Svendborg, 
Kolding og Esbjerg). To rapporter og en forsknings-
artikel (7) viser, at særligt opioidbrugere træder til 

og vender en overdosis hos andre brugere, netop 
fordi de er til stede, når overdosen sker, og har  
erfaring med overdoser og oplever det som positivt 
at være i stand til at hjælpe andre. 

Selvom der er særlige risikofaktorer med opioid-
overdoser, er der tiltagende fokus på, at andet stof-
brug også er forbundet med overdoser. I 2017 og 
2018 kom der nogle meget potente og farlige fen-
tanyl-analoger (et syntetisk opioid, som efter ligner 
fentanyl, men som er væsentlig stærkere) på det 
danske stofmarked, som var skyld i et stig ende 
antal dødsfald, som dog synes at være blevet  
reduceret som følge af stigende fokus og advarsler 
om risiko ved brug fra blandt andet Sundhedsstyr-
elsen.  Selvom der ikke er den samme opioid-epi-
demi af brug af syntetiske opioider i Europa som 
eksempelvis i USA og Canada, er der i de sen este 
år rapporteret ca. 50 nye syntetiske opioider til 
EU’s system for tidlig varsling om nye psykoak-
tive stoffer, hvoraf mange har været forbundet med  
alvorlige forgiftninger og dødsfald (1). Det bør også 
understreges, at dødsfald som følge af kokain er 
steget de senere år, og at der her er flere unge, 
hvorfor det også er vigtigt at følge borgere, som er i 
risiko som følge af brug af kokain (1). Risikofaktorer 
for overdoser rækker altså videre end risiko  fakto-
rer forbundet med opioidbrug, og man bør derfor 
i princippet altid være opmærksom på, om ænd-
ringer i stofbrug kan medføre en øget risiko, både 
for unge og ældre stofbrugere.
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”Torvet har et  
bedre tilbud til mig”
Fællesskaber blandt 

udsatte grønlændere 
udgør et uformelt 

hjælpesystem

Klostertorv i Aarhus. Foto: Karina Luise Andersen
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En lang række projektrapporter har påvist de bar-
rierer, der kan møde grønlandske borgere, der 
søg er hjælp i det danske velfærdssystem. Det kan 
eksempelvis være misforståelser i mødet mellem 
borgerne og medarbejderne i velfærdssystemet, 
sproglige barrierer eller manglende kendskab til de 
muligheder for – og indgange til – hjælp, der er (1, 
2, 3). Som understreget af Institut for Menneskeret-
tigheder i en rapport fra 2015 om ligebehandling af 
grønlændere i Danmark betyder dette, at selvom 
grønlændere i Danmark rent lovgivningsmæssigt 
har samme rettigheder som etniske danskere, har 
de ikke nødvendigvis de samme muligheder i vel-
færdssystemet (2). Selv om de fleste grønlandske 
borgere i Danmark klarer sig godt, er der allige-
vel en overrepræsentation af borgere med grøn-
landsk baggrund blandt socialt udsatte, herunder 
grupper af hjemløse, indskrevne i stof- og alkohol-
behandling, ofre for lovovertrædelser såsom vold og  
modtagere af overførselsindkomster (3).

I artiklen her ser vi nærmere på denne gruppe af 
de mest udsatte grønlandske borgere. For hvor
dan mestres tilværelsen i perioder med lav eller 
ingen indkomst, manglende eller ustabile bo
ligforhold og sporadisk tilknytning til passende 
hjælp i velfærdssystemet? Udgangspunktet for 
artiklen er dermed ikke at belyse grønlænderes 
udsathed som sådan, men nærmere en undersøg-
else af, hvordan grønlændere i Danmark klarer sig 
på trods af disse udfordringer. Til det formål henter 
vi inspiration i nyere litteratur om under støttende 
miljøer blandt socialt udsatte borgere. Særligt 
benytter vi os af lektor i statskundskab Cameron 
Duff’s fremhævelse af den rolle, sociale, materielle 
og affektive ressourcer spiller i forhold til udviklin-
gen af understøttende miljøer for udsatte borgere 
(4). Artiklen bygger på vores igangværende forsk-
ning, som indebærer felt arbejde blandt og inter-
views med socialt ud satte borgere med grønlandsk 
baggrund i Danmark.

Sociale ressourcer: Det personlige netværk 
bruges som midlertidigt hjælpesystem
Flere velfærdsstrategier med fokus på grøn-
lænderes vilkår i Danmark har beskæftiget sig med 
at fortolke og forstå de sociale problemstillinger, 
der af medarbejdere, som fagligt har kendskab 
til gruppen, anses som karakteristiske for udsatte 
grønlændere. Gennemgående i disse strategier er 
et fokus på grønlandske fællesskaber og sociale 
netværk, der på én og samme tid anses som lige 
dele problematiske og lige dele centrale i udform-
ningen af indsatser. Der er fokus på at ramme den 
brede gruppe i stedet for individet. Vi ønsker ikke 
med denne artikel at bidrage til debatter om, hvor-
vidt grupper eller miljøer af udsatte mennesker er 
problematiske eller det modsatte. I stedet ønsker vi 
med en mere åben tilgang at undersøge, hvordan 
menneskene i disse miljøer selv beskriver dem. 

Carl er i 50’erne. Han er født i Grønland, men bor 
i Danmark. Tidligere har hans liv været præget af 
ustabile boligsituationer, stof- og alkoholbrug og 
af kriminalitet som primær indtægtskilde. Det sid-
ste har han lagt bag sig, det samme med stoffer 
og alkohol, og nu ønsker han at etablere sig mere 
permanent i Danmark. Han har opnået fast bolig 
og førtidspension. For år tilbage færdedes Carl på 
Christiania i København og Klostertorvet i Aarhus. 
Han beskriver begge steder som centrale i forhold 
til at lære at klare sig i Danmark: 

”Hvis man savner selskab eller rådgivning, så 
kan man altid tage til Klostertorvet. Det er lige-
som … på Christiania, hvor man altid kan tage til 
for at få et godt råd.”

Carl har fravalgt sociale indsatser målrettet grøn-
landske borgere såsom særlige varmestuer eller 
den rådgivning, der tilbydes i det Grønlandske Hus.

Hvordan klares tilværelsen af socialt udsatte grønlændere, der lever i 
periferien af det danske velfærdssystem? Et igangværende forsknings ‑ 
projekt belyser, hvordan de miljxøer, udsatte grønlændere færdes i, 
indeholder forskellige ressourcer, der er afgørende for den enkeltes 
muligheder for at mestre hverdagslivet.
AF MAJ NYGAARD-CHRISTENSEN OG SIRI MØRCH PEDERSEN

Maj Nygaard-Christensen er 
antropolog og adjunkt ved Center 
for Rusmiddelforskning

Siri Mørch Pedersen er antropolog og 
videnskabelig assistent ved Center for 
Rusmiddelforskning
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”Det er ikke tilbud for mig,” siger han; ”så kan det 
være, at Klostertorvet har et bedre tilbud.” 

Klostertorvet er en plads i det centrale Aarhus, 
hvor en mindre gruppe af udsatte borgere dagligt 
samles. Pladsen har længe været problematiseret 
af forretningsdrivende samt i mediedebatter og 
i kommunale strategier på grund af den uro, der 
jævnligt omgiver pladsen. Og blandt medarbejdere 
i velfærdssystemet beskrives gruppen omkring 
Klostertorvet som nogle af de mest udsatte i 
Aarhus og som dem, det er sværest at nå igennem 
eksisterende tilbud og ydelser.

Carls beskrivelse af Klostertorvet som et ‘tilbud’ 
er derfor interessant, fordi grønlandske udsatte 
fællesskaber i strategier på området oftest  
be skrives som noget, der er med til at holde folk 
tilbage frem for at hjælpe dem. Mange af de 
mennesker, vi har talt med under vores feltarbej-
de, beskriver da også synlige udsatte-miljøer som 
Kloster torvet som steder, det kan føles skamfuldt 
at opholde sig og som behæftet med dårlige min-
der om vold og perioder med kaotisk alkoholbrug. 
Og for Carl var det netop her, han blev vist hen, da 
han ved første besøg i byen spurgte, hvor grøn-
landske borgere holdt til.

”Klostertorvet har noget med det hele at gøre,”, si-
ger han. ”Og hvis man skal noget, eller skal møde 
nogen; da kan man altid tage til Klostertorvet.”. 

For borgere som Carl har udsatte-miljøer der-
med udgjort et slags interimistisk hjælpesystem, 
der kan trækkes på i perioder uden formel eller  
tilstrækkelig hjælp fra velfærdssystemet.

Materielle ressourcer: ”Når vi har
brug for hinanden, så hjælper vi hinanden”
De fleste deltagere i vores undersøgelse har 
haft familie- eller venskabsrelationer i Danmark, 
inden de rejste væk fra Grønland. Via dem har de 
etableret større sociale netværk. Således fortalte 
Signe om en periode med hjemløshed, da vi i vores 
interview med hende spurgte, hvordan man klarer 
sig, hvis man kommer til Danmark fra Grønland og 
ikke har bolig med det samme:

”Uha, det kan være hårdt og spændende. ... Man 
tænker: ”Hvor skal jeg nu sove henne i aften? 
… Men trofaste venner, hos dem er man altid 
velkommen. Hvis du ikke har noget at spise, så er 
du altid velkommen ... Selvfølgelig gør man også 
det modsatte … Når vi har brug for hinanden, så 
hjælper vi hinanden.” 

På den måde er folk ofte i stand til at konvertere 
sociale ressourcer såsom venskaber til materielle 
ressourcer som overnatningsmuligheder og mad, 
og i nogle tilfælde formidles også vejen ind i det 
formelle velfærdssystem. En af risikofaktorerne er 
dog, at støttemulighederne kun bliver så stabile 
som de netværk, man omgives af. Således fortalte 
en mand om sin bekymring for en nyankommet 
ven, som havde været på rette vej mod egen 
bolig. Nu var han flyttet ind hos en anden ven, 
der havde frarådet ham at søge rådgivning ved 
det Grønlandske Hus ud fra en antagelse om, at 
de ikke ville rådgive ham ordentligt og ville ”se 
ned på ham”. Dette både afspejler og forstærker 
de oplevelser, flere af vores deltagere har af 
stigmatisering i det danske velfærdssystem, som 
påvirker den måde, borgere søger hjælp på.

Konvertering af sociale relationer til materielle 
ressourcer indgår ofte i en gensidig udveksling af 
goder og ydelser (4). Malik er i midten af 20’erne og 
har boet et par uger på et herberg, da vi lærer ham 
at kende. En formiddag møder vi ham uden for 
herberget, hvor han er på vej i kiosken for at hente 
øl til en af de andre beboere. Malik har ingen formel 
indkomst, fordi han ikke har søgt kontanthjælp 
endnu, men ved at hente øl for andre på herberget 
får han øl, mad og cigaretter – og en sjælden gang 
kontanter – til gengæld. Malik hjælper også sin 
nabo, Dorthe, med at vaske tøj, fordi hun laver 
mad til ham. Det er velbeskrevet i forskningen i 
miljøer med socialt udsatte, at gensidig udveksling 
af fx rusmidler og hjælpeydelser ofte er afgørende 
strategier til at overleve og mestre hverdagslivet, 
og at denne udveksling genererer og forstærker 
sociale relationer (5). 



Grønland og Danmark mødes i lokalerne i Naapiffik -  
Det grønlandske værested i Aarhus.  

Foto: Maj Nygaard-Christensen



24

STO
F N

R. 36 / SO
M

M
ER 2020  

’Affektive’ ressourcer: 
Fællesskabet indeholder omsorg og beskyt-
telse, men også netværkets begrænsninger
Mestring af hverdagslivet er ikke kun betinget 
af adgangen til håndgribelige ressourcer eller 
sociale netværk, men er også rammesat af såkaldt 
’affektive’ eller følelsesbetonede ressourcer, der 
relaterer sig til fornemmelse af handlemuligheder 
og håb. Affekt former den måde, vi møder verden 
på, og har betydning for menneskets vilje eller evne 
til at handle for at forbedre dets livssituation. På den 
måde kan også affekt betragtes som en konstruktiv 
ressource, der muliggør handling; et ’handle
potentiale’ (4). Ovenstående beskrivelse af Maliks 
måder at klare sig på vidner eksempelvis om en 
vis portion tillid til, at hans hjælpehandlinger bliver 
gengældt af andre. Men i hvor vid udstrækning 
understøtter udsatte-miljøer et handle-potentiale, 
der rækker ud over umiddelbare presserende 
behov og hen mod en mere langsigtet forbedring 
af deres livssituation?

I den amerikanske sociolog Matthew Desmonds 
undersøgelse af overlevelsesstrategier blandt 
borgere med lav indkomst i USA har han fundet 
frem til, hvordan disse strategier oftere afhang af 
midlertidige relationer etableret med fremmede 
end af stabile familierelationer. Med fokus på 
borgere, der blev sat på gaden, viser han, hvordan 
de benyttede sig af ”kasserbare” bånd i forhold til 
at klare sig uden egen bolig; dvs. sociale bånd 
eller relationer etableret med fremmede, der ofte 
blev afbrudt lige så hurtigt, som de blev etableret 
(6). I vores feltarbejde blandt grønlændere i 
Danmark ser det ud til, at de sociale relationer, 
deltagerne i vores undersøgelse gør brug af i 
deres daglige overlevelsesstrategier, oftest er 
af mere langvarig karakter end dem, Desmond 
beskriver. For flere er det, ud over mere materielle 
behov, desuden typisk i de sociale relationer, 
at man søger omsorg, beskyttelse og tryghed, 
som her beskrevet af Ivalu, da hun forklarer, at 
hendes venner passer på hende:

”Jeg har en god ven, som der også passer på 
mig. De beskytter mig, når jeg falder, eller når 
jeg får problemer eller noget … de passer på mig 
og sådan ja … mine gode venner. Når jeg bliver 
stresset eller urolig, de gør mig afslappet. Sådan 
snakker med mig og sådan, varmer mig og (…) 
”vi skal nok være her for dig”. De snakker sådan 
til mig.”

Alligevel har disse relationer en begrænsning i 
forhold til at understøtte det ’handlepotentiale’, 

som lektor Cameron Duff peger på som  
afgørende, såfremt affekt skal kunne fungere som 
en ressource i forbedringen af ens livssituation 
på længere sigt. Ifølge Duff er håb en særlig 
potent affektiv ressource, der øger ens evne til 
eksempelvis at opsøge behandling, få løbet en 
tur, søge bolig, gå på arbejde osv. Omvendt kan 
man forestille sig, at manglen på håb vil gøre 
det modsatte og sætte sig som en bremse for 
menneskets ageren og livsudfoldelse. Flere 
af vores deltagere har eksempelvis oplevet, at 
tilliden til andre mennesker har fået et knæk, som 
her beskrevet af Dorthe, når hun fortæller om de 
venner, hun drikker sammen med: 

”Jeg kan ikke kalde, at det er venner. Det er druk-
ken-venner. Vi plejer ikke at kunne snakke om 
vores problemer; det vil jeg ikke, fordi de drikker. 
Jeg stoler ikke på nogen.”

For enkelte af vores informanter har manglen 
på tillid gjort, at de helt har afskåret sig selv fra 
de udsattemiljøer, de tidligere færdedes i. Det 
er fx tilfældet for Michael, der kun ses med sin aller-
nærmeste familie, og som strategisk har fravalgt det 
støttenetværk med andre grønlandske borgere, 
hans kommunale kontaktperson har foreslået ham:

”Det er den måde, de behandler hinanden på. 
”Du er ingenting, hvorfor skal jeg snakke med 
dig?” (…) altså det er det, man får indtryk af, når 
man går ind i sådan nogle forsamlinger … Alle de 
venner, jeg har haft sådan i starten, de gik væk 
fra mig, fordi jeg ikke drak.”

Da vi talte med Michael, boede han i fast bolig, 
arbejdede målrettet mod at få arbejde og nærede 
håb om at kunne nedbringe sin gæld. Det handle- 
potentiale var imidlertid etableret ved at afskære 
fællesskabet: 

”Der var lige nogle gange, hvor jeg var helt alene 
i et års tid,”, siger han og fortsætter: ”Alt det hele 
var lukket – altså fra mit synspunkt, fordi jeg lige 
skulle samle mine tanker.”

Der er fordele og ulemper
i fællesskabet med de andre
Udelukkende at beskrive udsatte-miljøer som 
’problematiske’ overser de ressourcer, der findes 
heri, og som rækker langt i forhold til at varetage 
presserende behov som overnatning og mad. 
Omvendt fortæller flere af deltagerne i vores 
undersøgelse om, hvordan de måtte trække sig 
fra fællesskabet for at kunne arbejde mod en mere 



langsigtet forbedring af deres livssituation. For 
dem er der færre ressourcer at hente i forhold til 
udviklingen af mestringsstrategier, der rækker ud 
over hverdagens umiddelbare behov. Desuden 
har det haft stor betydning, at de har meget få 
alternative sociale netværk at gøre brug af, og at 
nær kontakt med en støtteperson eller rådgiver 
derfor har været afgørende. For at illustrere dette 
slutter vi af med Michael, som her fortæller 
om, hvordan den nære kontakt til en sådan 
støtteperson netop har været med til at styrke 
hans handle-repertoire i situationer, hvor han før 
ville have givet op eller være endt i konflikt:

”Det var ligesom, når jeg skulle ringe til nogen 
angående regninger eller et eller andet, så blev 
jeg behandlet ligesom nul altså … jeg kunne ikke 
ordentligt forklare mig … så blev jeg jo sur. Men 
min kontaktperson ringede for mig, og så lærte 
jeg fra hende, hvordan hun snakkede … Så fik 
jeg lidt mere styr på det hele.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den forskning, artiklen bygger på, 
er udført med støtte fra Offerfonden.
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’Vi-modellen’ –  
et forløb til forældre, 
som øger trivslen for 

hele familien, når 
unge har samtidig 

psykisk lidelse  
og problemer med 

rusmidler
Der er i disse år øget fokus på behovet for at udvikle indsatser til mennesker 
med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer. Dette behov rejses ikke 
mindst af unge og deres familier. Vi-modellen er et nyt tiltag på området, som 

beskrives over to artikler med både baggrund, udvikling og resultater. 
AF BIRGITTE THYLSTRUP, SIDSEL SCHRØDER, MARIA DICH HEROLD OG JEANETT BJØNNESS

En artikelserie i to dele.

Del 1
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Det er almindeligt kendt blandt fagpersoner, at 
sammenfald af psykisk lidelse og rusmiddel-
problemer (også kaldet dobbeltdiagnose) er ud-
bredt, og at rusmiddelbehandling og psykiatrisk 
behandling derfor som udgangspunkt bør afklare 
behov for hjælp for begge lidelser, enten i form 
af tilbud om én integreret behandlingsindsats  
eller en overskuelig og sammenhængende koor-
dinering af relevante indsatser (1). Det er også 
almindelig kendt, at der i behandlings-, social- og 
sundhedssystemet i Danmark er plads til forbed-
ring i forhold til udviklingen af sådanne indsatser. 
Dette gælder voksne, men måske i særdeleshed 
unge. En rapport fra 2017, skrevet af cand.scient.
adm. Peter Jensen og sociolog Susanne Pihl 
Hansen, beskriver udfordringer og muligheder i 
Danmark i forhold til unge med dobbelt diagnose 
(2) og konkluderer bl.a., at der fortsat er et stort 
behov for udvikling og opkvalificering af behand-
lingstilbud til de unge, herunder tilbud, som har 
til formål at støtte og inddrage de unges familier 
og øvrige sociale netværk. En rapport fra 2015 
fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analyse-
center for Velfærd, som omhandler unge i rus-
middelbehandling, påpeger, at unges rusmiddel-
brug ofte er med til at skabe konflikter og distance 
mellem de unge og deres forældre, hvilket bliver 
særligt problematisk, da forældrenes støtte og 
forståelse har stor betydning for ophør af rusmid-
delbrug (3). Rapporten understreger behovet for 
i langt højere grad at inddrage familier i støtte og 
behandling af unge med rusmiddelproblemer – 
et behov, som ikke bliver mindre, når der samti-
dig er en høj grad af psykisk belastning.

Vi‑modellen – et forløb til forældrene
Som en del af udviklingsprojektet ’Hjælp til 
dobbeltbelastede forældre’, et forældreforløb 
for forældre til unge med samtidig psykisk 
lidelse og rusmiddelproblemer, har Center for 
Rusmiddelforskning (CRF) været i løbende 
kon takt med terapeut Anine Boisen, som har 
udviklet Vi-modellen, som er et forløb til forældre, 
som øger trivslen for hele familien, når unge 
har samtidig psykisk lidelse og problemer med 
rusmidler. CRF har også foretaget den endelige 
evaluering af Vi-modellen. 

Tolv forældre (4 mænd og 8 kvinder) til 10 unge 
(9 mænd og 1 kvinde), indskrevet i Novavi 
Stofrådgivningen, deltog i evalueringen af Vi- 
modellen. Alle unge var diagnosticeret med, eller i 
udredning for, en psykisk lidelse (primært ADHD, 
autisme, angst), og havde ved deres indskriv-
ning i Novavi Stofrådgivningen brug for behand-

ling for deres problematiske forbrug af rusmidler. 
Forældrene blev interviewet umiddelbart før  
opstart samt efter forældreforløbets afslutning. 
Det samme gjaldt de unge, når dette var muligt. 
Interviewene havde bl.a. fokus på tiden op til op-
start i behandling, relationerne mellem forældre 
og de unge, oplevelse af den psykiske lidelse og 
rusmiddelbruget, samvær og konflikter i familien, 
drømme og håb for fremtiden, samt forhåbninger 
til forældreforløbet og Vi-modellen. 

Familiernes situation før 
forældrenes deltagelse i forældreforløbet
Tiden før forældrene stiftede bekendtskab med 
Vi-modellen ser forskellig ud fra familie til familie, 
men det er fælles for alle forældre, at de har 
været gennem en længere periode med store 
bekymringer og udfordringer, både i forhold til 
de unges trivsel og rusmiddelbrug og til familiens 
situation. Nogle forældre havde, allerede fra 
de unge var små, fornemmet, at de var mere 
udfarende og impulsive end andre børn, eller 
at de var mere sensitive over for forandringer. I 
børnehaven eller ved skolestart havde mange 
oplevet, at deres børn ofte ikke trivedes, enten 
socialt eller som følge af vanskeligheder i for-
hold til at følge de fælles rammer og regler, som 
institutionen satte op. Den manglende trivsel 
blev i de fleste tilfælde tydeligere gennem folke
skoleårene, hvor de unge i stigende grad fik svært 
ved at klare skolens krav og indgå i sociale rela-
tioner med de andre i klassen. Det var således 
kendetegnende, at flere af de unge allerede havde 
været gennem flere skoleskift eller var gået ud af 
skolen, når de nåede de sidste klassetrin.

Der var ofte gået lang tid, inden forældrene,  
eller andre voksne i de unges liv, opdagede  
eller adresserede de unges rusmiddelbrug, og 
det var ofte først i teenageårene og på de mel-
lemste og ældste klassetrin, at det blev klart for 
dem, at de unge ud over deres psykiske og so-
ciale vanskeligheder også var begyndt at bruge 
rusmidler, oftest cannabis. I flere tilfælde, men 
ikke alle, gav et angstanfald eller en hash  psykose  
anledning til, at de unge selv henvendte sig til  
forældrene om hjælp. Andre gange har forældrene 
opdaget de unges rusmiddelbrug tilfældigt. Men 
mens forældrene generelt udtrykker stor be
kymring over de unges rusmiddelbrug i inter
viewene, oplever mange af de unge imidlertid 
situationen anderledes – for eksempel bryder de 
sig ikke nødvendigvis om forældrenes indbland- 
ing og oplever, at rusmidlerne, særligt cannabis,  
bidrager positivt og hjælper dem med at håndtere 
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udfordringer i hverdagen. Selvom rusmidlerne 
således i vid udstrækning opleves som en positiv 
støtte, beskriver flere af de unge dog også, at 
de med tiden oplever en stigende afhængighed, 
som de ikke oplever som positiv, og at de hen ad 
vejen begynder at bruge rusmidlerne alene til at 
håndtere angst eller uro. 

Forældre skal selv sørge for den rette hjælp
Fra forældrene har opdaget de unges rusmiddel-
brug, går der sjældent lang tid, før de har søgt hjælp. 
Der går heller ikke lang tid, før de har erfaret, at 
hjælp til unge med psykiske vanskeligheder i kom-   
bination med brug af rusmidler er fokus for en lang 
række indsatser inden for kommunen og psykiatrien, 
men at indsatserne sjældent er koordinerede fra et 
centralt sted. Det er således ofte op til forældrene 
selv at skaffe sig overblik og koordinere relevante 
tilbud, som de ofte oplever, ikke i tilstrækkelig 
grad har imødekommet de udfordringer, de har 
søgt hjælp til. De beskriver således generelt en 
oplevelse af et system, som kan være vanskeligt 
at komme i kontakt med, og som er udfordret på 
manglende ressourcer, omstændelige sagsgange, 
manglende faglig, relevant viden om de unge  
og hyppige personaleskift. Forældrene beretter 
altså sjældent om oplevelsen af at have modtaget 
rettidig og tilstrækkelig hjælp. Derimod føler de sig 
pressede i forhold til selv at sørge for, at de unge 
modtager mere helhedsorienterede løsninger, og 
udtrykker derfor også stor frustration over det, de 
oplever som velfærdssystemets utilstrækkelighed. 

Forældrenes bekymring over, om de unge får nok 
støtte, viser sig også i deres bekymring over, om 
de unge kan finde ud af at bede forældrene om 
hjælp, når de har brug for det. Bekymringerne 
belaster ikke bare forældrene, men også deres 
relation til de unge. Det betyder, at trivslen i  
familien som helhed påvirkes, uanset om de 
unge bor hjemme eller er flyttet hjemmefra. Fle-
re forældre beskriver således, at konflikt niveauet i 
familien er højt, særligt når den unge er hjemme-
boende, mens forældre til fraflyttede børn over 18 
år mere beskriver en uro og magtes løshed, som 
relaterer sig til, at det er blevet mere vanskeligt for 
dem at følge med i de unges hverdag. 

Forældrene har høje 
forventninger til Vi-modellen
Set i lyset af den ofte pressede situation i fami-
lierne, og de mange forsøg på at få tilstrækkelig 
og rettidig hjælp fra systemet, er det ikke over-
raskende, at forældrenes forhåbninger til, hvad 
Vi-modellen skal bidrage med, er mange og 

store. De efterspørger viden, guidelines og red-
skaber, som kan hjælpe dem til bedre at kunne 
forstå deres barn og det, han eller hun kæmper 
med. I tillæg til at lære om de udfordringer, der 
er forbundet med rusmiddelbrug og psykiske  
lidelser, efterspørger forældrene redskaber, som 
kan ruste dem til bedre at forstå de unge og støt-
te dem i at styrke og opbygge de ressourcer og 
muligheder for trivsel, som de unge har. Centrale 
temaer er her, hvordan de kan tilegne sig redska-
ber til at håndtere konflikter, kommunikere mere 
konstruktivt med de unge og sætte grænser over 
for de unge på en mere hensigtsmæssig måde, 
som ikke øger konfliktniveauet i familien. Sær-
ligt forældre med hjemmeboende unge ønsker 
derudover også at få konkrete råd til, hvordan 
de (gen)opbygger en struktur i hverdagen, så 
hele familien kan få mere ro, og der bliver større  
mulighed for at passe på både de unge, men 
også hinanden og eventuelle søskende. 

Mange forældre udtrykker også et ønske om at 
bryde oplevelsen af isolation, som kommer af, at 
de erfarer at stå alene med udfordringerne. De 
vil gerne dele deres sorg, magtesløshed og selv-
bebrejdelse med andre forældre i samme situa-
tion. Nogle forældre udtrykker derudover også 
et håb om, at deres deltagelse i forældreforløbet 
vil mindske deres følelse af skyld over ikke at 
være i stand til at hjælpe de unge nok, fordi de 
nu gør noget aktivt for at blive bedre til at forstå 
og støtte de unge. På tværs af de unges alder, og 
uanset om de er hjemmeboende eller ej, ønsker  
forældrene også at lære, hvordan de som for-
ældre både kan hjælpe i perioder, hvor de unge 
har det godt, og i perioder, hvor de har det skidt. 

Vi-modellen inddrager mange elementer
Forældreforløbet er baseret på Vi-modellen, som 
tager afsæt i både praksiserfaringer og elementer 
fra forskellige teorier og terapeutiske metoder. 
Modellen er således både baseret på familie-
terapeut Anine Boisens egne erfaringer fra  
arbejdet med forældre til unge med et proble-
matisk forbrug af rusmidler, samt hendes bog 
’Unge og hash – En guide til forældre og profes-
sionelle’ (4). Derudover inddrager den elementer 
fra ’Collaborative familytherapy with multistressed 
families’ (5) med sit fokus på at inddrage familien 
eller andre nære relationer. Modellen inddrager 
også elementer fra den narrative metode (6), 
som fokuserer på at adskille ’problemet’ fra den 
enkelte eller familien (’det er problemet, der er 
problemet, og ikke den enkelte eller familien, der 
er problemet’), samt fra løsningsfokuseret terapi 29
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(7), hvor der lægges vægt på, at positiv udvikling 
sker gennem en øget opmærksomhed på succeser, 
ressourcer og kompetencer, snarere end ved be-
arbejdning af tidligere negative hændelser.

Formålet med Vi-modellen er at øge trivsel for 
forældre, de unge og deres familie gennem at 
mindske konflikter og frustrationer gennem øget 
indsigt i udfordringer, dilemmaer og muligheder, 
der er forbundet med de unges psykiske lidelser og 
rusmiddelbrug. Derudover er fokus på i samarbejde 
med forældre at udvikle idéer og strategier til, 
hvordan forældrene kan passe bedre på sig selv, 
de unge og resten af familien. Modellen består af 
syv sessioner, tre individuelle og fire gruppegange, 
som afholdes over en tre-måneders periode. 
Sessionerne er bygget op omkring forskellige 
temaer, som involverer: afdækning af forældrenes 
udfordringer og ønske om hjælp; psykiatriske dia-
gnoser og rusmiddelbrug; kommunikation og kon-
takt med de unge; strategier og redskaber til at 
håndtere konflikter; tillid i relationen og oplevelser 
af skam; omsorg for hele familien; afdækning af 
forældrenes behov for støtte og hjælp i deres videre 
proces. Hvordan særligt forældrene oplever deres 
deltagelse i forældreforløbet, og om de synes, Vi-
modellen tilbyder dem relevant viden og værktøjer, 
beskrives som nævnt i den næste artikel.

Center for Rusmiddelforsknings evaluerings-
rapport udkommer i starten af 2020 (læs mere 
på www.rusmiddelforskning.dk). I næste artikel 
præsenteres centrale fund fra evalueringen, samt 
hvad der ’skal til’, for at andre kan anvende Vi 
modellen i praksis, så flere forældre kan få ad-
gang til støtte og hjælp inden for et område, hvor 
der er behov for og plads til langt flere tilbud.
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Bedre hjælp til unge med dobbeltdiagnose
Er du blevet nysgerrig efter mere viden inden for området, foreslår vi at 
læse om Alliancens arbejde her: https://dobbeltdiagnose.net/bedre-hja-
elp-til-unge-med-dobbeltdiagnose/

Alliancen – Unge med dobbeltdiagnose består af et panel af unge, 
forældre, fagpersoner og forskere, som har undersøgt, hvordan hjælpen 
til de unge kan kvalificeres. Alliancens Grønbog var til høring på Christi-
ansborg 20. november 2019, og linket giver adgang til både Grønbog og 
14 baggrundsartikler.
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Den første artikel beskrev baggrunden for udvik-
ling af forældreforløbet og tiden op til forældrenes 
deltagelse i forløbet, herunder hvilke forhåbnin-
ger forældrene havde til Vi-modellen, hvor denne 
artikel særligt omhandler forældrenes oplevelse 
af deres deltagelse i forældreforløbet. Fokus i  
artiklen er at fremhæve de positive ændringer, 
som forældrene særligt forbinder med deres  
deltagelse i forældreforløbet. 

Stor tilfredshed med forældreforløbet 
Forældrene beskriver en høj grad af tilfredshed 
med deres deltagelse i forældreforløbet og op-
lever Vi-modellen som relevant og brugbar. Det 
er gennemgående, at de forældre, som har del-
taget i flest af Vimodellens i alt syv sessioner, 
føler sig mest tilfredse. At det er disse forældre, 
der er mest tilfredse, hænger givetvis sammen 
med, at deres deltagelse i forældreforløbet sker 
på et for dem relevant tidspunkt i relationen til 
de unge, og ydermere, at det er praktisk muligt 
for dem at møde op til sessionerne. Forældrene 
oplever generelt, at der har været en god veksel-
virkning mellem modellens individuelle sessio-
ner og gruppesessioner, som foregår sammen 
med de andre forældre, der deltager i forløbet. 
De udtrykker stor tilfredshed med, at første ses-
sion er en individuel session, hvor de har mulig-
hed for at snakke om deres egen situation, inden 
de mødes med de andre forældre. De andre in-
dividuelle sessioner i forløbet bliver typisk brugt 
til at arbejde videre med tematikker fra gruppe-
sessionerne og til at adressere specifikke udfor-
dringer omkring den unge og familiesituationen, 
som ikke nødvendigvis er relevant for de andre 
forældre, eller som forældrene kan synes, det er 
svært at tale om i gruppen. De individuelle ses-
sioner har derfor ofte meget forskellig karakter 
og afspejler den enkelte families aktuelle udfor-
dringer og behov; nogle sessioner er fokuseret 
omkring konkret sparring og råd, mens andre 
anvendes til at bearbejde svære følelsesmæssi-
ge udfordringer såsom sorg og skyldfølelse. Alle 
forældre understreger dog også den store betyd-
ning, det har haft for dem at møde og sparre med 
andre forældre i samme situation, og fremhæver 
det værdifulde i at vise sårbarhed og dele svære 
oplevelser og følelser med hinanden. 

Forældrene lægger gennemgående vægt på, 
at de har haft stort udbytte af den viden, som 
Vi-modellen har givet dem om unge med psyki-
ske lidelser og rusmiddelbrug. De oplever bl.a., 
at denne viden gør det nemmere at afstemme 
deres forventninger og krav til de unge hjemme 

i familierne, så de i højere grad tilpasses til de 
unges kompetencer og udfordringer. Foræl-
drene beskriver i denne forbindelse, at de har 
fået en øget opmærksomhed på, at nogle af de 
udfordringer og konflikter, som opstår i deres 
relation med de unge, er en konsekvens af, at 
deres forventninger og krav har været for høje. 
De beskriver også, at den viden, de har fået 
via deres deltagelse i forløbet, har givet dem 
(øget) indsigt i, hvorfor det ikke er hensigts-
mæssigt, at de søger at håndtere udfordringerne 
gennem en øget kontrol af de unge. Når de i  
højere grad søger at skabe rammer for et positivt 
samvær, som understøtter relationen, oplever 
de en mere positiv dialog og dermed et bedre 
samarbejde med de unge. Vimodellens fokus 
på kommunikationens betydning for kontak
ten mellem forældrene og de unge har således 
i mange tilfælde medført en bedre relation, 
også selvom forældrene oplever, at det til tider 
kan være vanskeligt at omsætte de tilegnede 
strategier til praksis hjemme i familierne. 
Udfordringerne i forhold til at omsætte deres vi-
den til praksis skyldes bl.a., at flere forældre op
lever, at der løbende opstår ændringer i de un-
ges adfærd, som kan gøre dem  usikre på, hvilke  
forventninger og krav de skal holde fast i, og 
hvilke de skal slække på.

Forældrene synes at være afklarede med, at 
Vi-modellen ikke giver dem en færdig drejebog 
til, hvordan de fremover skal håndtere de ud-
fordringer, der er forbundet med de unges 
psykiske lidelse og rusmiddelbrug. Mange 
erkender, at udfordringerne måske i det hele 
taget ikke har et slutpunkt, hvilket medfører for-
skellige reaktioner. Forskellene i deres reaktioner 
er ofte forbundet med, hvor i processen de 
unge er – særligt forældre til de yngste unge 
beskriver en sorg over, at der måske ikke blot 
er tale om en ’besværlig ungdomsfase’, men 
om nogle længerevarende og mere omfattende 
udfordringer, mens forældre til de ældre unge 
i højere grad synes at have accepteret, at de 
unge lever med nogle udfordringer, som de højst 
sandsynligt skal lære at håndtere på længere 
sigt. Herudover beskriver forældre til unge, som 
stadig har et aktivt forbrug af rusmidler (uanset 
alder), en stor bekymring for, at rusmidlerne 
stadig i perioder påvirker de unges adfærd 
markant. Nogle fortæller i den forbindelse, hvor 
bekymrede de bliver, når de unge giver udtryk for, 
at de synes, tilværelsen bliver fattigere, når de 
ikke bruger rusmidler, fordi de frygter, at de unge 
genoptager eller eskalerer deres rusmiddelbrug.



35

STO
F N

R. 36 / SO
M

M
ER 2020  

Samtidig synes Vi-modellens fokus på hele  
familien at øge forældrenes opmærksomhed på 
vigtigheden af, uanset hvordan den unge har det, 
også at have fokus på deres egen og hele fa-
miliens trivsel. Alle forældre beskriver således, 
at de efter deres deltagelse i forældreforløbet 
har fået en større opmærksomhed på betydningen 
af egenomsorg. Flere giver udtryk for, at de i 
modsætning til før forløbet nu er bedre til at tage 
hensyn til sig selv uden at få dårlig samvittighed 
over at prioritere egne behov, hvilket medvirker 
til en øget livskvalitet. En del forældre beskriver 
desuden et ønske om at bruge flere af deres res-
sourcer på andre søskende, herunder at afklare, 
om de kan have behov for støtte til at bearbejde 
svære følelser og oplevelser i forhold til familie-
situationen. Forældrene synes således at have 
fået et større udsyn, hvor der er mere plads til 
dem selv og andre i familien. Endelig har de fået 
en øget opmærksomhed på betydningen af at 
bruge deres sociale netværk, og at forskellige 
mennesker i deres netværk kan tilbyde forskellige 
former for hjælp og støtte.

Hvad er vigtigt at huske 
ved brug af Vi-modellen
Som beskrevet i den første artikel i artikelserien 
er der brug for langt flere målrettede og relevante 
tilbud til forældre til unge med samtidig psykiske 
lidelse og problemer med rusmidler. Vi-modellen 
udgør her et kvalificeret og tilgængeligt tilbud, som 
er baseret på følgende centrale forudsætninger: 

•  At tidspunkterne for de enkelte sessioner 
fastlægges, så forældrene har mulighed 
for at deltage.  

•  At behandleren eller terapeuten har den 
relevante faglighed og praksiserfaring 
i forhold både til målgruppen og til den 
teori og de metoder, Vi-modellen tager 
udgangspunkt i. 

• At der indgår supervision af en ekstern 
supervisor for at støtte den løbende kva-
lificering af arbejdet med Vimodellen. (se 
hele gennemgangen i Center for Rusmid-
delforsknings evalueringsrapport, som kan 
findes på www.rusmiddelforskning.dk)

Det er meget positivt, at der kommer nye tilbud 
som Vi-modellen, som kan bidrage til et område, 
hvor der er brug for en øget opmærksomhed og 
indsats. Det er samtidig også vigtigt at huske, 
at et forældreforløb, som Vi-modellen lægger 

op til, løber inden for en begrænset periode, 
som langtfra dækker den tid, som de unge og 
deres familier oplever at være udfordrede i. Vi-
modellen bør derfor ikke ses som et isoleret 
tilbud, men som et vigtigt supplement til andre 
indsatser, både før og efter forældreforløbet. 
Samtidig er det også vigtigt at huske, at der ofte 
er søskende, som også oplever at blive ramt af 
de problemer, som de unge og familien oplever. 
De udgør en vigtig målgruppe, som i langt højere 
grad bør tilgodeses med udvikling af relevante 
tilbud, der er målrettet deres situation i familien. 

Litteratur:

Thylstrup, B., Schrøder, S., Bjønness, J., Herold, 
M. D. (2020). Forløb for Forældre til Unge med 
Psykiske lidelser og Rusmiddelproblemer. Aar-
hus Universitet, Aarhus.
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Sådan fungerer 
’Vi-modellen’ og 
hjælper forældre 

til unge med 
dobbeltdiagnose

Det er vigtigt at tilbyde forældre til unge med dobbeltdiagnose støtte, 
men en god metode til hvordan har manglet. Vi-modellen er et nyudviklet 

forældreforløb, der understøtter den unges vej mod et liv uden  
skadeligt forbrug af rusmidler, og som hjælper forældrene til  

også at kunne passe på sig selv.
AF ANINE BOISEN

Anine Boisen er familieterapeut
med egen praksis
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Jeg har siden 2011 arbejdet som familieterapeut 
med fokus på forældre til unge med skadeligt 
forbrug af rusmidler. Det har jeg gjort både i egen 
praksis og hos Novavi Stofrådgivningen, der 
tilbyder behandling til unge med skadeligt forbrug 
af rusmidler og er specialiserede i unge med 
dobbeltdiagnose, dvs. unge med samtidig psykisk 
lidelse og brug af rusmidler. Antallet af disse 
unge er stigende (1). I samarbejde med Novavi 
– og kvalificeret af evalueringer fra Center for 
Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet – har 
jeg udviklet en model for forløb til forældre til unge 
med dobbeltdiagnose, der udkom i foråret 2020.

Rusmidler både mindsker og øger det svære
De unge har det svært og er i gang med at finde 
vej i livet, og rusmidlerne gør det ikke nemmere – 
tværtimod. De unge fortæller, at brug af rusmidler 
hjælper på at få fred fra det svære, men over tid 
skaber det flere problemer. Mange oplever fx 
udfordringer med venner, der fagligt og socialt 
”løber fra dem”, følelsen af forkerthed og af ikke 
at slå til samt ensomhed, angst og vrede. 

Frygt får forældre til at ”stramme til”
Når forældrene ser, at problemerne øges i den 
unges liv, skaber det bekymring og frygt for, hvor 
det skal ende, og hvad gør man så? De fleste 
forældre øger kontrol og styring og forsøger at 
”tale den unge til fornuft”. Sådan er vi mennesker. 
Men for en ung med dobbeltdiagnose kan det 
være med til ikke at føle sig forstået, og det kan 
øge problemerne. 

Når alle giver op
Relationer er det vigtigste, vi har som mennesker. 
Vi skabes gennem hinandens blik, og når livet er 
svært, er det essentielt ikke at stå alene, men at 
have fornemmelsen af at kunne noget og af at 
have værdi. Det gør, at vi kan håndtere de svære 
ting i livet uden at vælte og komme tættere på 
det, der betyder noget for os i tilværelsen. 

I mit arbejde møder jeg mange familier, hvor 
relationerne er tyndslidte, og det viser sig som 
konflikter, nogle gange voldelige, og/eller som 
fuldstændigt fravær af kontakt, altså en form 
for opgivelse af hinanden. De unge oplever, at 
forældrene konstant er på nakken af dem, og 
forældrene oplever at have gjort alt, uden det gør 
en forskel. Over tid kan det betyde, at forældrene 
opgiver at kunne gøre mere eller gør ting, der 
putter ”salt i såret”, som fx at straffe de unge ved at 
tage privilegier fra dem, skælde ud og kontrollere, 
eller de går ned med stress eller depression. 

Der er altså tale om unge, der er dobbelt belast 
ede, og forældre, som gennem at forsøge at 
hjælpe og forandre situationen selv bliver 
belastede. Det bliver nemt ødelæggende for 
relationen mellem barn og forældre. Problemerne 
snurrer sig ind i hinanden, og alle ender med 
følelsen af at stå alene, hvilket hverken er godt 
for forældrene, behandlingen eller den unge.

Behov for hjælp udefra
Min erfaring er, at unge ønsker, at deres forældre 
er tæt på, tager dem alvorligt og bakker dem op, 
når livet er svært. Det gør, at de ikke føler, at de 
står helt alene. Det er grundlaget for, at mennesker 
får mod og tro på, at forandring er mulig. Men for 
at forældrene kan det, er der brug for hjælp og 
støtte udefra, så de kan holde til belastningen 
og finde måder at tackle situationen på, der er 
understøttende for den unges gode proces. 

Vi-modellen har manglet
Samme erfaring har Novavi Stofrådgivningen, 
og for tre år siden blev det tydeligt gennem en 
afdækkende rapport på området, ’Unge med 
dobbeltdiagnose/dobbelt belastning af Peter 
Jensen, SPUK og Susanne Pihl Hansen’ (2), 
som Helsefonden stod bag, at det er vigtigt at 
inddrage forældre i behandlingen til unge med 
dobbeltdiagnose. Den pegede også på, at der 
manglede viden om, hvordan det kan gøres, 
og at det var en ide at udvikle og afprøve idéen 
om at danne forældregrupper til forældre til 
dobbeltbelastede unge, da, som der også står 
i rapporten (3), ”de formentlig også vil opleve 
dobbelte belastninger i deres forældrerolle”. Det 
blev afsættet for udviklingen af Vi-modellen, som 
er finansieret af Helsefonden i samarbejde med 
Center for Rusmiddelforskning og Novavi.

Hvad er Vi-modellen
Vi-modellen er et forløb til forældre til unge med 
dobbeltdiagnose. Vi-modellen består af syv møder. 
Fire gruppemøder med oplæg understøttet af 
visuelle modeller, anbefalinger og dialog, der blandt 
andet kommer omkring temaer som rusmidler, 
diagnoser, kommunikation, konflikt, skam, tillid, 
egenomsorg, familie og netværk. Sideløbende er 
der tre individuelle samtaler, hvor forældreparrene 
hver især mødes alene med den professionelle, der 
leder gruppesamtalerne, og taler mere i dybden 
omkring individuelle udfordringer. 

Forældrenes perspektiv
Udviklingen af forløbet bygger på interviews med 
forældre og deres børn, der tidligere har deltaget
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i Stofrådgivningens forældregrupper. De unge 
i disse interviews fremhævede betydningen af 
færre konflikter og mindre skældud og støtte. 
Forældrene i interviewene lagde også vægt på 
betydningen af hjælp til færre konflikter samt 
hjælp til at tackle dilemmaer som: Skal vi skælde 
ud og sætte ”stramme rammer” eller give slip?  
Skal vi hjælpe eller stille krav? Alle forældre gav 
også udtryk for, at de var slidte og havde brug 
for hjælp til at komme tilbage til det, der betyder 
noget for dem. Som en far sagde det: 

”Jeg længes efter bare at være far igen. At vi 
hygger os sammen. Altså ligesom bare at være 
helt almindelig forælder igen. Jeg er konstant 
på arbejde overfor min søn”.

Forældrenes perspektiv blev sammenholdt 
med erfaringer fra andre forældregruppeforløb 
i Novavi Stofrådgivningen (4), med viden og  
erfaringer fra førende børne- og ungdomspsy-
kiatere (5), misbrugsbehandlere og psykologer 
samt med inspiration fra blandt andet den løs-
ningsfokuserede terapi og narrativ teori (6).  
Tilsammen dannede det grundlaget for udvik-
ling af Vi-modellen, som blev afprøvet to gange 
og evalueret af Center for Rusmiddelforskning, 
Aarhus Universitet. Evalueringerne blev løbende 
brugt til at justere forløbet og var derigennem 
med til at kvalificere den endelige model.

Støtte er mere end at lytte
Et bærende element i udviklingen er erfaringen 
af, at det ikke er nok at tilbyde forældrene støtte 
gennem at lytte, de skal også have noget nyt med 
sig. Vi-modellen er udviklet af mig på baggrund 
af mine fire principper (7) for forældreind dragelse 
i behandling til unge med skadeligt forbrug af 
hash. Principperne er også beskrevet i min bog 
’Unge og hash’ udgivet i 2017. De principper har 
guidet den overordnede tænkning af forløbet og 
processen på de enkelte mødegange.

1) Forældrene har brug for at mærke, at de har 
betydning – både for den unge og for de profes-
sionelle og udkommet af behandlingen.

2) Forældrene har brug for viden, så de bedre kan 
forstå de unges situation, og så det bliver nemmere 
for dem at orientere sig i de komplekse problemer. 

3) Forældrene har brug for konkrete ting at gøre, 
da det oppebærer håb at gøre noget og se, at det 
har en positiv effekt. 

4) Forældrene har brug for at mærke deres egne 
værdier, da problemer kan skubbe os væk fra dem, 
og så opstår følelsen af ikke at have et fundament.

Samarbejde med forældrene
For at imødekomme principperne har en sam-
arbejdende tilgang (8) været bærende. Mange 
forældre kommer med følelser af skyld og skam 
samt erfaringer med ikke at føle sig hørt og godt 
behandlet i systemet. Det gør, at de opgiver troen 
på egen betydning ift. den unge. Det går ikke. 
Forældrene har ligesom de unge – og alle os andre 
– brug for at blive lyttet til og taget alvorligt. Vi skal 
føle os gyldige og værdifulde som mennesker. 
Løsningerne skal findes i et samarbejde. 

Den samarbejdende tilgang mellem forældrene 
og gruppelederen af forældregrupperne betyder, 
at gruppelederen tilbyder sin professionelle og 
faglige viden, samtidig med at forældrenes egen 
viden og erfaringer fra deres levede liv med den 
unge inddrages. Tilgangen gør, at forældrene 
kan mærke, at de bliver lyttet til og respekteret, 
og at deres erfaringer er gyldige og nødvendige 
for udkommet af forløbet og deres situation. Det 
gør, at de engagerer sig, og at professionelle 
og forældre kommer, om man så må sige, ”på 
samme side af bordet”. 

Samarbejde om nye handlinger
Vi-modellen har fokus på effekten af problemerne 
og på nye handlinger, der skaber mere ønskede 
og hensigtsmæssige måder at være sammen på i 
familierne. Der samarbejdes med forældrene om 
en tilgang til de unge, der bygger på ideen om: Hvis 
ikke det virker, så gør noget andet. Hvis det virker, 
så gør mere af det samme. Forældrene ønsker 
sig ofte en ”to do”-liste, der løser problemerne. 
Men det er en fælles undersøgelse hver gang 
af forældrenes erfaringer og den professionelles 
viden, der tilsammen skaber ideer til, hvad der 
kan afprøves, da der ikke findes en enkelt opskrift. 
Som en mor udtrykte det:

”Det er jo lidt irriterende, at gruppeleder ikke altid 
har svaret. Men det føles på den anden side som 
at blive taget alvorligt, når jeg selv bidrager til, 
hvad der kan gøres. Så afprøver jeg det, og hvis 
det ikke virker, så står gruppeleder ikke og holder 
fast i noget ekspert noget, men hjælper med at 
finde på noget nyt, jeg kan afprøve, som passer 
til den, jeg er”.
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Mennesker er mere end deres problemer
Gruppelederen er opmærksom på ikke at definere 
forældre og unge gennem sit sprog. Mennesker 
er ikke deres problemer og diagnoser. Der skal 
også tales om de ting, der ligger udenfor problem-
fortællingerne, fordi man derigennem får et 
nuanceret blik på sig selv, og hvad der er vigtigt for 
en. Det er vigtigt, når man skal ”holde til” en svær 
tid og samtidig forandre livet. Som en mor sagde: 

”Jeg troede, jeg skulle finde ud af alt det, jeg er 
dårlig til. Men vi fandt frem til det, jeg kan, og hvad 
der betyder noget for mig som mor. Det er altså en 
ret vild følelse, der giver håb og mod på tingene”.

Vi‑modellen er tilgængelig for alle
Hvis man er forældre til en ung med dobbelt-
diagnose, så hjælper det at gå i et forløb. Vi-
modellen giver forældrene øget viden om rus-
midler, diagnoser og relationer, så de bedre kan 
forstå de unges situation. Den giver et rum, hvor 
de kan dele og udforske egen viden og egne 
følelser med professionelle og ligesindede. Den 
hjælper dem til at afprøve nye handlinger. Det gør, 
at de får bedre fodfæste, at konflikterne mindskes, 
og familiens trivsel øges. Evalueringen (9) viser 
også, at den understøtter de unges proces og 
forældrenes evne til at passe på sig selv.

Vi-modellen løser ikke alle udfordringer for 
forældre og unge med dobbeltdiagnose, mere 
kunne have været med, og der skal ses nuanceret 
på den enkelte familie. Og de forskellige ”sys-
temer” som skole, behandlere, forældre og net-
værk omkring den unge skal altid samarbejde. 
Der er ikke en instans, der kan løse det hele. 
Vi-modellen er et evalueret bidrag, der støtter 
forældrene i at håndtere den belastning, det er 
at være forælder til en ung med en psykiatrisk 
diagnose og et samtidigt misbrug.

Brug af Vi-modellen kræver viden og forberedelse. 
To publikationer udgør tilsammen en drejebog:  

• ’Introduktion til Vimodellen’  
(findes også i entrykt udgave) 

• ’Arbejdsbog til Vimodellen’ (mødegange, 
olæg, modeller og samtaleskabeloner 

• Kan downloades frit på  
www.stofraadgivningen.dk. 
 

Yderligere information:  
stofraadgivningen@novavi.dk / 30 59 37 33

Vi-modellens syv mødegange
1 Individuel samtale: ”Historie, håb og proble-
mer”. Fokus på at lære familiens historie at ken-
de – generelt og ift. diagnose og forbrug. Arbej-
de med problemer og få øje på det, der fungerer. 

2 Gruppemøde: ”Rusmidler og diagnoser”. 
Formidling af viden om rusmidler og diagnoser. 
Forældrene får bedre forståelse for de unges 
perspektiv og udvikler ideer til nye handlinger, 
som støtter de unge. 

3 Gruppemøde: ”Kommunikation og kontakt”. 
Formidling af viden om kommunikation. Hvad 
sker der, når det går galt? Hvilke effekter har 
det? Forældrene arbejder med egne erfaringer, 
og hvordan konflikt, eller at de unge trækker 
sig, mindskes. 

4 Individuel samtale: ”Åben dagsorden”. Fokus 
på specifikke problemer i forhold til den unge 
og måder at takle det på. Psykoedukation  
ift. diagnosen. 

5 Gruppemøde: ”Tillid, skyld og skam”. Undersø-
gelse af mistillid mellem forældre og ung. Der fin-
des måder at øge tilliden – selvom den ikke altid 
er der i udgangspunktet. Arbejde med, hvordan 
forældrene kan mindske skyld og skam.

6 Gruppemøde: ”Omsorg for hele familien”. 
Hvilket liv ønsker forældrene sig i familien? Hvad 
får magten derhjemme? Hvad med søskende? 
Arbejde med, hvilke relationer der er klemt i 
familien, og ideer til, hvordan man passer på sig 
selv også gennem inddragelse af netværk. 

7 Individuel samtale: ”Udbytte og fremtid”. Høst 
af for ældrenes erfaringer fra forløbet, som de kan 
tage med sig. Fokus på hjælpebehov fremover, 
og hvad de selv kan gøre for at få den hjælp.
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STEMMER FRA SIDEN er en artikelserie i STOF, som har 
fokus på mennesker, som ikke arbejder på rusmiddelfeltet, 
men som besidder en særlig viden og erfaring. De befin-
der sig ’ved siden af’ som pårørende eller er kommet ud 
på ’den anden side’ efter et tidligere problematisk brug af 
stoffer eller alkohol.  

STEMMER FRA SIDEN
INTERVIEW MED: 
PETER INGEMANN

Foto Henning Bagger/Ritzau Scanpix



”En verden  
uden selvironi er  

et farligt sted”
Vi kender Peter Ingemann som tv‑vært på programmer som ’Hammerslag’, 
’Størst’ og ’Ingemann og hovedstaden’, hvor hans gode humør og evne til 
at tale med alle mennesker brænder igennem på skærmen. Hans far havde 
samme evne og var vellidt af alle, der kendte ham. Men indeni led han på en 

måde, som han følte, kun alkohol kunne lindre.   
AF KARINA LUISE ANDERSEN

Karina Luise Andersen er  
cand. mag. og redaktør på STOF 
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I 2010 udkom bogen ’Ingemanns land’ af Peter 
Ingemann, hvori han fortæller om sin barndom 
og ikke mindst om faderens store forbrug af 
alkohol, der prægede Peters barndom på alle 
måder. Bogen handler om et alvorligt emne, men 
er skrevet i samme både seriøse og optimistiske 
ånd, som seerne er vant til, at Peter Ingemann 
har på skærmen. 

”At skrive bogen var simpelthen terapi for mig, 
og når det er sagt, så synes jeg også, det er en 
skidegod historie. For jeg ville gerne fortælle, at 
man ikke nødvendigvis er dømt til undergang, 
fordi man har haft en voldsom opvækst. Selvom 
guleroden har jord på sig, så kan den faktisk 
smage ret godt, og selv i de værste stunder 
er det muligt at komme ud på den anden side 
som et forholdsvis helt og virksomt menneske,” 
siger Peter og understreger, at han godt ved, 
at hans måde at se og gøre tingene på ikke er 
den rigtige for alle mennesker. Han ved også, 
at selvom han er kommet ud på den anden side 
som et velfungerende menneske, så har det 
præget ham meget at have en barndom med 
en uforudsigelig far, der i perioder var ædru og 
i andre perioder havde store alkoholpromiller i 
blodet døgnet rundt.

”Min far var virkelig et fantastisk menneske 
i sine ædru perioder, men det gjorde også, at 
jeg både som barn og voksen gik og frygtede, 
hvornår det ville begynde at gå ned ad bakke 
igen. Jeg plejer at sammenligne det med, når 
skoleelever skulle straffes med spanskrøret af 
skoleinspektøren i gamle dage. Det værste for 
børnene var ikke at skulle have de her tæsk, 
næh, det var, at de fik at vide, at ”på tirsdag kl. 
10 skal du indfinde dig på inspektørens kontor”” 
forklarer Peter og fortsætter:

”Så når min far havde det allerbedst, kunne jeg 
ikke rigtigt nyde det og slappe af, for jeg gik 
rundt med et stort sort hul i maven og tænkte: 
”Uha, nu er det gået godt i fjorten dage – gad 
vide, hvornår det går galt igen?”
 
Usikkerheden følger med som voksen
Man skulle ikke umiddelbart tro det, når man ser 
Peter Ingemann på tv. Eller når han folder sig 
ud på de sociale medier med ytringer, der gerne 
provokerer, fordi han ønsker at medvirke til 
offentlig debat med nuancer. Men barndommen 
med faderens store alkoholforbrug betyder, at 
Peter også som voksen lider af stor usikkerhed 
og problemer med lav selvtillid. 

”Det er noget, jeg kæmper meget med. Som barn 
havde jeg en grundfølelse af, at jeg, min søster 
og min mor var ligegyldige. Og uanset hvad så 
tror jeg da, at den, der havde det allerværst, var 
min far, men det kan man jo ikke rigtigt bruge til 
noget som barn. Han kom ikke til skolefesten, 
fordi han var pissestiv, eller også kom han, og så 
var det meget pinligt. Han var fuld juleaften, når 
vi endelig skulle hygge os, og alt sådan noget … 
Det etablerede en grundlæggende følelse i mig 
af, at jeg ikke var god nok og ikke nok værd til at 
blive set,” fortæller Peter og fortsætter:

”Men hvis min far var i live i dag og hørte det, 
så ville han bryde grædende sammen og sige: 
”Jamen, det er noget forbandet sludder, fordi jeg 
så jo det hele, og jeg var stolt af det hele.” Han 
kunne bare ikke stå distancen som far 365 dage 
om året, og det gjorde, at jeg fik et traume, som 
vil følge mig resten af livet.”

Peters far er desværre ikke i live i dag, for han tog 
sit eget liv i 2002. Han havde tidligere gjort nogle 
mere eller mindre halvhjertede selvmordsforsøg, 
men denne gang havde han skudt sig selv og 
gjort en definitiv ende på sit liv. Peter kalder 
selvmordet for faderens barmhjertighedsgerning 
over for familien, og det er der indimellem nogle, 
der bliver forargede over, at han siger. 

”Det er jo på ingen måde, fordi jeg vil opfordre til 
selvmord, for det skulle jo aldrig være kommet 
dertil, at min far så det som eneste udvej. Han 
skulle have haft hjælp. Men jeg tror simpelthen, 
at han har sagt: ”Mit hoved er for ødelagt, og nu 
kan jeg ikke styre det mere, men jeg kan styre 
at tage denne her revolver og slukke lyset.”  Han 
efterlod en besked til os om, at han elskede 
sine børn over alt på jorden, og at det ikke var 
deres skyld. Det har også gjort, at jeg aldrig har 
haft skyldfølelse, selvom hans selvmord stadig 
påvirker mig og altid vil gøre det. Men det er 
alligevel en byrde, jeg bærer på i én eller anden 
grad resten af livet.” 

Peter forklarer, at den store usikkerhed, han 
kæmper med, handler om, om han slår til som 
menneske, som ægtemand og især som far, for 
det er utroligt vigtigt for ham. Og så har han det 
svært, når han skal præstere i situationer, hvor 
der er stilhed, og hvor folk forventer noget helt 
konkret og planlagt af ham. Det kan være at holde 
en tale eller skulle sige noget efter et manuskript 
på tv. Han vil meget hellere være i kaos og med 
plads til spontanitet uden klare forventninger. Det 
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var sådan, hans barndom var, og det er det, han 
kender og ved, hvordan han skal færdes i. Han 
kalder det at lide af ”mental klaustrofobi”. 

”Prop mig gerne ind foran rullende kameraer i en 
russisk natklub, hvor de leger en sjov leg med 
russisk roulette med strømpistoler i panden. Men 
at skulle banke på et glas og sige: ”Velkommen 
allesammen her”, ja, så er jeg lige ved at sige en 
dårlig joke om, at så vil jeg hellere skyde mig selv,” 
siger Peter og griner med fuld bevidsthed om, at 
sådan en udtalelse indeholder den galgenhumor, 
som han ved, at andre nogle gange kan have 
det svært med. Men det er samtidig også den, 
der – sammen med hans mors støtte gennem 
barndommen – i virkeligheden har været med til 
at redde ham fra at gå i spåner.

En pinlig far på den gode måde
Humoren har været et vigtigt redskab for Peter 
gennem hele livet, og han understreger, at et 
humoristisk livssyn for ham ikke er en modsætning 
til at være saglig og seriøs om alvorlige emner 
såsom alkoholproblemer og selvmord. Tværtimod.  

”Så længe humor og selvironi er primus motor for 
ens tilgang til livet, så formår man som regel at 
overkomme selv de mest tragiske og alvorlige ting 
på en sund måde. Særligt selvironi gør én til et 
rummeligere menneske, som kan acceptere fejl 
og nuancer hos både sig selv og andre mennesker 
frem for at søge efter ’det perfekte’, som mange 
unge mennesker i dag særligt døjer med,” mener 
Peter og fortæller, at han derfor også går meget 
op i at give evnen til at se humoristisk på tingene 
videre til sine børn. Det er vigtigt for ham at være 
en god far og at gå foran som eksempel på, at 
man kan klare meget, hvis man lærer at sænke 
skuldrene og lade humoren få plads.

”Jeg håber, at jeg har givet mine børn både vid 
og vildskab og en evne til både at provokere og 
blive provokeret og ville debattere. Men vigtigst 
af alt håber jeg, at jeg har givet dem en tryg, rolig 
og kærlig tilværelse og en humoristisk tilgang til 
livet. Jeg har nok på nogle måder været for meget 
curlingfar, men det er jo ikke, fordi jeg hellere ville 
have hældt isvand i hovedet på dem for at hærde 
dem. De har haft det godt,” griner han. 

Peter fortæller også, at det er utroligt vigtigt for 
ham at komme til tiden og være sikker på at være 
der, når hans børn har brug for ham. Han kalder 
sig selv ”nærmest fascistisk”, når det gælder om 
at være punktlig – og ikke mindst, når det drejer 

Foto Oliver Ingwersen/TV 2



” Så længe humor  
og selvironi er pri-
mus motor for ens 
tilgang til livet, så 
formår man som  
regel at overkomme 
selv de mest tragiske 
og alvorlige ting på 
en sund måde.”
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være SÅ rummelige? Kunne vi ikke bare sidde og 
spille ludo?”” siger Peter.

At hans far havde så stort et hjerte for så mange 
og inddrog flere af dem som en del af familien, har 
givet Peter en god sans for mennesker med på 
vejen, høj som lav, og en evne til at tale med alle. 
Men selvom det har givet ham både menneskelig 
indsigt, farverige minder og gode historier at 
fortælle, så gav det også uro i barndomshjemmet 
og indimellem nogle voldsomme oplevelser, som 
var svære for et barn at forholde sig til. 

”Altså, jeg er da taknemmelig for rigtig mange 
af de oplevelser, jeg har haft, også de der vilde, 
vilde oplevelser, men det har også været for 
intenst nogle gange. Men jeg synes alligevel, vi 
i vores tid mangler lidt af den rummelighed i dag 
over for forskelligheder og forskellige meninger, 
som min far havde. Selvom det godt kan være, 
det får mig til at lyde sådan lidt gammel-onkel-
agtig at sige sådan,” griner Peter.

Peters far samlede ikke kun mange typer af 
venner. Også kvinderne var begejstrede for ham, 
og dem var der en del af i hans liv. Også mens han 
var gift med Peters mor. Men én kvinde i hans liv 
prægede ham i en grad, som var ødelæggende 
for ham og en hovedårsag til hans behov for at 
selvmedicinere med alkohol. 

”Når min far havde det allerværst, så råbte han 
ad sin mor i søvne. Hun havde udsat ham for 
overgreb hele hans barndom. Hun var både 
voldelig over for ham og udnyttede ham også 
følelsesmæssigt,” fortæller Peter.

”Den sociale arv er lidt ligesom at destillere 
whisky, ikk? Årgangen bliver forhåbentlig bedre 
og bedre for hver gang,” konstaterer Peter og 
fortsætter: ”Min far tog en del af kampen og brød 
med noget arv, for han begik aldrig overgreb 
på sine børn. Og jeg håber, jeg også har taget 
de kampe, der skal til, så mine børn får en 
anderledes barndom end min og i det hele taget 
ikke får ret meget at kæmpe med.”

sig om ansvarlighed i forhold til økonomi. Det 
er en afgørende faktor, at hans børn ikke skal 
opleve den konstante uro og usikkerhed, som 
Peters far bragte ind i sine børns liv med fuldskab, 
tvangsauktioner og manglende stabilitet. 

”Når mine unger skulle hentes kl. 13, så var der jeg 
fem minutter i, ikk? Og jeg er aldrig mødt beruset 
op til klassefester eller forældremøder eller sådan 
noget, som det var normen, at min far kunne finde 
på. Jeg har aldrig været bange for at være en 
pinlig far, for det er jeg helt sikkert, jeg har været 
ligesom alle andre fædre, og det er også en del af 
opdragelsen,” griner Peter og fortsætter: ”Men de 
skulle i hvert fald ikke opleve, at jeg var pinlig på 
grund af alkohol eller utilregnelighed.” 

Peter har også været meget bange for, at hans 
børn skulle opleve, at regningerne ikke kunne 
betales. Hans fars økonomiske problemer påvirker 
stadig Peter den dag i dag.

”Under finanskrisen ejede min kone, Trine, og jeg 
på et tidspunkt to huse på samme tid og var ved at 
gå ned økonomisk. Det vil jeg aldrig nogensinde 
prøve igen. Jeg tænker enormt meget over plan A, 
B, C, D, hvad sker der i morgen?, og hvad sker der 
næste år? Og jeg er allerede begyndt at tænke på 
min pension, for jeg har været 20 år på tv, og det er 
lang tid i min branche, så jeg har nogle exitstrategier 
i hovedet. Og alle de tanker hænger sammen med, 
at jeg ikke vil give hverken mine børn – eller min 
kone og mig selv – en urolig tilværelse.” 

Den sociale arv brydes lidt efter lidt
Peters far var iværksætter og forretningsmand til 
fingerspidserne. Han var altid arbejdsom. I lange 
perioder var han ædru og effektiv, og i andre 
perioder var han ikke. Men han var altid fyldt med 
gode idéer og evnen til at føre dem ud i livet. Han 
havde mange store succeser, men også indimellem 
nogle store fiaskoer. Men de, der arbejdede 
sammen med ham eller kendte ham som ven, 
holdt meget af ham. Han befandt sig allerbedst, 
når han var ædru og sammen med familie og 
venner, og han rummede alle typer mennesker. 
Folk, der kunne have svært ved at passe ind andre 
steder, tog han under sine vinger og gav dem en 
plads i familien. Nogle af dem tog han med hjem 
fra værtshuset, som var der, han søgte hen i sine 
mørke perioder, hvor han havde brug for at være i 
fred og selvmedicinere med alkohol.

”Rummelighed er et tveægget sværd. Nogle 
gange, når min far havde alle mulige typer med 
hjem, havde jeg lyst til at sige: ”Far, behøver vi at 
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Det er snart syv og et halvt år siden, min far døde. Jeg var i starten af tyverne. 

I dag er det første juledag. Mit Instagramfeed flyder over med glade familier, 
der har travlt med at fejre jul. Der er levende lys og nissehuer, fjollede 
strikbluser. Mine jævnaldrende skåler med deres forældre. På mange af 
bordene står der både vin og øl. Alligevel griner de og fjoller, det ligner 
virkelig, at de har det godt.

Nogle gange kan jeg ikke huske hans stemme. Det er ikke altid, at jeg kan 
huske, hvilket tøj han gik i. Tiden har ændret sig, selv moden er en anden 
nu. Jeg er blevet et andet menneske. Roligere, mere afmålt. Ofte tænker 
jeg på, om han ville kunne genkende mig. Hvis han hørte min stemme eller 
så mig på lang afstand, ville han vide, at det var mig?

Syv og et halvt år, det er lang tid. Alligevel ligger sorgen lige under overfladen, 
med svigtet og vreden, rå og elastisk som det juleflæsk, der altid ligger 
tilbage til nedsat pris på supermarkedernes tilbudshylder i januar. Som en 
uventet, men alligevel alt for kendt gæst dukker det op alt for sent med sine 
krævende grimasser.

En af de sidste juleaftener, inden han døde, havde min mor og far inviteret 
min fars familie til juleaften. Jeg må have været omkring de tyve. Der var 
blevet købt ind og gjort rent, men jeg forholdt mig skeptisk, og ganske 
rigtigt: Da lille juleaften oprandt, gik han i drukmode, hvilket i de sidste år af 
hans liv betød seriøst mange flasker hård sprut. Han drak sig bevidstløs og 
røg på hospitalet. Det var ikke bare et glas for meget ved bordet i familiens 
skød. Det var alt eller intet, total afholdenhed eller total deroute. Noget 
ved den forestående begivenhed må have gjort ham utryg. Et led i kæden 
hægter det næste på. Ligesom jeg har mine dårlige oplevelser indlejret i 
min fortælling om julen, må han have sine dårlige oplevelser indlejret i sin. 
Julen blev i hvert fald aflyst. Den forestående begivenhed var mere, end 
hvad han kunne klare.

Sådan blev en ud af mange juleaftener, jeg ikke orker at huske, føjet til 
blandingen. Siden har december været en undtagelsestilstand, jeg har ventet 
på skulle gå over. Selvom mit liv i dag er roligt og uden de store katastrofer 
lurende om hjørnet, føles juleaften stadig som et problem, der skal løses, en 
aften, man skal klare sig igennem. I dag ender aftenen for det meste med at 
blive stille og rolig, til tider endda helt hyggelig, og alligevel er der noget i mig, 
der ånder lettet op, så snart det er ovre, og jeg kan gå hjem i seng.

Og det burde være tilfredsstillende. Jeg mener, jeg kunne lægge mig til 
læse en bog, se en film, det er jo bare én ud af årets 365 aftener, hvor 
stor en betydning kan det lige have? Men så snart jeg er alene, får en 
mørdej af rå følelser rullet sig ud over min tankevirksomhed og kastet mig 
tilbage til et sted, der er så barnligt, at jeg ikke kan holde mig selv ud. Det 
er så ydmygende at skulle slæbe rundt på alle de børn, man har været. 
De kan dukke op når som helst. Og deja-vu. Så står jeg der i mit voksne 

Med på slæb: Alkoholismens grumsede sorg
Af Liv Nimand Duvå
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liv og er barnet, der vil ses, der skriger og skaber sig åndssvagt for at få 
opmærksomhed, og når min kæreste kommer hjem, må jeg virkelig tage mig 
sammen for ikke at være sur og urimelig. Eller jeg er barnet, der absolut ikke 
vil ses, der gemmer sig under dynen for at få virkeligheden til at gå væk, 
der ikke tager telefonen, og hvis ikke jeg passer på, kan jeg blive umulig at 
komme i kontakt med.

I virkeligheden er det vel de færreste familier, der kan, eller vil, leve op til det 
glansbillede, julen er. Alle har vel deres egen familiesuppe med på slæb, 
som der på den ene eller anden måde bliver varmet op for under juledagene. 
Hyggen er mere intens, men det er konflikterne også, og når alkohol tilsættes 
blandingen, hvilket det ser ud til, at den i mange familier gør, er det ikke 
underligt, at de af os, der har mistet familiemedlemmer til alkohol, er ekstra 
på dupperne, selv når der ingenting sker. For dramaet har lagret den ene jul 
i den anden. Det kan være svært at skelne mellem årene, begivenhederne. 
Man må være nøgtern, koncentrere sig for at holde tingene adskilt, for ikke at 
miste perspektiv. Men suppen kan på ingen tid begynde at syde og boble. Så 
ydmygende. De dybeste og barnligste lag røres op.

Barnet forstår ikke, hvorfor det er blevet forladt. Hvorfor den, der skulle passe 
på det, ikke er her længere. Barnet kan ikke lade være med at tænke, at det 
er det selv, der er noget galt med. At det hele er dets egen skyld. Barnet har 
lært at være på vagt, for ellers bryder et helvede løs, og gør det det, vil det 
helt sikkert blive forladt igen. Det er et langsommeligt og udmattende arbejde 
at skulle integrere den slags børn i et voksenliv, i nye relationer. Det kan tage 
mange år at overbevise barnet om, at det godt kan være trygt, at der ikke 
kommer til at ske det noget.

Men i år, da jeg kommer hjem efter juleaften og ligger i min seng, opfører barnet 
sig på en ny måde. Det er ikke en genstridig klump i min indre mørdej, som 
jeg skal forsøge at rulle ud. I år er jeg gravid. Barnet er ikke et ekkokammer 
af besværlige følelser, jeg kender, men aldrig rigtig bliver færdig med, men 
et helt nyt menneske, der er ved at komme til verden. Lykkeligt uvidende 
bevæger det sig inde i mig. Der er ikke længere plads til mine egne barnlige 
reaktioner. Til næste jul skal jeg selv diske op med nybrygget familiesuppe, 
sørge for, at ingenting koger over.

Jeg kan huske en aften, hvor min far stadig levede. Han var indlagt på 
intensivafdelingen for alkoholforgiftning, og efter at have siddet i et stykke 
tid ved siden af det, der var tilbage af ham, uden at vide, hvad jeg skulle 
stille op, gik jeg en tur ned ad hospitalsgangene. Der var det sædvanlige 
stille undtagelsesliv, der er på hospitaler om aftenen: pårørende i køer 
foran kantineskranken, lange, tomme blikke, chokoladebarer og halvliters 
sodavand, folk med dropvogne og indsunkne ansigter, der, når ingen ser det, 
smugler sig til en hurtig smøg ude på parkeringspladsen. Det var et meget 
godt sindsbillede på den tilstand, jeg dengang var i. Jeg fandt en spøjs ro i 
at vide, at selvom situationen var ulidelig, så var jeg i det mindste ikke den 
eneste, der gik rundt der som en zombie i mit eget liv. 
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Jeg gik videre og kom ved et tilfælde forbi fødeafdelingen. Her stod lykkelige 
par og vågede over deres nyfødte, som små, dyrebare porcelænsfigurer, der 
skulle skærmes fra verdens grusomheder. Det var et spørgsmål om at gå 
halvtreds meter længere ned ad gangen, og en helt anden livssituation rullede 
sig ud. De uskyldige spædbørn, der havde livet foran sig, de nye forældre, der 
var klar til at ofre alt for dem. Jeg så på de små nyudsprungne familieenheder, 
de emmede af forhåbninger og lykke, og det gjorde mig rasende. 

Rasende på min far over, at jeg aldrig selv ville kunne stå der ved fødegangen 
med en nyfødt i armene uden at komme til at forbinde det med alle de 
alkoholrelaterede hospitalsbesøg. Rasende over at vide, at skammen ville 
gå i arv, at barnet allerede fra fødslen ville have en sydende familiesuppe, 
som det ville være min opgave at håndtere. Hvordan, tænkte jeg, skulle jeg 
nogensinde kunne forklare et barn, et lille uskyldigt barn, som ikke er mig 
selv, hvorfor vi ikke kan holde jul med morfar? Hvordan skulle jeg kunne 
holde ud at se dets forventninger om at holde jul med en morfar, der bliver 
fuld og må melde afbud, den skuffelse? Eller værre endnu, og det tænkte 
jeg allerede dengang, hvordan skulle jeg kunne forklare morfars død? Jeg 
var rasende på de nye familier for at stå der og fremvise alt det lykke og 
håb. Som var de sat i verden med det eneste formål at pege på mig, på 
alt det, der aldrig ville blive mit. Rasende og misundelig på spædbørnene, 
som i modsætning til mig ikke var i tvivl om, hvis opgave det var at passe på 
hvem, hvem der var barn, og hvem der var forældre. Rasende på hospitalet 
over at have placeret intensivafdelingen, hvor folk ligger og er ved at dø, 
så tæt på de fødende. 

Og lige der besluttede jeg mig. Aldrig, tænkte jeg, skal jeg have børn.  
Men syv og et halvt år er lang tid. Heldigvis kan der nå at ske rigtig meget.

Nu kan jeg i princippet føde når som helst, og hvis alt går efter planen, 
kommer det ikke til at foregå på et hospital, men på en jordemoderklinik, 
hvor der hverken er drop, hospitalssenge eller ansatte i hospitalstøj. På den 
måde er jeg fri for at sætte fødslen i forbindelse med min fars indlæggelser. 
Men hvis en komplikation skulle opstå, og jeg alligevel ender på hospitalet, 
skal jeg nok også klare det. Jeg er i hvert fald ikke rasende længere. Jeg 
er ikke indsøbet i min fars problemer, de er ikke længere den skæbne, der 
styrer alle dele af mit liv.   

Der er tidspunkter, hvor jeg kan blive trist over, at min far aldrig kommer til 
at blive morfar, at han ikke kommer til at se mig få et barn, og at mit barn 
aldrig kommer til at kende ham. Jeg er sikker på, at han ville være blevet 
en virkelig god morfar. Sådan kan jeg tænke, jeg kan endda nå at være i 
sorgen i hele øjeblikke, inden en velkendt tanke blander sig og fratager mig 
den. For selvfølgelig ville han ikke det, han ville gøre juleaftener utrygge, 
det ville aldrig være til at vide, om han ville være totalt afholdende eller 
i total druk-mode, og den sorg, som et kort øjeblik var ren, bliver igen 
sjasket til af skuffelserne og ydmygelserne, de mange alkoholrelaterede 
hospitalsbesøg. Det er noget af det, der er så forvirrende ved at miste en 
forælder til alkohol. Det kan virke så umuligt at få sin sorg i fred. Den bliver 
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aldrig helt fri for skam, for vrede og lettelse over, at det endelig er ovre,  
og som om det ikke skulle være nok: skam over den lettelse. 

For kan man egentlig sige det, jeg er lettet over, at min far ikke længere 
er i live, og samtidig savne ham helt forfærdeligt, må man det? Jeg har i 
hvert fald ikke tænkt mig at lyve, når jeg en dag skal sidde til en eller anden 
juleaften og forklare, hvorfor der ikke er nogen morfar. Jeg har hverken 
tænkt mig at fortie eller pynte på alkoholismen som sygdom. Men samtidig 
vil jeg gerne forbeholde mig retten til også at fortælle om alle de gode sider, 
min far indeholdt, også at mindes dem. For ligesom ingen tror på, at de 
strålende familiebilleder er lige så ensidige og fuldstændig konfliktfrie, som 
de tager sig ud under Instagramfiltrenes fernis, er det modsatte selvfølgelig 
heller ikke tilfældet. Og min far var ikke kun sin sygdom. Intet menneske er 
kun alkoholiker, heller ikke når det ikke er her mere. 



Liv Nimand Duvå (f. 1987) har udgivet romanerne  
’Vi er vel helte’ i 2017 og ’Rosenreglen’ i 2019. 

Hun modtog Bodil og Jørgen Munch-Christensens 
Kulturlegat for ’Vi er vel helte’, som handler om livet 

som pårørende til et menneske med alkoholproblemer



”Prisen er til hele 
sundhedsteamet, 

og pengene skal 
bruges på at hjælpe 

de socialt udsatte 
patienter på gaden”

Latxansigter klar til næste kurus i håndtering af overdosis 
Foto: Marianne Bækbøl 
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SundhedsTeam, repræsenteret af teamets læge, 
Henrik Thiesen, og sygeplejerske Lene Tanderup, 
cykler også ud fra kontoret på Sundholm denne 
regnkolde gråvejrstorsdag. De skal ikke tale med 
patienter fra morgenstunden i dag, men besøge 
et hjemløsetilbud. I mange år lå det nærmest lidt 
isoleret her længst ude på Artillerivej på Islands 
Brygge, på kanten af Fælleden, men i dag er 
KFUM’s kollegium for hjemløse tæt omringet af 
nybyggede, høje etageejendomme og ligger under 
500 meter fra Danmarks dyreste rækkehuse. Henrik 
Thiesen og Lene Tanderup parkerer cyklerne ved 
hoveddøren. De venter på Stine Rex Kneiding, 
som er leder af Aktivitetscentret Sundholm. Sund-
hedsteamet og beskæftigelsescentret ønsker at 
udvikle en systematisk samarbejdsmodel, og 
det er inspiration til denne samarbejdsmodel, 
de er ude efter. 

Inspiration til nye samarbejdsformer indsamles
Den bagvedliggende årsag til dagens besøg er 
tildelingen af Novavi-prisen 2019. SundhedsTeam 
har besluttet, at de 150.000 kroner, der fulgte 
med prisen, skal gå til at styrke indsatsen om-
kring patienternes beskæftigelse. Dagens besøg 
på kollegiet på Artillerivej hos forstander Karsten 
Grønne skal gøre sundhedsteamet og Stine 
Rex Kneiding klogere på kollegiets beskæf -
tigelsestilbud, dets organisering, indhold og be-
tyd ning for beboernes livskvalitet. Og det er bare 
ét besøg blandt flere rundt om på forskellige 
beskæftigelsestilbud i Københavns Kommune. 

”I vores daglige arbejde er vi inspirerede af 
den amerikanske ’Community Reinforcement’ 
model, der noget forenklet sagt går ud på at støt-
te mennesker til at opnå en meningsfuld social 
integration via arbejde og blive omfattet af dets 
sociale sammenhængskraft, der gør dem mindre 
socialt udsatte. Vi ønsker at udvikle vores ind-
sats, og besøgene rundt omkring skal give os 
inspiration og viden, så vi kan udvikle et mere 

systematiseret og styrket samarbejde mellem 
sundhedsteamet og de forskellige beskæftigel-
sesmuligheder rundt omkring. Sundhedsteamet 
skal ikke ind i beskæftigelsesindsatserne som 
sådan, men vi skal ”møve os” ind på hinanden,” 
fortæller Henrik Thiesen.

En yderligere koordineret indsats er nødvendig, 
hvis det for eksempel skal lykkes de hårdest ramte 
beboere og patienter at nærme sig beskæftigelse. 
Derfor er Sundhedsteamet gået sammen med 
beskæftigelsesafdelingen på Sundholm i dette 
projekt, hvor de lige nu er i vidensindsamlingsfasen.

Helhedssyn, ressourcefokus og tålmodighed
Mødet slutter efter en time med koncentreret 
samtale, erfaringsudveksling og rundvisning. Det 
regner stadig. Henrik Thiesen vil lige ringe en 
recept ind fra parkeringspladsen, inden de stiger 
på cyklerne, og imens fortæller sygeplejerske 
Lene Tanderup om, hvordan patientarbejdet ad-
skiller sig fra praksis mange andre steder. 

I Sundhedsteamet er årsagen til patientkontakten 
ofte et ønske om at få løst en ’her og nu’pro
blematik, ofte en somatisk problemstilling, dvs. 
et fysisk problem, som vedkommende, der 
henvender sig til teamet, gerne vil have deres 
lægefaglige hjælp til. Over tid bliver det i stedet 
relationen, der er bærende. En relation, der 
blandt andet bygger på god tid og giver plads 
og mod til at tage fat på andre problemer, for 
eksempel misbrug eller kroniske sygdomme, 
der ikke tidligere er blevet behandlet. 

”Her adskiller mit job som gadesygeplejerske 
sig fra et job som sygeplejerske på hospitalet – 
’det lange træk’ og relationen er drivkraften for 
mit arbejde. At få indsigt i patienternes liv og 
baggrund giver mulighed for at se mønstre og 
baggrunde, som kan være vigtige for et godt 
behandlingsforløb. Relationen giver patienten 

Da overlæge Henrik Thiesen fra SundhedsTeam i september 2019 takkede  
for Fonden Novavi Prisen, understregede han, at det ikke var en pris kun til 
ham, men til hele sundhedsteamet, der igennem de seneste 15 år på daglig 
basis har cyklet rundt og tilbudt sundhedsydelser til hjemløse og socialt 
udsatte i København.
AF MARIANNE BÆKBØL

Marianne Bækbøl er journalist
Foto: Thomas Arnbo 



Læge Henrik Thisen på besøg hos en patient.  
Foto Helga C. Theilgaard 



tid og mulighed for at fortælle sin livshistorie, og 
ofte får man her sammen med patienten øje på 
ressourcer, man ikke ser ved første øjekast, og 
ressourcer, som patienten ikke er bevidst om,” 
fortæller Lene. 
 
Sygeplejerskerne og lægen i sundhedsteamet 
kender ofte patienterne i flere år og er dermed 
’vidner’ til deres liv og kan huske sammen med 
dem, hvordan de havde det, når det var værst, og 
sætte det i perspektiv til, hvordan det er, når det 
går godt. Sundhedsteamet bliver en slags ’rød 
tråd’ i deres liv. 

”Hver dag møder jeg mennesker med ressour  
cer, som andre tænker er stakler og ressour 
cesvage, men vi har tid til at høre om, hvad de 
kan, og hvad de har oplevet i deres liv. Vi ser dem 
som hele mennesker, og vi kan få løftet mange  
ved at komme med vores somatiske tilgang, hvor vi 
ikke presser dem til at gøre noget ved deres øvrige 
liv, men hvor vi ofte ser, at de får lyst og kræfter 
til det, når de fysisk får det bedre på grund af 
vores behandling. Vi møder dem, hvor de er; på 
varmestuer, herberger eller i deres lejligheder, 
og vi får løst problemer, fordi vi mere tager afsæt 
i helheden end mange andre steder, hvor der 
enten ikke er tid, eller hvor man ikke har tiltro 
til vores patienter og i stedet giver op,” slutter 
Lene Tanderup.
 
Recepten er indtalt, og de våde cykelsadler bliver 
tørret nødtørftigt af inden afgang. 

Alle har ret til en praktiserende læge
SundhedsTeam bygger på tanken om, at alle 
har ret til at have en praktiserende læge, og 
hvis patienten er forhindret i at komme hen til 
lægen, må lægen gå ud til patienten. Og natur-
ligvis derudover acceptere patientens person-
lige valg. Sundhedsteamets læge introducerer 
indsatsen således:

”Mit setup er en almen praksis til mennesker 
med særlige behov, stofbrug, alkoholbrug osv. 
Jeg vil nedbryde de barrierer, der er, når det 
kommer til at kunne møde frem et bestemt sted 
på et bestemt tidspunkt. Hvis folk gerne vil af 
med deres forbrug, er det forrygende godt, men 
det er ingen betingelse for det arbejde, vi ud-
fører. Vi behandler selv det, vi kan, ligesom vi 
følger op på afklaring og behandling, som vi 
har henvist til andre steder i forbindelse med 
for eksempel diabetes, KOL og en masse andre 

lidelser. Vi opgjorde på et tidspunkt antallet af 
patienternes diagnoser, og gennemsnittet var 
på 13,7 diagnose pr. person, så der er rigelig 
brug for behandling.”

Et tæt samarbejde mellem sundheds- og social-
væsenet er med så syge patienter af afgørende 
betydning for, at patienterne kan få det bedre. 
Derfor vil Henrik Thiesen have, at SundhedsTeam 
er kendt alle de steder, hvor deres patienter 
bevæger sig, og styrkelsen af samarbejdet med 
beskæftigelsesprojekter er bare det seneste kon-
krete udtryk for denne tænkning. 

Spartansk indretning og god stemning
Trappen og gangen vidner ikke om nogen nylig 
istandsættelse af Sundholms gamle, gule og 
røde murstensbygninger, der stammer tilbage fra 
begyndelsen af 1900-tallet. I de første mange år 
var Sundholm tvangsarbejdsanstalt, men i 1960 
blev det lavet om til forsorgshjem og rummer i 
dag en vifte af tilbud til socialt udsatte borgere – 
eller med andre ord: til hjemløse, psykisk syge og 
misbrugere. Sundhedsteamet har base på 1. sal i 
Sundholm nummer 18. Døren er låst. En seddel på 
glasset oplyser om, at man kan ringe til personalet i 
SundhedsTeam på fire forskellige numre, hvis man 
har brug for kontakt. Når døren generelt er låst, er 
det, fordi kontoret er en base og ikke en klinik. Alt 
arbejde foregår udenfor kontoret, og chancen for at 
træffe nogen på telefon er simpelthen større end 
chancen for at møde nogen på kontoret. 

Basen udgøres af ét stort højloftet lokale med 
hvide vægge. Til højre under årshjulet, der er 
et gammelt cykelhjul, hvor årets opgaver er 
nedskrevet på neonfarvede lapper og sat fast på 
egerne med tøjklemmer, står det kombinerede 
møde- og frokostbord. På endevæggen står 
en kort køkkensektion, og videre rundt langs 
de resterende to vægge står hæve- sænke-
skriveborde med varierende bunker. På et lille 
rundt sofabord ved bagvæggen ligger nogle 
kødfarvede latexansigter til tørre efter vask. 
De har sammen med tilhørende mundstykker 
været med på Naloxon-kursus og er blevet 
brugt til undervisning i førstehjælp. Tre andre 
sygeplejersker er inde og vende på kontoret, og 
stemningen er lun og venlig. Straks Henrik og 
Lene er trådt inden for døren, er der beskeder, 
der skal sendes på kryds og tværs, og Henrik 
skal læse op på dagens første patient, der om 
lidt skal besøges på herberget i næste opgang. 
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Henrik Thiesen 
modtog i 2015 årets 
hjemløsepris, og i 
2019 blev han tildelt 
Fonden Novavi Prisen.
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Brugerne møder den blide læge, 
embedsmændene den rationelle
Bliver han spurgt, hvordan han vil beskrive sig 
selv, svarer Henrik Thiesen efter lidt betænk-
ningstid: ”blid og hård”. Blid ved brugerne, der 
får lang snor, ro, tolerance og omsorg. Udadtil 
rationel i sin omgang med evidensbasen og 
faktuel sundhedsfaglighed. 

”Jeg rider ikke bare mine egne kæpheste, men ta-
ler for, at de systemforandringer, som skal til for at 
opnå lige adgang til sundhedstilbud og mindske 
ulighed i sundhed, kan baseres i den datagene-
rerede viden, som dukker op alle mulige steder 
i sundhedsforskning, rusmiddelforskning, social-
forskning og hjemløseforskning,” forklarer han.
 
På den baggrund er Henrik Thiesen blandt andet 
stærk fortaler for, at mange flere læger skal gå 
ud til de 2-3 procent af deres patienter, der ikke 
kan finde ud af at komme hen i praksis, og han 
bliver ved med at insistere på, at disse patienter 
også har ret til sundhedsydelser, selvom de ikke 
kan finde hen til en lægekonsultation. Han har 
ingen holdning til, hvordan man gør det, for det 
er et lokalt anliggende, men man er nødt til at 
finde en anden finansieringsmodel for den tid, en 
læge bruger på den opgave, hvis man vil have 
det til at ske.

Samtale på bopælen
Den første patientsamtale i dag er med en ung 
mand, og Henrik og Lene går over på herberget. 
Den unge mand har fået diagnosticeret ADHD og 
ønsker at tale med lægen om sin medicinering, 
der ikke er kommet op at køre, siden han blev 
løsladt fra fængsel for et stykke tid siden. Så 
snart han dukker op i herbergets samtalerum, 
starter en effektiv og rolig trekantssamtale 
mellem Henrik, Lene og den unge om ADHD-
symptomer, døgnrytme, aktuel levevis og 
stofbrug, ligesom der også bliver spurgt inter-
esseret til kæresten. 

Ved samtalens afslutning et kvarter senere 
er det aftalt, at den unge mand tager på 
Amager Hospital for at få taget blodprøver og 
hjertekardiogram, ny medicin og dosis er på 
plads, ligesom en opfølgende samtale med 
Lene om fem dage er skrevet i kalenderen. 
Ingen har ladet sig mærke med, at den unge 
mand lod teamet vente et kvarter, inden han 
kom, men tidsplanen er stram nu, og der bliver 
sagt hurtigt farvel, for inden Henrik Thiesen 
skal til økonomimøde i eftermiddag, skal han 

Frokosttid. Foto Marianne Bækbøl
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Personalet i SundhedsTeam består af en læge og 
fire sygeplejersker, der tilsammen behandler over 
250 patienter om året. Teamet er en del af sundheds-
tilbuddene til hjemløse og stofbrugere i København 
og udfører arbejde i sygeplejeklinikkerne ved her-
bergerne og stofindtagelsesrummene, hvor lægerne 
har ugentlige konsultationstider. Sundhedsteamet 
samarbejder også med forskellige frivillige organisa-
tioner med sundhedstilbud.at understøtte, er således 
den enkelte brugers unikke proces frem mod et per-
sonligt defineret godt liv.  

Ud over projektet omkring styrket samarbejde om be-
skæftigelse er sundhedsteamet blandt meget andet 
også i gang med at udvikle et projekt målrettet hjem-
løse veteraner. Vedholdende netværksarbejde giver 
håb om i løbet af 2020 at få hul igennem til forsvaret. 
I 2020 skal der gang i et landsdækkende overdosis-
projekt, hvor SundhedsTeam skal stå for koordine-
ring, uddannelse og træning. Siden 2010 har de gjort 
det i København, nu skal det bredes ud til 73 andre 
kommuner. 

 
Læs mere om Sundhedsteamet  
her: https://sundhedsteamet.kk.dk/ 
Læs mere om Community Reinforcement Approach her: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3860533/

nå endnu en patient, ligesom der skal være 
tid til at læse og besvare mails og tale med 
apoteker eller andre samarbejdspartnere.

På vej til næste patient, der opholder sig på et 
andet hjemløseherberg i nærheden, reflekterer 
Henrik Thiesen over en betydelig og uretfær-
dig forskel på kommunelæger og almindelige  
praktiserende læger.

”De praktiserende læger har ’positivlister’ over 
medicin, hvorfra de kan skrive gratis medicin ud 
til patienter, fordi den betales af regionen, men 
fordi vi er kommunallæger, kan vi ikke komme 
på samme ordning. På for eksempel Mændenes 
Hjem er der et kæmpe forbrug af antibiotika, der 
belaster deres budget i stedet for at være næsten 
gratis at udskrive som for andre læger.” 

Henrik Thiesen ser det på den måde som en 
naturlig del af hans lægefaglige arbejde at argu-
mentere for at fastholde det omgivende samfunds 
interesse og velvilje over for de udsatte, mange 
af dem grønlændere eller udlændinge med talrige 
diagnoser, såvel somatisk som psykisk. 

Der skal råbes op, for at det ikke bliver værre 
Da samtalen er overstået på det andet herberg, 
har en patient fået justeret på sin medicin for at 
kunne nedsætte sit alkoholforbrug yderligere, 
som han ønsker for at få mere samkvem med sit 
barn, og turen går tilbage til Sundholm.

”Det, der bekymrer mig mest i mit arbejde, 
er den sociale uretfærdighed, som vi vader i 
til knæene. Antallet af hjemløse er stigende, 
selvom vi er 10 år efter finanskrisen. Der 
sker intet, mens dysfunktionerne dukker op. 
Derfor er jeg derude blandt de hjemløse, og 
derfor må jeg råbe højt.”

Det er tid til frokost, og den er tiltrængt. Klokken 
er 12.20, og Henrik Thiesen begynder at gabe. 
Klokken var midnat i går, inden han var hjemme 
fra konference, hvor han holdt oplæg om stof-
indtagelsesrummene på Vesterbro. Madkassen 
ryger op af tasken, og der bliver gumlet livligt på 
hvidkålssalaten hjemmefra, mens han kigger 
dagens indkomne beskeder igennem og lader op 
til den månedlige gennemgang af SundhedsTeams 
økonomi, der starter om en times tid.  
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250300 dødsfald om året som følge af opioi-
doverdoser er toppen af et isbjerg, som udgø-
res af op imod 10.000 overdosistilfælde om året, 
og dermed også en meget stor sundhedsrisiko 
for en gruppe, som i forvejen har mange andre 
problemer.  Udbredelsen af livredning via brug 
af Naloxon er en forebyggelsesindsats, som vil 
medvirke til færre skader og sygdomme hos stof-
brugerne, og dermed er der både en effekt for den 
enkelte, men også et større samfundsperspektiv.

Den sundhedsfaglige indsats mod overdosistil-
fælde har stået på i 10 år i Danmark. Fra et lille 
pilotprojekt i København i 2010 over et mere om-
fattende projekt med seks kommuner og en NGO 
til nu at være i færd med at blive udbredt til 72 
kommuner. Samtidig har indsatsen dog også væ-
ret præget af, at man ikke har sikret en kontinuitet, 
så projekterne har været lukket helt ned, inden 
man igen har bevilget midler til fortsættelse. 

I 2019 blev der landspolitisk afsat midler til over-
dosisforebyggelse på landsplan, og dermed blev 
der også truffet en beslutning om, at overdosis-
forebyggelse bør være en del af den almindelige 
skadesreduktion overfor stofbrug.

Brugen af Naloxon har udviklet 
sig over de seneste 10 år
Pilotprojektet i København udgik oprindeligt fra 
en fælles interesse mellem BrugerForeningen for 
Aktive Stofbrugere og Københavns Kommune og 
med BrugerForeningen som en aktiv deltager. 

I 2010, da projektet blev iværksat, var der kun 
få enkeltstående overdosistiltag i verden, og 
de var drevet af brugere, men især projekter i 
Boston tiltrak sig opmærksomhed på grund af 
brugen af Naloxon i næsespray. Naloxon var 
udviklet til injicering i musklerne, men ved 
at skifte til at kunne spraye Naloxon i næsen 
falder risikoen for skader betydeligt. Og bl.a. 
fordi tiden, før effekten indtræder, har vist sig 
at være den samme ved spray som ved intra-
muskulær injektion, faldt valget på nasalspray, 
da Naloxon blev introduceret i Danmark. 

I 2010, da pilotprojektet indledtes, eksisterede 
der dog intet specifikt udstyr til at give Naloxon 
nasalt, så det var nødvendigt at samle en spray 
fra et samlesæt af forskellige dele. Selve brugen 
af Naloxon som spray var ”off-label”, hvilket 
betyder, at vi som læger dermed benyttede en 
medicin, som var godkendt til brug på én bestemt 
måde, på en ny måde. Naloxon som spray var et 
alternativ til ikke at foretage sig noget, og vi fik 
ret hurtigt positive tilbagemeldinger på effekten.  

BrugerForeningens medlemmer har i hele pro-
jektperioden været meget aktive og fik i dette 
lille projekt fundet og behandlet 11 overdosis-
tilfælde. De udførte en stor del af arbejdet med 
at gøre opmærksom på problemet, tog del i at  
skrive projektbeskrivelsen til ansøgning af mid-
ler, var engageret i det praktiske arbejde omkring 
udbredelsen af uddannelsen i – og brugen af – 
Naloxon samt tog del i indsamling af erfaringer.

Brug af Naloxon 
redder liv og bør 
udbredes endnu 
mere
Hvert år dør ca. 250-300 mennesker i Danmark som følge af opioidoverdosis. 
Der har indtil nu ikke været sundhedspolitisk fokus på at nedbringe 
dødsfaldene yderligere, bl.a. ved udbredelse af brug af Naloxon. 
AF HENRIK THIESEN



 -
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Henrik Thiesen er overlæge og stifter  
og leder af Københavns Kommunes  
opsøgende SundhedsTeam for hjemløse

Efter en pause på nogle år blev der fra 2013 
til 2015 bevilget satspuljemidler til et toårigt 
projekt i fire kommuner. I mellemtiden var 
Skotland gået i gang med et storstilet nationalt 
projekt med overdosisforebyggelse, og man 
havde til det udviklet den første forfyldte sprøjte 
med Naloxon til lægmandsbrug. Vi fik adgang 
til særlig import af sprøjten i Danmark og fik 
tilladelse af lægemiddelstyrelsen til fortsat off-
label-brug af det som næsespray. Projektet var 
en udmærket succes på trods af forsinkelser og 
lange forhandlinger om import. Vi fik uddannet 
næsten 500 mennesker i brugen af Naloxon, bl.a. 
stofbrugere og fagligt personale, og fik dannet 
en basis for, hvordan et landsdækkende system 
med træner- og hjælperkurser kunne se ud. I 
projektets afrapportering til Sundhedsministeriet 
i starten af 2015 var der da også klare anbe
falinger af en national struktur for træning  
og næsespray. Anbefalingerne var baseret på 
rap  portens konklusioner sammenholdt med 
internationale erfaringer. 

Fra 2016-18 gik man videre med endnu et sats-
puljeprojekt, nu med NGO’en Antidote Danmark 
og Odense, Svendborg, Kolding, Esbjerg, Aarhus 
og Københavns Kommuner. Grundlæggende var 
modellen uændret, men der blev tilladt forskelle 
i udførelsen mellem kommuner og NGO. Den 
fortsatte import af det britiske produkt Prenoxad 
blev lukket af det britiske medicinalfirma selv af 
uklare årsager. Det betød, at projektet stod ved en 
skillevej: Enten gik vi tilbage til det gamle samlesæt 
fra pilotprojekttiden, eller vi kunne forsøge at få 
import af en næsespray, som netop i efteråret 2015 
var blevet lanceret i USA.

Næsesprayen Narcan fra USA var særligt udviklet 
til brug for lægfolk, og mængden af Naloxon var 
kraftigt øget for at kunne klare overdosistilfælde 
med det superstærke opioid fentanyl. Processen 
lykkedes, og vi fik Narcan til Danmark i en enkelt 
portion i foråret 2017. Trods den høje koncen-
tration af Naloxon i sprayen fik vi ikke på noget 
tidspunkt tilbagemeldinger om negative effek-
ter, og det, at der nu var tale om en næse spray, 
som var klar til brug, gjorde, at hele uddannelsen 
af hjælpere kunne forenkles. Efter følgende har 
vi en overgang benyttet den betydeligt svagere 
Nalscue, som er en tilsvarende spray, men kun 

med 0,9 mg pr. spray i modsætning til Narcans 
4 mg, men Nalscue blev ikke søgt generelt god-
kendt i EU. En anden spray ved navn Nyxoid på 
1,8 mg pr. spray kom i almindelig handel i 2018, 
og projektet overgik herefter til at benytte det.  
Typerne af spray har ikke betydet ændringer i det 
træningsprogram, der bruges til at oplære i bru-
gen af Naloxon. Det er kun indholdet i sprayen, 
som varierer, ikke selve håndteringen.

Naloxon er lægeordineret medicin, og op til 2017 
kunne man kun uddanne lægfolk i projektet, når 
der var direkte lægelig supervision på træningen. 
I løbet af 2017 blev det muligt at uddele Naloxon 
til hjælperne uden direkte tilstedeværelse af en 
læge. Denne ændring, som for øvrigt allerede 
var afprøvet i Norge, medførte en kraftig stigning 
i antallet af uddannede hjælpere fra medio 2017 
til projektets afslutning. 

Projektet fra 2016-18 gav en yderligere udvikling 
af konceptet, som gør Naloxontræning mere brug-  
bart under alle forhold. Det indebar en forenkling 
af træningskonceptet, som gør, at en enkelt 
træner kan lede træningen alene. Der er dog 
stadig behov for en registrering af brugerne  
og opfølgning på overdosisbehandlingerne for at 
over holde regelsystemet for delegation af medicin 
til lægpersoner.

De otte år med puljeprojekter har ført til udvik-
lingen af en klar model for, hvordan et Naloxon-
træningsprogram kan opbygges i henhold til de 
danske regler på området, og det har ført til en 
forenkling af selve træningskonceptet, som gør, 
at det er enkelt og ensartet at gennemføre.

Udviklingen af udstyr gennem de mange år er 
gået i den rigtige retning. Fra mindre end op
timal medicinstyrke til et produkt, som rum
mer en dosis, som gives på den rigtige måde, og 
som med sikkerhed kan blokere en overdosis. 
Fra samlesæt af forskellige dele til en spray, 
som giver den rigtige dosis med et enkelt tryk.
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Effekterne af Naloxon er mange
Forebyggelse af skader efter opioidoverdoser 
fører til forbedringer på mange niveauer. Den 
primære effekt er naturligvis, at en overdosis 
ikke fører til et dødsfald. Men da kun 2-4 
procent af alle overdosistilfælde uanset hvad 
fører til dødsfald, er langt den største effekt af 
Naloxon på de overdoser, som forbigående 
fører til bevidstløshed og iltmangel. Introduktion 
af Naloxon fører altså ikke nødvendigvis til en 
umiddelbar nedgang i overdosisdødsfald, men til 
en langsigtet effekt, som er færre skader. 

I forbindelse med bevidstløsheden og traumerne 
på grund af overdosis ses typisk skader fra fald, 
brandsår og overfald, mens man er bevidstløs. 
Der kan også være organskader i form af lunge-
betændelse, nerveskader, væske på lungerne, 
epileptiske kramper, muskelskader og hjerte-
rytmeforstyrrelser. Konsekvenserne er ofte alvor-
lige og forringer sundhed og livskvalitet lang tid 
fremover, og de kan være til stede resten af livet. 

Overdosisforebyggelse med Naloxon er der
for ikke blot en behandling af overdoser, men  
fører til en nedbringelse af skader generelt hos 
en gruppe i befolkningen, som i forvejen har 
en høj sygdomsbelastning og høj dødelighed. 

Mange af de sygdomme, vi kender hos langva rige 
stofbrugere, kan relateres direkte til overdosis- 
tilfælde, og selv kortere tilfælde af iltmangel kan, 
hvis de gentages igen og igen, føre til alvorlige  
problemer med hukommelse, adfærd og sansning.

Ligesom lignende projekter, såsom udbredelsen af 
hjertestartere i samfundet, har vist, at alvorligheden 
af sygdom efter eksempelvis et hjertetilfælde bliver 
mindre, ligesådan vil overdosisbehandlinger i 
rette tid også kunne mindske både den akutte og 
kroniske sygelighed blandt opioidbrugere. Samtidig 
med færre skader efter overdosis falder risikoen 
også for, at nye overdosistilfælde fører til død. 

En helt anden effekt af træning i brug af Naloxon 
ved overdosis viste sig allerede i pilotprojektet. 
Der opstod en generelt øget bevidsthed om  
risikoen for at få overdoser, og at denne er varie-
rende for den samme person, næsten fra dag til 
dag. Nogle deltagere i træningen fortalte, at de 
efterfølgende havde større opmærksomhed på 
risikoen for overdoser, og at de også udbredte 
denne opmærksomhed til andre. 

Hvem og hvor mange er 
trænet i at behandle overdoser?
Mere end 3200 personer har gennemgået et 
Naloxontræningskursus i det seneste projekt, 
som omfattede kommunerne Odense, Aarhus, 
Svendborg, Esbjerg og Kolding samt den private 
organisation Antidote Danmark, med Køben-
havns Kommune som koordinerende enhed.
 
Det bringer det samlede antal registrerede over-
dosishjælpere fra 2010-20 op på mere end 4000 
og mere end 220 trænere. 

I det seneste projekt er godt en tredjedel (35 %) 
selv brugere af opioider, lidt færre (31 %) har ikke 
indrapporteret, om de var brugere eller fagligt 
personale, mens de øvrige var fordelt mellem 
pårørende, misbrugsbehandlere, politifolk, red-
dere, sundhedspersonale og frivillige.

Det er dog generelt svært at skabe overblik over 
brugen af Naloxon. Lektorerne Birgitte Thylstrup 
og Morten Hesse fra Center for Rusmiddel-
forskning samt undertegnede har forsøgt at følge 
indrapporteringen i de seneste to projekter, men 
det, at projekter er blevet lukket og genstarter 
igen tre gange på 10 år grundet vekslende støtte, 
har betydet, at vi har under 100 indrapporterede 
behandlinger med Naloxon.

Det norske projekt, som har udgangspunkt i det 
danske Naloxonprojekt, har kørt uden pause 
siden 2014, og her er der uddannet mere end 
10.000 hjælpere, og der er indrapporteret ca. 
1400 overdosisbehandlinger. Det tilsvarende an -
tal i Danmark burde, sat i den sammenhæng, 
derfor være 10 gange højere end det tal på 100 
tilfælde af behandlinger, vi har tal på. Men som 
man kan se af de to projektrapporter (se links i 
litteraturlisten), så er der en periode med indkør-
ing. Derefter stiger antallet af uddannede hjælp-
ere kraftigt over en periode på 1-2 år, hvorefter 
projekterne lukker i et år. Når projekterne lukker, 
forsvinder også muligheden for fornyelse af Na-
loxon og indrapportering af overdosisbehand-
ling, når en hjælper har brugt sin medicin. Det 
understreger, at det kræver en langsigtet indsats 
at opretholde hjælperkompetencen og nå de per-
soner, som oplever overdoser. 

Over en 4-årig periode er der derfor reelt kun 
drift i 1½ år, hvilket fører til, at den indre sam-
menhæng i projekterne er nødlidende, og at de 
personer, som er uddannet, ikke kan forsynes 
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Foto: SundhedsTeam



Koordinator Marian underviser i brugen  
af Naloxon. Foto: SundhedsTeam
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med ny medicin. Det betyder, at en stor andel af 
de uddannede har udløbet medicin, og en stor del 
vil have glemt, at de overhovedet har Naloxon til 
rådighed. Vi har i Københavns Kommune forsøgt 
at vedligeholde projekterne i de lange pauser, 
men hvis der ikke er en klar struktur, som er let at 
komme til, bliver overdoser ikke indrapporteret, og 
der bliver ikke uddelt Naloxon til de personer, som 
der allerede er investeret tid til uddannelse af.

Stofbrugere vil gerne
passe på sig selv, hvis de får lov
En central læring af Naloxonprojekterne er, at 
stofbrugere bekymrer sig om deres eget helbred, 
at de har omsorg for hinanden og gerne vil spille 
en rolle som samfundsborgere, hvis de ellers kan 
få lov. De umiddelbare livsforhold kan forhindre, 
at man får mulighed for at deltage i den overdosi-
stræning, som foregår her og nu, men hvis man 
sørger for, at tilbuddet er vedvarende, vil man  
efterhånden nå de fleste. 

Mine og de andre involverede fagpersoners ge-
nerelle anbefalinger baseret på de danske samt 
internationale erfaringer indtil nu vedrørende 
overdosisforebyggelse er enkle:

•  Overdoser som følge af opioidbrug  
forsvinder ikke og skal adresseres  
nationalt.  

• Livredningskurser med fokus på  
opioidoverdoser skal implementeres 
bredt nationalt. 

• Der skal undervises bredt for at nå  
de mange. 
 
Mulighed for hjælp skal være lige på  
hele døgnet. 

•  Det kan betale sig at udlevere mange 
kits til at behandle overdoser. 

• Der er behov for central koordinering. 

• Der bør udformes en generel national  
overdosisstrategi.

 

Den umiddelbare fremtid for Naloxontræning i 
Danmark er fastlagt i de kommende år, idet der er 
givet en bevilling til kommunal implementering af 
Naloxontræningsprogrammer i forbindelse med 
rusmiddelbehandling samt en 3-årig bevilling til 
Antidote Danmark til udbredelse af kendskabet 
til Naloxon. Samtidig er der bevilget penge til en 
2-årig koordinering af den kommunale indsats. 
Bevillingen er givet til SundhedsTeam i Køben-
havns Kommune, som har været koordinerende i 
de 10 forudgående år. Træningen af de kommu-
nale enheder starter i februar 2020. 

For mere information om uddannelse i 
kommunalt regi i brug af Naloxon, kontakt: 
Koordinator Sine Lykke Bordorff: nx4g@kk.dk 
Projektleder Henrik Thiesen: gg63@kk.dk 

Næsten alle deltagere i træningskurserne i  
brugen af Naloxon beskriver, at kurset har givet 
dem øget selvværd, tryghed og sikkerhed i for-
hold til at kunne hjælpe og redde andre: 

”Det, at kunne handle aktivt og kunne gøre noget 
for andre er en dejlig fornemmelse” 

”Efter kurset har jeg været med til at give to men-
nesker Naloxon, jeg har reddet deres liv. Det kan 
man kun vokse af”, 

”Jeg går ikke i panik, når jeg ser en OD. Jeg tager 
et hurtigt overblik og skaber plads til at få lagt 
personen, så man kan begynde” 

”Jeg er vokset mentalt, jeg føler mig mere sikker, 
jeg ved jo, hvad jeg skal gøre”, ”Ja, jeg tænkte, 
at kan jeg dette her, så er der også andre ting, 
jeg kan” 

Litteratur:

Evaluering af Forsøg med distribuering af Na-
loxon til stofafhængige til forebyggelse af opio-
id-overdosisdødsfald. Thiesen H., Rasmussen 
L.H. & Kjær J. København 2013 
 
https://sundhedsteamet.kk.dk/sites/sundheds-
teamet.kk.dk/files/overdosisrapport_2013_2.pdf  
 
RED LIV. En evaluering af forebyggelse af 
opioid-overdosisdødsfald med Naloxon. Thiesen 
H., Hesse M. & Thylstrup B., Center for Udsatte 
Voksne og Familier, Københavns Kommune 
2015 
 
https://sundhedsteamet.kk.dk/sites/sundheds-
teamet.kk.dk/files/redliv_rapport-2016_1.pdf 
 
Projekt med distribuering af Naloxon til stofaf-
hængige til forebyggelse af opioid-overdosis-
dødsfald: 2016-2018 - afrapportering og faglige 
anvisninger. Thiesen H., Hesse M. & Thylstrup 
B., Center for Udsatte Voksne og Familier, 
Københavns Kommune 2019 
 
https://sundhedsteamet.kk.dk/sites/sundheds-
teamet.kk.dk/files/red_liv_2016-2018_afrapporte-
ring_og_faglige_anvisninger.pdf 
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Jannie Langballe Blenstrup Pedersen 
er U18-faglig koordinator ved Ungecen-
tret Skanderborgvej i Aarhus Kommune

Dan Orbe er leder af Viden- og  
kompetencecenter – unge og  
rusmidler, U-turn, København

Trine Ry er konsulent ved  
UNG Rusmidler

U-turn  U18 UNG Rusmidler Kommuner i U-turn, U18 og UNG Rusmidler 
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Styrket indsats 
for unge med 
rusmiddelproblemer 
i 28 kommuner
Siden 2011 har 28 kommuner implementeret rådgivnings- og 
behandlingstilbud målrettet unge med et problematisk brug af rusmidler. 
Socialstyrelsen har gennem tre projekter finansieret udviklingen af disse 
lokale indsatser i hele landet, baseret på københavnske og aarhusianske 
erfaringer. Erfaringerne fra de ni års udviklingsarbejde er mange. 
AF JANNIE LANGBALLE BLENSTRUP PEDERSEN, DAN ORBE OG TRINE RY

I løbet af 1990’erne steg antallet af unge, der 
brugte illegale rusmidler, væsentligt. Især blev 
brug af hash mere udbredt. Blandt 16-19-årige 
angav 19 % af mændene og 10 % af kvinderne 
i 1994 at have prøvet hash indenfor det sene-
ste år. Det steg til 29 % af mændene og 20 % af  
kvinderne i 2000 (1).

I kølvandet oplevede behandlingstilbuddene 
omkring årtusindskiftet et stigende antal hen-
vendelser fra helt unge og et stigende antal 
henvendelser, der primært drejede sig om 
hash. Det blev snart tydeligt, at de unge ikke 
følte sig set, hørt og hjulpet i et behandlings-
system, der dengang stadig var præget af et 
noget ældre klientel.

Ikke overraskende oplevedes denne udvikling 
stærkest i de større bymiljøer. København og 
Aarhus var derfor blandt de første, der etable-
rede behandlingstilbud målrettet de helt unge. 
I 2004 startede U-turn i København til unge 
under 25. Aarhus Kommunes Ungdomscenter 

etablerede samme år U18 rusmiddelteamet for 
unge under 18.

Begge tilbud havde succes med at opsøge, 
motiv ere og fastholde de unge. Og med en hel-
hedsorienteret tilgang, hvor de unges brug af 
rusmidler ses som en del af et større komplek-
sitet af psykiske og sociale problemstillinger,  
viste begge tilbud også gode resultater.

Tre satspuljefinansierede forløb har siden 
2011 gjort det muligt for andre kommuner at 
udvikle de fulde modeller Ut urn eller U18 
– eller egne modeller inspireret af Uturn og 
U18 tilpasset den lokale kontekst – i et udvik
lingsforløb kaldet UNG Rusmidler. 

Vi har som fagpersoner ydet implementerings-
støtte til de deltagende kommuner, og denne 
artikel indeholder et udpluk af de erfaringer, vi 
i samarbejde med kommunerne har gjort i de ni 
års udviklingsarbejde siden 2011, hvor projekterne 
med behandling målrettet unge startede. 
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Forståelsesrammen UNG Rusmidler 
Udvikling af rådgivnings- og behandlingsindsatser, 
inspireret af behandlingsmodellerne U-turn og U18 

Formål og målgruppe 

Metoder og teknikker: 
Hvordan? 

Eksempler: 

• Dialog ud fra anerkendende 
kognitive, motivernede, narrative 
løsningsorienterede metoder 

• Spille på flere strenge og  
nogle gange også zigzagge  

• Bruge aktiviteter og kreativtiet 

Ungesyn og tilgang: 
på hvilket fundament? 

Eksempler:
 
• Møde den unge, hvor den 

unge er 

• Have en helhedsorienteret 
tilgang  – se hele den 
unge 

• Være ikke-fordømmende  
i sprog og handling  
 
 
 

Strukturelle elementer: 
Hvor, hvornår, hvem, aktivitet, 
medie, materiale? 

Eksempler: 

• Tilbyde en lav og ungevenlig 
dørtærskel  

• Understøttende systematik  

• Ungevenlig fysisk indretning  

• Samarbejde ud ag huset 

 

Overordnet mål 
med indsats(er):

Eksempler:

• At den unge reducerer eller  
stopper rusmiddelbrug  

• At den unge har/får et godt liv 

• Inddrage den unges 
familie og netværk 

• Forstå at rusmidler giver 
mening for den unge 
 – i hvert fald lige i nuet  

• Støtte den unge i at 
være/blive aktør i eget liv 
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Mere end hver fjerde kommune er i gang 
I dag har 28 af landets 98 kommuner været 
igennem udviklingsprojekter af kortere eller 
læng ere varighed med henblik på at udvikle 
rådgivnings- og behandlingstilbud til deres yngste 
stofbrugere. Nogle kommuner har veletablerede 
tilbud, andre er stadig under udvikling. Uanset 
forløb har kommunerne taget den overordnede 
forståelsesramme til sig, som U18 og U-turn er 
fælles om –illustreret ved figuren på s. 68.

De bekymrede voksne
Det er ofte de voksne omkring den unge, og ikke 
den unge selv, som er mest bekymrede for den 
unges rusmiddelbrug – typisk forældrene eller en 
lærer. De voksne synes, det er meget alvorligt, og 
de har et stort ønske om ændret adfærd – hurtigt. 
De unge derimod har endnu ikke oplevet konse-
kvenser over tid og ser ikke nødvendigvis nogen 
grund til at ophøre. Flere unge oplever dertil, at 
rusmidlet er hjælpsomt og får dem i bedre trivsel. 
Endelig er de ofte af den opfattelse, at de kan 
stoppe, når de beslutter det. De synes selv, de 
har deres forbrug under kontrol. Tit er det derfor 
således, at opstart i et rådgivnings- eller behand-
lingsforløb ikke er noget, der sker på den unges 
eget initiativ, men fra en nærtstående voksen. 

Unge vil typisk være meget ambivalente og 
svingende i graden af motivation, og det stiller 
krav til den måde, behandlerne møder de unge på. 
Motivationsarbejde må ses som en del af indsatsen 
og ikke noget, der går forud for behandling/råd-
givning. I praksis betyder det et stærkt fokus på 
relationen til de unge i de første møder og dernæst 
på at gøre dem nysgerrige på at få indsigt i eget 
brug af rusmidler. Dette uden forventning om ophør 
eller reduktion af bruget, medmindre det er et 
ønske fra dem selv. Det er vigtigt at møde de unge 
med en tilgang, så de får lyst til at komme igen.

At have de unges sind på sinde
Når man er ung, føler man sig som bekendt både 
udødelig og uovervindelig. Dertil har unge et 
stort behov for at opleve autonomi – de vil sidde 
i førersædet og selv bestemme over deres eget 
liv. Hos udsatte unge vil denne autonomi ofte 
være særlig udpræget, da flere har en historik 
med sig, hvor de har skullet passe på sig selv. 
Autonomien kan komme til udtryk ved modstand 
imod at modtage hjælp – hvilket ofte ses hos 
unge med rusmiddelbrug.

Udsatte unge responderer derved ikke på ration-
aler og fornuft fra et voksenperspektiv, og en 

faldgrube som voksen og professionel er derfor 
at virke belærende og komme med for mange 
ideer og gode råd på de unges vegne. Udsatte 
unge vil i særlig grad reagere negativt herpå, og 
konsekvensen kan være, at de vender ryggen til 
tilbuddet. Det er vigtigt, at have de unges sind 
på sinde og understøtte autonomi, hvor det er  
muligt. En central pointe er derfor at sætte mål 
for rådgivnings- og behandlingsforløb, som er 
defineret i samarbejde med de unge og afspejler 
det, de selv ønsker at arbejde med.

Det klassiske samtalerum 
passer ikke altid til de helt unge
De unge skal mødes på en helt særlig måde for 
at fastholde dem i kontakten. Ikke alle unge er 
egnede til at indgå i det klassiske samtalerum. De 
kan f.eks. have erfaringer med ”rum og alvorlige 
samtaler”, hvor de ikke har følt sig hørt. De kan 
også have svært ved at sidde stille og koncentrere 
sig. Årsagerne kan være mange. Det gælder derfor 
om at være kreativ, når forløbet rammesættes, så 
det er tilpasset den enkelte unge. Gruppetilbud, 
sportstræning, køre i bil og tale sammen imens, 
gåture, spille et spil m.v. er alle veje at gå for at 
styrke relationen og det gode forløb.

Alle kommunerne har arbejdet med at gøre deres 
rammer for arbejdet så ungevenlige som muligt. 
Unge åbner sig mere i relationen, hvor rammerne er 
indbydende, varme og trygge. Alle kommunerne 
har været på besøg hos U18 i Aarhus eller Uturn 
i København for at få inspiration til at skabe et 
miljø, hvor de unge har lyst til at komme. Det 
må ikke være for ”kommuneagtigt”, som en 
ung har sagt.

Det er vigtigt, at denne ungevenlige tilgang er 
understøttet af en høj faglighed i praksis med 
udgangspunkt i vidensbaserede metoder.

Forældreinddragelse – den svære balance
En vigtig samarbejdspartner er de unges for-
ældre. Loven kræver, at forældrene inddrages, 
når de unge er under 18. Men dertil er det des-
uden U18 og U-turns erfaring, at en behandlings-
indsats forankres bedst over tid med høj grad  
af forældreinvolvering. 

Ved første møde er forældrene ofte kriseramte og 
har i frustration over situationen udviklet uhen-
sigtsmæssige strategier. Typisk ser vi forældre, 
som i visse tilfælde griber til en meget kontrolle-
rende adfærd med mange konsekvenser og reg-
ler, mens de i andre situationer helt har sluppet 

Læs mere om Sund-
hedsstyrelsen tre 
projekter til udvikling i 
hele landet baseret på 
københavnske og aar-
husianske erfaringer: 
 
https://socialsty-
relsen.dk/projek-
ter-og-initiativer/unge/
projekt-udbredel-
se-af-behandlings-
modeller-til-un-
ge-med-misbrug

https://socialsty-
relsen.dk/projek-
ter-og-initiativer/
unge/kerneelemen-
ter-af-u-turn-og-u18
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grebet. Vi ser hjem, hvor konflikter fylder meget, 
og hvor almindeligt samvær og kommunikation 
er gået helt i stå. 

Forældre kan være en del af et vedligeholdende 
mønster, men er altid en del af løsningen – 
uanset forældreevne. Opgaven for behandleren 
består i at hjælpe forældrene med at blive den 
bedste udgave af sig selv, og forældrene er ofte 
meget motiverede for dette. Forældresamtaler 
og familiesamtaler er derfor altid en del af en 
vellykket ungebehandling. Både U-turn og U18 
har faste gruppetilbud til forældre, hvor de tilføres 
viden, har fokus på at genfinde hensigtsmæssige 
strategier og finder støtte i hinanden. Et godt 
tilbud, som flere af kommunerne er lykkedes 
med at få implementeret.

Det er ikke altid, at de unge selv ser værdien af 
forældreinddragelsen. Det er en balancegang at 
have en høj grad af forældreinddragelse, uden at 
behandlingsalliancen med den unge kompromit-
teres – altså, at den unge fortsat oplever at have 
ejerskab og indflydelse på behandlingen eller råd-
givningen. I særlig komplekse sager kan det være 
en fordel at være to behandlere på samme sag, 
hvor en alene varetager forældrerådgivningen.

At give råd og vejledning til forældre har også ud-
fordret mange behandlere. Det har været en ny 
opgave, og det har taget tid at blive tryg ved den. 
En udfordring har været, at nogle kom muner har 
haft en forforståelse om, at forældre kan være 
forstyrrende for indsatsen, og at det kræver eks-
tra ressourcer. Men værdien er hurtigt blevet 
tydelig. En behandler udtaler under erfaringsop-
samling i løbet af projekterne:

”Ved at lave en enkelt familiesamtale og give  
forældrene vejledning sparede jeg fem indivi-
duelle samtaler med den unge. Det forbedrede 
straks relationen mellem den unge og forældrene 
i hjemmet”. 

Flere af kommunerne påpeger, at de generelt ved 
at arbejde med forældrene hurtigere afslutter forløb.

Den største barriere er uden
for behandlingstilbuddet
Ud over nærmeste omsorgspersoner, typisk 
forældrene, kræver en ungebehandling et tæt 
og koordineret samarbejde med andre instanser 
omkring den unge. Der er ofte andre udfordringer 
i den unges liv end rusmidler, og de skal typisk 

løses i samarbejde med familierådgiver, skole, 
ungdomsuddannelsesvejleder, en kontaktperson, 
psykiatrien, et opholdssted m.v. Et velkoordineret 
samarbejde skal sikre, at alle holder fokus på 
egen indsats og ikke gør de unge og familien 
systemtrætte. Familien og den unge skal heller 
ikke koordinere deres egen sag. Det skal de 
professionelle. En samlet koordineret indsats med 
en fælles handleplan og fælles forståelse af sagen 
kommer både de unge og de professionelle til gavn.

Trods mange gode tiltag og intentioner i kom
munerne kan samarbejdet med andre instanser 
være udfordrende. En væsentlig barriere ligger 
hos de samarbejdspartnere, der skal være bro-
byggere mellem de unge og behandlingstilbud-
det. Her er det ofte opfattelsen, at de unge skal 
være motiverede for ophør eller reduktion, før de 
overhovedet kan hjælpes. Det betyder, at man 
ikke får fat i de (mange) unge, der umiddelbart 
afviser at have et problem pga. rusmidler. Det 
er derfor fast del af praksis at udbrede behand-
lingstilbuddets ungesyn og behandlingstilgang 
og give samarbejdspartnere viden om, hvor lav 
dørtærsklen til hjælp bør være.

Hvad har virket? 
Alle de deltagende kommuner har udviklet og 
målrettet deres tilbud til de unge. Grebene har 
været mange, både på mikro- og makroplan. 
Kommunerne har f.eks.:

• Arbejdet målrettet med kontakt til samar-
bejdspartnere, der har adgang til unge med 
rusmiddelproblemer, og som kan støtte de 
unge i at kontakte behandlingstilbuddet. 

• Opbygget systematikker og arbejdet med 
metoder til forældreinddragelse. 

• Tilbudt anonym rådgivning som en indgang 
til støtte. 

• Set samtalerummet mere fleksibelt, så det 
kan flyttes hen til den unge eller foregå ien 
bil eller under en aktivitet 

• Udviklet fremtoning og stemning i be-
handlingstilbuddet, så det passer til unge. 
Dvs. uformel, hyggelig indretning og med 
mulighed for fx at tilbyde en kop varm ka-
kao eller en cola.
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Ni års udviklingsarbejde har ikke skabt 28 nøj-
agtige kopier af U18 eller U-turn. Lokale demo-
grafiske forhold, kommunernes forskelligartede 
organiseringer, tilbuddenes forskellige forvalt-
ningsmæssige forankringer o.m.a. har øvet ind-
flydelse på, hvordan behandlingstilbuddene kom 
til at se ud. 

Det har i alle projekter været meningen, at der 
skulle udbredes en grundlæggende forståelse 
af, hvordan vi som professionelle tilgår rusmid-
delbehandling af de helt unge. Det er de unge 
og deres familiers samlede livsomstændigheder, 
hvoraf rusmidlerne blot udgør en del, som der må 
tages hånd om, hvis behandlingen skal lykkes. 
U18, U-turn og kommunerne fra UNG Rusmidler 
står grundlæggende i den samme muld med det 
samme helhedssyn, ungesyn og forældresyn, 
men tilbuddene i den enkelte kommune har ud-
viklet sig på forskellig vis igennem projekterne.

Udføres for Socialstyrelsen af SPUK &  
PIKL INKLUSIVE  sammen med TRINE RY

UNG Rusmidler- kompetenceudvikling i rådgivning
og behandling, inspireret af U-turn og U18 

Model: Kompetenceudviklingsforløbet 
UNG Rusmidler 

U-turn U18 Modellen 
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Læs mere om U18 og U‑turn i følgende 
udgivelser:

U18: U18-Modellen for misbrugsbehandling. Aarhus 
Kommunes Ungdomscenter, 2015

U18: U18-Modellen for misbrugsbehandling – Meto-
dehæfte. Aarhus Kommunes Ungdomscenter 2015

U-turn: Forældregrupper – inspirations- og metode-
hæfte – Inddragelse af forældre, når unge udfordres 
af rusmidler. Center for Unge og Misbrug, U-turn, 
Socialforvaltningen i Københavns Kommune, 2015

U-turn: Model U-turn – en introduktion. Center for 
Unge og Misbrug, U-turn, Socialforvaltningen i 
Københavns Kommune, 2015

På hjemmesiderne https://socialstyrelsen.dk/filer/
unge/rus/u18-modellen_for_misbrugsbehandling.pdf 
og https://ungeogrusmidler.kk.dk/indhold/udgivel-
ser-og-materiale 

kan man finde introduktioner til de to behandlings-
modeller. Bl.a. følgende: 

• Aarhus Kommunes Ungdomscenter, 
U18-Modellen for misbrugsbehandling. 
Aarhus Kommune, 2015 

• Aarhus Kommunes Ungdomscenter, 
U18-Modellen for misbrugsbehandling – 
Metodehæfte. Aarhus Kommune, 2015 

• Orbe, D. et al. Model U-turn – en introdukti-
on U-turn, Københavns Kommune, 2015 

• Pihl, S og Møller, J. (red.) Forældregrupper – 
inspirations- og metodehæfte – Inddragelse 
af forældre, når unge udfordres af rusmidler. 
U-turn, Københavns Kommune, 2015

Erfaringsopsamling samt inspirationsguide fra 
UNG Rusmidler:

Henriksen, Klaus Goldschmidt, Trine Ry, Susanne 
Pihl Hansen, Peter Jensen og Anna Lindqvist, Erfa-
ringsopsamling – UNG Rusmidler, Socialstyrelsen, 
2020

Henriksen, Klaus Goldschmidt, Trine Ry, Susanne 
Pihl Hansen og Peter Jensen, UNG Rusmidler - 
inspirationsguide, Socialstyrelsen, 2020



73

STO
F N

R. 36 / SO
M

M
ER 2020  

U-turn-modellen har navn efter U-turn, der er Københavns 
Kommunes tilbud til unge under 25, der har problemer med rusmidler.
Modellen tager afsæt i et princip om fleksibilitet og samtidighed i arbejdet med hele den 
unges livssituation. Også evt. sociale og psykiske problemer. Der lægges vægt på, at den 
unge har medindflydelse, og at familie, netværk og relevante samarbejdspartnere inddrages. 
Modellen tilpasses kommunernes forskellige organisering. Alt efter behov og ressourcer kan 
indsatsen derfor omfatte forebyggelse og tidlige opsøgende indsatser, anonym rådgivning 
og længerevarende behandling individuelt eller i grupper. Alt sammen ud fra vidensbaserede 
metoder, der er beskrevet i en række metodehæfter (se www.ungeogrusmidler.kk.dk)

Model U-turn er implementeret / under implementering i Helsingør, Horsens, Herlev, Fredericia, 
Slagelse, Thisted og Frederiksberg Kommuner.

U18-modellen er Aarhus Kommunes ambulante tilbud til unge under 18 år, som har et pro-
blematisk brug af rusmidler. Tilbuddet indeholder et stærkt helhedssyn, hvor hele den unges 
livssituation har fokus i arbejdet med den unge og familien. U18 er opdelt i tre hovedindsatser: 
rådgivning, udredning og behandling. Et behandlingsforløb består primært af individuelle sam-
taler med den unge 1-2 gange om ugen samt systematisk inddragelse af primærnetværk –  
typisk forældrene – og tæt samarbejde med andre relevante aktører omkring den unge. 

U18-teamet er tværfagligt sammensat med bl.a. pædagoger, socialrådgivere og psykologer for 
at imødekomme målgruppens problemkompleksitet, hertil et særligt fokus på en ofte forekom-
mende dobbeltdiagnoseproblematik.Gennem de seneste syv år er U18-modellen implemente-
ret i Odense, Aalborg, Ballerup, Hedensted, Gladsaxe, Syddjurs og Favrskov Kommuner. 

UNG Rusmidler var et 2,5-årigt forløb, hvor SPUK, PIHL INKLUSIVE og Trine Ry for Socialsty-
relsen i 2,5 år implementerede kerneelementer fra de to behandlingsmodeller U-turn og U18 til 
mindre kommuner, da ikke alle kommuner har et organisatorisk setup eller en målgruppekapaci-
tet, der gør det muligt at implementere enten en hel U-turn-model eller en hel U18-model. Målet 
var således at udvikle og styrke kommunernes rådgivnings- og behandlingsindsatser til unge, 
der er udfordret af rusmidler.



Tre år efter  
legalisering:  

Cannabis-industrien 
boomer i Californien

På ’Green Wednesday’ - dagen før Thanksgivingferien  
- er der kø uden for MedMens forretning i Beverly Hills
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Det har i tyve år været lovligt i Californien at anvende cannabis til medicinsk 
brug, og siden 2016 har det samme været gældende for rekreativt brug. Siden 
da er det kun gået én vej med udviklingen på cannabismarkedet: Det vokser 
og vokser. 
TEKST OG FOTO AF MARIANNE BÆKBØL

Marianne Bækbøl er journalist
Foto: Thomas Arnbo

Der er kø uden for MedMens røde butiksfacade på 
8208 Santa Monica Boulevard, West Hollywood. 
Det er dagen før Thanksgiving, onsdag den 
27. november 2019, blandt cannabisfolk kaldet 
’Green Wednesday’. Det er også næsten på dato 
tre år siden, at den californiske befolkning ved  
en folkeafstemning afgjorde, at rekreativt voksen-
brug af cannabis skulle lovliggøres. Dermed 
blev det legalt både at fremstille, besidde, 
indtage, distribuere og handle med cannabis og 
cannabisprodukter til brug både af medicinske 
årsager, og fordi man bare har lyst. 

Stemningen i køen er afslappet, folk smalltalker. 
Alle, der vil ind og handle i MedMen, skal ”beepes” 
med en smartphone af en af de to høflige, 
unge dørmænd, der står uden for i varmrøde 
collegejakker med MedMens små, men tydelige, 
hvide hampeblads-logoer i brysthøjde. Alle kunder 
skal jævnfør lovgivningen vise legitimation for at 
bevise, at de er over 21 år, men at de også bliver 
registreret, hver gang de besøger en af Medmens 
33 forretninger, er alene af hensyn til indsamling 
af brugbare data til marketing. 

Cannabis i den eksklusive ende 
I forhold til de fleste andre Los Angelesdispens-
aries, som cannabisforretningerne kaldes, ligger 
MedMen i den såkaldte ”high end”. Forretnings-
lokalet er omkring 200 kvadratmeter stort, høj-
loftet og lyst. Indretningen er enkel og eksklusiv, 
stemningen er positiv og energisk. 30-40 kunder 
i alle aldre, køn og af forskellig etnisk oprindelse 
myldrer rundt mellem hinanden og ekspedienterne, 
der er klar til at hjælpe; de handler, snakker med 
hinanden eller med en af ekspedienterne eller 
studerer bare sortimentet. 

Cannabis til rygere og ikke-rygere
I lokalet står fire rektangulære, store, solide træ
borde med indbyggede glasmontrer i bord pladen.

Oven på bordpladerne står der vareprøver i 
gennemsigtige plastbeholdere med låg. I låget 
er der forstørrelsesglas og et område med 10 
små huller. En kunde står bøjet over et bord 
og kniber det ene øje i, mens han studerer den 
stærkt forstørrede portion pot gennem glasset 
og dufter bagefter også til sagerne gennem 
hullerne i låget. På midten af alle borde står fire 
infoiPads på række. På hver skærm er der fire 
ikoner svarende til de vareprøver, der står foran 
iPad’en. Kunderne trykker på ikonet for den pot, 
de gerne vil vide mere om, og frem kommer 
en overordnet typebeskrivelse, er der tale om 
Sativa eller Indica, og et lagkagediagram, der 
viser, hvor meget hhv. THC og CBD denne 
type indeholder, samt information om, hvilken 
effekt man kan forvente, og hvornår på døgnet 
man bør indtage denne type cannabis for at få 
optimalt udbytte i forhold til den ønskede effekt. 

På de andre borde ligger der cannabis i spise-
lige udgaver i form af prøver af kager, pastiller 
og vingummi nede i glasmontrerne. Alt fra skum-
fiduser, vingummi, tyggegummi og chokolade-
overtrukne THC-kugler til småkager og brownies. 

På de hvidkalkede vægge hænger med mellem-
rum enkle reolfag med alle de andre THC- og/
eller CBDholdige varer i sortimentet: olier, 
tinkturer, piller, tyggegummi mod flyskræk, 
kager, styrkende dråber til hunden, kogebøger, 
cremer, THC-sodavand og mere til. MedMen-
merchandise i rødt og hvidt hænger diskret i det 
ene hjørne: jakker, tasker, kasketter og fitness
shirts, alt sammen i topkvalitet. 

I næste måned er det jul, og på en af reolerne 
ligger dekorerede julegaveæsker, der ligner 
dem fra Matas til forveksling. En populær gave-
pakning er den med e-cigaret og medfølgende 
beholder med THC-væske. I Californien, hvor 

Cannabis har mange 
betegnelser, derfor 
bruges der også her 
i artiklen variationer 
som pot, weed og 
marijuana, der alt 
sammen dækker  
over det samme.
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tobaksrygning er tabuiseret og forbudt de fleste 
steder, er såkaldte vapers (e-cigaretter) blevet 
populære.  Udvalget i MedMen er bredt og vari-
eret ligesom mængden af forskelligt sammen-
satte THC- og CBD-væsker, der varierer i styrke, 
smag og effekt. 

Uden undtagelse er samtlige varer i MedMen 
indholdsdeklarerede med angivelse af vægt og 
indhold af henholdsvis THC og CBD angivet 
både i procent og i milligram.

Cannabis til medicinsk brug siden 1996
MedMens navn viser tilbage til dengang, hvor 
cannabis kun var tilladt til medicinsk brug, 
hvilket det blev tilbage i 1996. Justin Mendez, 
en af ekspedienterne, fortæller, at han har været 
ansat i MedMen i et år, og at han kun kendte 
til cannabis til rygebrug, da han startede, men 
siden har læst og lært meget om cannabis’ 
forskellige medicinske effekter. Han, ligesom 
alle andre i MedMen, lader lægerne om at 
diagnosticere, men han ved efterhånden godt, 
hvilke produkter, rygbare eller spiselige, han 
kan tilbyde kunder med diverse gener, siger 
han. Justin Mendez ligger på den måde på linje 
med Wil Wicke, der er ansat i MedMens lige så 
store og lige så flotte dispensary på Robertson 
Boulevard i Beverly Hills. Selv om Wil er 30 
år ældre end Justin og har interesseret sig for 
medicinsk cannabis lige så længe, overlader han 
også til fagfolk at finde ud af, hvad folk fejler. Wil 
fortæller til gengæld, at han efterhånden er kendt 
på det lokale hospital for sin viden, og læger 
råder ofte patienter til at tale med Wil, når de 
har brug for lindring på grund af cancer-gener, 
følgevirkninger af kemobehandlinger, gigt eller 
andre sygdomme, som medicinsk cannabis er 
kendt for at kunne påvirke i en positiv retning. 

Ord som cannabis, weed, hemp, 
THC og CBD er rykket ind i gadebilledet
Denne naturlighed, hvormed cannabis bliver 
reklameret for, behandlet og solgt, virker 
umiddelbart eksotisk, nærmest uvirkelig, når man 
kommer fra Danmark. Lige fra de kæmpestore 
reklameskilte langs indfaldsvejene til Los Angeles 
med tekster som ”Excellent cannabis in 1 mile”, 
”Get healthy, get high” eller ”Best cannabis in 
LA here” til de i omegnen af 2000 dispensaries’ 
facader, der tydeligt viser, at her handles med 
cannabis, weed, pot og THC-artikler. Ofte 
reklameres der også med udbringningsservice. 
Og ligesom langs vejene findes der overalt inde 
i byen mængder af cannabis-reklameskilte på 
tage og mure.  



Green Doctors på Venice Beach



Glas med vareprøver på cannabis.  
Der er forstørrelsesglas og ’duftehuller’ i låget.



Der er et bredt udvalg af produkter
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har påvirket kriminaliteten i Californien siden 
legaliseringen i november 2016. Inden loven blev 
vedtaget, advokerede tilhængere af legalisering  
for, at kriminaliteten ville falde, og det er også sket 
med hensyn til voldelig kriminalitet. I gennemsnit  
er voldsrelateret kriminalitet faldet med 15 
procent i Californien over de seneste par år, 
hvilket i vidt omfang tilskrives cannabis
legaliseringen. Det sam lede kriminalitetsbillede 
er dog mere broget. 

Cannabisrelateret kriminalitet findes stadigvæk
I området, der i daglig tale bliver kaldt The Cali-
fornia Emerald Triangle, eller på dansk ’Smaragd 
trekanten’, hvor 60 procent af al marihuana i 
Californien gror, er kriminaliteten ikke faldet et 
eneste år, siden staten i 1996 åbnede for anven-
delse af can  nabis til medicinsk brug. Røverier og 
våbenrelateret vold i forbindelse med cannabis-
produktion har været støt stigende i alle årene 
– og er det stadig.

Forskellige elementer er på spil i kriminalitets-
billedet. For det første har legaliseringen medført 
et regulært boom i produktionen af marihuana 
og derved øget de to største fristelser for folk, 
der vil stjæle afgrøder og penge. Og netop penge 
er der rigeligt af, for indtil nu er det kun enkelte 
mindre pengeinstitutter, der vil tage imod penge 
fra cannabissalg. De store landsdækkende 
ban ker vil ikke, fordi cannabis stadig er forbudt 
på føderalt niveau, og bankledelserne derfor 
er bange for at blive anklaget for hvidvask af 
cannabispenge. Den manglende mulighed for at 
opbevare og investere indtægter har betydet, at 
der er blevet skruet op for sikkerheden på mange 
farme, og det er ’the new normal’ at såvel afgrøder 
som indtægter bliver transporteret fra farmene af 
uddannede sikkerhedsfolk i armerede køretøjer. 

Ikke alle vil legaliseres
En anden faktor er, at ikke alle farmere ønsker 
at blive legaliserede marihuanaproducenter. Ud 
af i omegnen af 32.000 farmere har kun omkring 
3500 indtil nu ansøgt om tilladelse til produktion. 
Nogle synes, at selve ansøgningsprocessen er 
for besværlig, mens andre nævner beskatningen 
som en årsag til ikke at lade sig registrere. Det 
efterlader imidlertid de uregistrerede farmere 
sårbare over for tyveri af afgrøder, fordi tyvene 
netop ved, at disse farmere vil være tøvende 
over for at anmelde tyveriet til politiet. De krimi-
nelle syndikater, som er involveret i mange af 
disse tyverier, afsætter de fleste afgrøder i andre 
stater end Californien.

Pengene er store 
Den åbenlyse tilstedeværelse på gadeniveau 
afspejler, at det legale cannabisbrug har skabt 
et marked, og at der er mange penge at tjene på 
handel med cannabisprodukter. I juni 2019 gik 
en af de store amerikanske cannabiskoncerner, 
Oakland-baserede Harborside Health, på bør-
sen med en anslået værdi på mellem 350 og 
400 millioner dollars (US). Vel at mærke på den 
Canadiske børs, og firmaet blev med noteringen 
det 66. amerikanske cannabisfirma, der er reg
istreret i Canada. Selvom cannabis inden for de 
senere år er blevet tilladt i elleve amerikanske 
stater, er det stadig forbudt i klasse 1 på føderalt 
niveau, og af frygt for at blive kriminaliseret med 
anklager om hvidvask af narkopenge har de 
større, landsdækkende banker endnu ikke åbnet 
for at varetage cannabispenge. Derfor er der 
dels fremvokset en beskyttelsesindustri omkring 
cannabisafgrøder og penge, hvor firmaer til
byder at opbevare indtægter fra cannabissalg i 
betonarmerede beskyttelsesrum, og dels må store 
firmaer drage til Canada, hvor cannabis er tilladt i 
hele landet, hvis de vil børsnoteres og ad den vej 
åbne for nye investorer. Markedsanalyser viser, at 
det forventes, at industrien vil give indtægter på 
op til 45 mia. dollars (US) i 2024, hvilket inkluderer 
salg af marihuana såvel som af CBD-salver, olier, 
dampe-produkter, fødevarer, kosttilskud m.v.

Beskæftigelsen stiger
Den nyudkomne syvende udgave af den årlige 
Marijuana Business Factbook anslår, at antallet af 
fuldtidsbeskæftigede i den legale cannabisbranche 
i USA lå på mellem 130.000 og 160.000 i 2018 
og vil stige til mellem 175.000 og 215.000 i 2019. 
Dette er samlet set mere end for eksempel antallet 
af flypersonale i hele USA og dobbelt så mange 
som antallet af dyrlæger, oplyser årsrapporten. 
Stigningen er drevet af det fortsatte vokseværk i 
Californiens massive marihuanamarked såvel som 
af efterspørgslen på arbejdskraft i andre stater, 
efterhånden som nye medicinske og rekreative 
markeder udvikler sig landet over. 

Legaliseringen har afkriminaliseret
store dele af befolkningen
Millioner af mennesker i Californien og i de 10 andre 
amerikanske stater, hvor cannabis til rekreativt 
brug nu er tilladt på linje med medicinsk brug, er 
blevet afkriminaliserede og skal ikke længere 
skjule noget forbrug af cannabisvarer, men lega-
liseringen har ikke løst gamle udfordringer med 
cannabisrelateret kriminalitet. Blandt andre avisen 
The Atlantic beskriver, hvordan legaliseringen 



Kom bare ind: Græsset er grønnere inden for
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Alene i Los Angeles  
Amt sidder cirka  
50.000 mennesker,  
hovedparten sorte,  
stadig fængslet for  
mindre cannabis-
forseelser fra før  
legaliseringen...

Dispensary i Silverlake area
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Faldende priser i Californien har 
øget ”eksporten” til forbuds-stater
Dette medfører en tredje faktor i kriminalitets-
billedet omkring legaliseret cannabisprodukti-
on, skriver The Atlantic videre. Det store boom 
i produktionen efter legaliseringen har medført, 
at priserne i Californien er styrtdykket, og det har 
derfor øget incitamentet til at sælge produktet 
uden for staten. Et pund marihuana, der i 2015 
blev solgt for 1200 amerikanske dollars, koster 
i dag 300 dollars. Til gengæld kan et pund Ca-
lifornia-weed solgt i New York indbringe op til 
3000 dollars, altså ti gange så meget. Jævnfør 
de føderale love er cannabis stadig et kategori 
1-stof, og indtil marihuana er legaliseret på nati-
onalt niveau, vil sådanne prisforskelle eksistere, 
og organiserede kriminelle bander vil finde vej til 
Smaragd-trekanten efter gratis marihuana. 

Selvom legaliseringen af cannabis altså ikke med 
et slag har medført, at bagmænd og kriminalitet 
blev afskaffet, har beslutningen tilbage i novem-
ber 2016 stadigvæk afkriminaliseret millioner 
af amerikaneres fremtidige adfærd. Men hvad 
med dem, der sidder fængslet for handlinger, 
der var kriminelle, da de blev begået, men ikke 
er det længere? Kun langsomt er der ved at 
ske omstødelser af domme og efterfølgende 
løsladelser. Flere stater arbejder på lovforslag, 
der kan betyde løsladelse for mange tusinder, 
men det er en juridisk kompleks og langvarig 
proces, og kun få er indtil videre blevet løsladt.

De hvide sidder på cannabispengene, 
de sorte sidder i fængsel 
I USA sidder langt flere sorte end hvide fængslet 
for cannabisrelateret kriminalitet, selvom stort set 
lige mange sorte og hvide ryger cannabis. Man kan 
kun gisne om, hvorvidt flere sorte ville gå ind i den 
legale cannabisbranche, hvis der blev løsladt flere 
fra fængslerne, men det er et uomtvisteligt faktum, 
at det er de hvide, der har skabt de største koncer-
ner i kølvandet på legaliseringen, normaliseringen  
og dermed også kommercialiseringen af den tusind  
år gamle plante.

Alene i Los Angeles Amt sidder cirka 50.000 
mennesker, hovedparten sorte, stadig fæng-
slet for mindre cannabisforseelser fra før lega-
liseringen, og nogle af dem sidder på livstid på 
grund af gamle regler om, at tredje dom gav 
livstid ligegyldigt forseelsens art. I en artikelserie 
om mennesker, der er idømt livstidsstraffe for 
ikke-voldelig kriminalitet, beskriver magasinet 
USA Today blandt andre den sorte amerikaner 

Ferrell Scott, der i 2008 blev idømt livstid for 
handel med cannabis. Fire år senere ville han 
i flere amerikanske stater slet ikke have haft 
begået noget ulovligt. 

Til gengæld kan Ferrell Scott nu iagttage, at 
mens han og hundredtusindvis af andre sorte 
stadig sidder fængslet for cannabiskriminalitet 
begået for op til 2030 år siden, udgør hvide langt 
hovedparten af de nye aktører på cannabissce
nen som farmere, forhandlere og distributører.
 
 Mediet USA Today citerer undersøgelser fore-
taget af Arcview Market Research and BDS 
Analytics for at påvise, at det øverste lag i den 
legale potindustri næsten udelukkende er drevet 
af hvide mænd. Mænd som Steven DeAngelo, 
bestyrelsesformand i det nyligt børsnoterede 
Harbourside Health og for mere end 10 år siden 
medstifter af en notprofitforretning for medicinsk 
cannabis. Til ABC News udtaler han i et interview 
i juni, at han aldrig drømte om, at planten, der 
blev påskønnet af hippier i tresserne og siden 
dæmoniseret af anti-cannabis-korsriddere, en 
dag ville blive omfavnet af hvidskjortede forret-
ningsfolk. Ikke desto mindre er det tilfældet. 

Nedslag i US cannabis-historie

1914: De første stater indfører begrænsninger 
omkring cannabis. 
 
1937: Første føderale lov, der regulerer import, 
dyrkning, besiddelse og distribution. Cannabis 
betragtes som et lav-risiko-rusmiddel, og loven 
giver lave straffe. 
 
1970: Cannabis bliver på føderalt niveau  
’opgraderet’ til et klasse 1 stof på linje med 
kokain, crack, opiater o.lign. 
 
1971: Nixon starter kampagnen ’War on drugs’ 
og omtaler brug af stoffer som folkets fjende 
nummer 1. 
 
1972: Græsrods organisationen California  
Marijuana Initiative indleder kampen for lega- 
lisering af cannabis begynder i Californien.  
 
1996: Californien indfører som den første stat for-
søg med tilladelse af cannabis til medicinsk brug.  
 
2016: Californien vedtager den 8. november 
Petition 64, der legaliserer medicinsk og  
rekreativt forbrug af cannabis. 
 
2017: 29 stater har legaliseret cannabisbrug 
enten fuldt og helt eller alene til medicinsk bru



’Alliancen – Unge  
med dobbeltdiagnose’ 

afholdt høring på 
Christiansborg, og 
politikerne lyttede. 
Nu skal der handles

Alliancen – Unge med dobbeltdiagnose afholdt 20. november 2019 en høring 
på Christiansborg, hvor målet var at sætte unge med dobbeltdiagnose på den 

politiske dagsorden, fordi det gennem Alliancens arbejde er blevet lysende 
klart, at området skriger på et fagligt løft.
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20. november 2019 blev der afholdt høring på 
Christiansborg med fokus på unge med dobbelt-
diagnose, dvs. unge, der har samtidige psykiske 
vanskeligheder og rusmiddelproblemer. 

Udgangspunktet for høringen var en grønbog (fag-
lige forslag og oplæg til diskussion, red.) og 14 bag-
grundsartikler, der er blevet skrevet af medlemmer 
af Alliancen. Grønbogen og artikelsamlingen inde-
holder Alliancens anbefalinger til og begrundelser 
for, hvad der kan og skal gøres for at styrke områ-
det, både på kort sigt og på lang sigt (1, 2).

Under høringen udgjorde syv politikere fra social-  
og sundhedsudvalgene det politiske panel, hvor 
Jane Heitmann (V) var vært for dagen, og de 
seks andre politikere kom fra Socialdemokratiet, 
Enhedslisten, Konservative, Dansk Folkeparti, 
Radikale Venstre og Alternativet. Udover det poli-
tiske panel deltog medlemmerne af Alliancens tre 
paneler samt ca. 100 fagpersoner, beslutningsta-
gere og andre med særlig interesse for området.
 
Medlemmer af Alliancens tre paneler holdt oplæg 
på høringen med hver deres perspektiv:

Fagekspertpanelet havde fokus på de faglige 
vinkler i forhold til, hvordan vi kan opdage de unges 
vanskeligheder tidligere, hvordan vi kan styrke 
behandlingsindsatsen, og hvordan vi kan arbejde 
med at støtte de unge efter behandlingsindsatsen. 

Ungepanelet og Forældrepanelet havde i de-
res fælles oplæg fokus på, hvordan de var blevet 
mødt i almenområdets institutioner (børnehave, 
skole, fritidshjem/SFO), i det psykiatriske behand-
lingssystem og rusmiddelbehandlingssystemet, 
og hvilken støtte der var blevet givet eller ikke 
givet efter behandlingsindsatserne – og hvilke 
konsekvenser disse møder havde haft for dem og 
ikke mindst deres familier.

Politikerne responderede herefter på panelernes 
oplæg og pointerede, at de var ganske enige i, at 
der her var et område, som skal have særlig op-
mærksomhed; ikke mindst i forhold til en ny psyki-
atrireform, som regeringen ventes at komme med 
udspil til i 2020.

På høringen blev det tydeligt, at der er mange 
gode intentioner fra alle sider, men gode inten-
tioner gør det ikke alene. Der skal handling til –  
på alle niveauer og altså ikke kun på det lands-
politiske niveau, som var målet for høringen. 

Vi må alle bidrage, for at unge med dobbeltdiag-
nose – og deres familier – kan få et liv på lige vil-
kår med andre. Det er et fællesskabsanliggende. 

I Alliancens grønbog og artikelsamling har de tre 
paneler gennemgået en række bud på, hvor på 
området det særligt halter, og hvad der skal til for 
at opkvalificere og udvikle. Flere af disse bud blev 
også præsenteret af de tre paneler på høringen:

Der er brug for at styrke samarbejdet
mellem de forskellige sektorer 
Alliancens arbejde har påvist, at fokus i første 
omgang må være på samarbejdet mellem den re-
gionale behandlingspsykiatri og den kommunale 
rusmiddelbehandling, men også på samarbejdet 
med de øvrige kommunale og regionale støtte-
foranstaltninger og behandlere, som de unge med 
dobbeltdiagnose støder på i deres hverdag. 

Psykiatrien er et højt specialiseret system, der de 
seneste mange år har været presset ressource-
mæssigt. I den seneste finanslov for 2020 er 
der dog afsat 600 mio. kr. til et løft af området.  
Det kommunale rusmiddelbehandlingssystem for 
unge er gennem de seneste 15 år blevet betyde-
ligt fagligt opkvalificeret bl.a. gennem forskellige 
projekter initieret af Socialstyrelsen (3). 

Vi har således to meget kvalificerede systemer, 
men de hænger ikke sammen, og de har mange 
gange vanskeligt ved at samarbejde om unge 
med dobbeltdiagnose. Der er brug for fælles ret-
ning på tværs af sektorer, sådan at både de psyki-
ske vanskeligheder og det problematiske brug af 
rusmidler adresseres samtidigt. Her kan der være 
inspiration at hente fra særligt to andre lande (4):

I USA har den overordnede anbefaling fra de 
amerikanske sundhedsmyndigheder, SAMHSA 
(Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration), i mange år været at integre-
re al behandling til mennesker med dobbelt-
diagnoser i ét tilbud. Men man har i USA måttet 
erkende, at det ikke har været praktisk muligt. 
Derfor er anbefalingen fra SAMHSA i dag i ste-
det, at alle enheder indenfor psykiatri og rusmid-
delbehandling skal kunne bidrage på forskellige  
niveauer. Skal Danmark følge disse anbefa-
linger, vil det kræve et kompetenceløft, når 
rusmiddelbehandlingen skal blive bedre til at 
screene for eventuelle psykiske vanskeligheder, 
og når psykiatrien skal blive bedre til at opdage 
og arbejde med rusmiddelproblemer. Selvom 

Susanne Pihl Hansen, 
cand.scient.soc. og 
Peter Jensen, cand.
scient.adm. har 
gennem mere end 
30 år beskæftiget sig 
med socialt udsatte 
unge, dels i praksis og 
dels som konsulenter 
under Socialministeriet 
og siden 2005 i de to 
mindre konsulentfir-
maer PIHL INKLUSI-
VE og SPUK. 
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alle ikke skal kunne alt, skal alle kunne noget – 
og det kræver kompetenceløft. (5)

I Norge har man vedtaget fælles nationale 
retningslinjer for udredning, behandling og op-
følgning på personer (dog kun voksne) med 
samtidige problemer med rusmidler og psykiske 
vanskeligheder. Målet er at sikre, at psykiatri og 
rusmiddelbehandling trækker på samme hammel 
– og tager udgangspunkt i den enkelte borger og 
dennes behov. For at understøtte implementering 
af disse retningslinjer er der oprettet en national 
kompetencetjeneste, der også står for forskning 
på området (5). 

De unge skal opleve at blive mødt
som andet end deres diagnose/problem 
De mange unge, som vi via Alliancens arbejde har 
talt med, og som repræsenteres i Ungepanelet, op-
lever kun undtagelsesvist at blive mødt som unge 
mennesker, når de møder fagpersonerne i hen-
holdsvis psykiatrien og rusmiddel behandlingen. 
Det er helt centralt for de unge, at de bliver set 
som primært unge mennesker, der har både pro
blemer og ressourcer som alle andre unge, men 
selvfølgelig også, at de har nogle sær lige temaer i 
deres liv med psykiske vanskeligheder samtidig 
med et problematisk forbrug af rusmidler – og 
at behandlerne forstår, at problemerne hæn
ger sammen for de unge. Der er ikke tale om to  
adskilte problemer. 

De unge i Alliancen oplever, at mødet med 
systemerne ofte er et møde mellem en diagnose/
en misbruger og en behandler/et system. Disse 
møder bliver af de unge beskrevet som meget 
lidt hjælpsomme, og i nogle tilfælde kan møderne 
virke direkte undergravende i forhold til et allerede 
svigtende selvværd og føre til, at tilliden til andre 
mennesker og måske især systemer får endnu et 
nøk i den forkerte retning. Som da en ung mødte en 
privatpraktiserende psykiater, hvor den unge var 
gået fra kæresten, havde et stærkt problematisk 
forbrug af illegale stoffer og samtidig var stærkt 
angstpræget, og hvor svaret fra psykiateren var, 
at den unge nu grundet det brudte parforhold 
var frisat til at leve det frie liv. Den unge følte sig 
overhovedet ikke frisat og derfor overhovedet 
heller ikke forstået (6).

Efter behandlingen er der
stadig brug for handling
Både Ungepanelet og Forældrepanelet problem-
atiserede i grønbog og artikelsamlingen den 
fase, der kommer, når behandlingsindsatsen 

er færdig. De unge kommer ofte fra fællesska-
ber på kanten af samfundet, hvor de centrale 
omdrejnings punkter er rusmidlerne. Under og ef-
ter behandlingsforløbet rammes en del af de unge 
af fraværet af fællesskaber, og nogle af de unge 
også af ensom hed. De kan ikke gå tilbage til det, 
de kom fra inden behandlingen, og de har meget 
vanskeligt ved at etablere sig i nye fællesskaber, 
bl.a. fordi deres livserfaringer er så fundamentalt 
anderledes end andre unges. Manglen på fælles-
skaber og ensomheden øger risikoen for tilbage-
fald. Der er derfor brug for at udvikle fællesskaber, 
der kan samle de ’færdigbehandlede’ unge op og 
give dem mulighed for andre fællesskaber (7,9). 

Tidlig indsats og forståelse
fra almenområdet – ja tak
Især Forældrepanelet, men også fagpersoner 
i Alliancen, peger på, at der er brug for tidlig 
indsats og en bedre forståelse fra almenområdet. 
Forældrene i Forældrepanelet har alle oplevet, 
at deres tidlige bekymring (allerede i børnehave 
og førskolealder) om, at der måske var noget 
galt med deres børn, ikke blev taget alvorligt nok.  
Enten blev de slet ikke hørt, eller de blev ’spist 
af’ med læreres, pædagogers og socialrådgiveres 
almenviden om, at barnets adfærd nok bare 
skyldtes kedsomhed, høj begavelse eller andet. 

Der er brug for kendskab til screeningsredska-
ber, som kan hjælpe almenområdet til at vurde-
re, om der er tale om en problematisk psykisk 
udvikling, eller om der er tale om høj begavelse. 
Screeningsredskaberne er til rådighed, så lad os 
som fagprofessionelle ikke tage de nemme løs-
ninger, hvor vi siger dét, som giver forældrene ro 
og forsikring om, at der ikke er noget i vejen med 
deres børn. Undersøg i stedet, hvorfor adfærden 
er anderledes. Og viser det sig med screenin-
gen, at det rent faktisk skyldes høj begavelse, er 
det trods alt lidt nemmere at håndtere lettelsen 
her, end hvis det er en alvorlig psykisk dysfunkti-
on, som ikke opdages tidligt (8).

De pressede familier skal have hjælp
Alliancens arbejde viser, at de unge befinder 
sig i en meget vanskelig situation, hvor hjælpe-
systemerne ofte spiller fallit. Men det er ikke alene 
de unge, der er i en vanskelig situation. Hele det 
familie system, som den unge indgår i, er presset: 
Mange forældre er så pressede, at de i perioder 
har vanskeligt ved at passe deres jobs, og mange 
søskende er voldsomt påvirkede af situa tionen. 
Derfor kan nogle forældre stå i, hvad de selv 
oplever som et valg mellem børnene: beskytte 
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de andre børn i familien og finde andre måder 
at håndtere deres barn med dobbeltdiagnose 
på (udenfor hjemmet) eller acceptere tingenes 
tilstand og lade det gå, som det nu bedst kan. 
Vel vidende at den unges meget problematiske 
adfærd jo ikke er noget, den unge gør, fordi han 
eller hun er ond eller har lyst til det. Den unge gør 
det (fx stjæler, lyver, slår), fordi han eller hun ikke 
kan andet under følelsen af pres. 

’Aben’ til håndtering af disse problemer ender på 
forældrenes skuldre, fordi velfærdssystemerne 
(heller) ikke er opmærksomme på den belastning 
af familiesystemet, det er at have en ung i hjem-
met med en dobbeltdiagnoseproblematik (6).

Fremtiden for Alliancen og for
arbejdet med unge med dobbeltdiagnose
Forløbet med Alliancen blev afsluttet med hørin-
gen på Christiansborg 20. november 2019. Ambi-
tionen med Alliancen var:

• At placere temaet ‘unge med dobbeltdiag-
nose’ på den social og sundhedspolitiske 
dagsorden som en særlig problemstilling – 
fordi de er unge. 

•  At skabe et solidt vidensgrundlag som afsæt 
til det fremtidige arbejde.

Alliancen har bidraget til begge dele, men udfor-
dringerne er stadig de samme i praksis. Forskel-
len er, at Alliancens arbejde har gjort det muligt at 
lokalisere vanskelighederne i arbejdet med unge 
med dobbeltdiagnose, hvilket gør det muligt at 
sætte mål for det fremtidige arbejde. 

Disse mål er: 
• At det politisk besluttes, at der er behov 

for at udarbejde fælles nationale retnings-
linjer for behandlingen af unge med dob-
belt diagnose. 

• At processen omkring implementering af 
retningslinjer i kommuner og regioner under-
støttes fra centralt hold, hvor der kan hentes 
inspiration fra den nationale kompetencetje-
neste i Norge 

• Udvikling og afprøvning af grønbogens anbef 
linger som f.eks.:

 •  Hjælp til familierne – herunder støtte i 
særligt belastede perioder.

 •  Efterlevelse af ‘No Wrong Door’, dvs., at 
ligegyldigt hvor den unge henvender sig, 
skal der være en parathed til at hjælpe: 
Det er altid den rigtige dør, de banker på.

 •  Systematisk anvendelse af screenings-
redskaber i almenområdet (hvem, hvor 
og hvornår).

 
 •  Særlig støtte til de unge efter endt be-

handlingsindsats. Både individuel støt-
te og gruppestøtte, herunder støtte til at 
indgå i fællesskaber. 

Der er rigeligt at gå i gang med, og der er ingen 
grund til at holde sig tilbage. De unge og foræl-
drene har brug for, at vi sammen opkvalificerer og 
udvikler området.

Referencer

(1) Hansen, Susanne Pihl, Peter Jensen og Monica C. 
Madsen (red.) (2019): Alliancen – unge med dobbelt-
diagnose: Grønbog om unge under 25 år med psykiske 
vanskeligheder og samtidigt problematisk brug af 
rusmidler, Helsefonden, SPUK og PIHL INKLUSIVE. 
 
(2) Hansen, Susanne Pihl og Peter Jensen (red.) (2020): 
Alliancen – unge med dobbeltdiagnose: Artikelsamling 
om unge under 25 år med psykiske vanskeligheder og 
samtidigt problematisk brug af rusmidler, Helsefonden, 
SPUK og PIHL INKLUSIVE. 
 
(3) Hansen, Susanne Pihl (2019): De sidste 30 års 
udvikling – viden om og indsatser til unge med et 
problematisk brug af rusmidler frxa 1990 til i dag. www.
pihl-inklusive.dk 
 
(4) Jensen, Peter og Susanne Pihl Hansen (2016): Unge 
med dobbeltdiagnose / dobbelt belastning – afdæk-
ning af viden og erfaringer på området, SPUK og PIHL 
INKLUSIVE. 
 
(5) Schepelern Johansen, Katrine og Susanne Pihl 
Hansen (2019): Retningslinjer for indsatser, i Artikelsam-
lingen, Helsefonden, SPUK og PIHL INKLUSIVE. 
 
(6) Hansen, Susanne Pihl (2019): Erfaringer fra det 
levede liv – portrætter af unge og deres familier, i Arti-
kelsamlingen, Helsefonden, SPUK og PIHL INKLUSIVE. 
 
(7) Thylstrup, Birgitte, Sheila Jones og Peter Jensen 
(2019):  Nye fællesskaber, i Artikelsamlingen, Helsefon-
den, SPUK og PIHL INKLUSIVE. 
 
(8) Thylstrup, Birgitte og Sheila Jones (2019):  Identi-
ficering af børn og unge, som er i risiko for at udvikle 
psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer, i Artikel-
samlingen, Helsefonden, SPUK og PIHL INKLUSIVE. 
 
(9) Sheila Jones og Peter Jensen (2019):  Efterværn – 
opfølgning og støtte efter afsluttet behandling, i Artikel-
samlingen, Helsefonden, SPUK og PIHL INKLUSIVE.



89

STO
F N

R. 36 / SO
M

M
ER 2020  

Om ALLIANCEN – 
Unge med dobbeltdiagnose 

Alliancen er igangsat og finansieret af 
Helsefonden.

Alliancen består af 3 paneler: Ungepanel, 
Forældrepanel og Fagekspertpanel.

Formålet med Alliancen er at formulere nye 
perspektiver på problematikken unge med 
dobbeltdiagnoser ved at inddrage unge, forældre 
og fagpersonernes viden og praksiserfaring – 
og derved skabe nye handlemuligheder, fagligt, 
organisatorisk og politisk. 

Perspektiverne er samlet i en Grønbog og 14 
baggrundsartikler, der blev præsenteret på en 
høring på Christiansborg 20. november 2019.

Grønbog og artikelsamling kan downloades 
på www.spuk.dk, www.pihl-inklusive.dk, www.
Helsefonden.dk og  www. dobbeltdiagnose.net/
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Erhvervsskoleelever 
om illegale rusmidler: 

”Altså, det er jo bare 
 et stof ”

Et socialt redskab, risikofrit og normalt. Dette er nogle af de holdninger, unge 
erhvervsskoleelever har til illegale rusmidler. Men hvad med forebyggelsen 
og skolen, hvilke muligheder er der, og hvad gør de? Dette er nogle af de 

aspekter, denne artikel vil sætte fokus på med afsæt i vores speciale.
AF BRASANNA L. PUSHPADAS OG DENNIS L. M. NIELSEN 

Brasanna L. Pushpadas 
er cand. pæd. i pædagogisk
psykologi.
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pæd. i pædagogisk psykologi.
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Flere forskningsstudier viser, at unge i Danmark 
kategoriseres blandt de mest brugende af både 
alkohol og illegale rusmidler i Europa (1, 2). Ifølge 
psykiater Henrik Rindom kan man i Danmark ikke 
gennemleve sine teenageår uden at komme i kontakt, 
om ikke andet perifert, med illegale rusmidler (3). 
Dertil beskriver både fagspecialister og forskere, 
at der i stigende grad er en normaliseringstendens 
blandt danske unge ift. brugen af cannabis (1, 4). 
I to studier af ph.d. Liselotte Ingholt og professor 
Margaretha Järvinen m.fl.  fremgår det ligeledes, 
at mange danske unge i dag oplever cannabis 
som værende risikofrit og nærmest sidestillet med 
alkohol og tobak (5, 6).

Denne artikel tager afsæt i en undersøgelse, 
som vi har lavet i forbindelse med vores afslut
tende speciale opgave fra universitetet om unge 
erhvervsskole elevers  erfaringer med og holdnin
ger til illegale rusmidler. 

Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer, som 
blev udsendt til 70 unge erhvervsskoleelever fra to 
erhvervsskoler, og 19  interviews med henholdsvis 16 
tilfældige elever mellem 15 og 24 år samt tre ansatte 
med lærer- og ledelsesfaglig baggrund. Endvidere 
lavede vi også interviews med et ekspertpanel be-
stående af tre eksperter, henholdsvis professor 
Mads Uffe Pedersen, psykiater Henrik Rindom og 
sociallæge Peter Ege. 

”Jamen, det er jo ikke skadeligt”
Som nævnt kan mange unge danskeres syn på can-
nabis sidestilles med alkohol og tobak (2, 6). Der 
er en stigende normaliseringstendens ift. brugen 
af illegale rusmidler, særligt cannabis, hos flere og 
flere unge elever. Disse unge synes ikke, at et konti
nuerligt brug af cannabis er et problem, så længe 
bruget ikke har en negativ påvirkning på de sociale 
fællesskaber og andre primære sammenhænge, de 
unge deltager i (7, 8). Forskning viser bl.a., at ille gale 
rusmidler blandt nogle unge i dag anses som et 
socia liseringsredskab, der netop bruges for at opnå 
en fællesskabsfølelse (6). Flere unge mener, at 
cannabis er et rusmiddel, som er risikofrit, og nogle 
unge beskriver endda hashrygning som en fritids-
aktivitet (7). Trods evidensen for den risiko, der lig-
ger ved et regelmæssigt brug af illegale rusmidler, 
virker det ikke til at få de unge til at holde afstand fra 
brugen af illegale rusmidler (9, 10).

I vores undersøgelse fremgår det tydeligt, at de 
unge ikke oplever brugen af illegale rusmidler 
som værende farlig. I spørgeskemaundersøgelsen 

spurgte vi ind til erhvervsskoleelevers holdnin-
ger til, at andre mennesker ryger hash. Resulta-
terne viste, at mere end halvdelen, mere præcist 
51,1 %, er ”ligeglade”, og minoriteten med 8,5 %  
responderer med, at ”det er dumt” (9).

Dette afspejler nyere forskning, som viser, at 
mange unge mener, at cannabis er et risikofrit 
rusmiddel, som ikke forbindes med nogle negative 
indvirkninger (7). De unge oplever det først som 
problematisk, når brugen af cannabis har en ne-
gativ indvirkning på sociale fællesskaber som fx 
skolegang og uddannelse m.v. (8). Cannabis er 
generelt set det mest udbredte illegale rusmiddel 
blandt unge og bliver brugt af flere unge end 
tidligere (4, 9, 11). Selvom de unge mener, at brugen 
af cannabis er risikofri, viser forskning, at et forbrug 
af illegale rusmidler, herunder cannabis, har en 
negativ helbredsmæssig påvirkning på elevernes 
indlæring, sociale kompetencer m.v. (10).

Det ér faktisk skadeligt
Et regelmæssigt brug af illegale rusmidler kan 
vise sig at have en effekt på de unges kontrol 
over følelser, personlige ressourcer og kogniti-
ve egenskaber (9). Dette kan fx vise sig i form 
af forringet mødestabilitet og manglende lektie-
læsning, og det kan påvirke de unges fordyb-
elses- og opmærksomhedsevne (9, 12).

De følger, som cannabisbruget kan have, på-
virker dermed på sigt de unges evne til at indgå i 
de fællesskaber, hvor opmærksomhed, koncen-
tration og vedholdenhed er en særlig faktor for 
udvikling fra ung til voksen (9). Den holdning, de 
unge har til illegale rusmidler, kan derfor virke 
bekymrende, når man ser på de konsekvenser, 
det senere kan føre med sig i livet.

Dertil kommer, at de unge, som anvender can-
nabis hyppigt, ofte har andre problematikker 
end bruget alene. Et dagligt brug eller et brug af 
cannabis flere gange om ugen opleves ofte hos 
unge med psykosociale udfordringer (9). Denne 
gruppe af unge har i forvejen udfordringer af kog-
nitiv karakter. Disse udfordringer er bl.a. evnen til 
ræsonnement og reflektoriske kompetencer og 
kan vise sig som betingelser, der har udviklings-
forstyrrende betydning for de unges deltag else 
i skolemæssige sammenhænge og sociale fæl-
les skaber (12, 13). 

Et udfordret skoleliv
Et godt skoleliv og adskillige positive relationer 
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kan ifølge nyere forskning være forebyggende 
elementer ift. unges brug af illegale rusmidler 
(10, 14). Negative skoleerfaringer og manglende 
positive relationer kan derimod være faktorer, 
der skaber øget risiko for påbegyndelse af stof-
brug. Med ovenstående in mente kan flere af 
erhvervsskoleeleverne være i risiko for at bruge 
illegale rusmidler, allerede inden de begynder på 
erhvervsskolen. Årsagen til dette er, at en del af 
erhvervsskoleeleverne allerede har tilegnet sig 
negative erfaringer med skolelivet i folkeskolen, 
som professor Mads Uffe Pedersen fortalte, da vi 
interviewede ham:

”Den gruppe, som har haft det lidt svært i folke-
skolen, er også overrepræsenteret på de kortere 
uddannelser. Ikke kun på tekniske skoler og er-
hvervsskoler, men også på HF og HG og sådan”. 

Vores undersøgelsesresultater viser, at op mod 
en tredjedel af eleverne på erhvervsskolerne har 
indlæringsvanskeligheder, psykiske udfordrin-
ger eller lignende.  Desuden er flere af elever-
nes skoleliv præget af, at de kan have problemer 
med at socialisere med andre mennesker, og alle 
disse faktorer kan naturligvis have betydning for 
elevernes deltagelse i både undervisningen og 
ungefællesskaber (15). 

Ift. brugen af illegale rusmidler kan det ifølge ny-
ere forskning (5, 10) være afgørende for disse 
elever, at erhvervsskolerne støtter op om dem 
og differentierer undervisningen, tildeler ekstra 
støtte osv.  Grunden til dette er, at akademiske 
succesoplevelser kan være med til at forebygge 
de unges brug af illegale rusmidler, hvorfor det 
netop er vigtigt, at eleverne trods diverse udfor-
dringer støttes i at opnå disse.

I overensstemmelse med anerkendt udviklings-
psykologisk teori (13, 16) viser vores under-
søgelse, at det ligeledes kan være en fordel at 
have fokus på elevernes interaktion mellem de 
forskellige kontekster, de deltager i. Årsagen til 
dette er, at deltagelsen i en kontekst kan have 
betydning for en anden. Hvis en elev ikke kan 
bestå de obligatoriske prøver på skolen, kan det 
have betydning for lærepladsen. I tilfælde af, at 
eleven ikke kan gennemføre uddannelsen, øges 
risikoen ligeledes for et begyndende brug af il-
legale rusmidler ifølge Sundhedsstyrelsen (17).
 
Med baggrund i vores undersøgelse kan vi kon-
kludere, at der i et forebyggende perspektiv bør 
anvendes ressourcer til at fastholde de unge 

i uddannelse, støtte dem til at opfylde de aka-
demiske krav og opnå positive relationer. Des-
uden kan man optimere samarbejdet mellem 
de primære kontekster som fx skole, læreplads 
og hjemmet. På denne måde kan der dannes 
grundlag for positiv udvikling og dermed skabes 
forebyggende rammer ift. brugen af illegale rus-
midler (18, 19).
 
De faglige relationers betydning
Relationen til lærere og andre fagprofessionelle 
kan ligeledes være betydningsfulde ift. at fore-
bygge elevernes brug af illegale rusmidler (10, 
14). Vores undersøgelsesresultater viser, at ele-
verne efterspørger dialog med voksne angående 
brugen af illegale rusmidler. Udfordringen ligger 
i, at det skal være en voksen, hvortil der allerede 
er opbygget en solid relation og dermed etable-
ret et fundament af tryghed og tillid. På skolen er 
der ansat elevcoaches, som varetager sådanne 
opgaver, men til hvem de færreste elever har en 
relation, og derfor fravælger de at bruge dem. 
Elevcoachenes arbejde består fx af samtaler, 
hvor fokus er at udrede eventuelle problemstil-
linger og støtte eleverne i at tage ejerskab over 
eget liv. Faglærerne giver udtryk for, at de ikke er 
klædt på til sådanne samtaler. Derudover giver 
reglementerne anledning til, at elever kan frygte 
en bortvisning, hvis de fortæller om et evt. brug 
af illegale rusmidler. Eleverne vil gerne tale om 
svære emner som fx brugen af illegale rusmid
ler, men undlader at opsøge skolens personale 
pga. den manglende relation, frygten for bort
visning og lignende. Disse faktorer reducerer 
den forebyggende effekt, som elevcoachene 
reelt kan have. Det paradoksale i dette er, at ele-
verne rent faktisk kan anvende coachene helt 
anonymt ifølge de interviewede ledere. Skoler-
ne bør derfor være mere tydelige og sikre sig, 
at samtlige elever er bekendt med de forskellige 
tilbud og tilhørende betingelser, for dermed at 
opnå en reel forebyggende effekt (5).

Erhvervsskolernes rammer
Vores undersøgelse viser, at erhvervsskolerne 
generelt synes at have nultolerancepolitik, hvad 
angår brugen af såvel alkohol som illegale rus-
midler. Dette er ligeledes gældende ift. rygning 
af cigaretter på skolernes område. Disse regler 
er tydeligt ekspliciterede og er kendt af både ele-
ver og lærere. Dilemmaerne opstår, når lærere, 
ledere og andet personale synligt bryder regler-
ne ved fx at ryge cigaretter i elevernes nærvær. 
Dette kan resultere i, at eleverne ikke respekte-
rer og følger lignende regler. Nyere forskning (20, 
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21) viser, at hvis sådanne regler skal have en reel 
effekt, skal de efterleves af alle parter og hånd-
hæves ved brud for ikke at fremstå som tomme 
trusler, hvor den forebyggende effekt er yderst 
begrænset. Eleverne fortæller, at både lærere og 
ledere kan finde på at ryge på skolens område, 
og under et interview udtaler en elev følgende:

”Men de har sagt, at der er nultolerance, men 
vi siger op i røven med det. Da vi var på lejr
tur, fik vi at vide, at hvis der overhovedet blev 
indtaget noget, alkohol også, så bliver I smidt 
ud. Så sidder der 4 drenge, der har drukket 
sig hammer lamme. Den ene, han var ved at 
komme op at slås med halvdelen af eleverne 
fra klassen. Så fik han bare lige en snak henne 
på kontoret, men han går her stadigvæk, så…”.

Ud  fra vores undersøgelse kan vi konkludere, at 
i og med reglerne ikke synes at blive håndhæ-
vet i alle tilfælde, reduceres den tiltænkte effekt 
betydeligt. Når berusede elever får lov at blive, 
og skolernes personale synligt ryger cigaretter, 
mens det tydeligt er imod foreskrevne regler, op-
står der nogle etiske dilemmaer. Eleverne beskri-
ver selv udfordringer ved at respektere skolernes 
regler og politikker ift. brugen af både legale og 
illegale rusmidler. Man kan argumentere for, at 
brugen af nultolerancepolitikker kan sidestilles 
med skræmmekampagner med modsat effekt af 
den tiltænkte, og man risikerer, at eleverne i frygt 
for at blive bortvist undlader at henvende sig til 
skolens personale. Derudover reduceres effek-
ten yderligere af, at politikken ikke håndhæves 
konsekvent, når berusede elever ikke bortvises, 
og ansatte på skolen ryger cigaretter trods tyde-
lige forbud. Derimod kan frygten for bortvisning 
afholde eleverne fra overhovedet at møde op til 
undervisning, og en reel bortvisning kan være 
med til at eskalere elevens brug af illegale rus-
midler. Dette fremgår ligeledes i Sundhedsstyrel-
sens forebyggelsespakke ’Stoffer’ fra 2018 (17), 
hvor det beskrives, at en sådan ekskludering kan 
have en kontraproduktiv virkning, hvor eleven 
ender med et mere omfangsrigt brug af både al-
kohol og illegale rusmidler. 

Vores undersøgelse viser, at man i stedet for 
nultolerancepolitikker bør aftabuisere brugen af 
illegale rusmidler igennem dialog og oplysning for 
på denne måde at støtte eleverne i at træffe vel-
overvejede valg i forhold til illegale rusmidler. Vi 
erfarede, at eleverne efterspørger anerkendende 
og ligeværdige dialoger, hvor de kan blive vejledt 
omkring brugen, virkningen og konsekvenserne 

af at bruge illegale rusmidler. På baggrund heraf 
bør tiltag med oplysning, vidensdeling og åben 
dialog om stoffer implementeres som projekter i 
undervisningen på erhvervsskolerne. 
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Om den nye formands visioner for socialt udsatte og rusmiddelområdet

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 er spørgsmålene rettet til Vibe Klarup, som er den nye formand 
for Rådet for Socialt Udsatte, og handler om hendes tanker og visioner for 
Rådets arbejde for socialt udsatte og rusmiddelområdet.

5 hurtige til …  
Vibe Klarup, 
formand for Rådet 
for Socialt Udsatte



01. Som ny formand for Rådet for Socialt 
Udsatte – hvad er din vision for, hvilke 
forskelle Rådet kan gøre for udsatte borgere 
i vores land?

Rådet skal arbejde for at få socialpolitikken frem 
i lyset og stå i sin egen ret. Socialpolitikken har 
stået i skyggen af især beskæftigelsespolitikken, 
og det er ofte hørt, at den bedste socialpolitik er 
at få udsatte borgere i arbejde. Det får mange 
socialt udsatte til at give op. Der er brug for 
en bred folkelig forståelse for, at det også er 
fantastisk vigtigt at hjælpe mennesker til at få 
det bedre, også selv om de ikke kommer i job 
eller ud af afhængighed af stoffer. Der skal være 
en folkelig opbakning til, at socialpolitikken 
bliver højt prioriteret på finansloven, nu hvor 
satspuljen er væk. I det arbejde er det også 
vigtigt, at socialt udsatte selv kommer til orde 
og bidrager med deres perspektiv på, hvordan 
socialpolitikken kan blive bedre. 

02. Vi står p.t. midt i en alvorlig sundheds
situation, hvor coronavirus har ramt lan
det. Hvad er de største problemer for landets 
udsatte borgere i en sådan landsdækkende  
krise, og hvordan kan Rådet hjælpe?

Det største problem er, at socialt udsatte borgere 
ikke tænkes med i første bølge, når samfundet 
reagerer. Først efter de indledende tiltag be-
gyndte der at være opmærksomhed på de meget 
særlige vilkår, som mange socialt udsatte lever 
under. Fx de hjemløses situation – hvordan skal 
de leve op til retningslinjerne om ofte at vaske og 
spritte hænder? Hvordan skal de kunne ”holde 
sig hjemme” og undgå kontakt med andre? Hvor 
skal de i karantæne, hvis de får symptomer? Den 
slags ting kom der først fokus på hen ad vejen. 
Det samme gjorde sig gældende ift. dem, der er i 
substitutionsbehandling – skal de hver eller hver 
anden dag tage offentlig transport frem og tilbage 
for at hente deres medicin på behandlingsstedet, 
når alle andre frarådes at tage offentlig transport 
og i det hele taget får besked på at holde sig 
hjemme? Nej, de skal selvfølgelig meget hurtigt 
have udleveret medicin til en længere periode, så 
de ikke er tvunget ud på gaden. Det gik der lidt tid 
med at få fokus på. 

Måske kan man tale om et paradigmeskifte, i den 
forstand at nogle tilbud har oplevet opsøgende 
misbrugsbehandling med substitutionsmedicin 
til meget udsatte mennesker. I stedet for et 
forhindringsløb med en række krav til mødestabi-

litet, udredninger mv. var der pludselig tilbud om 
substitutionsbehandling på steder, hvor socialt 
udsatte kommer, og på betingelser, som socialt 
udsatte kan imødekomme. Forhåbentlig bliver 
det en god erfaring, som misbrugsbehandlingen 
kan trække med ind i post-corona-tiden.

Rådet hjalp – i samarbejde med de mange 
sociale organisationer – med at skabe det nød-
vendige fokus på socialt udsatte, bl.a. ved at 
rette henvendelse til de relevante ministerier 
og gøre opmærksom på, at socialt udsatte pga. 
deres skrøbelige livs- og helbredssituation altså 
bør betragtes som risikogruppe, og at der bør 
være særlig opmærksomhed på deres vilkår 
i en krisetid. Og at der desuden bør være en 
målrettet indsats for at hjælpe og informere de 
mange organisationer og ansatte, der arbejder 
direkte med socialt udsatte. Det kom som sagt 
hen ad vejen, men nu skal Rådet arbejde på 
at fastholde det fokus, så socialpolitik og 
socialt udsatte fremover er en integreret del af 
samfundets bevidsthed. 

03. Hvad vil være det nye råds vigtigste fokus 
ift. udsatte borgere med problematisk stof 
og/eller alkoholbrug?
 
En af de ting, der ligger lige for, er den meget 
store underbehandling på området. Ser man 
på de tilgængelige tal og data, så er der rigtig 
mange, som ikke er i behandling, men har behov 
for det. Både kapacitet i behandlingssystemet og 
rekrutteringen til behandling skal opprioriteres 
markant. Og så skal der være fokus på, at 
behandlingen skal sættes i en social kontekst. Man 
skal behandle hele mennesket ud fra de livsvilkår 
og sociale problematikker, det har. Det har Rådet 
også tidligere peget på, men der er behov for at 
fastholde fokus på den problemstilling.

Derudover er der en del problemer, der skal løses 
ift. indsatsen for såkaldt dobbeltdiagnosticerede 
personer, hvor samarbejdet og koordineringen 
mellem psykiatrien og rusmiddelbehandlingen 
mange steder halter. Ofte skal der sættes 
ind med misbrugsbehandling og psykiatrisk 
udredning og behandling samtidig, hvilket det 
offentlige system skal kunne rumme.  

Der er også god grund til at følge debatten i 
Norge om betænkningen ”Rusreform – fra straf 
til hjelp” og tage en tilsvarende debat i Danmark. 
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04. Hvad er det nye råds faglige styrke om 
råder, som du ser det? 

Rådets rolle er først og fremmest politisk og 
endda med det særlige fokus, at socialt udsattes 
oplevelser af problemer skal frem i lyset og fodres 
ind i politikudviklingen. Rådet skal fremme de 
politiske diskussioner og i den forbindelse også 
have øje for, hvilke nye faglige strømninger og 
udviklinger der er, og hvordan de er relevante i 
politikudviklingen. Rådets medlemmer repræsen-
terer tilsammen en stor indsigt i sociale problem-
stillinger og social udsathed, herunder også stof- 
og alkoholmisbrug. Og det er mit klare indtryk, at 
alle de nye rådsmedlemmer brænder indædt for 
sagen og er villige til at samarbejde på tværs for 
at opnå forbedringer for socialt udsatte. Den store 
samarbejdsvillighed, viden og praktiske erfaring er 
en stor styrke – særligt når den kombineres med 
input fra det bruger- og praktikerpanel, som Rådet 
er i gang med at oprette. 

05. Flere unge er blevet hjemløse over de 
seneste år, og nogle af dem har også problemer 
med alkohol og stoffer. Hvilke tanker gør du 
dig som ny formand i forhold til, hvordan rådet 
kan hjælpe med at sætte fokus på unge udsatte  
med rusmiddelproblemer?

Jeg tror, det er kommet bag på mange, at unge nu 
også er dukket op i vores hjemløsestatistikker. 
Ikke bare i de store byer, men bestemt også i 
provinsen. Det gode er, at vi faktisk har meget 
stærk viden om, hvad der skal til for at bakke 
de unge op i at leve det ungdomsliv, de gerne 
vil. Desværre kan vi se, at denne viden ikke er 
alment accepteret eller i hvert fald ikke strømlinet 
praktiseret. Vi oplever stadig, at misbrugs-
behandlere insisterer på, at de unge skal blive 
stoffri, inden der findes en boligløsning for dem. 
Helt i modstrid med den viden, der er. Vi ved, at 
det vigtigste er at få styr på boligen. Det er ikke 
nemt at koncentrere sig om behandling, hvis 
man hele tiden også er i tvivl om, hvor man kan 
sove i nat eller næste uge. Rådet er generelt 
optaget af, at socialpolitik funderes på viden. 
Det betyder også, at rusmiddelproblemer skal 
håndteres, hvis og når den unge er klar til det. 
At få et sikkert og trygt sted at bo – at komme ud 
af hjemløsheden – har altid førsteprioritet.
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”Man skal passe på 
sine medmennesker, 

før man behandler 
dem”

Om Eric Allouche  
 psykolog i Rusmiddelcenter Slagelse 

FOTO: DANIEL HJORTH
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ILDSJÆLENE
’Ildsjælene’ er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil 
være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igen-
nem i sit arbejde på rusmiddelfeltet. Hvis du kunne tænke dig at no-
minere 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. 
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Eric Allouche er 58 og arbejder som psykolog i 
Rusmiddelcenter Slagelse. Han blev uddannet 
cand.psych. i 1991 fra universitetet René Descartes 
i Paris i Frankrig. Sit første job efter eksamen fik 
han på et herberg i byen Tours i Frankrig, og det 
blev starten på en lang karriere med at arbejde for 
– og med – samfundets mest udsatte.

”Mange af dem, der kom på herberget, var 
”kroniske” hjemløse, som var gået fra herberg 
til herberg i mange år. Men der kom også regel-
mæssigt personer, som havde haft et helt 
almindeligt liv, og så lige pludselig havde mistet 
alt og ikke kunne finde på en bedre løsning end 
at komme på herberg. Det gjorde et stort indtryk 
på mig at opdage, hvor tynd grænsen mellem  
et normalt liv og et liv som socialt udsat kunne 
være,” fortæller Eric. 

Da Eric flyttede til Danmark få år senere, fik 
han i første omgang et vikariat, som også 
var på et herberg, men sin første faste stilling 
i Danmark fik han i 1995 ved en tilfældighed i 
først Misbrugsteam Korsør og et år senere i 
Vestsjællands Amts Misbrugscenter, der senere 
blev til Rusmiddelcenter Slagelse. For Eric blev 
det faglige fællesskab og mødet med brugerne 

helt afgørende for, at han efterfølgende valgte at 
blive på rusmiddelområdet, siger han:

”Jeg mødte meget kloge og søde mennesker, 
som gik meget op i deres arbejde og i rusmiddel-
området. Mange af dem er stadig mine venner 
i dag. Jeg tror, jeg kunne fylde et helt nummer 
af STOF bare ved at nævne alle de fantas
tiske mennesker, jeg har mødt siden 1995,  
både kolleger, aktivister og så selvfølgelig 
brugerne. Det, brugerne fortalte mig, de havde 
oplevet, og den måde, de opførte sig på, var så 
anderledes end det, jeg var forberedt på at møde 
efter mine år på universitet. Så alt i alt fik jeg hurtigt 
det indtryk, at rusmiddelområdet var fyldt med 
masser af muligheder for at hjælpe personer, som 
virkelig godt kunne bruge en psykolog.”

Eric faldt hurtigt til både fagligt og personligt, 
og selvom han kunne mærke, at hans faglige 
baggrund var meget forskellig fra den rådende 
på området i Danmark, så følte han, at hans 
franske uddannelse og den danske tilgang på 
rusmiddelområdet kunne berige hinanden. 

”Jeg er uddannet i Paris i 80 érne. Det var både 
et sted og en tid, hvor man gik meget højt op i 
en meget filosofisk og intellektuel tilgang til 
psykologi. Mange af de undervisere, jeg mødte 
på universitet, gjorde et stort indtryk på mig. De 
kunne se alle mulige nuancer og sammenhænge, 
som jeg ikke anede eksisterede. Da jeg kom til 
Danmark, opdagede jeg så en helt anden måde 
at anskue ting på. Psykologi skulle være brug - 
bart, tilgangen var pragmatisk, løsningsorien-
teret, og så var det vigtigt at have et positivt syn 
på alt”, fortæller han og fortsætter: ”Det kunne 
jeg også godt lide. Jeg elskede at blive fri for en 
problematiserende tankegang og i stedet prøve 
at løse de problemer, som kunne løses. Og så 
kunne jeg også lide at give mig selv lov til at være 
en glad og hjælpsom psykolog, som forsøger på 
at sprede gode vibrationer omkring mig, i stedet 
for at holde en passende faglig neutralitet, som 
jeg synes, er en ret kedelig position.”  

Udover at være psykolog hos Rusmiddelcenter 
Slagelse er Eric også formand for Selskab for 
Misbrugspsykologi, hvor han arbejder for, at både 
filosofiske og pragmatiske psykologiske vinkler 
får en passende plads på rusmiddelområdet.  
Det prøver han også at implementere i sit daglige 
arbejde på rusmiddelcentret, hvor Erics primære 
arbejdsopgaver tager udgangspunkt i hans 
virke som VISO-specialist. VISO er Den nation-

Foto: Daniel Hjorth
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ale videns- og specialrådgivningsorganisation, 
og Eric udfører udredning og rådgivning for  
dem. Han kalder udredning for et ”uopdyrket 
område” og siger:

”Jeg synes, at der mangler grundlæggende viden, 
og så vidt jeg ved, findes der heller ikke en særlig 
metodologi, som gør, at en misbrugspsykologisk 
udredning ikke er en efterligning af f.eks. en 
psykiatrisk udredning, men kan forholde sig til helt 
særlige elementer som f.eks. stoffernes virkning 
eller betydning af et liv i misbrugsmiljøet på en 
nuanceret og relevant måde. Derfor prøver jeg 
hele tiden at udvikle måder at lave udredninger 
på, som er mere præcise, og som på en brugbar 
måde kan henvise til, hvordan man kan hjælpe 
brugerne til at få et bedre liv.” 

Ud over det konkrete faglige arbejde i dagligdagen 
så fortæller Eric, at han har et mantra, som han 
mener, er mere afgørende end alt andet, og det 
har at gøre med etik: 

”Man skal passe på sine medmennesker, før 
man behandler dem. Det er for mig at se det 
absolut vigtigste. Jeg kan huske, at da jeg star-
tede med at arbejde på rusmiddel området, var der 
behandlingsmetoder, som var meget betænke lige, 
men som ifølge det, fagpersonerne selv sagde, 
gav imponerende gode resultater. Jeg var i syv 
sind, for var det mere etisk at behandle en person 
dårligt, men få gode resultater, end at behandle 
en person skånsomt og bare opnå almindelige 
resultater? På en måde er det stadig et uløseligt 
dilemma. Men hvis man skulle overføre dette til 
det politiske felt, så kan man spørge sig selv om, 
hvad man ville vælge: en menneskelig styreform, 
som ikke fungerer specielt godt, eller et diktatur, 
som giver super gode resultater?”

Men når vi taler om politik, så mener Eric, at 
den politiske tilgang til rusmiddelområdet i dag 
hverken er et diktatur med gode resultater eller et 
skånsomt system, som bare ikke fungerer godt. 

”Den nuværende narkotikapolitik i Danmark og 
andre europæiske lande er både irrationel og 
ufornuftig. Hvis det var, fordi politikerne bare var 
gammeldags, forsigtige eller traditionalister, så ville 
det ikke røre mig”, siger han og fortsætter: ”Men så 
vidt jeg kan se, så ødelægger de nuværende love 
og regler på rusmiddelområdet livet for tusindvis  
af mennesker, som har problemer nok i forvejen og 
ikke har brug for at blive behandlet som kriminelle 
eller udstødt på anden måde.”

Eric Allouches faglige ønske til rusmiddelområdet:
”Rusmiddelområdet, og måske hele hjælpesystemet, er 
lidt for metodefikseret for min smag. Man bruger rigtig  
meget energi på at prøve at finde en perfekt metode el-
ler løsning, men efter min mening lidt for lidt tid til mere  
refleksive spørgsmål som f.eks., hvordan man som fagper-
son kan udfordre og udvikle sin forståelse af misbrug og 
afhængighed. I sidste ende så er det jo vores mere eller 
mindre eksplicitte forståelse af netop disse, som kommer til 
at styre vores arbejde og måde at tilgå brugerne på.”
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I de senere år har forskning peget på centrale 
forandringer på det britiske narkotika marked, 
hvor organiserede narkotikahandlere i sti-
gende grad er begyndt at oprette forsynings-
linjer fra forsyningscentre inde i byen til 
”salgsforposter” ude i provinsen. Center for 
Rusmiddelforskning undersøger, om en lig-
nende situation gør sig gældende i Danmark.

På engelsk kaldes distribution af narkotika fra 
distributører i byen til sælgere i provinsen for ’the 
county line supply model’. Det mest problematiske 
træk ved denne model er, at organiserede 
narkotikahandlere ofte udnytter udsatte unge 
og voksne til at transportere, opbevare og 
sælge de illegale rusmidler. Narkotikahandlere 
truer sig eksempelvis til adgang til udsatte 
personers boliger, som herefter omdannes til 
en opbevarings- eller salgs(for)post, det vil sige 
en form for ”rede-snyltning” (som en gøg, der 
lukrerer på en andens rede).
 
Center for Rusmiddelforskning vil undersøge, 
om de tendenser, man ser på det britiske 
stofmarked, også gør sig gældende i Danmark. 
Undersøgelsen vil have tre hovedformål: 

1) At kortlægge tendenser i den måde, illegale 
rusmidler bliver flyttet mellem by og land, 
herunder i hvilken grad danske storbyer fungerer 

Narkotikahandel 
i provinsen og ud-
nyttelsen af ud-
satte mennesker

som forsyningscentre for stofhandlere i provinsen 
(dvs. mindre provinsbyer og landområder).  
   
 2) At kortlægge tendenser i, hvordan og i hvilket 
omfang narkotikahandlere i Danmark lukrerer 
på udsatte unge og voksne til at transportere, 
opbevare og sælge illegale rusmidler. 

3) At sammenligne ovenstående udviklings-
tendenser i Danmark med udviklingen i andre 
EU-lande, særligt England.  

Projektet varer fra november 2019 til juli 2020 
og finansieres af Det Europæiske Overvåg-
ningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug  
(EMCDDA), Lissabon.
  
Projektet udføres af projektleder og lektor 
Thomas Friis Søgaard og post.doc Marie Højlund 
Bræmer fra Center for Rusmiddelforskning.

Marie Højlund Bræmer 

Thomas Friis Søgaard

Foto Søren Breiting/Biofoto/Ritzau Scanpix
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Lotte Vallentin-Holbech

Kristine Rømer Thomsen

Mads Uffe Pedersen 

Politikontroller og sanktioner, eksempelvis bøde 
eller fratagelse af kørekort, har indtil nu været 
de vigtigste indsatser i forsøget på at forebygge 
spirituskørsel, men ingen af disse tiltag har 
fokus på de alvorlige alkoholproblemer, som ofte 
ligger bag. Ulykkesstatistikker fra Danmark viser 
nemlig, at en stor andel af de personer, der tages 
af politiet for spirituskørsel, stoppes i dagtimerne 
og har en promille over 1,2. Dette indikerer, at der 
er tale om førere med alvorlige problemer med 
alkohol. Ganske vist har vi i Danmark såkaldte 
ANTkurser (Alkohol, Narko og Trafikkurser), 
men det er dog tvivlsomt, om et obligatorisk 
kursus er tilstrækkelig hjælp, hvis der er tale om 
svære alkoholproblemer, som også ofte er vævet 
ind i sociale og psykiske problemer. Derfor er 
der brug for andre indsatser, som forebygger, at 
borgere med alkoholproblemer forvolder skade 
på sig selv eller andre i trafikken.

Projektet ’F.I.A.T.  Forebyggende Indsatser 
mod Alkohol i Trafikken’ undersøger muligheden 
for at gennemføre og integrere tre forskellige 
indsatser i politiets og kommunernes praksis og 
dermed få skabt kontakt mellem den kommunale 
alkoholbehandling og borgere, som politiet er i 
kontakt med. Dette undersøges via registreringer 

Nyt forsknings-
projekt har fokus 
på forebyggelse af 
spirituskørsel

hos politiet og den kommunale alkoholbehandling 
samt via interviews med involverede borgere, 
lokalbetjente og alkoholbehandlere.

Læs mere om de tre indsatsmodeller Sigtede, 
Borgertips og Recidivister på www.rusmiddel-
forskning.dk

Projektet udføres af lektor Kristine Rømer Thom-
sen, professor Mads Uffe Pedersen og post.doc 
Lotte Vallentin-Holbech fra Center for Rusmid-
delforskning i samarbejde med Rådet for Sikker 
Trafik samt interesserede politikredse og tilhør
ende kommunale alkoholbehandlingssteder. 

Projektet er støttet af TrygFonden og løber fra 
marts 2020 til september 2022.

Foto Amdi Thorkild/Ritzau Scanpix
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Center for Rusmiddelforskning er sammen med 
forskere i 15 andre lande i gang med at lave 
en komparativ spørgeskemaundersøgelse af 
cannabis dyrkning. Formålet er at skabe viden 
om dyrkningsmønstre, undersøge begrundelser 
for at dyrke samt at spørge ind til dyrkeres egne 
erfaringer og oplevelser af hjemmedyrkning, her-
under fordele og ulemper ved hjemmedyrkning. 

Har du prøvet at dyrke cannabis? Og har du lyst 
til at besvare vores spørgeskema? 

Spørgeskemaet tager ca. 25 minutter at udfylde, 
og deltagelse er helt anonym (dvs. der indsamles 
ikke IP-adresser).

Gå til www.rusmiddelforskning.dk for at deltage i 
undersøgelsen. 

Undersøgelsen, vi laver her i 2020, er en opfølg-
ning på en tilsvarende undersøgelse, der blev 
gennemført i 2012. Her svarede ca. 550 danskere 

Det vil vi gerne udforske!

på spørgeskemaet. Resultaterne fra studiet i 2012 
viste fx, at de fleste, der dyrker cannabis, gør det 
til eget brug og for at undgå kriminelle miljøer,  
ligesom en stor del af dem, der besvarede spørge-
skemaet, dyrker til medicinsk brug. 

Læs mere om 2012-studiet på 
rusmiddelforskning.dk 

Vil du gerne vide mere om undersøgelsen, er du 
meget velkommen til at kontakte antropolog og 
lektor Thomas Friis Søgaard på mail: 

tfs.crf@psy.au.dk eller telefon: 87165315.

Læs mere om undersøgelsen på 
www.rusmiddelforskning.dk
https://worldwideweed.nl/

Dyrker du canna-
bis, og hvordan og 
hvorfor gør du det? 
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Foto Davide Ragusa, Unsplash
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Det estimeres, at 29 procent af alle seksuelle 
overgreb er foregået i sammenhæng med 
alkoholindtag. Danske unge er blandt nogle 
af dem, der drikker mest i Europa. Derfor 
vil Center for Rusmiddelforskning i et nyt 
ph.d.-projekt undersøge unges seksuelle  
oplevelser under påvirkning af alkohol.

Det er en relativt stor andel af danskere, der har 
oplevet ikke-samtykkebaseret sex. Det vil sige 
sex, der enten har været uønsket, fortrudt eller 
på en eller anden måde skadelig. Konsekvenser-
ne ved uønskede seksuelle erfaringer spænder 
vidt og kan bl.a. være PTSD, angst, problematisk 
brug af rusmidler etc. 

En ret stor andel af disse uønskede seksuelle er-
faringer foregår under påvirkning af alkohol. Det 
estimeres, at ca. 29 procent af alle overgreb fore-
går i alkoholpåvirket tilstand. På trods af det er der 
dog relativt lidt forskning på området og dermed 
manglende vidensbaseret indsigt i, hvordan det at 
være beruset kan have betydning for – og kompli-
cere – kommunikation af seksuelt samtykke. 

Alkohol spiller en stor rolle i danske unges sociale 
liv, og de er blandt dem, der drikker mest i Europa. 
I ph.d.-projektet vil der derfor være fokus på at 

belyse 1825årige danske unges syn på, hvad 
henholdsvis samtykkebaseret og ikke-samtykke-
baseret sex i en alkoholkontekst indebærer. Der-
udover vil de unges konkrete seksuelle oplevelser 
(både samtykkebaserede og ikke-samtykkebase-
rede) i en alkoholkontekst undersøges.

Forhåbningen er, at den viden, der opnås i ph.d.-
projektet, kan bidrage til initiativer, der kan betyde, 
at færre unge i fremtiden oplever uønskede 
seksuelle erfaringer under påvirkning af alkohol. 
Projektet vil derfor også undersøge, hvilke faktorer 
der ligger til grund for de unges forståelse af, 
hvad seksuelt samtykke er, samt til grund for de 
oplevelser med sex, de har haft under påvirkning 
af alkohol. Nogle af disse faktorer kan f.eks. være 
sociale og kulturelle ideer og normer omkring, 
sex, samtykke og køn eller andet. 

Ph.d.- projektet udføres af ph.d.-studerende 
Evangelia Kousounadi Knountsen og varer fra 
februar 2020 til februar 2023.

Ph.d.-projekt  
undersøger, hvordan 
alkohol påvirker 
seksuelt samtykke

Evangelia Kousounadi Knountsen

Foto Baclig Caroline/Ritzau Scanpix
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Vi er ikke kønne nok til at danse
Af Katinka   

Du har spændt dine forventninger ud

Som en faldskærm jeg ikke tør brug

Du er højstemt som om du citerer gud

Mens du kigger på din skærm

Og jeg ville ønske jeg kunne se

Hvad du ser i mig

Det kun flasken i min hånd der flasker sig

Du siger det er ægte jeg siger det er en dårlig leg

Dit ansigt lyser fra din skærm

Og for første gang er der intet at sige

Festen er forbi

Men vi er ikke kønne nok til at danse

Vi er ikke kønne nok til at danse

Vi er ikke kønne nok til at danse mere

Og mens det hele mister glansen

Hvorfor vil du ikke standse

Vi er ikke kønne nok til at danse mere

Du har malet dig selv op i en krog

Du siger jeg er svær at læse

Jeg siger jeg ikke er en bog

Du giver mig krampe i maven forklædt som gode råd

Dit ansigt lyser fra din skærm

Og jeg har valgt nu at kæmme dig ud af mit hår

Jeg kan se dine ben

Men jeg ved ikke hvor du står

Du siger du intet kan føle mens du tager på mit lår

Du er et ansigt på en skærm

Fra albummet ’Vi er ikke kønne nok til at danse’ udgivet af 
Playground i 2017 samt fra digtsamlingen ’Et hus af krop’ 

udgivet på Forlaget Neurose samme år

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.

Læs mere på www.rusmiddelforskning.dk/stof 


