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Fællesskab
Velkommen til STOF nr. 37
med temaet ’fællesskab’.

På mange måder har verden aldrig føltes så tæt
og nær som nu, for hele kloden er påvirket af
coronakrisen, og i det opstår der et fællesskab
verden over, hvor vi kan opleve hinandens fælles
træk, men også forskelligheder. Samtidig skal vi
holde os mere fra hinanden end nogensinde før i
100 år. Med kravet om at skulle holde afstand til
andre, kan vi i 2020 derfor også tale om ’hudsult’,
dvs. den manglende fysiske tilstedeværelse af
fællesskabet med andre mennesker: Vi må nok
se, men ikke røre ved hinanden. Hvis vi ønsker
det, er dette dog en oplagt mulighed for indsigt og
empati med mennesker, som må leve et helt liv
uden for fællesskabet i krop og derfor ofte også i
sjæl. Mennesker, som har et fysisk handicap, en
psykisk sårbarhed eller en social udsathed, har
nemlig for længe siden erkendt, at i fællesskabet
er der først og fremmest plads til dem, der har
magt til at definere, hvad fællesskabet er, og hvad
deltagelse i det indebærer. Det ser vi blandt andet politisk, hvor der ofte tales om fællesskabet
som noget, man kan være ”inden for” eller ”uden
for”. Det har som regel med arbejdsmarkedet at
gøre. Hvis man ikke er på arbejdsmarkedet, så
står man uden for fællesskabet, må man forstå.
Måske kan coronakrisen med dets lige dele epi-

center og afsavn i fællesskabet være med til at
skabe en mere nuanceret debat, som netop tager
udgangspunkt i, at fællesskab er, som ordet lyder,
skabt fælles? Netop i tider som disse kan vi jo få
vished for, at særligt uden den fysiske tilstede
værelse i fællesskabet har vi alle kun det dis
kursive fællesskab, dvs. den sproglige og sociale
ramme, vi selv skaber.
I dette nummer af STOF undersøger vi fællesskab på mange måder. Først og fremmest
ved hele fire artikler, som beskæftiger sig med
corona
situationens påvirkning af rusmiddel- og
udsatteområdet. Derudover er flere artikler nysgerrige på, hvordan vi ved at lytte til sårbare
grupper kan få mere viden om, hvordan vi som
samfundsfællesskab bedst kan hjælpe eksempelvis unge, der både har et stofbrug og er under
kriminalforsorgen, unge, der sælger eller bytter
sex for penge eller gaver, eller unge, hvor sociale
omgivelser er afgørende for, om de kommer i
alkoholbehandling. Læs også om, hvordan ligeværdigt fællesskab med hinanden er en afgør
ende tematik i arbejdet som peermedarbejder i
rusmiddelbehandling, og at familiefællesskabet
og behandleres samarbejde med forældre er
essentielt i U18-modellens rusmiddelbehandling
til unge. Samt meget, meget andet.
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2020 har vist sig at være et specielt år, hvor begrebet fællesskab har fået en særlig betydning.
Fællesskabet har i størstedelen af året skullet
stå sin prøve ved blandt andet at være noget, vi
først og fremmest deltog i på minimum en meters afstand af hinanden. Coronavirusset med
det lægelige navn COVID-19 har gjort sit indtog i
samfundet, og selvom fællesskabet ofte før i krisetider har været en betydningsfuld både medeller modspiller, så har vi sjældent før talt på så
mange måder om det som nu: Fælles – hver for
sig, fællessang, virtuelle fællesmøder, fællesskabets glæder, restriktioner og forpligtelser. Og
dagligt har vi været tvunget til at overveje mange
spørgsmål: Hvad betyder fællesskab for os selv
og for hinanden i fysisk og psykisk forstand?
Hvad savner vi i fællesskabet? Hvad har vi gavn
af at undvære? Hvad og hvem glædes vi over
eller bebrejder, når vi er enige eller uenige om,
hvad fællesskab indebærer?

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

Dette nummers ’Stemmer fra Siden’-artikel
handler om politiker Pia Olsen Dyhr og hendes
barndom med faderens alkoholproblemer, som
hun stadig kæmper med følgerne af. Forfatter
Camilla Hjørnholm Olsens novelle ’Bryllups
gæsten’ handler også om, hvordan alkohol kan
tynge i familiefællesskabet. På bagsiden af bladet fortæller digter Peter Laugesen, at ”det gamle
bras /var bedre end det nye junk”.
Frivilligkoordinator Anna Windfeldt Thorning fra
foreningen Fundamentet i Aarhus er dette nummers ildsjæl, mens hovedpersonen i ’5 hurtige
til…’ er Lone Kæstrup, som er specialkonsulent
ved Center for Udsatte Voksne i Socialstyrelsen.
God jul og godt helbred til jer alle.
Og rigtig god læselyst!
Karina Luise Andersen
Redaktør
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Om Anna Windfeldt
Thorning, frivilligkoordinator ved foreningen
Fundamentet i Aarhus
’Ildsjælene’ er en artikelserie, hvor der i hvert
nummer af STOF vil være et portræt af en
medarbejder, der brænder helt særligt igennem
i sit arbejde på rusmiddelfeltet.

Metakognitiv terapi vinder frem i disse år, og det er
en terapimetode, som med fordel kan tænkes ind i
rusmiddelbehandling til unge.
AF MIKKEL MALMMOSE OG TINA PURUP
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gennem kontakt
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’Se, der står en stjerne
foran døren. Det er dig’
På tilbud til socialt
udsatte borgere var
coronanedlukningen
med til både at åbne
og lukke døre.
11. marts 2020 blev borgere i Danmark bedt om at holde fysisk afstand til
hinanden som følge af coronaepidemien, mens skoler og arbejdspladser
lukkede ned i målet om at begrænse smitte. Men hvad betød dette for socialt
udsatte borgere, som i nogle tilfælde blev afskåret fra kontakt og socialt
fællesskab på varmestuen eller herberget?

AF MAJ NYGAARD-CHRISTENSEN, SIRI MØRCH PEDERSEN OG NIKOLAJ MØRK THORSEN
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Maj Nygaard-Christensen er antropolog
og lektor ved Center for Rusmiddelforskning

Siri Mørch Pedersen er antropolog og
videnskabelig assistent ved Center for
Rusmiddelforskning

Nikolaj Mørk Thorsen er antropologistuderende på Aarhus Universitet og
laver feltarbejde og speciale om sociale
tilbud og urbane miljøer for socialt
udsatte stofbrugere

’Ikke i stedets ånd’
Det er veldokumenteret, at socialt arbejde indebærer konstante vurderinger for medarbejderne
af, hvem der er berettiget til hjælp, og af, hvilken
type af hjælp der er mest passende i hvert enkelt
tilfælde. Beslutningsprocesserne for de såkaldte
frontmedarbejdere – fx det personale i det sociale
system, der møder og hjælper udsatte borgere
i hverdagen – beskrives i forskningslitteraturen
under betegnelsen ’discretion’, på dansk oversat til ’skøn’ (2). Skøn henviser til den individuelle medarbejders vurdering af, hvilken type
af respons er mest passende til en given borger, og til de dilemmaer, der kan opstå i denne
beslutningsproces. Skønnet er illustrativt blevet
beskrevet som ’det hul i en doughnut, der kun
eksisterer i kraft af dets omgivende bælte af
restriktioner’ (3). Dette beskriver, hvordan arbejdet
med socialt udsatte borgere rummer en vis fleksibilitet i forhold til individuelle vurderinger, men
inden for en omgivende ramme af lovgivning
og retningslinjer.
Nedlukningen medførte en markant reorganisering
af rammerne for, hvordan sociale indsatser kunne
benyttes. Brugere af varmestuer, væresteder og
herberger beskrives ofte under samlebetegnelsen
’socialt udsatte borgere’, men er en målgruppe
præget af unikke problemstillinger, der ofte er
både komplekse og skiftende. De nye regler
medførte, at skel mellem forskellige brugere

blev trukket skarpere op i forhold til beslutninger
om, hvem der måtte komme ind. Nedlukningen
medførte nemlig, at kun brugere uden egen bolig
måtte gøre brug af eksempelvis varmestuer, indtil
den gradvise genåbning.
Det at måtte afvise brugere blev omtalt af flere
medarbejdere, som deltog i undersøgelsen, som
noget af det værste ved nedlukningen: ”Det er
slet ikke i stedets ånd!”, kommenterede én. Men
hvordan har disse ændringer påvirket brugerne?
En (næsten) lukket dør
’Se, der står en stjerne foran døren. Det er dig’.
Sådan har en bruger skrevet ved indgangen til
en varmestue med hvide bogstaver, der efter
hånden er lidt udviskede. En mand refererede
i en samtale til teksten og fortalte om ned
lukningen, at det nu ”er som at blive mødt af en
fængselsdør, når man kommer og ringer på”.
Kommentaren var ikke ment som en egentlig
kritik af håndteringen af nedlukningen, men som
en beskrivelse af, hvordan han oplevede at stå
ved døren og afvente, om han kunne komme ind
eller ej.
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Center for Rusmiddelforskning er i gang med at
lave en undersøgelse af coronanedlukningens
betydning for nogle af de mest marginaliserede
borgere i Danmark (1). Målgruppen i under
søgelsen er brugere af blandt andet varmestuer
og herberger i Danmark, der har været påvirket af
den nedsatte kapacitet under coronanedlukningen på disse tilbud. Undersøgelsen er baseret
på feltobservationer og interviews før, under og
efter nedlukningen i to større danske byer.

At skulle afvise folk ved varmestuens dør er
heller ikke noget, som de ansatte finder nemt. En
af dem fortalte, at brugerne med egen bolig ”har
haft det rigtig hårdt i coronatiden, det er jo dem,
der … har haft brug for at komme i vores tilbud
… hvor vi har haft en lukket dør. Og det er rigtig,
rigtig svært for vores medarbejdere at lukke en
dør, for det er jo ikke det, vi er her for.”
Med nedlukningen blev selve indgangen til
eksempelvis varmestuen således det fysiske
sted, hvor medarbejdere indimellem skulle træffe
konkrete skøn om, hvem der måtte komme ind,
og hvem der skulle blive ude. Trods en klar regel
om at disse tilbud under coronanedlukningen
var forbeholdt de boligløse, illustrerer følgende

9

uddrag fra vores feltobservationer, hvordan
medarbejderes skønsmæssige vurdering kunne
føre til en delvis lempelse af denne regel:

nedlukningen, selv om hun fik mulighed for at
hente en paptallerken med mad ved måltiderne.
Om denne ordning fortalte hun:

En mand bliver lukket ind på varmestuen og får en
kop kaffe, mens han klager lidt over ikke at måtte
komme helt ind. En medarbejder siger venligt til
ham, at ”nu er det jo kun dem uden hjem, der må
komme her, desværre”. Han får dog lov at blive
stående ved køkkenet og småsnakke lidt, mens
han skæver ind i opholdsrummet. ”Det er coronaracisme”, indvender han, dog uden yderligere
protester, inden han igen forsvinder ud i byen.

”… jeg kommer ikke kun, fordi jeg er sulten; jeg
kommer for det sociale, fordi jeg er alene, ikk’?
Også fordi så er det rart at spise sammen med
nogen. Så, der var jeg lidt mopset, så blev jeg væk
et par dage (…) Man skulle bare vente uden for,
så kom de med en paptallerken. Der tænkte jeg
også, at nu var de fandeme lige strenge nok (…)
De ku’ sgu da i det mindste sige ’kom lige ind og
stå og vent lidt’, mens de står og hælder maden
op, ikk’? Så man ikke skulle stå ude på trappen
som en anden tigger. Det var ydmygende.”

Trods de officielle retningslinjer blev der ind
i
mellem lavet konkrete skøn af, hvorvidt
en brugers behov – for mad eller kortvarig
social kontakt – var så akutte, at en kortvarig
undtagelse var nødvendig.
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Dette var tilfældet en aften, hvor en kvinde med
egen bolig ringede på herbergets dørtelefon
for at få hjælp. Kvinden var alkoholpåvirket,
havde tisset i bukserne og fortalte, at hun frøs,
imens hun ventede på svar ved dørtelefonen.
Medarbejderen lukkede kvinden ind og assi
sterede hende med et varmt bad og rent tøj.
Bagefter forklarede hun, at hun ”simpelthen ikke
kunne afvise et menneske i nød”. Et menneske
i nød skulle således opvejes med risikoen for
smittespredning i svære konkrete vurderinger,
medarbejderne hver dag stod overfor.
Forstærket følelse af hjemløshed
For flere brugere er skellet mellem at have bolig
eller være hjemløs langt mere flydende, end de
officielle retningslinjer indikerede. Således for
talte en mand i 50’erne med egen bolig, hvordan
afvisningen i døren ved varmestue og herberg
gjorde, at hele hans sociale omgang med andre
blev taget fra ham:
”Jeg er hjemløs, selvom jeg har en bolig, fordi jeg
kan ikke lide at være der. Jeg gider ikke at være der
mere end højst nødvendigt… Jeg synes, det er trist
at bo alene,” forklarede han under et interview.
For ham blev følelsen af at være hjemløs således
forstærket under nedlukningen, fordi han blev afskåret fra den sociale kontakt, han normalt fik
dækket på sit vanlige sociale tilbud.
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En ældre kvinde, som er kommet i over 20 år på
det samme værested, selvom hun har sin egen
lejlighed, blev ligeledes afskåret fra dette under

Opdelingen mellem hjemløse og dem med egen
bolig, som blev nødvendiggjort af nedlukningen,
svarer således ikke nødvendigvis til brugernes
egne oplevelser af de behov, der gør, at de
opsøger disse tilbud.
Ind og ud af hjemløshed
For nogle af de mennesker, vi har talt med, har
coronanedlukningen dog åbnet nye døre og fået
nogle til rent bogstaveligt at skifte gaden ud med
et værelse på et herberg. Det gælder eksempelvis
en kvinde i slutningen af 40’erne, der har levet et
langt liv på gaden med hjemløshed og langvarigt
stof- og alkoholforbrug. Den nye ro, der indfandt
sig på grund af nedlukningen, gjorde, at hun nu
kunne flytte ind på et værelse på et herberg,
hun før havde boet på, men dengang ikke kunne
holde ud at være på pga. larm og uro. Et af de
mange tiltag, det pågældende herberg indførte,
var nemlig, at der ikke længere måtte komme
gæster i huset. Kvinden fortalte således om tiden
før og efter corona:
”[før] var jeg flyttet herfra, fordi jeg ikke kunne
holde huset ud, hvor at efter … der har været den
corona-lukning, er det meget mere behageligt at
være i det her hus. Før, der – vores køkken det var
fyldt med folk, som så stopper hele tiden, og det
bankede på døren hvert andet minut… Og folk
råber og skriger. Det er der ikke noget af mere.
Så det er blevet så behageligt at bo i huset.”
Forbuddet mod gæster på flere herberger var
for kvinden ovenfor medvirkende til vejen væk
fra gadelivet, men har for andre været vejen ud
i hjemløshed. En anden kvinde fortalte således,
at hun var blevet smidt ud af sit herbergsværelse,
fordi hun havde gæster under nedlukningen. Da
vi mødte hende i juni 2020, havde hun været

´Se, der står en stjerne foran døren. Det er dig’ Foto: Nikolaj Mørk Thorsen

hjemløs i tre måneder. En af hendes største
udfordringer var manglen på adgang til toiletter
på cafeer og hoteller såvel som offentlige.
Hun fortalte om ydmygelsen ved at forrette
sin nødtørft i buske rundt omkring eller skifte
menstruationsbind uden mulighed for privatliv.
”Hvad kan man gøre?” sagde hun fortvivlet
til os og ytrede ønske om, at der bliver stillet
containere med toiletter op til hjemløse, hvis der
skulle komme en ny bølge af Covid-19.
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Foreningen Hus Forbi og vandrehjemskæden
Danhostel lavede i starten af nedlukningen et
samarbejde, hvor hjemløse Hus Forbi-sælgere
omkostningsfrit kunne indlogeres på eget vær
else på vandrehjem i større byer landet over.
En medarbejder på en af Danhostels afdelinger
forklarede, at sælgerne blev behandlet efter
samme regler som andre gæster, dog uden at
måtte få besøgende på værelserne. Vi mødte en
af Hus Forbi-sælgerne på Danhostel, hvor han
efterhånden havde fået pakket lidt ud af de store
tasker og indrettet værelset:
”Det har været dejligt at ligge i en seng og sove,
og kunne tage et bad, når man vil. Alle de der
ting, som man ikke kunne før…”.
Ved sengen står tre flasker vodka, små juicebrikker og et tårn stablede cigaretpakker. Han
fortalte videre:
”Jeg tror ikke, der er nogen, der synes, at et liv på
gaden er sjovt. Det er svært at lade være med at
misbruge, når man er på gaden. Hvordan vil du
holde varmen om natten? Så er det vodka. Jeg var
helt oppe på fem flasker om dagen på et tidspunkt.
… Før jeg kom her, så drak jeg nok halvanden
flaske i hvert fald. Så det er da egentlig helt pænt,
at jeg har fået kørt lidt ned. Det er, fordi der er ro,
ikke? Og vi må jo ikke sådan besøge hinanden på
værelserne pga. det corona-værk, så man sidder
jo lidt alene med tingene. Pludselig kan man se
fjernsyn. Jeg har Netflix og hele lortet! Jeg er jo
ikke vant til at se fjernsyn, og jeg kan godt lide at
se film, så om aftenen så ser jeg en film, måske
to... Der er meget ro her, det er dejligt.”

12

Nedlukningen som mulighedsrum
Lokale rusmiddelbehandlingstilbud blev også
nødt til at gentænke deres praksis for at mindske smitterisikoen, samtidig med at behandlings
garantien skulle opretholdes. Det medførte ét
sted, at metadonbehandlingen rykkede ud på
gaden og til herberger og væresteder for at møde

stofbrugerne, i stedet for at de skulle troppe op
på et behandlingscenter og risikere at indgå i nye
smittekæder. En sådan opsøgende substitutions
behandling er ofte blevet efterspurgt af både brugere såvel som af medarbejdere på stofområdet.
En af brugerne fortalte således om det at være
startet op i metadonbehandling gennem det
opsøgende team:
”Jeg nyder, at vores ”don” [metadon] den kommer til
huset. [Sundhedspersonalet fra rusmiddelcentret]
er her en halv time (…) de har sådan en stak her
med poser, der skal udleveres, og den er tom, hver
gang de går. (…) man kunne ikke komme op på
center, og så var det en fordel, at de ville komme
her og starte folk op (…) Også for at man ikke skulle
gå ud og skaffe penge til det selv, ikke? (…) det er
jo genialt. Så nu får jeg min medicin hver dag.”
Også personalet engageret i denne indsats oplev
ede, at dette tiltag gjorde det muligt for de allermest udsatte stofbrugere at få den substitutions
behandling, de lovgivningsmæssigt har ret til. Og
som en afledt sundhedsmæssig effekt fortalte en
medarbejder, at når borgerne står op om morgenen til udlevering af metadon på herberget, får de
også spist morgenmad, hvilket ellers sjældent sker.
Et værested – et sted at være
Som indikeret ovenfor handlede krisen ikke kun
om øgede restriktioner i forhold til tilbud til socialt
udsatte borgere, men i nogle tilfælde også om et
andet mulighedsrum. Fortællingerne her er kun
et lille udpluk af de vidt forskellige erfaringer med
nedlukningen, som brugere af og medarbejdere
på sociale indsatser har gjort sig. De viser dog,
at hvor nogle brugere har fået mere stabilitet
og ro under krisen, har nedlukningen også
forstærket eksisterende sårbarheder blandt
udsatte borgere. Særligt har de ulige muligheder
for adgang til tilbud været fremtrædende i
brugerfortællinger om nedlukningen, som en
besøgende på et suppekøkken berettede
om brugerne med egen bolig: ”Vi mangler et
værested – et sted at være.”
Forskningsprojektet, som denne artikel handler
om, vil fremadrettet fortsætte undersøgelsen
af de erfaringer, medarbejdere og brugere på
indsatsområder og tilbud til socialt udsatte borgere
har gjort sig under nedlukningen. Videre resultater
fra undersøgelsen vil blandt andet kunne findes
på Center for Rusmiddelforsknings hjemmeside.

Udsatte får tilbudt antistoftest. Foto: Nikolaj Mørk Thorsen

Dør til varmestue. Foto: Nikolaj Mørk Thorsen
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Når samfundet
lukker ned:
Corona-konsekvenser
for drikkegrupper,
der mødes udendørs
I foråret 2020 lukkede det meste af Danmark ned som konsekvens af
sygdommen Covid-19’s indtog i landet. Men i læskure, parker og på pladser,
hvor drikkegrupper mødes, har der stadig været liv.
AF JONAS STRANDHOLDT BACH

Jonas Strandholt Bach er
antropolog og postdoc ved
Center for Rusmiddelforskning
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1) https://sim.
dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/
mar/socialt-udsatte-skal-stadigvaek-have-noedvendig-hjaelp/
*Alle fra gruppen i skuret er
anonymiseret
og optræder
ikke under eget
navn.
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I begyndelsen af marts 2020 begyndte den
gradvise nedlukning af store dele af det danske
samfund, efter de første coronasmittetilfælde var
konstateret i Danmark. Flere politikere og fag
personer udtrykte bekymring for, at udsatte grupper i Danmark kunne blive ramt hårdt af det, der
udviklede sig til en verdensomspændende pandemi de følgende måneder. Allerede d. 11. marts,
dagen efter statsministeren havde annonceret
nedlukningen af samfundet, kom der en pressemeddelelse fra Social- og Indenrigsministeriet
med underoverskriften ”Regeringen arbejder for
at beskytte socialt udsatte mod coronavirus”. I
pressemeddelelsen stod der videre, at ”mange
socialt udsatte har svækket immunforsvar og kroniske sygdomme og skal derfor beskyttes mod
coronavirus (…) Det er afgørende, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger kommer frem til socialt
udsatte, og at alle, der er i kontakt og arbejder
med socialt udsatte, hjælper med at informere og
selv følger anbefalingerne”.1
Da nedlukningen for alvor tog fart d. 11. marts,
havde jeg som antropolog ved Center for
Rusmiddelforskning i et halvt år fulgt en gruppe
mennesker, der mødtes jævnligt i et skur i en
forstad til Aarhus og drak alkohol i hinandens
selskab. Som en del af mit forskningsprojekt
havde jeg besøgt gruppen ca. en gang om ugen i
perioden og talt med dem om løst og fast i nogle
timer ad gangen. Der var som regel mindst et par
stykker og op mod 10 personer samlet ad gangen
i og omkring skuret – på solrige dage kunne der
også være flere. I alt havde jeg talt mig frem
til, at jeg i skuret havde mødt ca. 25 forskellige
personer, som tog ophold i kortere eller længere
tid, og som var en del af gruppen. De fleste var
førtidspensionister eller i afklaringsforløb i forhold
til at få førtidspension, de yngste i 40’erne, mens
de ældste var sidst i 60’erne.
Den nogenlunde faste kerne bestod af en gruppe personer med bopæl i lokalområdet, hvor
de fleste var i 50’erne, havde etnisk dansk baggrund og havde et dagligt forbrug af alkohol, og
for nogles vedkommende også andre rusmidler
(primært cannabis, men også for enkeltes vedkommende heroin og andre morfinpræparater).
Mange var også tobaksrygere, og flere havde
forskellige helbredsudfordringer, hvilket gjorde
dem til en del af ”højrisiko”-gruppen, der ifølge
informationerne, der strømmede ud fra Sundhedsstyrelsen, risikerede hårde coronaforløb,
hvis de blev smittet.

Men hvordan påvirkede coronasituationen disse
mennesker i skuret? Hvordan forholdt de sig til
rådene om social distancering og håndhygiejne,
som blev anbefalet af Sundhedsstyrelsen? Og
hvad skete der over tid, efterhånden som det
danske samfund begyndte at åbne op igen?
”Man er faktisk meget
opmærksom på det virushalløj”
I den første del af nedlukningen skulle jeg,
som alle andre universitetsansatte og offentligt
ansatte uden kritisk funktion, arbejde hjemmefra.
Heldigvis havde jeg sporadisk mail-kontakt med
Morten*, som kom i skuret. I en mail fra april
skrev han:
”Tja, min vurdering er, det går godt eller så godt
som muligt her. Alt er næsten, som det plejer, og
folk er ved godt mod. Man er faktisk også meget
opmærksom på det virushalløj”.
Mange fra gruppen mødtes stadig i skuret, og
hverdagen lignede på mange måder sig selv,
var meldingen fra Morten. Men der var alligevel
noget, der var anderledes end det plejede.
Noget, som irriterede Morten, var, at der var
”grumme dårlig hash i omløb”. Han kunne ikke
huske, hashen havde været så dårlig siden
90’erne. Ud over det var det, der generede Morten
mest, at så meget var lukket ned. Han havde
ikke mulighed for at komme i træningscenter
eller de steder, hvor han hjalp til som frivillig. Han
kunne heller ikke komme på den lokale café, hvor
man kunne få et måltid mad til en lav pris. Det
gjorde dagene mere ensformige, og det gjorde
risikoen større for at falde i et destruktivt hul,
fortalte han mig.
”Folk er blevet alt for bange”
Da jeg en dag i maj, efter at have fået tilladelse til
at genoptage feltarbejdet til mit forskningsprojekt
igen, lagde vejen forbi skuret for at hilse på og
se, hvordan det stod til, sad der en lille håndfuld
af det faste klientel. Snakken gik, som den
plejede, men de sad med en stols afstand
imellem sig. For en af skurets faste brugere
var der kommet gode nyheder: Peder havde,
efter en lang sagsbehandling, fået tilkendt
førtidspension. Det gjorde en forskel for en
mand, der var vant til kontanthjælp og ikke havde
haft meget at gøre med i dagligdagen. Han
samlede som regel altid skurets tomme flasker,
når han gik i det nærliggende supermarked for

“… Alt er næsten, som
det plejer, og folk er
ved godt mod. Man
er faktisk også meget
opmærksom på det
virushalløj.”

at købe tre-fire Dansk Pilsner mere. Det betød
dog ikke, at Peder levede mere ekstravagant.
Han havde dog ”givet en omgang” i skuret nogle
gange den sidste måned, fortalte han. Han
havde også for nylig fejret fødselsdag i skuret,
og her havde han fået store mængder håndsprit i
gave. For at demonstrere for mig hev han en lille
håndspritbeholder op af lommen og afsprittede
sine hænder.
”I starten med det her corona var vi også meget
forsigtige. Men hvis bare dem, der har det, er
på hospitalet, så bliver folk jo ikke smittet. Folk
er blevet alt for bange,” fortalte han, mens han
tændte en smøg.
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Gruppen i skuret oplevede også, at forskelligt
offentligt frontpersonale, for eksempel bostøtter,
og frivillige fra væresteder, genbrugsbutikker,
cafétilbud og lignende enten ikke fysisk var
på arbejde eller holdt afstand på baggrund af
Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betød, at
man hang mere på de fællesskaber, der ikke var
afhængige af steder, der skulle holde åbent. Men
det betød også, at der var risiko for, at man kom til
at gå hinanden mere på nerverne. Personer, som
ellers sædvanligvis ikke kom i skuret tit, dukkede
oftere op, efterhånden som manglen på andre
tilbud gjorde kedsomheden og ensomheden
derhjemme sværere at bære.
Hvad har fagfolk observeret omkring
drikkegrupper i en coronatid?
De oplevelser, som gruppen i skuret havde haft efter coronaen gjorde sit indtog som en risikofaktor
i det danske samfund, stemmer overens med
observationerne fra fagpersoner, der beskæf
tiger sig med udsatte borgere i byrummet i Danmarks to største byer, København og Aarhus.
Under arbejdet med denne artikel var jeg i kontakt
med Den Boligsociale Gadekontakt under Socialforvaltningen i Københavns Kommune. I teamet,
der beskæftiger sig med drikke
grupperinger,
er de tre medarbejdere sædvanligvis meget
på gaden for at sikre, at drikkegrupperne har det
godt og er trygge og for at forsøge at formidle
kontakt mellem grupperne og lokalsamfundene.
Lena Kista Abelsen fra teamet fortæller:
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”De første mange uger måtte vi ikke kontakte
drikkegrupperne. Vi måtte ikke komme tæt på.
Men vi cyklede ud og så til dem på behørig afstand, for vi var også nysgerrige på, i hvor høj
grad de ville mødes, og i hvor høj grad de levede

op til de her anbefalinger fra myndighederne”.
Lena fortæller videre, at de har observeret, at i
de fleste af drikkegrupperne har man været gode
til at holde afstand, og nogle steder delt sig op i
mindre grupper, for at overholde myndighedernes anbefalinger.
”Der er også en del af dem, der er blevet testet
for corona, og de er alle sammen testet negative.
I starten var vi nervøse for, at det var noget, der
kunne vælte vores målgruppe”.
Jeg spørger, om hun har indtryk af, om borgerne
har været bekymrede for at få Covid-19.
”De har været ret cool og lavede sjov ved at sige,
at de er sprittet af både udenpå og indeni, og ”et
eller andet skal vi jo dø af”. Så jeg ved ikke, om
de reelt set har været bekymrede,” siger Lena
Kista Abelsen og tilføjer, at drikkegrupperne ofte
holder sig udendørs, hvilket formentlig har været
med til at forhindre smittespredning. I teamet har
de også talt om, at drikkegrupperne i forvejen er
meget isolerede fra samfundet: ”De holder sig
meget til de samme mennesker”.
”Vi har holdt corona-fri møder herinde”
Da jeg midt i juni talte med flere fra gruppen, der
opholdt sig i skuret i Aarhus, var det mest slående,
at de samstemmende svarede, at coronasitua
tionen ikke havde ændret ret meget for dem i deres dagligdag. Peders udsagn er ret repræsentativt i denne sammenhæng for den gruppe, der
blev ved med at komme i skuret i perioden:
”Vi bærer ikke masker, men vi husker bare at
vaske fingre og bruge lidt håndsprit, så sidder vi
og hygger os alligevel”.
Ingen fra den faste gruppe i skuret i Aarhus kendte
nogen, der var smittet. Ligesom Lena Kista Abelsen fortalte om drikkegrupperne i København,
oplevede jeg også, at der var overskud i skuret til
at lave sjov med corona og forholde sig humoristisk til risikoen for at blive syg.
”Vi har holdt corona-fri møder herinde,”
svarede Peder, da jeg spurgte, hvordan tiden
under corona havde været. Han tilføjede dog
hurtigt, at man passede på hinanden. ”Det er
meget vigtigt”.
Men enkelte af de personer, der indimellem kom
i skuret, havde dog været mere nervøse undervejs i forløbet. Marianne, en kvinde i 60’erne fra

lokalområdet, som var selvudnævnt ”tidligere
alkoholiker”, men kæmpede med psykiske pro
blemer, fortalte, at hun havde været i selv-isolation
i tre uger, da hun havde både KOL og sukker
syge. Nu hvor samfundet var åbnet op, følte hun
sig mere rolig ved at komme forbi skuret og sidde
og snakke med de andre.

sig og socialiserer udendørs, er svært at sige. Det
er også værd at bemærke, at både drikkegruppen i Aarhus og de grupper, der er observeret af
gadeplansmedarbejderne i København, faktisk
i stort omfang har fulgt anbefalingerne fra myndighederne og ageret med en relativt høj grad af
omsorg og disciplin i perioden med nedlukning.

”Det har været rart at kunne komme hernede
igen, det har det virkelig. Det er vigtigt for mig,
at jeg har bare en smule social kontakt hver dag,
når jeg kommer her forbi”.

STOF NR. 37 / EFTERÅR 2020

Der var altså forskel på, hvordan de forskellige
brugere tacklede perioden med corona, og hvilke
konsekvenser af pandemi og nedlukning de oplev
ede – nogle havde mærket isolation og ensomhed
trykke, mens andre oplevede, at dagligdagen
lignede sig selv. Et fællestræk var dog, at som
tiden gik, smittetallene faldt i Danmark, og det
omgivende samfund lukkede mere op, slækkede
gruppen også mere på forholdsreglerne. Det
var, efterhånden som maj blev til juni, oftere
undtagelsen end reglen, at der var en stol mellem
dem, håndspritten kom sjældnere frem, og man
holdt ikke længere øje med, om man var 10 eller
flere i skuret på én gang. ”Vi har gjort os umage, i
forhold til hvad vi plejer,” sagde Pia, en kvinde midt
i 50’erne, da jeg talte med hende i starten af juni.
”Men vi er også begyndt at slække på det”.
Succes eller tegn på segregering?
Der har fra politisk hold været stor opmærksomhed
på udsatte grupper, herunder også hjemløse og
andre socialt udsatte, en kategori, som også
drikkegrupperne hører under. Det har været
en prioritet at fastholde tilbuddene til særligt
udsatte grupper, især hjemløse. Som artiklen
her viser, er der dog også en række tilbud, der
har holdt lukket som følge af nedlukningen,
og selv om meget har været ved det vante for
gruppen omkring skuret og drikkegrupperne
i København, har nedlukningen også haft
konsekvenser for nogle af dem.
Der er dog god grund til at glæde sig over, at de
socialt udsatte grupper i høj grad ser ud til at være
gået fri af coronasmitte i Danmark – ligesom det
meste af den danske befolkning i øvrigt. Om det
skyldes, at man er lykkedes med at værne de
udsatte grupper fra smitte ved rådgivning, tests
og muligheder for selvisolation, eller om det i lige
så høj grad skyldes, at hjemløse, drikkegrupper
og andre socialt udsatte grupper i høj grad
lever adskilt fra andre borgere og ofte opholder
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Coronaens påvirkning
på rusmiddelområdet:
Nye tider på godt og
ondt

Godt en måned inde i coronakrisen tog STOF temperaturen på en række tilbud
til udsatte, hjemløse eller personer med rusmiddelproblemer. Vi mødte lige
dele bekymring, tilpasning og kreative løsninger.
AF MARIANNE BÆKBØL

Marianne Bækbøl er journalist
Foto: Thomas Arnbo

Statsministerens tv-transmitterede nedluknings
tale onsdag den 11. marts 2020 om aftenen
sendte chokbølger igennem hele Danmark.
Arbejdspladser, virksomheder og organisationer
skulle med ét gentænke måden at udføre deres
kerne- og driftsopgaver.
Dette var også virkeligheden for en række aktører
på rusmiddelområdet, som STOF kontaktede en
måneds tid senere, for at vi kunne videregive
et øjebliksbillede til vores læsere af, hvordan
coronakrisen påvirkede arbejdet på området.
Vi spurgte dem, hvordan de oplevede de første
dage oven på den overrumplende besked fra
statsministeren, hvordan det er gået siden, og
hvordan coronakrisen har påvirket dem.

”Vi mødtes torsdag fra morgenstunden, og fredag
var vi klar med nødberedskab og udkørende
metadonbehandling. Vi har 130 borgere i substi
tutionsbehandling, og selvom de fleste bor i
Viborg by, har vi også mange borgere ude i de
store oplandsbyer. Hvis de skulle passes på og
undgå smitte, skulle de ikke ud i busser og heller
ikke bagefter gå rundt i Viborg by i op til flere
timer til den næste bus kørte hjemad. Mange
borgere i substitutionsbehandling har allerede
rigelig nedsat lungekapacitet til at sende dem på
sygehus, og med Covid-19 var vi bange for, at
de ikke ville komme igennem. Derfor besluttede
vi med det samme at etablere et udkørende
metadontilbud,” fortalte Jan Kristensen.
Under uvant beslutningspres
Ligesom i Rusmiddelcentret i Viborg var der også
tryk på kedlerne i Nordjylland, da nyheden om
nedlukningen ramte. Det terapeutiske samfund
Opbygningsgården er en selvejende institution,
der ligger i Snedsted i Thy. Opbygningsgården
tilbyder behandling til stofbrugere, og hos daglig
leder Hanne Holm og hendes personale var den
første periode hektisk.
”Vi har eksisteret i fyrre år og har gennemlevet
mange kritiske perioder, men det her var noget,

Hjemløsetilbud lukkede ned på stribe
I den anden ende af landet blandt hjemløse på
Vesterbro i København kunne Ivan Christensen,
der er leder af Mændenes Hjem i Istedgade,
konstatere, at det ene hjemløsetilbud efter det
andet lukkede på grund af afstandskravene eller
opererede med stærkt begrænsede åbningstider
under restriktive forhold. Kun det ene af de to
stofindtagelsesrum på Vesterbro kunne holdes
åbent. I Kontaktstedet i Istedgade, hvor der
normalt kommer omkring 500 mennesker i
døgnet, har der siden nedlukningen kun været
åbent omkring spisetiderne, hvor folk er blevet
taget ind i hold på ti ad gangen.

STOF NR. 37 / EFTERÅR 2020

Gang i kreativiteten med det samme
Inden for fem minutter efter statsministerens
tv-tale begyndte sms’erne at tikke ind på mobilen
hjemme hos Jan Kristensen, centerleder i Rusmiddelcentret i Viborg. Det var sygeplejersker og
andre medarbejdere, der også havde hørt talen
og allerede nu var i gang med at få indkaldt til et
koordinerende planlægningsmøde.

vi aldrig havde prøvet før. Vi arbejdede på højtryk
på især to områder: det sundhedsmæssige og
det økonomiske. På den ene side handlede det
om, hvordan vi kunne holde Opbygningsgården
kørende, passe på beboerne og skaffe værne
midler. Hvordan kunne vi sikre, at vi hele tiden
fulgte de aktuelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og få beboerne med på at udvikle nye
procedurer i huset i forhold til at øge hygiejnen,
både den personlige og generelt i huset? På den
anden side var der alt det økonomiske. Vi lavede
likviditetsfremskrivninger og havde straksdrøftelser med bestyrelsen om, hvad vi skulle
gøre, og besluttede os efter et par dage for at
holde åbent og håndtere situationen bedst muligt
inden for de givne rammer.”

På selve herberget Mændenes Hjem er det
normalt tilladt for beboerne at have gæster
på værelserne, men for at bryde eventuelle
smittekæder blev der truffet beslutning om at
lukke ned for gæster, forklarer Ivan Christensen.
”Det var en stor omvæltning i beboernes hverdag,
og vi har forsøgt at gøre det mere tåleligt. Vi var
heldige at få støtte fra blandt andet Hus Forbi til
at købe tv til alle værelserne, så det er nemmere
at få tiden til at gå, når man skal være alene på
værelset i mange timer ad gangen.”
Bekymring for brugerne
Hvor de indledende udfordringer for brugere
og personale havde naturlige variationer fra
sted til sted, gik ét emne igen hos alle, som STOF
talte med, og det var personalets bekymring
for, hvordan brugerne ville klare det hele. Det
havde de fleste steder vist sig, at bekymringen
i hvert fald på kort sigt var ubegrundet, for
brugerne havde som helhed klaret sig langt bedre
end forventet, da vi talte med dem. Imidlertid var
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ledere og medarbejdere i den første tid absolut
mest optaget af og bekymrede over, hvordan
især deres svageste borgere havde det og ville få
det i løbet af nedlukningen: Hvordan ville det gå
de ensomme, der kun har fagprofessionelle som
netværk? Hvad ville de hjemløse leve af, nu hvor
der ingen flasker var at samle og ingen at sælge
aviser til? Hvordan ville det gå, når biblioteker,
medborgerhuse og varmestuer, hvor hjemløse
normalt hænger ud, lukkede?
Fra Sundhedsteamet, der tilbyder sundheds- og
sygepleje blandt udsatte og hjemløse i København, fortalte sygeplejerske Lene Tanderup om
teamets bekymringer.
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”Specielt i starten sad vi og holdt vejret. Vi har
ikke været specielt bange for selv at blive smittet,
men for at risikere at smitte patienterne og vores
familier. Det, der normalt er vores arbejde,
relationsarbejdet, hvor vi får en fornemmelse af,
hvordan folk har det, og har opmærksomheden
på de små symptomer, der kan tage sygdomme
i opløbet, alt det fanger vi ikke nu, fordi vi ikke
ser patienterne på samme måde som før.
Det bekymrer os selvfølgelig. En stor del af
patienterne ser vi slet ikke, fordi de steder, vi
normalt kommer, er lukket ned, og det er ikke
alle, man kan fange på en telefon.”
Også på natcaféen for hjemløse kvinder, Café
Klare, gjorde de sig mange bekymrede overvejelser. Lederen af Café Klare, Sarah Højgaard
Cawood fortalte, at de især havde været urolige
for de kvinder, som de ikke havde kunnet rumme i natcaféen under nedlukningen, og glædede
sig til igen at kunne begynde at åbne for alle
deres brugere.
Normalt holder natcaféen kun åbent mellem
klokken syv om aftenen og 10 om formiddagen,
men under nedlukningen besluttede Cafe Klare
at holde døgnåbent og dermed udgøre et hjem
for et lille antal reelt hjemløse kvinder.
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”Dem, der har en egen seng og ikke overnatter
her, men bruger Café Klare som et netværk, et
sted at gå hen, har vi sagt nej til for at kunne give
plads til og passe ordentligt på de mest sårbare
kvinder, de reelt hjemløse. Vi har haft vanskeligt
ved at hjælpe de mest kaotiske kvinder, og fordi
vi er et lavtærskeltilbud, der sætter en ære i at
rumme alle, var det svært at sige nej og afvise
nogen. De mest kaotiske kunne ikke honorere
de forskellige aftaler, vi havde om at passe på

de andre, men heldigvis har vi kunnet finde et
værelse til nogle af dem på Mændenes Hjem i
stedet for her.
Egenomsorg og taknemmelighed
Fra København til Nordjylland fortalte alle, vi
spurgte, om, hvor overraskende det var for dem,
hvor gode patienter, borgere og brugere havde
været til at passe på sig selv og deres om-
givelser. Den eneste undtagelse fandt vi i
statsfængslet Kragskovhede Fængsel, men til
bage til det lidt senere. Fra Sundhedsteamet
fortalte Lene Tanderup om den høje grad af
bevidsthed blandt patienterne.
”Generelt har de hjemløse, vi har kontakt med,
ikke været voldsomt bekymrede, men de har
været meget opmærksomme på at holde afstand
og at spritte hænder. De har været bevidste
om ikke at blive syge og har selv efterspurgt
håndsprit. Jeg har kun oplevet én med meget
dårlige lunger, som var meget bekymret for,
hvordan han passede på sig selv. Han boede
på herberget på Sundholm, men valgte efter
aftale med personalet, at han kunne beholde sit
værelse, men i coronaperioden tage hen til en
bekendt, hvor han var mere sikker. Ham har vi
haft kontakt med et par gange om ugen.”
I Viborg fortæller Jan Kristensen, at brugerne
til at begynde med syntes, at rusmiddelcentret
overreagerede, og følte, at medarbejderne bare
ville undgå dem.
”I starten syntes de, at det hele var vildt over
drevet, men meget hurtigt, efterhånden som
opdateringerne kom i medierne, og den generelle
disciplin i resten af befolkningen viste sig, gik
det op for dem, at coronavirussen var risikabel
– og især for dem. Det gik op for dem, at det
ikke var for at slippe af med dem, at vi lukkede
ned, men for at passe på dem. Nogle har været
decideret rørte over det, og vi har fået mange
flere taknemmelighedsytringer, end vi har fået
i lang tid.”
Ivan Christensen på Mændenes Hjem oplevede
også, at brugerne accepterede alle restriktioner
og tiltag uden beklagelser, men at det mere
handlede om, at de er vant til at være undertrykt
i forvejen.
”De er vant til at indordne sig, så de har rettet sig
efter alt, hvad vi har sagt, og taget godt imod,
kan man sige, men jeg har altid en bekymring

STOF NR. 37 / EFTERÅR 2020

I denne artikel deltager et bredt udsnit af organisationer:
Mændenes Hjem, Cafe Klare – natcafe for kvinder,
Rusmiddelcenter Viborg og Opbygningsgården
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om etikken, for jeg ved, at de mennesker, vi
arbejder med, er vant til at skulle indordne sig
efter alt muligt, de bliver budt. Når det er sagt,
har det været fantastisk at opleve, hvordan de
prøver så vidt muligt at passe på hinanden, og
den store omsorg, de har for både sig selv og
andre, selvom de er pressede.”
Fængselsbehandling i ruiner
Som nævnt var det anderledes, da STOF talte
med Opbygningsgården om Kragskovhede
Fæng
sel, hvor Opbygningsgården varetager
rusmiddelbehandlingen. Medarbejderne i behandlingsafdelingen på Kragskovhede Fængsel
var under hele nedlukningen forment adgang
til fængslet, og deres behandlingsmetode, hvor
fællesskab er selve udgangspunktet, blev derfor
lagt fuldstændig ned.
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”Ud over at stå telefonisk til rådighed for de
indsatte på behandlingsafdelingen har vores
behandlere kun kunnet sende skriftlige opgaver
ind til de indsatte. De har været virkelig ramt i
fængslet: Ingen udgang, ingen besøg, lukkede
aktiviteter og værksteder og flere restriktioner
internt på afdelingerne. Der er mange spændinger,
og nogle har været sendt på sygehuset efter
slagsmål. Vi forventer, at behandlerne skal starte
helt fra bunden igen, når fængslet åbner igen,”
fortalte leder Hanne Holm.
Set fra den anden side af murene underbyggede
udsagn fra en indsat Hanne Holms dystre
forventninger. Fængslet set indefra var under
nedlukningen en fortælling om afsavn og
opløsning. Om at have nået én udgang hjem til
sit lille barn og den gravide hustru, inden landet
lukkede ned. Om konflikter, der fik lov at udvikle
sig, fordi personalet var for få, og om stoffer og
alkohol på afdelingen. Om nedturen over efter
fem måneders stoffrihed at have taget kokain
tre gange under nedlukningen. ”Anders”, som
udtalte sig anonymt (redaktionen er bekendt med
Anders’ rigtige navn), fortalte:
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”I starten var det fint ikke at få behandling, nogle
har ligefrem nydt det og tåget rundt i en periode,
men det har i virkeligheden været noget lort, at
behandlerne ikke har været her, for de er gode
at snakke med. Behandlerne yder en indsats og
prøver at hjælpe dig. De er gode til at give dig
håb, og jeg er blevet mere modløs af, at de ikke
er her. Jeg har kunnet bruge det, jeg lærte inden
nedlukningen, lidt, men nogle dage har det været
lige meget, hvad jeg har lært, når jeg kan gå lige

ind ad døren overfor og få kokain. Man holder en
dag, en uge eller to, men pludselig sker det, og
når du ser vagterne være ligeglade, er det endnu
nemmere.”
Opblomstring af nye tilbud midt i kaos
Et gennemgående træk ved de forskellige
tilbud til udsatte og rusmiddelbrugere var, at
coronakrisen skabte et momentum for alternative
løsninger og modige beslutninger til godkendelse
højere oppe på et senere tidspunkt. Der blev,
snarere end at tænke ud af boksen, tænkt ind
i boksen, fordi gamle forslag, der af mange
årsager ikke tidligere havde kunnet realiseres,
pludselig blev afgørende for at kunne udføre
kerneopgaverne under de nye betingelser.
På Opbygningsgården blev der udviklet nye
aktiviteter i det fri for at kunne udfolde det
terapeutiske koncept på nye måder, og beboerne
deltog dagligt i den fælles morgensang på DR.
Hos de hjemløse på Mændenes Hjem medførte
nedlukningen glædelige forandringer midt i kaos.
Pludselig blev det muligt via samarbejde med
Københavns Kommune at tilbyde den frem
skudte metadonbehandling, der havde været
talt om i 15 år, uden at det var blevet til noget.
Folk, der ikke havde kunnet finde ud af at komme
på rusmiddelcentrene, fik pludselig mulighed
for lægesamtaler og metadonbehandling, der
hvor de kom allermest. Adskillige startede i
behandling. Disse erfaringer betød blandt andet,
at tilbuddet om metadonbehandling er et af flere
tiltag, som leder Ivan Christensen vil kæmpe for
at beholde på den anden side af den akutte krise.
Udover den nye udkørende metadonbehandling i
Viborg indførte rusmiddelcentret også ’walk and
talk’-samtaler rundt om søen som alternativ til
de individuelle samtaler med socialrådgivere og
pædagoger på centret. Også her var det leder
Jan Kristensens og medarbejdernes hensigt, at
tiltagene på en eller anden måde skulle fortsætte
på den anden side af krisen.
”Vi taler om at fastholde ’walk and talk’ i en eller
anden form, måske som efterbehandlingstilbud,
og når vi taler om den udkørende metadonbehandling, har det tydeligt været gavnligt for en del
ikke at skulle komme på centret, og vi er kommet
tættere på mange af vores borgere, ved at vi har
haft en mere individuel og personlig kontakt med
mange flere af dem end normalt. De erfaringer
vil vi gerne drage nytte af i fremtiden,” afsluttede
Jan Kristensen med slet skjult glæde i stemmen.

Stoffer i et nedlukket fængsel i en coronatid – sådan går det til
I artiklen fortæller ”Anders”, som er indsat i Kragskovhede Fængsel, at han kan
”gå lige ind ad døren overfor og få kokain”. Nogle læsere vil måske undre sig over,
hvordan der kunne indtages rusmidler i det omfang, som Anders fortæller, i et
fængsel, der var mere afskåret fra omverdenen end nogensinde, hvor besøg ikke
var tilladt, og de indsatte ikke måtte komme på udgang. STOF har spurgt Anders,
hvordan tilgangen af stoffer til fængslet har fungeret under corona-lockdown.
Forklaringen ligger i, at dels kunne nogle rusmidler fremstilles på stedet, dels kunne
”varer” fortsat blive leveret inden for hegnet, om end det var dyrt, og dels var det
stadig muligt at bevæge sig uset uden for hegnet.
Hjemmebrændt alkohol og løbere i skoven
Hver dag kommer der omkring 10 liter spiritus ind i fængslet, og samtidig bliver der
produceret hjemmebrændt alkohol fremstillet på gæret frugt, opbevaret i de største
af fængslets gamle institutionsgryder og varmtvandsbeholdere, der står øverst på
hylderne bagest på lageret og ikke længere er i brug.

”Man går rundt i en flok, 5-8 stykker sammen, så er der ingen betjente, der opdager,
hvis der mangler en. En bil kører langsomt gennem skoven med poserne med varer.
Den må ikke stoppe op, for så er der straks alarm. Løberen smutter fra gruppen og
hopper over hegnet, når bilen er passeret, og skynder sig at tage de poser, som er
blevet kastet ud gennem bilruden,” fortæller Anders.
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Når det kommer til indsmugling, er det yderst sjældent, at der bliver gjort brug af
drone ved levering af rusmidler, da prisen er kr. 4000 pr. levering, men det sker.
Som en billig pendant til dronelevering udgør ”løber-ordningen” et tiltrækkende
alternativ, om end den også er risikabel. I Kragskovhede Fængsel findes der
angiveligt i omegnen af 7-8 indsatte, der betegnes som løbere.

Løberen følger fængselskameraets vinkler for at slippe uset ud og ind, og i samme
øjeblik han er tilbage på afdelingen, bliver varerne givet videre og går igennem flere
hænder inden for de første minutter for at skabe så lang afstand som muligt mellem
løberen og et eventuel senere fund af rusmidlerne.
En alternativ metode er at bede om en lægetid og fortælle, at man har ondt i hjertet,
fortæller Anders.
”Med det samme man er kommet indenfor på hospitalet, står der en forbindelse
klar med 5-6 ”æg” lige til at komme op i ”skatkammeret” og tage med tilbage til
fængslet.”
Hver dag, året rundt
I starten af nedlukningen kom der ekstra mange rusmidler ind i fængslet, der var
konstant løbere afsted, men den sidste måned var det lidt svært, fordi mange var
blevet løsladt. Anders fortæller, at indsmugling af rusmidler foregår dagligt, og
bekræfter, at der især i starten af coronakrisen var øget aktivitet.
”Folk løb hele tiden ud i starten, men i slutningen af nedlukningen, hvor der var
mange, der var blevet løsladt, var det lidt sværere, fordi der kun var få indsatte
tilbage og derfor nemmere at holde øje med dem.”
Anders er et pseudonym. Redaktionen er bekendt med Anders’ rigtige navn.
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Isolation,
restriktioner og stor
forskel i offentlig
støtte har udfordret
udsatte og pårørende
under coronakrisen
Offentlige bevillinger og private donationer strømmede kvindekrisecentre i møde
efter nedlukningen af Danmark den 11. marts, mens pressede mænd, unge og
forældre fik mindre bevågenhed. Støtte- og rådgivningstilbud har hjulpet så
mange som muligt, men har været udfordret af de nye og forskellige vilkår.
AF MARIANNE BÆKBØL

Marianne Bækbøl er journalist
Foto: Thomas Arnbo

Travlhed, hurtige beslutninger og bimlende telefoner kan alle nikke genkendende til rundt
omkring på de støtte- og rådgivningstilbud, som
STOF har talt med i forbindelse med denne
artikel. Til gengæld har der været stor forskel
på, hvordan krisen har påvirket deres brugere
og borgere, og på, hvilke muligheder de har haft
for at hjælpe deres målgruppe igennem de første
måneder af krisen.
Voldsramte kvinder og børn
vakte medfølelse i omverdenen
Et område, der har politisk bevågenhed, er
krisecentrene for voldsramte kvinder og deres
børn, som relativt hurtigt fik bevilliget 11 mio.
kroner til nødpladser og samtidig oplevede en
imponerende velvilje fra civilsamfundet. Der er
energisk glæde i stemmen, når leder af Odense
Krisecenter Jannie Staal fortæller om hendes
oplevelser, da coronakrisen satte ind.

Mulighederne for at søge midler til krisecentrene
har samtidig været mangfoldige, og det har
blandt andet gjort det muligt for Jannie Staal at
ansætte ekstra medarbejdere i børneteamet til
undervisning og lektiehjælp i tidsbegrænsede
stillinger. Normalt er det frivillige, der varetager
disse opgaver, men hele korpset af frivillige blev
sendt hjem, da regeringen satte alle ikke-livsnødvendige funktioner midlertidigt på standby.
Mænd i krise blev overset
Når det kommer til mænd, der havnede i en
alvorlig familiær klemme under coronakrisen, så
situationen noget anderledes ud. De 11 millioner,
der blev givet til krisecentre, var målrettet kvindecentre, mens Mandecentrets afdelinger rundt

om i landet ikke fik ekstra midler. De blev først
tilgodeset med 3 millioner kr. til nødpladser,
efter DR og Politiken havde sat spot på, hvordan
mænd også kan komme i klemme i problematiske
parforhold under en omfattende krise som
denne, og havde stillet kritiske spørgsmål til den
ansvarlige minister.

Mandecentret måtte også sende deres frivillige
hjem på grund af de restriktioner, der fulgte
med coronanedlukningen, og personalet måtte
finde nye måder at hjælpe på, som passede til
beboerne og kunne lade sig gøre inden for de
nye uforudsigelige og begrænsede rammer.
”Da vi lukkede Mandecentret, besluttede vi hurtigt, at nu skulle vi tænke, at vi var stewarder og
stewardesser om bord på et fly. ”Når vi er rolige,
er passagererne det også”. Alle vores møder
med kommuner, jobcentre og andre kommunale
aktører blev aflyst, ligesom vi måtte revidere vores interne arbejdsgange. Vores egne planer og
møder var ikke vigtige nu. Der skulle fuldt fokus
på mændene. Mange af dem var sendt hjem fra
arbejde, de fleste kunne ikke se deres børn, og
de måtte ikke have gæster. Hvordan kunne deres
hverdag blive så god som mulig?”
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”I starten, hvor der var fokus på, at der manglede
pladser, var det helt overvældende med alle de
henvendelser, vi fik. Folk ringede og tilbød deres
sommerhuse eller ekstra værelser. Vi fik masser
af brugt tøj og legetøj. Bowl’n’Fun donerede al
deres slik, chips og kage til os, da de skulle lukke
ned. IKEA donerede alt inventar og legetøj, da vi
skulle åbne nødkrisecenter, og der bliver stadig
tænkt på os løbende.”

Alle blev presset til det yderste
Telefonerne glødede på Mandecentret i København. Leder Christina Kirkegaard siger lige ud, at
”vi blev lagt ned og kunne slet ikke følge med” i
den uophørlige strøm af henvendelser fra mænd,
der var blevet smidt ud eller selv var gået hjemmefra for at beskytte alle i familien bedst muligt.
I familier, der i forvejen havde udfordringer,
steg presset under nedlukningen til nye høj
der, da alle pludselig blev lukket inde sammen
24/7 uden mulighed for de pauser, der normalt
er til stede i hverdagen i form af jobs, fritids
interesser og venner.

Mandecentret i København og dets beboere kom
helskindet igennem isolationen på centret ved at
bruge masser af timer i køkkenet, hvor de lavede
god mad, bagte kager og spillede spil. Nye,
støttende venskaber opstod blandt mændene,
fordi de var så meget sammen og der på grund
af minimumsbemanding heller ikke hele tiden var
ansatte at gå til. De frivillige rådgivere, der nu sad
hjemme, insisterede under hele nedlukningen
på at tilbyde rådgivning enten online eller over
telefonen for ikke at afbryde igangværende forløb
og for ikke at afvise nye henvendelser.
Pårørende blev dobbeltisolerede
Langtfra alle mennesker, der var udfordret af
krisen, havde samme muligheder for støtte og
nye relationer som beboerne på krisecentrene.
For nogle mennesker blev alt, der var svært i
forvejen, forstærket og forværret under krisen,
samtidig med at ordrerne fra statsministeren
om at lukke alle ikke-livsnødvendige funktioner
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gjorde det langt sværere at opsøge hjælp
end normalt. Fx hvis man er pårørende til et
familiemedlem med rusmiddelproblemer.
”Især børn, men også andre pårørende, føler
sig ikke vigtige. ’Det går nok’ og ’jeg skal nok
klare mig’ er typiske udsagn, der forstærker
tendenserne til angst og depression,” forklarer
Helle Lindgaard, psykolog med speciale i familier
med rusproblemer og faglig chef i TUBA (Terapi
og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkohol- og
stofmisbrugere), og påpeger, at ’dobbeltisolation’
var den mest markante konsekvens for på
rørende i familier med rusmiddelproblemer, da
landet blev lukket ned.
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”I forvejen er alle, der er ramt af misbrug, isole
rede, fordi det er så omgærdet af tabu, skam og
skyld, at disse familier generelt er lukkede om sig
selv. Når der så pludselig kommer en ordre, der
lyder på, at du skal lukke dig inde, kombineret
med at de professionelle med ét heller ikke er der
for dem, bliver de dobbelt ramt,” siger psykolog
Helle Lindgaard.
Chatrådgivning i stærk fremgang
Der skete en stigning på op til det tredobbelte i
omfanget af angst og depression under krisen,
ligesom der var markante stigninger i alkoholforbruget, viser nordiske og internationale under
søgelser. Et stigende antal unge kontaktede
også TUBAs chatrådgivning for at få hjælp til at
håndtere tankemylder, og flere end normalt henvendte sig med selvmordstanker og selvskadelig
adfærd. Deres symptomer forværredes, de var
låst i hjemmet, deres ”frirum” i skolen var væk, og
de havde brug for hjælp til, hvad de kunne gøre.
I TUBA var man som alle andre steder tvunget
til at lukke ned for de fysiske samtaleforløb for
børn og unge. Til gengæld reagerede TUBA
hurtigt og kunne i løbet af få dage fortsætte med
onlineterapi, både individuelle og gruppeforløb.
Langt de fleste unge i TUBA tog imod dette tilbud,
for nogle var onlineterapi en ulempe, mens det
for andre var en fordel.
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”Vores onlineterapi har været velbesøgt, og
mange unge har profiteret af tilbuddet, selvom
nogle også har savnet de fysiske møder. Online
terapien har været en god erstatning for mange,
og for unge, der er introverte, og som har svært
ved at komme ud af døren eller er udfordrede ved
at færdes ude i samfundet, har onlinemøderne
gjort det langt nemmere at få den rette hjælp.”

På et splitsekund forsvandt kontrollen
Trist, forvirret og indadvendt. Sådan husker Jose
fine Vesterherup sine følelser i den første uges
tid efter statsministerens historiske nedlukningstale den 11. marts 2020. En uge, hvor sofaen det
meste af tiden var hendes faste holdepunkt. Den
25-årige unge kvinde fra Holstebro er en af de
mange unge, der er tilknyttet TUBA.
”Det var enormt svært. Det, man oplever som
barn af en alkoholiker, er, at mange ting er uforudsigelige. Derfor prøver man at skabe rammer
og forudsigelighed, og det var meget svært i den
første tid. Alt, hvad jeg ellers kunne regne med,
mit arbejde og min skemalagte hverdag, og alt
det andet forudsigelige i mit liv forsvandt. Jeg
skulle pludselig prøve at finde ro i noget, jeg ikke
vidste, hvad var.”
Ud over at føle sig på usikker grund blev Josefine
med ét også magtesløs. Hun har igennem sit liv
været vant til at skulle kunne fikse problemer og
udfordringer selv og have strategier til håndtering
af alle tænkelige udfordringer. Pludselig kunne
hun intet gøre selv for at påvirke sin situation.
”Kontroltab er jeg ikke særlig god til. Jeg var
stresset, ked af det, forvirret, og jeg kunne intet
stille op andet end at være hjemme. Mit mønster
fra barndommen med trøstespisning blussede
op igen sammen med angst, som jeg ellers ikke
har mærket noget til længe. Heldigvis begyndte
det ret hurtigt at vende, da jeg fik sparring fra
’min’ terapeut i TUBA. Jeg vendte lidt tilbage til
rutinerne med en uges nødpasning kombineret
med nogle opgaver, jeg kunne lave hjemme
fra. Jeg begyndte også at gå lange ture ude
i naturen og satte mig ned og fandt ud af, hvad
der kunne gøre mig glad i hverdagen. Tilsammen
hjalp det på det hele. ”
For unge er tre uger meget lang tid
Når der sker noget som corona, verden lukker
ned, og der opstår frygt, forvirring og tvivl, skaber
det hos de fleste af os et følelsesmæssigt indre
pres som følge af krisens uforudsigelige natur.
Det går an for dem, der har et solidt fundament
at stå på og nære relationer. Man bliver rystet
lidt, hvorefter de fleste stille og roligt finder en
ny måde at være i verden på. Unge er imidlertid
særligt sårbare over for dette pres, især hvis de i
forvejen er udsatte og måske har et problematisk
forbrug af rusmidler oveni.
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”For denne gruppe af unge betød den påtvungne isolation særlige udfordringer,” siger privatpraktiserende psykoterapeut Anine Boisen til
STOF. Anine Boisen, der har specialiseret sig
i samtaler med unge og pårørende i rusmiddelfamilier, uddyber:
”Er man ung og har et misbrug, og samtidig ingen
eller få betydningsfulde relationer at læne sig ind
imod, er det sværere end for de fleste andre. For
os, der er voksne, er tre uger ingenting, men som
ung kan man overhovedet ikke overskue, hvordan man skal kunne klare sig igennem. Den tilstand kan få de unge til bare at få lyst til at gå i hi,
til det hele er overstået.”

STOF NR. 37 / EFTERÅR 2020

Var der konflikter i forvejen, blev de større
Det har heller ikke været sjovt at være forældre til
en ung med stofproblemer under coronakrisen.
De normale støttetilbud til pårørende har været
lukket ned, fordi de mange steder ikke er en del
af kerneopgaverne, så der har ikke været megen
hjælp at hente. Udfordringerne har tæret på de
unges forældre, der for manges vedkommende
har oplevet, at deres unge er blevet indadvendte,
fortæller Anine Boisen.

”De unge forældre går stille med dørene om,
hvordan de egentlig har det, og vi har derfor brugt
mange kræfter på at ringe og sige, at vi er her.
Det har været godt, for jo mere vi har ringet, jo
mere ærlige svar har vi fået. Vi har kunnet høre,
at det blev mere og mere hårdt at være alene
derhjemme, også fordi mange har flere børn ud
over den lille, de kommer med her.”

”For mange har det ydre pres i forbindelse med
nedlukningen skabt konflikter i familierne, og var
der konflikter i forvejen, er de blevet forstørret.
Det trigger forældrene, når de unge vender sig
indad. Frygten for, om den unge nu får lavet
lektier, sidder for meget ved skærmen eller slet
ikke kommer ud, gør forældrene urolige.”

Hvis de tog imod regeringens tilbud om nød
pasning, følte forældrene sig stemplet som
nogen, der ikke havde styr på tingene. Det blev
tydeligt udtalt på TV, at tilbuddet var møntet
på udsattes børn, og først længere henne i kri
sen blev målgruppen gjort bredere og nærme
re defineret, men da var skaden sket.

Anine Boisen mærkede hurtigt, at ’hendes’ unge
ønskede mere kontakt med hende, fordi de følte sig mere alene, og hun besluttede derfor at
indføre tjek-op-opringninger via Skype. I stedet
for den normale times procesorienterede samtale hver fjortende dag fik de unge under nedlukningen forbyggende opringninger af et kvarters
varighed flere gange ugentligt.

”Mange har helt naturligt ikke lyst til at blive
identificeret som udsatte, derfor har vi prøvet at
flytte fokus fra forældrene til børnene. Hvordan
det for eksempel kan være godt for baby, at
de store kommer afsted. Eller hvordan det kan
gøre godt at sende børnene afsted, hvis man
har angst, så man kan få en pause og lidt tid
til at tage sig af sig selv. Vi fik enkelte afsted,
men det er vores oplevelse, at mange har
holdt på sig selv og har villet klare sig som alle
andre på trods af deres udfordringer. Derfor
har de ikke villet bede om ekstra hjælp. Til
gengæld oplever vi nu et opsparet behov for
både os og for besøg af sundhedsplejersken.”

”Det var de eksistentielle spørgsmål, krisen trak
tydeligere frem. Hvem er jeg, hvem er jeg i forhold til mine venner, hænger vi sammen, selvom vi nu ikke ses, hvordan bliver det at komme
tilbage, hvad er svært lige nu, hvad er vigtigt, og
hvad kan jeg egentlig som menneske? Det har
tvunget de unge og mig ud i nye, anderledes
reflekterende samtaler.”
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Brug af nødpasning føltes
som et stempel i panden
Behandlingstilbuddet ’Dit Rum’ i Glostrup gen
kender, at sårbare unge har tendens til at trække
sig, når livet strammer til. Det gælder også, når
de er blevet forældre. Isolation er et almindeligt
træk, man klarer umiddelbart helst sig selv, viser
ikke sit behov for omverdenens hjælp, slet ikke
når man tror, at støttetilbuddene er lukkede på
grund af corona. Det er en helt normal reaktion,
men risikabel, når man er presset i forvejen. Astrid
Busck er psykolog i Dit Rum og står sammen
med en kollega for Dit Rums baby-netværk for
børn mellem 0 og 1 år og deres forældre. Dit Rum
er et specialiseret behandlingstilbud, der ligger i
Glostrup, målrettet børn og unge fra 0 til 24 år, der
vokser op med misbrug i den nærmeste familie.

Coronakrisen øgede sammenholdet
og gjorde afstanden mellem personale
og brugere mindre
Udfordringerne har stået i kø, nye problemer er
opstået på daglig basis, og nogle har knoklet i

døgndrift for at få tingene til at hænge sammen.
Det gælder både hjælpere og de mennesker,
der har haft behov for hjælp. Samtidig melder
alle, som vi har talt med, at de også har oplevet
ekstra overskud. Hos dem selv, deres kolleger,
deres medarbejdere og hos de mennesker, som
de er sat i verden for at hjælpe. Alle har oplevet
en højere grad af overskud til at yde omsorg
for hinanden, har mærket større sammenhold,
tolerance og gensidig forståelse brugere imellem
og mellem brugere og personale. Alle tager
positive erfaringer med sig om, at rigtig meget
kan lade sig gøre, når krisen for alvor kradser.
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Der mangler viden
om sårbare unge, som
sælger eller bytter sex
for penge eller gaver
I 2019 kom en rapport, som havde som formål at undersøge viden om – og
sociale tilbud til – unge, som sælger eller bytter sex i Norden, fx til gengæld
for penge, gaver eller stoffer. Rapporten konkluderede, at der findes
begrænset viden om dette område, og at tilbuddene til de unge er meget
forskellige i de nordiske lande. Danmark skiller sig ud på nogle punkter.
AF JEANETT BJØNNESS

Jeanett Bjønness er antropolog
og lektor ved Center for
Rusmiddelforskning
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Kommercialisering af seksuelle relationer er
et emne, som fylder i den offentlige debat i
Norden, og som optager både beslutningstagere
og medarbejdere i de sociale systemer. Særlig
når debatten drejer sig om unge, der bytter
eller sælger sex, går bølgerne højt. I Danmark
blev DR-dokumentaren om Gina Jaqueline,
’en sugardaters fortælling’ set og diskuteret
af mange i 2017. Senest har influenceren
(en person, der tjener penge ved personlig
markedsføring på de sociale medier, red.)
Fie Laursen, som opfordrer andre unge til at
sugardate, ”make some coins, girls” (1) fået stor
opmærksomhed i de danske medier og endda
fået andre kendte personer til at efterlyse regler
for, hvad influencere må udtale sig om (2). Helt
overordnet er hovedspørgsmålet i debatten,
hvorvidt det at sælge eller bytte sex entydigt
skal ses som et problem og som noget, der
skal forebygges, eller om der er andre måder
at anskue fænomenet på. Rapporten ‘Young
People, Vulnerabilities and Prostitution/Sex for
Compensation in the Nordic Countries’ udgivet af
Nordisk Ministerråd i 2019 (2) viste, at blandt de
medarbejdere, som arbejder med udsatte unge i
Danmark, afhænger svaret på dette spørgsmål
af, hvorvidt de unge, som sælger eller bytter sex,
har personlige eller sociale problemer som fx
problematisk stofbrug eller psykiatriske diagnoser.
Der er store forskelle i de nordiske lande
Rapporten fra Nordisk Ministerråd viser, at der
er en række ligheder mellem de nordiske lande:
1) Antallet af unge, som bytter eller sælger sex,
anslås til at være én til to procent. 2) Der er
flere drenge end piger, som sælger/bytter sex
for kompensation. 3) De unge, som bytter eller
sælger sex, bliver beskrevet af medarbejdere på
socialområdet som en særlig sårbar gruppe. 4)
Medarbejdere i de sociale tiltag oplever, at der
mangler viden på feltet.
Der er dog også væsentlige forskelle. I Danmark
er det fx kun ulovligt at købe sex af personer
under 18 år, mens det i Norge og Sverige er
forbudt at købe sex i det hele taget.
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Den ovenfor nævnte rapport fra 2019 viser, at ikke
kun lovgivningen, men også viden blandt fagpersoner og medarbejdere på social- og rusmiddelområdet om unge og salg/bytte af sex for kompensation – er meget forskellig i de nordiske lande.
En yderligere forskel blandt de nordiske lande er,
at i Danmark har sex-sælgernes egne organisa
tioner, som fx SIO (Sexarbejdernes Interesse

Organisation), haft en relativt fremtrædende
stemme i den offentlige debat og dermed adgang til at modsige det temmelig entydige billede
af sex-sælgere som passive ofre, som man kan
se i fx svenske medier.
Også når det gælder det, man kalder ’sugardating’,
hvor en yngre person, ofte kaldet ’sugarbabe’,
bytter sex eller samvær for gaver eller penge
med en såkaldt ’sugardaddy/sugarmama’, oftest
en ældre mand med flere økonomiske midler end
den unge, har den offentlige debat været anderledes i Danmark end i de andre nordiske lande. I
de andre nordiske lande bruges begrebet sugar
dating sjældent, og den offentlige diskussion
om unge og udveksling af sex fokuserer mere på
udnyttelse og magtulighed mellem parterne.
De unge i Danmark, der sælger eller bytter
sex, opfattes som en særligt udsat gruppe
Vi, der udarbejdede det danske bidrag til Nordisk
Ministerråds rapport (3), baserede vores undersøgelse på en gennemgang af faglitteratur, rapporter og mediernes bidrag på feltet samt interviews
med nøglepersoner i otte sociale indsatser,
som kan karakteriseres som centrale i forhold til
det sociale arbejde med marginaliserede unge
i Danmark.
De medarbejdere på socialområdet i Danmark,
som havde med unge, som sælger eller bytter
sex, at gøre, erfarede, at de fleste af de unge,
som involverede sig i sex for kompensation,
havde, hvad medarbejderne beskrev som en
belastet baggrund, hvor de var blevet udsat for
omsorgssvigt, seksuelle overgreb eller andre
overskridelser af deres personlige grænser
eller selvbestemmelse. Samtidigt beskrev med
arbejderne, at problematisk stofbrug og psy
kisk sygdom var en del af mange af de unges liv.
Medarbejderne fortalte også, at mange af de
unge, de mødte, tidligt havde haft mange seksualpartnere, og at det derfor ikke nødvendigvis
blev oplevet som så stort et skridt af disse unge
at lade deres kropslige/personlige grænser overskride ved at have en relation til en sugardaddy.
De [unge kvinder] havde været sammen med så
mange mænd, at de måske syntes, ”at de lige
så godt kunne få betaling for det”, hævdede en
af medarbejdere.
Mange af medarbejderne vurderede, at de unge
havde svært ved at mærke, hvornår en seksuel
handling var grænseoverskridende. Dette kunne

være særligt svært, hvis de havde et problematisk
forbrug af stoffer. Flere af medarbejderne kendte
til unge, som byttede sex for stoffer – ’sex for
baner’ – ’et blowjob for stoffer’. Nogle nævnte
også, at mange af de unge fra denne gruppe
havde psykiatriske udfordringer og diagnoser, og
diagnosen borderline blev nævnt af flere.
Et andet tema, som gik igen blandt medarbejd
erne, var, at de oplevede, at de unge opfattede
det at bytte eller sælge sex som en måde at føle
sig attraktiv og eftertragtet på – at det fik dem
til at føle, at de havde værdi for andre. Særligt
for de unge, som voksede op på en ungdomsinstitution,handlede det om adgang til materielle
goder (bl.a. pga. fattigdom og sociale mediers
og influenceres idealbilleder af forbrug), som de
ellers ikke ville have penge til. En medarbejder
beskriver det således:

Enkelte medarbejdere nævnte også, at nogle
unge søgte mod at bytte sex eller samvær for
gaver eller penge, fordi de syntes, det var spændende at eksperimentere med egen seksualitet.
Derudover er det påfaldende, at til trods for at spørgeskemaundersøgelser på området konkluderer,
at flere drenge end piger sælger eller bytter sex,
så fortalte medarbejderne næsten udelukkende
om pigers salg og bytte af sex. Nogle af medarbejderne påpeger, at når de ikke kender til drenges
oplevelser med salg/bytte af sex, så kan dette måske hænge sammen med, at det er endnu mere
stigmatiseret for unge mænd at bytte sex for gaver
eller penge, end det er for unge kvinder, og at de
unge mænd derfor ikke opsøger hjælp og dermed
går under radaren for de sociale tilbud på området.
Konsekvenser af at sælge og bytte sex
De fleste medarbejdere, vi interviewede, var bekymrede for denne gruppe af unge, som sælger
eller bytter sex. De erfarede, at unge – også fra
velfungerende familier – som havde solgt eller
byttet sex i korte perioder, oplevede negative
konsekvenser. Det kunne være en belastning for
dem at holde det hemmeligt over for familie eller
venner, eller de oplevede efterfølgende intimitetsproblemer i relationer til kærester og andre.

Alle de medarbejdere, vi talte med, så sex i
bytte for gaver eller penge som noget negativt
og skadeligt for unge under 18. Når det gælder
unge mellem 18 og 25, var der større uenighed,
men de fleste mente, at bytte af sex for gaver
eller penge bør forebygges også i denne alders
gruppe. Andre mente, at det var ok at udveksle
sex eller samvær for kompensation, så længe
”alt andet var godt” i de unges liv, men at det
kunne være skadeligt i kombination med fx
problematisk stofbrug, psykiske udfordringer
eller overgrebserfaringer. Enkelte havde, hvad
de betegnede som ”en sex-positiv tilgang”, der
medfører, at sex for kompensation kan betragtes
som en konstruktiv måde for den unge at udforske
egen seksualitet på, forudsat at vedkommende
ikke havde andre, alvorlige problemer.
Det er vigtigt at anerkende
og bruge de rette ord
Det at sælge og bytte sex er en potentielt stigmatiserende handling. Alle de interviewede med
arbejdere understregede derfor vigtigheden af at
anerkende de unges egne erfaringer ved fx at
bruge de unges egne begreber i møder med dem
for netop ikke at bidrage til yderligere marginalisering eller stigmatisering. Mange fagpersoner
er således begyndt at bruge begreber som ’salg
og bytte af sex’, ’sugardating’, ’transaktionel sex’
eller ’sex for kompensation’ i stedet for begrebet
’prostitution’. ’Byttedating’ er også et begreb,
som er på vej ind, efter at flere og flere fagfolk har
erfaret, at de unge bytter andet end sex (fx samvær, kys, samtale), og at de i relationen modtager
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”Det handlede om den tomhed, hun [den unge]
følte indeni – hun beskrev, hvordan hun ligesom
blev fyldt op igen. Nogen ville have hende, og
samtidigt satte relationen hende i position til at
købe noget og gøre noget for at holde trit med de
andre, med cafe-besøg, tasker osv.”

Nogle medarbejdere fortalte også om andre negative konsekvenser for de unge såsom at være
blevet udsat fra overgreb fra dem, de datede.
Flere medarbejdere fortalte, at sandsynligheden
for at opleve netop grænseoverskridelser eller
vold fra en sugardaddy varierede med den unges
sociale baggrund. De erfarede, at de unge, som
var mest socialt udsatte, før de solgte eller byttede sex, fx fordi de havde oplevet omsorgssvigt
eller havde et problematisk stofbrug, også med
større sandsynlighed ville få negative oplevelser
i forbindelse med at bytte/sælge sex. Flere af
medarbejderne koblede dette fænomen til socialt
udsatte unges usikkerhed på egne grænser, og
at de kunne have svært ved at opretholde dem i
mødet med en sugardaddy. Som en medarbejder
formulerede det: ”Vi tror, at de kvinder, som havde
en mere ”normal” baggrund, har nemmere ved at
mærke, hvor deres grænser går, og hvordan de
skal opretholde dem”.
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“Så selv om der er et
stort ønske blandt
medarbejderne om
at møde de unge, der
hvor de er, har nogle
af de sociale tilbud
(…) samtidigt en profil
og en retorik, som fx
gør brug af begreber
som ’prostitutionslignende relationer’
eller ’gråzoneprostitution’, som kan være
svære for de unge at
spejle sig i.”

andet end penge (fx middag, husly, gaver, stoffer). Mange af de medarbejdere, vi talte med, er
ambivalente overfor begrebet sugardating, fordi
de mener, at det ”ufarliggør” relationen mellem
den unge, der sælger eller bytter sex, og den, som
modtager. De er i den forbindelse bekymrede
om, at dokumentarer som den om den unge
’sugarbabe’ Gina Jaqueline på DR legitimerer
sugardating, og at fremstillingen er langt fra den
virkelighed, som de selv oplever, de unge har.

Den forskellige begrebsbrug indikerer, at man på
dette faglige område er uenige i, hvorvidt det at
bytte eller sælge sex er et problem i sig selv og
altså noget, som skal forebygges.
Nye fokusområder og
forskningsprojekter er på vej
De interviewede medarbejdere i vores under
søgelse mener – til trods for at der ikke er noget
i de nyeste spørgeskemaundersøgelser, som
tyder på, at antallet af unge, som bytter sex for
gaver eller penge, stiger – at der må være store
mørketal, og at vi kun ser toppen af isbjerget. En
bekymring, som man kan se i faglitteraturen, at
medarbejdere på området har haft gennem de
seneste 20 år. En anden tendens gennem alle
årene er, at ledere og medarbejdere i det sociale
system jævnlig har efterlyst en større viden om
målgruppen samt handlingsplaner og profes
sionelle redskaber på området (4, 5, 6). Særligt
efterlyses forskningsbaseret viden, som tager
udgangspunkt i de unges egne erfaringer. En rela
tivt ny – og voksende – bekymring på området er
omkring medier og sociale mediers indflydelse og
betydningen af, at de unge via nettet, fx en side
som sugardaters.dk, har meget nem adgang til en
verden, som medarbejdere på socialområdet ikke
mener, de unge bør være en del af.
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I de sociale tilbuds publikationer og på deres
hjemmesider bliver det imidlertid tydeligt, at nogle
prioriterer forebyggende arbejde mere end andre.
Nogle tilbud stiller fx krav om, at man som bruger
af tilbuddet skal have en ambition om at stoppe
med at sælge eller bytte sex for at få tilbudt et forløb med fx en psykolog, og på den måde signalerer
man til de unge, at deres adfærd er forkert og
bør ændres, inden de kan få hjælp. Så selv om
der er et stort ønske blandt medarbejderne om
at møde de unge, der hvor de er, har nogle af de
sociale tilbud, som indgår i undersøgelsen, samtidigt en profil og en retorik, som fx gør brug af
begreber som ’prostitutionslignende relationer’
eller ’gråzoneprostitution’, som kan være svære
for de unge at spejle sig i.

I 2019-2021 er der et større dansk forsknings
projekt i gang (3), der netop fokuserer på at
producere den viden, som medarbejderne efter
lyser: Hvem er de unge, som går under radaren
i de sociale initiativer, dem, som måske udgør
et mørketal? Hvilke udfordringer har de, hvilke
ressourcer har de, og hvad motiverer dem til at
sugardate? På hvilke måder spiller det at sælge
eller bytte sex sammen med forskellige former
for udsathed som overgrebserfaringer, fattigdom,
ensomhed, problematisk stofbrug? Og hvad kan
de sociale initiativer gøre for at hjælpe disse
unge? Det vil vi glæde os til at skrive mere om
i STOF på et senere tidspunkt, når vi kender
forskningsprojektets resultater.

6) Socialforvaltningen (2007) Redegørelse
om prostitution i København. Københavns
Kommune.
7) Weiskops, K. W. (2015) Unge til salg – et
projekt om gråzoneprostitution blandt udsatte
børn og unge. LivaRehab.
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For at kunne hjælpe
unge, der både har et
stofbrug og er under
Kriminalforsorgen,
bør vi lytte til deres
egne erfaringer
Ved at lytte til de unges egne erfaringer og perspektiver kan vi få viden om,
hvordan vi kan tilbyde dem den bedste hjælp til at komme ud af
stofbrug og kriminalitet.

AF VIBEKE ASMUSSEN FRANK OG MARIA DICH HEROLD

38

Vibeke A. Frank er antropolog
og professor ved Center for
Rusmiddelforskning

Maria D. Herold er psykolog og lektor
ved Center for Rusmiddelforskning

I denne artikel anvendes udtrykket ’stoferfarne unge’. Dette henviser til, at de unge,
som indgår i vores undersøgelse, har erfaring med at bruge et eller flere illegale
stoffer. Med dette udtryk lader vi det være op til de unge at definere, om de har et
problem med deres stofbrug eller ej. Ligesom vi anerkender, at de unge kan have
mange og forskelligartede grunde til at bruge stoffer.

Hvad kendetegner disse unge?
De unge, som var med i vores forskningsprojekt,
havde erfaringer med stoffer, primært cannabis
og kokain, men ofte også med andre typer af
rusmidler. De unge hørte ikke nødvendigvis
under Kriminalforsorgen pga. domme for narko
tikakriminalitet, fx besiddelse eller salg af illegale
rusmidler, men langt oftere forseelser som
tyveri, indbrud, overfald eller slagsmål. Ud over
udfordringer med stofbrug og kriminalitet havde
mange af de unge også fx psykiske problemer,
familiemæssige udfordringer, var arbejdsløse,
havde afbrudt uddannelse eller havde ikke noget
sted at bo. De unge, vi interviewede til projektet,
lever altså med mange samtidige udfordringer.
De fleste unge, vi interviewede, var ofte ganske
tidligt i deres liv (11-13-årsalderen) kommet i
kontakt med sociale eller andre myndigheder.
De havde derfor også en del erfaringer med at
være indskrevet i forskellige sociale indsatser og
tilbud. Da vi interviewede de unge, var de alle
i kontakt med flere forskellige indsatser på én
gang, som hver for sig havde til formål at afhjælpe
dele af de mangefacetterede problemer, som var i

den unges liv. De unge var indskrevet i en indsats,
der fokuserede på at reducere stofbrug, fx stofbehandling, men kunne derudover også være tilknyttet for eksempel det psykiatriske system eller
et jobcenter. Ca. halvdelen af de unge sad i fængsel eller arresthus i den periode, vi interviewede
dem, og resten var tilknyttet Kriminalforsorgen i
Frihed (som fører tilsyn med bl.a. betinget dømte
og prøveløsladte i samfundstjeneste), havde fodlænke eller var blevet dømt til samfundstjeneste.
I interviewene med de unge var vi særligt interesserede i at spørge ind til deres stofbrug og
kriminalitet i et livsbaneperspektiv, så vi dermed
kunne få viden om, bl.a. hvornår de startede med
at tage stoffer eller begå kriminalitet, sammen
med hvem, hvilke stoffer/former for kriminalitet,
samt hvilken hjælp og støtte de gennem deres
liv havde fået fra ’systemet’, især (men ikke kun)
i forhold til at reducere stofbrug og kriminalitet.
Det viste sig, at de unge ofte ikke fortalte lineært og kronologisk, når de beskrev deres barndom, ungdom og tidlige voksenliv. Derimod var
deres fortællinger ofte ’kalejdoskopiske’ frem for
lineære, dvs. en sammenblanding af indtryk og
oplevelser, og de unge virkede i mange tilfælde
usikre på eller forvirrede over, hvad de egentlig
havde deltaget i af tilbud, ligesom de kunne have
vanskeligt ved at skelne konkrete hjælpetilbud
fra hinanden. De lagde derimod mere vægt på
de personlige relationer, de havde haft til fx
pædagoger, behandlere eller andre, som havde
været særligt betydningsfulde for dem.
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Flere forskningsundersøgelser om unge, rusmidler
og kriminalitet har gennem tiden fokuseret på enten
de unges stofbrug eller på ungdomskriminalitet.
Langt færre studier undersøger, hvordan de
unges stofbrug og kriminalitet hænger sammen,
og endnu færre tager udgangspunkt i de unges
egne perspektiver på, hvilke erfaringer de unge
selv har, og hvilke tiltag der bedst hjælper dem ud
af stofbrug og/eller kriminalitet. Det ville Center
for Rusmiddelforskning gerne lave om på med
et forskningsprojekt, hvor vi har foretaget 34
kvalitative interviews med unge mellem 18 og 25
år, som både er i kontakt med kriminalforsorgen og
indskrevet i en såkaldt stofreducerende indsats,
som fx stofbehandling. Vi fokuserer i denne artikel
især på deres erfaringer med og perspektiver på
den hjælp, de har fået fra ’systemet’ gennem livet,
inklusive hjælp til at reducere deres stofbrug (1).

I det følgende har vi tildelt de unge et pseudonym
og anonymiseret citaterne.
De unge oplever, at det er
svært for dem at ’navigere’ i systemet
En væsentlig tematik, som trådte frem i de unges
fortællinger, var usikkerhed og forvirring omkring, hvilke indsatser de egentlig havde deltaget
i, og hvad formålet med indsatserne var. Denne
usikkerhed kom især frem ved, at de unge havde
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svært ved specifikt at nævne, hvilke former for
hjælp de havde fået, og hvilke tilbud de havde
deltaget i. I stedet fortalte de om, hvordan de
havde fået hjælp af ’min socialarbejder’ eller ’min
kontaktperson’, eller de refererede mere generelt til, at de havde fået hjælp af ’myndighederne’
eller af ’systemet’. Dette gjaldt især for de yngste
af de interviewede. For eksempel siger Peter:
”Det er først nu, at det er mere klart for mig, hvorfor jeg har en kontaktperson, og hvad han kan
gøre for mig. Da jeg var yngre, forstod jeg ikke
hvorfor. Det var bare én, som tog mig med i biffen
en gang imellem”.
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De unges fortællinger viser også, at det kan
være uklart for dem, hvor de skal gå hen, hvis
de selv ønsker at opsøge hjælp og støtte. Især
det sidste blev frustrerende, hvis det var den
unges eget ansvar selv at opsøge hjælpen
og skabe kontakt til en instans eller et tilbud,
som kunne give hjælp eller støtte. Derfor blev
overgangen til voksentilbud, når de fyldte 18 år,
ofte beskrevet af de unge som en udfordring og
frustrerende, og også overgangen fra fængsel
eller arresthus til frihed, efter endt afsoning,
opleves som udfordrende. Således fremhæver
de unge især overgange fra et system til et
andet, som fx fra indsat til at skulle ind i de
kommunale hjælpesystemer efter løsladelse,
som frustrerende. For eksempel siger Amin:
”Når du løslades [fra fængsel], smides du direkte
ud i samfundet igen. Der er ingen til at støtte dig.
Men nogen af os har brug for hjælp og støtte”.
Netop det at skulle møde op selv og selv tage
ansvar for fx at forblive i stofbehandling, hvis
man var startet på det under afsoning, kunne
være svært, fortæller Mads:
”Det er virkelig irriterende at møde op et sted. Få
at vide, de ikke kan hjælpe, og så blive henvist til
et andet sted. Til slut så giver du op, man føler sig
som en idiot”.
Eller som Sebastian siger:
”Jeg mødte op i en behandlingsinstitution, men
det viste sig at være i den forkerte kommune eller
noget, og derfor kunne de ikke hjælpe mig. Så
gav jeg altså op”.
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Generelt viste de unges fortællinger, at de brugte
meget energi på at ’navigere’ i systemet, søge

hjælp og møde op det rigtige sted på det rigtige
tidspunkt. Når det ikke lykkedes, var det let for
dem at give op. ’Systemet’ opleves således af
de unge som et utilgængeligt territorie, som de
har meget svært ved at begå sig i, og som ikke
hænger sammen.

Relationen mellem de unge og de
professionelle i ’systemet’ er afgørende
Den anden væsentlige tematik, der kom op i vores
interviews med de unge, var deres erfaringer
med de professionelle, dvs. de fagpersoner,
de har mødt i systemet. Det kan eksempelvis
være i de tilbud om hjælp, de har fået ved
sociale instanser eller andre tilbud. De unge har,
som nævnt tidligere, været indskrevet i mange
forskellige hjælpesystemer og har erfaringer med
forskellige former for professionelle, eksempelvis
socialarbejdere, stofbehandlere eller psykologer,
og hvad de unge selv kalder for ’mentor’ eller
’kontaktperson’. De unge fortalte både om, hvad
de havde oplevet som konstruktive og samarbejdende relationer, men også hvad der
kunne frustrere dem. Noget, som rigtig mange
fremhævede, var de professionelles attitude og
tilgang til de unge. Fx siger Hassan:
”Han [den professionelle] startede ud med at
sige, at glasset er fuldt af tillid. ’Jeg stoler på dig
100 %, men hver gang du fucker op, så forsvinder
der lidt’. Men andre, de siger: ’Her er et tomt glas,
og så skal du vise, at jeg kan have tillid til dig’.
Men han startede med at stole på mig. Han stoler
på mig, så hvorfor skulle jeg ikke prøve?”
I de unges fortællinger blev netop tillid fremhævet som noget, de værdsatte. At blive mødt
med mistro fra start kunne virke som en rød klud
på flere af de unge og en medvirkende faktor til,
at de enten ikke samarbejdede konstruktivt med
en hjælpeindsats, eller at de ikke ville fortsætte
i en hjælpeindsats, som fx stofbehandling. Ud
over tillid blev en ikke-dømmende tilgang fremhævet som en væsentlig kvalitet, som Abdul siger:
”Hun [den professionelle] ser mig ikke som en
dårlig person eller noget. Hun er virkelig flink. Vi
taler om mit stofbrug, men også om livet generelt.
Og som jeg ser det: Hvis du giver mig respekt, så
giver jeg også dig respekt.”
De unge satte stor pris på, når de professionelle
lyttede til dem, var åbne overfor at høre om deres
liv mere generelt, viste forståelse over for den
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unges hverdag – også en hverdag med stofbrug
og kriminalitet – og når de tilgik de unge på en
ikke-dømmende måde. De unge oplevede dog
også det modsatte, og at de professionelle var
mere optagede af at overholde regler end at
hjælpe. Fx siger Sebastian:
”De havde en formodning om, at jeg røg cannabis,
og de konfronterede mig også med, at det var
ulovligt at gøre her [hjælpeindsats]. De havde en
nultolerancepolitik. Men de spurgte ikke, hvorfor
jeg røg cannabis, eller om jeg havde brug for
hjælp [til at holde op].”
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Mange af de unge var dog ofte også usikre på,
hvilke regler der gjaldt, og hvad de måtte eller
ikke måtte. Især fordi de har erfaring med mange
forskellige hjælpeindsatser, men også, fordi at de
er indskrevet i flere hjælpeindsatser på én gang,
som ofte har forskellige regler. Fx har mange
stofreducerende indsatser ikke en regel om afholdenhed fra illegale stoffer, men en mere skadesreducerende tilgang, hvor al reduktion af stofbrug bliver et skridt på vejen. Kriminalforsorgen,
inklusive Kriminalforsorgen i Frihed, har derimod
en nultolerancepolitik over for stofbrug. De unge,
vi har interviewet, var således ofte klemt mellem flere forskellige regelsæt, som de skal kunne
navigere i, hvilket ofte ikke var nemt for dem (1, 3).
Hvad kan vi lære af de unge?
Vi har her vist, hvordan de unge, vi interviewede,
havde svært ved at navigere i ’systemet’ og dermed
også at se sig selv som en del af en indsats. I
forhold til det sidste blev en god relation til de
professionelle fremhævet som noget, der kunne
være med til at give de unge mod på at deltage
og se sig selv i en indsats. De unges perspektiver
bibringer således vigtige indsigter i, hvordan det er
at indgå i sociale og/eller rusmiddelreducerende
indsatser, og hvad der fra de unges perspektiv
skal til, for at indsatser ’virker’.
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For det første så er det en vigtig indsigt, at de
interviewede unge har svært ved at forstå, hvad
der kræves af dem for at få hjælp, og hvordan
de skal begå sig i de velfærdssystemer, som til
bydes dem. Selvom den danske lovgivning siger,
at borgere skal tilbydes en ’helhedsorienteret
indsats’, ofte baseret på ’tværsektorielt sam
arbejde’, så er dette ofte ikke noget, som de
unge, vi har interviewet, har gode erfaringer
med. Der tilbydes ikke en særlig type indsats til
denne gruppe af unge, der er stofbrugende og i
kontakt med Kriminalforsorgen, samtidig med at

de også har andre udfordringer. Derfor oplevede
de unge, vi interviewede, også at have kontakt
med flere forskellige tilbud eller hjælpeindsatser
på én gang. Eftersom én indsats ikke kan (og
måske heller ikke skal kunne) rumme disse unge,
bliver tværsektorielt samarbejde en væsent
‑lig del af indsatserne omkring disse unge for
netop at skabe kontinuitet og sammenhæng.
Men lige netop i forhold til denne gruppe af
unge har de professionelle svært ved at få en
helhedsorienteret indsats til at fungere, primært
fordi systemet er skruet sammen på en måde,
så det ikke er nemt for de professionelle at
samarbejde på tværs af sektorer (1, 2).
For det andet så viser de unges perspektiver
også, at de faktisk gerne vil – og at de bruger
meget energi på – at opsøge hjælpeindsatser.
De oplever dog ofte at gøre det ’forkert’ eller
helt konkret at gå ’forkert’, hvilket gør, at de giver
op. Nogen vil måske påstå, at de unge giver
for let op. Men vi vil snarere fremhæve, at der
er for lidt fleksibilitet i systemerne. Kommer
et ungt menneske og beder om hjælp, men er
gået forkert, burde systemerne være gearede
til at kunne håndtere dette og hjælpe den unge
videre. Ikke blot med en ny adresse, men med
konkret hjælp fra en professionel til at komme
videre. Det handler således ikke (udelukkende)
om, at de unge skal gøres til ’aktive borgere’, der
ved, hvad de skal, og som kender ’systemet’,
men snarere om, at systemet skal være fleksibelt
og omstillingsparat i forhold til at modtage
og håndtere menneskers forskellige behov.
Hvad der ’virker’, handler således ikke kun om,
hvilke metoder der bruges (fx evidensbaserede
metoder i stofbehandling), men i høj grad også
om, hvordan systemerne er skruet sammen,
hvor let det er at få hjælp, og hvor fleksibelt det
er muligt at være over for mennesker, der ikke
nødvendigvis kender systemet, eller som er
indskrevet i flere hjælpeindsatser på én gang
som netop de unge, vi har interviewet.
De unges egne perspektiver på og erfaringer
med velfærdsindsatser som for eksempel stof
reducerende indsatser bør således være med
til at informere politiske beslutninger og udvikle
nye eller allerede eksisterende indsatser (3).
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STEMMER FRA SIDEN
INTERVIEW MED:
PIA OLSEN DYHR
STEMMER FRA SIDEN er en artikelserie i STOF, som har
fokus på mennesker, der ikke arbejder på rusmiddelfeltet,
men som besidder en særlig viden og erfaring. De
befinder sig ved siden af som pårørende eller er kommet
ud på den anden side efter et problematisk brug af
stoffer eller alkohol.

”Det er ikke kun barnet,
der skal hjælpes,
men hele familien”
Da politiker Pia Olsen Dyhr var 11 år, blev hendes forældre skilt. Hun
valgte at bo sammen med sin far og påtog sig rollen som den ansvarlige
i husstanden. Hendes far drak nemlig så meget alkohol, at han hverken
kunne tage vare på sig selv eller sin datter. I dag oplever hun stadig
følger af sin opvækst.

AF KARINA LUISE ANDERSEN

Karina Luise Andersen er
cand. mag. og redaktør på STOF
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Pia Olsen Dyhr har fødselsdag i november. I år
fylder hun 49. For 38 år siden, da hun var 11, blev
hendes forældre skilt. Hun valgte at flytte med
sin far, fordi hun gerne ville passe på ham. Faderens alkoholforbrug var én af hovedårsagerne til
forældrenes skilsmisse, og hun følte, at hendes
mor lod hende og hendes far i stikken, så nu var
det Pias ansvar at tage vare på både sig selv og
sin far. Men det var selvsagt et større ansvar, end
et 11-årigt barn magtede, og følgerne heraf har
sat dybe spor i Pia.

Arven kræver arbejde
og bevidsthed hele livet
Pia har aldrig været bange for at arve sin fars
problemer med alkohol. Hun siger, at hun har et
afslappet forhold til alkohol, men foretrækker øl
uden alkohol i, fordi hun synes, at ”smagen er
god, samtidig med at kroppen slipper for giften”.
Til gengæld føler hun, at hun har skullet kæmpe
meget med at stole på andre mennesker, og at
hun derudover har arvet noget af det, som hun
frygtede mest ved sin far.

”Jeg ville ikke lade min mor hjælpe mig, for på det
tidspunkt i mit liv syntes jeg bare, at hun havde
svigtet os ved at flytte,” fortæller Pia og fortsætter:

”Jeg har aldrig været bekymret for, at jeg skulle få
problemer med alkohol. Til gengæld er jeg meget
opmærksom på at huske at give plads til andre,
fordi jeg har arvet min fars temperament. Og
oveni det så er tillid svært for mig. Heldigvis har
jeg øvet mig på det, og min mand er fantastisk i
forhold til det. Jeg har behov for kontrol, orden og
ordentlighed i overdrevet grad, og jeg har svært
ved mennesker, der råber. Jeg kaster næsten op
ved tanken. Alt det er noget, jeg arbejder bevidst
med hele tiden. Jeg ved, at jeg bruger meget tid
på, hvordan andre har det og føler, men jeg prøver samtidig på, at det ikke altid skal påvirke min
adfærd, selvom det er svært. Det behøver jo ikke
at handle om mig, når andre er vrede eller ikke
opfører sig ordentligt.”

”Min mor kunne have krævet, at jeg flyttede hjem
til hende, men så var jeg bare rejst hjem til min
far igen og igen. Jeg følte, at det var min pligt
at tage mig af ham. Og han sagde også til mig
flere gange, at hvis jeg flyttede, ville han begå
selvmord. Så det kunne jeg jo ikke. Hvis andre
voksne skulle have grebet ind, ville det kræve,
at det var en, jeg stolede på, og som kendte
min far, og som kunne hjælpe ham også. Det er
jo ikke kun barnet, der skal hjælpes, men hele
familien, når barnet føler et kæmpe ansvar for
sine forældre.”
Pias far havde diabetes, og hun vidste, at det
var farligt for ham, når han drak for meget, så
det bekymrede hende konstant. Samtidig skulle
den 11-årige pige klare alt i sin egen hverdag,
da faderen ikke tog ansvar for noget. Men
det, der prægede Pia mest af alt, var faderens
temperament, når han havde drukket.
”Min far kom ofte sent hjem, og jeg vænnede mig
til at lytte efter, hvordan han åbnede hoveddøren
i opgangen, så jeg kunne aflæse hans humør,
før han kom ind. Hvis han larmede, vidste jeg,
at han var vred. Han var dr. Jekyll og mr. Hyde,
for hans humør svingede meget, så når han var i
godt humør, var han elskelig og kærlig, men når
han var vred, var han ond,” fortæller Pia og giver
et eksempel på, hvordan faderens vrede kunne
udmønte sig.
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”En aften havde jeg smidt min nøgle væk, og han
sendte mig ud at lede efter den alene om natten
ved 2-tiden. Jeg gik tilbage i alle de skridt, jeg
havde taget den dag, i håbet om at finde nøglen.
Og heldigvis fandt jeg den. Men den dag i dag
har jeg et hysterisk forhold til at vide, hvor mine
husnøgler er.”

Pia fortæller, at hendes far også har været der for
hende nogle gange i situationer, hvor hun havde
brug for ham. Derfor har det været svært for hende
også som voksen at skelne den kærlige far fra
den svære far og at kunne sige fra over for de
ting i hans adfærd, der belastede hende.
”Jeg flyttede hjemmefra, da jeg blev 18 år, og flere
gange herefter har min far hjulpet mig, hvis jeg
kom i problemer og ikke vidste, hvad jeg skulle
gøre. Så selv med de trælse ting, der fulgte med
ham, så var det rigtigt for mig, at han var meget
til stede i mit sind og i mit liv. Jeg vidste jo også,
at han kun drak for at drukne sine sorger over
alle de ting, han gerne ville, men ikke kunne. Så
det var først, da jeg fik mit første job, at jeg rigtigt
fik sat grænser for ham. Han havde en tendens
til at ringe til mig igen og igen, og hvis jeg ikke
tog telefonen, så lagde han meget ubehagelige
beskeder. Det fik mig til at se rødt og sige stop,”
siger Pia og fortæller videre:
”Jeg har fået en masse kærlighed fra begge mine
forældre, og det er jo det allerbedste ved min
barndom. Men samtidig har jeg også fået virkelig
mange bekymringer med, og det var en meget

“… han sagde også til
mig flere gange, at
hvis jeg flyttede, ville
han begå selvmord. Så
det kunne jeg jo ikke”

utryg opvækst. Jeg var helt alene i det, fordi
ingen vidste noget. Jeg løj hele tiden for andre
og holdt alt hemmeligt, så ingen ville opdage min
fars problemer, fordi jeg syntes, det var meget
skamfuldt. Det var en stor ensomhed. Men det
er også virkeligt svært at se, om nogen kunne
have gjort noget for at hjælpe mig, for jeg kan
ikke ændre fortiden, kun fremtiden. Til gengæld
håber jeg, at på grund af min og andres historie
ved alle voksne, at de skal gøre deres bedste for
at se sårbare børn, for de børn er rigtig gode til at
skjule sig.”
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Bent og Laila gjorde hele forskellen
I 2011 døde Pias far af en blodprop. Hun var hos
ham på hospitalet i hans sidste dage, mens han
lå i koma, og hun følte et stort behov for at skælde
ham ud og fortælle ham alt det, han havde gjort
mod hende. Det sidste, hun sagde til ham, var,
at hun elskede ham, og at hun tilgav ham. Kun
få timer efter sin datters tilgivelse, døde faderen.
På det tidspunkt var det kun ti år siden, at hun
for første gang havde turdet fortælle andre om
sin barndoms svære kår. Det var til ægteparret
Bent og Laila, som har betydet rigtig meget for
Pia både som barn og som voksen. Bent var
organist i den lokale kirke, hvor Pia sang i kor, og
han og hans kone gav Pia meget af den omsorg
og tryghed, hun manglede.
”Jeg sang i Bents kor. Det havde jeg gjort lige
siden mine forældres skilsmisse, og jeg stoppede
først som 30-årig. Bent og Laila blev min trygge
base. Jeg kunne altid komme hos dem, og der
var trøst og opmærksomhed. De gav mig det lys,
som jeg voksede ved. Alligevel kunne jeg først
fortælle dem om min fars alkoholforbrug, da
jeg var 30, og selv da var det svært, og der var
masser af tårer. Det kommer der indimellem
stadig, når jeg taler om det, selvom det er blevet
lettere med tiden. Da jeg først var i gang med at
fortælle om det, bearbejdede jeg mere og mere
af det for hver gang, og det har hjulpet meget.”
Pia siger, at hun også håber, det kan hjælpe
andre at høre hendes historie, og at det netop er
derfor, hun har valgt at fortælle om det offentligt,
bl.a. i interviews og i portrætbogen fra 2018 ’Pia
Olsen Dyhr – mønsterbrud og opbrud’ skrevet af
Thomas Larsen. Hun vil gerne gøre opmærksom
på, at børn skal ses, og at alle har et ansvar for at
sikre, at de bliver set.
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Uddannelsen var faderens
store ønske for sin datter
Som en af Danmarks mest kendte politikere,
formand for Socialistisk Folkeparti (SF), tidligere minister og med en kandidatuddannelse i
statskundskab i bagagen er betegnelsen ’mønsterbryder’ oplagt at bruge om Pia. Fra en lille
lejlighed i Vallensbæk med en far med alkoholproblemer til den første student og akademiker
i sin mors familie til Folketinget, til formand for
et parti og til et af landets højeste embeder som
minister. Selv ser Pia det også lige så meget, som
at hun faktisk bare fulgte sin elskede læselyst
og ikke mindst også sin fars ønske og ambition
om, at hun skulle få en uddannelse.
”Min far har altid sagt, at jeg skulle få en uddannelse. Og derfor har jeg aldrig sat spørgsmåls
tegn ved, om jeg skulle det. Samtidig gav Bent
og Laila mig nysgerrigheden til mere end det
naturvidenskabelige. De bragte kulturen ind i mit
liv med musik- og teateroplevelser. Men vigtigst
af alt har nok været min store læselyst, fra jeg
var helt lille. Jeg kunne læse, da jeg var fem år,
og fra da af læste jeg alt på biblioteket, hvor den
dygtige bibliotekar Dorte udfordrede mit bogvalg
og gav mig appetit på mere.”
I dag er Pia gift og har en datter samt to bonusdøtre. Og hun er ikke bekymret for, om hendes
børn skal få problemer med alkohol, selvom hun
synes, at den danske ungdoms- og fest
kultur
godt kunne have lidt mere fokus på at have det
sjovt uden så meget alkohol. Hun har et helt simpelt budskab, når det kommer til forholdet til sine
børn, uanset om det gælder om at give dem sunde
værdier i forhold til alkoholforbrug eller til alt
andet her i livet:
”Jeg er meget opmærksom på, at min datter og
mine bonusdøtre skal føle sig trygge og altid
vide, at vi som forældre er der. Det tror jeg, er
vigtigst af alt, uanset hvad. Børn er noget, vi
voksne skal passe på, og det er alt, vores børn
behøver at vide.”
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Bryllupsgæsten

STOF NR. 37 / EFTERÅR 2020

50

NOVELLE
AF CAMILLA HJØRNHOLM OLSEN

Han marcherede ikke op ad kirkegulvet og overgav hende ikke hvidklædt til
hendes udkårne. Det var dels, fordi de ikke blev gift i landsbykirken, mens
snerler slyngede sig op ad kirketårnet, men i bryllupssalen på Københavns
Rådhus en regnfuld sommerdag. Dels fordi han ikke deltog i ceremonien. Han
var heller ikke inviteret. Liv og hendes tilkommende mand havde i fællesskab
besluttet ikke at invitere ham. Faktisk var det Livs egenhændige beslutning,
men Tor bakkede hende op. Hun foretrak at tænke på beslutningen som
deres fælles beslutning og ikke som sit eget fravalg af sin far.
Han havde ikke haft problemer med at finde sin gamle habit frem
for at konstatere, at bukserne var blevet løse om hans indsunkne krop. Han
havde ikke brugt tid på at stryge en af de hvide skjorter, som var gulnet efter
at have hængt ubrugt i skabet i årevis, mens nikotintåger havde smøget sig
ind i skabet, og partikler havde sat sig fast som kræftceller i lymfekirtlerne.

Han havde ikke mærket et stik i brystet, da Liv, som i hans øjne stadig kun
var en lille pige, stod med lys i øjnene og sagde ja til at dele sit liv med en
anden mand. Og måske havde hendes øjne ikke funklet på samme måde,
hvis han havde været der. Han havde ikke diskret tørret en tåre i øjenkrogen
væk med lommetørklædet, da hun bekræftede ægteskabsløftet. Han havde
ikke stået i bryllupssalen og tænkt på den dag, hvor han og hans nu fraskilte
kone lovede hinanden at følges ad til døden dem skilte i en landsbykirke,
mens snerler slyngede sig op ad kirketårnet, en lummer sommerdag i midten
af halvfjerdserne. Han havde ikke søgt sin ekskones øjne og sendt hende
et indforstået blik, mens hun stod med sin kæreste under armen, som han
konsekvent tænkte på som hendes nye kæreste.
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Liv havde ladet ham blive siddende i sin ble hele dagen i stedet for at give
ham anledning til at iføre sig festtøjet. Hun havde frataget ham overvejelser
om, i hvilken mængde og rækkefølge han fra morgenen skulle indtage
benzodiazepiner og alkohol på deres bryllupsdag. Hun havde skånet ham for
endnu engang at overveje, om han skulle forsøge at stoppe med at drikke.
Bare en enkelt dag. Hun havde tilladt ham at drikke en hel flaske vodka,
inden hun sagde ja til Tor klokken 11. Hun havde ladet ham være i fred, som
netop var dét, han altid proklamerede, at han allermest ønskede sig.

Han havde efter vielsen ikke fået udleveret en lille tylpose med ris
eller fuglefrø, bundet med en fin silkesnor, og kastet dem på brudeparret, der
skærmede for sig med hænder og arme, da de løb ned ad stentrappen og ud
på Rådhuspladsen i regnen.
Han havde ikke dagen i forvejen sat tømte konservesdåser i blød og flået
etiketterne af og lavet hul i dem ved at hamre et stort søm gennem bunden
med en af sine utallige hamre, der hang sirligt, dækket af et tykt lag støv, på
væggen inden for de streger, han så minutiøst engang havde tegnet rundt
om hvert enkelt stykke værktøj. Han havde ikke fundet et hengemt bundt blåt
nylonsnor frem og lavet en hale af blikinstrumenter, der skulle bindes bagpå
kofangeren på Liv og Tors bil, som så kunne lave en skrammelkoncert, når den
kom i kontakt med asfalten på vej til restaurant Kong Hans i Vingårdstræde.
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Han havde ikke haft problemer med at finde ud af, om han skulle vælge en
klassisk tale, en munter festsang på en kendt melodi eller ingen tale. De
havde truffet valget for ham. Ingen tale var det helt naturlige valg.
Hun havde ikke siddet og krummet tæer over, at han, efter at have slået lidt
for hårdt med restaurantens sølvbestik på et af de tre vinglas, ikke rømmede
sig og mere end lettere bedugget ikke havde rejst sig fra stolen, mens han
støttede sig til bordet og for ikke at miste balancen kom til at hive i den
nystrøgne hvide dug, så flere vinglas væltede, inden han ikke sagde følgende:
”Kære brudepar. Jeg er jo ingen stor taler, men det hører sig vel til, at
brudens far siger et par ord. Jeg vil allerførst undskylde, at jeg ikke
har været en bedre far for dig, Liv. Du havde fortjent bedre, det må
guderne vide. I Tor får du den mand, du har fortjent. En god mand,
der passer på dig og opfører sig ordentligt. Brudeparret længe leve!
Lad os udbringe en skål og tre korte og så et langt hurra. Hu! Hu!
Hu! Og så det lange Huurraaaaa!”
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Hun var ikke blevet lettet over, at han ikke snøvlede så meget, at de ikke
kunne forstå, hvad han sagde, på trods af at det var over middag. Hun var
ikke blevet glad for, at bryllupstalen havde handlet knap så meget om ham
selv, som han havde for vane, når han holdt enetaler, og hun havde frygtet.
Der var ingen hvide duge, der dækkede furerne mellem de sammen
stillede mahognitræsborde på restauranten. Der var kun ét bord. De var
kun få gæster. Ingen onkler, tanter, fastre, fætre, nevøer, kusiner eller
bedsteforældre. Kun de allernærmeste. En lille håndfuld bestående af hans
bror, hendes søster, hendes svoger, hendes mor og den nye kæreste.
Han havde ikke smagt de lækkerier, som Liv så nøje, i samarbejde med
chefkokken på Kong Hans, havde udvalgt at forkæle sine gæsters ganer
med. Han havde ikke brødebetynget bemærket, at ingen af de andre gæster
drak alkohol til maden (bortset fra moderens nye kæreste, bevares). Han
havde ikke til midnat hørt orkestrets jazzede version af bryllupsvalsen. Han
havde ikke nynnet med på melodien eller klappet taktfast, til hans håndflader
brændte, og taget små museskridt hen imod dagens hovedpersoner med
det formål at presse dem så tæt op ad hinanden som overhovedet muligt.
Han havde ikke set, hvordan de kyssede hinanden inderligt.
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Han gav dem ikke nogen bryllupsgave, som de kunne lade som om, at de
slet ikke havde forventet. De fik ikke en check med et firecifret beløb til en
rejse. De fik heller ikke en eller anden dyr vase eller dele til et samlestel
fra Illums Bolighus. Han sendte dem ikke engang en stor buket blomster,
der blev bragt ud af blomsterhandlens bud. Der var hverken blodrøde roser
eller snehvide liljer i buketten. De havde ikke problemer med, at buketten
var blevet leveret hos naboen, som de forsøgte at undgå kontakt med, eller
stod uden for døren og var blevet slatten, mens de holdt bryllupsfest på
restauranten. De havde heller ikke problemer med liljernes kvalmende lugt
og de psykedeliske, dryssende støvdragere, der efterlod orange støvkorn,

som farvede de rene, hvide flader i deres hjem, hvis man ikke med det
samme tog en køkkensaks og klippede støvdragerne af. De havde heller
ikke problemer med at finde ud af, hvordan de skulle takke for buketten.
De kunne med god samvittighed undlade at sende et takkekort for
opmærksomheden på deres bryllupsdag eller over telefonen at aflægge
stemningsrapport om dagen til ham. Faktisk ville det være malplaceret at
nævne brylluppet for ham efterfølgende, da det ville henlede fokus på, at han
var blevet forbigået, mere end på, at de var blevet gift.
En måned efter døde han. Liv og Tor rejste sig synkront fra bænken på første
række og gik, sammen med hendes søster og svoger, op og tog fat i hvert sit
håndtag, da hans kiste skulle bæres ud. De gik de tunge skridt med kisten ud
af hovedskibet, ned langs landsbykirken, mens snerler slyngede sig op ad
kirketårnet, hen til det dybe firkantede hul, graveren på forhånd havde lavet.
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#5/2017, Tidsskrift for Institut for Kunst- og
Kulturvidenskab på Københavns Universitet
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Hvorfor har
mennesker med
rusmiddelproblemer
højere risiko for at
begå selvmord end
andre?
Det har længe været kendt, at der var en forbindelse mellem afhængighed
og øget risiko for selvmord, men forskningen har indtil nu ikke kunnet
sige hvorfor. Center for Rusmiddelforskning har derfor undersøgt, hvorfor
mennesker med rusmiddelproblemer har højere risiko end andre for at
forsøge at tage deres eget liv.

AF ABDU K. SEID, BIRGITTE THYLSTRUP, MORTEN HESSE OG JENS CHRISTOFFER SKOGEN
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”For the officials: As I guess you know - this suicide
is decided & carried out by myself.* no one is to
blame, except the cruel person inside me * forgive
me Eik Skaløe.” (”Til myndighederne: Som jeg
tror, I ved – dette selvmord er besluttet og udført
af mig selv * ingen kan bebrejdes, bortset fra den
onde person inden i mig * tilgiv mig Eik Skaløe”).
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Sådan lød ordene i afskedsbrevet fra den unge
danske musiker Eik Skaløe, som blev fundet død
under en af sine rejser i Asien. Han var medlem
af det legendariske band ’Steppeulvene’, som
udgav et af hippiebevægelsens mest kendte
soundtracks, nemlig albummet ’HIP’. Eik Skaløe
var dybt afhængig af stoffer og tog sit eget liv
som kun 25-årig i 1968.
Relation mellem stofmisbrug og selvmordsadfærd har længe været genstand for international
opmærksomhed hos forskere og fagpersoner
på rusmiddelområdet. Flere forskningsunder
søgelser på området har beskrevet den klare
forbindelse mellem afhængighed af rusmidler og
selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord,
nemlig at mennesker med en afhængighed af
rusmidler har langt højere risiko for selvmordsforsøg eller for at begå selvmord end andre.
De faktorer, der øger risikoen for selvmord hos
mennesker generelt, er svær fysisk sygdom,
nuværende eller tidligere psykisk sygdom (depres
sion, angst m.m.), tidligere selvmordsforsøg og
problematisk brug af medicin, stoffer eller alkohol (1). Men hvad der særligt gør, at mennesker
med rusmiddelafhængighed har en øget risiko for
selvmord frem for andre, er mindre klart. Nogle
forskere mener, at fordi afhængighed ofte også
betyder, at man kan miste vigtige relationer
til andre mennesker, så er dette en afgørende
faktor for selvmordsforsøg. Men årsagerne er
ofte mere komplekse end som så og relateret
til flere faktorer af social, kulturel, økonomisk
og psykisk karakter.
På trods af de mange tidligere undersøgelser, der
fortæller os, at der er en sammenhæng mellem
selvmord og rusmiddelafhængighed, har der

været relativt lidt forskning i, hvorfor det er
sådan. Især mangler vi viden om specifikke
rusmidlers rolle.
Vi har undersøgt forbindelsen mellem
selvmord og stofafhængighed i Danmark
Center for Rusmiddelforskning har lavet en
under
søgelse i 2020, hvor vi undersøgte
risikofaktorer for selvmord blandt mennesker,
der blev behandlet for stofmisbrug i Danmark i
2000–2010, hvilket er registreret i Stofmisbrugs
databasen, som administreres af Sundheds
datastyrelsen. I undersøgelsen så vi på alle
personer i alderen 18-75 år – i alt 27.942 men
nesker – der blev indskrevet i behandling for et
stofproblem i løbet af de ti år, og vi fulgte dem, der
enten døde ved selvmord eller af andre årsager,
frem til deres død (data fra Landspatientregistret og Dødsårsagsregistret). Denne gruppe
af personer sammenlignede vi med en såkaldt
kontrolgruppe – dvs. en gruppe af borgere i
relevant antal, som er udvalgt blandt den generelle befolkning i Danmark, og som ikke havde været i behandling for et alkohol- eller stofmisbrug
i Danmark. Kontrolgruppen var sammensat, så
den bestod af fem gange så mange mennesker
som i behandlingsgruppen, men lignede dem så
meget som muligt med hensyn til køn og alder.
Flere selvmord blandt stofafhængige
I gruppen af mennesker i behandling for stofmisbrug, som vi fulgte (de 27.942 personer), var
flertallet mænd (76 %), og gennemsnitsalderen
var 34 år. De fleste var født i Danmark (92 %),
var ikke under uddannelse, på kursus eller i arbejde (69 %) og boede ikke med en partner (72
%). Ved indskrivning i stofbehandling var deres
hyppigst anvendte rusmidler inden for det sidste
år cannabis (52 %), opioider (40 %), centralstimulerende midler som kokain eller amfetamin
(31 %), alkohol (26 %) og benzodiazepiner (16
%). Derudover havde flertallet haft intravenøst
stofbrug (71 %), og over halvdelen (55 %) havde
været i stofbehandling på et tidligere tidspunkt.
Resultaterne viser, at 163 stofafhængige (0,6 %)
døde som følge af selvmord. Blandt mennesker

i kontrolgruppen med den generelle befolkning
var det 111 (0,1 %), som døde som følge af selvmord. De hyppigste selvmordsmetoder blandt de
stofafhængige var metoder, som er registreret
som ’selvmord ved vold’ (dvs. voldsomme meto
der som hængning, at springe ud fra en bygning
eller en bro, at skyde sig eller at køre en bil ind
i et træ med vilje) og forgiftning (dvs. indtag af
en overdosis medicin eller lignende), hvilket
er samme metoder som mennesker i kontrol
gruppen fra den generelle befolkning uden stof
misbrug. Vores undersøgelse viser, at ud af de
163 stofafhængige, som døde som følge af selvmord, havde 52,1 % brugt voldelige metoder, og
47,9 % var døde af forgiftninger. Derudover døde
2.907 (10,4 %) af de 27.942 som følge af andre
årsager. Blandt mennesker i kontrolgruppen med
den generelle befolkning var det 111, som døde
som følge af selvmord (hvor 85,6 % brugte voldelige metoder, og 14,4 % var døde af forgiftninger),
mens 1.607 (1,2 %) døde af andre årsager.
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Vi fandt også, at mennesker med sammen
faldende afhængighed af stoffer og en alvorlig
psykisk lidelse, som ikke havde søgt psykiatrisk
hjælp, i året op til de startede i stofbehandling,
havde mere end syv gange øget risiko for
selvmord efter opstart i stofbehandling, sammenlignet med mennesker i den generelle befolkning,
som ikke havde søgt behandling for en psykisk
lidelse det sidste år. Undersøgelsen viser også,
at mennesker, der havde været i behandling

Stofafhængige uden kontakt til psykiatrien

0

Fig.1 viser en øget selvmordsrisiko for mennesker,
der har haft behov for psykiatrisk behandling.

Stofafhængige i kontakt med psykiatrien

Fig. 1
Cumulative Incidence (sygdomsfrekvens i en periode)

Risikofaktorer for
selvmord blandt stofafhængige
Resultaterne viser, at der var øget risiko for selvmord for mennesker med en afhængighed af
særlige typer af rusmidler, nemlig opioider og
alkohol. Derudover viser vores resultater også
tydeligt – som det kan ses i figur 1 – at menne
sker i behandling for afhængighed, der også
har en psykisk lidelse (disse tal inkluderer kun
patienter registreret i psykiatrien), har højere
risiko for selvmord end mennesker i behand
ling for afhængighed, der ikke har oplevet be
hov for psykiatrisk behandling. Y-aksen er risikoen for at have begået selvmord (på et givent
opfølgningstidspunkt). Ved dag 0 (indskrivning i
stofbehandling) har ingen begået selvmord, men
efter 2000 dage er kurven steget til cirka 0,4 %
for mennesker, som ikke har været i kontakt med
psykiatrien det sidste år, og 1 % for personer, der
har været i kontakt med psykiatrien det sidste år.
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“Vi har altså at gøre
med en gruppe,
som er meget udsat,
hvor der er stort
behov for indsatser,
der adresserer de
psykiske problemer,
både inden for
rusmiddelbehandling
og psykiatri, og for
et samarbejde om
indsatserne mellem
de to sektorer.”

for stofmisbrug og led af alvorlige psykiske
problemer, som de havde været i psykiatrisk
behandling for året før, også havde en markant
øget risiko for selvmord, sammenlignet med
mennesker i den generelle befolkning, som
havde været i psykiatrisk behandling året før.
Undersøgelsen viser altså, at stofafhængighed
udgør en markant risikofaktor for selvmord,
som øges ved psykiske lidelser, uanset om der
er modtaget psykiatrisk behandling året op til
indskrivning i stofbehandling.

Fandt vi noget i undersøgelsen, der beskyttede
mod selvmord for mennesker indskrevet i stofbehandling? Interessant nok så det ud til, at højere
alder og et stofbrug af cannabis i stedet for andre
stoffer nedsætter risikoen for stofafhængige for at
begå selvmord. Andre forskningsundersøg
elser
har ikke fundet, at cannabisbrug er mindre forbundet med selvmord end andre typer af stoffer (3,
4). De forskellige resultater kan skyldes, at indhold
i den cannabis, der bruges, kan være afgørende
for risikoen. Eksempelvis er det kendt, at en aktiv
bestanddel i cannabis, nemlig cannabidiol (2), kan
reducere symptomer på angst og på den måde
måske begrænser selvmordsrisikoen for mennesker med angst, som bruger cannabis med højt
indhold af cannabidiol (2). En anden og måske
mere provokerende mulighed er, at det generelle
tab af initiativ forbundet med cannabisbrug indirekte kan påvirke selvmordsadfærd (3).
Refleksioner i forhold til praksis
Vores undersøgelse viser en tydelig tendens,
når det drejer sig om sammenhængen mellem
stofmisbrug og selvmord: Mennesker med en
afhæng
ighed af rusmidler har en langt højere risiko for at foretage selvmordsforsøg eller
begå selvmord end andre. Vores fund peger
således på noget, som vi allerede ved, nemlig
at et stort antal af de mennesker, der indskrives

Når hjælpen til følelsesmæssige problemer er
let tilgængelig for mennesker med rusmiddelproblemer, så er der også en god chance for, at de
tager imod den, og at de får noget ud af den. En
vigtig del af at give mennesker med rusmiddel
problemer denne adgang er, at man som behandler er opmærksom på psykiske problemer
og andre problemer, der kan få et menneske til
at overveje at tage sit liv. En anden vigtig del
er at turde spørge ind til det på en nænsom og
respektfuld måde og at have tilbud, der kan
imødekomme dem, der har brug for det.
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Vi har altså at gøre med en gruppe, som er meget
udsat, hvor der er stort behov for indsatser, der
adresserer de psykiske problemer, både inden
for rusmiddelbehandling og psykiatri, og for
et samarbejde om indsatserne mellem de to
sektorer. At der er tale om en gruppe, der skal
opprioriteres i begge sektorer, understreges
endvidere af, at vi fandt, at mennesker, der havde
været i stofbehandling, og som havde været
i kontakt med psykiatrien året før, overordnet
havde mere end 13 gange højere risiko for at
begå selvmord, sammenlignet med mennesker
fra den generelle befolkning uden stofmisbrug.

i stofbehandling, ofte har en række andre alvorlige problemer. Nogle har dårligt helbred, rigtig
mange er uden for arbejdsmarkedet, andre er
dybt involveret i kriminalitet eller har problemer
med familie og sociale relationer, mange lider af
angst og depression og nogle af selvmordstanker.
Flere af disse problemer kan ofte hjælpes gen
nem interventioner i den stofbehandling, som
de modtager. Som vores undersøgelse og andre
undersøgelser peger på, er det her vigtigt at prioritere at behandle psykiske problemer i rusmiddel
behandling generelt, både fordi disse problemer
reducerer livskvaliteten betydeligt, øger risikoen
for genoptagelse af rusmiddelbrug, men også fordi
de udgør et vigtigt fokusområde for forebyggelse
af selvmord efter behandling (4-6).
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Development of Cannabidiol as a Treatment for
Addiction: Opioid Relapse Takes Initial Center
Stage. Neurotherapeutics. 2015;12(4):807-15
(3) Lac A, Luk JW. Testing the Amotivational
Syndrome: Marijuana Use Longitudinally Predicts
Lower Self-Efficacy Even After Controlling for
Demographics, Personality, and Alcohol and Cigarette
Use. Prevention Science. 2018;19(2):117-26.
(4) Delgadillo J, Böhnke JR, Hughes E, Gilbody S.
Disentangling psychopathology, substance use
and dependence: a factor analysis. BMC psychiatry.
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Unge med
alkoholproblemer går
ikke i behandling:
Sociale omgivelser
er afgørende
Sociale omgivelser er den afgørende faktor for, at unge med alkoholproblemer
kommer i behandling. Hvis flere unge skal i alkoholbehandling, er det derfor
først og fremmest omgivelserne, der skal indgå i dialog med de unge om
deres problematiske alkoholforbrug.
AF FREJA KERRN-JESPERSEN, JAKOB DEMANT OG TRINE RY
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Hver femte unge i alderen 15-20 år i Danmark
overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse
for brug af alkohol (max 14 genstande om ugen
for kvinder og max 21 for mænd) (1). Danske
spørgeskemaundersøgelser anslår, at cirka
30.000 unge i alderen 15-24 år har et såkaldt
skadeligt alkoholforbrug, der kræver intervention.
Man skulle tro, at det ville betyde køer foran
behandlingsstederne, men unge med alkohol
problemer søger som oftest ikke alkoholbehandling. Kun to procent af de 30.000 unge har faktisk
søgt alkoholbehandling (2).

De unges oplevelser af
barrierer mod behandlingssystemet
Den eksisterende forskning peger på, at både
unge og voksne med et skadeligt alkoholforbrug
møder mange barrierer, som afholder dem fra at
søge hjælp. Fra studier med voksne ved man, at
negative forventninger til behandlingssystemet
samt frygten for stigmatisering afholder mange
fra at søge behandling (3, 4, 5). Det er således

Særligt for de unge med alkoholproblemer
gælder det også, at de oplever en lang række
barrierer mod alkoholbehandlingen. De unge
i vores undersøgelse fortæller, at de skjuler
deres alkoholadfærd for deres omgangskreds i
lange perioder (op til to år). De unge er meget
bevidste om samfundets fordømmelse over
for personer med alkoholproblemer og skjuler
gennem konkrete og strategiske handlinger
deres alkoholproblem for omverdenen. Denne
hemme
lige alkoholadfærd er et stort psykisk
pres for de unge, men facaden opretholdes af
frygt for at blive pålagt identiteten som ”alko
holiker”, såfremt deres alkoholproblem opdages.
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I denne artikel præsenterer vi nogle centrale fund
fra en kvalitativ pilotundersøgelse, hvori seks unge
18-25-årige fortæller om deres personlige oplev
elser med at være unge med alkoholproblemer,
og hvordan de finder vej til behandlingssystemet.
Vi håber, pilotstudiet kan danne grundlag for en
forskningsbevilling til et mere omfattende studie,
der vil kunne undersøge forskellene mellem de
unge yderligere. Interviewene fokuserer på de unges oplevelser af barrierer frem mod behandlingssystemet, og hvilke vendepunkter der alligevel
fik dem til at søge alkoholbehandling. Viden om
begrænsninger og barrierer for unge på vejen
mod behandling er vital, for at vi kan iværksætte
de rette tiltag og tilpasse de eksisterende, således at kan vi etablere den rette hjælp til de unge.
Vores undersøgelse peger på, at de unge oplever
mange negative og alvorlige konsekvenser i forbindelse med deres alkoholproblemer, men de negative konsekvenser betyder ikke nødvendigvis,
at de unge søger behandling. De fleste unge kommer først i behandling, når en social relation opdager, at de har et problem med alkohol, og herefter
hjælper dem i alkoholbehandling.

væsentligt blandt andet at mindske stigmatisering
i samfundet omkring alkoholbehandling, hvis
man vil have flere til at vælge behandlingen i
fremtiden (3, 4, 5). Sara Wallhed Finn (klinisk
psykolog og ph.d. i social medicin) og kollegaer
(2014) peger desuden på, at den traditionelle
alkoholbehandling bør være bedre til at udrede
og forstå personer med alkoholproblemer og på
den baggrund tilrettelægge mere skræddersyede
behandlingsmuligheder, der matcher den enkeltes
behov for behandling (3).

De unge oplever mange negative og alvorlige
konsekvenser i forbindelse med deres alkohol
problemer: ødelæggelse af sociale relationer,
fyring fra job, kriminalitet, ulykker, vold m.m.
Dog er de negative konsekvenser ikke i sig selv
vendepunkter for at søge behandling. Dels er
alkoholen en stor del af den danske ungdoms
kultur, og dels er den, for de unge, et redskab
til at håndtere netop de negative konsekvenser,
som alkoholen har medført. For eksempel for
tæller en ung mand, hvorfor han ikke søgte
alkoholbehandling i to år:
“Jamen, fordi jeg tror, at det [alkoholen] hjalp mig
så meget igennem min hverdag og væk fra mine
tanker ... At jeg egentlig ikke sådan rigtig følte, at
det [behandling] var det rigtige. Jeg var helt sikker
på, at jeg havde kuren mod problemer [alkohol].
Og det virkede da også langt hen ad vejen …”
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Flere af de unge i undersøgelsen bruger alkohol
som et middel til at flygte væk fra problemer eller
ubehagelige tanker. De unges oplevelser af, at
alkoholen kan være en ”hjælp” til at komme igennem hverdagen, betyder, at de unge ofte ikke
føler sig ”klar” til at komme i alkoholbehandling.
En anden barriere er de unges negative forventninger til alkoholbehandlingen samt negative fordomme om de personer, der modtager alkoholbehandling. En typisk forestilling er, at mennesker i alkoholbehandling er “alkoholikeren på
bænken i parken, der har mistet alt”, som de
unge hverken kan eller ønsker at kunne identificere sig med. Denne forestilling finder vi hos
de unge selv, men den spejler i høj grad en
overbevisning, der er mere bredt i samfundet.
I overensstemmelse med tidligere forskning
har flere af de unge altså en forestilling om, at
behandlingen er et sted for personer med meget tydelig afhængighed. En anden ung mand i
undersøgelsen har konkret en forestilling om, at
døgnbehandling er “et fængsel for narkomaner”,
hvilket bliver en barriere for ham i forhold til at
søge behandling. Han er blevet tilbudt alkoholbehandling flere gange, men har sagt nej til de
første mange tilbud. Han forklarer:
”Jeg sagde nej, fordi jeg havde mange fordomme
om det at være i [døgn]behandling. Så skulle
jeg ud til en masse narkomaner og sidde og
trille tommelfingre. Det var det ene. Det andet
var også en stædighed om, at jeg kunne godt
selv klare det [alkoholproblemet]… Jeg så ikke
problemet som særlig stort.”
Den unge mands forståelse af døgnbehandling
er med andre ord en barriere for ham. Dette
er et af de fund, som det vil være afgørende at
undersøge nærmere i et fuldt studie. Vi ser
også, at de unges omgangskreds i sig selv er
en barriere mod at søge alkoholbehandling. En
fjerde ung mand i vores undersøgelse oplever,
at flere fra hans omgangskreds ikke støtter hans
beslutning om at søge alkoholbehandling. At
han vælger at gå i alkoholbehandling, betyder, at
han indirekte fravælger en del af sin omgangskreds
og sociale miljø. Hans venner retfærdiggør både
hans og herigennem deres egne alkoholvaner ved
at negligere negative konsekvenser ved alkohol
forbruget. Dette til trods for at vennegruppen tid
ligere på året mistede en ven, der døde i forbindelse
med sit alkohol- og stofmisbrug.
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Deltagerne i vores undersøgelse har alle venner
eller bekendte i deres omgangskreds, som de

mener, burde søge alkoholbehandling, men som
ikke har intentioner om dette. For disse venner
er alkohol forbundet med fællesskab og sjove
historier, og således skaber de selv deres egne
normer og regler – hvor et stort alkoholforbrug
ikke er en afvigelse. De legitimerer deres
alkoholforbrug ved at drikke alkohol sammen med
vennerne til kulturelt accepterede begivenheder
som ”tredje halvleg”, ”i byen” og ”hyggedruk” m.m.
Vigtigheden af hjælp fra sociale relationer
For alle deltagere i undersøgelsen er vendepunktet,
der ender med at være afgørende for, at de unge
søger alkoholbehandling, en nær social relation,
der opdager og italesætter deres alkoholproblem
-adfærd og hjælper dem i behandling. Den sociale relation kan være en forælder, en lærer eller
en ven, der er tæt på den unge og dermed kan
hjælpe den unge med at tage beslutningen om
at søge alkoholbehandling. Hertil skal der tilføjes,
at de unge selv samtidig skal opleve og erfare, at
alkoholadfærden er problematisk, så de selv
opnår en kognitiv erkendelse af behovet for
alkoholbehandlingen. Nogle af de unge i vores un
dersøgelse fortæller, at denne erkendelse sker i
forbindelse med, at den sociale relation spejler,
at de har et problem, mens andre via mange
negative oplevelser over en periode er blevet
bevidste om, at de har et problem. For alle gælder det, at både erkendelse af at have et alkohol
problem og hjælp fra en social relation er nødvendige, og kombinationen af disse er et afgørende
vendepunkt. En ung mand beskriver:
”Jeg tror, det kræver nogen [personer] tæt på en.
I hvert fald for mig. Jeg vidste jo udmærket godt,
hvordan det foregik med misbrug og sådan noget,
for jeg passede jo mange af dem [misbrugere på
hans arbejde]. Så jeg vidste udmærket godt, hvad
det kræver.”
En faglig baggrund med viden om misbrug
fik ikke den unge mand til at søge behandling
på eget initiativ. Hans egen bevidsthed om
alkoholproblemet var med andre ord ikke udslags
givende. Først da en social relation opdagede
hans alkoholproblem, søgte han behandling.
En tredje ung mand kom først i behandling,
da hans skole stillede krav hertil, hvis han ville
fortsætte som elev. For de unge spiller de sociale
omgivelser generelt en afgørende betydning for
deres vej til behandlingen.
Positive oplevelser med alkoholbehandlingen
Når de unge først har overkommet barriererne

mod behandlingen, er det for mange af dem
en stor hjælp og behandlingen er et frirum til at
kunne tale om ting, der kan være svære i andre
relationer. Trods at de unges venner optræder
som en barriere, så er der samtidig også en oplev
else af, at de unge oplever forståelse blandt de
fleste af deres bekendte. En ung mand fortæller,
hvordan det var at fortælle sine venner, at han var
startet i alkoholbehandling:
”De synes, det var fornuftigt. De seneste år her
det er, lige før man får på munden, hvis man
drikker. De vil virkelig ikke have, at jeg drikker.”
På spørgsmålet, om hans venner på den måde
kollektivt er begyndt at passe på ham, svarer han:
”Det kan man godt sige, og det kan være pisse
irriterende nogle gange.”

Samtidig skal der i kommunikationen til og med
de unge tages højde for, at mange ikke oplever
sig som alkoholafhængige i de forestillinger, som
de selv har af, hvad dette implicerer. Derfor bør
man i kommunikationen med de unge afholde
sig fra at bruge klinisk definerende termer som
afhængighed og misbrug og i stedet fokusere på
at italesætte de funktionelle gevinster over for
de unge, som de kan opnå i behandling, såsom
skadesreduktion og at afhjælpe de alvorlige
problemer, de unge oplever i forbindelse med
deres brug af alkohol.
Vi har i denne artikel forsøgt at give et billede
af de unges udfordringer med alkohol. Vores
interviews med de unge indeholdt også mange
andre relevante emner som psykiske diagnoser,
selvmordstanker, dårlige familieforhold, lavt selv-
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Der vil derfor, trods ambivalensen hos den unge
mand, være muligheder for at drage fordel af de
sociale omgivelser, fx ved at kommunikere til de
unge, der ikke har alkoholproblemer, at de kan
have en stor betydning som støttende relation
for deres venner. Vores analyse viser, at de unge
oplever, at det at gå fra at have et hemmeligt
alkoholproblem til at være åben om sit alkohol
problemogsøgehjælpofteikkekasteryderligere
stigma af sig – tværtimod. Der ligger dog en
udfordring i at kommunikere til de unge, der har
et problematisk alkoholforbrug og har behov for
behandling, at de ved at erkende deres problem (i
de fleste tilfælde) ikke vil opleve yderligere stigmatisering, men tværtimod vil møde støtte og hjælp
og opleve en genvundet kontrol over eget liv.

værd m.m. Disse temaer er dog ikke belyst i denne artikel, men ikke desto mindre har flere af emnerne fyldt meget i datamaterialet. Artiklen belyser heller ikke, hvad der ifølge de unge har været
årsagerne til alkoholproblemerne, hvordan de
kæmper med mange psykiske problemer, hvordan deres familieforhold kan forstås som uhensigtsmæssige, deres usikkerheder om fremtiden
m.m. Denne viden er ellers yderst relevant i forhold
til at forebygge alkoholproblemer hos de unge,
tage højde for de medfølgende konsekvenser
samt udvikle tiltag, der kan hjælpe de unge i flere aspekter af deres liv. Det vil være relevant at
lave en mere omfattende analyse af barrierer,
der skal overkommes for indgå i behandling –
og inddrage disse aspekter i videre forskning og
forebyggende indsatser.
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USA: Marquette University. Journal of Substance
Abuse Treatment.
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Som ’peer’-medarbejder
i rusmiddelbehandling
bruger jeg mine egne
erfaringer til at hjælpe
andre på en ligeværdig
måde
I 10 år har jeg været alkohol- og stoffri, og nu bruger jeg mig selv og
min historie i mit arbejde som misbrugsbehandler i Brøndby Kommune.
Det er mit håb, at fagpersoner og forskere får øjnene op for peer-begrebets
relevans i rusmiddelbehandling.
AF NICOLAI VEDEL KELLBERG
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’Peer’ betyder i al sin enkelthed ’ligemand’. Det er
et begreb fra psykiatrien, som jeg håber, kan finde
fodfæste i rusmiddelbehandlingen. Ligemand skal
forstås som, at den medarbejder, som arbejder
som peer, deler en specifik, personlig historie eller
beretning med det menneske, som henvender sig
for at modtage en form for hjælp til eksempelvis
misbrug, psykiske problemer, kriminalitet m.m. (1)
Jeg har selv lidt af den psykiske lidelse OCD, dvs.
tvangstanker og tvangshandlinger, og har været
gennem psykiatrisk ambulant behandling. Jeg har
dertil haft problemer med stoffer og gennemgået
ambulant misbrugsbehandling. Jeg har derfor
personlig erfaring med at komme mig over både
psykisk lidelse og misbrug. Når dette bruges
professionelt, arbejder jeg som peer, eller med en
peer-orienteret tilgang (1).

Som peer bruger man sin historie og erfaring til
at hjælpe andre mennesker i situationer lig dem,
man selv har overvundet. Nogle medarbejdere
er uddannede peers og har en uddannelse i forvejen som f.eks. pædagog eller sygeplejerske,
mens andre peers måske slet ikke har nogen
uddannelse. Det kommer meget an på den givne
arbejdsplads, hvad kravene er. Dog er et fælles
krav, at man har gennemarbejdet sin udfordring
(1). Gennemarbejdet skal her forstås som, at man
i det store og hele har bearbejdet sin psykiske
sygdom eller misbrug. Hvis man er peer og hjælper andre stofmisbrugere, er det en forudsætning,
at man selv er stoppet sit problematiske brug af
stoffer eller alkohol. Ift. løn, ansvar m.m. er der
også stor forskel på, hvordan og hvilken funktion
peer-arbejderen har.

Hensigten med at arbejde som peer er over
ordnet set at skabe tillid og en god relation
mellem peer-arbejderen og det menneske,
der arbejdes med (1). Når man arbejder som
peer, er man med til at nuancere det ulige
og polariserede forhold, som socialt udsatte
ofte mødes med i samfundet, når de søger
en specifik kommunal eller regional ydelse.
Ved at møde en peer-behandler har man som
rusmiddelbruger automatisk noget gennem-
gående essentielt til fælles med sin misbrugsbehandler. Det kan også være med til at skabe
en dybere forståelse og fællesskab mellem
behandler og bruger. Endvidere kan brugeren
se sig selv i en positiv retning ved at spejle sig
i sin peer-behandler, der er kommet ud på den
anden side af et misbrug. Her sidder der en, som
har ”gået vejen før mig”. Det kan være med til
at skabe håb og forandring. Brugeren kender
sikkert mange, som er ramt af misbrug, men
hvor mange kender han eller hun lige, som er
kommet ud af det? Det kan være rigtig ensomt at
blive stoffri, men at møde en peer kan skabe en
enorm følelse af solidaritet og håb (1)

Hvordan man arbejder som peer i praksis
Mange udsatte borgere, som søger hjælp i
regionalt eller kommunalt regi, bliver ofte mødt
af et forskudt magtforhold mellem den profes
sionelle og den udsatte. Der er overordnet set tale
om en modtager og en giver, en ”normal” kontra
en marginaliseret borger. Set i misbrugsregi er der
tale om en misbruger og en misbrugsbehandler.
Det uligevægtige forhold ses tydeligt i måden,
de to mennesker er kategoriseret. Den ene
(misbrugeren) er afhængig af behandleren, og
hvad er det, som skal behandles?: Misbrugeren.

Flere og flere steder uddanner peers, bl.a. i
regionerne og i virksomheder/organisationer som
Recovery Lab, Recoveryskolerne og Peer-Netværket Danmark (1). Man kan dog også arbejdepeer-orienteret uden at være uddannet. Udover
at bruge sin egen fortælling til at hjælpe, handler
peer-arbejde også om at have fokus på begrebet
’Recovery’ (1). Det er et essentielt begreb, når man
arbejder som peer. ’Recovery’ betyder i alt sin enkelthed ’at komme sig’. Oftest bruges det ift. at komme sig over psykisk sygdom, men jeg advokerer
også for begrebets relevans i misbrugsbehandling.

Jeg bryder mig slet ikke om min titel som be
handler. Jeg ser mig hellere positioneret som
en misbrugskonsulent. Jeg samarbejder med
borgeren og står til rådighed med sparring, råd og
vejledning. I min optik er behandling reserveret til
noget, der har at gøre med fysisk sygdom, men
det er en helt anden diskussion.
Når de mennesker, der er i behandling hos mig,
sætter sig i stolen overfor mig for første gang,
ruller de lidt med øjnene, når jeg fortæller, at jeg
udover at være uddannet pædagog også har en
kandidatgrad i pædagogisk psykologi. De ser en
smule intimiderede og opgivende ud og tænker
noget lignende som: ”Åh nej, nu skal vi høre på
endnu en skrankepave.” De slapper dog mærkbart mere af, når jeg efterfølgende fortæller,
at jeg også er tidligere stofmisbruger og har en
OCD-diagnose. De fleste af dem ytrer, at det er
rart, at jeg er ”ligesom dem”, at jeg ”forstår dem”.
For de fleste af dem er det egentlig nok. Det er
ikke vigtigt, hvad jeg har misbrugt eller hvor længe.
Nogle af dem spørger selvfølgelig ind til det, og
andre beder mig fortælle, hvordan jeg blev stoffri.

“Her sidder der en,
som har ”gået
vejen før mig”.
Det kan være med
til at skabe håb og
forandring.”

Det er dog de færreste. De har nemlig nok i at
vide, at jeg på en eller anden måde har levede erfaringer, som de kan genkende i sig selv. Jeg har
personlig erfaring, og jeg forstår dem på en måde,
som andre fagfolk ikke kan og aldrig nogensinde vil kunne. Det er ligesom med mødre: Jeg
kan være verdens dygtigste jordemor i teori og
praksis, men jeg kan ikke engang tilnærmelsesvis
sætte mig ind i, hvordan det er at skabe liv inde i
min mave, for så at føde et barn, hvis jeg ikke har
prøvet det!
Der er noget grundlæggende fænomenologisk
ved det bånd, som binder mennesker, der har
oplevet nogle af de samme ting i livet. Især når
de deler modgang, hvilket også er essensen af
samtlige støttegrupper verden over.
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Mulige faldgruber
Det er dog ikke kun ressourcefuldt at bruge sig
selv i sit arbejde. Jeg har oplevet fagfolk, som har
brugt deres historie ”for meget”. Denne fortælling
kan f.eks. bryde det faglige forhold, som der er
mellem behandleren og personen i behandling,
så man ender i en form for pseudo-venskab, der
er mere baseret på egne subjektive holdninger
end på faglig viden. Det kan også være, at ens
historie er så spændende, voldsom, unik etc.,
at personen i behandling kan føle, at hans eller
hendes historie/liv ikke er lige så meget værd.
Misbrug er misbrug, og det må være op til en
selv, hvor hårdt man føler sig ramt af det. Jeg har
set folk være fuldstændig ødelagt af deres hash
misbrug – og andre på heroin, som kom ud af det
selv. Men det kan være svært at finde sin plads,
hvis man skal høre på en heroinmisbruger, som
har siddet i fængsel flere gange og har levet et
vanvittigt og spændende liv. På den måde kan der
blive skabt et dobbelt uligevægtigt forhold. Her er
der ikke blot stor kontrast mellem den ansatte
og borgeren, men også mellem deres subjektive
fortællinger. Det er bl.a. derfor, at det aldrig er
min historie, som er vigtig. Den er kun vigtig, i det
omfang den kan være med til at skabe tillid og
hjælp for mennesket, jeg ønsker at hjælpe. Jeg
har bearbejdet den og har ikke brug for at fortælle
den. Det, jeg har brug for, er at skabe tryghed og
fællesskab med de mennesker, der søger min
hjælp. De skal lande godt på benene sammen
med mig, så vi kan arbejde med at nå deres mål.
Der var engang i mit liv, hvor jeg syntes, at jeg var
en satans karl, fordi jeg havde været indlagt med
en overdosis, taget de fleste slags stoffer og gjort
nogle vanvittige ting. Men det har jeg lagt bag mig.
Det er ikke noget, jeg har brug for at tale om, eller

noget, jeg synderligt identificerer mig med (mere).
Mit fokus er kun på at bruge mine erfaringer i mit
arbejde, hvor og hvis de kan gøre gavn. Jeg er så
meget andet nu, men der er også gået ti år. Jeg
kunne ikke arbejde på den måde, da jeg havde
været et år eller to stoffri. Det havde været alt for
sårbart, og stoftrangen fyldte også for meget.
Man siger, at man skal finde nogen, som har
gået vejen før en selv. Men så skal de sgu også
have gået den og været kommet i en form for
mål, så de kan give slip i sig selv og tage sig af
den anden. Det er vigtigt at huske, hvis man øn
sker at arbejde som peer.
Et andet element ved den levede erfaring er jargonen, som kan være en lige så stor fordel som
ulempe. Jeg ved fx godt, hvad ”en skive hash”
er, eller at ”hest” er ketamin. Det er godt at kunne
terminologien, men jeg er og bliver en fagperson,
når jeg er på arbejde, og ikke ”en af drengene.”
For meget af det ene eller det andet er ikke godt
for relationen. Jeg bider mig selv i læben, når jeg
kommer til at omtale politiet som ”strissere” eller
”pansere”. Det er ikke et korrekt, resocialiserende
sprogbrug. Men nogle gange ryger jeg tilbage i
min gamle måde at tale på. På den anden side
behøver borgerne ikke uddybe, hvis de bruger
samme sprogbrug, for jeg kender deres slang og
ofte også deres subkultur. Det er med til at skabe
autenticitet i relationen. Autenticitet er ikke noget,
man kan læse sig til, og hvis man prøver at læse
sig til det og bliver gennemskuet, ja så er man på
røven. Man har misbrugt deres tillid.
Mit håb for fremtiden
Jeg er glad for den erfaring, jeg har fra min tid som
stofmisbruger, men jeg er lige så glad for, at jeg
tog en uddannelse som pædagog og byggede
videre med en kandidatgrad. Netop kombinationen
af uddannelse og personlig erfaring er det, som
virker bedst for mig. Begge elementer er med til at
skabe en balance, men for meget af det ene eller
det andet kan i min optik være katastrofalt for de
mennesker, jeg prøver at hjælpe. Jeg ved godt,
at det er langt de færreste, som arbejder med
mennesker i rusmiddelbehandling, som har decideret brugererfaring. Dog mener jeg, at der på en
arbejdsplads med en vis mængde ansatte burde
være nogen med brugererfaring, og at man ser
denne erfaring som en kæmpe ressource for den,
som har erfaringen, men også for kollegaerne,
borgerne og organisationen som helhed. Når jeg
kigger rundt omkring i psykiatrien, fremstår det
tydeligt, at der er en diskursiv reformation på vej

(1). Altså måden, vi ser og omtaler mennesker,
som er/har været ramt af psykisk sygdom, er ved at
ændre sig. De bliver i mindre grad stigmatiserede
som brugere og i højere grad set som givere.
Dette sker bl.a. gennem den peer-orienterede
tilgang. Tænk på, hvor stor en gave det kan være,
at man gennem flere års lidelse kan være med
til at hjælpe andre mennesker. At ens lidelse og
kamp faktisk kommer andre til gode på en unik
og enestående måde. Mit håb for fremtiden er, at
det, vi som samfund ofte ser ned på og stigmati
serer, bliver vendt om til en ressource. Tænk på
en forandring, man kunne skabe på individuelt
og samfundsmæssigt plan, hvis udvalgte færdig
behandlede borgere blev tilbudt en skræddersyet
peer-uddannelse ift. misbrug, psykiatri, kriminalitet
m.m., og vi så havde mulige fuldtids- eller deltidsjobs klar til dem. Prøv at forestille dig den gevinst, det
må være for en borger pludselig at have en uddannelse og et muligt arbejde, og hvilken gavn det omvendt også kunne gøre for behandlingsområdet.

Referencer:
(1) Socialstyrelsen, Forsøg med ansættelse
af medarbejdere, brug af frivillige og brug af
mentorer med brugerbaggrund i den regionale
og kommunale indsats. 2018
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Man skal ikke tage fejl af de gaver, ”livets skole”
giver os, og med den rigtige støtte og supervision
kan det være med til at revolutionere det samfund,
vi lever i.

Link til oversigt over Peer-tilbud og
uddannelser i Danmark:
https://www.peernet.dk/peer-indsatser/
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”Her er alt misbrug
tilbagefald til
kriminalitet”
Ansatte i
retspsykiatrien er
udfordret i
håndteringen
af patienternes
misbrug og
misbrugsbehandling
Er misbrug først og fremmest et sundhedsproblem eller et kriminalitetsproblem?
Den debat efterlyser Kompetencecenter for Retspsykiatri efter at have
undersøgt retspsykiatriens forståelser og håndtering af misbrug, behandling
og skadesreduktion i forhold til patienter med dom til psykiatrisk behandling
i Region Hovedstadens Psykiatri.
AF JETTE MØLLERHØJ OG LIV OS STØLAN

Jette Møllerhøj er ph.d. i sundhedsvidenskab og leder af Kompetencecenter for Retspsykiatri,
Region Hovedstadens Psykiatri.

Liv Os Stølan er cand.polit.
og projektleder, Kompetencecenter
for Retspsykiatri, Region
Hovedstadens Psykiatri.

I uformelle samtaler med ansatte i behandlingspsykiatrien har vi igennem årene hørt, at
patienters misbrug udfordrer klinisk praksis.
Om især retspsykiatriske patienter hersker
der mange fortællinger og antagelser, ikke
mindst at de er ”meget mere misbrugende” end
almenpsykiatriske patienter (2), at ”stofferne
vælter ind”, og at ”misbrug fylder”.
For at få mere viden om personalets udfordringer
med at håndtere misbrug og misbrugsbehandling
valgte vi hos Kompetencecenter for Retspsykiatri
derfor at undersøge:

Vi anvender begreberne ’misbrug’
og ’misbrugsbehandling’, fordi de er
de mest udbredte i det praksisfelt,
vi har undersøgt. Ved misbrug
forstår vi ’en problematisk brug af
rusmidler’, og dette indebærer, at
enten patienten selv, pårørende,
personalet eller anklagemyndigheden
forstår en bestemt brug af rusmidler
som noget, der skaber problemer
for det liv, patienten i øvrigt gerne
vil leve og udfolde, ikke mindst fordi
misbrug kan være en risikofaktor for
ny kriminalitet. Vi har i undersøgelsen
skelnet mellem ’aktivt misbrug’
og ’misbrugsdiagnoser’. En
misbrugsdiagnose sættes af en
psykiater, jf. WHO’s diagnoseliste
ICD-10 F10-19, og er altså en
fagligt konstateret problematisk
brug. Nogle patienter har en eller
flere misbrugsdiagnoser (relateret
til et eller flere psykoaktive stoffer),
selvom de ikke lige nu har et aktivt
misbrug. Andre patienter har både
en misbrugsdiagnose og et aktivt
misbrug på undersøgelsestidspunktet.
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Der er aktuelt omkring 4300 retspsykiatriske
patienter i Danmark. En retspsykiatrisk patient
er kendetegnet ved at have begået kriminalitet,
men at være fundet straffri i retten som følge af
alvorlig psykisk sygdom. I stedet for straf idømmes en såkaldt psykiatrisk særforanstaltning, der
indebærer, at patienten skal være i kontakt med
behandlingspsykiatrien og en behandlings
ansvarlig overlæge. Dommen indebærer ikke, at
man kan tvinges til medicinsk behandling eller til
at indgå i misbrugsbehandling. Der findes forskellige typer af psykiatriske særforanstaltninger, dels
anbringelsesdom, der indebærer, at man er anbragt i en psykiatrisk afdeling, dels dom til behandling, der typisk giver mulighed for indlæggelse.
Langt størstedelen af de retspsykiatriske patienter har ambulante forløb, og ca. 60 % behandles i
almenpsykiatrien (1). En mindre del af gruppen har
behandlingsforløb i den specialiserede retspsykiatri, der kun har med retslige patienter at gøre.
De følges enten i et specialiseret retspsykiatrisk
ambulant team eller indlægges i en af de ca. 400
specialiserede retspsykiatriske sengepladser, der
findes på tværs af de fem regioner.

I Region Hovedstadens Psykiatri (RHP)
findes der specialiseret retspsykiatri
på Psykiatrisk Center Sct. Hans og
Psykiatrisk Center Glostrup med i alt
136 sengepladser samt to ambulante
specialiserede retspsykiatriske teams,
der tilsammen har ca. 150 patienter.

• Omfanget af misbrug og aktivt misbrug
blandt patienter, der behandles i specialiseret
retspsykiatri
• Hvilke kliniske tilgange der anvendes i den
misbrugsbehandling, der praktiseres i specialiseret retspsykiatri
• Hvilke syn på – og forståelser af – misbrug
der kommer til udtryk blandt de ansatte i den
specialiserede retspsykiatri
• Hvilke udfordringer de ansatte oplever i
praktisering af misbrugsbehandling.
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således ikke tegn på, at andelen af patienter med
dobbeltdiagnoser i den specialiserede retspsykiatri
har ændret sig nævneværdigt igennem de seneste
20 år. Opgørelser af forekomst af misbrug blandt
alle andre psykiatriske patienter, dvs. patienter, der
behandles i den almene psykiatri, er forbundet med
en del usikkerhed og mørketal, men er estimeret til
omkring 30 % (5). Der kan være flere forklaringer
på dette mørketal, f.eks. at misbrug ikke betragtes
som patientens hovedproblem i psykiatrisk regi.
Set i det lys forekommer retspsykiatriske patienter
’meget mere misbrugende’ end andre psykiatriske
patienter. Men det er for så vidt ikke overraskende,
at misbrug er mere fremtrædende i denne gruppe,
eftersom patienter i den specialiserede retspsykiatri
netop kommer der på grund af deres mange og komplekse problemer. Det er også sandsynligt, at retspsykiatriske patienter er nogle af dem, der er bedst
udredt, hvad angår misbrug, som led i den mental
undersøgelse, der foretages forud for dommen.

Ca. 60 procent af de retspsykiatriske
patienter har problemer med rusmidler
61,2 % (172 ud af i alt 281) af patienterne i den
specialiserede retspsykiatri i Region Hoved
staden har en såkaldt misbrugsdiagnose, dvs. en,
set med psykiaterens øjne, problematisk brug af
stoffer eller alkohol, sammen med en anden psykiatrisk ICD-10-diagnose, hvilket gør dem til patienter med såkaldt dobbeltdiagnose. Der er store
variationer i forekomsten af misbrugsdiagnoser
på de forskellige afsnit, fra 45-100 %, fordelt over i
alt 41 forskellige misbrugsdiagnoser. De mest udbredte misbrugsdiagnoser vedrører brug af cannabis, alkohol, flere forskellige stoffer samtidigt
samt kokain. I undersøgelsen fandt vi også, at 29
% af alle studiets patienter ifølge afsnitsledelsernes vurderinger havde et aktivt misbrug i varierende grad. Forekomsten af aktivt misbrug var, ikke
overraskende, højere blandt de ambulante patienter (69 %) end blandt de indlagte (29,5 %). Når
omfanget af misbrug er lavest under indlæggelse
i et lukket sengeafsnit, skyldes det formentlig, at
tilgangen til stoffer er begrænset. Nogle patienter
har en eller flere misbrugsdiagnoser, men ikke
nødvendigvis et aktuelt aktivt misbrug. Andre
patienter har både-og. Hvis man skal beskrive
omfanget af misbrug, er det derfor vigtigt at skelne
mellem et aktuelt, aktivt misbrug og det at have
fået stillet en misbrugsdiagnose (læs mere herom
i faktaboksen på artiklens første side).

Vores interviews med ansatte viste, at misbrug
imidlertid også fylder på andre måder i retspsy
kiatrien end den numeriske forekomst. F.eks.
fylder aktivt misbrug i et lukket sengeafsnit på den
måde, at det kan have store implikationer for miljøet og sikkerheden i afsnittet for såvel medpatienter som personale. I perioder uden aktivt misbrug
fylder kontrolforanstaltninger og forsøg på netop at
undgå indsmugling af stoffer, og disse praksisser
lægger beslag på en stor del af personalets arbejdstid. Misbrug kan også fylde mentalt for de ansatte, fordi det kan være vanskeligt at holde håbet
oppe på vegne af patienten og at fastholde troen på
behandlingens nytte i lange forløb med tilbagefald.
Dette kan være nogle blandt mange forklaringer
og grunde bag de vedholdende fortællinger blandt
ansatte i behandlingspsykiatrien om, at misbrug er
udbredt blandt retspsykiatriske patienter, men også
for de ansattes oplevelse af, at misbrug hos patienterne er vanskeligt for dem at gøre noget ved.

Tidligere undersøgelser har ligeledes vist, at
forekomst af dobbeltdiagnoser blandt retspsykiatriske patienter var omkring 60 % (3, 4). Der er

Udfordringerne i misbrugsbehandling
til retspsykiatriske patienter er mange
Formelt set er misbrugsbehandling under indlæggelse behandlingspsykiatriens ansvar, mens
misbrugsbehandling til ambulante psykiatriske
patienter er en kommunal opgave (6). I praksis
er den faglige selvforståelse i de to ambulante
retspsykiatriske teams, at indsatser og behandling af hensyn til patienternes problemkompleksitet skal være integrerede og sammenhængende,
og at misbrugsbehandling derfor bedst vare
tages i psykiatrisk regi sammen med ansvaret for
behandlingsdommen.
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Undersøgelsen er afgrænset til den specialiserede retspsykiatri i Region Hovedstaden, men vi vurderer, at en række af undersøgelsens temaer og
problemstillinger også vil gøre sig gældende i den
specialiserede retspsykiatri i de øvrige regioner.
Vores undersøgelse er baseret på litteraturgennemgang, en spørgeskemaundersøgelse blandt
15 afsnitsledelser (overlæge og afdelingssygeplejerske) samt 12 fokusgruppeinterviews med i alt
35 ansatte, der arbejder med psykiatrisk pleje og
behandling (SOSU-assistenter, psykiatriske sygeplejersker, ergoterapeuter/fysioterapeuter, socialpædagoger, psykologer og psykiatere). Studiets
fokus har været afgrænset til de ansattes syn
på – og forståelse af – misbrugsproblematikker,
da viden herom er væsentlig for at tilrettelægge
pleje, behandling og rehabiliterende indsatser. Vi
vil senere lave en undersøgelse, der har fokus på
patienters og pårørendes syn på og erfaringer
med problematisk rusmiddelbrug.
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Ikke desto mindre beskriver en række af de
ansatte, der deltog i vores undersøgelse fra såvel ambulante teams som døgnafsnit, at de er
usikre på, hvori misbrugsbehandlingen består,
og om de har tilstrækkeligt med viden og kompetencer til at praktisere den. Flere af de ansatte
udtrykker i undersøgelsen, at deres afsnit kunne
have god brug af en særlig misbrugskonsulent,
og det er en udbredt opfattelse, at viden om misbrugsbehandling er ”noget, andre har”, og noget,
”nogle andre kan”, men ikke en selv. Vores undersøgelse viser også, at misbrugsbehandling
ser ud til at blive koblet ret snævert på specifikke
indsatser i forhold til brug af rusmidler, frem for
bredere fokus på andre aspekter af patientens
livsverden, f.eks. boligsituation, dagligdag eller
sociale relationer, og at indsatsen står og falder
med den enkeltes motivation. Motivation opfattes
af de ansatte ofte som en relativ fast størrelse og
som noget, patienten enten har eller ikke har. Såfremt en sådan, ikke nærmere afgrænset, ’motivation’ til at ville arbejde aktivt med en misbrugsproblematik ikke er til stede, ja, så ser det ud til
at være logikken og konklusionen, at det ikke er
muligt at behandle misbrug. Dermed placeres
en stor del af udfordringerne ved at praktisere
misbrugsbehandling hos patienten, og denne
kommer i de ansattes optik til selv at stå i vejen
for løsningen af problemet. I de ansattes beskriv
elser af kliniske praksisser får man ikke indtryk af,
at misbrugsbehandling forstås som en længerevarende, stadiebaseret indsats med varierende
intensitet eller fokus.
Vores undersøgelse viste også, at der blandt
nogle af de ansatte er tvivl om, hvad der er målet
med en misbrugsindsats, og om der f.eks. sigtes
mod total afholdenhed eller en form for skadesreduktion. Især blandt personale i sengeafsnit
er der tvivl om, hvorvidt skadesreduktion er et
legitimt mål i sig selv, og hvorledes man finder
en passende balance mellem kontroltiltag og
regulerende praksisser (for at forhindre indsmugling af stoffer i afsnittet) og det at have
fokus på rehabilitering, skadesreduktion og
relationsarbejde. Misbrug er en velbeskrevet
risikofaktor i forhold til kriminalitet, og hvordan
skal man som fagperson i psykiatrien håndtere
misbrug, når man samtidig har ansvaret for at
varetage den psykiatriske særforanstaltning,
hvis hovedformål er at forhindre nye lovovertrædelser? Dette bliver et centralt dilemma for de
ansatte, ikke mindst når de i klinisk praksis erfarer, at total afholdenhed er nødvendigt og hjælpsomt for nogle patienter, men formentlig urea-

listisk for en stor del af målgruppen. I praksis
bliver opfattelsen således, som en af de ansatte,
som deltog i undersøgelsen, formulerede det,
at ”her er alt misbrug tilbagefald til kriminalitet”.
Hvad kan der gøres for at
mindske udfordringerne?
Det er fagligt velbeskrevet, at måden, et problem
defineres på, har store implikationer for måderne,
det imødegås og forsøges afhjulpet på (7). Vores
undersøgelse har tydeliggjort, at det er påtrængende med en afklaring og tydeliggørelse af mål
for – og indhold i – misbrugsbehandlingsindsatserne til retspsykiatriske patienter i den specialiserede retspsykiatri, ikke mindst de langvarigt indlagte. Der synes ligeledes at være et stort behov
for, at praktikere, lovgivere og anklagemyndighed
grundigt drøfter, hvorvidt man fremadrettet fortrinsvis ønsker at betragte problematisk rusmiddelbrug i den retspsykiatriske patientpopulation
som et sundhedsproblem eller et kriminalitetsproblem. Derudover er det væsentligt med mere
specifik viden om patienternes perspektiver på
og erfaringer med rusmiddelbrug, og hvorledes
dette spiller ind i deres retspsykiatriske forløb
og recovery
processer. En sådan undersøgelse
håber vi, Kompetencecenter for Retspsykiatri kan
iværksætte i løbet af det kommende år.

Kompetencecenter for
Retspsykiatri (KFR) er et af i alt
syv kompetencecentre i Region
Hovedstadens Psykiatri. KFR’s
opgave er at indsamle, producere
og formidle viden om retspsykiatri.
Vi har fokus på, at forskning
og vidensdeling skal være
anvendelsesorienteret og praksisnær.
Centrale forskningsområder
er recovery og retspsykiatri,
pleje, behandling, rehabilitering
og kriminalitetsforebyggelse
samt patient/bruger- og
pårørendeperspektiver.
Læs mere på:
www.psykiatri-regionh.dk/kfr
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Metakognitiv terapi
giver god mening i
rusmiddelbehandling
til unge
Metakognitiv terapi vinder frem i disse år, og det er en terapimetode,
som med fordel kan tænkes ind i rusmiddelbehandling til unge.

AF MIKKEL MALMMOSE OG TINA PURUP
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Mikkel M. Malmmose er certificeret
MCT-terapeut (level 1) og rusmiddelbehandler ved Albertslund
Rusmiddelcenter.

Tina Holmsted Purup er autoriseret psykolog
og certificeret MCT-terapeut (level 1) og
rusmiddelbehandler i Ungecentret Skanderborgvej, Aarhus Kommune, samt en del af
Psykologhuset ReView, en metakognitiv klinik.

Metakognitiv terapi (MCT) er en relativt ny terapeutisk metode, som de seneste år har vundet
indpas i Danmark blandt psykologer og psykoterapeuter. Metoden er udviklet af Adrian Wells, som
er professor i klinisk og eksperimentel psykopatologi ved University of Manchester i England samt
professor i klinisk psykologi ved Norges teknisknaturvidenskabelige universitet. Wells har på baggrund af mange års forskning i de bagvedliggende
processer, der driver psykisk mistrivsel, udviklet
den metakognitive metode og teorien bag (1).

ALT udenad. En anden uhensigtsmæssig strategi
kan være at ryge hash i eksamensperioden for at
dæmpe bekymringer og kunne sove, men sam
tidig nedsættes indlæringen og hukommelsen.

En triggertanke kan f.eks. være: ”Lød jeg dum
til undervisning?”. Hvis den unge lærer blot at
affærdige denne tanke som ikke værende vigtig,
vil den hurtigt gå over.

I den metakognitive metode forstår man over
tænkning og overhåndtering som det, der driver
psykisk mistrivsel. Denne overtænkning og overhåndtering er også kendt som CAS – The
Cognitive Attentional Syndrome (Det Kognitive
Opmærksomhedssyndrom) (1).

Men i nogle tilfælde udvælges triggertanken ”Lød
jeg dum?” ubevidst som vigtig, fordi den vækker
følelser som usikkerhed, skam og social angst.
Dermed ”trigges” den unges alarmsystem i hjernen
– her er noget potentielt farligt – jeg må tage mig af
det og give det tid, plads og opmærksomhed!

CAS består af fire uhensigtsmæssige strategier,
som personen, der lider af psykisk mistrivsel,
ubevidst benytter sig af (2). Disse er:

Hermed aktiveres CAS’en. Triggertanken får den
unge til at bide på tanken som en fiskekrog, og
så hænger den unge pludselig fast i de negative
tankemønstre og vil opleve, at jo mere han/hun
kæmper med tankerne, jo mere ondt gør det, og
jo mere sidder han/hun fast.

1. At bekymre sig
2. At gruble
3. At holde øje med farer
4. At mestre sit liv på
uhensigtsmæssige måder
Forestil dig, at du er et ungt menneske, som er
bange for at dumpe til eksamen. Din indledende
tanke – også kaldet ’triggertanken’ – er: ”Jeg er
bange for at dumpe til eksamen!”. En efterfølgende
bekymring kan da være: ”Hvis ikke jeg gør mig
ekstra umage, dumper jeg sikkert”. Fokus rettes mod alle de gange, man har fejlet, og alle de
mulige ting, som kan gå galt under eksamen. En
uhensigtsmæssig mestringsstrategi bliver at læse
så meget som muligt (overhåndtering), og ind
læringen blokeres pga. stress og forsøg på at lære

Måske har du oplevet at have en negativ tanke
for nylig? Hvor er den nu? Forestil dig, at en ven
minder dig om en pinlig episode. Du føler dig
pludselig helt flov igen, men følelsen fortager sig
stille og roligt. Det er altså tanken om den konkrete
situation, der giver anledning til følelsen. Hvis du
bliver ved med at analysere og bearbejde den
tanke og følelsen, den frembringer, vil følelsen
blive ved med at være der og måske forstærkes.
Hvis du derimod stopper denne proces og
fokuserer på noget andet, vil følelsen regulere sig
selv og på et tidspunkt drive over.
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Ved brug af MCT arbejder man ud fra, at årsagen
til angst, depression og anden psykisk mistrivsel
ikke handler om indholdet af de negative tanker og
følelser, man oplever, men om, hvordan man håndterer disse, og hvor meget tid man bruger på dem.
Ved at ændre sin tilgang kan sindet regulere
sig selv. Det er på sin vis logisk, at man får det
bedre, når man lærer ikke at bruge timevis på
negative tanker og følelser hver dag.

Metakognitiv terapi kan lære
de unge at lade deres tanker være i fred
Ved brug af MCT sigter vi som terapeuter og
behandlere mod at øge bevidstheden om sine
problemskabende triggertanker og CAS-strategier.
Når man genkender de problematiske tanker og
de uhensigtsmæssige mestringsstrategier, har
man mulighed for at vælge dem fra og handle
anderledes. Man kan altså øve sig i at udvælge og
sortere, hvilke tanker man vil beskæftige sig med,
og hvilke tanker man med fordel kan vælge fra.
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MCT kan nemt implementeres
i rusmiddelbehandling til unge
MCT er anvendelig, også i forhold til unges
rusmiddelbrug. I MCT arbejder man via øvelser
og samtale med at gøre de unge mennesker
opmærksomme på den evne, vi har til at vælge,
hvilke tanker vi giver opmærksomhed, og øver os
i at praktisere det i hverdagen.
Når vi som terapeuter og behandlere møder
de unge mennesker, møder vi dem som netop
unge mennesker og ikke som misbrugere. Vores
ungesyn er nysgerrigt, og vi respekterer de
unges valg og lader dem selv definere, hvad de
har brug for.
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gang skal bruge en masse tid på at beskrive deres
problemer og traumer, men i stedet får nogle
konkrete redskaber til at håndtere deres tanker
og følelser, så de ikke tager magten fra dem.
Som en af de unge, vi har haft i behandling,
udtalte efterfølgende:
”Meget af det, jeg har kæmpet med, er tanker. Det
gav meget at opdage, at jeg havde kontrol over dem”

Fælles for de fleste af de unge, vi som rus
middelbehandlere og MCT-terapeuter møder i
vores arbejde, er, at de er i en eller anden form
for mistrivsel, og rusmidlet er blevet deres løsning.
De unge oplever problemer i deres liv og finder ud
af, at når de er påvirkede af rusmidler, får de det
bedre, og problemerne kommer på afstand, de
kan give sig selv en pause. De unge ser altså ikke
rusmidlet som problemet, men som en løsning.

Hvordan anvendes MCT i
praksis i arbejdet med de unge?
Det er naturligvis ikke alle de unge med rusmiddel
problemer, der er klar til at arbejde med en forandring. Én metode kan heller ikke stå alene, og
vores forløb starter derfor ofte med et motiver
ende forløb med MI – Motivational Interviewing
(motiverende samtaler) og inddragelse af netværk, personligt og professionelt. Der laves en
behandlingsplan, hvori et MCT-forløb kan indgå.
De unge behøver dog ikke være fast besluttede
på forandring eller på at stoppe eller reducere
deres forbrug, før vi introducerer metakognitiv
terapi. De kan få glæde af terapien i deres liv
generelt alligevel.

De unge vil dog også opleve, at rusmidler kun
føles som en hjælp, mens man er påvirket. På
et tidspunkt vil rusmidler som en løsning dermed
skabe flere problemer for den unge og ofte
forstærke de problemer, der var der i forvejen.
Når vi som behandlere ønsker at hjælpe de
unge mennesker med at stoppe deres forbrug af
rusmidler, er vi nødt til at se på årsagen til deres
grundlæggende mistrivsel og give dem nogle
nye strategier til at håndtere deres udfordringer.

Figur 1 viser en klassisk sagsformulering, som
udarbejdes i starten af et MCT-forløb med en ung.
Den unges forbrug af rusmidler bliver fremhævet
som en uhensigtsmæssig håndteringsstrategi. På
den måde får den unge og behandleren sammen
skabt en sammenhæng mellem psykisk mis
trivsel og forbrug af rusmidler. Den unge får herefter forstærket antagelsen om, at rusmidler ikke
er en hensigtsmæssig måde at håndtere sine
problemer på.

Det er her, behandlere med fordel kan tilbyde
MCT som en ny strategi til at håndtere problemer.
MCT er transdiagnostisk, hvilket betyder, at det
kan anvendes som en strategi til at behandle
flere problemer på samme tid. Derfor kan MCT
anvendes bredt, både i forhold til forskellige
former for mistrivsel og til stoftrang.

Figur 2 viser, hvordan man kan tale om stoftrang i
en metakognitiv kontekst. Den illustrerer, hvordan
tanker, både positive og negative, øger trangen til
rusmidler. Som en ung mand i MCT-forløb fortæller:

MCT er en korttidsterapi, og vores erfaringer
er, at man ofte opnår gode resultater efter få
sessioner, hvilket gør metoden mindre ind
gribende i de unges liv og tilmed kræver færre
ressourcer fra behandlingsstedet. De unge lærer
mestringsstrategier, de kan bruge bredt i deres
liv, og som derved også kan gøre dem bedre for
beredt på kommende livskriser og tilbagefald.
Flere af de unge i MCT-behandling har ligeledes
givet udtryk for, at det er rart, at de ikke endnu en

”Før i tiden blev jeg slået bagover af tanker om
rusmidler, fik lyst til at tage dem og følte mig
magtesløs. Jeg bliver ikke slået bagover længere.
Jeg er bevidst om kontrol [over mine tanker], og
hvor jeg lægger mit fokus.”
Da han opdagede, hvordan hans tanker om rusmidler påvirkede trangen, og at han kunne vælge
at lade den tanke være, oplevede han ikke længere
tankerne om rusmidler så overvældende.

Figur 1

Figur 2

Metakogntive øvelser kan
bruges i rusmiddelbehandling
Når CAS’en – som nævnt tidligere i artiklen –
kører for ”fuld skrue” i éns tanker, vil man være
dybt engageret i overtænkning og overhåndtering.
Som et modsvar til CAS’en bruger vi i MCT bl.a.
DM – Detached Mindfulness (på dansk: ”afkoblet
opmærksomhed”), som kort fortalt går ud på at
være bevidst om de tanker, der dukker op (også
kaldet at være mindful), og træde et mentalt skridt
tilbage fra dem og håndtere dem som forbipas
serende hændelser i sindet, som vi kan observere
og forholde os objektivt til (detached/afkoblet).
DM opleves og øves gennem metaforer, øvelser
og opmærksomhedstræning (1).
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Et eksempel på en metakognitiv øvelse er
’Telefonen - vil du tale med din triggertanke?’ (3)
I denne metafor sammenlignes de forstyrrende
triggertanker med en telefon, der ringer. Man
vælger ikke selv, om telefonen ringer, men man
vælger selv, om man svarer. På samme måde
kan man bede den unge vælge, om han eller hun
vil svare triggertanken, når den dukker op. De
unge skal ikke skubbe triggertanker væk, men
acceptere, at de er der, træffe beslutning om
ikke at indgå i overtænkning og derefter vende
opmærksomheden tilbage til nuet og dét, de
laver, i stedet for at begynde en indre monolog,
f.eks. ”Hvorfor skete det for mig?”.
Et andet eksempel er ’Vinduesøvelsen’ (3).
Bed den unge tænke på en triggertanke; fx ”Jeg
må ryge hash nu, ellers holder jeg det ikke ud!”.
Skriv så triggertanken op på en vinduesrude, og
vis den til den unge.
Bed den unge bruge et minut på at zoome
opmærksomheden ind på denne tanke, som
står med tusch på ruden, og tænke på den. Den
unge vil sandsynligvis få alle mulige tanker om,
hvorledes livet er hårdt, at det er svært at holde
til, og rygetrangen vil muligvis øges. Bed så den
unge om at fortælle om følgende efter første minut:
- Hvilke tanker tænkte du?
- Hvilke følelser opstod?
- Hvor stærke følelser, fx trang,
på en skala fra 0-10?
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Herefter bruges et minut på at zoome ud, dvs.
bede den unge om at rette opmærksomheden
ud ad vinduet og beskrive det, de ser udenfor
vinduet. Herefter gentages de samme spørgsmål

til den unge. Ofte vil den unge nu opleve, at et skift
i opmærksomhed flytter både tanker og følelser.
Nogle kan nærmest glemme, hvad der står på
ruden i minut nummer 2.
Med afsæt i sådanne øvelser med tanker og opmærksomhed samt deres indvirkning på følelser
kan behandler og den unge sammen reflektere
over og træne, hvordan den unge selv kan styre
sin opmærksomhed og dermed sine tanker.
Det er aldrig den unges egen
skyld, hvis tankerne ikke makker ret
For nogle mennesker kan tanken om, at man kan
vælge, hvad man vil tænke på, føles befriende.
For andre kan idéen virke provokerende, for
er man så selv skyld i, at man kan blive angst
eller deprimeret og måske får trang til at dulme
disse følelser? Nej, det er man ikke. Vi har som
mennesker en alarmhjerne, som er indstillet på
instinktivt at reagere på tanker med høj ladning
af følelser, særligt på de tanker, der fremkalder
følelser af fare. Derfor bider man automatisk
på ”krogen”, når en triggertanke trigger vores
alarmhjerne, hvis man ikke er opmærksom.
Igennem terapien hjælpes den unge til at
opdage, at overtænkningen oftest har negative
konsekvenser og ingen nytteværdi.
Således handler MCT i høj grad om selvre
gulering og følelsesregulering. At kunne
(gen-)opdage sin egen kognitive fleksibili
tet med fokus på valget – at man kan vælge at
bruge mindre tid og opmærksomhed på trig
gertankerne, uanset om de handler om rus
middeltrang eller andre emner, som trigger
os følelsesmæssigt. Dette kræver dog øvelse
og kan være svært for den unge at mestre, og
alle ryger ind i CAS´en fra tid til anden. Hovedsagen er, at vi som terapeuter og behandlere
lærer den unge, at man ikke skal bruge for lang
tid på overtænkningen og overhåndteringen,
men genfokusere sin opmærksomhed på nuet.
I et rusmiddelbehandlingsperspektiv har MCT
derfor meget at byde på ved både at adressere
de bagvedliggende årsager til det problematiske
forbrug af rusmidler og de konkrete tanker om
rusmidler, der kan føre til øget trang. Når den
unge får frigivet mere mental energi, har den
unge nemmere ved at komme tilbage til de ting,
der er vigtige i hans eller hendes liv.
Vores primære fokus er på de unge. Men MCT
vil på samme måde kunne bidrage positivt til
behandling af borgere over 25 år.

Referencer:
(1) Wells, Adrian (2009): ”Metacognitive
Therapy for Anxiety and Depression”, The
Guildford Press.
(2) Callesen, Pia (2019): Grib livet, slip gsten”,
Politikens Forlag
(3) Fra Den metakognitive efteruddannelse,
Level 1, ved A. Wells og H. Nordahl.
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Forældresamarbejde
skaber værdi i rus‑
middelbehandling
for unge
Gennem de seneste tre år er behandlingsmodellen ’U18’ blevet
implementeret i Ballerup, Hedensted, Gladsaxe, Syddjurs og
Favrskov Kommune. Én af U18’s kerneværdier er omfattende forældreog netværksarbejde, og responsen fra kommunerne er, at det i høj grad
har styrket rusmiddelbehandlingen til de unge.
AF JANNE LANGBALLE BLENSTRUP PEDERSEN, TINA PURUP OG DORTE SANDØ LUND

85

U18-modellen er en af Aarhus Kommunes ambu
lante indsatser overfor unge med rusmiddel
problemer. Gennem de seneste tre år er modellen
blevet implementeret i Ballerup, Hedensted,
Gladsaxe, Syddjurs og Favrskov Kommune, hvor
138 unge – 100 mænd og 38 kvinder – har været i
et U18-behandlingsforløb i denne periode. Vi har
fra Aarhus Kommune fungeret som konsulenter
og haft ansvaret for at implementere U18modellen i de ovennævnte kommuner, hvilket
har givet behandlingsresultater, der ligger over
landsgennemsnittet på området. Det kan man
bl.a. læse mere om i en evalueringsrapport fra
2020 udgivet af Center for Rusmiddelforskning
ved Aarhus Universitet. Blandt resultaterne var
de vigtigste følgende:
• 56,5 pct. var enten stoffri eller havde
reduceret deres forbrug af stoffer ni mdr.
efter indskrivning i U18-behandlingen. Heraf
var 47,1 pct. stoffri.
STOF NR. 37 / EFTERÅR 2020

• Gennemsnitsalderen for de unge i projektet
har været 19 år, hvor 41,3 pct. har været
under 18. Det er altså lykkedes kommunerne
at få fat på den helt unge målgruppe.

• De unge rapporterer, at de er kommet i
bedre trivsel. Trivslen blev gradueret på en
skala fra 0 til 10, hvor de unges trivsel steg
samlet fra 6,1 til 7, hvilket må siges at være
et signifikant resultat for denne målgruppe.
Til sammenligning er gennemsnittet 7,5 for
danske unge generelt.
• 54,6 pct. af de hjemmeboende unge har
haft en eller flere samtaler med inddragelse
af familie/netværk i forløbet.
• Der ses i projektperioden en signifikant
reduktion af konflikter mellem de unge og
deres forældre.
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Vi, der som konsulenter har haft ansvaret for at
implementere U18-modellen i kommunerne gennem de seneste tre år, er blevet fortalt af kommunerne selv, at de flotte resultater af behandlingsindsatsen bl.a. kan relateres til det omfattende
forældre- og netværksarbejde, som er en kerneværdi i modellen. Netop dette fokus på forældre
og netværk var for flere af kommunerne det nye
element, som U18-modellen bidrog med i forhold
til deres eksisterende praksis. Og generelt har
forældresamarbejde vist sig at være et essentielt
element i rusmiddelbehandling til unge.

De unge er i en udviklingsfase,
hvilket behandlingen skal tage højde for
Unge under 18 år udgør en særlig gruppe i behandlingsregi. De er i en udviklingsfase både
psykologisk og fysisk i overgangen fra barn til
voksen. I dette spændingsfelt er der særlige omstændigheder, som er vigtige at være opmærksomme på i et behandlingsforløb:
• Unge er i udvikling og dermed ikke fastlåste
i deres adfærdsmønstre.
• Unge er søgende mod identitet, og fællesskaber med jævnaldrende er centrale i
deres liv.
• Unge er i gang med at løsrive sig fra deres
forældre mod mere selvstændighed.
• Unge er inde i en hjernemæssig modningsperiode, hvor de endnu mangler fuldt
udviklede kognitive funktioner, f.eks. til planlægning, overblik, selvmonitorering, konsekvensberegning og impulskontrol.
• Til gengæld er deres hjernemæssige fleksibilitet større end hos voksne, så hos unge
ses der en større evne til at tilpasse sig nye
sociale situationer.
• Unge udgør ofte en målgruppe, som ved
opstart kan være ekstra ambivalente – ofte
er det på voksnes foranledning, at de unge
kommer i rusmiddelbehandling.
I rusmiddelbehandling til unge skal man derfor
være opmærksom på, at der gerne skal ske en
normal udvikling med frigørelse fra forældrene,
brug af mere tid med vennerne og at ”finde
sig selv” ved at eksperimentere med livsstil,
udseende, interesser, musiksmag m.m. Dog er
forældres involvering stadig vigtig, uanset alder.
I behandlingen er erfaringen derfor, at forældre
samarbejdet og forældrestyring er størst ved
de yngste unge, men beror altid på en individuel
vurdering af, hvad den enkelte unge og forældrene
har behov for.
Uanset alder har unge stadig brug for en vis styring udefra, og det nytter, at forældrene sætter
grænser, monitorerer og er i dialog, fordi unge
endnu ikke selv helt kan gennemskue konsekvenserne af deres valg og adfærd. Unge lytter til
forældre, mere end de giver udtryk for. Det bliver
ofte tydeligt i behandlingssamtalerne, hvor de
unge ofte viser stor optagethed af, hvad deres for-

“Uanset alder har unge
stadig brug for en vis
styring udefra, og det
nytter, at forældrene
sætter grænser,
monitorerer og er i
dialog (…)”
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ældre mener og tænker om dem. De unge er optagede af ikke at skuffe deres forældre, ønsker at
gøre dem stolte og vil gerne have, at deres forældre viser interesse for dem. En faktor, de unge tit
nævner som ulempe ved hashrygning, er konflikter
med forældre, som vejer tungt for de fleste unge
i behandlingen. Dette kan både give øget trang
til at ryge, men også øget ønske om at stoppe.
Samarbejdet med forældrene er
baseret på to teoretiske tilgange
Både samarbejdet med – og synet på –
forældrene i U18-modellen hviler hovedsageligt
på to teoretiske tilgange, nemlig ’Den systemiske
tilgang’ og ’Den mentaliserende’ tilgang.
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Ved en systemisk tilgang ligger problemet aldrig
kun hos det enkelte individ. Alle er indbyrdes
forbundne og har ansvar for sig selv og hinanden.
Det betyder, at U18-modellen er optaget af
samspillet mellem de unge og deres forældre
samt dettes betydning for den unges fortsatte
rusmiddelbrug. En grundtese i den systemiske
tilgang er, at uanset hvor man skaber ændring i
systemet, vil det give påvirkning videre i ”familiesystemet”. Så hvis forældrene ændrer deres
adfærd og kommunikation, vil det også give
incitament til ændret respons hos den unge. I dette
perspektiv er der også en udviklingspsykologisk
vinkel med fokus på, at børn og unge aldrig selv
kan være ansvarlige for egen trivsel, da de stadig
er i udvikling og afhængige af voksenomsorg.
Ved en mentaliserende tilgang forstås vores evne
til at ”se os selv udefra og andre indefra”, dvs. at
forstå og tolke vores egne og andres følelser og
adfærd som meningsfuld. Dertil at kunne forstå,
at éns egen oplevelse ikke nødvendigvis er den
samme som andres.
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For at kunne mentalisere kræves overblik og
emotionelt overskud – at kunne sætte sig ud over
sig selv. Denne evne er ofte kompromitteret, når
man som menneske er i krise eller emotionelt
påvirket. Ens opmærksomhed og overblik bliver
reduceret til et indsnævret fokus på det, der føles
som en trussel, og giver følelser som vrede eller
angst og gør ofte vores adfærdsimpulser hurtige
og ureflekterede. Dette er godt i situationer
med akut fare, hvor der er behov for en hurtig
reaktion. Men i kommunikation kan vrede virke
konfliktoptrappende og skabe misforståelser. Herved opstår såkaldt ’mentaliseringssvigt’. Disse
er helt almindelige og ofte uproblematiske,
da mennesker mestendels hurtigt får opklaret

misforståelser og genoprettet tilliden og relationen. Men sker der mentaliseringssvigt gennem
længere tid, når man er i krise, vil det slide på
kommunikationen og relationerne.
Der vil typisk opstå mange mentaliseringssvigt
hos forældrene med vrede og angst, når unges
brug af rusmidler kommer ind i ligningen.
Mentaliseringsevnen hos de unge, som endnu
ikke er færdigudviklede til voksne mennesker,
bliver yderligere udfordret ved rusmiddelbrug,
og den unges funktionsniveau er derved sænket
både kognitivt, emotionelt og adfærdsmæssigt.
Således sætter rusmidler kommunikationen på
spidsen mellem ung og forældre.
Det betyder, at vi som behandlere skal møde
de unge såvel som forældrene med en menta
liserende tilgang. Derudover skal man motivere
og understøtte mentaliseringevnen i familien ved
at træne forældre og unge i at tage hinandens
perspektiv.
Forældreinddragelsen sker på flere niveauer
I U18-modellen arbejdes der systematisk med
forældreinddragelse, hvor den unges forældre
bliver inviteret til samarbejde med behandleren fra
start til slut – som minimum via de fastlagte møder,
der er en del af U18-modellen. Behandlerne vil
desuden aflægge et eller flere besøg hjemme
hos familierne – og gerne tidligt i et forløb – for at
rodfæste det gode samarbejde. Ved at møde hele
familien på deres hjemmebane får behandleren
signaleret åbenhed, nysgerrighed og omsorg
for hele familiens daglige vilkår og trivsel. Dette
kan styrke forældrenes tillid til behandleren og
dermed give mulighed for at arbejde med en
fælles alliance mod et fælles problem.
I U18-modellen har behandleren mulighed for
at tilpasse inddragelsen af forældrene ud fra
problemkompleksiteten og den unges behov.
Uanset forældrenes evne til at varetage den
unges behov bestræber behandlerne i U18modellen sig på at opnå det højeste niveau for
forældreinddragelse som muligt. Det er altså
ikke et spørgsmål om forældrene skal inddrages,
men om hvordan og på hvilket niveau.
Et forløb vil typisk indeholde alle niveauer på
forskellige tidspunkter i behandlingsforløbet.
Hvilke niveauer der arbejdes på, vil altid bero
på et individuelt skøn (hensyn til relationen til
den unge, sagens kompleksitet, forældrenes
ressourcer m.v.). Det kan i enkelte tilfælde betyde,

at der udelukkende arbejdes på det orienterende
niveau, mens det i andre tilfælde giver bedst
mening, at samarbejdet med forældrene er det
primære fokus i behandlingen. Det kan være
tilfælde, hvor den unge ikke selv oplever at rusmid
delbruget er et problem, men hvor behandleren
via interventioner i familiesystemet kan påvirke
den unges adfærd.

3.Involverende niveau
Dette niveau kan f.eks. indeholde:
Rusmiddeledukation til forældrene

Forældrekursus er en vigtig indsats
Alle forældre, der har en ung i U18-behandling,
vil blive tilbudt at deltage i et forældrekursus. På
et forældrekursus får forældrene mulighed for at
mødes med andre forældre, hvor de frit kan drøfte
og dele deres oplevelser med hinanden i en tryg
og styret mødestruktur.

Kriseintervention målrettet
forældrene

Formålet med disse kurser er at give forældrene
viden om unge og rusmidler, forandringsprocesser og forståelse for deres kommunikation med
deres unge. Dertil er hensigten, at forældrene gensidigt kan støtte hinanden i at genfinde
forældreværdier og eksperimentere med forskellige forældrestrategier.

Psykoedukation til forældrene
vedrørende den unges specifikke
problemstillinger. Fx depression,
ADHD, angst

Er der dynamikker i familien, som
med fordel kan arbejdes med,
ændres på.
Kommunikationen i familien

På kurset bliver der ikke arbejdet på det konkrete
individuelle niveau, men på et alment niveau, som
forældrene selv kan efterprøve efterfølgende.

2.Samarbejdende niveau
Hvordan kan forældrene
understøtte behandlingsforløbet.
F.eks.:

Gennem tiden er flere forældre blevet spurgt, om
de har fundet kurset relevant og brugbart. Det
har de alle svaret ja til, og de mener, at kurset har
bidraget til en bedre relation og kommunikation til
deres unge. Forældrene fremhæver i særlig grad
det at være i samvær med andre forældre med
samme forståelse som værdifuldt.
Forældreinddragelse er en god investering
I henhold til lovgivningen skal rusmiddelbehandlere samarbejde med forældrene, når unge i
behandling er under 18 år. Dertil kommer, at behandlerens samarbejde med forældrene er yderst
værdifuldt til at sikre udvikling og forankring af
adfærds
ændringer hos de unge, såvel som i
relationen til forældrene, over tid. Som behandler er man i de unges liv for en kort stund, men
forældrene er der jo hele livet.
Under implementeringen af U18-modellen i de
nævnte kommuner er det derfor ligeledes forsøgt
at få et tæt samarbejde også med forældre til unge
over 18 år. Det kræver, at den unge giver sit samtykke til at forældrene kan inddrages, og dermed
stiller det krav til behandlerens evne til at motivere
den unge herfor. At insistere på forældresamar-

Kørsel, påmindelse etc.
Er der noget den unge har brug
for at forældrene tager sig af?
Fritid, skole, andet

1.Det orienterende niveau
Hvad skal forældrene som
minimum have viden om? F.eks:
Den unges aftaler med
behandleren
Sker der meget bekymrende ting i
den unges liv p.t?
Hvilke aftaler er der indgået med
samarbejdspartnere?
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Metode
Systemisk Perspektiv
Kognitiv adfærdsterapi
Mentaliserings baseret tilgang
Motivational Interviewing

Strukturelle rammer
Tværfaglighed
Sagskonsultation
Supervision
Dokumentation
(Ungmap – TEM)

U-18 Modellen
Rådgivning
Udredning
Behandling

Guidelines
Info. og rådgivning
Udredning
Motivation for forandring
Ændring af misbrug
Netværksanalyse
Rusmiddeledukation
Psykoedukation
Møder
Tilbagefaldsforebyggelse
Forældrekursus
Psykologisk udredning
Livshistorie
Hjemmebesøg
Sundhedsedukation
Social færdighedstræning

Værdier
Ungesyn
Forældresyn
Helhedssyn
Systematik
Evidens baseret praksis

bejdet blev særligt forsøgt med de unge over 18
år, som stadig var hjemmeboende, da forældrene
her havde en særlig mulighed for at bakke op om
den unges behandlingsforløb.

Læs mere:
’Styrket indsats for unge med rusmiddelproblemer
i 28 kommuner’ af Jannie Langballe, Trine Ry og
Dan Orbe i ’STOF’ nr. 36, sommer 2020

I evalueringsrapporten udgivet af Center for
Rusmiddelforskning fremhæver kommunerne i
deres udtalelser, at forældresamarbejde har fyldt
mere, end de havde regnet med. De fortæller
under projektperioden til os konsulenter, at det
har været en udfordring for både kommune og
behandlere at ændre deres indstilling til gavn
for forældresamarbejdet. En behandler gav
under implementeringsperioden udtryk for, ”at
forældre kan være lidt bøvlede, og strategien
[tidligere] blev at holde dem på afstand”. I dag har
samme behandler taget præmissen til sig og
fremhæver, at ”vi skal have forældrene tæt på.
De kan være en del af problematikken, men de
er altid en del af løsningen”. Forældreinddragelse
behøver således ikke at komplicere samarbejdet
mellem ung og behandler – så længe rammen for
samarbejdet er tydelig. Faktisk oplever flere unge,
at det er rart, at det ikke kun er dem, som skal i
arbejdstøjet, men at deres forældre også er en del
af processen.

’Familieterapi - Systemisk teori og praksis’ af Rudi
Dallos & Ros Draper, 2007

’Mentalisering i familien’ af Janne Østergaard
Hagelquist & Heino Rasmussen, 2017
U18-modellens metodehæfte kan findes på:
https://www.aarhus.dk/media/41808/
metodehaefte-u18-modellen.pdf
’Evalueringen af udbredelsen af U-turn og
U-18 behandlingsmodellerne til 10 danske
kommuner’ af Karina Skov, Mads Uffe Pedersen
m.fl., 2020. https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/
evalueringen-af-udbredelsen-af-behandlingsmodellerne-u-turn-og-u18-til-10-danskekommuner
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For flere af kommunerne har forældresam
arbejde været en ny disciplin og udfordret deres
eksisterende færdigheder. Det er også først efter
afslutningen af hele projektet med implementeringen af U18-modellen i kommunerne, at alle
kommunerne er lykkedes med at have forældrekurset som en fast del af de tilbud, de udbyder i
unge-behandlingen. Det kræver altså en indsats
og et særligt fokus, men det er det hele værd, som
kommunerne flere gange selv har fremhævet.

’Mellem ordene - kommunikation i professionel
praksis’ af Per Jensen & Inger Ulleberg , 2012
’Mentaliseringsguiden’ af Janne Østergaard
Hagelquist, 2015

U18-modellen er Århus Kommunes ambulante tilbud til unge under 18 år, som har et problem
atisk brug af rusmidler.
U18-modellen bygger på en anerkendende ungetilgang med fokus på et individuelt tilrettelagt
forløb i en systematisk ramme. Indsatsen bygger på en evidensbaseret praksis koblet med
’best practice’ fra unge- og rusmiddelområdet. U18 har forskellige strukturelle systematikker,
som sikrer kvalitet og fremdrift i sagerne.
U18-modellen er opdelt i tre hovedindsatser: rådgivning, udredning og behandling. Et behandlingsforløb består primært af individuelle samtaler med den unge samt systematisk inddragelse
af primærnetværk – typisk forældrene – og tæt samarbejde med andre relevante aktører omkring den unge. I U18 er der udviklet 19 guidelines, som på systematisk vis gennemgås i et
forløb. Nogle guidelines er faste, mens andre tilpasses den unge og familiens behov. For yderligere information om modellen henvises til vores metodehæfte (se under ’Læs mere’).
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Krops- og musikterapi
i rusmiddelbehandling
kan afhjælpe
traumereaktioner
I rusmiddelbehandling møder vi mange mennesker, der er prægede af
traumatiske stressreaktioner. Musik- og kropsterapi kan etablere et fundament
af sikkerhed og tryghed, der åbner mulighed for social adfærd og regulering
af nervesystemet gennem kontakt.
AF MAJA FROMMELT

Maja Frommelt er cand.mag.
i musikterapi og relationel
traumeterapeut ved KABS Stjernevang
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En stor del af de mennesker, vi som fagpersoner
møder i rusmiddelbehandling, har opvækst
traumer med baggrund i svigt, vold og seksuelle
overgreb, og for en dels vedkommende er der
med tiden kommet nyere traumer til fra kriminelle
miljøer eller fra erfaringer som voksen med vold
og seksuelle overgreb (1). Det er min erfaring
som traumeterapeut, at mennesker med et problematisk stof- eller alkoholbrug bruger rusmidler
i et forsøg på at regulere deres nervesystem. De
vil finde den ro, som er et grundlæggende menneskeligt behov. Det er derfor ofte nødvendigt, at
traumerne adresseres i rusmiddelbehandlingen,
for at det er muligt at komme ud af et problematisk forbrug af stoffer eller alkohol.

Hvad er traumetilstande?
Overlevelsesreaktioner er vores evolutionært
indlejrede reflekser i nervesystemet, som har
sikret vores overlevelse som art, og som har
skabt mulighed for nødvendig tilpasning (2). Når
der er fare i vores omgivende miljø, aktiveres
først nervesystemets overlevelsesreaktioner
’kamp/flugt’, og hvis ikke dette løser situationen,
aktiveres reaktionen ‘frys´. Her er vi fuldt parate
med såkaldt høj ’arousal’ (vågenhed/parathed i
hjernestammen), mens vores krop ikke rører sig
ud af stedet. (3). Efter en sådan langvarig over
levelsesreaktion kommer et ´kollaps´ med op
givelse i kroppen, hvor vi principielt gør os klar til at
dø. Dette er en traumereaktion, som er et aspekt
af det, nogle kalder `dissociation’ (4,5). Dissociation er også en almindeligt forekommende
forsvarsstrategi efter traumatiske oplevelser,
som vi som mennesker bruger, når erindringer,
følelser og tilstande er for overvældende (6).
Det drilske er, at vi kan blive fastlåst i vores overlevelsesreaktioner, længe efter at faren er drevet
over. Det er det, vi ser ved kroniske traumereaktioner som PTSD (Posttraumatic Stress Disorder)
(4,5). Heldigvis kan vi mennesker lære at regulere
følelser og reaktioner gennem socialt samspil
med andre. Professor i psykiatri og neurovidenskab Stephen W. Porges har med “Den Polyvagale teori” udvidet forståelsen af nervesystemet
med ´vagus` (et system af kranienerver) som et re-

Traumetilstandene i rusmiddelbehandlingen
Her er et eksempel med en mand, som har været
i terapi hos mig, og hvis nervesystem har `kamp/
flugt`-reaktionen aktiveret:
Lenny (navnet er anonymiseret) har røget hash,
siden han var 13 år, og sidenhen taget kokain
som primært stof. Nu er han 33 år. Lenny er vokset op med massiv vold fra begge forældre. Han
fremstår motorisk urolig og vagtsom og placerer
sig strategisk ift. vinduer og døre. Han er plaget
af søvnproblemer med flashbacks til, hvad han
udsatte andre for, dengang han var i bandemiljøet. Han beskriver, at han sommetider sover ved
altandøren, når han forestiller sig, at hoveddøren
bliver sparket ind, og han bliver skudt.
 er er et andet eksempel fra mit arbejde som
H
terapeut med en mand med traumetilstande af
´kollaps´: Armin (navnet er anonymiseret) har
brugt hash, alkohol og kokain, siden han som 14årig kom til Danmark efter at være flygtet fra krig.
Han er nu 41 år. Han lever et meget isoleret liv,
som mest består af at se TV, hvor han undgår alt,
hvad der handler om krig. Han har opgivet kontakten med sine børn, og han beskriver at “leve
en død mands liv”. Han har flashbacks både dag
og nat til sin barndom med uforudsigelig vold fra
hans mors side og til de uhyrligheder, han var
vidne til som barn i borgerkrigen. Han beskriver,
at han hader mennesker og ikke stoler på nogen.
Hos både Lenny og Armin ses fastlåste tilstande,
hvor de ubærlige traumatiske oplevelser holdes
på afstand med rusmidler, eftersom de ikke har
kapacitet til at rumme deres voldsomme over
levelsesreaktioner. De er begge så prægede
af deres traumetilstande, at de har svært ved
at være til stede og høre ordene i en samtale,
og derfor har de svært ved at indgå i traditionel
rusmiddelbehandling. De har ikke i deres tidlige
relationer lært at rumme deres reaktioner og
tilegne sig færdigheder til at regulere sig ned,
når de var “oppe at køre.” Stephen W. Porges
ville sige, at de ikke har udviklet den `vagale
bremse`, der er den justering af hjertet, der kan
dæmpe ´kamp/flugt/frys´-reaktioner og i stedet
skabe selvberoligelse (2). Det er en forudsætning for at kunne indgå i social interaktion
og få adgang til den nedregulering, vi får gennem socialt samspil med andre mennesker.
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Det kan være svært at hjælpe svært traumatiserede mennesker alene via en samtalete
rapeutisk tilgang, for når mennesker befin
der sig i en alarmt ilstand, er der ikke adgang
til højere hjerne
f unktioner. Det er derfor
svært at reflektere og lære i en samtale. Her kan
musik- og kropsterapi være den rette terapeu
tiske indsats.

gulerende system, der mobiliserer eller dæmper
arousal (2). Det er disse reguleringsmuligheder,
vi kan udnytte i rusmiddelbehandlingen.
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Foto: Maja Frommelt

Foto: Maja Frommelt

Krops- og musikterapi giver tryghed
Det er vigtigt med en kognitiv bearbejdelse af
traumer, så personer som Lenny og Armin bliver
i stand til at handle anderledes. Overlevelses
reaktionerne i nervesystemet og kroppen skal
imidlertid dæmpes først, så der kan blive adgang
til følelser og tænkning. Lenny og Armin har begge
brug for erfaringer af at kunne rumme stærke
sansninger, følelser og impulser og føle sig trygge
i stedet for overvældede. De har behov for at udvikle såkaldt ‘neuroception’ af sikkerhed (hjernens
sansning af omgivelserne), fordi dette er en forudsætning for den sociale interaktion med andre,
som er regulerende for os som mennesker (2). Traumer er skabt i ensomhed og skal heles i kontakt (7).
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Som terapeuter i rusmiddelbehandlingen skal vi
være bevidste om sanseindtryk i terapimiljøet og
om vores nonverbale signaler såsom stemmeleje
og intonation (ansats i stemmen), eftersom dette
er ”signaler”, der kan afkode ‘neuroception’ som
værende trygt (2). Oplevelsen af sikkerhed er forudsætningen for reguleringen af traumetilstandene, og dette styrkes via orienteringssanserne:
‘den proprioceptive sans’ (muskel- og ledsansen),
balance og synssans. I begyndelsen af Lennys
terapiforløb brugte vi tid på at undersøge, hvor i
rummet han befandt sig godt. Han udvidede sin
opmærksomhed på sin egen ‘neuroception’, og
han blev reguleret af at have mig med på sidelinjen
i sin undersøgelse. Bagefter sagde han spontant,
at han så klarere ud af øjnene og var roligere,
hvilket ofte sker ved styrket orienteringssans.
Sansning af kroppens muskler understøtter oplevelsen af sikkerhed. Kropsterapeut Merete
Holm Brantbjerg har beskrevet en række kropslige nærværsfærdigheder såsom ‘bevægelighed’,
‘centrering’, ‘jordforbindelse´ og ‘afgrænsning’
(8). Tilegnelsen af disse kropslige færdigheder
opbygger oplevelsen af nærvær med sig selv og
andre og følelsen af at have en egen integritet.
Det skaber et fundament for, at kunne tåle at ”se”,
hvad der skete, og hvad traumerne har gjort ved
en. I arbejdet med færdighedsøvelserne er det
vigtigt at invitere personen til at finde sin egen
individuelle dosering ift. tempo og intensitet. Det
er et vigtigt princip at give personen, som har
været udsat for traumer, oplevelsen af kontrol tilbage. Kontrol var der nemlig ikke meget af, da
traumet fandt sted. At øge opmærksomheden
på kroppen, i rette doser, er en støtte til bedre
realitetsforankring (9). Det ses eksempelvis med
Armin, hvor det at spille musik anvendes som
terapeutisk redskab. Armin havde i sin tilstand af

‘kollaps’ og ‘dissociation’ brug for at blive vækket
i sine sanser. Han og jeg spillede derfor trommer, og vi lavede sansestimulering såsom at gå
med bare tæer på vådt græs. Han udviklede opmærksomhed til at kunne registrere: “Nu er jeg
her”. Han kiggede overrasket på sine hænder.
Mærkede konkret, at han kunne bevæge dem –
altså måtte han være i live. Han blev i stand til
at orientere sig og opdage, at han ikke længere
var midt i en krig, og at han ikke længere var en
lille dreng udsat for vold, men derimod at han har
bragt sig i sikkerhed her i Danmark, og at han er
en voksen mand. Denne nyorientering, hvor opmærksomheden adskilles fra fortiden og vendes
mod nutiden, er en vigtig del af traumearbejdet.
Når dette trænes igen og igen, dannes nye spor i
hjernen som en ny indlæring.
Som terapeut bruger jeg ofte metaforen, “at
kroppen er et hus for vores tilstande”. Følelser,
sansninger og tanker kan opleves som over
svømmende i os, men der er noget, der ’holder’,
for vores krop er altid konkret forankret i vir
keligheden. I tilfældet med Armin var det vigtigt
at få ham til at opbygge nye kropslige færdigheder til at rumme traumerne med, så han vovede at
mærke sig selv som mere og mere levende. Han
bliver i stand til at tillade overlevelsesreaktionerne
at bruse i sig i stedet for at holde dem tilbage.
Ofte ser man kroppen ryste eller spjætte i tilknytning til stærke følelsesmæssige reaktioner;
følelserne får ofte overlevelsesreaktionerne frem,
så de kan “landes” og komme til en afslutning i
relationen med terapeuten (10).
Lenny opdagede, at når han brugte armene langsomt i en udadgående bevægelse, kunne han
skabe afgrænsning og beskyttelse af sig selv.
Dette har han før skabt gennem rå voldsudøvelse, men nu fik han i stedet empati for sig selv
som den lille dreng indeni ham, som i sin barndom var rædselsslagen over forældrenes vold.
Han mærkede vreden som berettiget og blev
i stand til at orientere sig i nutiden. Han og jeg
sad ryg mod ryg på gulvet og lyttede til et stykke
musik. Jeg kunne mærke, hvordan Lenny` s krop
først var helt anspændt, og hvordan den efterhånden landede i kontakten med min ryg. Lenny
var overrasket, da vi bagefter talte om det. “Jeg
tror, det må være tryghed,” sagde han.
Nyt fundament af sikkerhed skaber social
adfærd og regulering gennem kontakt
Nye kropslige færdigheder skaber en oplevelse
af tryghed i en relation til en anden, hvilket er

ukendt for mennesker som Lenny og Armin. Som
følge af det terapeutiske forløb blev Lenny tryg
nok til at arbejde videre med at eksperimentere
med øjenkontakt og med at rollespille sin kontakt med andre. Han får trænet det, Stephen W.
Porges kalder ‘social engagementsadfærd’, som
Lenny kun i ringe udstrækning har lært i sine
tidlige relationer. Som mange af de mennesker,
vi ser i rusmiddelbehandlingen, havde Lenny
nedsat mimik, nedsat spontan social adfærd og
nedsat ekspressivitet i sin stemme. ´Det sociale
engagementssystem’, som Porges beskriver, er
involveret i al adfærd i forhold til social kontakt
såsom ansigtsmuskulatur, følelsesmæssig ekspressivitet, mellemøre-muskulatur, stemmelyd,
vejrtrækning og at vende hovedet (2). Fra et nyt
fundament af sikkerhed, som terapien har givet
Lenny, får han vækket sit ‘sociale engagementssystem’, som både indebærer at kunne udtrykke
sikkerhed ved at give sociale signaler til andre og
at bruge muskulaturen, som Porges beskriver,
som filter for sociale stimuli, der detekterer for
sikkerhed/fare, sådan at han bliver i stand til at
forstå andres sociale signaler. Efter at have trænet i terapien, gør Lenny sig modige erfaringer,
når han færdes ude i verden: Når han viser ansigtsmimik, får han tilsvarende respons tilbage
fra andre mennesker, og det gør ham roligere.
Han beskriver, hvordan han nu kan sidde på en
cafe med ryggen til indgangen, og hvordan han
dropper at have våben i bilen. Ved at have vækket sit ‘sociale engagementssystem’ har han fået
reguleret sine overlevelsesreaktioner ned, og
han kan nu rumme sine tilstande uden kokain.

handling foregår i lav dosering, så der ikke sættes
mere i gang, end personen har kapacitet til at
rumme. Det er vigtigt at opbygge færdigheder
til at håndtere traumehistorien, inden den
eksponeres, og det er vigtigt, at traumerne
rummes og landes i et gensidigt kontaktfelt.
De brugere, vi ser i behandlingen, som i udpræget grad er fanget i deres overlevelsesreaktioner,
er bedst hjulpet i en kropsterapeutisk traumebehandling, der adresserer dette.

Stephen Porges fremhæver specifikt musikterapi
som en særlig effektiv måde at aktivere ‘det sociale engagementssystem’ og beskriver, at det
er en fordel, at kommunikationen i musikken er
mindre direkte og ikke så let kan mistolkes som
farlig. I musikterapi skaber man nonverbal regulering og vækker ‘social engagementsadfærd’ i
den konkrete udveksling, der finder sted i samspillet i musikken (2).

(9) Brantbjerg, Merete Holm (2019) Widening
the map of hypo-states: A methodology to
Modify muscular hypo-respons and support
regulation of autonomic nervous system
arousal.In: Body, Movement and Dance in
Psychotherapy. An international Journal for
Theory, Research and Practice

Referencer:
(1) Bovbjerg, Anne (2015) Hooked for life?
STOF. Tidsskrift for stofmisbrugsområdet. Nr. 25.
Vinter, 2015.
(2) Porges, Stephen W. (2011) The Polyvagal
Theory. Neurophysiological Foundations of
Emotions, Attachment, Communication and selfregulation. New York: W.W.Norton & Company.
3) Kæreby, Flemming (2010) Psykofysiologisk
traumeterapi. Måling af hjerterytmen i terapi. I:
Psykoterapeuten nr 3, oktober.

(5) Levine, Peter (2016) Den tavse stemme.
Latvia. Hans Reizels Forlag.
(6) Brantbjerg, Merete Holm (2014). Om
overlevelsesreaktioner. Tilgængelig via
hjemmesiden: www.moaiku.com.
(7) Sørensen, Lars J. (2012) Dansen med
nervesystemet: på sporet af de nonspecifikke
psykoterapeutiske faktorer? Neuroaffektiv
psykoterapi med voksne. Edited af Susan Hart.
Viborg: Hans Reizels forlag
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(4) Lanius, Ruth, Vermetten, Eric og Pain, Clare
(2010) The Impact of Early Life Trauma on health
and disease. The Hidden Epidemic. Cambridge
Medicine, Cambridge.

(8) Brantbjerg, Merete H. (2017) ROF Nærværs-øvelser. Tilgængelig på hjemmesiden:
www.moaiku.com

(10) Brantbjerg, Merete Holm & Stepath, Sally
(2007) The body as Container of Instincts,
Emotions and Feelings. Tilgængelig på
hjemmesiden: www.moaiku.com

Armin udtrykker det præcist: ”Jeg glemmer, at jeg
har et ansigt. Når vi spiller sammen på trommerne, kan jeg mærke, at jeg smiler.”
Hvornår skal vi bruge kropsterapeutisk traumebehandling fremfor kognitive metoder?
For de dårligst fungerende stof- og alkoholbrugere,
som ofte har komplekse traumer bestående af
både tidlige opvæksttraumer og senere traumatiske begivenheder, er det vigtigt, at traumebe-
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5 hurtige til …
Lone Kæstrup,
specialkonsulent
ved Center for
Udsatte Voksne,
Socialstyrelsen
Om de nye nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling
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 Lone
Kæstrup, som er specialkonsulent ved Center for Udsatte Voksne ved
Socialstyrelsen, og handler om de nye nationale retningslinjer for
den sociale stofmisbrugsbehandling.
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01. Hvilke overvejelser lå der bag udviklingen
af de første nationale retningslinjer for den
sociale stofmisbrugsbehandling fra 2016?
De nationale retningslinjer er primært målrettet
kommunale beslutningstagere og planlæggere
samt ledere og medarbejdere i behandlingstilbud.
Beslutningstagere og planlæggere kan bruge
de nationale retningslinjer som pejlemærker
for en fremtidig indsats. Ledere og med
arbejdere i behandlingstilbud kan bruge dem
til at understøtte tilrettelæggelsen af de social
faglige indsatser og ydelser. Desuden kan borg
ere og brugerorganisationer gennem retningslinjerne se Socialstyrelsens anbefalinger til god
social stofmisbrugsbehandling.

STOF NR. 37 / EFTERÅR 2020

De nationale retningslinjer var en del af udspillet
’Bedre kvalitet i stofmisbrugsindsatsen’, også
kaldet stofmisbrugspakken, fra 2012. Stofmisbrugspakken skulle løfte kvaliteten af den sociale stofmisbrugsbehandling gennem brug af
viden og metoder med dokumenteret effekt. Et
overordnet formål var samtidig at sikre fokus på
en helhedsorienteret indsats til borgeren.
Den første udgave af retningslinjerne fra 2016, der
blev udviklet sammen med centrale aktører fra
stofmisbrugsområdet, skulle give kommunerne
et fælles grundlag for at kvalitetsudvikle ind
satser til gavn for borgere med et stofmisbrug.
Det skulle sikre, at indsatsen i højere grad kom
til at bygge på forskning og gode erfaringer fra
praksis. Intentionen var således, at de mest
effektive metoder og tilgange skulle komme borgerne til gavn. Retningslinjer og anvisninger beskriver, hvordan kommunerne bør organisere og
gennemføre den sociale stofmisbrugsbehandling for at sikre høj faglig kvalitet og overensstemmelse med lovgivningen på området.
02. Hvad er formålet med lanceringen af nye
retningslinjer kun få år senere?
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Retningslinjerne skal følge med udviklingen, så
det til hver en tid giver mening for kommunerne
at anvende dem som et afsæt for borgerens
behand
ling. Vi har anvendt den nyeste viden
på området og som noget nyt formuleret syv
principper for social stofmisbrugsbehandling.
Retningslinjerne som helhed og principperne
skal understøtte en systematisk og vidensbaseret stofmisbrugsbehandling, som er helheds
orienteret og centreret om mål, der er formuleret i
et samarbejde mellem borger og behandler.

Derudover er principperne bag recovery og
rehabi
litering et gennemgående fokus, så det
er tydeliggjort, at retningslinjerne bygger på en
helhedsorienteret stofmisbrugsbehandling, der
gennem samarbejde og koordinering på tværs
af relevante aktører tager afsæt i borgerens
samlede livssituation.
Retningslinjerne følger desuden de seneste
ændringer i servicelovens § 101. Det nye i lov
givningen er blandt andet, at der ved behand
lingens start skal udarbejdes en behandlingsplan for alle borgere, og at behandlingen skal ske
på baggrund af en helhedsorienteret afdækning
af borgerens problemer og behov. Et andet eksempel på en lovgivningsmæssig ændring er, at
der som noget nyt kan anvendes gavekort for at
motivere borgeren til at fastholde behandlingen.
Retningslinjerne er fra starten tænkt som et dynamisk dokument, som Socialstyrelsen løbende
opdaterer og reviderer for at opsamle ny viden
fra forskning og praksis og indarbejde eventuelle
lovgivningsmæssige ændringer.
03. Retningslinjerne fra 2016 er inddelt i tre
tematikker. Hvilke ændringer er der i de nye
retningslinjer vedr. tematikken ’borgerfor
løb’ (dvs. de enkelte elementer i behand
lingsforløb, fx helhedsorienteret afdækning,
behandlingsplan m.m.)?
Noget af det nye i de opdaterede retningslinjer
om ’borgerforløb’ afspejler de nævnte ændringer
i servicelovens § 101. Det drejer sig for eksempel om, at afgørelsen om behandling sker på
baggrund af en helhedsorienteret afdækning af
borgerens problemer og behov. Retningslinjen
skal sikre en ensartet visitation til stofmisbrugsbehandling, og at den iværksatte behandling
modsvarer borgerens behov.
Desuden er der kommet en retningslinje om
opfølgning på borgerens mål og behandlingsplan, der understøtter et systematisk fokus på,
om behandlingen virker efter hensigten, og at
indsatsen justeres derefter. Også samarbejdet
mellem borger og behandler, hvor borgerens
ønsker, mål og erfaring fra eventuelle tidligere
behandlingsforløb inddrages systematisk og
tillægges værdi i tilrettelæggelsen af behand
lingen, fremhæves i de opdaterede retningslinjer.

Retningslinjer for et borgerforløb i den sociale
stofmisbrugsbehandling omfatter de enkelte
dele af behandlingsforløbet fra borgerens første
kontakt og anmodning om behandling til forløbet
efter udskrivning. Formålet er at vise en borgers
vej gennem et behandlingsforløb, herunder hvordan der etableres et godt samarbejde.
Andre retningslinjer omhandler inddragelse af
borgerens netværk i behandlingsforløbet. Borgerens netværk kan være en positiv ressource, der
bidrager med viden om borgerens ressourcer og
udfordringer, som er relevant i tilrettelæggelsen
af behandlingen.
04. Hvilke ændringer er der i de nye retnings
linjer vedr. tematikken ’indsatser og ydelser’
(dvs. indhold i behandling, fx evidensbaserede
metoder, kerneydelser m.m.)?

Disse retningslinjer skal tydeliggøre de ledelsesmæssige, organisatoriske og strukturelle forhold,
der er forudsætninger for kvalificerede borgerforløb. Temaet omfatter retningslinjer om metoder,
ydelser og kvalitetsudvikling i behandlingstilbuddet, samt hvordan behandlingstilbuddet i et
samarbejde med andre aktører sikrer borgeren
en koordineret indsats. Andre aktører er de parter uden for stofmisbrugsbehandlingen, som har
en betydning for behandlingen og kan bidrage
til at reducere barrierer for borgerens udbytte af
behandlingen. Det kan være aktører i civilsamfundet som for eksempel frivillige foreninger
eller fællesskaber, hvor borgeren kan indgå i
meningsfulde aktiviteter i samvær med andre.
Eller medarbejdere fra jobcenter eller uddannelsesvejledning, der kan understøtte borgerens
tilknytning til arbejdsmarkedet.
Retningslinjen, der skal sikre sammenhængen
mellem social stofmisbrugsbehandling, øvrig
behandling og sociale indsatser, understøtter
blandt andet, at borgeren får støtte til at forbedre
sin samlede livssituation og opnå øget trivsel.
Retningslinjerne under dette tema er i sit indhold
meget lig de tidligere retningslinjer, men der er
sket en redaktionel bearbejdning, der giver et
overblik over krav og anbefalinger til for eksempel

5) Siden retningslinjerne kom første gang
i 2016, har I ved hjælp af blandt andet kur
sustilbud til nøglemedarbejdere og via ud
viklings- og netværksforløb understøttet
implementering af retningslinjerne i den
kommunale stofbehandling. Hvad har jeres
vigtigste erfaringer været, som I vil tage med
jer videre i forhold til samarbejde med kom
munerne om de nye retningslinjer?
Den vigtigste erfaring er, at det tager tid at skabe
forandringer og at ændre adfærd. Det er afgørende,
at meningen med at arbejde efter de nationale retningslinjer står klart. Hvorfor giver det for
eksempel mening, at mål altid opstilles i sam
arbejde med borgeren? Og hvorfor er det vigtigt,
at det er borgerens egne mål, der er afsættet i
den sociale stofmisbrugsbehandling?
En anden vigtig erfaring er, at forandringen
skal kunne lade sig gøre. Hvordan kan det for
eksempel helt konkret lade sig gøre at komme til at arbejde ensartet og systematisk med
behandlingsplaner i en stor gruppe af behandlere, der har forskellige erfaringer og måske
forskellig uddannelsesmæssig baggrund? Hvad
skal der til for at komme væk fra ’den privat
praktiserende praktiker’?
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I den opdaterede version af retningslinjerne er
’indsatser og ydelser’ samt ’organisatoriske og
strukturelle forudsætninger’ samlet i et tema, der
hedder ’Retningslinjer for organisering af indsatsen i den sociale stofmisbrugsbehandling’.

kommunernes variation og bredde i behandlingstilbud og til det enkelte behandlingstilbuds udbud
af ydelser.

Det er vigtigt for os at møde den enkelte kommune og det enkelte behandlingstilbud i deres
konkrete virkelighed og understøtte, at retningslinjerne bruges med afsæt i den gode, sociale
stofmisbrugsbehandling, der allerede eksisterer.
Det er også vigtigt, at der både er et ledelsesmæssigt og organisatorisk fokus og opbakning
til, at der skal arbejdes efter retningslinjerne. Og
det er afgørende, at der skabes et bredt ejerskab
til retningslinjerne i hele organisationen.
Det er nogle af disse pointer, vi tager med os
videre i samarbejdet med kommunerne om
implementeringen af retningslinjerne.
Læs mere om de nye nationale retningslinjer for
den sociale stofmisbrugsbehandling på følgende link (heriblandt Social- og Indenrigsminister
Astrid Krags udtalelse om retningslinjerne): https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/sep/opdaterede-retningslinjer-skal-sikre-bedre-misbrugsbehandling-over-hele-landet/
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”Min vigtigste
opgave er at lære de
unge at kende og
give dem alt det af
min tid, de har
brug for”
Om Anna Windfeldt Thorning
– frivilligkoordinator ved foreningen Fundamentet i Aarhus

FOTO: MARIANNE PILEGAARD
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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 igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet. Hvis du kunne tænke dig at nominere en kollega til at blive portrætteret i serien, er du velkommen
til at skrive en mail til stof@crf.au.dk, hvor du beskriver din kollegas
navn, job og kontaktinformation samt et par linjers motivation om,
hvorfor netop denne kollega bør portrætteres som en ildsjæl i STOF.

Anna Windfeldt Thorning er 33 år, kandidat i
statskundskab og har derudover en uddannelse
som coach samt efteruddannelse i bl.a. narrativ
metode. Hun arbejder som frivilligkoordinator
ved foreningen Fundamentet i Aarhus, som har
til formål at hjælpe udsatte, først og fremmest
unge mennesker, i Aarhus. Anna har været en
primær kraft i at bygge foreningen op helt fra den
spæde start i 2014 sammen med Fundamentets
stifter Steffen Rasmussen. Hun fortæller med
begejstring i stemmen om alt det, hun elsker ved
Fundamentets måde at tænke socialt arbejde på.
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”Jeg har selv oplevet at stå i mit liv og føle mig
sårbar og ikke kunne genkende mig selv i nogen
af de tilbud, jeg kunne få ved kommunen og andre
steder, fordi jeg følte, at alle fokuserede på mig
som en sag og på alt det, jeg ikke var eller ikke
kunne – i stedet for at se mig som menneske,
og hvad jeg havde brug for. Så hørte jeg Steffen
[Rasmussen] tale i radioen om Fundamentet og
om, at han synes, at socialt arbejde skulle handle
om, at alle skulle ses som hele mennesker, og
man derfor også kan hjælpe mennesker på en
helhedsorienteret måde, dvs. med flere ting på
én gang, og ikke kun med udgangspunkt i ét af
deres problemer, fx misbrug. Det synes jeg, var
den perfekte tilgang”.
Anna fortæller, at hun oplever, at det offentlige
system i dag nogle gange utilsigtet er med til
at fortælle de mennesker, de hjælper, at de er
forkerte, og at den ”forkerthed” så bliver éns
identitet både i systemet og i samfundet. Der
bliver ikke plads til at udfolde mere om personen
end det, der er ”forkert”, og hvilke tidsbegrænsede
programmer og metoder, der så kan anvendes
for at gøre én ”rigtig” igen. Og der synes Anna, at
hendes arbejde på Fundamentet kan være med
til at gøre en forskel for de udsatte unge.
”På Fundamentet kan man altid komme igen.
Vi er ikke en indsats, hvor man kun får ti gange,
og så må man ikke komme tilbage. Jeg ville ønske, at samfundet ikke satte tid på, hvor lang tid
det skal tage at hjælpe et menneske, men at man
i stedet forpligtede sig til den unges behov ved
at kunne skræddersy hjælp til netop den unikke
unge i stedet for at forpligte den unge til forløb,
metoder og programmer rettet efter diagnoser og
problematikker,” siger Anna. Her vil Fundamentet
gerne i stedet tilbyde et fokus på, at den unge
altid kan vende tilbage, ligesom hvis de havde et
hjem med forældre, der kunne være der for dem,
hvad mange af de unge ikke har.

”Stabile hjem har forældre, som er der mange år
i livet, og hvor fleksibilitet er et nøgleord. Det er
et fællesskab uden ”åbningstider”, og det burde
samfundets hjælpeindsatser jo ideelt set også
være,” siger Anna og fortæller, at hun oplever,
at de unge, der kommer hos Fundamentet, i
længden får mindre brug for at komme der, fordi
de ved, de altid er velkomne tilbage. Det føles
som en støtte, man har i ryggen, som man kan få
så meget styrke ud af, at man ikke behøver mere
end visheden herom. Og derfor er én af Annas
vigtigste opgaver da også at give de unge tid
og plads til, at de kan føle sig trygge og rummet
af Fundamentet.
”Min vigtigste opgave er at lære de unge at
kende og give dem alt det af min tid, de har brug
for. Når et ungt menneske henvender sig til os,
så ved jeg, at de ofte har været længe undervejs
i systemet og på deres vej til at tage kontakt til
mig, og hele situationen er ofte meget sårbar for
dem. Derfor bruger jeg meget tid på at lade de
unge fortælle deres egen historie, og deri får de
som regel også både direkte og indirekte fortalt,
hvad de har brug for.”
Fundamentet har fire faste ansatte, nogle deltids- og fleksjobansatte og 84 frivillige tilknyttet.
De frivillige er psykologer, terapeuter og andre
fagprofessionelle. Det er Annas opgave at finde
ud af, hvad den unge har brug for, og herefter
matche den unge med én eller flere frivillige,
som kan være der for den unge med samtaler,
rådgivning og støtte.
”Meget af vores arbejde går ud på at hjælpe
de unge med at samle trådene i deres daglige
tilværelse og få det fulde billede af, hvor de fx er i
systemet. Vi vil jo ikke trække de unge i en anden
retning end det offentliges arbejde, men i stedet
understøtte den indsats, de unge modtager fra
det offentlige. Derudover er det også mit ansvar at
sørge for, at de frivillige gør et godt arbejde, fordi
vi er meget bevidste om, at vi har med sårbare
unge at gøre. Så vi siger også nej til mange,
som gerne vil være frivillige og har intentionerne
om at hjælpe, men måske ikke har fagligheden,
eller som måske ikke er klar til opgaven af
personlige årsager. Derudover bruger jeg også
en del tid på at forventningsafstemme med de
frivillige, så vi er sikre på, om de kan rumme at
hjælpe så sårbare unge og ved, hvad de går
ind til med hensyn til bl.a. tid og forpligtelse.”

Anna fortæller, at mange af de unge, som kommer
hos Fundamentet, både har rusmiddelproblemer
og psykiske problemer, og at Fundamentets
fokus i første omgang her er at lære den unge
at kende og i fællesskab med den unge finde en
vej ud af mistrivsel og misbrug. Blandt andet ved
at skabe et fællesskab for de unge, som handler
om løsninger og krisehåndtering på andre måder
end med stoffer og alkohol.
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”Meget hjælp i det offentlige system har meget
fokus på den unges misbrug, og ikke på den
unge selv. Men selvom misbruget er et problem
for den unge, så er det også ofte den løsning, de
kender og ved ”virker” for dem. Så hos Funda
mentet prøver vi at genopbygge de unges selv
værd, så de kan afprøve sig selv med andre løs
ninger og andre former for krisehåndtering i
det fællesskab, som de har både med os og med
de andre unge, der kommer på Fundamentet.
De støtter hinanden og er der for hinanden. Og
de udfordrer også hinanden, fordi de kender alle
faldgruberne selv og ved, hvis man er på vej en
forkert vej. Hvis det står meget galt til med én
eller flere af de unge, så henvender vi os til rusmiddelcentrene for hjælp, og vi kører også gerne
de unge derhen og hjælper dem med at træde
ind ad døren og hjælper til med at afmystificere
og afstigmatisere behandling for dem. For nogle
gange har de unge det med behandling for stofog alkoholproblemer, som de har det med de psykiske diagnoser, de ofte har: De har svært ved at
se sig selv som andet end det, fordi samfundet
har svært ved at se dem som andet end det. Og
så kan det være enormt grænseoverskridende at
skulle indgå i behandling og dermed anerkende
et problem, man jo helst ikke vil have skal være
éns identitet.”
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Nyt forskningsprojekt undersøger
unges brug af lattergas
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Siden 2017 har det været ulovligt at sælge lattergaspatroner til beruselse, men unges forbrug
af lattergas som rusmiddel har alligevel været
(markant) stigende de seneste par år. Lattergas
som rusmiddel kan være sundhedsskadeligt, og
derfor har det stigende forbrug skabt bekymring
blandt både forskere, fagpersoner, myndigheder
og politikere på rusmiddelområdet.
Generelt findes der ikke meget videnskabelig
litteratur om brugen af lattergas som rusmiddel,
hverken i Danmark eller internationalt. Sundhedsstyrelsen udgav i 2019 en rapport om
18-25-åriges brug af lattergas som rusmiddel,
og den viste bl.a., at flere drenge end piger har
prøvet lattergas, at den største andel af de unge,
der har prøvet lattergas, er de 19-25-årige unge
mænd på de gymnasiale uddannelser, samt at
der er signifikante regionale forskelle, hvor det
største forbrug ses i Region Hovedstaden.
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I Danmark ved vi således noget om, hvor stor
udbredelsen i lattergasbrug som rusmiddel er
blandt særlige ungegrupper (dem på ungdomsuddannelserne). Men vi ved ikke meget om, hvor,

med hvem, hvorfor og i evt. hvilken kombination
med andre rusmidler lattergas bruges af de unge.
Derfor ønsker Center for Rusmiddelforskning nu
med en ny undersøgelse at bidrage med vigtig
viden om dette hastigt stigende fænomen både i
Danmark og i udlandet. Resultaterne fra projektet kan bruges til at informere målrettede forebyggelsestiltag og (lokale) politiske beslutninger
relateret til rekreativt brug af lattergas.
Projektet er finansieret af Helsefonden og udføres fra september 2020 til august 2022 af antropolog og professor Vibeke A. Frank og psykolog
og lektor Maria D. Herold fra Center for Rusmiddelforskning.

Vibeke A. Frank:
Antropolog og professor

Maria D. Herold:
Psykolog og lektor

Center for Rusmiddelforskning leder nyt
nordisk projekt om
20 års fald i unges
forbrug af alkohol
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De nordiske lande har oplevet 20 års fald i unges
alkoholforbrug, og et fælles nordisk forskningsprojekt, med Danmark som projektleder, ønsker
at lave en dybdegående undersøgelse heraf.
Har faldet i de unges alkoholforbrug eksempelvis
noget at gøre med forældrekontrol, fritidsaktiviteter
eller lignende? Og hvad er drivkraften bag nedgangen i alkoholindtag: Drikker de unge mindre
hyppigt eller i mindre mængder, eller har flere helt
undladt at drikke?
Derudover vil projektet også undersøge, om der
samtidigt også er sket et fald i alkoholrelaterede
skader forårsaget af unges alkoholforbrug. Det

kan fx være mindre vold i alkoholrelaterede
sammenhænge. Projektet er finansieret af Nordic
Research Councils for the Humanities and the
Social Sciences og er et toårigt samarbejde
løbende over 2020-2022 med forskere fra
Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Professor og ph.d. i folkesundhedsvidenskab Kim Bloomfield fra Center
for Rusmiddelforskning leder projektet.
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Nyt studie undersøger
sammenhænge mellem
alkoholberuselse og
overskridelse af seksuelle grænser blandt
unge i nattelivet
Ifølge en større EU-undersøgelse forekommer
sexchikane og seksuelle overgreb oftere i Danmark og de andre nordiske lande end i resten
af EU. Dertil kommer, at alkoholforskning længe
har peget på, at beruselse ofte hænger sammen med både ønsket og uønsket seksuel
kontakt blandt unge. Derfor vil Center for Rusmiddelforskning undersøge alkoholberuselsens
betydning for 18-25-åriges seksuelle relationer
og grænseoverskridende oplevelser i nattelivet.
Mange unge bruger alkohol til at skabe eller
styrke seksuelle relationer i festsituationer, men
en del oplever også både sexchikane og seksuelle overgreb som en del af nattelivet. #MeToobevægelsen har været med til at skabe indblik
i nogle af de situationer, særligt unge kvinder
har befundet sig i, men man ved endnu ikke
ret meget om, hvad alkoholberuselsen betyder
for både mænd og kvinders opfattelser af og
måder at håndtere grænseoverskridende adfærd
i nattelivet.
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Undersøgelsen foretages på udvalgte steder i
det københavnske natteliv og indeholder bl.a. interviews med 50 unge mænd og kvinder mellem

18 og 25 år. Den er finansieret af Helsefonden og
foregår 1. september 2020 til 31. august 2022.
Fra Center for Rusmiddelforskning deltager professor og antropolog Geoffrey Hunt, lektor og
antropolog Margit Anne Petersen samt pædagogisk antropolog og videnskabelig assistent Sidsel Schrøder.
’Everyday Sexism Project Danmark’ er samarbejdspartner på projektet.

Geoffrey Hunt:
Antropolog og professor

Margit Anne Petersen:
Antropolog og lektor

Sidsel Schrøder:
Pædagogisk antropolog og
videnskabelig assistent

Nyt forskningsprojekt
har fokus på
’mikro-dosering’ af
psykedeliske stoffer
STOF NR. 37 / EFTERÅR 2020

Margit Anne Petersen:
Antropolog og lektor

Kristine Rømer:
Psykolog og lektor

Morten Hesse:
Psykolog og lektor

Psykedeliske stoffer har af oprindelige folk rundt
om i verden længe været brugt terapeutisk. Stofferne har også spillet en vigtig rolle i den vest
lige psykiatris medicinske eksperimenter i 195060’erne. Senest er også nutidig forskning begyndt
at teste brug af psykedeliske stoffer i psykiatrisk
behandling med lovende foreløbige resultater.

• Hvordan de personer, der mikro-doserer, får
adgang til de psykedeliske stoffer, de bruger

Et genopstået fokus på psykedeliske stoffer
findes også i forskellige undergrundsmiljøer
samt blandt flere unge. Her er brug af psykedeliske stoffer i helt små doser – såkaldt mikrodosering – blevet en ny trend som en ny måde at
løse hverdagsproblemer på, bl.a. for at præstere
bedre på uddannelse, job etc. eller for at selvmedicinere for bl.a. stress, angst og depression.
Der findes også flere online fællesskaber, hvor
folk deler information og erfaringer med hinanden om mikro-dosering af psykedeliske stoffer.

• Hvilke informationskilder der benyttes af
personer, der mikro-doserer

Center for Rusmiddelforskning vil i et nyt projekt
derfor undersøge:

• Hvilke problemer de vil løse via mikrodosering, og hvilke effekter og konsekvenser
(sociale, økonomiske, psykologiske og sundhedsmæssige) de oplever

• Hvordan de, der mikro-doserer som selvmedicinering for en lidelse, oplever sundhedssystemet, hvis de har - eller har haft kontakt til det
Projektet løber fra 1.sept 2020 til 30. aug. 2022
og udføres af Center for Rusmiddelforskning af
antropolog og lektor Margit Anne Petersen, psykolog og lektor Kristine Rømer Thomsen samt
psykolog og lektor Morten Hesse.
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Center for
Rusmiddelforskning
undersøger,
hvorfor mange med
rusmiddelproblemer
ikke kommer eller
forbliver i behandling
Selvom mere kvalificeret og evidensbaseret rusmiddelbehandling i højere og højere grad tilbydes i Danmark, er der stadig vigtige udfordringer
inden for området; heriblandt at mellem 17 og 35
% af personer i behandling stopper efter kun tre
eller færre samtaler. Blandt unge er en betragtelig udfordring, at kun 2 % modtager rådgivning/
behandling for deres alkoholproblemer, og kun
20 % af unge med stofproblemer modtager rådgivning/behandling. Dertil kommer, at mange
mennesker desværre alt for ofte hurtigt afbryder
den behandling, de har påbegyndt.
Til gavn for fremtidige udviklingsstrategier inden
for rusmiddelbehandling i Danmark ønsker Center
for Rusmiddelforskning derfor at undersøge, hvilke
barrierer der er for opstart og fastholdelse i rusmiddelbehandling. Centrale fokusområder vil være:
(1) Barrierer i forhold til at søge hjælp.
(2) Barrierer under behandling, som er forbundet
med manglende fremmøde og afslutning før tid.
(3) Udfordringer under corona-nedlukning, som påvirker stof- og alkoholbehandlingstiltag i Danmark.

Undersøgelserne udføres af psykolog og adjunkt
Adriana del Palacio, psykolog og lektor Birgitte
Thylstrup, psykolog og professor Mads Uffe Pedersen, psykolog og lektor Morten Hesse, psykolog og post.doc. Sidsel Karsberg og sociolog og
ph.d-studerende Kirsten S. Frederiksen.
Adriana del Palacio:
Psykolog og adjunkt

Birgitte Thylstrup:
Psykolog og lektor

Mads Uffe Pedersen:
Psykolog og professor

Morten Hesse:
Psykolog og lektor

Sidsel Karsberg:
Psykolog og post.doc

Kirsten S. Frederiksen:
Sociolog og ph.d.-studerende

Forsøg med
det mobile
stofindtagelsesrum
’Fixelancen’ i
København
STOF NR. 37 / EFTERÅR 2020

Der findes to stofindtagelsesrum – Skyen og H17
– på Vesterbro i København. Begge er meget
brugt og til stor gavn for stofbrugerne, fordi de
her har adgang til rent udstyr, de kan tage stoffer
i sikre omgivelser, de kan få undervisning i, hvordan de skal håndtere en overdosis, og de kan få
gratis medicin mod overdoser, ligesom de her let
kan komme i kontakt med sundhedspersonale.
I stofindtagelsesrummene kan brugerne også få
rådgivning om behandling og anden hjælp.
Men der bor mange flere stofbrugere både i
København og i resten af landet, som kan have
gavn af et stofindtagelsesrum, og derfor vil ’Foreningen Minoritet’ og ’Antidote Danmark’ gerne
afdække behovet for stofindtagelsesrum andre
steder. Et mobilt stofindtagelsesrum, ’Fixelancen’, vil derfor sættes i forsøg på forskellige steder i København, og Center for Rusmiddelforskning vil bidrage hertil ved at indsamle data om
bl.a. behov for lokale stofindtagelsesrum.

Mens de to foreninger står for at køre Fixelancen
og i perioder placere den forskellige steder i København i stofmiljøer, vil Center for Rusmiddelforskning med sociolog og lektor Esben Houborg
i samarbejde med Lektor Nanna Kappel fra Københavns Professionshøjskole stå for dataindsamlingen i forbindelse med forsøget. Der skal
bl.a. indsamles viden om behovet for et lokalt
stofindtagelsesrum og om stofbrugeres sikkerhed og udsathed grundet deres brug af stoffer de
pågældende steder.
Projektet starter i efteråret 2020.

Esben Houborg:
Sociolog og lektor
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Coronakrise og
social marginalisering:
Hvordan klarer man sig
som socialt udsat, når
samfundet lukker ned?
STOF NR. 37 / EFTERÅR 2020

Under samfundets nedlukning i foråret 2020
grundet virusset Covid-19’s indtog i Danmark
blev varmestuer, herberger m.m. betegnet som
samfundskritiske funktioner og måtte derfor opretholdes under nedlukningen, men med restriktioner i forhold til åbningstider, målgruppe og
former for social kontakt. Men tilbud som disse
udgør dog kun én – omend afgørende – måde,
hvorpå socialt udsatte mennesker klarer sig. De
sociale netværk, der findes i fællesskaber blandt
socialt udsatte, udgør ligeledes en afgørende
ressource i forhold til folks evne til at opretholde
tilværelsen på kanten af velfærdssystemet. Det
er ofte i disse fællesskaber, der på mange måder er knyttet til de sociale tilbud, der kan skaffes
adgang til et måltid, en overnatningsmulighed,
tryghed eller tilhørsforhold i fraværet af formelle
støttemuligheder.
Derfor vil et nyt projekt fra Center for Rusmiddelforskning undersøge, hvilke konsekvenser corona-nedlukningen samt påbuddet om fysisk og social distance har for socialt udsatte mennesker,
for hvem nær kontakt med andre mennesker kan
være afgørende i forhold til at klare hverdagen.
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Projektperioden løber fra 1. maj 2020 til oktober
2021 og er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond og Center for Rusmiddelforskning.

Fra Center for
Rusmiddelforskning deltager:
Maj Nygaard-Christensen:
Projektleder, antropolog og lektor

Siri Mørch Pedersen:
Videnskabelig assistent
og antropolog

Behandling af
opioidoverdoser
med Naloxon

STOF NR. 37 / EFTERÅR 2020

Antallet af danskere, som dør på grund af overdosis med opioider, er dobbelt så højt sammenlignet med andre lande i Europa. Samtidig oplever
mange danske opioidbrugere at få en overdosis
af fx heroin eller metadon, som de ikke dør af,
men som skader deres helbred.
Medicinen Naloxon kan anvendes som modgift og stoppe en overdosis, mens den sker.
Naloxon er meget effektivt, og i Københavns
Kommune har projektet ’Red Liv’, som hører
under SundhedsTeam (en del af sundhedstilbuddene til hjemløse og stofbrugere i København),
siden 2010 uddannet både stofbrugere og personer, som arbejder med stofbrugere, i at bruge
Naloxon mod opioidoverdoser. Resten af landets
kommuner halter dog efter på området, og for
at give stofbrugere i hele landet samme chance
for at få hjælp i tilfælde af en overdosis, støtter
Sundheds- og Ældreministeriet nu udbredelse
af viden om og træning i at bruge Naloxon til
andre kommuner.

Dette sker i et samarbejde mellem ’Red Liv’ –
som står for at skabe undervisningsmateriale,
undervise kommunale medarbejdere samt strukturere forløbet med at udbrede Naloxonbehandlingen – og Center for Rusmiddelforskning, som
står for dataindsamling og analyse af projektet
samt udarbejdelse af evalueringsrapport.
Projektet varer fra januar 2020 til ultimo decem
ber 2021 og er finansieret af Sundheds- og
Ældreministeriet. Fra Center for Rusmiddelforskning deltager psykolog og lektor Birgitte
Thylstrup og psykolog og lektor Morten Hesse.

Birgitte Thylstrup:
Psykolog og lektor

Morten Hesse:
Psykolog og lektor:
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de gamle fortæller
at engang var der høje tage
på huse i regnrige områder
og vindmøller
med rindende vand
engang var der
intim kontakt mellem mennesker og dyr
det gamle bras
var bedre end det nye junk
brændevin var billig
og karlekammervittighedernes store tid
holdt aldrig op
Det blir ikke nemt
at få alt det tilbage
indefra
uden magtanvendelse
		
og baglæns fald
i skakter af terror
bølgende former og
skarpe tankers
harmonikavals
i en ny tids
træsko
”man bygger sgu da ikke en palmehytte
med fladt tag
midt i regntiden 		
vel”
			

Af Peter Laugesen fra digtsamlingen ’Stol på bumsernes

klare sprog’ udgivet af forlaget Jorinde & Joringel i 1974

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.
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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

